
Tankerületi kitüntetések átadása
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 5. alkalommal rendezte meg 2022. június 9-én a Földesi Karácsony
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a tankerületi szintű pedagógusnapi ünnepséget. A
rendezvény célja, hogy megjutalmazza azokat az oktatókat, akik a mindennapos munkájukon túl, is olyan
teljesítményt tudnak felmutatni a tehetséggondozás, a hátránykompenzáció, a közéleti szerepvállalás terén,
mely példa a kollégák és diákjaik számára. Ezen a rendezvényen vehették át a nyugdíjba vonuló igazgatók az
elismerő plakettet. A rendezvénynek helyt adó intézmény tanulói műsorral köszöntötték a jelenlévő
díjazottakat, a települések polgármestereit, és az intézmények igazgatóit. Vitányi István országgyűlési
képviselő úr valamint Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester asszony méltatták a díjazottakat és a
pedagógusokat. Horváth Sándorné a földesi iskola intézményvezetője nyugdíjba vonulása alkalmából mondott
köszönetet kollégái nevében is az elmúlt években együtt végzett munkáért. Majosi Pálma tankerületi igazgató
a díjak átadása előtt méltatta a pedagógusok munkáját.

Év pedagógusa díjat kapott Balla Éva Margit a Hőgyes Endre Gimnázium tanára kiemelkedő tehetséggondozó
tevékenységéért, országos szakmailag elismert versenyfelkészítésért és eredményért, Pappné Nagy Anna a
Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusa a hátránykompenzáció terén végzett kimagasló pedagógiai
munkájáért, Bokács Ferencné a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola pedagógusa közéleti
szerepvállalásáért, pályázati tevékenységéért, az iskola helyi és országos elismertségéért végzett
tevékenységéért kapott elismerést.

6 intézményvezető nyugdíjba vonulása alkalmából vehette át az emlék plakettet: Bunya-Novák Éva
Berettyóújfalui Arany János Kollégium, Erdei Gyula Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Molcsán
Piroska Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Ódor Csabáné Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium
EGYMI, Horváth Sándorné Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI, Szakálné Polgár Irma Barsi Dénes
Általános Iskola.

Németh László díj
elismerésben részesült
Vajas József az Irinyi
Károly Általános Iskola
pedagógusa, akit ez
alkalomból köszöntött
a Tankerületi Központ.
A díjazottaknak ezúton
is gratulálunk!
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ÉV VÉGI HANGVERSENY A HAJDÚSZOBOSZLÓI 

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Derecskei Zenei Napok első rendezvénye,
a tavaszi tanári hangverseny május 20-án
valósult meg. A helyi katolikus templom
kiváló akusztikáját kihasználva remek
hangulatú hangversenyen szórakoztatták a
közönséget és megérdemelten arattak
elismerést a Derecskei Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógusai: Csávásné Kubassy Klára,
Fazakas Árpád, Kövér Péter, Krucsó Zoltán,
Czinege Edit, Jäger Éva, Péntekné Bíró Edit,
Krucsóné Horváth Márta, Tóth Johanna,
Ácsné Mocsár Irén, Jantyik Hanna.
A műsorban hallható volt: tanári
kamarakórus, fúvóskvartett, fagottszóló,
cselló-zongora duó, zongoraszóló, hegedű-
zongora duó, fuvolaszóló, fúvóstrió.

DERECSKEI MŰVÉSZTANÁROK HANGVERSENYE

Több, mint egy órán keresztül volt zenétől hangos a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola
tornaterme május 12-én. Az iskola évzáró hangversenyén az ének-zene tagozatos 1.a osztály mutatkozott be,
teltház mellett majd a Kicsinyek Kórusa és a Bárdos Gyermekkar produkciói után a ballagó nyolcadikosok is
szép dalokkal búcsúztak el nyolc év énekkari munkájától. A hangversenyen fellépett a Zichy Géza Alapfokú
Zeneiskola két zongora és egy fuvola szakos növendéke is. A délután záróakkordjaként a hajdúszoboszlói
intézmény pedagógusai is együtt énekeltek a gyermekekkel. Igazán szívmelengető élményekben volt részük a
meghívott vendégeknek.
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ELBÚCSÚZTAK A 8. OSZTÁLYOS DIÁKOK

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ
Június 17-én rendezték meg a ballagási ünnepséget a Barsi Dénes Általános Iskolában. Színvonalassá és
emlékezetessé tették a résztvevők számára a búcsúzás pillanatait.
Szabóné Tóth Marianna megbízott intézményvezető asszony ballagási köszöntője után a 7. évfolyamból Vadász
Barbara Zsanett búcsúzott. A végzősök nevében Mona Mónika köszönte meg az osztályfőnöke és a
pedagógusai munkáját. Szilágyi Zoltán osztályfőnök is búcsúzott diákjaitól. Hagyományukhoz híven, a ballagó
diákok aláírt szalagot kötöttek az iskolai stafétabotra, melyet a leendő nyolcadikosok vettek át. Búcsúzóul
emlékfát ültettek az elköszönő diákok az iskola udvarán.
Az ünnepség folyamán Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója átadta a 2021/2022-
es tanévben nyugdíjba vonuló igazgató asszony, Szakálné Polgár Irma részére a Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet.
Végezetül a szélnek engedett lepkékkel szimbolizálták, hogy a gyerekek életének egy korszaka lezárult,
kirepültek.

A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolájában ünnepélyes ballagás keretében
vettek búcsút a 8. osztályos diákok tanáraiktól, diáktársaiktól. Papp Réka a tantestület javaslatára a
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat elismeréseként oklevelet és tárgyjutalmat vehetett át Tarsoly Attila
polgármester úrtól, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat elismerését is megkapta. Papp Réka és
Szabó Lajos a Roma Nemzetiségi Önkormányzat oklevelét és ajándékát vehette át Varga János elnök úrtól.

„Kívánunk minden végzős diákunknak a jövőben kitartást, szorgalmat, sok sikert és boldog pillanatot!” -
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolájának tantestülete
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA

„MESETÚRA” FOGLALKOZÁS ÓVODÁSOKNAK

„Sok sikert, jó egészséget és boldog, eredményes középiskolás éveket kívánunk tanítványainknak!”- a Barsi
Dénes Általános Iskola pedagógusai

Május 11-én a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola pedagógusainak egy csoportja látogatást tett a
település Gyermeksziget Óvoda Irinyi Utcai Tagóvodájába. A nagycsoportos óvodások foglalkozásán lehetőség
nyílt megismerkedni a leendő kis növendékeikkel a közös játékok során.
A nagycsoportos óvodások május 20-án viszonozták a látogatást, amikor egy közös, komplex magyar és
matematika órán vettek részt az 1. osztályosokkal. A játékos feladatok után bejárták az Irinyi utca 8. szám
alatti iskolaépületet és kipróbálták az iskolaudvar nyújtotta játékteret.

A 2021/2022-es tanévzáró ünnepséget június 21-én délután tartották meg a Barsi Dénes Általános Iskolában.
A köszöntés után Szabóné Tóth Marianna megbízott intézményvezető asszony értékelte a tanévben végzett
munkát. Ezt követően a jutalomkönyvek átadása következett. Jutalmazták a kitűnő, jeles és a sportban
jeleskedő tanulókat, illetve megköszönték Tóth Ferenc polgármester úr és a szülők támogató munkáját. Bácsi
Anita pedagógus kiváló szakmai munkája elismeréséül tankerületi dicsérő oklevélben és könyvjutalomban
részesült. Egy szép műsorral is készült az 5. a osztály Pintye Márta osztályfőnök irányításával. A tanév zárását
követően került sor a bizonyítványok kiosztására, melyet a tanulók az osztályfőnökeiktől vehettek át.

Május 18-án a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola óvoda-iskola átmenetet segítő munkaközössége
szervezett programot a leendő első osztályosok számára. A „Mesetúra” címmel megrendezett foglalkozáson,
mely a Bődi István Falumúzeum és Tájházban zajlott, a gyermekek találkozhattak a leendő tanítójukkal is. Az
óvodások nagyon jól érezték magukat a számukra összeállított játékos feladatok során. Mesebeli szereplők
helyébe léptek és a hét próbát kellett teljesíteniük. Többek között hétmérföldes csizmában jártak, a hamuba
sült pogácsákat kiszedték a kemencéből, magas tornyot építettek kukoricacsutkából, hogy kiszabadítsák a
toronyba zárt királykisasszonyt. A program szervezője Kathiné Bagdi Márta pedagógus volt. Munkáját
segítették: Deczki Kálmánné, Fehérné Zagyva Katalin, Kiss Erzsébet ésMercs Róbertné.
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UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP

BÜSZKESÉGEINK

A közelmúltban egy képregény készítő pályázatot írt ki a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Safety
Internet Csoport. A résztvevőknek egy kétoldalas képregényt kellett készíteniük az internetes zaklatás
témakörében. A Berettyóújfalui Arany János Kollégium egyik tanulója, Muresán Alex úgy gondolta, hogy
megpróbálkozik a képregény elkészítésével. A megadott határidőre elkészült az alkotás. Ezután a tanulót
megkeresték a szervezők, és értesítették bejutott a legjobbak közé.
Május 29-én a budapesti Városligetben az Országos Gyermeknap keretében került megrendezésre a díjátadó
ünnepség. Muresán Alex a középiskolás kategóriában első helyezést ért el, 50.000 Ft pénzdíjat és oklevelet
kapott. Valamint ő nyerte a különdíjat is, animálták a képregényét és bemutatásra került a rendezvényen.
Muresán Alex 300 pályázó közül érdemelte ki ezt a rangos eredményt.

Izgalmas szerdai nappal zárták a 2021-2022-es tanévet a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola tanulói.
A délelőtt folyamán a nyolcadikosok bolondballagás keretében búcsúztak az iskolától, a diáktársaktól és
ellátogattak az óvodába, az Idősek otthonába, az orvosi rendelőbe, a környező boltokba. Délután a hetedikesek
által szervezett jó hangulatú búcsú mulatság résztvevői voltak. A korai esti órákban szerenáddal köszönték
meg az iskola nevelőinek munkáját, akik finom falatokkal vendégelték meg őket az Irinyi utcai iskolaépület
udvarán.

PÁLYÁZATI SIKER AZ ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMBAN
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DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

II. RÁKÓCZI FERENC TAGISKOLÁJA

M2 - „HETEDHÉT KALAND” ELNEVEZÉSŰ PÁLYÁZAT
Az M2 - Gyerekcsatorna tavaszi kampánya a
„Hetedhét kaland” elnevezésű pályázat arra
ösztönözte a gyerekeket, hogy írják meg saját
meséjüket. Céljuk az olvasás népszerűsítése, illetve a
könyv szeretetére való buzdítás mind az óvodás és az
iskolás korosztály számára. Fontosnak tartották, hogy
már a legkisebbek is minél hamarabb megszeressék a
mesék adta izgalmakat, és ezáltal fejlődjön a
képzeletük, szókincsük és a fogalmazási készségük.
A kiválasztott tíz legjobb történetet az M2
szerkesztősége megfilmesítette, melyeket a
„Hetedhét kaland” adásában volt látható május 16-27
között. Fekete Patrik István a Derecskei Bocskai
István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc
Tagiskolájának tanulója a pályázat egyik nyertese
lett. A „Tréfás Tyúkocska” című meséjét 260
beérkezett történet közül választották ki a
szerkesztők.
Patrik története egy hagyományos mesei elemekben
bővelkedő írás. Megmutatkozik benne a gyermek
személyisége, állatszeretete, játékossága és
kedvessége. Az eredményhirdetés után egy
bemutatkozó kisfilmet is forgattak Patrikkal az
otthonában. Az elkészült megfilmesített történet
premierjének vetítésére is kapott meghívást a nyertes.
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20. ALKALOMMAL VERSENYEZTÜNK EGYÜTT ZSÁKÁN

MOZGÁSBAN A MEGYE 

A Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola is benevezett a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat EFOP–1.5.3 -16-
2017-00023 azonosítószámú projekt „Mozgásban a megye” – iskolai közösségek ügyességi
csapatversenyébe. A program május 16-án a kastélykertben került megrendezésre. A váltóverseny feladatait
több héttel a verseny előtt megkapták, és a gyerekekkel elkezdték a felkészülést. A tanulók közül három
nyolcfős csapat állt össze.

Az eseményre Patrik édesanyjával utazott el. A budapesti filmvetítés is izgalmas kaland volt, de a legnagyobb
élményt az jelentette, amikor a tévékészülékek elé ült a település „apraja–nagyja” és közösen megnézte Fekete
Patrik István: A Tréfás Tyúkocska című meséjét. A csoda nem csak három napig tartott, rengeteg gratulációt és
kedves szavakat kapott a kis meseíró.

Két év után ismét csillogó szemű 2.
osztályos gyerekek népesítették be a
Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskolát. A
20. alkalommal megrendezett
eseményen mérték össze tudásukat
magyar nyelv és irodalom, illetve
matematika tantárgyakból. A versenyre
13 iskolából 69 kisdiák érkezett. A
rendezvényen részt vett Majosi Pálma a
Berettyóújfalui Tankerületi Központ
igazgatója, aki a zsűri elnöki tisztét is
betöltötte. A gyerekek feladatlapon
dolgoztak, 45 perc állt rendelkezésükre a
tesztek kitöltésére.

Hálásak a támogatásért a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak, a Zsákai Általános Iskoláért Alapítványnak
és a Zsáka Nagyközségi Önkormányzatnak!

Magyar nyelv és irodalom

1. helyezett: Szabó Viktória Kálvin Téri Általános Iskola

2. helyezett: Sári Bence Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és AMI

3. helyezett: Tóth Dóra Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola

Matematika

1. helyezett: Búzás Bella Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2. helyezett: Nagy Máté János Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola

3. helyezett: Száraz Zsombor Derecskei Bocskai István Általános Iskola



A K&H Bank által szervezett „Vigyázz, kész, pénz!” elnevezésű versenyre az országból közel 10 000 diák
jelentkezett. A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 5-6. évfolyamáról 7 csapat, míg a 7-8. évfolyamáról
2 csapat nevezett be a megmérettetésre, mely online keretek között zajlott. A verseny célja, hogy naprakész,
a fiatalok számára is érdekes, modern ismeretanyaggal, sok játékos feladattal fejlesszék a diákok pénzügyi
jártasságát. Az első két forduló után régióként a legjobb 5 csapat került a középdöntőbe. Ide egy ötödikes,
három hatodikos és két hetedikes csapat jutott be az intézményből. A diákok részt vettek a bankfióki
mesterprogramban is, ahol a bank dolgozói segítették őket a felkészülésben. A tanulók nagyon sokat tanultak a
verseny során, kitartóan dolgozták ki az előzetesen megkapott változatos feladatokat. A középdöntőben is
ügyesen teljesítettek a csapatok, viszont nem jutottak tovább.

5-6. évfolyamon II. helyen végzett a 6. c osztály csapata. Felkészítőjük Harsányi Józsefné volt.
7-8. évfolyamon IV. helyen végzett a 7. a osztály csapata. Kőnig Istvánné készítette fel őket a versenyre.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiírt megyei Zöld Irodalmi Pályázaton Bostyán Zsófia
6. c osztályos tanuló gorillákról szóló novellájával 1. helyezést ért el. Nyereménye egy hetes „Zoo táborozás”
a debreceni Nagyerdei Kultúrparkban. A június 8-án megrendezett díjátadó ünnepségen Zsófia díszoklevélben
részesült, illetve egy egyedi kiadású könyvet kapott, melyben novelláját is olvashatta. Felkészítő pedagógusa
Kiss Csaba volt.

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskola „A török uralom Magyarországon a XVI-XVII. században” címmel
országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt hirdetett egy rajzpályázattal egybekötve. A pályázat
témái voltak: Török népmesék illusztrálása, valamint Várháborúk és végvári viadalok a XVI. században. Som
Bence 6., míg Bostyán Zsófia 5. helyezett lett beküldött alkotásával a rajzpályázaton. Felkészítő nevelő
Faragó Anna volt.
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„VIGYÁZZ, KÉSZ, PÉNZ!” VERSENY

ZÖLD IRODALMI PÁLYÁZAT

ORSZÁGOS KOMPLEX TÖRTÉNELEM ÉS MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ

A rendezvényt Bulcsu László, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat alelnöke is meglátogatta. Köszöntőjében
sportszerű versenyre biztatta a gyerekeket. A pálya
előkészítése után a csapatok hat feladatban mérkőztek
meg. A váltóversenyt a szervezők nagyon gördülékenyen
bonyolították le. A feladatok érdekes, változatos és
fejlesztő jellegűek voltak. A játékszervezők megdicsérték
a zsákai diákok ügyességét. Az eredmények összesítése
után minden versenyző értékes ajándékkokkal távozott.



Május 16-án a Debreceni Lorántffy Zsuzsanna Általános
Iskolában került megrendezésre a Lorántffy Nap
keretében a megyei „Memoriterek versenye” versmondó
verseny. A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola tanulói
ezen a megmérettetésen is nagyon szépen teljesítettek,
hiszen a versenyre jelentkező öt diákból hárman díjazásban
részesültek.
Az 5-6. évfolyamosok kategóriájában Hegedüs Tamás 6. c
osztályos tanuló „Petőfi Sándor: Szülőföldemen” című
versével I. helyezést ért el. Som Bence szintén a 6. c
osztályból a II. helyen végzett „Arany János: A walesi
bárdok” című versének részletével. Mindkét tanuló
felkészítője Kiss Csaba volt.
A 7-8. évfolyamosok kategóriájában Lakatos Petra
Hajnalka 7. a osztályos tanuló is eredményesen teljesített,
hiszen II. helyezett lett „Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt
engemet” című versének előadásával. Őt Ivánka Veronika
készítette fel a versenyre.
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„MEMORITEREK VERSENYE” 

VERSMONDÓ VERSENY

ROMA KULTÚRTÖRTÉNETI ONLINE VETÉLKEDŐ

HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

HŐSAVATÓ

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 7. a osztályos tanulói: Lakatos Debóra, Lakatos Dzsenifer, Lakatos
Viktor Rikárdó, Marczis Ádám egy Roma kultúrtörténeti online vetélkedőn vettek részt. A vetélkedő célja az
volt, hogy a jelentkező csapatok jobban megismerjék a romák magyarországi történelmét, hagyományait,
művészeti alkotásait és egyéb területeken elért kimagasló teljesítményét.
A versenyre 81 csapat jelentkezett, akik közül 5 csapat került a döntőbe. A diákok betekinthettek a
magyarországi roma kultúra sokszínű, különleges világába. Történészek, nyelvészek, divattervezők,
táncművészek, zeneművészek által ismerhették meg ezt a csodás világot, melyről legtöbben csak felületes
tudással rendelkeznek. A 3 fordulós vetélkedőn a hosszúpályi tanulók az első harmadban teljesítettek az
összegyűjtött pontjaik alapján. Felkészítő pedagógusuk Ötvös-Varga Krisztina volt.

Június 7-én tartotta meg a Hősavató ünnepséget a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola. Az idén
több, mint 160 tanulót jutalmaztak. Azok a tanulók kaptak meghívást, akik városi 1-3., megyei 1-15., országos
1-20. helyen végeztek tanulmányi, sport vagy művészeti területen szervezett versenyeken. A rendezvényen az
eredmények ismertetését követően egy kisebb fogadás is megrendezésre került. Hálásak támogatóiknak a sok
segítségért: Berettyóújfalui Tankerületi Központ, Nelson cukrászda, Hodosi cukrászda, Kemencés csárda,
Hungarospa ZRt.
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A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 4. és 5. osztályos tanulói először vettek részt az országos
Microprof matematika tesztversenyen, melyen nagyon szép eredményeket értek el. Arany fokozatot szerzett:
Tóth Ábel 4.b és Holhós János 4.b osztályból. Ezüst fokozatot: Beke László 4.b, Király Csanád 4.b, Fodor
Tamás 4.b, Utasi Zoltán 5.a, Puskás Bendegúz Péter 5.b osztályos tanulók. Felkészítő pedagógusok: Ungainé
Vértesi Tímea és Vargáné Várszegi Csilla.

MICROPROF MATEMATIKAVERSENY
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A "BALTI-TENGER LENGYEL PARTVIDÉKÉTŐL A MAGYAR PUSZTÁIG”

JÁTÉKOS HORTOBÁGY – NAGYÍTÓVAL ÉS TÁVCSŐVEL A TERMÉSZETÉRT

PÉNZÜGYI VETÉLKEDŐ

Csodálatos eredményt ért el a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola három tanulója a Hortobágyi
Nemzeti Park által meghirdetett a "Balti-tenger lengyel partvidékétől a magyar pusztáig” nemzetközi
pályázaton. 17 csapatból 2. helyezett lett, így egy 7 napos tanulmányi utat nyertek Dél-Lengyelországba. A
csapat tagjai Karacs Ottó, Kocsis Krisztina Jázmin, Tóth Zsuzsanna, felkészítő pedagógus Kocsisné Szegény
Magdolna. Az iskolák közötti csapatversenyen 1. helyet szerezték meg, így a környezeti neveléssel
kapcsolatos tárgyjutalomban is részesült az iskola.
A versenyt negyedik alkalommal hirdette meg a Lengyel Falufejlesztési Európai Alap Alapítvány a lengyel
Wolinski Nemzeti Park és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közös pályázati felhívásaként. 6-7. osztályos
diákok vehettek részt a pályázatban, akik az érintett nemzeti parkok környezetében fekvő, maximum 35 ezer
lakosú települések általános iskoláinak tanulói. A háromfordulós verseny során a gyerekek feladatlapot
oldottak meg, majd videót, logót, esszét, PowerPointot készítettek, végül pedig egy komplett kirándulást
terveztek. Így volt alkalmuk ellátogatni Hortobágy kevésbé ismert helyeire is. Sok-sok értékes információt, új
ismereteket és élményeket gyűjtöttek a feladatok megoldása közben. Megtapasztalták azt is, hogy milyen
előnyökkel jár csapatban dolgozni, egymás ötleteit elfogadni, továbbfejleszteni és megvalósítani.

Ismét sikeresen szerepelt a Hortobágyi Nemzeti Park „Játékos Hortobágy” háromfordulós levelezős
versenyén a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola két csapata.
A 2. a osztály 3. helyezést ért el és egy Hortobágyi kirándulást nyert, valamint különdíjban részesültek „Az év
hüllője a homoki gyík” témájú alkotásukkal. Ennek jutalma egy terepen megrendezett természetismereti óra,
melyet a nemzeti park természetőre tartott számukra. Felkészítő pedagógus: Kocsisné Szegény Magdolna.
A 4. a osztály csapata is évek óta részt vesz a „Nagyítóval és távcsővel a természetért” elnevezésű versenyen,
ahol a két levelezős forduló után 66 csapat közül a 7. helyen végezve egy ponttal csúsztak le a döntőbe
jutásról. A csapat tagjai: Szarvas Eliza, Tóth Zsófia, Kocsis Róbert. Felkészítő pedagógus: Kocsisné Szegény
Magdolna.

A pénzügyi szakkör tanulói felkészülten fogadják
saját pénzügyeik kezelését. Ezt a „Vigyázz Kész
Pénz” elnevezésű országos pénzügyi versenyen is
bizonyították.
A 4. b osztály lányok csapata (Fekete Panna,
Balog Boglárka, Peterman Anna, Susán Lotti,
Török Alíz) és a 8. a osztály lányok csapata
(Nagykéri Korinna, Lovas Dóra, Sosán Lora, Szilágyi
Kiara) a regionális döntőig jutottak.

A 4. b osztály fiúk csapata (Beke László, Király Csanád, Mohácsi Roland, Holhós János, Fodor Tamás) pedig a
közel 2000 csapatból országos 4. helyezést ért el.
A „Pénz Okos Kupán” megyei 3. helyezett lett Nagykéri Korinna, Lovas Dóra, Szilágyi Kiara és Susán Lora
csapata.
Felkészítő pedagógus Ungainé Vértesi Tímea.
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A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola tanulói az Országos Strandröplabda Diákolimpián sikeresen
szerepeltek.
Ezüstérmet szereztek: Biri Anna, Raffao Giada Erika, Dósa Réka, Tiszai-Nagy Flóra, Rácz Andrea
9. helyezettek lettek: Szirák Bianka, Jenei Dóra, Kincses Boglárka, Kutasi Napsugár,Marian-Henriette Ana

ORSZÁGOS STRANDRÖPLABDA DIÁKOLIMPIA

LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

CSETE SZEMESI ATTILA INFORMATIKAVERSENY

ZIP-ZÖLD IRODALMI PÁLYÁZAT

EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

MEDVEMATEK

Május 22-én mintegy 1000 versenyző gyűlt össze a Debreceni Egyetem előtt, hogy újra megküzdjön egymással.
Egy izgalmas, feladatokban és mozgásban gazdag délelőttöt tölthettek el a szikrázó napsütésben. A Ebesi
Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 39 tanulója ezüst-, és aranymedve fokozatot
értek el a 3 órás versenyen.

Az Epreskerti Általános Iskola által szervezett Csete Szemesi Attila Informatikaversenyen a Létavértesi Irinyi
János Általános Iskola alsós tanulói 2. helyezést értek el, a felső tagozatos növendékek pedig 4. helyen
végeztek.

A Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „ZIP – Zöld Irodalmi Pályázat” címmel környezetvédelmi
témájú irodalmi pályázatot hirdetett 6–18 éves tanulók számára, vers mese és novella kategóriában. A
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola négy tanulója első helyezést ért el a megmérettetésen.

Jutalmul családi belépőt választhattak a díjazottak vagy 1 hetes Zootáborozáson vehetnek részt a debreceni
Nagyerdei Kultúrparkban. Felkészítő pedagógusok: Szentmiklósi Miklós, Katona István, Magyar Jánosné és
Jákóbné Szilágyi Éva.

Díjazottak:

Vers kategória: Cseresznye Flóra 5. osztály

Szentmiklósi Vanda 5. osztály

Mese kategória: Kertész Marietta 4. osztály

Tóth Andrea 4. osztály
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nyelvÉSZ ORSZÁGOS DÖNTŐ EREDMÉNYEI

ORSZÁGOS HELYESÍRÁSI VERSENY

Április 22-24. között az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 6 tanulója írta
meg a nyelvÉSZ Anyanyelvi Tanulmányi Verseny országos fordulóját, melyen nagyon szép eredmények
születtek.

Felkészítő pedagógusok: Galgóczi Éva, Nagy Anita, Dzsudzsák Natália, Subáné Kiss Gyöngyi.

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói idén is szép számmal vettek
részt a XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen. Minden felsős évfolyamból a tíz
legjobb helyesíró diák mérte össze tudását.
A nyolcadikos tanulók közül a megye 7. legjobb helyesírója Pálóczi Borbála 8.b osztályos tanuló lett, míg a
hetedikesek közül Herczeg Tímea a 14. helyet szerezte meg a megyében!

Az iskolai forduló eredménye:

2. helyezett: Koala kategória Kádár Kinga, Kiss Zsombor, Mészáros Márta

3. helyezett: Koala kategória Bocz Ádám, Schwarcz Vince, Sopronyi Dávid

Legtöbbet gyalogló csapat: Koala kategória Illyés Levente, Lengyel Bence, Szabó Marcell 

Legtöbb csapatot nevező 

iskola:

Ebesi Arany János Magyar – Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola

Felkészítő pedagógusok: Dr. Lengyelné Biró Ildikó, Dr. Rácsai Lajosné és Csiha László

1. helyezett: Pálffy Csaba 1.b osztály

1. helyezett: Illés- Dudás Annabell 2.a osztály

1. helyezett: Nagy Lujza Hanna 2.b osztály

1. helyezett: Kovács Áron Péter 3.b osztály

44. helyezett: Egri Csenge 5.b osztály

189. helyezett: Nagy Dávid 3.b osztály

5. évfolyam:

1. helyezett: Orosz Emma 5.b osztály

2. helyezett: Egri Csenge 5.b osztály

3. helyezett: Papp Nimród 5.a osztály

6. évfolyam:

1. helyezett: Kerékgyártó Fanni 6.a osztály

2. helyezett: Zsiros Blanka 6.a osztály

3. helyezett: Pálóczi Katalin 6.a osztály

7. évfolyam:

1. helyezett: Herczeg Tímea 7.a osztály

2. helyezett: Szűcs Rebeka 7.b osztály

3. helyezett: Balczó Boglárka 7.a osztály
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“PLAY AND WIN!” ORSZÁGOS ANGOL NYELVI LEVELEZŐS VERSENY

„DIGI-SULI” MAGAZIN PÁLYÁZATA

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola angol tagozatos tanulói az idei
tanévben is indultak a HEBE Kft. által szervezett Play and Win! Országos Angol Nyelvi Levelezős Versenyen,
ahol különböző kategóriákban, több mint 100 versenyzővel mérettették meg tudásokat. A tanév során 4
fordulón át különböző témakörökben oldottak meg a gyerekek nyelvi feladatokat.

A következő eredmények születtek:

Az Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központja „Digi-Suli” Magazin címmel képregény-készítő
megyei csapatversenyt hirdetett 3-4. évfolyamos tanulók számára. A verseny célja a komplex gondolkodás, a
kompetenciák erősítése és megjelenítése a vizualitás területén. A verseny témája: a tanulók készítsenek
képregényt, újságot illusztrációval, melyben elmesélik, hogyan élték meg a digitális oktatást, milyen digitális
tanulás élményeik voltak.
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát két csapat képviselte, melyek közül
az egyik II. helyezést ért el. A csapat tagjai: Osello Leonor, Szokolai Dóra, Tamássy-Hamza Zorka.

8. évfolyam:

1. helyezett: Pálóczi Borbála 8.b osztály

2. helyezett: Györfi Nóra 8.a osztály

3. helyezett: Szöllősi Lara 8.a osztály

Felkészítő pedagógusok: Németi Jánosné és Subáné Kiss Gyöngyi

Starter kategória:

9. helyezett: Szokolai Dóra 3.a osztály

25. helyezett: Sajtos Zétény 3.a osztály

36. helyezett: Vígh- Pákozdi Zalán 3.a osztály

Felkészítő pedagógus: Kulcsárné Toroczkai Dóra

Kids kategória:     

9. helyezett: Mészáros Mártika 4.a osztály

26. helyezett: Hosszu Zsófia 4.a osztály

35. helyezett: Sopronyi Dávid 4.b osztály

Felkészítő pedagógusok: Kulcsárné Toroczkai Dóra és Tamássy Zoltán

Junior kategória:

23. helyezett: Zsiray Áron 4. b osztály

Felkészítő pedagógus: Tamássy Zoltán

Kids csoportos kategória:

17. helyezett: Papp Nimród, Szulyák Máté és Vogel Patrick 5. a osztály

Felkészítő pedagógus: Trefán Gabriella Krisztina
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“HELLO CANADA” ORSZÁGOS ANGOL PROJEKTVERSENY

“ÍGY KÖZLEKEDTEK TI” RAJZPÁLYÁZAT

BENDEGÚZ TUDÁSBAJNOKSÁG ORSZÁGOS DÖNTŐJE

INTÉZMÉNYI BOZSIK PROGRAM

Május hónapban az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola az Ebesi Polgárőr
Egyesület segítségével közlekedésbiztonsági napot tartott. Ehhez kapcsolódva az intézmény tanulói az
Országos Rendőr-Főkapitányság által meghirdetett “Így közlekedtek ti” rajzpályázatára több munkával is
készültek. Megyei szinten Tamássy-Hamza Zorka 3.a osztályos tanuló I. helyezést ért el. Jutalma a tárgyi
nyereményen kívül egy 30 ezer forintos Fórum vásárlási utalvány volt. Felkészítő pedagógusa: Kulcsárné
Toroczkai Dóra.

Az idén márciusban “HELLO Canada” országos egyfordulós angol projektverseny indult Kanadáról. A
versenyt A1 kategóriában az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából 4
tanuló képviselte: Hosszu Zsófia, Kádár Kinga, Mészáros Márta és Szűcs Nelli 4. a osztályos tanulók. Kreatív
országismereti feladatokon keresztül megismerkedtek Kanada nevezetességeivel, földrajzával, társadalmi
helyzetével. A közel két hónapos közös munka meghozta eredményét, hiszen 85 csapatból a 3. helyezést érték
el. Felkészítő pedagógus: Kulcsárné Toroczkai Dóra.

A Bendegúz Tudásbajnokság országos döntőjét május 26-29. között rendezték online formában.
Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola eredményei:

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola újra részt vett a Magyar Labdarúgó
Szövetség keretein belül a Bozsik intézményi programban, ahol két korosztály négy csapatban képviselte az
intézményt.
Ebben a tanévben négy versenynapon vettek részt Hajdúszoboszlón, ahol a környékbeli iskolákkal versenyeztek
és mutathatták meg tudásukat. Ezeken a tornákon találkozhattak új versenyhelyzettel, sok tapasztalatot
szereztek, tanulhattak új dolgokat, de ami a legfontosabb, hogy nagyszerű élményt nyújtott a diákok számára.

A program résztvevői:
Első korosztály: Antal Zétény, Dobi Bence, Dobi Marcell, Bőde Zoltán, Magyar Szabolcs, Deák Zalán, Oláh Máté,
Nagy Zsombor, Papp Barnabás, Sági András, Molnár Dániel, Kiss Roland, Szántó Erik, Pál Zsombor, Fodor Bence.
Második korosztály: Szabó Marcell, Sajtos Zétény, Vétek Szilárd, Mészáros Dominik, Szabó Péter, Nyüvedi
Nándor Illyés Levente, Nagy Tamás, Kovács Viktor, Nagy Rudolf Boldizsár, Pető László, Kovács István.
Különdíjban részesültek: Oláh Máté, Nagy Zsombor és Nyüvedi Nándor, Nagy Rudolf Boldizsár.

1.helyezett: Szántó Erik matematika 2.a osztály

1.helyezett: Illés- Dudás Annabell magyar nyelv 2.a osztály

78.helyezett: Érckövi Nóra magyar nyelv 2.a osztály

Felkészítő pedagógusok: Fodor Barbara, Nagy Anita.
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Az "Esélyt a bihari gyermekeknek II." EFOP-1.4.2-16-
2016-00002 számú COOL-TÚRA program keretében
meghirdetett rajzversenyben a Magyarhomorogi
Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti
Tagiskolájának tanulója, Ispán Izabella Kamilla II.
helyezést ért el. Munkájában a Bodorka
NépmesePontban megtekintett „Hammas Jutka” című
mesét dolgozta fel. Jutalmát Gyökös Zoltán adta át
Izabellának és felkészítőjének, Karap Józsefné
tanárnőnek.

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA 

KÖRÖSSZEGAPÁTI TAGISKOLÁJA

BÖTK RAJZPÁLYÁZAT

LUCIAN MAGDU ORSZÁGOS ROMÁN SZAVALÓ- ÉS RAJZVERSENY

A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolája is képviseltette magát a Lucian
Magdu költő emlékére megrendezett Országos Román Szavaló- és rajzversenyen. A tanulók nagyon sikeresen
szerepeltek.
A szavalóversenyen Tóth József Tamás 6. osztályos tanuló korcsoportjában 2. helyezést ért el, Tokai Gréta 7.
osztályos diák pedig az 1. helyen végzett.
Több tanuló is képviselte a körösszegapáti tagintézményt a rajzversenyen. Közülük Nagy Diána Mirella 5.
osztályos tanuló 2. helyezett lett, Tokai Gréta pedig 3. helyezést ért el.
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APÁCZAI CSERE JÁNOS MAGYAR NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA 

TANTÁRGYVERSENY

GRÓSZ GYÖRGY ORSZÁGOS ROMÁN MESEMONDÓ VERSENY

A romániai Tanügyminisztérium Kisebbségi Főosztálya, együttműködve a Bihar megyei tanfelügyelőséggel
május 19-22. között Nagyváradon rendezte meg az Apáczai Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra
tantárgyverseny nemzetközi szakaszát 5−12. osztályos tanulók számára.
A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolát Porkoláb Zsófia 6. osztályos és Papp
Réka 8. osztályos tanuló képviselte. A diákokat Zsurka Éva tanárnő kísérte el a négynapos versenyre, aki
segítette a felkészülésüket. A versenyzők eredményesen szerepeltek a megmérettetésen. Papp Réka
különdíjban részesült és a nemzetközi mezőnyben 8. helyen végzett, míg Porkoláb Zsófia 13. helyezett lett és
ő is különdíjat kapott.

A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolájának tanulói ebben az évben is részt
vettek Békéscsabán, a 26. alkalommal megrendezett Grósz György Országos Román Mesemondó Versenyen,
ahol kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Méhes Annamária 4. osztályos tanuló a korcsoportjában 1. helyezést ért el, Tóth Lara 3. osztályos diák pedig
2. helyezett lett. Tokai Mátyás Gergő 5. osztályos mesemondó különdíjat kapott. A meseillusztráció
versenyben Papp Réka 2., Lata Anastasia Emilia 8. osztályos tanuló 3. helyezést ért el. A gyermekeket,
Sáfrányné Berényi Mária és Veres Orsolya Tünde pedagógusok készítették fel a versenyre.
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DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

ALAPMŰVELETI MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ

„Hosszú évek óta kiemelt feladatomnak tekintem a tehetségek
felismerését, fejlesztését, illetve képességeik magasabb szinten
történő kibontakoztatását. Országos, megyei, területi
versenyeken elért sikereink révén öregbítettük a Jókai Mór
Általános Iskola hírnevét nemcsak a megyében, hanem országos
szinten is.
A „Szép magyar beszéd” országos döntőjében vettünk részt
tanítványommal, melyre a területi döntőn elért II. helyezése révén
jutott be a sárrétudvari iskola tanulója. Igazi sikertörténet az övé,
hiszen az iskolai selejtezőt kivéve még nem szerepelt semmilyen
megmérettetésen. Szabadidejében viszont rengeteget olvas,
többek között szépirodalmi műveket is, és nagyon tájékozott a

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ISKOLA

„SZÉP MAGYAR BESZÉD” ORSZÁGOS 

DÖNTŐJE

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola hetedikes tanulója Simon Petra az idén a megyei verseny
megnyerése után bejutott az Alapműveleti Matematikaverseny országos megmérettetésre, melyre
Marcaliban került sor. Petra a versenyen 11. helyezést ért el.
Felkészítő pedagógusa: Fogarasiné Tamási Piroska.

Szöveg helye
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XII.KOLIMPIA - ARANY JÁNOS PROGRAMOK SPORTTEHETSÉGEINEK 

ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

magyar- és világirodalom kérdéseit illetően. „Kosztolányi Dezső: Édesapám” című művének részletét kellett a
tanulónak bemutatnia a verseny első napján a neves nyelvészekből álló zsűri előtt. Kosztolányi műve az
édesapjához fűződő viszonyáról szól, amit a személyes és mély érzelmek miatt még hitelesebben sikerült
tolmácsolni a hallgatóság felé. A második versenynapon a kötelező szövegek bemutatására került sor, majd a
zárásként átélhettük az ünnepélyes eredményhirdetés csodálatos perceit a kisújszállási Városháza impozáns
épületében. Tanítványom a Kazinczy-jelvény bronz fokozatát érdemelte ki, ami óriási elismerést jelentett
számára. A döntő minden pillanatát csodaként éltük meg, és ezeket a felejthetetlen pillanatokat örökre a
szívünkbe zártuk.” - Bodóné Kiss Annamária felkészítő pedagógus beszámolója alapján

A Karacs Ferenc Kollégium csapata ismét eljutott a Kolimpiára, az Arany János Programok sporttehetségeinek
országos találkozójára. Szinte minden versenyszámban indultak, és szép eredményeket értek el.
Az intézmény csapata: Sipos Edit, Sipos Erika, Bíró Vivien, Miczura Klaudia, Makula Cintia, Farkas Liliánna,
Daróczi Erika Anna, Jenei Lajos, Csató Dénes, Drága Jenő, Danku Levente, Lakatos Zsolt, Cégé Milán, Nagy
Sándor.

A következő eredmények születtek:

Asztalitenisz kategória:

Sipos Edit egyéni 2. helyezett

Danku Levente egyéni 1. helyezett

Sipos Edit és Danku Levente vegyes/páros 1. helyezett
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DERECSKEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KAMARAZENEI TALÁLKOZÓ

MÉLYRÉZFÚVÓS SZAKMAI NAP

Első alkalommal rendezték meg Berettyóújfaluban a Fuvolás Kamarazenei Találkozót. A járványhelyzet miatt
az őszi időpont tavaszra tolódott, így májusban végre sor kerülhetett rá.
Hajdú-Bihar megyéből 11 csoport vett részt, duótól a nagyegyüttesig. A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskolát
egy trió képviselte: Kiss Boglárka, Máté Anna és Máté Lídia. Felkészítő tanáruk Csávásné Kubassy Klára.
A jó hangulatú próbák után a tanulók ügyesen szerepeltek a találkozón is. A zsűri Ezüst minősítéssel
jutalmazta a produkciójukat. A kiváló szervezésű eseményen mindenki nagyon jól érezte magát.

A Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium harsona és
tuba tanszaka Mélyrézfúvós Szakmai Napot rendezett május
18-án. A találkozón lehetőséget kaptak a növendékek arra, hogy
egy oldott hangulatú koncerten bemutatkozhassanak a Kodály-
teremben egy tetszőleges darabbal, mindenki korának és
hangszeres tudásának megfelelően, megkötések nélkül.
Ezenkívül ingyenes hangszeres kurzuson való aktív és passzív
részvételi lehetőséget is biztosítottak a szervezők.
A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Mászlai
Dominik továbbképzős növendék játszott eufóniumon nagy
sikert aratva. Felkészítő tanára Kövér Péter pedagógus.

Futsal kategória:

Jenei Lajos „legjobb játékos” eredmény

Püspökladány lány csapat csapat 2. helyezett

Daróczi Erika Anna „legjobb futsal kapus” eredmény
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TANKERÜLETI KITÜNTETÉS

BOZSIK PROGRAM ÉS INTÉZMÉNYI TORNA

RAJZPÁLYÁZAT

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ minden évben díjazásban részesíti az általa fenntartott és
működtetett intézményekben kimagasló munkát végző dolgozókat szakmai teljesítményeik elismeréséül.
Az ünnepségre a tanév végén Pedagógusnap alkalmával június 9-én került sor a Földesi Karácsony Sándor
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, ahol a díjazottakon kívül Majosi Pálma tankerületi központ
igazgató, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ munkatársai és az intézményvezetői is részt vettek. Ünnepi
műsort adtak elő a rendező iskola tehetséges tanulói.
A Komádi Barsi Dénes Általános Iskolából a 2021/2022-es tanévben nyugdíjba vonuló igazgató asszony,
Szakálné Polgár Irma vehette át az elismerést. A díj Kurucz lmre szobrászművész által bronzból készített
emlékplakett volt.

Május 4-én a Csökmőn megrendezett Bozsik programon a Barsi Dénes Általános Iskolából a I-IV.
korcsoportos fiúk vettek részt. Iliszi Péter pedagógus és az intézmény szülői munkaközösségének vezetője,
K. Nagyné Karácsony Anita néhány szülőtársával együtt segítettek a felkészítésben és jelen voltak a
mérkőzéseken is. A II. korcsoportos fiúk 3 baráti mérkőzésből 3 győzelmet arattak, A IV. korcsoportban 2
győzelem és 2 döntetlennel az élmezőnyben végeztek. A többi korcsoportban is szép eredmények születtek.
Május 11-én Zsákán a körzeti kispályás labdarúgás tavaszi fordulóján is eredményesen szerepeltek. A II.
korcsoportban első helyezést értek el, az I. korcsoportban pedig második helyezettek lettek.

"Esélyt a bihari gyermekeknek II." EFOP-1.4.2-16-2016-00002 azonosító számú COOL-TÚRA program
keretében meghirdetett rajzversenyen a Barsi Dénes Általános Iskolából Mohácsi Leila Napsugár 2. a
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osztályos tanuló „Énekelj II.” című film illusztrációja I. helyezést kapott, Szvetnyik Zoé Csenge szintén 2. a
osztályos tanuló rajza pedig különdíjas lett. Felkészítőik Láda Józsefné és Puskás Andrea tanítók voltak.
A Bihari Szociális Szolgáltató Központ által hirdetett rajzversenyre az 1. a osztály tehetséggondozó csoportjából
9 tanuló készített rajzot, Lukácsné Fekete Katalin pedagógus közreműködésével. Az ünnepélyes
eredményhirdetésre május 26-án Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Művelődési Házban került sor, melyen
részt vett Tóth Sándor, Holló László díjas festőművész is. „A legszebb családi emlékem” című témában
Krucsó-Danek Zamira I. helyezett, Mészáros Ferenc II. helyezett lett. „Én és a nagyszüleim” témában Hegyesi
Janka Kata III. helyezést ért el. Papp Hanna különdíjas lett. A díjazottak értékes nyereményben részesültek.
Az elismerések kiosztása után a tanulók Balássy Betty és Varga Feri gyermekműsorát élvezhették.

IGAZGYÖNGYÖS RAJZPÁLYÁZAT

Az Igazgyöngy Alapítvány által meghirdetett "Az egészség titka" című
rajzpályázaton a Barsi Dénes Általános Iskola tanulója, Mohácsi Leila Napsugár
I. helyezett lett. A díjátadó ünnepségre június 3-án került sor Berettyóújfaluban
a József Attila Általános Iskola könyvtárában, a Berettyóújfalui Tankerületi
Központ szervezésében. Az Igazgyöngyhöz beékezett közel 150 alkotás közül a
zsűri két kategóriában 3-3 db rajzot választott ki, összesen 6 tanuló lett díjazva. A
díjakat az alapítvány céges támogató partnere, a Servier Hungary vezetője,
Nicolas Clavreul és a francia nagykövetség gazdasági osztályának vezetője, Pillon
Patrich adta át. A tanulónak különösen nagy élményt jelentett az ünnepség. Sok
dicséretet kapott és élményekkel gazdagodva tért haza édesanyjával és
felkészítőjével, Láda Józsefné tanító nénivel.
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KÖRZETI GRAFIKAVERSENY

„ÖKOSKODÓ” VETÉLKEDŐ

JUBILEUMI KÁNYÁDI SÁNDOR 

SZAVALÓVERSENY

Június 2-án hatodik alkalommal rendezte meg a
hajdúböszörményi ÉASZC Széchenyi István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium a nagy
népszerűségnek örvendő „Ökoskodó”
vetélkedőjét. A négy írásbeli fordulót követően 21
csapatból a legjobb hat csapat jutott a döntőbe. A
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola ebben a
tanévben is részt vett ezen a versenyen.

A csökmői Faluház és Könyvtár által meghirdetett Körzeti
Grafikaversenyre került sor június 10-én. A Barsi Dénes Általános
Iskolából három tanuló nevezett be, akik az I. korcsoportban versenyeztek.
Az eseményen elhangzott Gárdonyi mese alapján kellett illusztrációt
készíteniük szabadon választott technikával.
Korcsoportjában Hegyesi Janka Kata (1.a) I. helyezett lett, Papp Hanna
(1.a) pedig III. helyezést ért el. Mindketten oklevélben és ajándékban
részesültek. Lukácsné Fekete Katalin pedagógus készítette fel a
versenyzőket.

Június 5-e Környezetvédelmi Világnap. Ebből az alkalomból előzetes feladatként egy aktuális, fontos, globális
vagy akár helyi környezetvédelmi problémát kellett bemutatni szituációs játékkal. A mikepércsi csapat a
„Természetjárók” az invazív fajok által okozott problémát mutatta be bábelőadás keretében. Számos
feladatot kellett megoldaniuk a döntőben. Növényfelismerés, állatok és hangjainak felismerése, logikai
feladatok, kreatív feladat, atomenergiához kapcsolódó feladatlap és villámkérdések. A jó hangulatú
versengésben a harmadik helyen végeztek. Csapattagok: Dobrán Attila, Makó Balázs, Makó Éva, Rácz
Bendegúz tanulók voltak.

A XX. Fától fáig, verstől versig online országos Kányádi Sándor
versmondó versenyen, melyet a Mikepércs testvértelepülésén,
Nagygalambfalván található Kányádi Sándor Általános Iskola
hirdetett meg, 540 tanuló vett részt. 13 romániai megyéből, és
még a kaliforniai Kányádi Sándor hétvégi magyar iskolából is
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„TESZEDD!” VERSENY

küldtek be videófelvételeket. Ezen a versenyen a Nagygalambfalva híres színművészéről elnevezett Feleki
Miklós különdíjban részesült a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolából Lukács Marcel az első
osztályosok kategóriájában, és a Kányádi szabadon kategóriában is elhozta a kitüntető címet. Felkészítő
pedagógus Sápi Ildikó volt.

KIRÁNDULÁSOK

Idén tizedik alkalommal rendezték meg Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtő akcióját. A Derecskei Bocskai
István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája a 2022 évi Fenntarthatósági témahét keretén belül
értesült erről a felhívásról. A meghirdetett „Te szedd!” elnevezésű pályázaton elnyerte a Hajdú-Bihar megye
„Legaktívabb iskola” díját. A szemétszedésben minden évfolyam részt vett. A diákok, pedagógusok, valamint
önkéntesként több szülő is csatlakozott ehhez a programhoz.

Június 13-15. között a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola és tagiskoláinak tanulói részt vettek a
Határtalanul programban. Három napot töltöttek el Romániában, Erdélyben.
Az első napon sorra látogatták Nagyvárad látványosságait, mint például a szecessziós stílusban épült palotákat,
valamint a Holnaposokról készült szobrot, ahol koszorút helyeztek el. Nagyszalontán megnézték a Csonka
tornyot, majd a nap zárásaként a Havasrekettyei vízesés következett, ahová bár hosszú és fáradalmas gyalogos

HATÁRTALANUL PROGRAM A 

BIHARKERESZTESI BOCSKAIBAN

túra vezetett, a látvány azonban mindenért
kárpótolta a kis csapatot.
A második napon megmászták a Tordai hasadékot,
majd Torockó következett, ahol gyönyörködtek a
település szellemi örökségében, illetve egy helyi
múzeumot is meglátogattak. Kolozsváron
megtekintették a Szent Mihály templomot, Mátyás
király szobrát és szülőházát, valamint Bocskai
Istvánnak a szülőházát. A nap zárásaként a
Házsongárdi temetőben Dsida Jenő sírboltjánál
tették tiszteletüket.
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A DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 7. C OSZTÁLY A SZEPESSÉGBEN JÁRT 

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSON 
Első nap
„Az első megállóhelyünk Szlovákia 2. legnagyobb városában, Kassán volt.Megnéztük a gótikus stílusban készült
Szent Erzsébet Székesegyházat. Itt egy márvány kriptában van eltemetve II. Rákóczi Ferenc. 160 csigalépcsőn
mentünk fel a Zsigmond toronyba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a városra. A torony mellett pihentünk a
zenélő szökőkút és harangjáték parkjában. A következő város Eperjes volt. Évszázados patak köveken lépdelve
jutottunk be a Szent Miklós-templomba. A gótika és a barokk építészet összhangja elkápráztatott bennünket.
Tovább utazva a buszból megcsodáltuk a Szepesi várat, amit később felkerestünk. Egy 5 km hosszú alagúton is
áthaladva érkeztünk Lőcsére. A város neve Mikszáth Kálmán életrajzából már ismerős volt. Megcsodáltuk a
Városházát, majd a templom előtt egy esküvői menettel is találkoztunk. Lőcse, és az egész Szepesség első
számú egyházi látnivalója, a lőcsei főteret uraló, háromhajós Szent Jakab-templom, a Felvidék második
legnagyobb gótikus temploma. Legértékesebb része a világ legnagyobb, legmagasabb gótikus szárnyas oltára,
a Szent Jakab főoltár, Lőcsei Pálmester fő munkája. Antal Károly tanárbácsi sok érdekességet mesélt a városról,
elmagyarázta a lábas házak történelmi szerepét, és azt is, hogy mire szolgált a város főterén felállított
szégyenketrec. Este fáradtan érkeztünkmeg aMagastátrán lévő Partizán Panzióba.”

Második nap
„Bányavárosokat kerestünk fel. Ezek történelmi jelentőségét már a buszon ismertette Karcsi bácsi.
Breznóbányán a templom mellett nagyon szép fából faragott, különböző mesterségeket bemutató szobrokat is
megfigyeltünk. A főtér közelében 4-500 éves házak is voltak. Egy kisebb emelkedőt megmászva jutottunk fel a
Zólyomlipcsei várba, ahol előttünk Mátyás király is járt. Besztercebánya ódon belvárosában sétálva jólesett a
hűsítő fagylalt. A napot a Zólyomi várban zártuk, amely Nagy Lajos király vadászkastélya volt. A belső várfalon
egy márványtáblán olvastuk magyarul, hogy itt született Balassi Bálint. A várban középkort idéző kirakodás és
egy színházi előadás is volt. Ez utóbbi szlovákul szólt, de a látványt így is élveztük.”

Harmadik nap
„A mai napon vártúrákra mentünk. A Szepesi várat nem csak várfal, hanem az azt kiszolgáló szolganép által
lakott Szepesváralja városfala is védte. A városfalun belül egy jelenleg is működő kolostor van. Itt található
Közép-Európa egyik legnagyobb várrom együttese. A várfalakon egy nagy körsétát tettünk, és aki figyelmes
volt, az ürgéket is felfedezhetett a fűben. Busszal tovább utazva Késmárk várába érkeztünk. A nagyon jó
állapotú vár a központban egy iskola szomszédságában van. A vár termeiben a helytörténeti gyűjteményt is
megnéztük, és láttuk az első Magyarországon működtetett röntgenkészüléket. Itt az új evangélikus
templomban van Thököly Imre sírja, rajta a következő felirat: “Késmárki Thököly Imre Felső-Magyarország és
Erdély fejedelme, 1657. szeptember 25. + 1705. szeptember 13. Izmirben Kis-Ázsiában”. Mi is elhelyeztük az
emlékezés koszorúját.”

A harmadik, egyben utolsó napon a körősfői templomban a helyi lelkész tartott beszámolót a település és a
templom történetéről. Szilágynagyfalu Arany János szobránál felelevenítették a korábban tanultakat a „Toldi”
című elbeszélő költeményről. A program zárásaként Nagykárolyban, a Károlyi-kastélyban megismerkedtek a
kastély történetével, állandó és időszakos kiállításaival. Mind a tanulók, mind az őket kísérő pedagógusok
fáradtan, de élményekkel telve érkeztek haza.
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BARANGOLÁS DÉLVIDÉKEN 

Negyedik nap
„Ez egy utazásmentes nap volt, de az élmény nem maradt el. A csepegő eső sem vette el a kedvünket a
túrázástól. A buszból napok óta csodáltuk a Magas-Tátra csipkésen havas hegycsúcsait. Lanovkával felmentünk
1263 méter magasra, majd a turistajelzést követve sziklákon, patak és vízesés mellett túráztunk. Délután a
szálláson összefoglaltuk az előző napok eseményeit és zárásként elénekeltük az Ismerős arcok együttes
„Nélküled” és a Kiss Kata zenekar „Magyar vagyok” című dalát. Kovács Zsófi „Wass Albert: Üzenet haza” című
versének szavalata zárta a napot.”

Ötödik nap
„A svédasztalos reggeli elfogyasztása után összepakoltunk, és elindultunk haza. A határ közelében gyönyörű
napsütésben sétáltunk a Betléri kastély parkjában. A kastélyt mintegy körbeölelő természetes parkot Szlovákia
legértékesebb és legszebben fennmaradt parkjai között tartják számon. Utolsó emlékként felnéztünk a
Krasznahorkai várra. A Felvidék legszebb vára 2012-ben tűzvész áldozata lett.
Élményekben gazdagon tértünk vissza Derecskére!” - Katonáné Molnár Mária és a 7. c osztály beszámolója

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 47 tanulója 5 pedagógus kísérővel
május 26-29. között felejthetetlen Délvidéki kiránduláson vett részt Szerbiában és Horvátországban a
Csillagösvény Utazási Iroda megvalósításában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! Program
keretében.
„Kalandos utunk első napján a határtól nem messze fekvő Palicsi-tó partján tettünk sétát, ahol szecessziós
fürdő épületeket, színpompás villákat láthattunk. Ezt követően Szabadka belvárosában megtekintettük belülről
a magyar szecessziós Városházát, majd körbejártuk a város központjában elhelyezkedő Zsolnay borítású kék
szökőkutat. Ellátogattunk Európa második legnagyobb zsinagógájához, végezetül kívülről megnéztük a
Népszínházat. Tóthfalu magyarlakta kis falujában tértünk nyugovóra, ahol Faragó Zoltán turisztikai vezető
körbevezetett bennünket a Mini-Délvidék Parkon és megcsodáltuk Délvidék legnagyobb Turul-szobrát.

Másnap már korán útnak indultunk Szerbia
második legnagyobb városába
Péterváradra. Ahol egykoron a történelmi
Magyarország egyik legnagyobb
erődítményét nézhettük meg belülről. Az
erődítményen található fordított óra
tövéből gyönyörű kilátás nyílt a Dunára,
valamint annak túloldalán elterülő
Újvidékre, melynek főterét gyalogosan is
bejártuk. Második éjszakánkat
Pélmonostoron, már Horvátországban
töltöttük.
A 3. napon az esős idő sem szegte
kedvünket, Vukovár felé vettük az irányt,
ahol a délszláv háborúban történt
bombázások nyomait láthattuk. Újlak
Odescalchi kastélyában működő Városi
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MAGYAR TÖRTÉNELMI ÉS KULTÚRÁLIS 

KINCSEK NYOMÁBAN JÁRTUNK 

HORVÁTORSZÁGBAN

Május 25-29. között a Határtalanul! pályázat keretei öt felejthetetlen napot töltöttek Horvátországban az
ebesi iskola tanulói.

„Az első két napon a Drávaköz és a Szerémség magyarlakta területeit barangoltuk be. A Várdaróci tájházban
iskolamúzeumot tekinthettünk meg, régi népi játékokat próbálhattunk ki és megismerkedtünk a “Kakasütés”
hagyományával. A Kopácsi Réten, a Duna és a Dráva találkozásánál megtanultuk, hogy a szúnyog horvátul
komarac és kellemes sétát tettünk a mocsaras területen átívelő pallókon. Eszéken felkerestük a Szent Péter és
Pál Nagytemplomot a főtéren, az óvárost, a várat, a Ferences rendiek udvarában a bombatölcsérekből és
puskahüvelyekből állított Krisztus feszületet, és a Dráva partján sétáltunk. Újlakon megnéztük a várat és a
mellette álló ferences templomot, ahol Kapisztrán Szent János síremléke áll. Vukováron és Ovcarán felkerestük
a délszláv háborúma is látható nyomait és megemlékeztünk a háború áldozatairól.
Harmadik napon elbúcsúztunk pélmonostori házigazdáinktól és elindultunk Zágrábba. Horvátország fővárosa
gazdag látnivalókban. A kirándulásunk során megtekintettük a Szent Márk téren álló templomot, melynek
tetőcserepei Horvátország és Zágráb címereit mintázzák. Másik történelmi központ a zágrábi katedrális volt,
ahol Szent László palástját őrzik. Utunkat folytatva megérkeztünk a csodálatos Adriai – tenger partján lévő
szállásunkra, melynek ablakaiból a A Krk-szigetre vezető Krki híd impozáns látványt nyújtott. A jó időt
kihasználva a buszról leszállva máris egy hajón találtuk magunkat. A kellemes hajóút mindannyiunkat
elvarázsolt.
Negyedik nap Fiuméba, Horvátország legnagyobb kikötővárosába látogattunk. Trsat várából csodálatos
látvány tárult elénk. Az erődítményből Fiume városába a legrövidebb út az 561 lépcsőfokból álló trsati lépcsőn
vezetett. A Horvát Nemzeti Színház épülete, valamint a piac mellett elhaladva a kikötőbe értünk, ahol
megálltunk egy pillanatra Baross Gábor emléktáblája előtt, kinek nevéhez fűződik Fiume tengeri kikötőjének
kiépítése. Az óvárosban a városi óratorony alatt volt a találkozóhelyünk, miután megtekintettük az óvárost
uraló Szent Vitus dóm épületét.
Végül az ötödik napon hazafelé vettük az irányt, feltöltődve életre szóló emlékekkel, érdekes történelmi és
földrajzi ismeretekkel.”
Kísérő pedagógusok: Tálas Enikő, Subáné Kiss Gyöngyi, Karacs Judit és Kissné Lantos Éva.

Múzeumát jártuk körbe kis csapatunkkal. A nap végén pedig Szentlászlón tettünk egy kis rövid látogatást, ahol
Kati néni a helyi templom mellett található Szent László szobor előtt tartott egy röpke történelem órát, majd
elhelyeztük az Ebesről vitt koszorúnkat az emlékmű előtt. Utolsó éjszakánkat Horvátország délkeleti csücskében
található Csúzában töltöttük, innen indultunk másnap utolsó állomásainkra a várdaróci Tájházba, valamint a
Kopácsi-Rét Nemzeti Parkba.”
A kiránduláson a 8.a-b és 6.a-b osztályból vettek részt gyerekek. Kísérő pedagógusok voltak: Szabóné Tóth
Katalin, Zelizi Mária, Bálintné Bagdi Ibolya, Kulcsárné Toroczkai Dóra és Kása Sándor.
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VÁROSNÉZÉS KASSÁN, 

ÉLMÉNYFÜRDŐZÉS 

MAGYARORSZÁGON
Az 2021-2022-es tanév lezárását a szokásokhoz híven az Alapítványi kirándulással tették teljessé a gyerekek
számára az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. Az idei évben a 49 diák,
egész éves kimagasló tanulmányi-, közösségi-, sport és művészeti teljesítményének jutalmaként vehetett
részt az eseményen. Ebben az évben Kassa történelmi belvárosát és Miskolctapolca egyik, nemrégiben épült
élményfürdőjét tekintették meg.
A korai indulást feledtette a kellemes utazás a modern légkondicionált buszon, és így még az sem okozott
problémát, hogy egy kicsit hosszabbra nyúlt az út első része. A határon minden nehézség nélkül keltek át és
egy rövid szlovákiai szakasz után meg is érkeztek a Felvidék központjának számító, magyar történelemi
emlékekben rendkívül gazdag nagyvárosba, Kassára.
A kirándulás szlovák szakaszán Zsolti tanárbácsi volt nagy segítségükre, aki mivel közel a határhoz Szikszón
született és nevelkedett, számos alkalommal járt itt és jól ismeri a helyi nevezetességeket. A szépen felújított
belvárosban tett rövid séta után jutottak el a kassai Szent Erzsébet-dómhoz, amelynek gazdagon díszített
kapui, tornyai, aranyozott oltárokkal és gyönyörű üvegablakokkal gazdag tágas belső tere is lenyűgöző látványt
nyújtott. II. Rákóczi Ferenc fejedelem több szálon is kötődik a városhoz. Egykori törökországi házát, az
úgynevezett Rodostói-házat is felépítették a városfal mellett, amelyet szintén meglátogattak. A kassai látogatás
zárásaként, a hirtelen jött kánikulai melegben jólesett megpihenni a székesegyház melletti parkban, ahol egy
igazi zenélő szökőkutat is megcsodálhattak.
A tanulságos délelőtti programokat követően az ebesi tanulók a délutánt a miskolctapolcai Ellipsum
Élményfürdőben töltötték. A rövid ebéd után a gyerekek kedvükre csúszdázhattak, kipróbálhatták a különböző
élményelemeket, és a szabadban is fürödhettek, napozhattak.
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EGYMILLIÓ FORINTOS OSZTÁLYKIRÁNDULÁST 

NYERT A PETRITELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 
NEGYEDIK OSZTÁLYA

TAVASZI TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

Április 26-án a Derecskei Bocskai Általános Iskola 2. a és a 3. a osztályos tanulói a „Hajdú hagyományok
nyomában” című program keretében ellátogattak a debreceni Agóra Tudományos Élményközpontba.
A Föld napja alkalmából megcsodálták a Botanikus Kert gyönyörű növényeit, majd az Agóra Tudományos
Élményközpontban meghallgatták a „Bolygónk a Föld” című ismeretterjesztő előadást, megtekintették a
Zenélő villámok bemutatót és felfedezték az interaktív tér izgalmas játékait.
A gyerekek sok-sok élményt és ismeretet szereztek a tavaszi tanulmányi kiránduláson.

Az idén tavasszal megrendezésre kerülő Kajla
Sulibajnokságon kiemelkedő sikert
könyvelhetett el a püspökladányi Petritelepi
Általános Iskola. A versenyen 3. és 4.
osztályosok mérték össze tudásukat.
Magyarország nevezetességeiről, kiránduló
helyeiről kellett élvezetes videók segítségével
minél többet megtudniuk. A „Kajla Körök”
hazánk tanösvényeivel, arborétumaival,
természeti értékeivel, míg az „Országjárás” a
kirándulóhelyek, látnivalók, érdekességek
sokaságával ismertette meg az osztályt. A
Kajla albumokban található információk is
segítségükre voltak. Sok új ismeretre tettek
szert. A felkészülés ideje alatt értékes időt
töltöttek együtt, a versenyen pedig nagyon jól
érezték magukat.

A megyei selejtezőn túljutva bekerültek az ország legjobb hatvan csapata közé, majd az országos élő online
verseny során is kimagasló helyezést értek el. Az ország húsz legjobb csapata közé választották őket. Ezzel
egymillió forintos osztálykirándulást nyertek, ami a tanév végén valósult meg. A kirándulás során
meglátogatták Szerencs, Edelény, Aggtelek és Eger látnivalóit. Két napos, egy éjszakás, programokban
bővelkedő osztálykirándulás valósult meg. Utazásukat a Challenge Hungary Utazási Iroda Kft. szervezte.
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BŰVÖSVÖLGYI 

LÁTOGATÁS

A tanév utolsó előtti napján a Bihari Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása szervezésében, a „Jegyre
fel!” elnevezésű program keretében, a Biharkeresztesi
Bocskai István Általános Iskola 50 diákja egy élményekkel
teli kirándulást tett a Debrecenben található Kerekerdő
Élményparkba. A nap feledhetetlen élményt jelentett a
gyerekeknek és az őket kísérő pedagógusoknak is.

KIRÁNDULÁS 

DEBRECENBE

Május 26-án a Derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai, a
10. c osztály és a 10. a osztály 2. csoportja
lehetőséget kapott arra, hogy ellátogasson a
debreceni Bűvösvölgy Médiaértés – Oktató
Központba, és megismerkedjen a média
világának gyakorlati oldalával is.
Az osztályok négy csoportban vehettek részt a
foglalkozásokon. Minden csapat más-más

Május utolsó és június első napjai az osztálykirándulások időszaka volt a Létavértesi Irinyi János Általános
Iskolában. A harmadik és negyedik osztályos tanulók a hétfői napot Hortobágyon töltötték, ahol számos

stúdióban tevékenykedett, többek között kipróbálhatták a filmforgatást, híradózást, rádióműsor szerkesztést,
illetve reklámfilm forgatást is. Kísérő pedagógusaik Szilágyi Adrienn és Fábiánné Forrai Aranka tanárnők voltak,
akik mindenben segítették a tanulók munkáját.

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK 

A LÉTAVÉRTESI ISKOLÁBAN
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ERDEI ISKOLA PARÁDFÜRDŐN

RENDÉSZETI TÁBOR MISKOLCON
Az Észak-Magyarországi Rendészeti
Tehetségsegítő Tanács szervezésében került
sor Miskolcon a „Nem maradsz
TANÁCStalanul” elnevezésű három napos
rendezvényre. Május 2-4. között Kovács
Szabolcs és Barabás Dominik képviselték a
Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium,
Technikum és Kollégiumot.

„A tábor kifejezetten rendészeti szakon tanuló
diákoknak szólt. Amikor megérkeztünk,
körbevezettek minket, elfoglaltuk a szobákat.
Ezután különböző szakkabinetek munkájába
nyerhettünk betekintést, pl. bűnügyi,
határrendészeti, közlekedési. Ezután a várossal
és a közösséggel ismerkedtünk.

érdekes látnivaló, izgalmas program várta őket. 46 felső tagozatos tanuló 5 nevelő kíséretében
Miskolctapolcára látogatott a hét közepén. A létavértesi iskola második osztályos tanulói csütörtökön
Kokadon a Szilágyi Farmon ismerkedtek a hazánkban őshonos és különleges állatokkal, majd kézműves
foglalkozáson vettek részt. Ugyanezen a napon az 1. osztályosok a Bihari Jurtatáborba sétáltak el, ahol a
„Jurták népe” című múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. A honfoglaló magyarok öltözetének, harci
eszközeinek, lakhelyeiknek, a jurtáknak megismerése után lovasszekérrel utaztak a Pöttöm Majorba, itt a
„Tanyakalamajka” című foglalkozás aktív résztvevői voltak.
Minden csapat élményekkel feltöltődve tért haza a kirándulásokról.

A második napon Budapestre utaztunk, ahol az úti cél az ORFK volt. Itt ismertették a rendőrség történetét,
szervezeti felépítését. Megtekintettük az épületet, majd elmentünk a lőtérre, ahol a rendőrség által használt
fegyverekkel ismerkedhettünk meg. Ezután az ORFK étkezdéjében megebédeltünk, majd megtekintettük a
rendőrmúzeumot. Este 6 körül értünk vissza Miskolcra fáradtan, de élményekkel gazdagodva.
Az utolsó napon először szituációs gyakorlatokon vettünk részt, ahol a rendőri intézkedésekkel lehetett
ismerkedni. Olyan fizikai edzés következett, ahol a felvételi vizsga feladatait lehetett gyakorolni: ingafutást,
medicinlabda dobást a falhoz, zsámollyal végzett gyakorlatokat, fekvőtámaszt.
Nagyon élveztük a Miskolcon töltött három napot, hasznos ismeretekkel és barátságokkal lettünk
gazdagabbak. Köszönjük az ÉRETT-nek és iskolánknak, hogy lehetővé tették számunkra a részvételt.” - Kovács
Szabolcs 10. C , Barabás Dominik 10. A osztályos tanulók beszámolója

Május 30-án a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 133 tanulója 17 felnőtt kíséretében útnak indult
Parádfürdőre, a hagyományosan minden évben megszervezett erdei iskolába. Az utazás alkalmával
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megismerkedtek a vasúti és a helyközi autóbusz közlekedés
szabályaival is.

„Az erdei iskola programjai különleges élményeket nyújtottak a
gyerekeknek. A túrák és a feladatok nehézsége a korosztályok életkori
sajátosságaihoz igazodtak.
Részt vettünk éjszakai csillagtúrán, mostunk aranyat, kerestünk
kincseket, túráztunk a festői szépségű Ilona-völgyi vízeséshez, majd
piknikeztünk az erdő közepén.
Az éjszakai csillagtúrán megismerkedtünk az erdő sötétedés utáni
arcával, elcsendesedve hallgattuk a patak csobogását. Az aranymosás
mindenki számára különleges élményt nyújtott, igazán szép
ásványokat gyűjthettek össze a gyerekek. A sötétedés utáni
kincskeresés tíz csoportban zajlott, ahol minden évfolyam képviseltette
magát. A fegyelmezett csapatmunkának köszönhetően sikerült kinyitni
a kincsesládát.
A túra az Ilona-völgyi vízeséshez elég hosszú volt, de a látvány, ami
elénk tárult,minden fáradtságot feledtetett. Utunk során láttunk

PREVENTÚRA

Az idén is megvalósult a Rákóczisok
túraversenye, kiemelkedő
létszámmal. A Derecskei I. Rákóczi
György Gimnázium, Technikum és
Kollégiumból kilenc mindenre
elszánt tanuló és László János
pedagógus vágott neki a kalandos
útnak. Hajdú-Bihar megye legszebb
útvonalait járták végig, hol
gyalogszerrel, hol pedig futva.

„A laikus ember azt hinné, hogy ez az
esemény csak gyaloglás a
kimerültségig, de biztosíthatok

foltos szalamandrát, nagybajuszú cincért, hatalmas szarvasbogarat, ehető és mérgező gombákat,
megcsodálhattuk a fiókáját etető harkályt is.
Utolsó este egy zenés-táncos táborzáró karaoke ünnepséggel búcsúztunk a gyerekek nagy örömére. Kissé
megfáradva érkeztünk haza, számtalan élménnyel a tarsolyunkban.” - Biró Zoltánné, tanítónő

mindenkit, hogy ez ennél sokkal, de sokkal több. A túra során van idő a társainkra, van idő jobban megismerni
bánatát, örömét egyaránt. Az idősebb tanácsokkal látja el a fiatalabbat, hol pedig a fiatalabbak mutatják meg
a jó irányt. Mindannyian tanultunk egymástól és egymás hibáiból is.” – László János pedagógus

• Az oktatási intézmények között a II. helyen végzett a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és
Kollégium csapata 15 iskola közül.
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ÉLMÉNYEK

BICIKLITÚRÁVAL ÜNNEPELTÉK 

A GYEREKNAPOT
Az utolsó előtti tanítási napon a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola Diákönkormányzata kerékpár- és
gyalogtúrát szervezett. Az úticél a helyi Tájház volt, ahol a gyerekeknek volt lehetőségük túrázni,
számháborúzni, sorversenyezni, kiütőzni, dalokat tanulni. Kissé fáradtan értek vissza a jó hangulatú, meleg nap
után az iskolába.

• Középiskolai kategóriában I. helyen végzett a derecskei gimnázium
• Egyéni kategóriában a 11. C osztályos diákok kiemelkedő eredményeket értek el.
• 9-12 évfolyamos leány kategóriában első helyen végzett Gyöngyösi Mercédesz, második Kozma Laura,

valamint negyedik helyen Papp Zsófia.
• 9-12 évfolyamos fiú kategóriában Karap Viktor 278 km-rel első lett, Gyólai Gábor 248km-rel a második és

Boros Roland a harmadik helyen zárt 185 km-rel.
• Csapat kategóriában a 7-8. helyen zártak a derecskei tanulók.

Június 9-én a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesületének tagjai látogattak el a Zsákai Kölcsey Ferenc
Általános Iskolába, akik nagyon kedvesen, a gyerekek számára is érthető módon, élményszerűen hozták
közelebb a gyerekekhez az igazi drónok világát. A kedvező időjárás miatt a drónok az iskola udvarán is
repülhettek. Két csoportban folytatódott a program.
A tornateremben érdekes előadást hallhattak az eszköz sokrétű használatáról, a reptetés törvényi hátteréről,
valamint a drónnal való mentésről. Az intézmény udvarán a gyerekek ki is próbálhatták az irányítását, amely
nagyon tetszett mindenkinek. Később helyet cserélt egymással a két csoport, hogy senki se maradhasson le
sem az előadásról, sem pedig a reptetésről. A program zárásaként „cukoreső” következett.

A Derecskei Bocskai Általános Iskola felső tagozatos tanulói a Villon Trió együttes előadását hallgathatták
meg május 19-én a Nemzeti Kulturális Alap jóvoltából. A Villon Trió Kiss Barna legversesebb zenekara,
melynek műsora Francois Villon kocsmaballadáira, Weöres Sándor és Petőfi Sándor megzenésített verseire

DRÓNOK A LEVEGŐBEN

VILLON KONCERT
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TOBORZÓ EMLÉKFUTÁS

épül, és Kiss Barna saját dalaival egészül ki. A Villon Trió tagjai az utóbbi években többször bejárták
Magyarországot és Erdélyt egyaránt, a műsor egyszerre kulturális műsor és könnyed szórakozás. Az eseményen
találkozhattak Kiss Barnával, aki az ének mellett gitározott, Kovács R. Gabesszel, ő szájharmonikán játszott,
valamint Vámos Kriszti is fellépett.

„Mintha egy rendhagyó irodalomórán ültünk volna, hiszen megzenésített verseket adtak elő az együttes tagjai.
Hallhattuk „Petőfi Sándor: Pató Pál úr” című versének a megzenésített változatát, valamint az „Ilyen a
szerelem” című Petőfi Sándor verset is hangszerelve.
A zeneszámok között hangszerbemutatóban volt részünk, valamint néhány érdekességet is megosztottak
velünk az együttes tagjai. Megtudtuk, hogy Kovács R. Gabesz régóta szájharmónikázik, bemutatta 99
szájharmónikája közül azt, amelyiket a mai koncertre elhozott. Továbbá a mikrofonokról és a mikrofon
állványokról is bővültek az ismereteink. Vámos Kriszti a zongoráról, mint effekt parkról mondott el egy- két
érdekességet. Vaskó Makka is eljött Derecskére. Ő egy látássérült énekesnő és a gyengén látókról osztott meg
néhány érdekességet. Hallhattuk még a „Nyárból rockba” című számukat is, valamint a Villon – tábor dalát is
bemutatták nekünk.
A lelkes tanulók az előadás után autogramot kértek a Villon Trió tagjaitól.” - Sáreczki- Markovics Katalin
pedagógus beszámolója alapján

GYERMEKRAJZ KIÁLLÍTÁS
Május 24-én az Életfa Művészeti Egyesület a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolával karöltve rendezte
meg hagyományos tavaszi gyermekrajz kiállítását. A kiállítás megnyitója után a Margaréta néptánccsoport
előadása alapozta meg a kellemes hangulatot a programhoz. Az eseményre a diákok éves munkáiból válogattak
a nevelők különböző technikával készült képeket, festményeket, rajzokat, munkadarabokat. A hosszúpályi
gyerekek munkái mellett a tagiskolák tanulóinak alkotásait is megtekinthették az érdeklődők. A
gyermekrajzkiállítás szervezője Kiss Erzsébet pedagógus volt.

Május 14-én Komádiban került sor a Magyar Honvédség által
szervezett Toborzó emlékfutásra, mellyel sorsdöntő történelmi
eseményekre, a katonahősök önfeláldozó tetteire emlékeztek.
A Barsi Dénes Általános Iskolából is csatlakoztak a futókhoz. Az

esemény útvonala a Szent István utca végétől a Hősök teréig,
közel egy kilométeres táv volt. A célba érést követően a Hősök
terén a megemlékezéssel folytatódott a program. A Magyar
Honvédség Toborzó Pontjánál lehetőség volt megismerni a
katonák munkáját, valamint az általuk használt fegyvereket is
megtekinthették az érdeklődők.
.
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KÖNYV CSEREBERÉLDE

LÁZÁR ERVIN PROGRAM
HOSSZÚPÁLYI IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

Május 20-án a délutáni órákban a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola diákjainak keze által vált
hulladékmentessé az intézmény közvetlen környezete. Az Örökös ÖKO-ISKOLA tagjai nyolc zsáknyi hulladéktól
szabadították meg a településrészt.

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola hagyományos májusi programja, a Tánciskolai gála zajlott május
13-án. A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola moderntánc tanára, Simonyi Kitti vezetésével a nyolcadikos
tanulók ismerkedtek meg különféle táncokkal, majd a Gálaelőadáson be is mutatták tudásukat.
A felkészítő pedagógusok, Simonyi Kitti, Markovics Sándor és Nagy Réka elégedettek voltak a nyolcadikosokkal,
sokak szerint az utóbbi évek legnívósabb táncbemutatóit láthatták az érdeklődők. A zenei kíséretet a Derecskei
Alapfokú Művészeti Iskola Fúvószenekara tette változatossá, karmesterük Fazakas Árpád pedagógus volt.

A fenntarthatóság és az olvasóvá nevelés jegyében a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola és a Városi
Könyvtár és Művelődési Ház Vértesi Fiókkönyvtára „Könyv Csereberéldét” szervezett Joó-Tamás Henrietta
Gabriella pedagógus irányításával május 27-én. Az Irinyi Szabadidőpark melletti kispiacon lehetőség nyílt a már
feleslegessé vált könyvek elcserélésére, jelképes összegért történő értékesítésére. A rendezvény jó
hangulatban zajlott. A résztvevők a megmaradt könyveiket a könyvtárnak adományozták.

Május 4-én délután, a Lázár Ervin Program keretében a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 3. és 5.
osztályos tanulói Hajdúböszörménybe utaztak, ahol a „Herkules – a kezdetek” című előadást tekinthették
meg a Csokonai Színház művészeinek előadásában. A program célja volt a tanulók tárgyi tudásának,
ismereteinek bővítése, az esztétikai értékük, illetve a szociális kompetenciáik fejlesztése. A diákoknak nagyon
tetszett az előadás, hatalmas tapssal jutalmazták a szereplők játékát, hiszen élményekben gazdag programban
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EBESI ARANY JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

volt részük. Kísérő nevelők voltak: Baloghné Fekete Tímea, Katona Krisztián, Varga Róbertné, Ötvös-Varga
Krisztina és Garbaczné Simon Erzsébet.

Május 4-én, szintén a Lázár Ervin Program keretében a 8. évfolyam tanulói az OperaKoktél – „Mozart: A
színigazgató” és „Gian Carlo Menotti: A telefon” című előadásokat tekintették meg Budapesten az Eiffel
Műhelyházban. A színházlátogatást megelőzően a diákok városnézésen vettek részt. Az egész napos
kiránduláson jól érezték magukat a tanulók, vidám hangulatban érkeztek haza. Az osztályt Kiss Tamásné Boldis
Ágota, Szatmáriné Tóth Szilvia, valamint Zagarits Ildikó kísérte el.

Május 16-án a Lázár Ervin Program keretében a 3. évfolyamos kisdiákok (összesen 56 tanuló) egy „Háziállat
simogatón” vettek részt. Kokadon, a Szilágyi farmon kellemes, barátságos környezetben szemrevételezhették
a pulykákat, a nyulakat, a kacsákat, a kecskéket, valamint a pávát, a racka juhot, a mangalica disznót és a lámát
is. A gyerekeknek - az állatok megtekintése mellett -, lehetőségük volt megsimogatni és megetetni őket. A
kirándulás során mindenki jól érezte magát. Kísérő nevelők voltak: Baloghné Fekete Tímea, Varga Róbertné és
Katona Krisztián.

Május 3-án a Lázár Ervin program keretében az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 3. és 5. osztályos tanulói Hajdúböszörménybe utaztak a Herkules – A kezdetek című
előadásra. A Csokonai Színház művészei által különleges jelmezekben előadott kalandjai a székekhez
bilincselték a gyerekeket, nagyon élvezték az előadást. A busz indulásáig volt idejük Hajdúböszörmény
csodálatos főterét is megtekinteni.

Május 10-én megtekintették a 8. évfolyamosokkal a Lázár Ervin Program keretében a Pesti Magyar Színház
színészeinek előadásában a „Rómeó és Júlia” című darabot. Főbb szerepekben játszott Eperjes Károly és
Pavletits Béla.

Május 19-én 22 fő negyedik évfolyamos kisdiák Hajdúszoboszlón meghallgatta a Kodály Filharmonikusok
előadásában a „Fehérlófia” című előadást. A mű zenéjét Dobszay-Meskó Ilona, a zenekar Erkel-díjas
karmestere szerezte, szövegét pedig az ősi népmese alapján a felolvasó Tarr Ferenc írta. A zene és
szövegegyüttes hatása nagyon erős érzelmi hatással bírt. Az előadás elérte célját, a gyerekek máskor is szívesen
vennének részt komolyzenei koncerteken.

Május 25-én az ebesi intézmény 3. évfolyama Hortobágyra, a Pusztai Állatparkba látogatott el. A gyerekek
kedvükre mozoghattak, állatokat simogathattak és meg is etették őket a frissen levágott fűvel. A gólyafészek
közelében található játszótéren volt idő játszani, majd a szabadban elfogyasztott tízórai után indultak vissza az
iskolába. Nagyszerű, tartalmas, élményekben gazdag délelőttöt töltöttek el együtt a magyar pusztán.

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskola harmadik osztályos tanulói kivételes lehetőséget kaptak a Lázár
Ervin Programnak köszönhetően, hiszen két alkalommal is ingyenes kiránduláson vehettek részt ebben a
tanévben. A május 4-ei hajdúböszörményi előadás után május 24-én a helyi Pöttöm Majorban
farmlátogatáson vettek részt. A vidám hangulat és az életre szóló emlékek gyűjtése most is szavatolt volt.



Régóta tervezett program valósult meg május utolsó hetének napjaiban a Karacs Ferenc Kollégiumban Az
Egészségnap elnevezésű programsorozatot érdekes előadások, egészségügyi mérések, játékos feladatok,
sportos megmérettetések színesítették. Egy hónappal az esemény előtt rajzpályázatot hirdettek,
elgondolkodtató plakátcímekhez kértek illusztrációkat. A gyermekek 4 fős csapatokba szerveződve járták be a
kollégium külső és belső helyszíneit, ahol pontokat gyűjtve versengtek a szép nyereményekért.
A szervezésben és lebonyolításban segítségükre volt a kollégium ápolónője Nagy Imréné, aki lelkesen- és
elhivatottan tartott előadást, mérte fel a tanulók tudását és adott életviteli tanácsokat. A kollégium
pedagógusai a többi helyszínen segédkeztek a verseny során.

A diákok az esti órákban illetve péntek délután remek elfoglaltságot találtak a program során, mindenki
lelkesen vett részt a feladatokban, gyűjtötte a pluszpontokat és várta az eredményhirdetést. A helyezettek
örömmel vették át jutalmukat és a teljesítményük alapján méltó elismeréseként az oklevelüket.
Bíznak abban, hogy hagyományt teremtve minden évben újabb programelemekkel bővíthetik ezt a
rendezvényt. A hétvége további részében a gyerekek a debreceni Paintball- tanyára látogattak, ahol nagyon
jól érezték magukat. Vasárnap gyermeknapi fürdőzés vette kezdetét a püspökladányi strandon.
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ROMANAP

ROMÁN NEMZETISÉGI PROJEKTHÉT

A HAT-20-01-0721 azonosító számú június 6. és 10. között
megvalósuló Határtalanul pályázat keretében a
Létavértesi Irinyi János Általános Iskola tanulói Erdélybe
utazásukra készültek. Jákóbné Szilágyi Éva pedagógus
vezetésével a 102 éve aláírt Trianoni békeszerződésre
emlékezve minden osztályteremben versekkel idézte fel a
békediktátum történetét. Az esemény tragikus
következményeit egy rövid filmrészlet megtekintésével
ismerhették meg a tanulók. A felsős diákok feladatlap
kitöltésével rögzítették ismereteiket.

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA A 

LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN 

A 2021/2022-es tanévben „Hidd el, az élet köztünk szép!” mottóval került megrendezésre a Hosszúpályi
Irinyi József Általános Iskolában a Romanap. A tanulók május hónapban előzetes feladatként különböző
érdekes írásokat, kevesek által ismert történeteket kaptak olvasásra. Ezek a szövegek a cigány nyelvvel,
irodalommal, annak eredetével, a Rádió C megalapításával, a cigány gasztronómiával voltak kapcsolatosak, de
olvashattak a diákok a roma holokausztról, a népcsoportok területéről, a 100 Tagú Cigányzenekarról is. A
visszajelzések alapján érdekesnek találták a gyerekek a különféle írásokat, melyekhez kapcsolódva egy 20
kérdésből álló kvíz feladatot kapott minden osztály. A Romanap szervezője és lebonyolítója Ötvös-Varga
Krisztina pedagógus volt.

A hagyományoknak megfelelően ebben a tanévben is megrendezésre került a Magyarhomorogi Szabó Pál
Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolájában a Román Nemzetiségi Hét. A projekthét keretében a tanulók
szépolvasási versenyen, mese- és versmondó versenyen mérték össze tudásukat. A tanév során feldolgozott
történetekből, mesékből illusztrációversenyt is rendeztek. Az ismeretekben, vidámságban gazdag, tartalmas
hetet az Ortodox Templomkertben zárták román énekek éneklésével, valamint a versenyek eredményeinek
kihirdetésével és a díjak kiosztásával. Természetesen a jutalom és a játék sem maradhatott el.
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DIÁKÖNKORMÁNYZATI NAP

A HAJDÚSZOBOSZLÓI BÁRDOS LAJOS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Diákönkormányzati napot szerveztek június 14-
én a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános
Iskolában.
Az 1-2. osztályok kincskereső vetélkedőn vettek
részt, melynek keretén belül az iskola különböző
pontjain kellett feladatokat megoldaniuk.
A 3-4. osztályosok várostörténeti feladatokat
oldottak meg. Ez a vetélkedő több állomásból is
állt, nagy sétát tettek a megfejtések
megtalálásához a városban.
Az 5-8. osztályosok nehezebb dolguk volt, 6-7
kilométert kellett megtenniük. Érintették a
Bocskai-szobrot, a Művelődési Házat, a Zászló
szobrot, az 1. számú gyógyvízkutat;
megtekintették a Törülköző nő szobrát, valamint
Szabó László szobrászművész alkotását a fürdő
területén. Jártak az uszodában és a reptéren.
Mindenhol kérdésekre kellett válaszolniuk.
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ANYÁK NAPJA 

A LÉTAVÉRTESI IRINYIBEN 

Alsó tagozat:
A Derecskei Bocskai Általános Iskolában május 23-án került megrendezésre a Diákönkormányzati nap. Az
alsó tagozatos osztályok a pedagógusok vezetésével 8 órakor indultak el a feladatok teljesítésére. Az
akadályverseny és a „Kapcsolj ki!” izgalmas és érdekes játékai várták a gyerekeket.
Az akadályverseny feladatai között szerepelt a tanítójuk felismerése gyermekkori fotóik alapján,
szerencsekerék, találós kérdések, puzzle, kavicsgyűjtés mocsárjárás közben, kódjászma, zöldségek
megnevezése és mókusetetés.
A „Kapcsolj ki!” feladatai a következők voltak: tánc, zene, ének, forró kóró, akadálypálya, sorverseny, népi
játék, csutkából toronyépítés, színfogó, székfoglaló.
Amíg az 1. és 2. évfolyamosok az egyik állomáson vettek részt, addig a 3. és 4. évfolyamosok és az eltérő
tantervű tagozatos gyerekek a másik helyszínt teljesítették. Így minden osztály eljutott minden helyszínre.
A gyerekek aktívan vettek részt a feladatokban, boldogan meséltek a délelőtti élményekről. A délutánt
osztályok valamilyen sporttevékenységgel töltötték. Volt, aki a tornateremben játszott, volt, aki biciklizni ment.
A nagyon tartalmas nap végén mindenki sok-sok élménnyel tért haza.

Felső tagozat:
Katonáné Ferencz Éva intézményvezető köszöntő szavai után az iskola diákvezetője, Ugrai Milán átvette az
iskola kulcsát. Kovácsné Katona Irma intézményvezető – helyettes asszony ismertette a nap programját.
Ráhangolásként láthattak egy kis ízelítőt a tánciskola műsorából. Ezt követte a 7. a osztály előadása, akik
„Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?” című művéből mutatott be egy kis részletet. A köszöntők és a
műsorok után a felső tagozat a Sárostói sportpályára vonult ki az osztályfőnökök kíséretében.
Izgalmas állomásokkal készültek a felsős pedagógusok, valamint a meghívott vendégek. Az iskola munkáját
segítették a Derecske Városi Művelődési központ és Könyvtár munkatársai, valamint a Derecskei Szociális,
Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói. Az 5- 6. évfolyamosoknak volt Bingó, élő társasjáték, Egy perc és
nyersz!, puzzle, célbazokni és csipeszfogó.

DIÁKÖNKORMÁNYZATI NAP A 

DERECSKEI BOCSKAIBAN

Három év elteltével ismét megnyitotta kapuit a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola a szülők előtt. Május
2-án került sor az anyák napi nyílt órák tartására. Az 1. és 4. osztályban a matematika, 2. és 3. osztályban a
magyar órákon folyó mindennapi nevelő-oktató munkába nyertek bepillantást az érdeklődők. Az alsó tagozatos
tanulók a bemutató órák után szívhez szóló anyák napi műsorral köszönték meg az édesanyák, nagymamák
jóságát, önzetlen szeretetét, féltő gondoskodását.
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IRINYI NAP

FORDÍTOTT NAP A ZSÁKAI KÖLCSEY 

FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

GYERMEKHÉT A BARSI DÉNES 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Május 31-én Diákönkormányzati napot tartottak a Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskolában. A 8. osztályos
tanulók nagy lelkesedéssel készültek, hiszen ezen a napon ők taníthatták az alacsonyabb évfolyamra járó
diáktársaikat. A 30 perces tanórákat 30 perces szünetek követték, hogy a játéknak is maradjon elég idő. A
tanulók oktatása sem volt túlzottan komoly, hiszen játékos, gondolkodtató feladatokkal készültek az
intézménybe járó gyerekeknek. A szünetekben nagy sikere volt a kötélhúzásnak, a vízhordásnak és a különböző
ügyességi játékoknak.

Május 17-én a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola saját
ebédlőjében emlékezett meg névadójuk születésének 205.
évfordulójáról. Ujvárosiné Slifka Mariann DÖK-segítő pedagógus
köszöntője után Zsiros Ábel 5. osztályos tanuló elevenítette fel a híres
kémikus, feltaláló életútját. Demján Lili 5. osztályos tanuló szavalata
után az ünnepség a sírkertben folytatódott, ahol megkoszorúzták Irinyi
János sírját. A délelőtt további részében a diákok foglalták el a
katedrát, fordított órák keretében valósították meg a tanítást. Délután
Irinyi Jánossal és az őt híres találmányával, a gyufával kapcsolatos
rejtvények, feladatok, kézműves foglalkozások zárták az Irinyi–nap
programját.

A Barsi Dénes Általános Iskolában május 23-27. között Gyermekhetet tartottak, amely izgalmas
programokkal telt. Különböző versenyeken, vetélkedőkön vehettek részt a komádi diákok. Voltak ügyességi
versenyek, csapat kiütő, rajzverseny, sminkverseny, íjászat, dartsverseny, ország-város vetélkedő valamint
rallyverseny az intézmény informatika teremében. A sportcsarnok mellett kerékpáros ügyességi versenyre
került sor, melyet a Biztos Kezdet Gyerekház munkatársai vezettek. A Közösségi Ház és Városi Könyvtár
szervezésében pedig mesematiné valósult meg.
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