
RoboCup
A Magyar Ifjúsági Robot Kupán az Irinyi Károly Általános Iskola Optimus csapatának tagjai, Jónás Milán Sándor
és Szécsi Levente megnyerték a jogot, hogy képviselhessék Magyarországot a portugál Európa bajnokságon és a
thaiföldi világbajnokságon.

A versenyen egy előre megépített és programozott robottal indultak a fiúk. A robot célja a RoboCup Entry

kategóriában, hogy egy infra jelet kibocsájtó labdát juttasson az ellenfél kapujába mindenféle külső

beavatkozás nélkül. Mindezt teljesen autonóm módon kell végrehajtania, különböző szenzorok által mért

adatok segítségével. A portugál versenyt egy hónapos felkészülés előzte meg. Többször is átépítették a fiúk a

csak Lego alkatrészekből álló robotot, hogy minél mozgékonyabb, könnyebb és pontosabb legyen.

Mindannyiszor a forráskódot, ami a robotfocista mozgását biztosította, is át kellett írni, újra gondolni. A

versenyt a Minho-i Egyetem szervezte Guimaraes-ben a Multiusos de Guimaraes rendezvényközpontban, ahol

több mint 21 európai ország csapata mérhette össze tudását egészen a 19 éves korosztályig.
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Június 1-én, a regisztráció napján már lehetőség nyílt tesztelni a robotot és a helyi körülményekhez és
szabályokhoz igazítani a szenzorokat és a programot. Itt több magyar csapat is jelen volt, akik más
kategóriákban versenyeztek.
Czár Krisztián az Optimus csapat felkészítő tanára így emlékszik vissza az eseményekre: „A verseny első napja
sajnos számunkra nem hozott sikert, minden mérkőzést elvesztettünk, de azért tapasztalatokat és
információkat gyűjtöttünk az ellenfelek robotjairól és taktikáiról, amiket aztán éjszaka a szálláson hasznosítani
tudtunk a robot átépítéséhez és programozásához.
Szerencsére nem adtuk fel és második nap megtört a jég! A tökéletesített focistánk brillírozott az olaszok (9:3)
és a németek (5:2) ellen. Este ismét brainstorming-ot tartottunk, ismét hasznosítottuk a nap folyamán
tapasztaltakat. A lényeg, hogy a mi kicsi, könnyű robotunk a nagy és nehéz ellenfelekkel szemben elődöntőt
játszik.
Ahol az olasz csapat ellen eldőlt, döntőt játszhatunk a horvátokkal. Ekkor még szinte fel sem fogtuk, az első nap
a kiesés szélére sodródott Irinyis csapat, ott van a döntőben. Hihetetlenül jó érzés volt! A rengeteg munka, idő
és pénz egy csapásra megtérült azzal, hogy tudtuk, a legrosszabb esetben is felállhatunk a dobogó második
fokára. A döntőben aztán az első félidő még nekünk kedvezett, sőt vezettünk is az elején. A második félidőben
sajnos a horvátok Fischertechnik robotja jobbnak bizonyult és eldöntötte az arany és ezüst érmek sorsát.
Bár egy pillanatig elérhetőnek tűnt az első hely, mégsem vagyunk csalódottak és büszkén álltunk fel a dobogó
második fokára. A rengeteg élmény, tapasztalat és információ mind-mind beépül tudástárunkba és azok
hasznos alapkövei lesznek a következő versenyeken. Köszönjük szépen mindenkinek a támogatását, a türelmét
és pozitív hozzáállását. Ahhoz, hogy idáig jutottunk, mindenképpen szükség volt erre az önzetlen, egységes
támogatásra, legfőképpen a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részéről.”

Szöveg helye

Czár Krisztián, Jónás Milán Sándor, Szécsi Levente 
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BÜSZKESÉGEINK
„FUTOTT, LŐTT, GYŐZÖTT!” – PETŐ LACKÓ ÚJRA ARANYÉRMES

SIKERES KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

2022. június 25-én rendezte meg a Magyar
Sportlövők Szövetsége megbízásából a HTE
(Hajdúböszörményi Torna Egylet) a Target Sprint
Országos Bajnokságot Hajdúböszörményben. Ez a
sportág a sportlövészet futással kombinált fajtája.
3×400 m futás után 3×5 bukócélt kell leküzdeniük a
versenyzőknek. Pető Lackó, az Ebesi Arany János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
6. b osztályos tanulója légpuska versenyszámban
csapatban aranyérmes lett, szintén csapatban
légpisztollyal II. Egyéni versenyszámban légpuskával
a III. légpisztollyal az IV. helyen végzett, így
éremesővel kezdődött számára a nyári szünet. A jól
megérdemelt pihenés július 8-án kezdődött az egy
hetes mátraházi edzőtábor után. További sok sikert
kívánunk!

A 2021/ 2022-es tanév végére az esztári Irinyi
Károly Általános Iskola 2 fő 8. osztályos tanulója
elérte azt a nyelvi szintet, amivel
stresszmentesen megpróbálhatta a DEXAM
középfokú angol nyelvvizsgát.
Berekszászi Dorina B2-es szintű komplex
nyelvvizsgát, míg Kádár Nóra B2-es szintű
írásbeli nyelvvizsgát szerzett.
A tanulók nyelvvizsgára történő felkészítése
tanórai keretek között differenciált
tanulásszervezéssel már 5. osztálytól
megkezdődött, majd 6. osztálytól szakköri
keretek között mélyíthették a tudásukat a
tanulók. A gyerekek felkészítő pedagógusa
Szökőcs Beáta.
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A Magyarság KicsiNagykövete program 2022 tavaszán hirdette meg versenyét, melynek célja segíteni a
gyerekek önfejlesztését, kreativitását, tehetségük kibontakoztatását, hogy érdekes feladatok megoldása
mellett felfedezzék és jobban megismerjék lakóhelyüket. Több forduló után 2022. augusztus 10-én a
debreceni Megyeháza Árpád- termében rendezték meg a Hajdú- Bihar megyei döntő díjátadó ünnepségét.
Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnöke a köszöntőbeszédében elismerését fejezte ki a
gyerekek iránt, kihangsúlyozta, a versenyen legkiválóbban szereplők képviselhetik az országos döntőben a
magyar nemzetet és Hajdú-Bihar megyét. Egri Csenge 5.b osztályos tanulót sport attasénak nevezték ki!
Három társával, a KicsiNagykövettel, agrár és kultúr attaséval 2022. szeptember 30-án a budapesti országos
döntőben fogják képviselni megyénket. Feladatuk addig is minél többet járni megyénket, megismerni
értékeit, szépségeit, olvasni a megyei értéktárat.
Szeretettel gratulálunk Csengének, további jó versenyzést kívánunk! Felkészítők: Subáné Kiss Gyöngyi
osztályfőnök és Nagy Anita szülő

KICSINAGYKÖVET AZ EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJA 

Szöveg helye
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SIKERES KÖZÉPFOKÚ ANGOL NYELVVIZSGÁT TETTEK NYOLCADIKOSAINK…

A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolában több mint egy évtizede működik az angol két
tanítási nyelvű oktatás. A programnak köszönhetően a tanulók mindegyike eljut középhaladó (B1)
vagy középfokú (B2) nyelvvizsga szintre és könnyedén, gátlások nélkül, folyékonyan tud
kommunikálni angolul. Ebben sok segítséget jelent számukra a kiscsoportos nyelvi oktatás magas
óraszáma, a délutáni plusz felkészítés mellett, a több éve jelenlévő, társalgást és a szóbeli
kommunikációt támogató anyanyelvi lektortanár személye is. A 2021-22-es tanévben, januárban
köszöntek el tanítványaink Miss Maria D. Pierce-től, aki 3,5 éven át a társalgási- országismeret
órákon bővítette ismereteiket az új világ történelméről, szokásairól , hagyományairól és a változó
világ napi kihívásairól. Az ő távozása után azonnal érkezett az új anyanyelvi angol lektor -Miss Eve
Blasband-, folytatva a megkezdett munkát.

Nem követelmény számukra, de a tanulók
közül számosan jelentkeznek be nyolcadik
évfolyam végén nyelvvizsgára, egyfajta pozitív
visszajelzés gyanánt.
A nyelvvizsgákra való felkészülés részeként a
tanulóink megragadtak minden verseny
lehetőséget a tanév folyamán.
Januárban a Berettyóújfalui József Attila
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
által meghirdetett angol nyelvi megyei szintű
online versenyen 3 tanuló a „MY DREAM
SCHOOL”(Az én álom iskolám) témában
készített videót. A pályamunkáikkal két első- ,
ill. egy harmadik helyezést hoztak el, ami
magas szintű angol nyelvtudásukat és digitális
készségüket dicséri.
2022. április 9-én az ebesi általános iskola, az
Oktatási Hivatal Debreceni POK és a
Crambridge Nyelviskola Oktatási és

Vizsgaközpont szervezésében a két tanítási nyelvű csoportból 4 Petőfis tanuló vett részt a BME
középfokú Próbanyelvvizsga versenyén. Mindannyian magasan (70%-89%) a sikeres nyelvvizsga
szint felett teljesítettek. A vizsgáztatók egyöntetű véleménye alapján mind a négyen bátran
bejelentkezhettek nyelvvizsgázni.
2022. május 25- június 3 között végül a két tanítási nyelvű angol csoportból 4 tanuló -András
Jázmin (komplex),Kovács Nelli Hanna( írásbeli), Nagy Petra(szóbeli),Nagy Dominika(írásbeli)- tett
sikeres, államilag akkreditált BME középfokú(B2) angol nyelvvizsgát írásban és szóban.
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CÍM HELYE

Balla Éva pedagógus részére a Berettyóújfalui Tankerületi Központ ”Kiemelkedő tehetséggondozó
tevékenységért” kategóriában ”Az év pedagógusa” kitüntetést adományozott a Pedagógus Naphoz kapcsolódó
ünnepi rendezvényen. Szívből gratulálunk!

AZ „ÉV PEDAGÓGUSA 2022” CÍMET KAPTA A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM 

PEDAGÓGUSA

KITÜNTETÉSEK

Nagy megtiszteltetés érte a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskolát a 2021-2022-es tanév végén.
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ kitüntetését vehette át Arany József kürtös tanuló „Az év diákja” díj
kiemelkedő művészeti eredményekért kategóriában.
Az ifjú kürtös tehetsége és szorgalma mellett igen megbízható, szakmai munkája figyelemre méltó. Színpadi
viselkedése kiváló, rutinos szereplő. Általános iskolai tanulmányi eredményei nagyon jók. Főtárgytanára
Krucsó Zoltán.
A tankerületi központ elismerő oklevelét az iskola intézményvezető-helyettese, zongoratanára Szamosközi
Gergő kapta, aki pedagógusként a szakma országosan ismert tagja. 2018-ban és 2019-ben meghívást kapott
vendégtanításra és módszertani továbbképzések tartására Pekingbe, a Yue Hai Zhen Sheng zeneiskolába.
A tanítványai által megyei, regionális és országos versenyeken való eredmények bizonyítják művészi és
pedagógiai tevékenysége minőségét.
A főtárgy órák tartása mellett korrepetítori minőségben is kiválóan helyt áll, sok éve az ő megbízható alapot
biztosító zongorakíséretével versenyeznek és felvételiznek művészeti középiskolákba a legtehetségesebb
tanítványaik.
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ELISMERÉSEK ÁTADÁSA

A Kálvin Téri Általános Iskolában június 22-én ünnepélyes tanévzáró keretén belül kapta meg négy
nyugdíjba vonuló kolléga a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet: Bilincsiné Győri Róza tanító, Pató
Józsefné magyar-könyvtár szakos tanár, fejlesztő pedagógus, volt intézményvezető, Szöllősiné Szabó
Ibolya tanító és Tóth Bálintné matematika-fizika szakos tanár. Gratulálunk az elismeréshez, jó
egészséget és aktív, hosszú, szép nyugdíjas éveket kívánunk mindannyiuknak.
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BOLONDOS ÉVZÁRÓ

KÉZMŰVES NYÁR 

NYÁRI HÍREINK

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola a 2021-2022-es tanévben kiváló szakmai munkát végzett. Az előző évek
korlátozásai alól kiszabadulva a tanárok és diákok egyaránt nagy lelkesedéssel készültek a tervezett programok
megvalósítására. A találkozókon kapott elismerések, versenyeken szerzett oklevelek, helyezések, értékes díjak,
tankerületi kitüntetések bizonyítják a szorgalmas munkát.
A tanév végén ismét megrendezhették a hagyományos Bolondos évzárót, melynek elnevezése megtévesztő
lehet. Nagyon komoly munka, felkészülés eredménye ez a jókedvű, felszabadult örömzenélés, ahol
mesezenéktől a filmzenéig sok vidám, igényesen előadott dallamot hallhatott a közönség. A megérdemelt
vastaps nem is maradt el!

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium pedagógusainak és diákjainak idei nyara is aktív volt.
A népi kézművesség, illetve az iskola képzéseinek népszerűsítése céljából számos rendezvényen vettek részt,
így ez nyáron sem szünetelt.
Az iskola nemezsátrával, mesterségbemutatókkal július és augusztus hónapban több helyszínen is lehetett
találkozni. A város felkérésére az iskola részt vett augusztus 16-án a Térségünk Kincsei rendezvénysorozaton,
Hajdúszoboszlón. Korábban Bugacon a Kurultaj többnapos törzsi gyűlésén, valamint a szintén több napos
Magyarok Országgyűlése elnevezésű ópusztaszeri eseményen jártak diákjaik. A nyarat szokás szerint a
Mesterségek Ünnepén zárták augusztus 18-21 között.
Elmondható, hogy minden alkalommal igyekeztek számos mesterséget bemutatni az érdeklődőknek, és
népszerűsíteni a képzések mellett a népi kézművességet is. Az események látogatottsága összességben
hatalmas volt, mely az intézmény diákjai számára nagy tapasztalatszerzést jelent.
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ZICHY NYÁR 

A Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2022-es nyara sem telt tétlenül. Felléptek többek közt a
Hajdúszoboszlói Fúvószenekari Találkozón, ahol két debreceni, egy nyírbátori zenekar mellett a Zichy
ifjúsági fúvószenekara Kerekes Imre karmester vezetésével megmutathatta tehetségét június 24-én a
Hajdúszoboszlói Szabadtéri Színpadon.

Emellett a hagyományosan megrendezésre kerülő Szoboszlói Nyár előadássorozaton is részt vett az
intézmény, ahol több héten keresztül minden este a helyi csoportok szórakoztatták a közönséget.
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Szöveg helye

A Debreceni Virágkarnevál hazánk egyik legnagyobb és legismertebb rendezvénye, amely idén is számos
programmal várta az érdeklődőket.
Az idei évben 13 csodás virágkocsi vonult végig Debrecen utcáin, amiben több ezren gyönyörködtek
élőben vagy a televízió képernyőin keresztül. 1.200 hazai táncos, 400 külföldi karneváli felvonuló és
körülbelül 500.000 élővirág érkezett a Debreceni Virágkarneválra, mely már közel 3.000 ember
közreműködésével valósul meg. Az 56 éves tradícióval rendelkező karnevál napjainkban lényegesen több,
mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészeti együttesek felvonulása: egy héten át tartó
színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára leginkább vonzó szórakozási
lehetőséget. Ez évben augusztus 15. és 21. között került megrendezésre.
A karneváli forgatagot táncosok mellett fúvószenekarok is kísérték, köztük a Zichy Géza Zenei AMI diákjai
is.
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A karneváli hét kísérőrendezvényén a Galiba fesztivál keretében is lehetőséget kapott a művészeti iskola.
A debreceni Dósa Nádor téren adhattak előadást.

A művészeti iskola fúvószenekara lépett fel augusztus 21-én délután a nagyváradi Szent László téren az
augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó programok keretében.
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GÓLYATÁBOR A SZÉP ERNŐ KOLLÉGIUMBAN

„Intézményünkben nagy figyelmet fordítunk a tanulói környezet kialakítására. Igyekszünk a tanulóinknak
lehetőséget biztosítani a szabad levegőn töltött mozgásra. A felsőseink számára ezt a fitness park biztosítja. Az
elsős tanulóink részére a Petritelepi Iskoláért Alapítvány támogatásával készült kombinált csúszdavárat
igyekeztünk kiegészíteni egy láncos ingóhíddal, mely teljes egészében a Karcagi Penny Market Logisztikai
Központ felajánlásaként került kivitelezésre. Köszönjük az önzetlen felajánlást!” Arnóth Sándorné Igazgató

FEJLESZTÉS A PETRITELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Szép Ernő Kollégium idén is megszervezte az intézmény hagyományos gólyatáborát. A kétnapos eseményen
az új kollégisták nagy többsége, összesen 36 fő vett részt.
A tábor elsődleges célja az, hogy a leendő kilencedikesek megismerjék egymást, a kollégium dolgozóit, az itt
jellemző szemléletet. Ebben nagy segítségükre voltak a Diákönkormányzat jelen lévő tagjai, akik több éves
kollégiumi tapasztalataikat osztották meg a most érkezőkkel, emellett a programok lebonyolításában is
segítettek. Lényeges feladata a tábornak az is, hogy a Hajdúszoboszlón kevésbé járatos diákoknak bemutassák
a várost, a fontosabb közintézmények elhelyezkedését, a jövendő iskolák és a kollégium közötti közlekedési
útvonalakat.
A kollégium változatos programot állított össze a gólyák részére. Augusztus 22-én tízóraival fogadták az új
diákokat. Ezután dr. Daróczy Ágnes, az intézmény vezetője bemutatta a kollégium dolgozóit a résztvevőknek.
Ebéd után iskolapszichológusok tartottak csapatépítő foglalkozást. Kis pihenőt követően a gólyák a városi
szabadidőparkba látogattak, ahol kosárlabdáztak, pingpongoztak, tollaslabdáztak. Vacsora után szabadprogram
következett, lefekvésig beszélgetéssel, társasjátékokkal telt el az idő.
A következő nap a délelőtti programban kvíz, illetve fagyizással egybekötött városbemutató séta szerepelt.
Ebéd után Kahoot- és egyéb vetélkedők zajlottak - hangos kacagás közepette - a hazautazásig.
A gólyatábor jó hangulatban telt, a résztvevők jól érezték magukat a programok során és a szabadidőben is. A
tábor elérte legfőbb célját, azaz a gólyák az augusztus 31-i beköltözéskor már nem idegen helyre, ismeretlenek
közé érkeznek, hanem ismerős arcok és helyszínek fogadták őket.
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GYERMEKNAP A KÁLVIN TÉRI ISKOLÁBAN

A Kálvin Téri Általános Iskola felső tagozatán 05.31- én került sor a gyermeknap
megrendezésére. A programsorozatot Veres János 7. a osztályos tanuló nyitotta meg
színvonalas néptáncbemutatójával. A diákok színes programok közül választhattak,
annak érdekében, hogy mindenki megtalálja a számára legérdekesebbet.
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A sportot szerető gyerekek
osztályszinten mérték össze
futball tudásukat, de a
trambulinban is előszeretettel
vetették a bukfenceket.
Megmérették magukat az exatlon
pályán, valamint extrém
sporteszközöket is kipróbáltak. A
társasjátékot és az activityt
kedvelők is megtalálták
számításukat. A kézműves
foglalkozáson a Nádudvari
Kismesterségek Iskolája dolgozói
bevezették a gyerekeket a
nemezelés világába. A karaoke
teremben önfeledten énekelték az
általuk választott dalokat. Minden
tudásukat bevetették a
kvízjátékok területén, ahol
érdekes kérdésekre kellett
válaszolni a csapatoknak. Nagy
sikernek örvendett a
szabadulószoba, melyben egy
eltűnt verset kellett megtalálniuk
különleges, rejtett nyomok
segítségével.
Összességében elmondható, hogy
egy tartalmas élményekben és
programokban gazdag napot
zártak a diákok, akik izgatottan
várják a következő gyereknapot.
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HŐGYES-HÉT

Az intézmény fennállásának 75. évfordulóját ünneplő Hőgyes Endre Gimnázium a hagyományosan évente
megrendezésre kerülő Hőgyes-hét programsorozatát összekötötte az MTA Alumni programjával. Az iskola
csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia által meghirdetett Középiskolai MTA Alumni Programhoz,
amelynek keretében 2022. június 3-9. között az MTA adatbázisában szereplő kutatók tudományos előadásokat
tartottak a gimnázium tanulóinak és tanárainak.
A Középiskolai MTA Alumni Program célja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjai a középiskolások
körében népszerűsítsék a tudományos és kreatív gondolkodást. A programban részt vevő magyar kutatók akár
saját középiskolájukban, akár más hazai vagy határon túli középiskolában tartanak előadást. A programot 2020-
ban Freud Tamás, az MTA elnöke indította.
A Hőgyes- hét alatt több izgalmas előadáson vehetett részt az intézmény: ilyen például dr. Szabó Gergely a
Debreceni Egyetem Földrajz tanszék docensének a drónokkal kapcsolatos előadása. A bemutató elején a
tanulók nem csak képekben, hanem fizikai valóságukban is találkozhattak a drónokkal, megismehették az
értékét, szerepét, gyakorlati hasznosítását. Megtudhatták milyen engedélyek szükségesek ahhoz, hogy
komolyabb drónokat használhassanak.
Bór József úr a program keretében előadást tartott a Vöröslidércek és más elektromos jelenségek a
felsőlégkörben címmel. Az előadás során a hallgatók megismerhették a tudományos témakör rejtelmeit, végig
követhették a kutatási ág fejlődését, és átfogó fizikai magyarázatot kaptak arra mit is jelent valójában ez a
jelenség.
Június 7.-én a 10. és 11. évfolyamos diákok dr. Dégi Zsuzsanna Mi és a nyelv-nyelvhasználat, nyelvtanulás és
többnyelvű lét című előadását hallgathatták meg. A rövid bevezető beszélgetés után az előadás második
részében az alkalmazott nyelvészetről és magáról a nyelvészről kaptak a tanulók információt az előadótól, aki
maga is alkalmazott nyelvész. Szóba került a többnyelvűség fogalma is, illetve a gyerekek is elmondhatták
véleményüket a témával kapcsolatban. Összességében egy lebilincselő, interaktív előadáson vehettek részt.
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Ugyanezen napon a 7-10. évfolyamos diákok és érdeklődő pedagógusok dr. Kerepeszki Róbert a Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet Modernkori Magyar Történeti nem önálló tanszék
docensének izgalmas történelmi témájú előadását hallgathatták meg az iskolában. Docens úr elmondta mi is
egy történész dolga, illetve izgalmas előadást tartott a történelmi horror témakörében a vámpírok létezéséről.
Kifejtette gondolatait, hogy mik képezhetik a vámpírhit alapját, és arra a kérdésre is próbált választ adni,
léteznek e vámpírok. De ezeken kívül még nagyon sok figyelemfelkeltő történelmi tény, irodalmi utalás és
filmes vonatkozás is elhangzott, amelynek egy része ismerős volt a diákoknak eddigi tanulmányaikból.

A színes előadások sorozata dr. Földváry Kinga a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense „Hobbi és hivatás-
filmadaptációk tudományosan” című előadásával folytatódott abban a témában, hogy egy filmet nem csak a
szöveg teszi azzá, amivé, hanem több „hozzáadott elemtől” válik érdekessé. (Földváry, 2022) Ilyen „hozzáadott
elem” lehet a zene, a helyszín, a kor, amelyben játszódik vagy a jelmezek is, tehát ezeket együttesen elemzi a
kutató, akinek munkája lehet érdekes, kihívásokkal teli és szórakoztató is.
Dr. Pekkel Sándor az Óbudai Egyetem kutatóprofesszora is színvonalas előadással járult hozzá a Hőgyes-hét
sikeréhez a Fullerén-LEGO Egzotikus kristályok és polimerek építése szénlabdákból és kockákból című
előadásával.
Az intézmény vendégül láthatta dr. Somogyvári Lajos adjunktus urat a veszprémi Pannon Egyetemről, aki az
iskola, történelem és emlékezet: CIA adatbázisok és sok minden más témában nyújtott jó hangulatú, érdekes
előadást.
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra-avagy kalandos utazás a valódi parányok világába címmel dr. Imre
Sándor a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának professzora tartott előadást, akinek szakterülete a
mobil és vezeték nélküli távközlés, valamint a kvantuminformatika és kommunikáció. Az egy órás előadás
egyetlen pillanatában sem lehetett unatkozni. A kvantumfizika mélységeit úgy tudta bemutatni, hogy a fiatal
hallgatóság figyelmét mindvégig sikerült fenntartania.
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Végül pedig prof. dr. Molnár V. Attila elődását hallgathatták az érdeklődők „Orchideák- a növényvilág csalói,
rekorderei, drogdílerei és guminői” címmel. A téma iránt érdeklődő tanárok és diákok megtöltötték a
gimnázium tornatermét. Nagyon nagy érdeklődéssel várták a színes előadást.

A Hőgyes-hét programjai alapján elmondható, hogy ebben az évben is változatos, több témára kiterjedő
előadásoknak lehettek tanúi a gimnázium diákjai és pedagógusai is.

HANGSZERSIMOGATÓ DERECSKÉN

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos beiskolázó programja május második hetében zajlott,
ahol az iskolába készülő óvodások ismerkedhettek meg a hangszerekkel egy rövid hangversenyen. A
bemutatók után testközelből is megnézhették a bemutatott hangszereket (trombita, harsona, cselló,
furulya, klarinét, fuvola, zongora, hegedű és kürt), ezt követően a szülők be is írathatták csemetéiket a
művészeti iskola előképző osztályába. A következő évtől pedig hangszeres, vagy táncos tanszakokon
folytathatják a művészeti iskolát.
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DOBJ EL MINDENT ÉS OLVASS!

TÁNCISKOLA BÁL

Rendkívüli dolog történt a Kálvin Téri Általános
Iskolában. A hangosbemondóból az órák kellős
közepén felhangzott a minden gyerek és felnőtt
által ismert Magyar népmesék szignálja, akár egy
bűvös jel. Ekkor mindenki abbahagyta a tanulást,
legyen bárhol is, bármilyen órán és egyszerre
elkezdett olvasni mindenki a kedvenc könyvéből. Az
épületekre akár a Csipkerózsika-álomból ismert
csend telepedett. Mindenki olvasott. Mert olvasni
jó! Az egész intézmény közösen merült el az olvasás
gyönyörűségében, így együtt, így egyszerre. Mert
olvasni fontos! Mert ez a tudáshoz vezető út első
lépése. Olvassunk sokat, minden nap!

A Létavértesi Arany János Általános Iskolában két év szünet után ismét megrendezésre került a hagyományos
tánciskola bál, ahol a nyolcadikos diákok tanúbizonyságot adhattak tánctudásukról. A tánc tanulására most
kevesebb idő jutott, hiszen a pandémia miatt egy ideig nem lehetett tanfolyamot tartani. Összesen 25 tanuló
táncolt. A bemutató után táncversenyen is összemérték tudásukat a parkett ördögei, mely a következő
eredménnyel zárult:
I. Nagy Eszter 8.b – Boross Nándor 8.b
Ii. Szatmári Gréta 8.c – Bertóthy Tamás 8.c
III. Venczel Panna 8.c – Kerekes Balázs 8.c
A hivatalos programot követően ez alkalommal is hajnalig tartó bállal folytatódott az este, ahol a talpalávalót a
négy tagból álló Fix zenekar szolgáltatta. A tombolasorsolás után a szerencsés vendégek értékes
nyereményekkel térhettek haza. Ezúton szeretnénk megköszönni Gyöngyösi Sándor táncpedagógusnak a
tanítást.
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HŐGYES-GÁLA
Az idei évben június 9-én este került megrendezésre a Hőgyes Endre Gimnázium hagyományos Hőgyes-gálája,
amely lezárta azt az egyhetes programsorozatot, mely során az érdeklődő diákok és pedagógusok számos
érdekes előadás keretében tovább mélyíthették tudásukat a természet- és társadalomtudományok különböző
területein.
A Kovács Máté Városi Művelődési Központban megtartott rendezvényen részt vett Majosi Pálma, a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ vezetője és Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló Város polgármestere is.
A gálát a Hőgyes Endre Gimnáziumért Alapítvány szervezte, melynek célja, hogy az iskola előadói vénával
megáldott tanulói megmutathassák, milyen tehetségesek a különböző művészeti ágakban.
A gimnázium 75. évfordulójának fennállása alkalmából a műsorszámok fő témája az iskola és a tanulás volt,
azonban kicsit másképp, mint ahogy a tanórák folynak a gimnáziumban, hiszen a komoly szakmai munka
mellett mindenkinek kell egy kis kikapcsolódás, nevetés. A megjelent vendégek ízelítőt kaphattak Karinthy
Frigyes és Nógrádi Gábor novelláiból, de nem hiányozhattak a tanulók saját írásai sem. A prózák mellett voltak
gitáros, énekes és táncos produkciók is. Összesen 37 diák és három pedagógus szerepelt a közel másfél órás
előadásban.
A szórakoztató műsorszámok mellett az országosan kiemelkedő eredményt elért tanulók és felkészítő tanáraik
díjazása is emelte az est hangulatát. Ebben a tanévben 28 diák szerepelt kiemelkedően a különböző tantárgyi-
és sportversenyeken, voltak aki három-négy elismerésre méltó helyezést is elértek.
Összességében elmondható, hogy a közönség egy színvonalas és tartalmas műsort láthatott, amellyel
bebizonyosodott, milyen sokoldalúak a gimnázium tanulói.
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Tisztelet, szeretet, hála és köszönet mindenkinek, aki adományával, kétkezi munkájával, tehetségével segítette
a Létavértesi Arany János Általános Iskola udvarán az emlékpark megépülését és 2022. június 10-én délután az
ünnepélyes felavatását.
Hosszú út vezetett eddig a délutánig: Sok tervezés, újra tervezés, egyeztetés kellett ahhoz, hogy a
gondolataink, álmaink valóra váljanak.
„ És jött az első szél: és nem döntötte össze.” A köszöntő és ünnepi beszédekre, az emlékpark megáldására és
az ünnepi műsorra az iskola épületében került sor a hirtelen feltámadt erős szél és felhőszakadás miatt.
„Tisztelettel köszönjük Létavértes város polgármesterének, Menyhárt Károly polgármester úrnak a segítségét,
aki felkarolta elképzeléseinket és segítette az emlékpark megvalósulását. Anyagot, embert biztosítva készítette
el az emlékkapu talapzatát.”
Hálás köszönet a hegyközkovácsi fafaragó mesternek, Antal Lajosnak. A könyvtárépület előtt álló széttört
székelykapu tekintélyes méretével vívja ki az alkotó iránti elismerésünket. Aki hagyományos technikával,
szögek nélkül állította össze a kaput. A faragott minták: az életfa, napmotívum teszi élővé a művet, mert ahogy
Nyírő József fogalmaz, az aki székelykaput készít „az elpusztult élet helyébe újat teremt, mert az a székelykapu
tényleg él, és részt vesz mindennapi küzdelmes életünk vérkeringésében”.
A hársfa él, a csonka székelykapu elkészült, de még további teendők várnak. Az emlékpark az avatási
ünnepségre virágba borult.
„ Első feladatom tehát az, hogy megmaradjak magyarnak. Második, hogy magyar voltomat megismertessem a

környezetemmel s ezen keresztül megismertessem velük nemzetemet… S végül, hogy jelen helyzetemben
mindenkor hűséggel őrizzem nemzetem múltját, szolgáljam jövendőjét, s nemzeti örökségemet csorbítatlanul
adjam tovább annak, aki majd a nyomomba lép.”
Wass Albert

„ HITTEL A SZÍVÜNKBEN …”
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TÁBOROK
TEMATIKUS ALKOTÓTÁBOR NÁDUDVARON, A KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

Már ötödik alkalommal került megrendezésre 2022. augusztus 22-26. között a Kövy Sándor Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolában Nagy Krisztina vezetésével a kézműves tábor. Az elmúlt évekhez hasonlóan most
is augusztusban tartottak foglalkozásokat.
A táborba olyan gyermekek jelentkeztek, akik már esetleg jártak a tanév folyamán grafika szakkörre vagy csak
szeretnének megismerkedni olyan rajzos technikákkal, amelyekkel nem találkozhatnak az iskolai vizuális kultúra
órákon. Az idei évben 20 gyermek jelentkezett, hogy megismerkedjen a magyar népmesék varázslatos és
egyedi motívum világával illetve ezeknek a meséknek az eredetével, keletkezésével. Erre a hétre is változatos
programokkal készült az intézmény a gyerekek számára. Minden nap egy népmese olvasásával kezdődött a
nap, mely segít abban, hogy a napi alkotásaikhoz ihletet merítsenek.
Papírtányérokra terveztek a magyar virágmintákból válogatva, ezeket a tányérokat festették, színezték.
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Erzsébet- tábor  Fonyódliget

A legjobb a nyárban mindig az, amikor közös élményeket szerzünk. Idén a Létavértesi Arany János Általános

Iskola 28 tanulója Baloghné Janka Tímea, Molnárné Pelei Andrea és Molnár Sarolta vezényletével

Fonyódligeten rengeteg népszerű programon vehetett részt. Voltak, akik először fürödtek a Balatonban, és

rögtön egy vízi kalandpark óriási csúszdáiból csobbanhattak a vízbe. A sétahajókázás, az éjszakai

akadályverseny, a diszkóban tànctudásuk kipróbálása mellett lehetőségük volt találkozni Berkes Olivérrel,

jártak digitális kincskeresésen, tábori olimpián sorra hozták el az első helyeket, a strandi csapatépítőn pedig

a TESÓKkal együtt játszottak. Bárhová mentek a táborban, már megismerték őket és mondták, hogy "Itt a

létavértesi csapat!", és örömmel, szeretettel fogadták őket. Szép emlék marad!

Délután a nádudvari Gyermekkönyvtárba látogathattak el, ahol a „Fából faragott Péter” című népmesét
tekintették meg a gyerekek és Jankovics Marcell által elképzelt mesevilágot kellett alaposan tanulmányozni
a táborozóknak. Ezt követően képzeletbeli hamuba sült „pogácsákat” gyűjthettek kvíz kérdések
segítségével, a legügyesebbek jutalomban részesültek. A foglalkozás zárásaként nutellás palacsintával
kedveskedtek számukra a könyvtár dolgozói.
A hét közepén a napi mesét követően megismerkedhettek a pirográf készülékkel és ehhez készíthettek
vázlatokat. Majd az ebédet követően a Kincsesház látta vendégül a kis csapatot. A jelenlegi kiállítást
Ludmanné Papp Ilona „Ilkó néni” mutatta be számukra, a népi kismesterek alkotásaival. Az udvaron a régi
kor játékai várták a gyerekeket.
A fotók bizonyítékot adnak arról, hogy mennyire hasznosan teletek a gyerekek napjai és mennyire
tehetséges gyerekek jelentkeztek az idei kézműves táborba is.
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FELVIDÉKI KALANDOZÁSOK-SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

Öt nap, közel 1 200 kilométernyi buszozás, 18 meglátogatott helyszín, 34 diák, 5 pedagógus -számokban
ennyi lenne annak a felvidéki kirándulásnak a mérlege, amely június 20-24. között valósult meg a Határtalanul
programnak köszönhetően. A résztvevőknek természetesen ennél sokkal többet jelent ez az együtt eltöltött öt
nap.

A Határtalanul program fő célkitűzése az, hogy a gyerekek megismerkedjenek a határainkon túl élő
magyarok életével, felkeressék a történelmi emlékhelyeinket, megértsék Trianon máig tartó hatását sok-sok
ezer magyar ember életében. Azoknak a gyerekeknek, akik még sosem jártak külföldön, nem voltak
elszállásolva hotelszobában, nem szoktak vadregényes hegyi tájakon túrázni, még többet nyújtott ez a
kirándulás. „Nagyon elfáradtunk, rengeteget túráztunk, járkáltunk, de nagyon sok szép emlékünk lett, máskor
is szívesen elmennénk egy ilyen kirándulásra”-ezt fogalmazták meg a gyerekek a programzáró értékelő órán.

S hogy mi tetszett nekik a legjobban? Első helyen áll a dobsinai jégbarlang 30-40 méter vastag jégrétegeivel,
különleges jégalakzataival és a gnézdai csokiműhely szilárd és folyékony kézműves édességeivel. Második a
Tátra által övezett meseszép Csorba-tó, ezt követi a bélai cseppkőbarlang lélegzetelállító képződményeivel.
Nagy meglepetésre negyedik helyre sorolták a gyerekek a Szlovák Paradicsom Nemzeti Parkban tett 12
kilométeres gyalogtúrát, ahol akciófilmekbe illő szűk sziklapárkányokon drótkötélbe kapaszkodva
egyensúlyoztak az alattuk hömpölygő Hernád folyó felett.
Tetszett a gyerekeknek Konrád mester kívánságharangja is Iglón: a harangot megkongatva abban
reménykednek, hogy a harang belsejébe elsuttogott kívánságuk egy éven belül valóra válik. Megkoszorúzták
Kassán II. Rákóczi Ferenc, Késmárkon pedig Thököly Imre sírját.
A magyar emlékek nyomában járva azért rácsodálkoztak a kellemes hangzású szlovák nyelvre is, megtanultak
ezen a nyelven köszönni. S örültek, hogy több településen (Kassán, Rozsnyón, Betléren) értik még a magyar
szót.
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TÁBOROZÁS PUSZTAFALUN

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola tanulói augusztusban egy 5 napos táborban vehettek rész
Szilvásváradon a Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében. Az iskola tanulóin kívül
még három intézményből érkeztek gyerekek, ez különösen fontos abból a szempontból, hogy igazi barátságok
alakulhassanak ki, ismerkedhessenek, barátokat gyűjtsenek maguknak, és ne csak az online térben kerüljenek
egymással kapcsolatba. A táborozás mindig felejthetetlen élményt nyújt a gyermekeknek. A szálláselfoglalása
után egy lovasfogattal sétakocsikáztak Szilvásváradon. A második nap kisvasúttal utaztak a Szalajka-völgyében,
majd az Ősember barlangjához tettek egy remek sétát, ezt követően megtekintették a Fátyol vízesést. A
Kalanderdő kötélpályájának teljesítése igazi kihívást jelentett mindannyiuk számára.
A lézerharc az újdonság erejével hatott, talán a tábor legemlékezetesebb pillanata volt az aranymosás mellett.
Elengedhetetlen egy táborban a vicces feladatok végrehajtása, a közös éneklés, mely tudjuk igazi
közösségformáló erővel bír. A tábor utolsó estéjét tábortűz zárta. A közös tánc és a játékos vetélkedő
feledhetetlenné tette az 5 napos tábort.

TÁBOR SZILVÁSVÁRADON

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 2022. július 10-15. között, negyedik alkalommal szervezte meg
hagyományosnak mondható táborukat Pusztafalun. Ebben az évben 40 tanuló jelentkezett, 3-7. osztályos
gyerekek közül.
A tábor fő profilja a természetjárás. Ennek megfelelően minden napra jutott egy hosszabb, vagy rövidebb túra.
Az előző évek "alapozásának" köszönhetően sikerrel teljesítették a 10.5 km hosszú távot a Kormos Bába
tanösvényen. Nem hiányzott a kulturális program sem, ellátogathattak a füzéri várba, ahova természetesen
gyalog jutottak el . Pihenésként a szlovák területen elhelyezkedő Izra-tóban is fürödtek a gyerekek.
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GYEREKESÉLY TÁBOR

IRÁNYTŰ TÁBOR

A Derecskei Gyerekesély Iroda által szervezett napközis tábor 3 héten át gazdagította a Létavértesi Arany János
Általános Iskola gyermekeinek nyári programlehetőségét.
Az első turnusban résztvevő felső tagozatos gyerekek felhőtlen időtöltéssel kezdhették a nyári szünetet, ahol a
szabadidő hasznos eltöltése volt a cél.
A rekkenő hőség ellenére a gyerekek megismerkedhettek csapatépítő-, szituációs játékokkal,
régen népszerű, de napjainkban sokak számára ismeretlen csapatjátékokkal. Kreativitásukat, ügyességüket
nem csak a szabadulószoba feladataiban, hanem a kézműves foglalkozásokon is kamatoztathatták.
Beszélgetések során elmondhatták nyári terveiket, s a filmvetítés során bepillantást nyerhettek
szüleik, nagyszüleik nyári élményeiről, elfoglaltságairól. Ízelítőt kaphattak arról, hogy kevesebb „kütyü-
használat” mellett (telefon, számítógép, internet) is lehet hasznosan tölteni a szünidőt.
A második hét mottója, a "Fűben-fàban orvossàg" volt, így a programjaik is a gyógynövények köré
csoportosultak, míg a harmadik héten a "Barangolàs a világ körül" témában képzeletben utaztak a résztvevők.
Mindhárom héten csütörtöki napon a berettyóújfalui Morotva-ligeti bob pályára látogattak el a csoportok, ahol
felejthetetlen élményben volt részük.
A nagy melegben az uszoda vize is frissítőül szolgált, ahol a táborozók játékos feladatokkal töltötték az időt.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvoltából az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 20 hetedikes diákja vehetett részt az „Iránytű” pályaorientációs és önismereti nyári
táborban 2022. június 20. – június 24. között.
Az egy hét alatt többek között a gépészet, az elektronika és elektrotechnika, a szépészet, a kreatív szakmák, a
turizmus-vendéglátás ágazatok jellemző szakmáit ismerhették meg tanulók vállalati helyszíneken és iskolai
tanműhelyekben. Jártak a Szent Bazil Görögkatolikus Középiskolában, a DSZC Beregszászi Pál Technikumban, a
DSZC Péchy Mihály Építőipari Technikumban, a Krones Hungary Kft. gyárában, a Suban Kéziműszer Hungary Zrt.
üzemében, a Hotel Atlantisban Hajdúszoboszlón, az E.ON debreceni központjában és az Agórában, ahol
Önismereti és szabadtéri foglalkozások tették még élménydúsabbá a programot. „Köszönjük a felejthetetlen
élményeket a szervezőknek!” - Balogh Éva és Tóthné Leiter Júlia osztályfőnökök
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„Az ég ura, turul madár felszállott az égre”
Csodaszarvas táborok a 2022-es évben is
megvalósításra kerültek a Csökmői Bocskai István
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Június 20-tól egy hetes napközis táborban vehetett
részt 20 fő alsó tagozatos tanuló, míg június 26-tól
Balatonlellén valósult meg a szintén egy hetes
bentlakásos tábor 20 felső tagozatos gyermek
részvételével. A közösségi alkalmak a nemzeti és
kulturális identitás fejlesztése mellett a
hagyományőrzés és az anyanyelvápolás gyakorlása
céljával kerültek megrendezésre. A gazdag
programok során a tanulók interaktív játékok során
sajátíthattak el különböző készségeket,
képességeket, mely formálta én- és világképüket.
Kirándulások alkalmával szerezhettek új
tapasztalatokat, ismerhették meg többek között a
régi falusi udvart, ma már kuriózumnak számító
mesterségeket, múzeumpedagógiai foglalkozásokon
tapasztalati síkon szerezhettek elmélyült tudást. A
Balaton kiemelt és kevésbé ismert tájainak,
helyszíneinek megismerése lehetővé tette, hogy
olyan élményekkel és tudással gazdagodjanak,
melyre másképp nem biztos, hogy lehetőségük
nyílna.

PROGRAMBAN GAZDAG NYÁR A CSÖKMŐI BOCSKAIBAN

A táborok révén tanulóink a hagyományaink, a magyarság történetének megismeréséhez különféle utakon
juthattak el, mely összekapcsolja múltunkat jelenünkkel.
A nyár folyamán újabb Határtalanul! pályázat biztosított lehetőséget 6. osztályos tanulók számára. 2022.
július 3-5. között újra Erdélyben jártak.
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2022. július 04-08. között 20 alsó tagozatos diák vehetett részt a Bihari Önkormányzatok Többcélú
Kistérségi Társulása szervezésében nyári napközis táborban Csökmőn. A táborban csapatépítő játékok,
sporttevékenységek, ügyességi játékok, akadályverseny mellett, különböző kézműves technikákkal
ismerkedhettek meg a gyerekek. A legnépszerűbb program a vizes ugráló vár volt. Egy tartalmas,
változatos, élményekben gazdag hetet tölthettek együtt.
2022. augusztus 15. és 20. között 16 felső tagozatos tanuló vehetett részt a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása szervezésében megvalósult szilvásváradi élménytáborban. A csapatépítő
játékok és túrázás mellett izgalmas programokon vehettek részt a gyerekek. Lovaskocsin utazva
ismerkedtek a környékkel, kalandparkban próbálhatták ki ügyességüket, éjszakai túrán és lézerharc
során bátorságukat, de a bobozás élménye sem maradhatott ki a hegyvidéki tájon. Élményekben
gazdag nyárzáró tábort tudhattak magukénak!
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Táborozni jó! Ez az állítás most sokszorosan igazolódott a nyári szünet ideje alatt. A Berettyóújfalui II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola 2022. június 20. és augusztus 26. között hét héten keresztül, hét táborban tizenkét
pedagógussal biztosította a gyerekek kikapcsolódását, feltöltődését érdekes, izgalmas, változatos
programokkal.
A két-két turnus Csodaszarvas-, Erzsébet- és napközis táborban az iskola szinte valamennyi tanulója részt vett,
otthoni „telefonnyomogatás” helyett vidáman töltve el szabadidejét. Volt itt minden, ami a jó hangulatot
biztosította: kreatív kézműves foglalkozás, sport és játék, mozilátogatás, ugrálóvár és vízicsúszda, íjászat,
madársuli, strandolás, bowlingozás, bobozás, lovaglás, kirándulás és még sok-sok izgalmas kaland… A
programok között mindenki megtalálta a neki legjobban tetszőt, az élménybeszámolók alapján a gyerekek
nagyon jól érezték magukat.

ÉLMÉNYDÚS NYÁR A RÁKÓCZIBAN

A helyben megvalósult táborokon kívül augusztus első hetében a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tíz tanulója
a Határtalanul program keretében öt felejthetetlen napot töltött Erdélyben, Nagyváradtól Aradon, Déván,
Tusnádfürdőn keresztül Sepsiszentgyörgyig bejárva Háromszéket, az eddig csak térképről ismert területeket. A
gyerekek égig érő hegyek között kalandoztak, meghódították a meredek csúcsokat, megismerkedtek sok híres
magyar város történelmi emlékhelyeivel, épületeivel, felkeresték ismert íróink, költőink szülőhelyét, és
mindemellett új barátokat is szereztek. Izgalmakban sem volt hiány: a Szent Anna-tónál igazi medvebocs
kísérte a busz útját, lehetőséget adva az emlékezetes fotók elkészítésére is.
A pedagógusok elhivatott, lelkes munkájának köszönhetően a diákok szinte az egész nyarat élményekben
gazdag programokkal tölthették el, amelyekre még sokáig szívesen gondolnak vissza.



29

A LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

A nyár folyamán hét táborban töltődtek az Irinyisek. Már a tanév zárását megelőzően elkezdődtek a
táboroztatások az intézményben. Júniusban két csapat Erdélybe utazott a Határtalanul pályázat
keretében.
A Csodaszarvas -„Az ég ura, turul madár felszállott az égre”- a Berettyóújfalui Tankerületi Központ
intézményeiben iskolai közösségi program keretében 6 napos bentlakásos nyári táborban pihenhette ki
a tanév fáradalmait 20 felső tagozatos diák Balatonlellén és környékén.
Szintén a Csodaszarvas-tábor keretében egyhetes napközis programban vett részt 20 alsós növendék az
iskolaépületben és egy napos Nyíregyházi kiránduláson.
Az „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” című projektnek köszönhetően az iskola pedagógusai
vezetésével két turnusban egyhetes napközis tábor részesei lehettek a tanulók a július eleji időszakban.
Szintén pályázat keretében több mint 40 tanítvány Zánkán, az „ottalvós” Erzsébet-táborban pihente ki a
tanév fáradalmait.

„A rengeteg lehetőségnek köszönhetően bízunk benne, hogy minden tanulónk élményekkel feltöltődve
és új ismeretekkel gazdagodva várja az új iskolai évet.” Szentmiklósi Miklós igazgató
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A Kálvin Téri Általános Iskolában több nyári
napközis tábor valósult meg a tanév végét
követően. Az iskola tanulói hat Erzsébet-táborban
és két Csodaszarvas-táborban vehettek részt.
A pályázó pedagógusok egymással együttműködve
dolgozták ki a táborok programterveit, hogy az
iskolai oktató-nevelőmunkára alapozva maradandó
élményt nyújtó foglalkozásokon, illetve szabadidős,
kulturális programokon is részt vegyenek a
gyerekek.
Az intézmény 21 lelkes pedagógusa összesen 219
diák számára biztosította a tartalmas, élményszerző
programokon való részvétel lehetőségét.
A programok főként a helyi lehetőségeken
alapultak, de buszos élményszerző kiránduláson is
részt vett az iskola valamennyi táborozó csoportja.
Elsődleges cél volt, hogy a gyerekek sokféle
területen kipróbálhassák magukat, továbbá, hogy
maradandó élményeket szerezzenek és barátságok
köttessenek, hogy még összehangoltabban
dolgozhassanak együtt a jövőben.

ERZSÉBET ÉS CSODASZARVAS TÁBOR 

A diákok homokvárat építettek, kertészkedtek, múzeumokba látogattak, túráztak, strandoltak, valamint
önismereti és társasjátékokat próbáltak ki, miközben közösségfejlesztő erejét is tapasztalhatták az együtt
töltött tartalmas napoknak. A programok között szerepelt továbbá beszéd- és kommunikációs
készségfejlesztés, zenei és énekes programok, különböző kézműves foglalkozások, egészséges életmódra
nevelés és sporttevékenységek egyaránt.
Az Erzsébet-tábor és a Csodaszarvas-tábor résztvevői az élmények mellett pólóval, saját kezűleg készített
tárgyakkal és meglepetésekkel is gazdagabbak lettek.
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ÚJRA ITT A NYÁRI TÁBOROK IDEJE …

Az esztári Irinyi Károly Általános Iskolában a 2021/2022-es
tanév nyarán hét héten keresztül várták a gyerekeket a
különböző napközis és ottalvós táborok. Az első két hétben a
Csodaszarvas táborok, aztán napközis Erzsébet táborok, az azt
követő két hétben pedig a Derecskei Gyerekesély Iroda által
szervezett nyári napközik, majd végül pedig az Erzsébet tábor
keretén belül a zánkai ottalvós táborban töltődhettek fel a
gyerekek. A táborok 257 fővel zajlottak, mivel egy-egy
tanulónak több alkalommal is lehetősége volt részt venni.
A helyi programok reggel 8-tól délután 4-ig tartó, tartalmas
időtöltést biztosítottak a gyerekek számára. A Csodaszarvas
táborok két hetének tematikája a hagyományőrzésre épült. .
Élménydús volt a hét, mely közelebb hozta a gyerekeket a
régmúlthoz, a hagyományokhoz, a saját gyökereikhez.

Az Erzsébet táborok első turnusának tematikája a hazánkban
működő készenléti szervek munkájának megismerése köré
épült. Itt a gyerekek megismerhették a mentők, a rendőrség, a
tűzoltóság és a katonaság nélkülözhetetlen munkáját, azok
nehézségeit és szépségeit.

A második turnus tematikája a különböző népek
kultúrájának megismerése köré szerveződött. A cél
az volt, hogy a tanulók felfedezhessék Kína,
Egyiptom, Törökország és a skandináv országok
hagyományait, ételeit, nevezetességeit,
népviseleteit, mitológiáit és a történelemben
betöltött szerepét.
A kézműves és sportfoglalkozások nem egy adott
tematika köré épültek, hanem az aktuális napi
tevékenységekbe voltak beágyazva. A program azzal
bővült, hogy a gyerekeknek lehetőségük volt eljutni
a berettyóújfalui Morotva ligetben működő
bobpályára is.

A legnagyobb élményt a diákok számára a zánkai
ottalvós tábor jelentette, hiszen sok gyerek először
mozdult ki az Alföldről, látott hegyeket és a
Balatont. Az időjárás szerencsére kedvező volt, így a
színes programok mellett élvezték a „Balaton
habjait” is.
A hetek során a tanulók nagyon élvezték mind a
kézműves tevékenységeket, mind pedig a mozgásos
feladatokat.
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Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának újra lehetősége volt ellátogatni
Csehországba 2022. június 5. és 11. között. Az intézmény 41 tanulója ismerhette meg a testvériskolát Polickán,
ahol lassan 25 éve fogadják sok szeretettel és programokban gazdag élményekkel a magyar gyerekeket.
„A hétfői esős, borús időjárás nem szegte kedvünket, hiszen a svojanovi várban érdekes (rém)történetekkel, a
kínzókamra eszközeinek bemutatásával, különböző fegyverekkel és számos papírból készült vármakettekkel
tették színessé a napunkat. Délután gyönyörű napsütésben gyalog túráztunk a 700 éves hárshoz és az Ujjak
nevű sziklacsoporthoz. Mind eközben elkezdődött a hét izgalmas és kihagyhatatlan tábori játéka, a gyilkosos
játék. Kedden délelőtt az iskolai tanórák és a polgármesteri hivatalban tett látogatásunk után délután továbbra
is elkísért minket az eső egy újabb túránkra, a város melletti kis tóhoz. Itt saját magunk süthettük meg a jól
megérdemelt kolbászkákat. A hét csúcspontja a szerdai kirándulásunk volt Prágába. A gyerekek egyik kedvenc
programja lett, hiszen ebben a gyönyörű városban megnézhettük belülről is Csehország legfontosabb
templomát, a Szent Vitus Székesegyházat. Ezután kitűnő helyről szemlélhettük végig az őrségváltást,
átsétáltunk a nyüzsgő Károly hídon, megcsodáltuk az Óvárosi téren az Orloj óraművet és kalandoztunk a Vencel
téren is. A hetet a csütörtöki cseh-magyar sportmérkőzésekkel folytattuk. A többnyire döntetlen meccseket,
egy nagyon jó hangulatú esti diszkóval zártuk a tornateremben, ahol lehetőségünk volt kipróbálni a hatalmas
mászófalat is. Pénteken délelőtt ellátogattunk Litomysl városába, ahol sajnos egy kulturális program okán nem
tudtunk bemenni a várba, de kárpótolt érte a mellette álló gyönyörű templom, a parkban tett séta és egy kis
fagylalt. Délután elérkezett a várva várt szabadidős program is, ahol a gyerekek maguk fedezhették fel Policka
városát.
Szombaton kora reggel indultunk haza, de a látványosságok sora még itt nem ért véget. A tanulók másik
kedvenc helyszínével ért véget a kirándulásunk, a Brno városától északra fekvő Punkva-barlanggal. Az ország
egyik legérdekesebb, legnépszerűbb cseppkőbarlangjában tett sétánk és csónakázásunk káprázatos zárója volt
ennek a hétnek.
Kissé fáradtan, de csodálatos emlékekkel, rengeteg jókedvvel és új barátságokkal érkeztünk meg Ebesre. Ez
úton is köszönjük Ebes és Policka önkormányzatának, hogy a részesei lehettünk ennek a fantasztikus
élménynek, valamint Nagyné Júlia néninek, aki fáradhatatlanul szervezte a programokat és kísért minket végig
az utazás alatt.” Kissné Lantos Éva
Kísérő pedagógusok: Subáné Kiss Gyöngyi, Nagy Anita, Varga Fruzsina és Kissné Lantos Éva

TESTVÉRVÁROSUNKBAN, POLICKÁN JÁRTUNK
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TÖRTÉNELMÜNK NYOMÁBAN SZLOVÉNIÁBAN ÉS HORVÁTORSZÁGBAN

A Szűcs Sándor Általános Iskola 2020. április 27-én adta be
a Bethlen Gábor Alap Kezelő Zrt. által kiírt Tanulmányi
kirándulás hetedikeseknek című pályázati felhívásra
készített Történelmi emlékhelyeink és természeti csodák
Szlovéniában és Horvátországban című pályázatát. A
Pályázat a HAT-20-01-0969 azonosítót kapta és 2 764 320
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az utazási
korlátozások elmúltával a megvalósításra 2022. augusztus
8-14 között került sor.
Biharnagybajom településen kiemelkedően nagy a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya. A
családok a mélyszegénységgel küzdenek, a helyi tanulók
többsége még a települést sem hagyta el eddig. Ezért
tartjuk fontosnak, hogy minél több látványosságban legyen
részük, egyéni élményekkel átitatva.

Ez a pályázat nagy lehetőséget jelentett a diákoknak, hogy elutazhassanak és megismerkedhessenek a
történelmi Magyarország magyar lakta területeivel, Horvátország és Szlovénia világörökségi helyeivel. Az út
során a kis csapat megtekinthette Lendva várát és megkoszorúzta Szent István szobrát, majd Göntérházán
megtekintette a szoknyás haranglábat.
Mariborban megnézték a gyönyörű főteret és a várat, megkeresték a 400 éves szőlőtőkét, sétáltak a Dráva
hídján. Felkeresték Celjét, ahol megtekintették a várat, a Cillei család fészkét. Útjuk egyik állomása a
Predjamai vár, a Postojnai cseppkőbarlang, majd Ljubljana tündérvárosa volt a sárkányos híddal. Igazi
élményt jelentett, hogy a Predjamai várban magyar nyelvű idegenvezetés volt egy kis wifi-s eszköz
segítségével. A Postojnai cseppkőbarlang hatalmas termeibe kisvonattal utazhattak, miközben
megcsodálhatták ezt a természeti csodát. A szlovéniai út záró állomása Skocjan barlangja, a Reka folyó
medre, ahol az út végén gyönyörű panoráma tárult a szemek elé. Horvátországban először Abbáziában,
majd Fiumében gyönyörködhettek.

A Hazaút utolsó két horvátországi megállója
Varazsd település vára, majd Csáktornyán a
Zrínyi vár volt. A gyerekek az út során
rácsodálkoztak, hogy ilyen messze az
otthonuktól magyar feliratokkal és
emlékhelyekkel, magyar nyelven beszélő
emberekkel találkozhattak.
Az igen zsúfolt és fárasztó kirándulás ellenére
a gyerekek olyan élményhez és ismerethez
jutottak, amihez szülőfalujuk keretén belül
nem lett volna lehetőségük. Reméljük sok
ilyen pályázatban lehet még részük és még
több gyermek szemléletét, ezáltal életét
változtathatják meg.
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CSODASZARVAS TÁBOROK

A Létavértesi Arany János Általános Iskola az elmúlt évekhez hasonlóan idén már 4. alkalommal szervezte meg
a nyári napközis tábort először 20 felsős, majd 20 második évfolyamos kisdiák részvételével a Csodaszarvas
program keretében.
Az öt nap alatt különféle szórakoztató, ismeretbővítő foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek: madársuli,
íjászat, középkori játékok, illetve kézműves foglalkozások keretében fantáziájukat és kézügyességüket is
fejleszthették. Egy napot Nyíregyházán töltöttek.
Ugyanebben a pályázatban a felső tagozatos tanulók bentlakásos táborban vettek részt. Az idei évben
Balatonlelle volt a központ, ahol változatos programok várták a gyerekeket. Kedden a rovarok világával
ismerkedtek, délután Kehidakustány élményfürdőjében csobbanhattak nagyokat. Honfoglaláskori eszközöket is
készítettek, Emese álmához álomfogót, tarsolyt, bőrből font karkötőt. A diákok szerda délelőtt a Tihanyi
apátság történelmi múltjával ismerkedtek meg. A szakszerű idegenvezetés, interaktív kiállítás hitelesen
bemutatta a bencés szerzetesek mindennapjait. Az északi partról visszaérkezve csobbantak egyet a Balatonban
is. Természetesen nem maradhatott el a bazározás sem. A napot zenés mulatsággal zárták.
Másnap kézműves foglalkozáson varázsképet készítettek életfa, turulmadár szimbólumokat használva. A
vállalkozó szelleműek képregényt terveztek a Comic strip program segítségével.
Interaktív érzékenyítő játékokat is kipróbálhattak, majd a Napfény Strand és a jégkása várta őket. Az este a
néptáncról szólt.A balatonlellei bentlakásos tábor utolsó napja felejthetetlenné fog válni diákjaink számára.
Nemcsak a Tapolcai tavasbarlang nyújtott izgalmas perceket, de az iharkúti kisvonatozás, a bauxitbánya rég
elhagyott nyomai és a vadászati múzeum is.
A nap fénypontja azonban a hetet lezáró búcsúest volt, ahol nyolcvan diák önfeledten dedikálta egymás
csodaszarvasos emlékpólóját.
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CSODASZARVAS ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM – TÁBOR BALATONLELLÉN

A Csodaszarvas program keretén belül az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
húsz ötödikes tanulója két pedagógus kísérővel vehetett részt második alkalommal az EFOP-3.3.5-19-2020-
00078 “Az ég ura, turul madár felszállott az égre” elnevezésű bentlakásos nyári táborban Balatonlellén. A
Balaton déli partja igazán csábító, de nemcsak a hűsítő víz volt vonzó, hanem a Balaton – felvidék számos
érdekességeivel is megismerkedhetett a kis csapat. Érdekes és izgalmas programokon vehettek részt: interaktív
foglalkozáson megismerkedhettek a rovarokkal, majd pályaorientációs, önismereti és csoportos játékokat
játszhattak. Kézműves foglalkozás alkalmával csodaszarvasos emblémát készítettek, majd origami technikával
elkészítették a saját kis csapatuk csodaszarvasát. Különböző kirándulások is színesítették a táborozást: a diákok
ellátogattak a Tihanyi Bencés Apátságba, Tapolcára ahol a tavasbarlangot látogatták meg és megismerkedtek a
barlang kialakulásának történetével. A nap fénypontja a csónakázás volt a Tavas-barlangban. Farkasgyepűn
megtekinthették a Bakony nagyvadjai geológiai kiállítást és előadást hallgathattak meg a Bakony egyedülálló
élővilágáról. A jó időre való tekintettel a gyerekeknek több alkalommal is lehetőségük volt a Balaton vizében
hűsölni.



36

ZÁNKÁN TÁBOROZTAK A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA TANULÓI

A legnagyobb élmény sokak számára maga a Balaton volt. Öröm volt ránézni a gyerekek mosolygós arcára,
amikor megpillantották a magyar tengert.
A sokszínű programokkal teli hetet a tábortűzzel és a záróesttel fejezték be, ahol közösen énekeltek, és
megtekintették a TESÓK műsorát.
„Azt gondoljuk, hogy egy jól sikerült, tartalmas, élvezetes hétnek lehettünk részesei. Reméljük, hogy örök
élmény marad minden résztvevő számára. Bízunk abban, hogy diákjaink kedvet kaptak a táborozáshoz, és
máskor is lesz lehetőségünk élvezni és megcsodálni a Balaton hűsítő vizét, kikapcsolódni a nagyszerű
programokon. Ezúton is köszönjük a táborozási lehetőséget az Erzsébet-tábornak. Sok tanulónk páratlan
lehetőséghez juthatott, és életében először láthatta a Balatont.” A táborozó gyerekek és a pedagógusok
nevében: Kiss Éva és Pálfiné Szentjóbi Gyöngyi

Az intézmény 2013 óta rendszeresen részt vesz a balatoni Erzsébet-táborban. Ebben a tanévben is
szerencséseknek mondhatják magukat, hiszen nyertek egy egyhetes táborozást a festői környezetben
elhelyezkedő Zánkára.
A székhely és tagiskolából összesen 139 tanuló 14 pedagógussal indult neki a nagy útnak július 31-én. Az
intézmény diákjai változatos programokon vehettek részt. A szervezők sport, életmód, kultúra, művészet,
tudomány, ismeretterjesztő, valamint hagyományőrző foglalkozásokkal várták a gyerekeket.

Ízelítő a programokból:
• digitális kompetenciafejlesztő program
• érzékenyítő foglalkozások
• cirkuszi előadás
• kutyabemutató
• sétahajózás
• sárkányhajózás
• könnyűzenei koncert
• éjszakai túra
• strandfoci bajnokság
• tábortűz
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KIRÁNDULÁS ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZAT KERETÉBEN 
„2022. június 24-28. között a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola 21 tanulójával (ötödikesek,
hatodikosok és hetedikesek) kiránduláson vettek részt Erdélyben. Kíváncsian, izgatottan indultunk, hiszen egy
ötnapos kirándulás sok élményt rejthet magában. Sok szép tájat láttunk, emlékhelyeket tekintettünk meg.
Szállásunk Korondon volt a Fenyő panzióban. Kényelmes szobákban, kedves vendéglátók biztosították
számunkra a nyugodt pihenést. A Máté vendéglő finom falatait és szíves vendéglátását még sokáig
megemlegetjük. Hol is jártunk? Csak röviden: Bánffyhunyadon a református templom szépségét tekintettük
meg, jártunk Tamási Áron és Orbán Balázs sírjánál, Petőfi Sándor körtefájánál és a múzeumában fejet
hajtottunk a fiatalon elhunyt költőnk előtt.
Kőrispatakon egy fantasztikus kézműves programban volt részünk- szalmafonás, szalmakalap varrás
folyamatának megismerése, jártunk malomban, szekereztünk, finom vizet ittunk a „csodakút”-ból. Megálltunk
a Bözödújfalui víztározónál és a falu emlékhelyénél. Láthattuk hogyan darabolják fel a kibányászott sót, és
hallottunk róla, hogy mennyiféle felhasználása létezik ennek a természetes anyagnak. A Sószoros tanösvényen
végig gyalogolva a felszínre kerülő só számos formájával megismerkedhettünk. A tanösvény látványa
lenyűgöző, a végén levő sósiszap-fürdőbe bele is mártottuk a kezünket. Székelyudvarhely városközpontja,
Csíksomlyó a kegytemplom gyönyörűségével is biztosan visszatérésre ösztönöz mindenkit. Érdekességként
jártunk Csíkszentsimonban a Csíki csipsz-gyárban is. A Békás-szoros látványa és a Gyilkos-tó parti séta is biztos
örök emlék marad. Esténként sétáltunk, játszótereztünk, illetve utolsó este egy folklór programot is szerveztek
számunkra- helyi fiatal népzenészek és egy táncos pár ismertette meg velünk a környék népzenei értékeit.
Élményekkel telve ,kissé fáradtan értünk haza. Sokan már a buszon azt mondták, hogy jövőre is szívesen
jönnének egy ilyen útra.” Pálinkás Antalné kísérő tanár
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JÁTÉKVILÁG – NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR

Idén 8. alkalommal került sor a Létavértesi Arany János Általános Iskolában a Napközi Erzsébet-tábor
megszervezésére. 112 alsó tagozatos diák 2 turnusban és 4 csoportban vett részt a korosztályuknak megfelelő
programsorozaton. Mint minden évben az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány által
ajánlásként tett tematikus napok alapján készítették el az élményt, tapasztalást adó programokat a
pedagógusok. A gyerekek kézműveskedtek, hagyományainkkal, népi szokásainkkal ismerkedtek, a
környezettudatos – fenntarthatósági magatartást gyakorolták. Létavértes kulturális és természeti kincseivel is
megismerkedtek a Rozsnyai Múzeum foglalkozásain, valamint a Pöttöm Major kis állatkáit sem hagyták ki.
Kirándulások során az 1-2. évfolyam kisdiákjai érdekes kísérleteket láttak a Debreceni Egyetem Agóra
Tudományos Központjában, a 3-4. évfolyam pedig a 140 éves Zsuzsi vonaton utazva a Vámospércsi
Kalandpályán próbálhatta ki ügyességét, merészségét.

A BARSI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÁRI ESEMÉNYEI

A Barsi Dénes Általános Iskola is színes programokkal várta a nyár folyamán a
diákokat.
A Nyári Napközis Tábor a Bihari Gyerekesély Iroda szervezésében az intézmény
pedagógusainak közreműködésével került megrendezésre 2022. 06. 20. - 07. 15.
között. Változatos programokon, foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, jó
hangulatban teltek a mindennapok.

Emellett a komádi Iskolából 15 felsős tanuló 2 felnőtt kíséretében vett részt 2022. 07. 24 - 29. között a
Nyári Élménytáborban, Zánkán. Az idei évben is végig ingyenesen utazhattak, Püspökladányig a helyi
önkormányzat buszai vitték őket és onnan az Erzsébet különvonattal utaztak Zánkáig. Tartalmas 6 napot
töltöttek el nagyon sok színes programmal. Három kötelező programelemen vettek részt a táborozók:
természettudományos, digitális és drogprevenciós foglalkozáson. Továbbá volt sárkányhajózás, katonai
gépek bemutatója, a Thália Cirkusz bemutatója, éjszakai kalandtúra, tábortűz. Mindenki nagyon jól érezte
magát, élményekben gazdag hetet tölthettek el diákjaink a Balatonnál.
A Bihari Gyerekesély Iroda szervezésében a Barsi Dénes Általános Iskolából 6 tanuló és egy kísérő
pedagógus 2022. 08. 15 - 08. 20-ig nyári táborban volt Szilvásváradon, ahol változatos programokon vettek
részt, mint például fogathajtás, éjszakai túra, kalandpark.
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VÁNDORTÁBOR HETEDJÉRE: BALATON-FELVIDÉK

CSODASZARVAS NAPKÖZIS TÁBOR 2022

Idén nyáron új útvonallal bővült az erdei
vándortáborok helyszíne, ráadásul az Ebesi Arany
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola csapata volt az első, akik végigjárhatták. A
társaság rutinos, a kilátás varázslatos, az éjszaka
fázós, a hangulat pedig remek volt. Az itthon régóta
áhított eső (is csak) ott mosta el a csapatot, éppen
megvárva a gyógynövény-ismerettel egybekötött
gyógytea-kóstolót. Az első napon a hegyesdi
várromon érte a túrázókat a naplemente. Az ottani
panoráma sejtette, hogy gyönyörű tájakon lesz
lehetőség túrázni. A diákok több rejtélyes
kolostorromot is láthattak az erdő mélyén, a
nagyvázsonyi várban pedig Kinizsi emlékét idézték.
Levendulás fagyit ehettek a Magyar Provence-ban,
Monoszlón. Bejárták a Hegyes-tű vulkáni kúpját,
vagyis ami megmaradt belőle a bányászat után.
Zánkán a balatoni fürdőzés sem maradhatott ki a
hekkel és a lángossal. Jövőre új tájat, a Bakony
rengetegét szeretnék bebarangolni.

Idén nyáron a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában is megvalósult a Csodaszarvas napközis tábor,
2022. 06. 21 – 07. 01. között. Az első héten a tárborban a harmadik és negyedik évfolyamos tanulók vehettek
részt, második héten pedig az öt és hatodik évfolyamos diákok. Mindkét hét témája a hagyományőrzés volt,
és a gyerekek az egyes tevékenységek révén visszarepülhettek őseink világába, melyet több kontextusból is
megismerhettek. A megvalósító pedagógusoknak, és a programnak köszönhetően számos múltbeli
tevékenységet megismerhettek és ki is próbálhattak a tanulók, kezdve az íjászattól a nemezelésig, vagy a népi
körjátékoktól a különböző fonásokig. A tábor összeségében sikeresnek mondható, mivel a programok a
tervezett módon megvalósultak, és a tanulók is rengeteg élménnyel, új tudással gazdagodva fejezték be a
tábori hetet.
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ZÁNKA, AZ „OTTALVÓS” TAVASZI OSZTÁLYKIRÁNDULÁS

NYÁRI KAVALKÁD A BEREKBÖSZÖRMÉNYI KOSSUTH LAJOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola diákjai Zánkán: „Egyszer volt, hol nem volt – még álmainkban sem
sejlett fel, az, ami velünk megtörtént. Azt hittük már így együtt, ennyi időre, ilyen jó időben, a BALATONNÁL
többet nem, de mégis.
Összejött! Lehetőséget kaptunk, megpályáztuk. izgultunk. megnyertük. Boldogságunk mérhetetlen volt! S mi,
25 nyolcadikos diák és 2 pedagógus, autóbusszal útra keltünk április 11-én csodálatos napfényes időben.
Budapesten pihenőt tartottunk a Vajdahunyad váránál és a Hősök terén. Zánkára késői ebédre érkeztünk, a
szállás elfoglalása után játszottunk a táborban. Vacsora után koncerten vehettünk részt.

Játék, móka, nevetés jellemezte a nyári szünetet Berekböszörmény községben. A település egyetlen iskolája
egész nyáron hangos volt a gyerekek zsivajától, hiszen június közepétől kezdődően táborok, foglalkozások,
kirándulások, sportprogramok kerültek megrendezésre egészen augusztus 13-ig.
A gyerekek részt vehettek Csodaszarvas táborokban, a Bihari Gyerekesély Iroda, a Humán Racionális Innovatív
Alapítvány Tanoda táboraiban.
Határtalanul program keretében Erdélyben csodálhatták meg a természeti képződményeket.
Jártak Szilvásváradon, Poroszlón, Nyíregyházán, Füzesgyarmaton, a település és a környék nevezetességeiről
nem is beszélve. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, sokszor haza sem akartak menni. A szülők pedig
nyugodtan dolgozhattak, hiszen csemetéik jó helyen voltak. Élményekkel gazdagodva töltődtek fel az új
tanévre.
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CSODASZARVAS TÁBOR BIHARKERESZTESEN 

Másnap lesétáltunk a Balatonhoz, megállapítottuk: gyönyörű, mint mindig. Nyugodt volt a víz, a táj
lenyűgözött. Ebéd után íjászkodtunk, csapatépítő feladatok és középkori csata várt minket. Vacsora után
fergeteges disco zárta a napot. Szerdán reggeli után Tihany felé vettük az irányt, séta, fagyizás a parton, majd
Budapesten a Cyberjump trambulinparkba volt foglalásunk. Az egyórás ugrálás után elindultunk haza.
Talán az általános iskolás éveink megkoronázásának is tekinthető kirándulás emlékeivel tértünk haza.”
Kovácsné Bíró Annamária pedagógus

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola tanulóinak
lehetősége nyílt részt venni a Csodaszarvas táborban 2 turnusban
2022. június 20-24. és 2022. június 27 – július 1. között.
A hét folyamán rengeteg program színesítette a táborozók
kikapcsolódását. Látogatást tettek Nyíregyházán, a Skanzenban,
ahol bőrdíszműves foglalkozáson vehettek részt. A Madársuli
ikonikus alakjai, mint például Jenő, a sólyom, Henrietta a héja és
Krisztina, a karvaly ízelítőt adtak a solymászat mesterségéből. A
gyerekek elragadtatva figyelték a madarakat, s örömmel
fotózkodtak velük. A drámajátékos foglalkozás és irodalmi
szerepjáték során a szervezők törekedtek arra, hogy az
életkoruknak megfelelő játékokkal készüljenek, így mindegyik
foglalkozás jó hangulatban, sok nevetéssel és vidámsággal telt. Az
íjászati bemutató során elvarázsolva hallgatták Mónus József
előadó élménybeszámolóját, s emellett kipróbálhatták az íjjal
lövészetet. A tanulókra nagy hatással volt az íjász személyisége,

illetve kitartása és elért céljai. A középkori játszótér esetében a gyerekek a játékok egyszerűsége ellenére
remekül szórakoztak, kedvüket lelték abban, hogy kipróbálhatták a régi elődök játékait.
Az utolsó reggelt kerékpártúrával indították a helyi, régi, falusi épületek megismerésének céljából. A hét
zárásaképpen lelki állapotuknak megfelelő smilet készítettek, amit a hétfőn ültetett mesefán helyeztek el, a
solymászat után kifestett gipszmadaraik mellé.
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„AZ ÉG URA, TURUL MADÁR FELSZÁLLOTT AZ ÉGRE”

A programok közül: madársuli (interaktív természetismereti foglalkozás), régi korok étkezési szokásai, dráma-
és szerepjátékok, várostörténeti túra és szabadulószoba, középkori játszótér, íjászat egy világbajnok magyar
íjász által, a nyíregyházi skanzen meglátogatása, kalandos hétpróba, faültetés, origami, gyümölcssaláta
készítése.
Tartalmas és tanulságos volt ez az öt nap a diákok számára, és remélhetőleg az itt tanultakat a későbbi
tanulmányaik során is tudják hasznosítani.

A Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola a nyár folyamán 2 Csodaszarvas
tábort valósított meg június 20-24. és június 27-
július 1. között. A két hét alatt összesen 40 diák
számos programban vehetett részt. A tábor
zavartalan működése érdekében pályázati keretből
hasznos eszközöket szereztek be a gyerekek
számára, mint pl. baseballsapkát, pólót, tisztasági
csomagot, írószereket, rajzeszközöket.
A téma, ami köré az öt nap történései fonódtak a
nemzeti és kulturális identitás, a hagyományőrzés, a
nomád élet volt. A táborban megismerhették a
tanulók, hogyan éltek őseink, hogyan táplálkoztak,
milyen életmódot folytattak, milyen volt a viseletük,
hagyományaik. Kipróbálhatták és megismerhették a
legfontosabb fűszernövényeket, beöltözhettek régi
viseletbe, íjászkodhattak. Dolgoztak csoportokban,
egyénileg, párosan.
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ZÁNKAI ERZSÉBET – TÁBOR 

A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 36 gyerekkel
(5–8. évfolyam) és 4 kísérővel vett részt a táborban
2022.07.17 - 07.22. között.
„Minden napunk ébresztő után reggeli tornával
indult. Az étkezésekre pontos időpontra voltunk
beosztva, ami gördülékenyen zajlott. Az ételek
változatosak voltak.
A tábori életünket nagyban megkönnyítették az
ottani segítők (TESÓK). Részletes, mindent érintő
tájékoztatást kaptunk már az első napon, illetve
végig rendelkezésünkre álltak.
A gyerekek hasznos ajándékcsomagot, sapkát,
illetve a kísérőkkel együtt pólót is kaptak.

A tábor teljes ideje alatt egy
csapatként működtünk, mindenki
kivétel nélkül betartotta a
szabályokat, a gyerekek figyeltek
egymásra. Szabadidő esetén
mindenki pontosan a megbeszélt
helyen és időben volt. A kísérő
kollégáim nevében is mondhatom,
hogy egy nagyon színvonalas,
tartalmas táborban vehettünk
részt.” Telegdi Edit (csoportvezető)

A csoportnak nagy választékból tudtuk összeállítani a napi programjaikat már a tábor kezdete előtt. A
programokat és időpontokat rugalmasan lehetett a táborban is módosítani.
Igyekeztünk a programokat úgy összeállítani, hogy minden igényt kielégítsen, érdekes legyen, és ne legyenek a
gyerekek túlterhelve. A nagy melegre való tekintettel minden napra beiktattuk a strandolást. Ezt azért is
tudtuk megoldani, mert voltak olyan programok, amik a strand területén zajlottak. A gyerekek egyéni kérésére
2-4-6 fős csoportokban beneveztünk sport versenyekre, ping-pong, csocsó illetve strand focin vettek részt szép
eredményekkel.

A programokon legtöbb esetben teljes létszámmal vettünk részt. Néhány esetben csoportbontás történt. 
1.nap: Nyitóceremónia
2.nap: Kutyabemutató, Katamarán vitorlázás, Könnyűzenei koncert
3.nap: Sárkányhajózás, Cirkuszi előadás
4.nap: Lézerharc, Közlekedési Park, Tábortűz
5.nap: Interaktív pályaorientációs foglalkozás, Trambulin, Kalandpark, Haditechnikai Park, Záróceremónia, 
Tüzijáték
A gyerekek kérésére második este, 20 fővel részt vettünk egy késő esti kalandtúrán, ahol egy rejtélyes 
bűncselekményt kellett nekik megoldani.
Külön köszönet a táborban dolgozóknak, hogy gondoltak a születésnapos gyerekekre. Őket egy jelképes 
tortával és társasjátékkal köszöntötték. 
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„AZ ÉG URA, TURUL MADÁR FELSZÁLLOTT AZ ÉGRE….” CSODASZARVAS TÁBOR 

A KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

A hét élményekben gazdag volt, a madársuli
interaktív természetismereti foglalkozást Imre
István vitte el az intézménybe. Bemutatóinak
célja, hogy a gyerekek érzékeljék, a madarak
milyen kapcsolatot tudnak kialakítani az
emberekkel. A napot papírmadár készítésével
zárták.
A Drámajátékos interaktív foglalkozást
követően magyar népmeséket néztek meg a
csoportok, majd egyedi technikákkal,
színezéssel, gyurmával alkottak, illusztráltak.
Mónus József többszörös világrekorder távlövő
íjász bemutatóján a gyerekek is kipróbálhatták
magukat. Megtudhatták, milyen tehetséges
íjászok válhatnak belőlük. Mit fogyasztottak a
régiek? „Receptbörze” címmel népi ételek
receptjeit gyűjtötték össze a gyerekek. Recept
ajánlónkban szerepelt: a Kenyérlángos „Fehér
Gólya” módra népi étel is. A recept
megismerése után a kenyérlángos elkészítés
lépéseiben aktívan kivették a részüket. A nap
zárásaként uzsonnára jóízűen elfogyasztottuk a
frissensült ételt.
Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi
Könyvtárba is ellátogathattak, ahol a
Hungaricum kiállítást tekintették meg. A
kérdések után közösen töltötték ki a
Hungaricum TOTÓ-t. Sok ismerettel és
élménnyel gazdagodva tértek vissza a diákok az
iskolába.

A Csodaszarvas tábor a Berettyóújfalui
Tankerületi Központ támogatásával valósult
meg az iskolában. Azok az első-negyedik
osztályos gyerekek kaptak lehetőséget, akik
valamilyen hasznos és tartalmas elfoglaltságot
kerestek maguknak a nyári szünidőre.
Önismereti és társas bizalomjátékok keretében
kerültek közelebb egymáshoz a gyerekek, mivel
más-más osztályból érkeztek, ezekben a
feladatokbanban nagy segítség volt a
Csodaszarvas internetes oldalon található
játékok, melyeket beépítettek a szervezők a
programba. Boldogan és izgatottan vették át a
gyerekek a projekt által biztosított pólókat,
sapkákat, tisztasági csomagot és a
munkafüzeteket.
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Az udvaron népi és hagyományos fajátékokat
próbálhattak ki a gyerekek. Mocsárjáró, fateke,
gólyaláb, karikadobáló és a labirintus ügyességi,
logikai játékok önfeledt szórakozást biztosítottak
számukra. Délután a Középkori játszótér
foglalkozáson fejleszthették a gyerekek
kézügyességüket, kreativitásukat. Ezt a tematikát
folytatták a tanteremben is, ahol középkori várakról
szóló filmet néztek meg „Virtuális várak” címmel. A
látott információk alapján illusztrációt készítettek a
gyerekek csoportmunkában. A választott
technikával készült alkotásokat a tantermek falára
helyezték ki.
„Mesefát” is ültettek az iskola udvarán, melynek
célja, hogy ismerjék fel a közvetlen környezet
védelmének fontosságát, és törekedjenek a helyes
magatartásminták követésére.
„Tarisznyámba rakom…” címmel a hét
programjainak összefoglalása, hangulatábra
készítése zárta a tábori hetet. Boldogan meséltek a
táborban átélt élményeikről, csodálatos
pillanataikról.

ERZSÉBET TÁBOR ZÁNKÁN

Cirkuszlátogatásra is volt lehetőség ahol a
Fővárosi Nagycirkusz előadói kápráztatták el
előadásukkal a közönséget. A táborban
lehetőség nyílt nevezni strandröplabda-
bajnokságra. Természetesen a Bárdos iskola
országos 2. helyezett csapata is indult. Az első
két mérkőzésen fölényes győzelmet arattak a
gyerekek. A harmadik mérkőzés nagyon
izgalmasra és szorosra sikeredett, a döntő
szettben végül 2 ponttal sajnos alul
maradtak, de így is az előkelő 2. helyen
végeztek! A csütörtöki záróbulit követően
másnap fáradtan, de rengeteg élménnyel
gazdagodva érkeztek haza.

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 60 fős csapata egy sikeres pályázatnak köszönhetően hat
felnőtt kíséretében Zánkára utazott Erzsébet-táborba július 17-22-ig. A tábor egy hete alatt szuper
programokon vettek részt a diákok: volt nyitóbuli, koncert, sárkányhajózás, egészségügyi előadás, színjátszás
és természetesen a fürdőzés a Balatonban sem maradhatott el.
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HATÁRTALANUL - KIRÁLYOK ÉS FEJEDELMEK ÚTJÁN KOLOZSVÁRTÓL DÉVÁIG

25 nyolcadik évfolyamos, mikepércsi diák és 2 pedagógus, a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola csapatával
vágott neki a nagy útnak június 6- 10-ig.
„Az első napon Nagyváradon tettünk sétát, Király-hágó, Körösfő és Kolozsvár érintése után elfoglaltuk az első
két éjszakára kijelölt kényelmes, igényes szállásunkat a Sziklakert panzióban Torockón, ahol nagyon finom
ételekkel kedveskedtek az ott töltött idő alatt vendéglátóink.
Második napon Erdély legnagyobb sóbányájában tölthettünk néhány órát, ami az ismertető tábla szerint: The
Coolest Underground Place In The World. Elmondhatatlanul szép, mindannyiunkat lenyűgözött ez a csoda.
Utunk a Tordai- hasadékhoz vezetett, ahol tágra nyílt szemekkel fogadtuk be a látványt.
A 3. napon Torockón a Néprajzi Múzeumba látogattunk el, majd Nagyenyedre, a Református Kollégiumba és a
Vártemplomba. Koszorúztunk az Erődtemplom falánál, megtekintettük Gyulafehérváron a püspöki palotát,
Déván pedig meglátogattuk a Szent Ferenc Alapítványt.
A 4. nap igencsak „túrásra” sikeredett. Gyönyörű helyeken jártunk: Algyógyon a várromnál és a vízesésnél,
Dédácson a botanikus kertben (mely lankákkal tarkított terepen helyezkedik el), Vajdahunyadon, majd a magas
Déva várában.
Az utolsó napon Marosillyén látogattuk meg Bethlen Gábor szülőhelyét, Máriaradnán a kegytemplomot, majd
Aradon koszorúztuk meg a vértanúk sírját.
Fáradtan, élményekkel telve érkeztünk haza, sosem fogjuk elfelejteni Erdély mesés helyeit. „
Kovácsné Bíró Annamária és Kelemenné Hortobágyi Ilona pedagógusok
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ERZSÉBET NAPKÖZIS TÁBOR A KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

A Kövy Sándor Általános Iskola és AMI sikeresen pályázott a Napközis Erzsébet táborra. A megvalósítás
augusztus utolsó két hetében zajlott. Az intézményből 74 gyermek és 8 pedagógus aktív részese volt a
lebonyolításnak. A tábor nyitásaként minden csoport megtekintette a virológiai edukációs kisfilmet, itt a
higiéniás szabályok betartására hívták fel a szervezők a gyermekek figyelmét.
Az első hét tematikája a kalózkodásra épült. A gyermekek kézügyességét és fantáziáját fejlesztve kalózkendő
készítésével indult a hét. Az egyedi kendők felkötését követően még arcfestéssel is kedveskedtek a kis
kalózoknak. A kalózok hétpróbája ügyességi játékok erősítették a gyermekekben a kölcsönös egymásra
figyelést, segítségnyújtást, egymás jobb megismerését. A kincses sziget című film nagyon tetszett a
gyermekeknek. A kincskeresést és a kalózok fogságból szabadulását jutalom zárta ugráló váron történő
önfeledt ugrálással.
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HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ERDÉLYBEN

Nagy hangsúlyt kapott a héten a környezettudatosság, így a szelektív hulladék és kupakgyűjtés mellett
virágokat is ültethettek. A Debreceni Növény és Állatkert valamint a „Kék sziget” játszótér feledhetetlen
élményt nyújtott a gyermekek számára. Egy lassan feledésbe merülő játék, a számháború újabb izgalmak
átélését biztosította. A győztes csapat jutalomban részesült. A mozgás mellett a kézművesfoglalkozások is teret
kaptak a hét folyamán. A kalózkendőt követően készült kalózhajó parafadugóból, és kalózkitűző is.
Csoportmunkában alkottak kalózrajzokat csomagolópapírra. A hét zárásaként strandon lubickolhattak, amely a
nagy hőség miatt igazán felüdülés volt számukra.

A gimnázium 10. és 11. évfolyamos tanulókból álló csoportja június közepén „Határtalanul” kiránduláson
vehetett részt, melynek során Erdély számos természeti, kulturális, és építészeti nevezetességét tekinthette
meg. A program a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg, igaz, a pandémia következtében
két éves csúszással. „A hajdúszoboszlói indulás után először a „Pece-parti Párizsban”, Nagyváradon tettünk egy
rövid sétát – érintve a fontosabb látnivalókat (Püspöki Palota, Ady Múzeum, Színház, Fekete Sas Palota,
Városháza) -, majd hasonlóképpen cselekedtünk Kolozsvárott, ahol megkoszorúztuk Mátyás király
monumentális lovasszobrát, megtekintettük Bocskai István, valamint Hunyadi Mátyás szülőházát illetve
látogatást tettünk a város jelképének tekintett Szent Mihály templomban. A délután folyamán előbb a Tordai
sóbányát, majd Szováta nevezetességét, az egyedülálló, heliotermikus Medve-tavat látogattuk meg. Szállásunk
a Székelyudvarhely mellett található színmagyar lakosságú Zetelakán, vendégszerető családoknál volt. Innen
kiindulva csillagtúra-szerűen töltöttük a következő napokat: Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját,
buszoztunk a parajdi sóbánya mélyére, megcsodáltuk a Gyilkos-tavat valamint a káprázatos Békás-szorost. A
szállásunkra visszatérve közösen szurkoltunk a magyar labdarúgó válogatott szenzációs angliai győzelméhez.
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Másnap a vulkáni eredetű Szent Anna-tó, a mellette található Mohos-láp, valamint Európa legnagyobb
természetes mofettája, a torjai Büdös-barlang szerepelt a programban. Zárásként megtekintettük a pünkösdi
búcsú helyszínét valamint a csíksomlyói kegytemplomot. A következő napot Petőfi Sándor emlékének
szenteltük. Elsőként a székelykeresztúri Gyárfás-kúria kertjében található körtefát koszorúztuk meg, ahol a
legenda szerint az utolsó versét írta. Innen Héjjasfalván keresztül a végzetes csata helyszínére, Fehéregyházára
vitt az utunk, ahol a kicsinyke Petőfi Múzeum valamint az emlékpark állít emléket a költőnek valamint a 48-as
hősöknek. A délután folyamán Segesvár belvárosában tettünk sétát, majd Székelyudvarhely fontosabb
nevezetességeivel (Emlékezés Parkja, Városháza, evangélikus templom) ismerkedtünk meg. A napot a zetelaki
Dr. Boros Fortunat Elméleti Líceumban zártuk, ahol az iskola igazgatója, - egyben a székelykapuk megszállott
kutatója – Dimén Levente fogadott bennünket. Az iskola és a település rövid bemutatása után átadtuk a
gyerekeknek szánt ajándékainkat.
Az utolsó napon hosszú út várt ránk: először sétáltunk egyet a „szemek városaként” ismert, néhány éve Európa
kulturális fővárosa tisztjét betöltő Nagyszeben történelmi központjában, majd következett a Hunyadiak ősi
fészkének tartott – Mikszáth Kálmán által a „várak királyának” nevezett - hatalmas Vajdahunyad vára.
Elhaladva a Maros partján – egy 250 m-es szikla tetején – trónoló Déva vára mellett, Arad felé vettük az irányt.
A történelmi emlékű városban fejet hajtottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vértanú
tábornokainak sírjánál.
Az öt nap után egy kicsit fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagabban, nemzeti öntudatunkban erősödve
térhettünk haza.„ Bali István osztályfőnök
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A negyedik-ismét tartalmas nap-után (Szelykefürdő-Székelyudvarhely-Csíkszereda-Csíksomlyó-
Gyergyószentmiklós- Pongrácz tető-Gyilkos tó-Békás szoros) zárásként egy folklór esten vehetett részt a kis
csapat. A helyi fiatalokból álló népi zenekar torockói, román, és cigány népzenét játszott, mivel a sóvidéken
mindhárom nép békében él egymással.
Az utolsó nap a hazautazással telt. Összességében egy nagyon tartalmas programon vehettek részt a diákok,
akik végig fegyelmezetten és érdeklődően viselkedtek.

A gimnázium 16 tanulója a Határtalanul program keretében június 24-28 közt öt napot tölthetett Erdélyben.
Nagyvárad-Királyhágó-Bánffyhunyad-Kőrösfő-Parajd útirányon át az úti cél Korondra vezetett, ahol a 11 órás
buszos utazás után elfoglalhatták szállásukat is.
Bánffyhunyadon megtekinthették a diákok a templomot, mely kalotaszegi motívumokkal díszített terítőkkel
volt ékesítve, amiket a hívek adományoztak. A templom érdekessége még a fakazettás mennyezet, mely
szintén több száz éves.
A második nap a Medve tó látogatásával folytatódott, majd a Parajdi sóbánya melletti tanösvény következett,
ami bemutatta, hogy a sós vízből hogyan nyerik vissza a sót. A tanulók só szigetek, só karfiolok, sós vizű
patakok mentén gyalogoltak összesen 9 állomáson keresztül, ami mind a vízből nyert sótalanítást mutatta be.
A harmadik nap sem telt eseménytelenül Parajd-Szováta-Erdőszentgyörgy-Bözödújfalu-Körispatak-
Székelykeresztúr- Fehéregyháza-Farkaslaka Tamási Áron síremléke következett.
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ERZSÉBET TÁBORI ÉLMÉNYEK A SÁRÁNDI ISKOLÁBAN

Idén második alkalommal vehetett részt a Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola 50 tanulója Erzsébet
táborban. Az első nap bevezető, ráhangoló nap volt zenés, táncos, ügyességi játékokkal. Az egész tábor ideje
alatt folyamatos volt a közösségépítés. Az intézmény nagy hangsúlyt helyezett a szociális kompetencia
fejlesztésére, a nagyobbak szívesen segítették a kicsiket, példával szolgáltak. A pedagógusok igyekeztek olyan
sportjátékokat felkínálni a gyerekeknek, melyek szórakoztatóak, érdekesek és elvégezhetőek voltak minden
korosztálynak a képességeikhez mérten. A diákok lelkesen, örülve egymás sikereinek, biztatva társaikat
végezték el a feladatokat.
Az egészséges életmód témában történő beszélgetések és játékok mellett gyümölcssaláta készítésére is volt

lehetősége a lelkes kis csapatnak.
A környezettudatosság erősítése fontos feladat, így készült a használt, lyukas lepedőből batikolt kendő,
műanyag kupakokból társas játék, kirakó. A művészeti nevelés, a kulturális örökségeink, valamint a
hagyományőrzés fontos része az iskola életének. Megtekinthették Sáránd község népművészeti gyűjteményét,
ahol megismerkedhettek a régi használati tárgyakkal, eszközökkel, szerszámokkal. A néptánc foglalkozás és a
táncház örömteli, felszabadult érzést váltott ki a táncot "ropó/járó" gyerekekből. A kézműveskedésen belül a
legsikeresebb tevékenységek közé tartozott a gyöngyfűzés, batikolás, nemezelés. A helyi állatsimogató, a
gyurgyalagok élőhelye, de a Nyíregyházi Állatpark meglátogatása is nagy örömet szerzett a diákoknak. Készült a
résztvevőknek szóló, napokra bontott, Erzsébet tábori napló is. Ebben a gyermekek naponta összegezték a
tábor ideje alatti foglakozások lényegét és az élményeiket. A tábori eseményeket az utolsó napon különböző
technikákkal örökítették meg a gyerekek. A kiállítás alkalmából lehetőség nyílt egymás munkáinak
megismerésére és bemutatására.



52

ERZSÉBET NAPKÖZI TÁBOR AZ EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT 

TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A lufibohóc is ellátogatott Ebesre, aki
bűvész előadással és különböző lufiból
készített állatokkal varázsolta el a
diákokat. A tábor jó hangulatáról és a
programokról Érckövi Katalin, Petőné
Kiss Judit, Szabóné Tóth Katalin, Papp
Éva, Kása Sándor, Zelizi Mária, Fodor
Barbara, Csiháné Pálinkás Krisztina,
Németi Jánosné; Dr Lengyelné Biró
Ildikó, Kiss Mónika Beáta, Subáné Kiss
Gyöngyi és Kissné Lantos Éva
gondoskodtak.
Június 27. és július 1. között soha nem
látott eseményeknek lehettünk tanúi az
ebesi iskolában: egy hétre az
intézménybe költözött a Roxfort
Boszorkány- és Varázslóképző
Szakiskola.

Az ebesi iskola a nyáron 4 héten keresztül 362 tanulói jelentkezéssel vett részt az Erzsébet Napközi
Táborokban. Minden héten új tematikával, érdekes programokkal biztosította, hogy tanulóik jól érezzék
magukat a nyári szünetben. Az eddigi évekhez hasonlóan az idén is a környezettudatosság, az egészséges
életmód, az önismeret, a közösségépítés, a hagyományőrzés mentén valósultak meg a tematikus táborok.
Az első héten 142 tanuló kézműves foglalkozásokon békákat hajtogathatott, fakanál bábot készíthetett,
játékos sport, angol nyelvi és természettudományos foglalkozásokon vehetett részt. A KRESZ pályán
elsajátították a szabályos kerékpáros közlekedés szabályait, az informatika teremben számítógépes
animációt készítettek, haditorna bemutatón és sportlövészeten vettek részt, a tankonyhán pedig
finomságokat süthettek. Míg a nagyobbak átbicikliztek Hajdúszoboszlóra a Skate Parkba, a kisebbek a
Kisparkban számháborúztak.

Az első tanítási napon Albus Dumbledore professzor (Szűcs Norbert) üdvözölte az ifjú varázslótanoncokat,
majd a varázserejű Teszlek süveg beosztotta őket a Roxfort négy házának (Griffendél, Hugrabug, Hollóhát
és Mardekár) egyikébe. A hét szorgos munkával telt: volt gyógynövénytan-óra, kviddicsedzés, sorverseny,
varázslás lufival, készítettek varázslatos vulkánt, sütöttek boszorkánysipka-süteményt, és aki még soha
nem készített otthon slime-ot, a héten kipróbálhatta: választhatott a zöld „trolltakony” és a csillámos
„unikornisvér” között. A csapat tanulmányi kirándulást tett az Agórába, és ellátogathattak a Tiltott
Rengetegbe, ahol a futókörön több Legendás Lénnyel is találkoztak. Az utolsó napon kincset kerestek:
nyomról-nyomra haladva megtalálták a Bölcsek Kövét is. Tudásukat játékos formában, a Kahoot program
segítségével mérték össze. A Roxfortos tanév zárásaként kihirdetésre került a heti pontverseny
eredménye, melyben ezúttal a Hugrabug gyűjtötte a legtöbb pontot. Hamar eljött a péntek délután,
amikor Dumbledore professzor elköszönt az ifjú varázslóktól.
A Roxfort tanári kara (Trefán Gabriella, Batta Katalin, Arany Edina, Németi Jánosné, Szabó Zsolt, Tálas
Enikő, Balogh Éva, Tamássy Zoltán, Kádárné Domán Gyöngyi és Makainé Rácz Borbála) reméli, hogy
mindenki jól érezte magát, és nem csak kellemesen, de hasznosan is telt ez a rövid „tanév”!
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96 tanuló részvételével nagy sikerrel a robotika tábor is megvalósult az ebesi iskolában. A robotika
alapjainak elsajátítása mellett természettudományos vetélkedőn, dráma- és mesefoglalkozásokon
vehettek részt a gyerekek. A tankonyhán finom sütik készültek, a kézműves foglalkozásokon pedig
kidekorálhatták a tábori pólóikat, kulcstartót, könyvjelzőt, lépkedő papírrobotot készítettek. A
tornateremben akadálypályán mutatták meg ügyességüket, de ennél is izgalmasabb volt a Nerf-csata. A
Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet jóvoltából a középkorba csöppenhettek és haditorna
bemutatón nézhették és próbálhatták ki a korhű fegyvereket, öltözeteket. A szokásos számháború az
időjárás miatt rendhagyó módon az iskola épületében került megrendezésre, de így is izgalmas csata
bontakozott ki a piros és kék csapat között. A csapatok vezetőiként nagy segítséget jelentettek az iskola
elballagott diákjai, akik közösségi szolgálatot teljesítettek a táborok idején.
A tábori programokat és jókedvet biztosították: Subáné Kiss Gyöngyi, Bálintné Bagdi Ibolya, Dzsudzsák
Natália, Galgóczi Éva, Zakar Csilla, Karacs Judit, Illés Angéla, Dr Rácsai Lajosné, Szabó Zsolt, Batta Katalin
és Kissné Lantos Éva.
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ERZSÉBET-TÁBOR

A Diószegi Lajos Általános Iskola Napközis Erzsébet-tábora 2022.06.20. és 24. között 49 tanuló
részvételével valósult meg. Mivel a pandémiás időszak miatt régóta nem volt lehetőség ottalvós
táborozásra, valamint sok hátrányos helyzetű családnak nincs lehetősége nyaralásra, így nagy izgalommal
várták már a gyerekek ezt a lehetőséget. Hétfőn a tábornyitó rendezvényen csapatokra lettek osztva a
diákok, így a tábor ideje alatt egymással tudtak versenyezni különböző feladatokban. A táborozás alatt
megannyi programon vehettek részt. Folyamatos volt a közösségfejlesztő és társasjátékokon, kézműves
foglalkozásokon, sportfoglalkozásokon való részvételi lehetőség. A kincskereső versenyen a község
műemlékeit felkeresve versengtek a csapatok egymással, valamint megismerkedtek a tanulók a
batikolással és nemezeléssel. Másnap a kirándulásé volt a főszerep, a debreceni Kerekerdő
Élményparkban tölthették el az egész napot. A Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság közreműködésével
egy bűnmegelőzési előadáson is részt vehettek a gyerekek, mely után megnézhették a rendőrségi
felszereléseket és egy rendőrautó belsejét. Délután a környezettudatos játékos vetélkedő után
újrahasznosított kézműves alkotásokat csináltak a diákok. A péntek a tábor zárásáról és a táborzáró
buliról szólt. A gyerekek jól érezték magukat és egy élménydús héttel lettek gazdagabbak.
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CSODASZARVAS TÁBOR 

A Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola 20 diákja felejthetetlen napokat töltött el 2022. 06. 27. – 07. 02.
között Balatonlellén a „Csodaszarvas” táborban. "Az ég ura, turul madár felszállott az égre" Csodaszarvas
táborok a Berettyóújfalui Tankerületi Központ intézményeiben - EFOP-3.3.5-19-2020-00078 pályázat
keretében lehetővé tették, hogy a gyerekek végre megmártózzanak a magyar tengerben és
ismerkedjenek a környék kulturális örökségével.

Érdekes volt a pályaorientációs foglalkozás és az érzékenyítő tréning is, hiszen a foglalkozások vezetői
minden gyereket bevontak a feladatokba, mindig közösen jutottak el a szituáció felvetésétől a
megoldásig.
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HATÁRTALANUL SZLOVÁKIÁBAN

A Hőgyes Endre Gimnázium diákjai 5 tartalmas napot tölthettek a Határtalanul program keretében
Szlovákiában.

A hét folyamán néhány népi hangszert is megismerhettek a diákok, a táncházban pedig megmozgathatták
elfáradt végtagjaikat.
A kötelező programokon túl sem unatkozott senki. Ekkor lehetett ismerkedni a többi táborlakóval, minden
csoport bemutatta a saját települését, iskoláját, csatakiáltását. Tábori plakátok készültek, lehetett origamizni,
rajzolni vagy akár barátság karkötőt készíteni. Autóbuszos kirándulás keretében az iskola tanulói ellátogattak
Tihanyba, ahol megnézték a Tihanyi Apátsági Templomot és Múzeumot, ahol egy nagyon felkészült
idegenvezető segítségével ismerkedtek a templom történetével.
Következő úticéluk Tapolcára vezetett. A Tapolcai-Tavasbarlang történetének megismerése után, felejthetetlen
élményt nyújtott a csónakázás a barlangban, melynek során a barlang szépségeit fedezhették fel az oda
látogatók.
A finom ebéd után Iharkúton kisvonattal egy elhagyott bauxitbányához utazott a kis csapat, ahol az
idegenvezető egy képzeletbeli geológiai utazás során megismertette a környék kialakulásának történetét a
dinoszauruszok korától napjainkig. Az érdekes előadás legfontosabb mondanivalója a természetvédelem, a
természetes környezetünk megóvásának fontossága volt.
Hamar elrepült ez a néhány nap, fájó szívvel, de élményekkel gazdagodva térhettek haza a táborozók.
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Első nap az indulás után a programok között az úti cél Kassa volt, ahol idgenvezető segítségével tekinthették
meg a Szent Mihály templomot, a Szent Erzsébet Székesegyházat, az Orbán tornyot, a Színházat és a Rodostói
házat is kívülről. Majd útjuk Eperjesen folytatódott, ahol egy belvárosi séta közben megtekintették a Szent
Miklós Székesegyházat. Innen pedig Zdiarban lévő szálláson ért véget a nap.
Az elkövetkező napok sem teltek eseménytelenül. Késmárk, Szepesszombat, Poprád, majd gyalogtúra az 1285
m magasan fekvő Hrebienokra.
A Csorba-tónál nem csak sétálásra volt lehetőség a bátrabbak csónakba pattanva folytathatták a környék
megcsodálását. A negyedik nap a kirándulók útja a Vörös kolostorba vezetett, ahol a kolostor és az ott élt
szerzetesrendek történetével ismerkedhettek a diákok. A következő állomás Lengyelországban a Dunanyec
víztározó és a Nagyőri Mednyáncky kastély volt.
Az ötödik napon pedig hazaindulás után még meglátogatták a Lubovnai várat kívülről és Bártfalvát.
Összességében egy élményekben dús kirándulás részesei lehettek a Hőgyes Endre Gimnázium diákjai. Mesésen
szép tájakban gyönyörködhettek, és olyan épületeket is megnézhettek, melyek egyedülállók
világviszonylatban.
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BESZÁMOLÓ A CSODASZARVAS NAPKÖZIS TÁBORRÓL

2022. június 27-július 01-e között hasonló programokon vett részt 20 fő második osztályos tanuló is. A
gyerekek megismerkedhettek elődeink ételeivel, mindennapi használati eszközeivel, régies szavakkal
(szókincsbővítés), régi szokásokkal, hagyományokkal. A fókuszban a házimunkák szerepeltek, mint a sütés-főzés
a kemencében, a nagymosás.
Ezeket kiegészítették a honfoglaló magyar őseinkről szóló érdekességek: az ősi harcmodor, a visszacsapó íj
bemutatása, kipróbálása, ami a gyerekek nagy kedvence volt. A foglalkozásokon a rajzolás és éneklés művészeti
képességfejlesztés nyomán szép rajzok, gyurma-alkotások születtek, közösen tanult népdalok csendültek fel
citerakísérettel. A Nyíregyházi Skanzenben bőrözést próbálhattak ki a gyerekek, bőrkarkötők készültek a kis
csuklókra. Megtekintették a kállósemjéni porta parasztházának berendezéseit és kipróbálhatták, milyen volt
régen a nagymosás és a sulykolás. Gazdag élményeket vihettek haza a „tarisznyákban”.

Az Ebesi Arany János Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában is elstartoltak a nyári táborok. Az
első héten 20 iskolás a Csodaszarvas táborban színes programokkal mulatta az időt. Volt sok játék,
drámafoglalkozás, biciklizés, számháború. A nyíregyházi skanzenben sétálhattak a múltban, Ebesen felkeresték
a helyi nevezetességeket, a középkori játszóházban pedig a régi idők játékaival ügyeskedtek gyerekek. Az
íjászatról és a világhírnévhez vezető útról tartott érdekes előadást Mónus József világrekorder. Megtudhatták,
hogy napi 4 óra gyakorlás ( 1000 lövés) kell ahhoz, hogy a keze soha meg ne remegjen és ő lehessen a világ
legjobbja.
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ERZSÉBET-TÁBOR ZÁNKA

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Kismarjai Bocskai István Tagiskolája először pályázta meg az
Erzsébet- táborok zánkai nyaralását a 2021/2022-es tanévben.
2022. július 10-15-ig 30 diák táborozhatott Zánkán, ami mind a tanulóknak, mind a kísérő pedagógusoknak
felejthetetlen élményt nyújtott. Az első és utolsó nap az utazással telt szinte teljesen, hisz majdnem 8 óra volt a
vonattal való utazás oda, majd vissza.
A nagyon színes és jobbnál jobb programokkal, és a Balatonban való strandolással tökéletesen ki tudták tölteni
a gyerekek minden egyes ébren töltött percét. A tábor zavartalan működését a TESÓK segítették, akikre
bármikor, bármiben számíthattak. Az altábori nyitóceremóniától kezdve a táborzáró ceremóniáig minden
egyes rendezvény jól szervezett, jó hangulatú, élménydús volt.
„A Zöld tábor tagjai voltunk, ennek a színnek megfelelő pólót kaptunk, a gyerekek csomagot is kaptak, melyben
törölköző, kulacs, tornazsák, zöld baseball sapka volt.
A négy nap alatt számtalan program részesei lehettünk. Voltak kötelező elemek, illetve szabadon választható
elemei a programsorozatnak; ezek közül néhány: középkori csatajáték, sárkányhajózás, balatoni vizes
vetélkedő, ásványvilág, digitális kalandozás, cirkusz, éjszakai kalandtúra, lézerharc, sétahajókázás,
drámapedagógia, szinkronszínészet, koncert, tábortűz…
Visszaemlékezve ezekre a napokra bátran javaslom mindenkinek, hogy aki még nem vett részt zánkai
táborozáson, jelentkezzenek bátran, ne hagyják ki ezt a felejthetelen élményt! Bennünk kísérő kollégákban
már akkor megfogalmazódott, hogy ismét pályázni fogunk.” Ákos Erzsébet
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NOMÁD KALANDOK ZSÁKÁN

A Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskolában június utolsó hetében különböző életkorú táborlakókkal valósult
meg a “Az ég ura, turul madár felszállott az égre” elnevezésű hagyományőrző programokra épülő Csodaszarvas
napközis tábor. A tábor színes és változatos tematikája a „Nomád, kaland” programok köré szerveződtek. A 8-
tól 16 óráig tartó foglalkozások során a gyerekek találkozhattak többek között a földesi madársuli alapítójával,
aki megengedte, hogy a legbátrabbak kézre vegyék az egyik gyönyörű vándorsólymot. Jó hangulatban teltek az
interaktív foglalkozások, az irodalmi szerepjátékok és a különböző drámajátékok. Mónus József, „ Fehér Farkas”
többszörös világrekorder tradicionális távlövő íjásszal is megismerkedtek táborozóink.
Mindennap volt lehetősége a gyerekeknek a játékos sportolásra, ahol nem a győzelem, hanem a részvétel volt
a fontos. A fiúk által oly nagyon kedvelt foci mellett volt kötélhúzás, kötélre mászás, sor- és váltóverseny.

Azok a gyerekek is megtalálták a nekik kedves elfoglaltságot, akik kézműveskedni szeretnek, hiszen pl.
viaszvisszakaparással elkészítette mindenki a saját csodaszarvasát. Lehetett formákat önteni gipszből, majd
kiszínezni, origamizni, rajzolni, festeni.
A programba egy autóbuszos kirándulás is belefért Nyíregyházára, ahol a Sóstói Múzeumfaluban az agyagozást
próbálták ki.
A gyerekek nagyon sok élménnyel gazdagodtak ez alatt az egy hét alatt. A szüleiktől tudjuk, hogy nagyon jól
érezték magukat, örömmel mentek a táborba, sokat meséltek otthon a programokról.
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BESZÁMOLÓ A CSODASZARVAS TÁBORRÓL A PÁVAI VAJNA FERENC 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

„Csodálatos hétkezdő program volt a középkori játszótér. Ezt követően az István, a király rockopera

meghallgatása után, beszélgettünk a honfoglalásról: felidéztük és rendszereztük az eddig tanultakat. Ötujjas
szerződéssel létrehoztuk a vérszerződés mintájára a csoport heti szabályrendszerét, ami segítette a hatékony
együttműködést, és erősítette az összetartozás érzését.

Optimális volt a délelőtti program után egy PPT-t a régi játékokról, ami rámutatott arra, hogy milyen

egyszerű dolgokkal és dolgokból is lehet érdekes, és fejlesztő játékot készíteni. Ezt követően megismerkedtek a
gyerekek a gombozással (pitykézés), majd összehasonlításképpen a petanque játékkal. Új szabályokat is
alkottak, és szívesen játszottak mindkét játékkal.
A film segítségével betekintést nyertek a gyermekek a régi paraszti világ eszközeibe, a munkafolyamatokba.
Majd összehasonlítottuk a mai modern kor technológiáival. Képek és könyvek segítségével végigkövettük a
kenyérkészítés lépéseit a földműveléstől a sütésig.

Drámajáték után a „búzától a kenyérig” téma következett. Összehasonlítottuk a régi és a mai modern

gépeket, mezőgazdasági technikákat PPT, könyvek, képek által. Beszélgettünk a szüleiktől, nagyszüleiktől
szerzett ismeretekről. Célunk a régi és modern eszközök, eljárások összehasonlítása, a munka tisztelete, az
értékek közvetítése volt. Ezt követően a székely-magyar rovásírással kapcsolatban oldottak meg a gyerekek
feladatot, közösen, párokban.

A só című mesével a szeretet erejét és az emberek életében való fontosságát erősítettük. A papírszínházi

előadás után csoportokban A kőleves című mesét dolgozták fel, és készítettek az egyes részekhez illusztrációt,
majd közösen elmesélték a történetet. A kreatív tevékenységek közben ismereteket szereztek kulturális
örökségünk megőrzésének jelentőségéről, a mese értékközvetítő szerepe közben erősödött az együttműködési
készség.

Számos ismeretet szereztünk a madarakról, szokásaikról, életmódjukról. Így ehhez kapcsolódva sablonok

alapján madarakat készítettünk. Majd kisfilmet néztünk meg az év madaráról: a zöld küllőről. Feladatlapon
keresztrejtvény segítségével mélyítettük az ismereteket.

A só-liszt gyurma nagyon kedvelt volt: különböző magvakkal motívumokat raktak ki a gyerekek. Miközben

beszélgettünk a jelentésükről, azok fontosságáról. A tevékenység közben fejlődött a fantázia, a kézügyesség, és
formálódott a közösség.

Remek lezárása volt a hétnek egy cserje ültetése, ami egy maradandó emléket hagy a táborról. A kis

babérmeggy mindig emlékeztetni fogja őket a táborra: az élményekre, programokra.

Visszajelzésként egy-egy gondolat, érzés megfogalmazását kértük a gyerekektől- mi tetszett a legjobban,

hogyan is érezték magukat, mely programok voltak számukra a legvonzóbbak-, amit egy Csodaszarvas logó
köré gyűjtöttünk össze. Előzőleg a logót puzzle darabokra vágtuk, elrejtettük az udvaron, amit meg kellett
keresniük, és felragasztaniuk.

A programfüzetből számos feladatot, rejtvényt, játékot megoldottak a gyerekek a hét folyamán, önállóan

és párokban egyaránt, mindig az adott programhoz illeszkedve. Nagy örömmel írták alá egymás pólóját,
sapkáját.

Sikeres hét volt mindenki számára: a gyermekek egy igazán gazdag, élménydús táborban, számukra

kevésbé elérhető programon vehettek részt. Pedagógusként pedig megismerhettük a gyermekeket másik
oldalukról is. „ Gönczi Márta Piroska
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