
MEGÚJULT A 

PÁVAI VAJNA 

FERENC 

ÁLTALÁNOS 

ISKOLA UDVARA

PÁVAI-HÉT

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 63 millió
forint állami támogatásból újította fel a Pávai Vajna
Ferenc Általános Iskola udvarát. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 1913/2021.
kormányhatározat alapján, az 5000 fő feletti
lakosságszámú egyes településeket érintő oktatási
célú beruházások részeként az intézmény vissza nem
térítendő támogatást kapott a beruházásra. A
munkálatok közé tartozott a csapadék
vízelvezetését javítottuk, az udvart leköveztük,
padokat helyeztünk ki, akadálymentesítést
végeztünk, és egy színpadot is kialakítottunk. Az
iskola diákjai március 3-án a Pávai-hét keretén belül
színes műsorral avatták fel a korszerű teret. Az
intézményben tanuló 272 diák rendezett
körülmények között tanulhat.

Az idei Pávai-hét a Pávai Vajna Ferenc Általános
Iskola fennállásának 50. évfordulója jegyében
zajlott.



Hétfő reggel rádiós megemlékezést tartottak az intézmény névadójáról. Az alsó tagozatos tanulók munkáiból
kiállítás nyílt, ahol csodaszép makettek, plasztikák, rajzok készültek a kerek évforduló alkalmából. Délután a
háztartástan szakkörösök elkészítették az intézmény szülinapi tortáját, ami igazán mutatós és finom lett.
Kedden a felső tagozatos osztályok képviselői számot adtak tudásukról egy vetélkedő keretében, mennyire
ismerik az iskola történetét és Pávai életrajzát. Szerdán a párhuzamos osztályok foci-, kiütő-, és
kosárlabdabajnokságon küzdöttek meg egymással.
Csütörtökön délután 14 órától került sor a felsős iskolaudvar ünnepélyes átadására. Szorgos kis kezek
dekorálták az iskola termeit, folyosóit, hogy ünnepi díszbe öltözzön az 50 éves iskola a vendégek tiszteletére.
A megújuló iskolaudvar átadó ünnepségét megtisztelte a jelenlétével Bodó Sándor - az Innovációs és
Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára, Czeglédi Gyula polgármester úr, és Majosi
Pálma – a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója. Szalagátvágással avatták fel az új területet. Az
iskola diákjai színvonalas műsorral kedveskedtek a vendégeknek: az elsős tanulók Tóth Emese, Tóth Gabriella,
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illetve Kohlberger Bence 7.a osztályos tanuló szavaltak. A néptánc szakkörösök moldvai táncokat mutattak be.
A furulyacsoport tagjai - Kollát Borka, Molnár Brigitta, Bótrágyi Hanna, Nánási Lili - a „Tavaszi szél vizet
áraszt....” című dalt játszották el, majd Rostás Zsolt adta elő tenorkürtön „Brodszky: Régi francia dal” című
darabját. Zárásképpen az énekkarosok a „Mi vagyunk a grund” című dalt énekelték el „A Pál utcai fiúk” című
musicalből.
Másnap boldogan vették birtokukba a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola tanulói a megújult udvart. Pénteken
a hét befejezéseként a Diákönkormányzat képviselői megkoszorúzták a temetőben Pávai Vajna Ferenc sírját.
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LEZÁRULT AZ ERASMUS+ 

PROGRAMSOROZAT 

AZ EBESI ARANY JÁNOS ISKOLÁBAN

BRINGÁS VÁNDOR TÁBORT NYERT
Kissné Varga Katalin, a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola lelkes pedagógusa már 5. éve sikerrel
pályázik, szervezi, tervezi, majd kivitelezi a kerékpáros vándortábort a mozogni és kirándulni szerető diákok
számára. 2022-ben egy csodás helyszínen, a Cserhát–Börzsöny–Dunakanyar területén fog megvalósulni ez a
programsorozat. A hat nap alatt 220 km-t fognak kerékpárral megtenni a tanulók, közben megismerik a
páratlanul szép Magyarország településeit, nevezetességeit.



Közel három év szakmai együttműködés után lezárult az Erasmus+ projekt az Ebesi Arany János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet
és sportot támogató programja. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a
munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében, ezért a projekt központi témái a

robotika és az információs és kommunikációs technológiák (IKT) tantermi felhasználása volt. A projektben
összesen hat ország nemzetközi csapata dolgozott össze, és 50 ebesi tanuló és 12 pedagógus vett részt rajta.
Partnereik görög, francia, spanyol, cseh és lengyel általános iskolás, és középiskolás tanulói és tanárai voltak. A
járványhelyzet miatt csak a görög, és az első francia kapcsolat tudott személyesen létrejönni. A pályázaton
elnyert 31.737 euróból csupán 15.743 eurót tudtak felhasználni a járványhelyzet nem tette lehetővé a többi
utazást. Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola adott otthont a harmadik
tanár-diák mobilitásnak. A külföldi diákok és a tanárok elismerően nyilatkoztak a szervezésről és a magyar
vendégszeretetről. A fennmaradó alkalmakat, találkozásokat online térbe szerveztük meg.
A program zárórendezvényét február 7-én tartottuk meg, ahol az ebesi intézmény volt a házigazda. A
koordinátor pedagógusoknak szervezett online találkozón nemzetközi csapatokba osztottuk a résztvevőket,
akik ötleteket gyűjtöttek a robotok, drónok és egyéb infokommunikációs eszközök különböző tanórai
alkalmazására. Ezután felelevenítették a legemlékezetesebb pillanatokat és értékelték a programot.
Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy a jövőben egy újabb projektben fognak együttműködni.
A projekt magyar szakmai vezetője Kissné Lantos Éva intézményvezető-helyettes asszony volt. Csiháné Pálinkás
Krisztina és Kulcsárné Toroczkai Dóra tanárnők intézményi koordinátorként szervezték és bonyolították a
találkozókat. A programok szervezésében Szűcs Norbert intézményvezető, Kása Sándor intézményvezető-
helyettes, Tálas Enikő, Tóthné Leither Júlia, Katona Erika, Makainé Rácz Borbála, Fodor Barbara tanárnők és
Csiha László és Tamássy Zoltán tanárok működtek közre.
A projekt megvalósítását szakmailag a Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatta.
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FÚVÓSZENEKARI GÁLA 
Február utolsó hétvégéjén a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara szórakoztatta a
nagyérdeműt, Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár színháztermében nagy közönség gyűlt össze,



5

JÓTÉKONYSÁGI 

SÜTIVÁSÁR 
Február 11-én az Esztári
Művelődési Ház és Könyvtárba
látogatott el az Irinyi Károly
Általános Iskola összes
tanulója, hogy részt vehessen
az önkormányzat által
szervezett adománygyűjtésen.
A cél az volt, hogy egy beteg
kisfiúnak gyógyulását tudják
támogatni. Benett egy vésztői
7 éves tanuló, akinek külföldi
immunterápiára van szüksége.
A rendezvényen nem csak
finom süteményeket
kóstolhattak meg, hanem
zsákbamacskát, popcornt,
plüssjátékokat is vásárolhattak.

hogy meghallgathassák a művészetis tanulókat. A magas színvonalú, szórakoztató műsort Fazakas Árpád, az
együttes vezetője állította össze és tanította be. Az utánpótlás csapat volt az előzenekar, három
műsorszámmal mutatkoztak be. A nagyobb korosztály következett, és a hálás közönség ráadás számot
kiérdemlő vastapssal jutalmazta az előadókat.
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IRÁNY A SEREG
Mindig nagy örömmel tölti el a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium
pedagógusait, ha egy volt diák visszalátogat az intézménybe, és beszámol arról, hogy a középiskolában
tanult és választott képzés mennyiben befolyásolta pályaválasztását, hogyan találta meg azt az utat, ami
későbbi életpályájának építő alapkövét tette le.

Balogh Zsolt Dominik honvédelmi tagozatosként érettségizett a tavalyi évben, most Szentendrén az
Acélkocka képzésben vesz részt. Zsolt azzal a céllal látogatott el az iskolába, hogy a honvédelmi pályát, azon
belül az „Acélkocka” képzést népszerűsítse. Minden végzős osztályt meglátogatott, kisfilmmel,
prezentációval készült. A legnagyobb hatást mégis saját tapasztalata, személyes véleménye tette a diákokra.
Hogy miért pont a Magyar Honvédség? Zsolt már régen eldöntötte, hogy ezt a pályát választja, de a
honvédségnél eltöltött néhány hónap csak megerősítette döntését. A katonai pályára ugyanúgy jellemző a
stabilitás, mint más fegyveres szervek által képviselt foglalkozásra. Katonának lenni hivatás, a haza
szolgálatában állni, határaink védelmét ellátni, a békét fenntartani kiemelkedő feladat.
Zsolt mesélt a kiképzéséről, azokról a megmérettetésekről melyet nap, mint nap végig csinált, megtanult. Amit
eddig a tankönyvből vagy filmekből ismert, azt most személyesen is megtapasztalhatta, fegyverekkel bánni,
harci járműveket megismerni, terepen csapatmozgásokat végrehajtani, ez mind szerepelt a képzés
repertoárjában. Elmondása szerint bár nem egy városból jöttek, idegenként kezdte mindenki, mégis egy
csapattá verbuválódtak az idő folyamán, segítik, támogatják egymást a képzésben. A bajtársias magatartás
nélkülözhetetlen ennél a munkánál. Zsolt szerint a hadsereg az, ahol senkit nem hagynak magára, senkit nem
hagynak hátra, hiszen egy csapat erejét mindig az összetartás, a jól végzett közös munka határozza meg.
Szó volt még a fizetésről, számos juttatásról, támogatásról, amit a Magyar Honvédség biztosít, az életpályáról,
és a fejlődési lehetőségekről. Minden új képzés, amit végig csinál egy katona, minden megszerzett nyelvvizsga,
egyetemi végzettség jutalmazásra kerül a hadseregnél. Magasabb rangfokozattal, több fizetéssel ismerik el az
erőfeszítést, amivel egy honvéd több tudást, nagyobb gyakorlatot szerzett. Van lehetőség tovább fejlődni, és a
megbecsülés garantált. Zsolt beszámolóját kötetlen beszélgetés követte, és a tanulók éltek a kérdezés jogával.

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ
2022. március 5-én tartotta meg a Barsi Dénes Általános Iskola az „Iskolába hívogató” elnevezésű programját
a Közösségi Ház Nagytermében, ahol a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket fogadták változatos
programokkal. A délelőtt folyamán a szülők tájékoztatást kaphattak a beiskolázással, az intézményben folyó
nevelő-oktató munkával kapcsolatban. A gyerekek ez idő alatt tavaszváró, nőnapi kézműves foglakozáson
vettek részt és ajándékokat készítettek az intézmény tanítói segítségével.



JÁRÁSI NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

ISKOLAI OLVASÁSI VERSENY

Két év kihagyás után idén a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola megszervezte a járási
népdaléneklési versenyt. A rendezvény nagy népszerűségnek örvendett, hiszen öt iskolából több, mint 60
tanuló érkezett az énekes megmérettetésre.

Természetesen a hajdúszoboszlói iskola ének-zenei osztályos tanulói kiváló formájukat hozták. A 3.a osztály
csapata első helyet szerzett. A 4. évfolyamos "Csángók" csapat második helyezést ért el. Az 5.a osztály
csapata első helyen végzett. Szabó Zsófia 5.a osztályos tanuló szintén a dobogó tetejére állhatott. A 7.a
osztály csoportja első helyezést, a 8.a osztály két fős csoportja pedig második helyezést kapott.
A rendezvényt a járványügyi szabályok betartása miatt szülők nem látogathatták, de reményeik szerint a városi
tv felvétele hamarosan elérhető lesz majd számukra.
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HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

BÜSZKESÉGEINK

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában február 23-án
rendezték meg az alsó tagozatos tanulók olvasási versenyét.
A gyerekek nagy izgalommal várják évek óta ezt a megmérettetést
Előzőleg az osztályok már megtartották a saját olvasási próbájukat, így
erre a versenyre az osztályok legjobban olvasó diákjai kerültek be.
Hagyomány, hogy minden évfolyam az életkorának megfelelő
szöveget olvashatott. Az elsősök betűismeretüknek megfelelő
„Olvasólapot” kaptak, melyen több szöveg közül választhattak. A



másodikosok „Walt Disney: Az oroszlánkirály és a szavanna állatai” mesekönyvből olvastak. A harmadikos
gyerekek „A négyszögletű kerek erdővel” ismerkedtek Lázár Ervintől. A negyedikes tanulók „Móra Ferenc: A
körtemuzsika” című regényéből olvastak.
A zsűri tagjainak - Arany-Dóró Kitti és Takács-Nagy Anita tanárnőknek – ebben az évben is igen nehéz dolga
volt. A versenyt szervezte és levezette: Dankóné Ládi Tímea. A helyezettek oklevelet és tárgyjutalmat, a
versenyzők emléklapot és tárgyjutalmat kaptak.

A jól felkészült, nagyon ügyes gyerekek vetélkedésének következő eredményei születtek:
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KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA

Január közepétől, 5 héten keresztül zajlottak a Körzeti Kosárlabda Diákolimpia küzdelmei. A Hajdúszoboszlói
Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói minden korosztályban pályára léptek, és egy bronzérem mellett,
háromszor is ezüstérmes helyet zártak.

IV.korcsoport LÁNY:
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Hőgyes Endre Gimnázium 2:24
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 3:25
A csapat tagjai: Jenei Dóra, Kutasi Napsugár, Marian Henriette-Ana, Zudor Viktória, Komódi Noémi, Bíró
Kamilla, Rácz Andrea, Tóth Nóra, Nagykéri Korinna, Balogh Hanna, Szabó Nóra, Lovas Dóra.

IV.korcsoport FIÚ:
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 38:14
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 10:32
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Hőgyes Endre Gimnázium 23:27
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola – Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 29:14

Első évfolyam Kovács Gergely

Második évfolyam Trényi Lia és Nagy Márk

Harmadik évfolyam Tóth Balázs

Negyedik évfolyam Tóth Ábel Bánk

Különdíjban részesült Gergely Kitti



A csapat tagjai: Kirner Béla, Marton Szabolcs, Cheregi Denis, Pál András, Gál Balázs, Gyurkó Kevin, Kis Ákos, Kiss
Zsombor, Molnár István, Nagy Csongor, Tar Attila

III. korcsoport LÁNY:
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 42:6
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 9:25
A csapat tagjai: Biri Anna, Boda Luca, Dósa Réka, Kocsis Krisztina Jázmin, Papp Rebeka, Sándor Sára, Széll
Boglárka, Bertli Boglárka, Fábián Petra

III. korcsoport FIÚ:
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 32:14
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 25:23
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola - Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola 33:38 (hosszabbítás után)
A csapat tagjai: Pál András, Tar Attila, Sárosi Roland, Leiner Zsolt Bendegúz, Dósa István, Péntek Simon, Veress
Noel, Komódi Gergő, Kaszás Gergő, Molnár Atilla, Puskás Bendegúz, Santos Csapó Enmanuel, Vitéz Dániel
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FEKVENYOMÁS DIÁKOLIMPIA

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola két tanulójával február 26-án Berettyóújfaluban vett részt a
XXI. Fekvenyomás Diákolimpia Kelet-Magyarországi döntőn. A fiúk különböző korcsoportokban és
súlycsoportokban versenyeztek. A Kelet-Magyarországi döntőre érkezett a legtöbb nevezés az országban, így
igen népes mezőny gyűlt össze. Rengeteg Diákolimpia bajnok, Európa bajnok, válogatott versenyző képviselte
iskoláját.



Nagy Csongor Koppány 7.b osztályos tanuló a verseny legfiatalabb és legkönnyebb versenyzője Arany érmet,
Marton Szabolcs Marcell 8.b osztályos tanuló a 9 fős mezőnyben 4. helyezést ért el. Remélik ezekkel az
eredményekkel bekerülnek a gyerekek az országos döntőbe, ahol súly és korcsoportonként a legjobb 8
versenyző képviselheti iskoláját.
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SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY

EGÉSZSÉGÜGYI VETÉLKEDŐ

A „Szép Magyar Beszéd” városi versenyen – melyet a Pávai Vajna Ferenc Általános
Iskola rendez meg minden alkalommal - ebben az évben is képviselték a
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolát a felsős diákok. Biró Kamilla 7. b,
Aranyos Hanna 6. b és Csicsek Nóra 5. a osztályos tanulók vettek részt a
megmérettetésen.
Csicsek Nóra az 5-6. évfolyamon III. helyezést ért el!

Február 2-án játékos egészségügyi vetélkedőt tartott a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola az alsó
tagozatos tanulók számára. Minden osztályból 3 fős csapatok érkeztek. A másfél órás verseny alatt nemcsak
feladatlapokat töltöttek ki a gyerekek, hanem gyümölcsöt is kóstoltak, és ivólevet is kellett kanalazniuk. Első és
második osztályosok között az 1.a lett az első helyezett, a harmadik és negyedik osztályosok között
holtversenyben a 3.a és a 4.b osztály nyert.



AZ EMELT SZINTŰ TENISZOKTATÁS ÚJABB EREDMÉNYEI

ORSZÁGOS GRUNDBIRKÓZÁS

ANGOL NYELVI ONLINE VERSENY
A Berettyójfalui Arany János Gimnázium tavaly októberben angol nyelvi online versenyt hirdetett általános
iskolások számára. A négyfordulós, országismereti feladatokat tartalmazó versenyen - amelyre a
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola több tanulója is benevezett – sok szép eredmény született. Az
intézmény tanulói Szilágyi Laura 8.a II. helyen, Machán Mira 7.b III. helyen végzett. Ők értékes
tárgyjutalomban részesültek. Sass Petra 7.a IV. , Vágner Ágota 7.a osztályos tanuló pedig VI. helyet szerezte
meg.
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BERETTYÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

Teniszversenyt rendeztek Nyíregyházán. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskolát Hermann Nándor
(3.a), Gáti Janka és Sólyom Ádám (4.a), Pinczés Emese, Pinczés Eszter és Pákozdi László (4.b) tanulók
képviselték.
Gáti Janka két versenyszámban is elődöntőbe jutott, és végül a harmadik helyen végzett. Mindenki szépen
szerepelt. A versenyzőik játékából kitűnik, hogy az intézményben emelt szintű teniszoktatás folyik, hisz
versenyről versenyre egyre szorosabb mérkőzéseken izgulhatunk értük.

A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola
tanulói az Országos Diákolimpia Grundbirkózáson V.
helyen végzett! II. korcsoport lányok: Iliszi Bianka
3.a, Zákány Nóra 4.b, Pallag Luca 5.b, Füle Csenege
3.a, Gáti Janka 4.a, Tóth Luca 4.a, Varga Lia, 4.a, Góz
Viktória 4.a, Frank Naomi 4.a, Daróczi Emma 4.b.
Felkészítő pedagógusok: Berde László és Vargáné Hari
Krisztina.



A "Szép Magyar Beszéd" verseny városi és város környéki fordulója a Nadányi Zoltán Művelődési Házban
került megrendezésre. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola tanulói emlékezetessé tették ezt az
értékes délutánt.
Péchy Blanka érdemes művész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános
iskolás korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszédkultúra javítását szolgálja. Az
iskola pedagógusai is fontosnak tartják, szívükön viselik, hogy diákjaik szépen és helyesen beszéljenek. Az idei
versenyre Cseke Szilvia és Dr. Körtvélyesiné Bokross Eszter magyar szakos tanárok készítették fel a tanulókat.

Az intézmény tanulói közül a 7-8. évfolyam kategóriában második helyezett lett Frank Eszter 8.a osztályos
tanuló. Az 5-6. évfolyamosok között első helyezett Nagy Zsombor László (5.a), második helyezett Frank
Debóra (6.a), harmadik helyezett Csikortás Roland Krisztofer (5. a). A következő tanulók emléklappal, szép
ajándékokkal és egy nagyszerű élménnyel lettek gazdagabbak: Frank Hanna (5.a), Szőllősi Loretta (5.a), Cséki
Emma (6.a).
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LÉTAVÉRTESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS 

ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENY

A Debreceni Hunyadi János Általános Iskola - a járványhelyzetre való tekintettel - ebben a tanévben levelezős
formában rendezte meg megyei versenyét, a „Hunyadiak nyomában” címmel az általános iskolák 1-6.
osztályos tanulói számára.
A Létavértesi Arany János Általános Iskola az 5-6. osztályos tanulók részére szervezett műveltségi vetélkedőn
képviseltette magát egy négyfős csapattal, akik az előkelő második helyezést érték el a megmérettetésen.

HUNYADIAK NYOMÁBAN



Csapattagok: Bartos Kristóf, Gyarmati Áron, Kiss Balázs és Sass Levente 6. c osztályos tanulók. Felkészítő
pedagógus: Milotai József.

Kiváló eredményekkel zárult a január 25-ei diákolimpia megyei úszó döntője Debrecenben. A versenyen azok
a létavértesi tanulók vehettek részt, akik a decemberi körzeti versenyen jól szerepeltek.
A Létavértesi Arany János Általános Iskola tanulói több jó egyéni teljesítmény mellett minden váltószámban
érmet szereztek:
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ISMÉT VAN LÉTAVÉRTESI TANULÓ AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN!  

TOVÁBB ÉL A HAGYOMÁNY A 4X50 MÉTERES VÁLTÓÚSZÁSBAN

ÁLARCKÉSZÍTŐ VERSENY

A Létavértesi Arany János Általános Iskolát az országos döntőn a IV. korcsoportos fiú váltóban Milbik-Lantos
Péter, Balogh Dominik, Szabó Gergő, Szoták Hunor képviselik majd, akik 2:22,46-os iskolai csúccsal nyerték
meg a versenyt.

Janikovszky Éva Könyvtár farsangi álarckészítő versenyt hirdetett a 2-8. osztályosok számára. A pályázatra
összesen 53 db alkotás érkezett. A zsűri (Fazokán Jánosné és Máté József) egyedi, különleges remekművek
közül választotta ki a nyerteseket. Az álarcokból kiállítást szerveztek a Létavértesi Arany János Általános
Iskola aulájában. Az ünnepélyes eredményhirdetésre március 4-én került sor az Arany-napon.

Fekete Norbert Mátyás
4. hely gyorsúszás

5.hely mellúszás

Komlósi Zsófia
6. hely gyorsúszás

8. hely mellúszás

Nagy Eszter
8. hely gyorsúszás

6. hely mellúszás

Gyarmati Áron 5. hely mellúszás

Tarnóczki Dorina
5. hely mellúszás

4. hely hátúszás

Deli Gyula Péter 3. hely hátúszás

Balogh József Benedek 5. hely hátúszás

Balogh Dominik 4. hely hátúszás

Szabó Gergő 5. hely hátúszás

Tóth Orsolya 5. hely hátúszás

III. korcsoport fiú bronzérem Balogh József Dominik,Bartos Imre Kristóf,

Gyarmati Áron, Bakó Balázs

III. korcsoport lány bronzérem Komlósi Zsófia, Menyhárt Csenge, Csengeri

Hanna, Tarnóczki Dorina

IV.korcsoport lány ezüstérem Deli Lilla Viktória, Szabó Janka Regina,

Szatmári Gréta, Tóth Orsolya



„TANULNI KELL, SZERETNI KELL”

KITÜNTETÉST KAPOTT TÓTH GYULA 

PEDAGÓGUS

A Létavértesi Arany János Általános Iskola 460 fővel az idei évben is csatlakozott a Nemzetközi
Felolvasómaratonhoz. Február 15-én Nemes Nagy Ágnes műveiből olvastak fel a költő születésének 100.
évfordulója alkalmából. Az intézményben a felolvasás több helyszínen is zajlott. Az alsó tagozatos diákok
többsége az osztályteremben olvasott és szavalt verseket. A felső tagozatos csoportok és a 2.c osztály az iskolai
könyvtárban ismerkedett meg Nemes Nagy Ágnes költészetével, egy prezentáció segítségével. Közösen
olvasták el a legismertebb gyermekverseit, hallgattak megzenésített költeményeket. A végén még dalra is
fakadtak, örömmel énekelték a „Szökőkút” című szerzeményt. A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár
által szervezett eseményen 7 országból közel 38 000-en vettek részt. A rendezvény ismét bebizonyította,
hogy olvasni fontos, jó, együtt olvasni még jobb.
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DERECSKEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

VERSENYEREDMÉNYEI

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola esztári telephelyén
citerásokat oktató Tóth Gyula pedagógus, aki a Bartók Béla Vésztői
Népdalkör együttes vezetője is, népzenei kategóriában KÓTA-DÍJ
kitüntetésben részesült. Az elismerést a Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége adományozta a magyar népi
kultúra, ezen belül Vésztő környéke népdalkincseinek megőrzése,
továbbadása terén végzett kiemelkedő színvonalú és példaértékű
munkájáért.



2022. március 4-5-6. között rendezték meg Kisújszálláson, a Vigadó Kulturális Központ nagytermében a XIV.
Országos Kürtverseny döntőjét. A területi válogatókból a döntőbe került versenyző két forduló kötelező és
szabadon választott előadási darabjait játszotta a neves kürtművészekből álló zsűri előtt. A második korcsoport
18 versenyzője között szerepelt a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Arany József. Igényes,
muzikális játékával III. helyezést ért el! Tanára Krucsó Zoltán. A szép sikerhez hozzájárult Szamosközi Gergő
zongorakísérő.
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RÖVIDFILM KÉSZÍTŐ VERSENY

XIV. ORSZÁGOS KÜRTVERSENY

„EGYÜTT EGYMÁSÉRT” CÍMŰ 

RAJZPÁLYÁZAT

Az „Együtt egymásért” című rajzpályázatot hirdetett
meg a Hajdúszoboszlói Éltes Mátyás Általános Iskola és
Kollégium.
A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola esztári
telephelyéről Oláh Anikó 3. évfolyamos tanuló
munkája II. helyezést ért el. Felkészítő tanára Vajna
Fernanda.

2021 novemberében a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúnánási Tagintézménye
hagyományteremtő szándékkal indította útjára a Területi rövidfilm készítő versenyét. A korábbi tanévekben
tehetséggondozáson résztvevő tanulók számára hirdették meg „Z generáció” címmel. Ebben a tanévben a
szervezők már megyei szintre is kibővítették a részvétel lehetőségét.



A verseny címe: Együtt online, együtt offline. A szervezők célja
az volt, hogy a tanulók megmutassák a digitális eszközök
biztonságos és tanulást támogató módon való alkalmazását. A
verseny témája az online és a jelenléti oktatásban tapasztalt
közösségi élmények bemutatása volt. A három perces
rövidfilmet bármilyen digitális eszközzel készíthették,
amelyekkel a tanulók rendelkeztek. A döntő 2022. február 10-
én került megrendezésre Debrecenben, ahol 11 pályamű került
bemutatásra. A tartalom mellett a kreativitást, ötletes
megvalósítást is értékelte a zsűri.
A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolát két hatodik
osztályos diák Varga Lilla és Tóth József Gergő képviselte.
Pályamunkájuk „Együtt könnyebb” címet kapta. A közös film
készítése során a tanulók szívesen dolgoztak együtt, és örömmel
utaztak el a díjátadó ünnepségre, ahol egy színvonalas
vendéglátásban is részesültek.
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DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS 

ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola kilencedik éve vesz részt a Bolyai Természettudományi
Csapatversenyen. Ahhoz, hogy sikeresen szerepeljenek a tanulók, sokféle ismerettel kell rendelkezniük. A
kisebbeknek természetismeretből, a hetedik és nyolcadik osztályosoknak kémiából, biológiából, földrajzból
és fizikából állítottak össze furfangos, összetett feladatokat.

A gyerekek az idei versenyen is megmutatták tudásukat:

5. osztályosok

III. helyezett: „Együtt nyerünk” Buglyó Enikő, Csetreki Helga, Sereg Máté 

Felkészítő nevelő: Karácsonyné Újhelyi Andrea

7. osztályosok  

VI. helyezett: „Nyerő Kvartett” Erdőháti Viktória, Nagy Ildikó, Debreceni

Zsuzsanna, Bakonszegi Anna Zsófia

8. osztályosok 

III. helyezett: „Kis(Ö)kosok” Orbán Szabina, Tóth Janka, Váncsodi Viktória

A csapatokat felkészítő nevelők: Katonáné Molnár Mária, Kurczina Csabáné Szmerek

Gabriella, Loósné Nagy Ilona, Fekete Zoltán, Bakó István, Fogarasiné Tamási Piroska, Buka

Imréné Porkoláb Magdolna



Élménybeszámoló a versenyről:

„Mind a felkészítő órákon, mind pedig a versenyen nagyon jól éreztem magam. A verseny előtt nagyon
izgultunk, mivel tudtuk, hogy nagyon sok erős csapattal lesz dolgunk. Szerencsére minket ez sem zökkentett ki,
sőt még inkább erőt adott. Legjobb tudásunkat beleadva válaszoltunk a feladatokra. A verseny során néha az
izgalmunkat próbáltuk egy kis viccelődéssel oldani.
Mikor megtudtuk, hogy benne vagyunk a legjobb hatban, nagyon örültünk, és bíztunk a legjobbakban. Sajnos az
országos versenyre nem jutottunk tovább, de óriási volt az öröm, mikor megtudtuk, hogy a harmadik helyezést
értük el. Szerintem a csapatom is élvezte ezt a kihívást (Csetreki Helga Luca, Sereg Máté, Oláh Zétény Attila). A
többi csapatnak is gratulálok!
Nem született volna ez a nagyon szép eredmény kiváló felkészítő nélkül, ezért szeretnék köszönetet mondani
Karácsonyné Újhelyi Andrea tanárnőnek! Remélem, legközelebb is részt vehetünk a versenyen, és hogy ilyen
vagy még ennél is jobb eredményt érhetünk el!” - Buglyó Enikő, 5. d osztályos tanuló
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ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY

Február 7-én 14 órakor került sor a Zrínyi Ilona Matematikaverseny első, iskolai fordulójának
megrendezésére. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola alsó tagozatos tanulói közül 25 fő sikeresen
teljesítette a megmérettetést. A versenyt rendező Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány úgy
döntött, hogy minden benevezett versenyző -függetlenül attól, hogy megírta-e az 1. fordulót- bejutott a 2.
fordulóba.
Az összeállított feladatsorokkal elsősorban a tanulók logikus gondolkodását mérték. A felkészülésbe sok-sok
energiát és időt fektettek gyerekek, pedagógusok, szülők egyaránt.

2. évfolyam

Száraz Zsombor 2. d I.helyezett

Bakó Benedek 2. c II.helyezett

Csuka Benedek 2. b III.helyezett



A Kosárlabda Diákolimpia Körzeti Döntőjén az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola IV. korcsoportos fiú tanulói lejátszották mérkőzéseiket. Az izgalmakban bővelkedő összecsapások
után bronzérem kerülhetett az ebesi kosarasok nyakába.
A csapat tagjai mindannyian a BKG PRIMA SE mostani és hajdani sportolói: Borsos Balázs, Dávid Tamás, Fodor
Szabolcs, Földi Ákos, Nagy Emil, Pál Roland, Szombati Kristóf, Szűcs Dániel. Felkészítette őket Pali Dávid.
A III. korcsoportos fiúk bajnoksága is véget ért. Az utolsó mérkőzésen dőlt el a bajnoki cím sorsa a Bárdos
Lajos Általános Iskola és az ebesi iskola között. A rendkívül szoros meccsen végül hosszabbításban nyert az
intézmény csapata, így az aranyérem az ő nyakukba kerülhetett. A mezőny legjobbja Nagy Emil 7. b osztályos
tanuló volt. A csapat tagjai a BKG PRIMA SE keretében kosárlabdáztak: Dávid Márton, Földi Ákos, Nagy Emil,
Papp Nimród, Simon András, Sopronyi Dávid, Szűcs Dániel, Varga Áron, Vogel Christian, Vogel Patrick.
Felkészítette a csapatot Pali Dávid.
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KOSARAS ÉRMEK

HELYESÍRÁSI VERSENY ALSÓ TAGOZATON
Helyesírási verseny valósult meg a Kálvin Téri Általános Iskola alsó tagozatán. Az intézményi szintű
versenyre összesen 96 tanuló nevezett be. A szervező pedagógusok a járványhelyzetet figyelembe véve
bonyolították le a versenyt.

3. évfolyam

Tandari László 3. c I.helyezett

Sipos Ákos 3. d II.helyezett

Balogh Dávid 3. a III.helyezett

4. évfolyam

Katona Emma Júlia 4. b I.helyezett

Kiss Mira 4. b II.helyezett

Fröschl Levente 4. b III.helyezett



A verseny kiemelt fejlesztési céljai a helyesírási kompetencia fejlesztése és a tehetséggondozás volt. A
megmérettetés alkalmat adott a diákoknak arra, hogy iskolai keretek között próbára tegyék helyesírási
tudásukat. A versenyben minden alsó tagozatos tanuló részt vett.

Helyezettek:
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HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM 

VERSENYEREDMÉNYEI
A békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ebben a tanévben is megrendezte az
Országos Angol Tanulmányi Versenyét, ami egy az OKTV versenyhez hasonló, de általános iskolásoknak szóló
országos megmérettetés. Az utóbbi időben online formában szervezték meg a versenyt, melynek feladatait a
Redmenta felületén kellett megoldaniuk a diákoknak. Minden évben lelkes kis csapat jelentkezik a Hőgyes
Endre Gimnáziumból, hogy megmérettesse magát ezen a nehéznek mondható versenyen. A 2021/2022-es
feladatlap 9 feladatot tartalmazott és 100 pontos volt, melyben kíváncsiak voltak a tanulók olvasott
szövegértési készségeire, civilizációs ismereteire, szókincsére és nyelvhelyességére. Közel húsz hetedikes és
nyolcadikos diák vett részt a hajdúszoboszlói gimnáziumból, közülük két tanuló, Simon Boglárka 8.e és

2.évfolyam

1.helyezett: Szabó Viktória

2.helyezett: Bánsághy Levente Samu

3.helyezett: Csáti Bíborka

4.helyezett: Rácz Brájen

5.helyezett: Zagyva Marcell

6.helyezett: Kiss Donát

3. évfolyam

1.helyezett: Szabó Benett

2.helyezett: Gazdag Anna

3.helyezett: Tóth Nóra

4.helyezett: Guba Leila

5.helyezett: Ökrös Eszter

6.helyezett: Kalina Regina

4.évfolyam

1.helyezett: Ujvárosi Gréta

2.helyezett: Vati Vanda

3.helyezett: Polgár Laura

4.helyezett: Tóth Norbert

5.helyezett: Iványi Vivien

6.helyezett: Kalina Zsombor



Február 23. és 24. között rendezték meg a hagyományos Hőgyes vetélkedőt a Hőgyes Endre Gimnáziumban.
Egy 13 fős munkacsoport lelkesen készítette elő a feladatokat, melyek ezúttal teljesen megújultak.
Előzetesen egy kreatív feladatot kaptak az osztályok, ahol három műalkotás közül lehetett választani (Az éjjeli
őrjárat, Az Athéni Iskola, Az evezősök reggelije), amit az osztály személyesített meg. Cél a közösségformálás,
kreatív gondolkodás és a szórakozás volt.
A 175 éve született névadó előtt egy gondolattérkép kiegészítésével tisztelegtek. Az iskolatörténeti feladat
során a csapatok egy része kereste a válaszokat a folyosó vitrinjeiben kiállított ereklyék segítségével.
A komolyabb feladat után a csapatok külön termekbe vonultak, ahol „fogságba„ estek. A kiszabadulás feltétele
volt a karantén szó eredetének története mentén megoldani a feladatokat. Egy történelmi / irodalmi
betűhálóból kellett megfejteniük a középkor szót, kémiai kísérlettel kiönteni az olasz zászlót, földrajzi
koordináták segítségével eljutni Velencébe.
A gyerekek, osztályfőnökök, kollégák jól érezték magukat ezalatt a bő 1,5 óra alatt. Játszottak, tanultak, együtt
voltak. Erről tanúskodnak a fotók is.

Radócz Réka 8.eosztályos tanuló jutott a 2. fordulóba, ahová a 75 pont felett teljesítőket várják.
Felkészítette őket Nagy Ilona és Varga Gyöngyi.
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HŐGYES VETÉLKEDŐ

Feladat 7.e 8.e 9.a 9.c 9.d 9.e 10.a 10.b 10.d 10.e

Előzetes feladat 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5

Gondolattérkép 10 8 10 9 9 9 5 4 3 8

Iskolatörténet 12 9 9 8 9 8 7 3 6 7

Szabadulószoba 10 4 8 6 1 10 2 9 6 4

Szöveg kiegészítés 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7

Összesen 38 44 35 29 39 26 28 27 31 43

Helyezés: 4. 1. 5. 7. 3. 10. 8. 9. 6. 2.



Feladat 11.a 11.b 11.d 11.e 12.a 12.b 12.d 12.e

Előzetes feladat 5 10 5 10 5 5 10 5

Gondolattérkép 10 8 5 10 8 5 3 9

Iskolatörténet 8 6 6 13 4 7 10 12

Szabadulószoba 6 1 5 8 4 3 2 7

Szöveg kiegészítés 7 4 7 7 6 7 6 7

Összesen 36 29 28 48 27 27 31 40

Helyezés: 3. 5. 6. 1. 7. 7. 4. 2
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AGYMENŐK TEHETSÉGGONDOZÓ 

ÚJABB FOGLALKOZÁSA
Az Agymenők tehetséggondozó újabb foglalkozása február 23-án
került megrendezésre. A gyerekek nagyon nagy lelkesedéssel érkeztek
a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolába. A csapatok kialakítása
után többféle anyanyelvi fejtörő feladatokban sikerült összemérniük a
tudásukat, ahol nemcsak a jó válasz, hanem a gyorsaság is számított.
Érezhető volt az izgalom, az egészséges versenyszellem és a győzni
akarás. Nagyon hamar elrepült az idő, és a foglalkozás végét
elégedetten zárták. A gyerekek mosolyogva távoztak.



A Nemzetstratégiai Kutatóintézet minden év februárjában meghirdeti a
"Magyar zászló, magyar címer" pályázatát. Ebben az évben a Magyarország
címere és zászlója mellett a 125 évvel ezelőtt született Tamási Áronhoz, a
100 éve elhunyt Gárdonyi Gézához, a 800 évvel ezelőtt - II. András által
kiadott Aranybullához kapcsolódó rajzokkal és esszékkel lehetett pályázni.
A versenyen hazánk mellett Romániából, Ukrajnából, Szerbiából,
Szlovákiából és Horvátországból érkeztek pályázatok. A Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola Kismarjai Bocskai István Tagiskolájának 8.
osztályos tanulója - Farkas Fruzsina a VII-VIII. osztályos korcsoportban I.
helyezését ért el!
Nyereményét ünnepélyes díjkiosztó keretében március 17-én vette át
Budapesten. Felkészítette Ferenczi Tünde pedagógus.
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PÁVAI VAJNA FERENC ÁLTALÁNOS 

ISKOLA VERSENYEREDMÉNYEI

NEMZETKÖZI RANGOS RAJZI SIKER

Első alkalommal szerveztek mesemondó versenyt nagycsoportos óvodásoknak a Pávai Vajna Ferenc
Általános Iskolában. A délután folyamán gyönyörű meséket elevenítettek meg a gyerekek, akik előadásukkal
egy igazi meseországba varázsolták a hallgatóságot és a zsűrit. A megmérettetést megtisztelte jelenlétével
Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója.

MESEDÉLUTÁN
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OLIMPIAI KVÍZ

REGIONÁLIS KÜRTÖSTALÁLKOZÓ

ZICHY GÉZA ZENEI ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA 

VERSENYEREDMÉNYEI

A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola által
meghirdetett Olimpiai kvíz játékának győztesei
átvették nyereményüket.
Díjazottanként 10.000 Ft értékű vásárlási utalványt
kaptak, amit a hajdúszoboszlói Adidas Sportbolt
ajánlott fel. Az ajándékokat az intézmény egykori
diákjától, Nagy Irén üzletvezetőtől vehették át a boldog
nyertesek, Hajdu István Botond és Kovács Gergely.

„Minden játékosnak köszönjük a részvételt, az Adidas
Sportboltnak a felajánlást, a nyerteseknek pedig
gratulálunk!” -a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola
iskolai közössége

Huszonegyedik alkalommal szervezték meg Derecskén a
Regionális Kürtöstalálkozót, ahol a Zichy Géza Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola két növendéke: Utasi Zoltán és
Tornyai Gergő Mátyás ezüst minősítést értek el. A
tanulókat felkészítették: Scherfel László és Majoros Zsolt.



Február 25-én rendezték meg 23.
alkalommal a Vécsey-Vásárhelyi
Országos Kamara Néptánc és
Népdaléneklési Versenyt
Nyíregyházán. 54 nevezés,
Magyarország 12 településének 18
általános, művészeti és középiskolája,
egyesülete, néptánc együttese által
benevezett 19 néptáncos és 35
népdalos produkció, összesen 170
versenyző részvételével.
A Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola népzene tanszakáról két
növendék is sikeresen szerepelt.
Szarvas Léna mezőségi dalokat, File
Jázmin beregi népdalokat énekelt a
kötelező tájegység dalai mellett.
A zsűri döntése alapján – File Jázmin 2.
helyezést ért el.
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MEGYEI RÖVIDFILM-KÉSZÍTŐ VERSENY

VÉCSEY-VÁSÁRHELYI ORSZÁGOS KAMARA NÉPTÁNC ÉS 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat „Z generáció” címmel megyei
rövidfilm-készítő verseny hirdetett.
A Nagyhegyesi Veres Péter Általános
Iskolából a 6.a osztályos Malánics Péter és
Tóth Zsombor csapatban nevezett a
versenyre. A fiúknak az online és a jelenléti
oktatás közösségi életükre való hatását kellett
bemutatniuk. Az elkészült rövidfilm
betekintést engedett a 6.a osztály életébe is.
A projekt megvalósításhoz az új felvételek
mellett az iskola régebbi anyagait is
felhasználták. A kisfilm akkora sikert aratott
az előzsűrizés alatt, hogy az újdonsült
producerek a megyei döntőbe jutottak.
A döntőt a debreceni Hotel Aranybikában

február 16-án rendezték meg. Azt itt megjelenő zsűri a pályamunka megtekintése után kérdéseket tett fel a fiúk
elvégzett munkafolyamataival kapcsolatban. A tanulók a tőlük megszokott magabiztossággal válaszolták meg a
kérdéseket. A dobogóra sajnos nem léphettek fel, de így is életre szóló élményben részesültek.



A Tekerd 2014 csoport pályázatának kiemelt partnere az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola. A projekt
keretében a Barsi Dénes Általános Iskola igazgyöngyös diákjai február 15-én, egy nagyméretű Lego képet
készítettek, amely elhelyezésre került a komádi iskola főépületének földszintjén. A játékos alkotásba a
pedagógusok is bekapcsolódtak, ami óriási élményt nyújtott valamennyi résztvevő számára.

„Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a jó hangulatú, örömteli délutánnak!” – Barsi Dénes Általános Iskola
pedagógusai és tanulói
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„MENTSÜK MEG GORDONT!”

FEBRUÁRI ÉLMÉNYEK

„A püspökladányi Karacs Ferenc Kollégiumban tartottak interaktív foglalkozást a rendőrök. Ismét szolgálatba
állt Gordon, a "Mentsétek meg Gordont!" című interaktív játék szereplője.
A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály munkatársai idén is kiemelt figyelmet fordítanak az iskolai
prevenciós programokra. A bűnmegelőzési szakemberek ezúttal Püspökladányba látogattak el februárban, ahol
helyi Karacs Ferenc Kollégiumban tartottak érdekes programokat.
A tanulók egy interaktív játékkal is megismerkedtek, amely során egy plüssmackót kellett kiszabadítaniuk a
fogságából. Gordont, a társai által bántott, kiközösített kamaszt, egy megbilincselt plüssmackó személyesíti
meg, akit ügyességi és logikai feladatok megoldása során lehetett megszabadítani a bezártságtól.
A gyerekek a prevenciós játék alkalmával a bűnmegelőzési tanácsok, élmények megszerzése mellett betekintést
nyerhettek abba is, hogyan ne váljanak zaklatás, zsarolás vagy a virtuális világ áldozatává.” - Bereczki Dóra
rendőr zászlós és Csáki Judit a Karacs Ferenc Kollégium nevelőtanárjának beszámolója alapján

LEGO KÉP KÉSZÍTÉSE



Immár hagyománnyá vált, hogy az Irinyi Károly Általános Iskola tanulói
minden évben ellátogatnak Berettyóújfaluba a Morotva Liget
korcsolyapályára. A program célja az volt, hogy sportolással
egybekötött élményekben gazdag kikapcsolódás legyen ez a nap a
gyerekeknek.
Az esztári tanulók többsége hátrányos helyzetű nagycsaládban él, és
ebből a helyzetből adódóan sok gyerek a családjával ritkán vagy
egyáltalán nem jut el ilyen jellegű kirándulásra. Így a szülők is nagyon
örültek ennek a kezdeményezésnek, melyet az is bizonyított, hogy szinte
az egész alsó tagozat részt vett a programon.
Lehetőségük volt megtekinteni a város nevezetességeit is, a Szent István
téren látható Kádár vitéz életnagyságú lovasszobort, a 2020-ban felújított
Zsinagóga épületet valamint a népligeti életfákat. Legnagyobb élményt,
kikapcsolódást, a sok mókát, kacagást azonban a korcsolyázás jelentette
a gyerekeknek, hiszen sokuk lábán még először volt a lábbeli. Voltak is
nehézségek kezdetben főleg a kisebbeknek, de nagyon hamar sikerült sok
gyereknek elsajátítani a korcsolyázási technikát a nagyobbaktól.
A gyerekek kellemesen elfáradtak. Kellemes élményekkel lettek
gazdagabbak, melyekről azóta is nagy örömmel beszélnek.
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KORCSOLYÁZÁS ÉS VÁROSNÉZÉS
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AGÓRA - HAJDÚ HAGYOMÁNYOK 

NYOMÁBAN
Február 25-én az Agóra Tudományos Élményközpontba kirándult az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6. évfolyama. Csoportokra bontva hallgatták a robotokról szóló előadást és
tekintették meg az interaktív tér kiállítását. A fagyos kísérletek bemutatója mindenkit elvarázsolt. Mivel szép
idő volt, még egy sétát is tettek az Egyetem Botanikus Kertjében. Élményekkel gazdagodva tértek haza. Kísérő
pedagógusok: Tálas Enikő és Katona Erika.



A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 10. a osztálya emlékezetes napot töltött a
debreceni Agóra Tudományos Élményközpontban. A kísérők Sápiné Katona Ildikó és Batta Krisztina tanárnők
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KIRÁNDUL A DERECSKEI I.RÁKÓCZI

A DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN 

ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ AGÓRÁBAN
A ”Hajdú hagyományok nyomában” című projekt keretén belül a Derecskei Bocskai István Általános Iskola
tanulói ingyenesen látogathattak el a debreceni Agórába. Ezzel a fantasztikus lehetőséggel élve a 6. b és a 7.
d osztállyal március 1-jén Debrecenben kirándultak.
Az Agóra Tudományos Élményközpont célja, hogy érthetővé és mindenki számára izgalmassá varázsolja a
természettudományos ismereteket, megfejtse életünk mindennapi csodáit. A régióban egyedülálló
élményközpontban a játék és a szórakozás jelenti a tanulást: kézzel formálható a domborzat, darabokra
szedhető az agy és bejárható az egész Világegyetem. A Botanikus Kert szívében fekvő épületben a látogatók
bepillanthatnak a fizika, kémia, orvosbiológia, hidrobiológia, környezettudomány, botanika és a robotika
rejtelmeibe; a csillagdában és a planetáriumban pedig tanulmányozhatják az égi jelenségeket is.
Az interaktív tér felfedezése mellett két izgalmas és érdekes előadáson is részt vettek: a „HangZOO”
ismeretterjesztő eladás lenyűgözte a tanulókat, valamint a „Zenélő villámok” ismeretterjesztő bemutatót is
kiemelkedő figyelemmel hallgatták. Szerencsére a jó idő miatt lehetőség adódott egy Botanikus Kerti sétára,
ami során gyönyörködhettek a természet szépségében is. A szorgalmas tanulók feladatlap segítségével
felfedezhették a kert szépségeit és érdekességeit.
A kirándulást egy közös mozival zárták a debreceni Cinema Cityben, ahol a „Katonadolog” című megható,
állattörténetet nézték meg.



voltak. Miután megérkeztek máris egy laborba kísérték a csapatot, ahol beöltöztek a tanulók: védőkesztyűt,
szemüveget, köpenyt kaptak.
Először érdekes beszélgetést folytattak a környezetvédelem fontosságáról, a szennyvíz tisztításának módjáról.
Elkészítették a saját víztisztító berendezésüket is. Ezután a műanyagok kerültek szóba: megtudták, milyen sok
időbe telik mire lebomlanak a természetben. Elvégeztek egy kísérletet, ahol saját szemükkel láthatták, hogy
létezik már olyan műanyag is, ami könnyen lebomlik. Az utolsó kísérletük alkalmával a fémek szétválasztásának
módját figyelhették meg.
Ezen érdekes tesztelések és egy rövid szünet után egy előadóterembe mentek, ahol egy előadást hallhattak a
folyékony nitrogénről, izgalmas kísérletekkel tarkítva. A következő bemutató a hangokkal foglalkozott.
Testközelből tapasztalhatták meg, mire képesek a villámok. Végül szabadon kipróbálhatták a központban
található interaktív játékokat, amelyek néha bizony megtréfálták a tanulókat. Az idő gyorsan eltelt,
élményekkel gazdagodva indultak haza.
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ADJ EGY KÖNYVET, ÉS KAPSZ EGY 

KÖNYVET! MERT KAPNI JÓ, DE ADNI IS
Február 14 - én ünneplik világszerte a Nemzetközi
Könyvajándék Napot. Ennek a kezdeményezésnek a legfőbb
célja nem más, mint növelni a gyerekek hozzáférési
lehetőségét a könyvekhez, szorosabbá tenni a tanulók és a
könyvek barátságát.
A Létavértesi Arany János Általános Iskola könyvtára is
csatlakozott a mozgalomhoz. Február 14-én az iskola
épületében „elhagyott” könyvek várták az olvasókat. A diákok
és pedagógusok örömmel vitték haza a megtalált
olvasmányokat. Az 1-2. évfolyam új osztálykönyvekkel is
gazdagodott ezáltal.



„A kultúra mindenkié” elnevezésű
programban vettek részt a Derecskei
Alapfokú Művészeti Iskola létavértesi
tanulói. Célja a minőségi színházi élmény
eljuttatása azokra a településekre is, ahol a
kultúrához való hozzáférés lehetősége
korlátozott, hiszen a kultúra összeköti az
embereket, és a fejlődés hajtóereje.
A „János vitéz” című előadás rövidített
változatát tekintették meg. Ezt a színműt
már kétszer láthatták a diákok a Nemzeti a
diákokért és a Lázár Ervin programnak
köszönhetően a Magyar Nemzeti Színházban.
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JÁTÉKOS VETÉLKEDŐ A SZÉP ERNŐ 

KOLLÉGIUMBAN

DÉRYNÉ PROGRAM: JÁNOS VITÉZ 

MERT HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG

A színjátszó tanulókhoz az előadás egy előtt ismerős felnőtt, Janka Barnabás látogatott el. Mesélt a két darab
közötti különbségről. Az előadásban a huszárkapitányt alakította.
A legkisebb nézőknek az előadás előtt volt alkalmuk egy rövid színpadbejárásra is a szereplőkkel.
Megtudhattak néhány kulisszatitkot, és nem kis örömünkre, Kiss Milán 4. osztályos tanulót pedig felkérték,
hogy a darab végén ő legyen a kis János vitéz.
„Köszönet a nagyszerű előadásért és a közös maradandó élményekért!” - Krucsó Zoltán, a Derecskei Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója

Február 10-én a Debreceni Rendőrkapitányság nyomozóival együttműködve rendezték meg a "Mentsétek
meg Gordont!' című játékos vetélkedőt. A program célja az volt, hogy a Szép Ernő Kollégium diákjaival a
"játszva tanulás" módszerén keresztül tudatosítsák, hogy a kirekesztés és a zaklatás súlyos cselekedet, és az
ezek elleni fellépés közös feladatuk.
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IDEGEN NYELVI TÉMANAP A 

HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUMBAN
A 2021/2022-es tanév idegen nyelvi témanapját február 8-án rendezték meg a Hőgyes Endre Gimnáziumban.
Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai, -Erdei Gyöngyi munkaközösségvezető irányításával- olyan
programsorozatot állítottak össze, amely nemcsak érdekes és szakmailag igényes volt, de a világ különböző
nyelveit olyan közel hozta a tanulókhoz, amennyire csak lehetett, így a résztvevők számára mindenképpen
hasznos volt.
A délelőtt egyik részében a diákok előadásokat hallgattak, ki online, ki személyesen. A munkaközösség tagjai
arra kérték az előadókat, hogy személyes tapasztalataikat és élményeiket osszák meg a gimnázium
közösségével. Így hallhattak élménybeszámolókat Chicagoról (Rácz Eszter), Brazíliáról (Máté Viktória),
Finnországról (László Virág), Angliáról (Ódor Ádám, Szaniszló Ágnes, Túri Barbara) Németországról és
Franciaországól (Túri Barbara). Ha már idegen nyelv, nem maradhattak el a nyelvvizsgákról szóló tájékoztatók
sem; voltak előadások az Origó (Dezsényi István) és a DExam (Nagy Ilona, Varga Gyöngyi)
nyelvvizsgaközpontokról. Az intézmény egyik volt diákja, Zagyva Csenge, pedig a végzősöket invitálta
eszmecserére az egyetemi élettel és az Erasmus programmal kapcsolatban.
A délelőtt másik részében a tanulók titkos üzenetet kaptak az általuk tanult második idegen nyelven, melyet ha
a meghallgatás után lefordítottak, eljutottak egy újabb feladathoz. Egy boríték volt elrejtve minden teremben,
egy titkos kóddal. A üzenet cirill betűvel íródott, de angolról íródott át, így a kihívás garantált volt. A kódolt
üzenet megfejtése elvezetett az online szabadulószoba első feladványához, a Teams felületre, ahol még
nagyon sokféle izgalmas kultúrával és nyelvekkel kapcsolatos feladat várt a diákokra.
Voltak még teendők, melyeket az osztályoknak csoportokban kellett elvégezniük. Egy csoport angol nyelvű
levelet kapott a „Turizmusért Felelős Krízisbizottságtól”, melyben felkérték őket, hogy készítsenek posztert
Hajdúszoboszlóról annak érdekében, hogy az idegenforgalom a járványhelyzet után újra felélénküljön a
városban. Egy csoport képverseket írt egy adott szóhoz kapcsolódóan a 2. tanult idegen nyelvén: németül,
franciául, spanyolul vagy oroszul. Másik csoport pedig azon szorgoskodott, hogy a képvers kulcsszavát 10
különböző nyelvre lefordítsa. Az így elkészült produktumok az osztálytermek ajtaján megtekinthetők voltak.
Sok ötletes, fantáziadús, szép alkotás született.
Az utolsó feladat filmnézés volt. A „Jóbarátok” sorozat egy epizódját tekintették meg az osztályok angol

nyelven, melyhez kapcsolódóan
egy feladatlapot kellett
kitölteniük. Ez a feladvány és a
szabadulószoba Forms űrlapjának
megoldása a Hőgyes komplex
vetélkedő részét is képezték.
„Mindig kihívást jelent, hogy
évről-évre megújuljon egy-egy
témanap és közben a tanulók
érdeklődésének is eleget tegyünk.
A visszajelzések és a személyes
tapasztalatok azt támasztják alá,
hogy a színes programkínálatban
mindenki megtalálta a számára
izgalmas témát és
tevékenységet.” - Idegennyelvi
munkaközösség



Február 28-án Fegyverneki Gergő média szakos pedagógus, a Bűvösvölgy debreceni központjának oktatója
tartott előadást a projekt-módszer köznevelési intézményekben való alkalmazásáról, annak előnyeiről. A
Szép Ernő Kollégium diákjai és az érdeklődők gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a projekt-módszer
jellegzetes vonásait.
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MOZILÁTOGATÁS

FEGYVERNEKI GERGŐ ELŐADÁSA

A Barsi Dénes Általános Iskola is bekapcsolódott az EFOP-1.4.2-16-2016-00002 azonosító számú „Esélyt a
bihari gyermekeknek II.” elnevezésű projekt keretében a Berettyóújfalui járás általános iskolái számára
biztosított "COOL-TÚRA" című programba.
A „Mese és Tudomány” programelem keretében az 1-2. osztályos tanulók mozilátogatáson vettek részt
március 3-án Berettyóújfaluban, a Makk Kálmán Moziban, ahol az „Énekelj 2!” animációs, zenés filmet
tekintették meg.



A debreceni Csokonai Színház kulturális esélyegyenlőség programja keretében lehetőség adódott a Derecskei
Alapfokú Művészeti Iskola létavértesi színjátszó szakos tanulóinak, hogy részt vehessenek egy osztálytermi
előadáson. A „Jeruzsálem” című darab ma is aktuális témát dolgoz fel. A résztvevő 20 gyermek interaktív
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CSOKONAI IFJÚSÁGI PROGRAM 

LÉTAVÉRTESEN

REMEK IDŐTÖLTÉS, NAGYSZERŰ 

ÉLMÉNYEK A DEBRECENI 

JÉGCSARNOKBAN
A Létavértesi Arany János Általános
Iskolában már évek óta nagy hagyománya
van a korcsolyázásnak. A 70-es években
Szabó Pista pedagógus, az akkori testnevelő
télen vízzel locsolta fel az emeletes iskola
udvarát és azon csúszkáltak, korcsolyáztak a
tanulók. A ’90-es évek végén a hideg téli
napok alatt a testnevelés órákat már a
szigeten tartották, ahol önfeledten
csúszkáltak a gyerekek a befagyott belvíz
jegén. Majd 2006-tól a sporttelepi jégpálya
adott otthont a téli testnevelés óráknak és a
korcsolyázni vágyóknak. Az épített jégpályán

komoly jégkorong mérkőzések is folytak akkoriban. Így vált hagyománnyá az utóbbi években minden
februárban egy négy alkalmas korcsolyázási lehetőség biztosítása, melyet a Debreceni Jégcsarnokban
töltenek el a gyerekekkel. A tanulók belekóstoltak a korcsolyázás tudományába, ahol sokan kedvet kapnak a
komolyabb tanuláshoz is.

játékok keretében, a színészekkel közösen
értelmezték és rendezhették az előadást, így a
saját környezetükben tapasztalhatták meg a dráma
szerepét életükben.
Hálásak a Csokonai Színház színészeinek, Mészáros
Ibolyának, Mercs Jánosnak, Csata Zsoltnak, illetve
Varga Nikolettnek, amiért a színházat és az együtt
gondolkodás élményét elhozták a Derecskei
Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak.



A Magyar Kultúra Napja a „Zene és tánc„ jegyében telt a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
Kismarjai Bocskai István Tagiskolájában. Rácz Laura 6. osztályos tanuló ötletéből fantasztikus hangulatú
projektnapot szerveztek.
Zsiga Kálmánné tanárnő ünnepi megemlékezését az iskola hagyományaihoz híven, a kiváló magatartású
tanulók jutalmazása követte. A program részeként az iskola tanulói 9 műhely bemutatkozó foglalkozásán
ismerkedtek meg a zenével és a tánccal. A hangszerek - tenor kürt, trombita, klarinét, fuvola, tuba, ütősök,
citera, zongora - ismertetését a Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar 28 tagja Fazakas Árpád karnagy vezetésével,
valamint Tóth Johanna zongora tanár és Tóth Gyula a Népművészet Ifjú Mestere díjjal kitüntetett citera tanár
vállalta. A tánc szekciót Kállai Rella és Horváth-Jeges Violetta vezette az akrobatikus rock ’n’roll műfajának
bemutatásával. Az interaktív műhelyek elvarázsolták a hozzájuk érkező gyerekeket. A nap megkoronázásaként
a zenekar fél órás koncertet adott, a táncosok flashmobbal ünnepelték sikerüket, Balogh Erik 8. osztályos tanuló
egy ritka „hangszeren” - kannán játszott. A lélek feltöltődött, a test újjászületett a kismarjai iskolában.
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KREATÍV PROGRAMOK

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

KISMARJÁN

Február 18-án pénteken került megrendezésre a hagyományos iskolai farsangi mulatság a Hőgyes Endre
Gimnáziumban. A Diákönkormányzat szervezte meg a nagyszabású rendezvényt a sportházban. Igyekeztek
minél színesebbé, érdekesebbé és izgalmassá tenni a programokat, amelyeket a diákság számára kínáltak. Idén
sem maradhatott el a tradicionális osztályszíntű jelmezes beöltözés majd felvonulás, ahol nagyon színes és
vicces témákat választottak az osztályok. A felvonulás után az előre összeállt évfolyamcsapatok mérhették

HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM



össze gyorsaságukat és ügyességüket egymással. Nagyon szórakoztató feladatokat találtak ki a csapatok
számára, amiből a fánkevés sem maradhatott ki.
A jelmezversenyt a 9.e osztály nyerte, akik a híres énekes és zenész „Pitbull” bőrébe bújtak, nyereményük
egy szabadon választott feleletmentes nap volt. Az évfolyamcsapatok közötti versenyt a 7-8. évfolyam
csapata nyerte, akik a dicsőség mellett egy tortát is kaptak.

„Összességében elmondható, hogy nagyon jó hangulatban telt a nap, amelyet jól bizonyítanak az eseményen
készült fotók is. Köszönet a diákönkormányzat munkájáért! A fotókat köszönjük Csáki Máté 11.e osztályos
tanulónak!” - Almási Sándor, DÖK-elnök
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Ebben a tanévben is rendhagyó módon rendezték meg a farsangot a Nagyhegyesi Veres Péter Általános
Iskolában. A tanulók február 25-én egész nap a jelmezükben lehettek, a tanórákat pedig a farsanggal
kapcsolatos feladatokkal színesítették a szaktanárok. A mókából nem maradtak ki a vállalkozó kedvű
pedagógusok sem. A nap végén pedig minden beöltöző gyermeket megjutalmaztak.
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NAGYHEGYESI VERES PÉTER ÁLTALÁNOS ISKOLA

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

„Az első-második osztályos gyerekek már nagyon várták a farsangi mulatságot, amely programunk 2022.
február 18-án került megrendezésre. Mindezt lelkes készülődés előzte meg. A farsangi időszakban a vizuális
kultúra és technika órákon álarcokat, bohócokat, maszkokat, szemüvegeket, jelmezterveket készítettünk. A
folyosó hópelyheit és hóembereit felváltották a színes, vidám, farsangi díszek. A napközis foglalkozások
keretében a farsanghoz kötődő szokásokkal, versekkel és dalokkal ismerkedtünk meg, valamint felfedtük a
„farsangi fánk” elkészítésének titkát is.



Sokan öltöztek jelmezbe. A szülők és a gyerekek is igen kreatívak voltak, ezek közül a legfőbb jelmezek:
hastáncos, Harry Potter - Hermione Granger, Star Wars katona, Méhecske királynő, Batman, Hamupipőke,
boszorkány, Drakula, spanyol táncosnők. Voltak olyan gyerekek, akik már reggel hercegnőként vagy
varázslóként érkeztek az iskolába a szüleivel. Fiúk-lányok élvezettel táncoltak, mindenki felszabadult, vidám
hangulat uralkodott és egy kis táncversenyre is sor került.
Az együtt átélt közös élmény a gyerekeket még jobban összekovácsolta. Fejlődött esztétikai érzékük, szociális
kompetenciáik is. Új barátságok születtek, a gazdag élmények erősítették az iskolai évek emlékeit.
A táncos mulatságunkat a „farsangi fánk” elfogyasztásával zártuk. A vidám hangulat egész nap tartott. A
gyerekek elfáradva, de élményekkel telve bújtak ki a jelmezükből, és mosolyogva mentek haza.
Köszönjük a szülők és a helyi Kisebbségi Önkormányzat segítségét a program megszervezésében!” - Szilágyi
Mária osztályfőnök beszámolója, Irinyi Károly Általános Iskola
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MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 

KÖRÖSSZEGAPÁTI TAGISKOLÁJA

A farsang a vízkereszttől húshagyó kedd éjfélig,
a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig tartó
időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám
lakodalmak, bálok, mulatságok, népünnepélyek
jellemezték. A Magyarhomorogi Szabó Pál
Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolájában
fordított tanítási órákkal, játékkal, jelmezekbe
öltözve, vidám jeleneteket előadva
búcsúztatták el a telet.
A jelmezes felvonulást követően
tombolahúzással sorsolták ki azt a sok-sok
ajándéktárgyat, melyet a Körösszegapáti
Nagyközségi Önkormányzattól kaptak.
Természetesen a farsangi fánk sem maradhatott
el, amit mindenki jóízűen elfogyasztott. A
délutánt karaoke partival és közös tánccal
zárták.

„Sokak segítsége, támogatása által gyermekeink
igazán sok örömteli pillanatot élhettek át!
Köszönet érte mindenkinek!” – Körösszegapáti
Tagiskola pedagógusai



A farsang hete alsó tagozaton

A Derecskei Bocskai István Általános Iskolában a farsang hete február 21-én kezdődött és február 25-én
fejeződött be. Ez idő alatt az alsó tagozatosok apraja-nagyja színes jelmezekbe öltözött. A vidám gyerekek
játékos tanórákon, szórakoztató vetélkedőkön, mókás foglalkozásokon, fergeteges mulatságokon, izgalmas
tombolasorsolásokon vettek részt. Sokat játszottak és nevettek.
A farsang hetét a tanító nénik izgalmas sportversenyek szervezésével gazdagították. A gyerekek ügyességüket,
gyorsaságukat, erejüket, kitartásukat sor- és váltóversenyeken, labdajátékokban mérték össze. A tanulók
lelkesen vettek részt ezeken a programokon is.
Mindenki örömmel emlékszik vissza a farsangi hét vidám hangulatára és változatos eseményeire.
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DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A farsang hete felső tagozaton

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola felső tagozatának szervezett témanapokat minden osztály
megismerhette az iskola faliújságjára kitett plakátokból és az iskola honlapjáról egyaránt. Minden nap
négyfős zsűri értékelte a jelmezeket. A zsűri a diákönkormányzat segítő pedagógusa, Bordás-Baranyi Anikó és
az iskola könyvtárosa, Szabó-Kovács Flóra illetve a 7. c és 6. b osztály tanulói voltak.

„1.nap: Mesék, mesefigurák napja
Ezen a napon mindenkinek egy kiválasztott mesefigurának kellett beöltöznie. Sokan megtették és ez alapján
pontozva is lettek a jelmezek. Az osztályommal, a 7. c-sekkel minden nap próbáltuk lenyűgözni a zsűri tagjait.
Az első napon volt a 7.c osztály első produkciója, „A nagy hohoho horgász” című kiselőadásunk, mely elnyerte a
zsűri tetszését is.

2.nap: Zenés, filmzenés, filmes nap
Ezen a témanapon zenész, rockstar, énekes és filmes karakterek bőrébe lehetett bújnunk. Rengeteg tanuló
öltözött be ebben a témában is. A zene úgy is kapcsolódott a naphoz, hogy egy héttel korábban az iskola
farsangi paravánja elé kitettek egy zenés kívánság dobozt, melybe be lehetett dobni zenecímeket és ezeket a
nap szüneteiben le is játszották. Ezért köszönet Dománné Molnár Anita pedagógusnak.

3.nap: Mesterségek, foglalkozások napja
Az iskola folyosóján találkozhattunk sok foglalkozást és mesterséget megörökítő jelmezbe öltözött tanulóval,
akiket a zsűri értékelt.



4.nap: Színek, minták napja
Ezen a napon minden osztálynak egy adott színben vagy mintában kellett megjelennie. Volt citromsárga, barna,
farmer, piros, kék és még sok másféle is. Ebben a témában volt a legnagyobb a csapatszellem, mert minden
osztály egységesen beöltözött.

5.nap: Finálé
A farsangot lezáró utolsó napra tettük a „Finálé” nevezetű témanapot. Pénteken mindenki annak öltözhetett
be, aminek csak szeretne. Sok tanuló és tanár is beöltözött, mely ezen a napon is pontozva lett. Volt rapper, fiú
lánykiadásban, zebra, cica, Anime karakter, Jeti és még sok hasonló jelmez is. Néhány pedagógus összebeszélt
és ezen a napon skót jelmezt öltöttek.

Az eredményhirdetés hétfőn volt, amely során kiderült melyik osztály volt a zsűri számára a legszínvonalasabb
öltözékű.” - Ugrai Milán László 7. osztály, DÖK elnök
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CSÖKMŐI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

kikiáltóval télűző rigmusokat kiabálva. Ilyen volt: „Haj, ki kisze haj, kivisszük a betegséget, behozzuk az
egészséget, haj, kisze haj”, és közben a dudákkal, sípokkal, dobokkal zajt csaptak. Gondűző cédulákat is tűztek
a kiszebábra, majd bedobták a tűzbe. A papírokra azt írták fel, amitől szerettek volna megszabadulni. A babona
szerint a kiszebáb égetése megszabadítja az embereket minden bajtól.

2022. február 11-én délelőtt farsangi
mulatságot tartottak a felső tagozatos tanulók
számára a Csökmői Bocskai István Általános
Iskola és AMI-ban. Ezt követően délután farsangi
bulikat szerveztek minden osztályban az alsós és
felsős pedagógusok, ahol a farsanghoz kötődően
játékos vetélkedők, zene, tánc töltötte meg egy
kis vidámsággal a gyerekek sokszor nehéz
hétköznapjait.
A téltemetés hagyományos, régi ünnepének
velejárója volt a kiszebáb égetetése, ami
szerencsére ma már egyre több helyen éled
újjá. Régen a gyerekek készítettek egy bábot, az
úgynevezett kiszebábot, valamint gyűjtöttek
különféle zajkeltő szerszámokat. Ezekkel mentek
a helyszínre, élükön egy dobossal és egy

5.-6. osztályos korcsoport:

1.helyezett: 6. c

2.helyezett: 6. a

3.helyezett: 5. d

7.-8. osztályos korcsoport:

1.helyezett: 7. c

2.helyezett: 7. a

3.helyezett: 8. a



A farsangi időszak kiemelt helyet foglal el a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium
munkatervében. Hagyományosan minden tanéveben megtartják a disznótor és a farsang köré csoportosított
témanapot. Nem kis vállalás ez az iskola részéről, de olyan élményeket és tapasztalásokat ad a diákoknak, ami
miatt nem kérdés, hogy megrendezik e.
A hat állomáson végig haladó öt csoport betekintést kapott különböző farsangi szokásba, illetve a disznótorba
is. A napközben elkészített Kisze bábút egy körtánc kíséretében az iskolaudvaron elégették, este pedig jelmezes
táncházzal zárták a napot.
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KARACS FERENC KOLLÉGIUM

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Igazán szórakoztató és jó hangulatú farsangi programon
vettek részt március 1-jén a Karacs Ferenc Kollégium tanulói.
A diákönkormányzat vicces, mókás játékokkal készült az este
első részében. A smink, jelmez, frizura, álarc kategóriák
felkeltették a gyermekek érdeklődését és sokan jelentkeztek a
versenyre. Számos tanuló jelmezbe öltözött, gyönyörű farsangi
sminkeket, pompás frizurakölteményeket láthattak a
felvonulás során és nagy tapsot kaptak. A közönség
szavazhatott a legszebbre, legjobbra, melynek eredményét a
farsangi mulatság végén kihirdettek és tárgyjutalmakat
osztottak ki.
Az est hátralévő részében játékokkal töltötték az időt. Fánkevő, ügyességi, sportos jellegű feladatokra önként
jelentkezőket kértek, akik a szereplésükért jutalmat kaptak. Aki a versenyt elsőként fejezte be papírbankjegyet
gyűjthetett, ami a végső döntésben kapott szerepet a fődíj odaítélésekor.
A tél búcsúztatása és a jókedv fokozása érdekében még tovább is tarthatott a szórakozás kollégistáknak. Bíznak
benne, hogy szép hagyományt indítottak útjára.



A Létavértesi Arany János Általános Iskolában már
hagyomány, hogy minden évben megemlékeznek
névadójukról, Arany Jánosról. Arany-napot szerveztek
március 4-én, melyet egybekötöttek a farsangi
mulatsággal. A felső tagozaton az osztályok feldolgozták
Arany János életét és munkásságát lapbook formájában.
Képregényt készítettek a Toldiból. Kléh Ákos vezetésével
egy télűző táncon vettek részt a csoportok. Végül
gondolatban elzavartak minden rosszat. „Kisz, kisze haj!
Elűzzük a betegséget, behozzuk az egészséget, haj!”
A kisebbeknél délelőtt álarcok, busófejdíszek készültek a
kis kezek által. Moldvai zenére körbetáncolták a kisze
bábot, melyet a végén egy nagy lánggal felégettek.
Minden alsó tagozatos gyerek és tanító néni jelmezbe
bújva mókás, vidám és szórakoztató feladatokkal mulatta
át a délutánt.
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LÉTAVÉRTESI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA



Farsang alkalmából a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára
rajzverseny szervezett. 1-2. osztályban tetszőleges technikával lehetett farsangi álarcot díszíteni, 3-4.
osztályban jelmezt vagy álarcot terveztek az ügyes kezű diákok. A felsősök készülhettek vidám táncos
produkcióval, vagy tervezhettek, rajzolhattak. Oklevelet és jutalmat kaptak a legügyesebbek.
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BARSI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA

HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Barsi Dénes Általános Iskola alsó tagozatán és néhány felsős osztályban február végén tartották meg a
farsangot, osztálykeretben. Volt jelmezes felvonulás, ügyességi és kreatív feladatok, és fánkevő verseny. Tánc,
móka, kacagás jellemezte a délutánt, a tanulók számára felejthetetlen élményt nyújtott.



2022. február 18-án, az egész Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola farsangi lázban égett, annak
ellenére, hogy csak osztályszinten rendezték meg a járványhelyzet miatt a „maszkabált”. Mindezek ellenére
az önfeledt jókedv és a felszabadult szórakozás jellemezte a diákokat, akik mókás és egyedi jelmezekkel
kápráztatták el osztálytársaikat, és pedagógusaikat, akik, mint mindig, most is aktív részesei voltak a
vigadalomnak sajátos jelmezeikkel.
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MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA



A farsangi időszakban a legnagyobb izgalmat mindig a téma eldöntése jelenti a Kálvin Téri Általános Iskola
diákönkormányzati gyűlésein. Ez az idén sem volt másként. Február elején eldöntötték, hogy a zenei
stílusokat elevenítik meg a gyerekekkel. Sokféle zenei stílus képviseltette magát a tantermekben és a
folyosókon. Minden osztály lelkesen készült erre a napra. Az egyedi jelmezek, a termek díszítése, a rövid
bemutatkozó videók forgatása méltó búcsúztatása volt a télnek. A szünetekben az osztályok kívánságának
megfelelő zene szólt a rádióból, majd a tombolasorsolás és pörgős, vidám hangulatú délután zárta a napot.
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SÁRÁNDI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÁLVIN TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Ha február, akkor Farsang!

Rendhagyó módon szervezték meg a farsangot a Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskolában, hiszen ebben a
tanévben nem tarthattak zenés-táncos mulatságot az iskolai közösségnek. Ehelyett meghirdettek egy olyan
napot, ahol már a gyerekek iskolakezdéskor, az órákon viselhetnek az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket.
A zsűrizés sem maradt el. Vidám és vicces fotók készültek, a legjobbakat pedig elismerésben részesítették.



DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

TÉPEI TAGISKOLÁJA

HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM

Fantasztikus jelmezek és csodálatos ötletek jellemezték a
farsangot a Derecskei Bocskai István Általános Iskola Tépei
Tagiskolájában, melyet a diákönkormányzat szervezett a
tanulók részére. Osztályonként és témánként voltak
csoportosítva az alkotások, a gyerekek igazán ötletesen
készültek fel az alkalomra. A jelmezversenyen ugyan
mindenki nyertes volt, de volt néhány kiemelkedő diák.
Minden évben nagy érdeklődés követi, hogy melyik osztály,
milyen maskarába öltözik, melyet az utolsó pillanatig
titokban tartanak a gyerekek.
Február hónap utolsó hetében hagyományosan elindult a
„Divathét” elnevezésű programsorozat, amelyet szintén a
diákönkormányzat szervezett a Derecskei Bocskai István
Általános Iskola Tépei Tagiskolájában. Minden nap más-más
öltözékkel kellett képviselniük az osztályt a tanulóknak. Első
nap témája a hippi korszak volt.
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Február 14-én hétfő délelőtt a Diákönkormányzat szervezésében ellátogattak
a Hőgyes Endre Gimnáziumba Kupidó és segítői. Előzetesen már a diákok
üzeneteket dobhattak be egymásnak a Valentin-napi postaládába, amit
kézbesítettek a címzettek részére. Idén először megtalálhatták a tanulók lelki
társaikat is, ha kitöltötték és válaszoltak előre meghatározott kérdésekre,
amelynek eredményeit a Valentin-napi postával együtt kézbesítették
számukra. Végül, de nem utolsó sorban kialakítottak az aulában egy
fotósarkot, ahol a hét folyamán egy külön háttérnél, fényképkerettel
fotózhatták egymást a diákok. A fotókat Csáki Máté 11.e osztályos tanuló
készítette.



DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, 

TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és
Kollégiumban februárban a Valentin-napot és a Farsangot is
megtartották.
Február 10. és 11. között Valentin nap alkalmából kihelyezésre
került egy láda, melybe a diákok bedobhatták üzeneteiket egymás
részére. Az érintettek február 14-én kapták meg a leveleket.
Február 24-én került megrendezésre a farsang, osztálykereteken
belül. A tanulók beöltöztek jelmezeikbe és az alkalmon készült
fényképeket elküldték a zsűrinek. A 11.A osztály nyerte el az első
helyezést, ebben a csoportban szinte mindenki beöltözött és
nagyon kreatívak voltak. Kincskeresés is zajlott, a tanulók lelkesen
keresték az eldugott cédulákat, melyeket örömmel váltottak be
apróbb édességekre.
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Az Irinyi Károly Általános Iskolában Valentin napi hangulatba
öltöztették a folyosókat, aminek hatására még a közösség is
sokkal boldogabb lett. A szerelmesek napjára készülve
előkészítésként több mint 1000 szívet kivágtak, elkészítették
Kupidó levelesládáját és a témához kapcsolódó zenéket válogattak
össze. Így már minden adott volt, hogy az üzenetek elérjék a
szívek választottját. De nem csak titkos szerelmes leveleket,
hanem dalokat is küldhettek a fiúk a lányoknak és fordítva is.
Maradandó élményt nyújtott azoknak a tanulóknak, akik részt
vettek ebben a programban. A legtöbb szívet kapott diákokból
lett a szívkirály és a szívkirálynő. Különleges élmény volt számukra
kiszakadni a szürke hétköznapokból, és átfesteni pirosra a
pillanatokat.



A 6. OSZTÁLYOSOK A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN 

JÁRTAK A LÁZÁR ERVIN PROGRAM KERETÉBEN

FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN A DERECSKEI 

BOCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
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LÁZÁR ERVIN PROGRAM

Február 16-án az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola hatodik évfolyamos
tanulói Budapestre utaztak a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol a „Tavaszváró” című előadást tekintették meg.
A műsor minden produkciójából áradt az életöröm és a tavaszi újjászületés érzése. A Nagycirkusz zenekara
élőzenével fokozta a hangulatot. A világszínvonalú műsorban többek között deszka, nyújtó, akrobatika,
hullahopp a levegőben, székegyensúlyozó, kutyaszám, bohóc, zsonglőr, lengőkötél szám volt látható. Ezek
mindegyike a művészi értékeiken túl fontos üzeneteket közvetítettek a diákok számára. Ilyen üzenetek a
bizalom, a csapatmunka, a kitartás, az erő, az ügyesség vagy a felelős állattartás.
A tanulók nagyon élvezték az előadást, melynek lehetőségét köszönik Berettyóújfalui Tankerületi Központnak.

A Lázár Ervin Program keretében a Derecskei Bocskai István Általános Iskola 6. évfolyamos tanulói a Fővárosi
Nagycirkuszba látogattak el. A Lázár Ervin Program célja, hogy szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül
minden általános iskolás diák tanévenként egyszer ingyenesen juthasson előadó-művészeti élményhez.

„Nagy-nagy izgalommal vártuk az utazás napját, február 3-át. Már az oda vezető út is nagyon jó volt. A három
hatodikos osztály egy buszban utazott fel Budapestre.
Viszonylag korán felértünk az úticélunkhoz, ezért belefért az időnkbe, hogy egy nagy sétát tegyünk a környéken.
Megnéztünk a Hősök terét, egy gyönyörű tavat, ahol sirályokat és kacsákat is etettünk. A cirkuszi előadás még
el sem kezdődött, de már rengeteg fotót készítettünk, hiszen annyi élményben volt részünk!



A Fővárosi Nagycirkuszba való bejutás, a
helyfoglalás problémamentes volt, tökéletes helyet
sikerült foglalnunk, az erkélyen, a VIP-páholy
mellett. Az előadás lenyűgöző volt! Mindenkinek
tetszett! Óriási élmény volt az egész évfolyamnak.
A 2,5 órás műsort egyáltalán nem éreztük
hosszúnak, az idő csak úgy repült!
A hazafele vezető út is jó hangulatban telt. Nagyon
köszönjük, hogy ilyen csodálatos élményben
lehetett részünk!” - Varga Bianka, Demeter Vivien,
Lukács Ildikó 6. b osztályos tanulók beszámolója

49

ARTISTÁK ÉS BOHÓCOK

MIKEPÉRCSI DIÁKOK 

MÚZEUMLÁTOGATÁSA

A Létavértesi Arany János Általános Iskola 6. osztályos tanulói a Lázár Ervin program keretében február 16-
án Budapestre utaztak. Ellátogattak a Fővárosi Nagycirkuszba, ahol a „Tavaszváró fesztivál” látványos
előadását tekintették meg.

2022. február 11-én
múzeumpedagógiai foglalkozáson
vettek részt a Mikepércsi Hunyadi
János Általános Iskola ötödikes tanulói
a debreceni Déri Múzeumban a Lázár
Ervin Program keretében.
A gyerekek bepillantottak az ókori
Egyiptom világába. Múzeumpedagógus
segítségével tanulmányozták hogyan
öltözködtek az egyiptomiak, miért
festették a szemüket, hogyan
temetkeztek, hogyan és miért
készítették a múmiákat. Az egyiptomi
sírkamrát idéző kiállítási terem falán
felismerhették az egyiptomiak isteneit.
Ügyesen kamatoztatták  
történelemórán szerzett ismereteiket. 



Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában február 22-én a testnevelés órák
keretében szervezték meg a Magyar Parasport Napját. A gyerekek kipróbálták a vakfutást, akadálypályát
teljesítettek, majd ülőröplabdát játszottak. Beszélgettek arról, hogy milyen jelentősége van a sportnak a
fogyatékkal élők életében.
A Magyar Paralimpiai Bizottság mottója: „Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni!” – most is
ugyanúgy aktuális, sőt ebben a mindenki számára kihívásokkal teli helyzetben még jobban az együttérzésre,
szolidaritásra, elfogadásra ösztönöz minket. A parasportolók kitartása, helytállása pedig még inkább követendő
példát jelenthet a fiatalság számára.
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MAGYAR PARASPORT NAPJA

FÁRAÓK VILÁGA A TÉPEI ISKOLÁBAN

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola Tépei Tagiskolájának ötödikes tanulói február 23-án, a Lázár
Ervin Program keretében egy rendhagyó történelem órán vettek részt Debrecenben.
A Déri Múzeumban „Egyiptom világa: A sírkamra rejtélyei” című múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek
részt. A foglalkozás során a gyerekek egy időutazást élhettek át, melynek során megismerték Egyiptom
természeti földrajzát és a hitvilághoz kötődő rítusokat. A program során nagyon érdekes bemutatót hallhattak
sírkamrák „lakóiról”, ezután pedig megtekintették az „Amenhotep és kora” című kiállítást is. A tárlatvezetés
után mindenki csinálhatott egy saját "múmiát".

EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA



Február 22-én a tartották meg a Magyar Parasport Napját a Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskolában. Az intézményben ezen a napon a testnevelés órák keretin belül a pedagógusok olyan programokat
szerveztek a gyerekeknek, amelyekkel kipróbálhattak néhány parasport jellegű tevékenységet: ülő röplabda,
csörgőlabda, „kerekesszékben” végzett gyakorlatok.
A programot megelőző osztályfőnöki órákon, napközis tevékenységeken érzékenyítő beszélgetéseket
folytattak, filmeket, filmrészleteket tekintettek meg a parasportolók életéről.
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BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
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IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége
ötödik alkalommal szervezte meg február 22-én a Magyar Parasport Napját.
Az Irinyi Károly Általános Iskola alsó tagozatosai „Az én kezem, az én lábam” című kisfilmet tekintették meg a
nap elején, a felsősök „A Tiszta szívvel” című filmet nézték meg közösen az osztályfőnökükkel. Minden
tanulótól azt kérték, hogy valamilyen formában (rajz, fogalmazás) dolgozza fel amit látott.
Később a nagyobbak ülőröplabdát játszottak a tornateremben, a kisebbek pedig a csörgőlabda rejtélyeibe
kaphattak betekintést, hogy jobban megismerjék milyen a fogyatékkal élő emberek sportja. Az elkészült
munkákból kiállítást készítettek.
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