
KERINGŐ, DISZKÓ TÁNC ÉS ROCKY…
Ezek a zenék szólaltak meg 2022. október 15-én a Derecskei Városi Sportcsarnokban a Derecskei I. Rákóczi
György Gimnázium, Technikum és Kollégium szalagtűző ünnepségén.
A középiskolások életében a szalagtűző az egyik legrégibb hagyomány, az intézmény 74 végzős diákja
számára feltűzött szalag egyértelmű jelzés mindenki számára, hogy viselője végzős, hamarosan maturáló,
érettségiző tanuló.
Az ünnepségen jelen volt Rácz Anikó Derecske Város Polgármestere, Berkecz Gábor a Honvédelmi
Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály, Köznevelési Osztály osztályvezetője,
Majosi Pálma a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatója, Iklódiné Szilágyi Katalin Derecske Város
Járási Hivatalának vezetője, és a külföldi testvériskola képviselői is. A hagyományok szerint Nagy József
intézményvezető úr köszöntője után került sor a szalagtűzésre, először a végzős osztályok
osztályfőnökeinek Csiginé Nagy Krisztina, Dobai Szilvia Ida tanárnőknek és László János tanár úrnak, majd
ezek után a kiváló teljesítményt nyújtó tanulóknak tűzött szalagot intézményvezető úr.
Ezek után az osztályfőnökök tűzték fel a szalagot

osztályaik tanulóinak Rövid szünet után pedig a
tizenkettedikesek műsorával folytatódott az este.
A 12. A osztály igazi nyitótánccal, keringővel
készült, mely megalapozta a báli hangulatot. A 12.
B-sek vidám diszkó hangulattal ajándékozták meg a
közönséget, majd a sort a 12. C osztály zárta, akik
rockyt táncoltak, amelyből nem hiányoztak a
sportos osztályra vonatkozó akrobatikus elemek
sem. Az ünnepség közös keringővel zárult.
A végzős diákoknak és osztályfőnökeiknek szívből
gratulálunk, eredményes felkészülést kívánunk a
vizsgáikhoz.



2

SZALAI KRISTÓF SIKERES SZEREPLÉSE A GPC WORLD 

VILÁGBAJNOKSÁGON

BÜSZKESÉGEINK

ROMÁN NYELVŰ ÉNEKVERSENY

Szalai Kristóf a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 10.c osztályos, rendészeti technikumi
képzésében részt vevő tanulója ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott erőemelés sportágban.
A Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa 2022.&Elit Show –ra 2022.09.16-18-án került sor Soroksáron. Ezen a
versenyen való részvétel volt a feltétele a nemzetközi versenyre történő sikeres regisztrációnak.
A Liga Kupán több kor és súlycsoportban, több versenyszámban vettek részt nagyon erős, jól képzett sportemberek.
Kristóf, e rangos eseményen, Férfi RAW Fekvenyomás- ifjúsági korcsoportban 125kg-os kategóriában, 120kg-os
teljesítménnyel a második helyezést érte el.
2022.10.17-23 közötti időszakban került sor a GPC WORLD Világbajnokság megrendezésére Szlovákiában Trnavában.
(Nagyszombat városban). A Világbajnokságon 30 ország képviseltette magát, Braziliától, Izraelig. Kristóf Teens boys T2 -
110kg RAW kategóriában indult. 120 kg-os fekvenyomással két érvényes és egy rontott fogással aranyérmet szerzett. A
mostani versenyekre való felkészülésben az eddigiekhez hasonlóan Horváth László edző nyújtott segítséget és látta el
Kristófot módszertani tanácsokkal. Gratulálunk Szalai Kristófnak ehhez a nagyon szép teljesítményhez!

2022. október 28-án, Battonyán, hetedik alkalommal került megrendezésre a Vocea
de Aur – Aranyhang elnevezésű Országos Román Énekverseny.
A Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolát két tanuló képviselhette : Gurbai
Szilvia (8. b) és Deák Sámuel Zoltán (2. a).
A diákok komoly elhatározással és nagyon kitartóan készültek, majd méretették
meg tehetségüket a versenyen. Míg a felkészítő tanárok, Farkas-Ilies Frida Amália
és Győrki Adina Ibolya izgultak, mindkét tanuló kitűnően szerepelt. A zsűri döntése
alátámasztotta újból, hogy a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola tanulói
büszkék lehetnek mindarra a tudásra amit iskolájukban elsajátítanak.
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ARANYHANG ÉNEKVERSENY BATTONYÁN

Az elért eredmények magukért beszélnek:
Gurbai Szilvia: Különdíj, a Magyarországi Román Önkormányzat különdíja.
Deák Sámuel Zoltán: I. helyezés, ,,Preparandia Dimitrie Țichindal” – Aradi Művészeti Kollégium fődíja, a Magyarországi
Román Önkormányzat különdíja.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak!

A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti
Tagiskolájának diákjai Pálfi Johanna Sára és Varga Erika 8. osztályos
tanulók vettek részt a Lucian Magdu Román Általános Iskola és Óvoda
által szervezett Aranyhang énekversenyen. Az “aranytorkú” lányok
nagyon szépen szerepeltek. Hanna 2. helyezést ért el a korcsoportjában,
Erika pedig több különdíjat is kapott. Felkészítő pedagógusuk: Sáfrányné
Berényi Mária román nyelvoktató.

BOZSIK PROGRAM

A Bozsik program keretében a Barsi Dénes Általános Iskola diákjai Csökmőre utaztak, ahol baráti mérkőzésekre került
sor. A programban 3 település 4 intézménye vett részt. Az intézmény több korcsoportban is nevezett. Ez alkalommal a
csapatok a Bocskai kupáért mérettethették meg tudásukat a focipályán.
A Barsi Dénes Általános Iskola eredményesen szerepelt. A II. korcsoportban első helyezést értek el, 3 meccsből 3
győzelem, a III. korcsoportban szintén első helyezést értek el, 3 meccsből 3 győzelem, a IV. korcsoportban első helyezést
értek el 3 meccsből 2 győzelem.
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MEGYEI MEZEI DIÁKOLIMPIA 2022  – KARACS KOLISOKKAL

Az idei tanévben a Hőgyes Endre Gimnázium 4 fős csapata is részt vett a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett
Országos Haditorna versenyen. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
szervezésében lebonyolított megyei döntőn 8 versenyszámban mérték össze a csapatok a tudásukat:
1. Mátrix labirintus futás
2. Elsősegélynyújtás
3. Légfegyveres (Airsoft) lövészet
4. Figyelés, tájékozódás, távbecslés
5. Kézigránát hajítás
6. Akadályfutás
7. Honvédelmi TOTÓ,
8. Fegyveres váltófutás.
A több katonai iskolát felsorakoztató 16 csapatos mezőnyben a gimnázium az előkelő 4. helyezést szerezte meg,
valamint teljesítményével és hozzáállásával kiérdemelte a verseny különdíját is.
A csapat tagjai: Domonkos Dávid, 12.B, Sándor Dávid 12.B, Karika Imre 12. A és Rásó Kornél 9. A osztályos tanulók.
Felkészítő tanáruk: Tóthné Koncsik Ágnes

ORSZÁGOS HADITORNA 2022-2023

Szeptember 28.-án, a Karacs Ferenc Kollégium öt fős futócsapata kelt útra a megyei mezei diákolimpiára, hogy
összemérjék felkészültségüket kortársaikkal. A fiúk becsületesen küzdöttek. Meglett a dobogó második foka.
A fáradtságot fokozatosan felváltotta a jól végzett munka utáni elégedettség öröme.
A kollégium mezeifutó megyei ezüstérmes csapatának tagjai: Tomka István, Lakatos Zsolt, Kinczel János, Cégé Milán, 
Czakó Nikolasz. Felkészítőjük: Tomka János – kollégiumi pedagógiai felügyelő. 
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ORSZÁGOS DÖNTŐBEN A NYOLCADIKOS MATEKOSOK

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola matekosai közül négyen Arany Zoltán
8. c, Molnár Simon 8. c, Simon Petra 8. a és Tivadar Lilien 8. a olyan jól
összedolgoztak a verseny megyei fordulójában, hogy első helyezést értek el, s így
bejutottak az országos döntőbe. A versenyre Bakó István tanár úr készítette fel
őket. A sikerhez nagyban hozzájárult Fogarasiné Tamási Piroska tanárnőnek az
előző három évben végzett tehetséggondozó munkája is.
A Bolyai Matematika Csapatverseny mottója: „Az összedolgozás képessége az
egyik legnagyobb érték az életben.”

MESE-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYEN
A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola diákjai október 14-én a Nagykerekiben megrendezett mese-és prózamondó
versenyen vettek részt. Az Irinyit 10 diák képviselte, akik közül többen is nagyon szép eredményeket értek el.
Az alsó tagozatosok közül az 1-2. évfolyamosok kategóriájában Varga Anita 2. c osztályos tanuló 2. helyezést ért el
Szálkainé Szilágyi Zsanett tanító néni felkészítésével. Dihen Dalma Boglárka is nagyon ügyesen szerepelt, ám helyezést
most nem ért el.
A 3-4. osztályosok kategóriájában Lakatos Artúr 3. c osztályos tanuló mesemondását 1. hellyel jutalmazta a zsűri, aki
Deákné Balogh Ágnes segítségével készült a versenyre. A szintén 3. c osztályos Bostyán János nem ért el helyezést, bár
nagyon szépen mondta el meséjét ő is.
A felső tagozatosok már nem meséket, hanem mondákat vittek a versenyre. Az 5-6. évfolyamosok kategóriájában Fehér
Benedek 5. a osztályos tanuló 1. helyezett lett, felkészítője Garbaczné Simon Erzsébet volt. Tóth Dominik 5. b osztályos
tanuló különdíjas lett, őt Ivánka Veronika készítette fel a versenyre. Hajdú Hanna és Szilágyi Zoé ebben a kategóriában
most nem ért el helyezést, ám ők is nagyon ügyesek voltak.
A 7-8. évfolyamosok közül Bostyán Zsófia 7. c osztályos tanuló 1. helyezést ért el, felkészítője Kiss Csaba volt. Lakatos
Liliána 8. a osztályos tanuló Ivánka Veronika felkészítésével 2. helyezett lett.
Gratulálunk a résztvevőknek

HEGEDŰVERSENYEN

2022. október 14-én Debrecenben, a XVII. Országos Koncz János Hegedűverseny területi
válogatóján vett részt Bagdi Gabriella a Bihari Alapfokú Művészeti Iskola hegedű tanszakos
tanulója. Szereplésével 50 pontot ért el, így bejutott az országos döntőbe. Felkészítő tanára
Herczegfalvi Zoltán, zongorán közreműködött Gulyás-Szabó Szilveszter
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TOLDI-KONDI VERSENYEN A DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM

A hetedikesek az előkelő megyei 10.
helyezést érték el. A csapat tagjai:
Csizmadia Gábor 7. a, Lukács Ildikó 7. b,
Porkoláb Ferenc 7. c és Wolf Tímea 7. a
Felkészítő tanár: Katonáné Molnár
Mária
A hatodik évfolyamon a legjobb
helyezést (22.) elért csapat tagjai:
Kovács Anna 6. d, Molnár Bence 6. b,
Sereg Máté 6. d és Sipos Imre 7. b
Felkészítő tanár: Katonáné Molnár
Mária
Az ötödik évfolyamon a legjobb
helyezést (21.) elért csapat tagjai:
Fülöp Debóra 5. b , Katona Emma Júlia
5. b, Seress Emese 5. a , Polónyi Zoltán
5. c
Felkészítő tanár: Bakó István

Október 19-én hagyományosan a Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikumban került megrendezésre az
erőpróba. A megyéből tíz iskola csapata indult, egyedüli nem debreceni csapatként a Derecskei I. Rákóczi György
Gimnázium, Technikum és Kollégium vett részt.. A Rákóczis csapat a 6. helyet szerezte meg. Egyéniben guggolás
versenyszámban Cseke Balázs a második helyen végzett. A diákok keményen küzdöttek, szépen helyt álltak az erős
mezőnyben.
A csapat tagjai: Wágner Boáz 10.a, Barabás Dominik 11.a, Pálóczi Richárd 11.c, Cseke Balázs 12.a és Karap Viktor 12.c
Felkészítő tanárok: Kathi Imre és Kovács Attila
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SIKEREK A TERÜLETI OLVASÓVERSENYEN

II. ÉS III. HELY A TERÜLETI OLVASÁSI VERSENYEN

A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában megrendezett területi olvasás és
szövegértő versenyen a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai
Kovács Gergely 2.a és Trényi Lia 3. a osztályos tanulók 1. helyezést értek el az
évfolyamukon. Felkészítő pedagógusok: Szűcsné Kiss Ildikó és Czeglédiné
Kukucska Katalin

2022. október 20-án Területi Olvasási Versenyt rendeztek
Hajdúszoboszlón a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában. A 2., 3. és
4. osztályosoknak rendezett megmérettetésen évfolyamonként 1-1
tanulóval vehetett részt az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola. A verseny két részből állt. Egy
szövegértés feladatlapot kellett a gyerekeknek megoldaniuk, és egy
szöveget felolvasniuk. Az összpontszámok alapján Papp Barnabás 3.a
II. helyezést, míg Papdi Ákos József 2.b osztályos tanuló III. helyezést
értek el.
Novák Zsuzsanna 4.a osztályos tanuló nagyon szépen olvasott, de
dobogós helyezést nem ért el.
Felkészítő pedagógusok: Nagy Anita, Galgóczi Éva, Dzsudzsák Natália

MESE ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY NAGYKEREKIBEN
A Nagykereki Bocskai István Tagiskola ebben a tanévben is megrendezte a területi Mese és Prózamondó versenyét. A 
Barsi Dénes Általános Iskolából I-II. korcsoportban Mácsai Viktória (1.a), Kolozsvári Tifani Tünde (1.a), Czegle Attila 
(2.a), Krucsó - Danek Zamira (2.a), Szalai Gréta Róza (2.a) tanulók, III-IV. korcsoportban Nagy Gerda 4.a tanuló vett részt. 
Helyezést az I-II. korcsoportban Krucsó-Danek Zamira (2.a) ért el, II. lett, Mácsai Viktória (1.a) III. helyezett lett.  
Oklevélben és könyvjutalomban részesültek. A helyezést el nem ért tanulók is emléklapot és ajándékot kaptak. 
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A tavalyi tanévhez hasonlóan, az idei tanévben is megrendezésre került a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium,
Technikum és Kollégiumban a Medve Matek Go Vándorlós Matekverseny, csak az eddigiektől eltérő időpontban: tavasz
helyett ősszel.
2022. október 3-án délután ismét papírral, tollal és telefonnal szaladgáló diákokat lehetett látni a Makkay János főtéren
amint matek feladatokon törik a fejüket.
A többi matematika versenytől eltérően a feladatokat itt nem papíron, a teremben ülve kellett elkészíteni, hanem kint a
szabadban, kihasználva a telefon és az internet lehetőségeit, és a napsütést, amit szerencsére a sok eső után újra
élvezhettek.
A bejelentkezést követően a feladatokat telefonon kapták meg a három fős csapatok, és a kész megoldásokat akkor
tudták csak beküldeni, ha elmentek a megfelelő terepponthoz, amit a GPS helymeghatározó segítségével tudtak követni
a térképen.
Az érdekes, logikai feladatok fejlesztették a gondolkodásmódot, illetve egyes feladatokban geometriai alakzatokat
kellett rajzolni, ami elősegítette a térlátás fejlesztését.

ISMÉT MEDVE MATEK VERSENY A RÁKÓCZIBAN

A tanulók két kategóriában
versenyeztek: Nagymedve a 9-
10. osztályosoknak illetve
Jegesmedve a 11-12.
osztályosoknak szóló
megmérettetésen, továbbá
három pedagógus az Ursa
Major kategóriában,
matematika tanároknak való
feladványokkal küzdött meg.
A kitartó munkáknak
köszönhetően szinte minden
csapat elérte az Ezüst
fokozatot.

A ZENE VILÁGNAPJA
A ZENE ÜNNEPE ISKOLÁNKBAN

Október 3-án reggel zeneszóra gyülekeztek a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola diákjai és tanárai.
Vivaldi:Négy évszak című műve csendült fel, majd Kiss Éva tanárnő szólt a zene ünnepéről. Elsőként Varga Zsombor
előadásában moldvai népdalok voltak hallhatók. Ő az elmúlt nyáron a vésztői művészeti tábor legfiatalabb résztvevője
volt. Műsorát a Makó testvérek hegedűtriója követte, akik kedvenc zeneműveiket játszották el hangszereiken. Az utolsó
előadó az iskola egyetemi hallgatója volt, aki az intézményben tölti gyakorlatát. Ungvári Enikő nyíradonyi gyűjtést
énekelt a figyelmes hallgatóságnak. A program zárásaként közösen énekeltek, majd mindenki zeneszóra vonulhatott el
az osztálytermébe.
Immár 3. éve ünneplik a zene világnapját a mikepércsi iskolában, s remélik jövőre hagyományteremtő céllal már az új
iskolaépületben szólal meg október elején e zene. Hiszen "A zene arra vár, hogy megszólalhasson! " Újra és újra...
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ZENEÜNNEP A LITUUSSAL

KONCERT A ZSINAGÓGÁBAN

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2022. október 4-én a Zene Világnapját
ünnepelte a Zichy Géza Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárainak közreműködésével. Az időjárás is kedvezett a
rendezvénynek, így az udvaron hallgathatták meg a jelen lévők a felcsendülő dallamokat. A tanulók és a tanárok is
nagyon élvezték a zenét, állva tapsoltak a remek előadáson az ismerős filmzenei betétek hallatán.
A Lituus kvintett tagjai:
Kovács János – trombita, Madarassy Balázs –trombita , Majoros Zsolt – kürt, Kerekes Imre – tuba és Pozsonyi Péter –
harsona

2022. október 3-án került megrendezésre a Bihari Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos Zenei Világnapi
hangversenye. Ezúttal a berettyóújfalui Zsinagóga adott otthont a koncertnek, ahol teltház előtt szerepeltek az
intézmény növendékei.
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A ZENE VILÁGNAPJA A BÁRDOSBAN

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és
tanárai minden évben megemlékeznek a nevezetes
napról. Az idei ünnepi műsor két részből állt.
Délelőtt a Bocskai István Általános Iskola udvarán
villámhangversenyen szerepelt egy rézfúvóstrió, a
három műsorszámot lelkes tapssal fogadták az
általános iskolás diákok.
Az együttes tagjai:
Debreceni Zsuzsanna – trombita
Arany József – kürt
Mazsu Bálint – tenor
Felkészítő tanár Krucsó Zoltán
Délután, 16.00 órától az iskola előtti parkban a vonós
kamarazenekar és az utánpótlás
fúvószenekar játszott nagy sikert aratva.
Felkészítő tanárok: Ácsné Mocsár Irén, Vadnai Eszter és
Péntekné Bíró Edit, illetve Fazakas Árpád és Kövér
Péter.

A ZENE VILÁGNAPJÁN

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai és pedagógusai az idei tanévben is egy nagyszabású
projektnappal ünnepelték a zene világnapját. Október 3-án az egyébként is zenei beállítottságú iskola épülete zenével
telt meg az iskolarádió jóvoltából. A gyerekek népzenét és mai pop slágereket hallgatva vidáman indították a napot,
majd az alsósok bábelőadás keretén belül énekeltek őszi dalokat közösen, ezután a tanórákon ritmushangszereket
használva tették még zeneibbé a napjukat. A felsősök a keresztrejtvény vetélkedőn nagy lázban versenyeztek, végül az
5.a osztály került ki győztesen, így ők jutalomban is részesültek. A nap fénypontja Balázs Árpád - A mi iskolánkban
kezdetű kórusművének előadása volt, amit az iskola teljes létszámban együtt énekelt el.
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AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZVE

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL

Az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából 2022. 10. 06-án a Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Ökrös István
Tagiskolájának tanulói Sápon a települési rendezvényen színvonalas műsorral emlékeztek vértanúinkra. Ünnepi műsor
előadása után gyertyagyújtás következett a kopjafák mellett.

NEMZETI ÜNNEP AZ ÖKRÖS ISTVÁN TAGISKOLÁBAN

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola tisztelegve a magyar hősök előtt minden évben megemlékezést tart
október 6-án.
Ebben a tanévben Loósné Nagy Ilona kolléganő az osztályával, a 8. a osztállyal készült egy ünnepi megemlékezéssel.
Október 6-án, reggel az iskola tanulóinak mutatták be megható, színes műsorukat, délután 15.00-től pedig Derecske
város ünnepi megemlékezésének részeként élvezhették a megjelentek a 8. a osztály tanulóinak műsorát.
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AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

A Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Raffay Lajos Tagiskolájában már sok éves hagyomány, hogy október 6-a
napján, tanárok, diákok, emlékezők tesznek egy sétát a Kossuth-szobortól a temetőig. Ott koszorúzzák meg Balogh
János honvéd sírját, akit Bem apó kocsisaként emleget az emlékezet, és aki ott nyugszik a bárándi temetőben. A
megemlékezés során felidézik a ’48-as hősöket, tetteiket, dicsőségüket.
Ezt a községi megemlékezést Ulveczki Lajosné nyugalmazott iskolaigazgató kezdeményezte sok évvel ezelőtt.

„SÉTA A HŐSÖKÉRT”

Október 6-ána Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola az
alsó tagozatos diákjai ünnepélyes keretek között emlékeztek
meg az „Aradi vértanúk”-ról. Hagyományaikhoz híven az
iskola mellett található emlékparkban szép, hazafias
verseket szavaltak, virágokokat helyeztek el az emlékműnél,
illetve mécseseket gyújtottak, ezzel is tisztelegve az elesett
hősök, vértanúk előtt. Az ünnepséget szervezte és
koordinálta Deákné Balogh Ágnes.
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AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

Jó hangulatban telt ez a kis rövid megemlékezés, a leggyorsabb osztály nagyobb jutalomban részesült. De a részvételért
mindenki kapott egy kis apróságot.
Ezúton is gratulálunk a győztesnek, a 7. osztály tanulóinak!
Ezen a napon a napközis- és kollégiumi nevelők szervezésében délutáni program keretében is megemlékeztek az Aradi
vértanúk emléknapjáról.A megemlékezés egy képekkel illusztrált Power Point bemutatóval kezdődött, melyben
elhangzott Farkas Anna: Aradi vértanúk című verse is.
Név szerint meg lett említve a 13 vértanú, néhány mondatban bemutatásra került életük. Nevük és pályájuk elmondása
után megélt életkorukat kihangsúlyozva, mindegyikük lelkéért gyújtottak egy mécsest, amelyeket a tanulók számára jól
látható helyen helyeztek el.
A mécsesek jelképezték, hogy milyen sokan is voltak ők, és hogy mély tisztelettel emlékeznek rájuk.
A 14. mécsest gróf Batthyány Lajos miniszterelnökért gyújtották, akit szintén ezen a napon végeztek ki Pesten.
A bemutató zárásaként meghallgatták a „Jaj de búsan süt az őszi nap sugára….” kezdetű dalt, melyet egy népdalénekes
hölgy tolmácsolt. Ez a dal, az Aradi vértanúkról szóló népdal, melynek utolsó sora úgy hangzik, hogy „felejthetetlen
legyen az ő halálok”, méltó, és egyben megható lezárása volt megemlékezésüknek.
A gyerekek mély megrendüléssel, a nemzeti gyásznaphoz méltó kellő komolysággal hallgatták végig az előadást.

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI az október 6.-ai események tiszteletére minden évben
megemlékezést tart. A covid járvány óta először nem osztálykeretek között, hanem közös játékos feladatokkal
emlékeztek a mártírokra. Két egyszerű feladatot kellett a résztvevőknek elvégezni, osztályokban csoportosan. A feladat
elvégzése előtt megtekintettek egy kis rövidfilmet az eseményről, személyekről. Ezt követően egy puzzlet kellett kirakni
a hősök tablójáról, amiben el lett rejtve egy hiányzó elem, amit fel kellett fedezni, és megnevezni.
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA

ÁLLATOK VILÁGNAPJA AZ IRINYIBEN

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA

Október hónap kiemelkedő eseményeként az Állatok
Világnapja alkalmából az Irinyi Károly Általános Iskola egy
egész délelőttös programot szervezett az iskola diákjai
számára. A gyerekek osztályonként 45 perces
foglalkozáson vehettek részt, melynek keretében egy rövid
kiépített tanösvényen (8 állomás) megismerkedhettek a
Fekete gólya életével, élőhelyvédelmével valamint
állatmentési alapismeretet is tanulhattak. A védelmi
program során növényhatározáson, tojásvizsgálaton és
fészeképítésen keresztül a gyerekek megismerték a gólya
fészkelési szokásait, érzékenyítő foglalkozáson keresztül
pedig a gólya életmódbeli, élőhelyi sajátosságaival
foglalkozhattak. Az állatmentési foglalkozás első részében
alapvető mentési technikákat tanultak a diákok
(mentőcsomó készítése, állat-elsősegélynyújtás) de
láthatták és kipróbálhatták milyen eszközökkel, mennyire
gyorsan történik pl. egy-egy sérült állatokhoz való kiszállás,
orvoshoz juttatás.
Az iskola folyosójára elkészítették a Fekete gólya védelmi
program és az Év állatai kiállítást is, amit a diákok és
érdeklődők 2 héten keresztül nézhettek meg az iskolában.
Az év állatai kiállításnál nagy gondot fordítottak arra, hogy
az iskolások ne csak az állatokról hanem környezetükről és
az őket veszélyeztető körülményekről is képet kapjanak.

Október 4-én az Állatok világnapja alkalmából a
Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola állatsimogató
délutánt szervezett a tanulóknak, hogy testközelből
lássák, simogassák és ismerkedjenek meg a
környezetükben élő állatokkal. A településen élő gazdák
lovakat, juhokat, szamarat, nyulakat, galambokat,
kacsákat, és egyéb szárnyas állatokat vittek fel az iskola
udvarába, és beszéltek az állatok jellemző
tulajdonságairól, tartásukról, gondozásukról,
élelmezésükről. A tanulók jól érezték magukat a délután
folyamán, lelkesen, vidáman vették körül az állatokat, és
örömmel simogatták azokat. A rendezvény szervezője
Tepfenhártné Bődi Katalin és Kiss Erzsébet pedagógusok
voltak.
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA ALKALMÁVAL A HORTOBÁGYI MADÁRPARK-

MADÁRKÓRHÁZ MUNKATÁRSÁNAK BEMUTATÓ ELŐADÁSA

ÁLLATOS TÉMAHÉT A BÁRDOSBAN

Megismerkedtek az állatok védelmének fontosságával és legfőképpen azzal, hogyan tudnak ők segíteni egy sérült
madárnak.
A program második felében a gyerekek közösen az ebédlőben, bővítették, és elevenítették fel ismereteiket.
Az IKT tábla használatával a különböző földrészek állatainak felismerése, megnevezése és élőhelyeiknek bemutatása,
hozzájárult, hogy a gyerekek megfelelő képet, tájékoztatást kapjanak a világ állatairól.

A jeles nap alkalmából a Hortobágyi Madárpark- Madárkórház munkatársa volt az Éltes Mátyás Általános Iskola és
Kollégium EGYMI vendége, aki elvitte az intézménybe a kórházban élő egerészölyvet, aki évekkel ezelőtt került be
hozzájuk. Sajnálatosan a madár önálló életet nem tud élni, mivel mind a két szárnyvégét műtétileg el kellett távolítani,
áramütés miatt. A madár természetes élőhelyére való visszaszoktatás ezért nem valósulhatott meg. A gyerekek nagyon
örültek a bemutatónak, különleges élményt nyújtott, hogy testközelből láthatták és megsimogathatták a madarat.

A látottakról, elhangzottakról totó kitöltésével adtak, tudásukról számot a diákok, ahol nagyon sok jó megoldás
született.
A program zárásaként papír baglyot készítettek előre rajzolt minta alapján. Az elkészített munkák kiállításra kerültek az
ebédlőben.

Október 10-14-ig az állatoké volt a főszerep a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolában. Hétfőn délután az ÁSZ
Hajdúszoboszlói Sport Kutyaiskola látogatott el az intézménybe. Különböző ügyességi feladatokat mutattak be a
kutyákkal, a gyerekek nagy örömére, amibe ők is részt vehettek. Kedden saját kisállatot lehetett behozni az iskolába,
így láthattak a gyerekek nyuszikat, tengerimalacot, aranyhörcsögöt, cseresznyegarnélát, teknősöket, kopasznyakú
tyúkot, galambot. Nagyon élvezték a diákok, és a tulajdonosaik pedig büszkén mutogatták őket.
Szerdán megnyitották a kiállítást is, ezenkívül a meseíró és rajzverseny eredményeit hirdették ki.
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA

A kedvenc állatokról lehetett rajzolni, írni, és saját kedvenceikről képeket is vihettek be a gyerekek. Csütörtökön a
Sündetektor Egyesülettől érkezett Varga Sámuel, aki a sünök életéről, fontosságáról, és odafigyeléséről tartott
előadást. A gyerekek nagyon élvezték az egész hetet, és nagyon sok állatbarátot ismerhettek meg.

A Derecskei Bocskai István Általános Iskolában már hagyomány, hogy erre a világeseményre külön készülnek a
tanórákon is a gyerekek. Az órai munkákból kiállítást is készítenek minden évben. Az idei kiállítás címe: Állatokról
gyermekszemmel, gyermekszívvel. Akik megtekintik a kiállítást láthatják, milyen sokat jelentenek a tanulóknak a házi
állatok és a vadon élő állatok is egyaránt.
Az intézmény e világnap alkalmából állatmeseíró versenyt is hirdetett az iskolába járó 5. évfolyamos tanulók számára.
Számos tanulságos, ötletes, kreatív mesét olvashattak és díjazhattak az intézmény pedagógusai.
„A legkreatívabb meseírók” a következő tanulók:
1. hely: Kiss Mira 5.b ( A nyuszik versenye c. mese)
2. hely: Katona Emma Júlia 5. ( Az alázatos medvebocs c. mese)
3. hely: Tóth Dániel 5.a ( A legerősebb állat c. mese)
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ÁLLATI VETÉLKEDŐ

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
SZAKMÁK NYOMÁBAN

Október 4-én emlékezünk meg az Állatok Világnapjáról. Ennek apropójából, a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola hagyományosan megszervezte vetélkedőjét, Állati vetélkedő! címmel, a tankerület 5-6.osztályos diákjai
számára, melyen a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola is képviselte magát.
Hat csapat versengett, és adott számot tudásáról. Izgalmas feladat volt például a prezentáció, a segítő, gyógyító
állatokról.
A Bárdos iskolát két 3 fős csapat is képviselte, magas színvonalon.
A Pinczés Gréta (5/a), Kocsis Róbert (5/a), Utasi Zoltán (6/a) alkotta trió megnyerte a versenyt, míg a Szarvas Eliza (5/a),
Takács Laura (5/a), Tóth Zsófia (5/a) összeállítású csapat a harmadik helyet szerezte meg.

A Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskolában október 15-én került megrendezésre a pályaorientációs nap, imert

szakmákkal. Az osztályok összefogtak és együtt eredtek a szakmák nyomába. A nap
indításaként az 1. és 2. osztályos gyerekek a szakmákról beszélgettek, majd
ellátogattak az Idősek Klubjába, ahol játékos formában fedezték fel a ma már csak
hallomásból ismert szakmákat. A délelőttöt közös énekléssel, meséléssel zárták.
Ezen a napon a 3-4. osztályos diákok ellátogattak a Berettyóújfaluban
megrendezésre került Bihari Számadó Napokra, ahol a gyerekek bepillanthattak a
Berettyóújfalui Szakképzési Centrum által kínált szakmák alapjaiba. Mértek
vérnyomást, megismerkedtek többek között az asztalos szakmával is. Beöltözhettek
vezérigazgatónak, nővérnek és sztárfocistának is. Kóstolhattak finom házi sajtokat,
kenyereket, pogácsát, gumicukrot. Raktak ki számítógépen puzzle-t, betekinthettek
a Lego robotok és a 3D nyomtatás világába is. A felsősök előbb a továbbtanulási
lehetőségekről hallgattak meg egy előadást, ismerkedtek a különböző
iskolatípusokkal, elgondolkodhattak rajta, hogy nekik melyik középfokú intézmény
lenne a legalkalmasabb hosszútávú céljaik eléréséhez. Ezután a Zsákán található
ipari- és mezőgazdasági telephelyeket látogatták meg, ahol lehetőség volt a
vállalkozás rövid bemutatására is.
Az intézmény tanulói nagyon hasznosan töltötték el ezt a kellemes őszi napot.
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Október 7-én különböző szakmákkal, mesterségekkel, képzési formákkal ismerkedtek a Sári Gusztáv Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a pályaorientációs nap keretében. Változatos, játékos feladatok segítségével
tehették próbára szakmaismeretüket a legkisebbek is.

Az első és második évfolyamosok a Mekk mester című mesesorozatból néztek és beszéltek meg részeket. Mi leszek, ha
nagy leszek? témában rajzkészítés, képkirakó, képpárosító, színező, Most jöttem Amerikából játék várt még rájuk a
tantermükben, de nagy sikert aratott az iskolaudvaron tartott tűzoltóbemutató is.

A harmadik és negyedik évfolyamosok Móré Zsuzsa pályaorientációs szakember önismereti foglalkozásán, valamint
rendőrségi bemutatón vettek részt. A szakmákkal kapcsolatos játékokat játszottak (totó, ország-város, activity, Most
jöttem Amerikából, mesterségem címere… játék, észkerék, találós kérdések, tulajdonságbörze), önismereti kérdőívet
töltöttek ki, filmeket néztek.

Az ötödik és hatodik évfolyamosok LearningApps és Wordwall feladatokat oldottak meg tableteken. Volt köztük
szakmákhoz kapcsolódó betűháló, keresztrejtvény, akasztófa, szólás- és közmondás-párosító, titkosírás, színesítette a
játékos fejtörőket activity, szakmakvíz és keresztrejtvény is. Néztek ismeretterjesztő kisfilmeket különböző szakmákról,
játszottak ország-város játékot, melynek témája a foglalkozások, azok munkaeszközei voltak. Az ötödikes fiúk Kovács
Gusztáv helyi mezőgazdasági vállalkozóhoz is ellátogattak, míg a lányoknak a védőnők tartottak foglalkozásokat. A
hatodikosok a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara előadásán vettek részt, a hetedik és nyolcadik
évfolyamosoknak pedig különböző középiskolák képviselői tartottak ismertetőket. Képviseltette magát az
intézményben a Beregszászi Pál Technikum, a Bocskai István Szakképző Iskola, a Közgazdasági Technikum, a Vegyipari
Technikum, a Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Technikum és Szakképző Iskola és a Hőgyes Endre Gimnázium. Az előadók színes, érdekes és hasznos információkat
adtak át az utolsó éves diákoknak A jól sikerült nap programjainak szervezője Németh János, a pedagógiai
munkaközösség vezetője volt.

SZAKMÁKRA HANGOLÓDTUNK
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A PETŐFIBEN

A pályaorientációs szakmai napra 2022. október 7-én került sor, mely a Püspökladányi Petőfi Sándor Általános
Iskola minden tanulóját érintette. Célja, hogy a gyerekek minél megalapozottabban és időben felkészüljenek a
pályaválasztásra, hiszen a jó pálya- és iskolaválasztás hosszú időre befolyásolja életüket. Erre a napra az
osztályfőnökök színes és változatos programokkal készültek.
Az alsó tagozatos gyerekeknek piaclátogatást szerveztek a tanító nénik, majd ellátogattak a város vasúttörténeti
kiállítására, ahol az érdekes információk mellett sok dolgot ki is próbálhattak az intézmény tanulói.
A felső tagozatosok számára is izgalmasan telt a nap. A délelőtt első részében az osztályok az iskolában maradtak,
és foglalkozásokhoz, régi mesterségekhez kapcsolódó játékos és rajzos feladatokat oldottak meg. A nap további
részében osztályonként különböző helyszínekre látogattak el: vasúttörténeti kiállítás, tűzoltóság. Az 5. évfolyam a
Farkasszigetbe ment, és ott természetközeli szakmákkal ismerkedtek: méhészet, vadászat.

„Tüzoltó leszel s katona! Vadakat terelő juhász!”

A 7. b osztály egy tanyát nézett meg, ahol a juhászmesterséggel ismerkedtek. Nagyon izgalmas kaland volt
számukra.
A 8. osztályosok a pályaorientációs teszt kitöltésével kezdték a napot. Ez nagy segítség lehet a gyerekeknek,
szüleiknek és tanáraiknak is, hiszen a mérés a tanulók készségei, érdeklődési köre alapján mutatja meg, hogy
milyen pályát érdemes választaniuk a diákoknak. Ötleteket ad, így mérlegelni tudják a lehetőségeket.
A 7-8. osztályos diákok a helyi középiskola pályaválasztási rendezvényen is részt vettek még a hét folyamán.
Megismerkedhettek az ottani lehetőségekkel, betekintést nyerhettek a különböző szakmák fortélyaiba.
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ – PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

2022. október 07-én a 8. évfolyamos tanulókkal a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola is részt vett Debrecenben a
Nagyerdei Stadionban a Hello Szakma! – Út a Jövőbe című pályaválasztási rendezvényen.
A kiállításra 19 tanulóval és két szülői kisérettel érkeztek. A be-és a hazautazás tömegközlekedéssel majd villamossal
történt, ezzel is tanulva a városban történő tájékozódást a továbbtanulás előtt.
A programon történő részvétel előzetes regisztrációt igényelt, ahol egy órás intervallumban tekinthették meg a kiállítást.
Három különböző helyszín volt látogatható. Az első helyen a középiskolák standjait találhatták meg, ahol rövid
bemutatással, eszközökkel bepillantást nyerhettek a diákok az intézményben megvalósuló szakmákról. A látnivalókat
gazdagította még az iskoláknál megtalálható programfüzetek és beiskolázási tájékoztatók. A tanulók az intézmények
nyíltnapjairól is értesülhettek ezen a kiállításon.
A második és a harmadik helyszínen cégek kihelyezett standjait találhatták. A gyerekek az előzetesen megtekintett
szakmákat követően megtapasztalhatták, hogy milyen területen és hol tudnak az adott szakmával elhelyezkedni. Ilyen volt
a Tűzoltóságnál a védőruha felpróbálása, a virtuális targoncavezetés, a hegesztés, de a cukrászatnál a mézes sütemény
készítése is.
A gyerekek nagyon élvezték a kiállítást boldogan tértek haza a standoknál kapott különböző ajándékokkal.

PÁLYAORIENTÁCIÓS KIÁLLÍTÁSON 

Az Irinyi Károly Általános Iskola Fekete Borbála Általános Iskolájában idén is megrendezésre került a gyerekek
pályaválasztását elősegítő Pályaorientációs nap. Az előző években a tanulók már számtalan szakmával megismerkedtek
a pedagógusaik segítségével, az idei évben azonban külső segítséget vettek igénybe. A Kratochvil Károly Honvéd
Középiskola és Kollégium kadétjai látogattak el a szentpéterszegi intézménybe, hogy bemutassák iskolájuk működését.
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

A felső tagozatos diákok egy kisfilm segítségével nyertek betekintést az ország egyetlen honvéd középiskolájának
mindennapjaiba, majd kérdéseket tehettek fel a kadétoknak a látottakkal kapcsolatban. Ezzel párhuzamosan az alsó
tagozatos tanulók megtekinthették, sőt ki is próbálhatták a Kratochvilból hozott fegyvereket. Ezek után az iskola minden
tanulója részt vehetett egy foglalkozáson, melynek eleinte csak nézői voltak, majd később résztvevői is. A kadétok,
valamint a velük érkezett nevelőtiszt kedves szigorúsággal vezényelték le a diákoknak a feladatokat és műveleteket,
akik az adott utasításokat lelkesen követték.
Bár a kadétok látogatása volt a nap fénypontja, a gyerekek egyéb, hagyományosabb programokban is részt vehettek: A
kisebbek olyan, szakmákkal kapcsolatos játékokat játszottak, mint például a „Híres mesterségem címere…”, vagy az
„Ország, város, fiú, lány…” átdolgozott, pályaorientációs napra alkalmas változata. Az alsósok tanítóik segítségével több
szakmát is megismerhettek, kedvenceikről rajzokat készíthettek. A 7. és 8. évfolyamos tanulók komolyabban merültek
el a pályaválasztás rejtelmeiben, gondolattérképek és képességleltárak segítségével végeztek önismereti feladatokat.
Figyelembe vették erősségeiket, gyengeségeiket, hosszabb-és rövidebb távú céljaikat, valamint hogy ezen célok
eléréséhez mit kell tenniük a későbbiekben.
A pályaorientációs nap visszajelzései rendkívül pozitívak voltak. Alsós tanulók a pályaválasztási rajzaikra katonákat
rajzoltak, hazafelé úton pedig katonai alakzatban, „1-2-1”-et kántálva meneteltek. A felsősök lelkesen osztották meg
egymással hogyan tudnák magukat elképzelni a honvédelmi pályán. Külön kiemelték örömüket, hogy a katonai pálya
nem csak fegyverekből, lövöldözésből és katonai missziókból áll, hanem a honvédségen belül akár egészségügyi, vagy
pedagógiai pályán is elhelyezkedhetnek, mint logisztikusok.

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola október 15-én Pályaorientációs napot tartott mely most 4. alkalommal
került megrendezésre. Az intézmény igyekszik keresni a lehetőségét annak, hogy a pályaorientációs nap
programjai minden életkorban megfelelő tájékoztatást adjanak diákjaik számára a legkisebbektől a legnagyobbakig, és
elősegítsék tanulóik pályaválasztását, sikeres felnőtté válását. A Bem József Művelődési Ház udvarán a lovas rendőrökkel
találkozhattak, illetve a tűzoltók mindennapi munkáját figyelhették meg testközelből a gyerekek. Ezen kívül feladatlapok
kitöltése kapcsán ismerkedtek a foglalkozásokkal, szép rajzokat készítettek a gyerekek a szakmákról, az osztályok
közösen a pályaorientációval kapcsolatos filmet néztek meg, de önismereti térkép készítésére, online tesztek kitöltésére
is sor került a nap folyamán.
A másik helyszín a Debrecen Nemzetközi Repülőtér volt, ahova a 7-8. évfolyamos tanulók tettek látogatást. Itt a
légiközlekedéssel kapcsolatos mindennapi feladatokról kaptak hasznos és fontos információkat.
A gyerekek nagyon élvezték a reptérlátogatás programjait, hisz így szervezetten olyan helyekre is bejutottak, ahova
átlagember nem léphet be. A diákokat Harsányi Józsefné és Ivánka Veronika kísérte el.
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PÁLYAORIENTÁCIÓ, KIRÁNDULÁS 

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium EGYMI pályaorientációs nap keretében változatos programokkal mutatta
be a szakmákat a gyerekeknek.
Boros Csaba és Kovács Lajos kollégák elsősorban faipari, asztalosi szakmát mutatták be a felső tagozatos osztályokban
illetve a logopédián. A fa alapanyagot a barkácsoláshoz Takácsné Nagy Krisztina pedagógus férje ajánlotta fel aki bútor
asztalosként dolgozik.
Minden osztályban a bemutató, illetve a diákok által végzett munkát, minden esetben egy gyors munka, és
balesetvédelmi tájékoztató előzött meg.
Két munkafolyamatot csináltak végig közösen a tanulókkal. Az egyik feladat az volt, hogy egy bútorlapba lyukat kellett
fúrni, és csavart bele rakni. Ezzel több munkát próbáltak szemléltetni, legyen akár ács, vagy kőműves, vagy éppen a
fémismeretet tovább gondolva a fémipari szakma.
A második feladatban pedig az asztalos által elkészített és rendelkezésükre bocsátott kis szekrény szétszedése illetve
összeszerelése volt. Ennek a feladatnak a lényege az apróbb részletek figyelése, hogy milyen sorrendben szedjék szét,
illetve rakják össze a kis szekrényt.
A diákok kimondottan élvezték, hogy dolgozhatnak az akkus csavarozóval, fúróval, illetve tevékenyen részt vehettek a
szekrény szerelésében. Fiúk, lányok egyaránt kipróbálhatták az eszközöket.
Jó hangulatban teltek az órák, mind a diákok, mind a pedagógusok nagyon jól érezték magukat.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP

2022. október 15-én a pályaorientációs nap keretében az esztári Irinyi Károly Általános Iskola alsó tagozatos diákjai a
Nagykereki Bocskai várkastélyba látogattak el vonattal. A kirándulás célja a vár megtekintésén túl az volt, hogy a
gyerekek megismerjék a vasutasok munkáját.
Reggel 8:00-kor már gyülekezett az izgatott gyereksereg a Pocsaj-Esztár vasútállomáson. Itt a vonat indulása előtt
Szőllősi Roland, Pocsaj polgármestere rövid, érdekes előadást tartott a vasút történetéről, illetve a kiállított régi
mozdonyt járták körbe, nézték meg.
8:32 perckor végre elindultak. Sok gyerek életében először vonatozott, hisz ebben a felgyorsult világban kocsival
utaznak már mindenhová. Óriási élmény volt számukra az a 20 perces utazás: a vonat zakatolása, az ablakon való
nézelődés.
A várban már várták őket az ott dolgozók. Két csoportban kézműves foglalkozások illetve a vár megtekintése volt a
program. Szobáról, szobára járva az idegenvezető segítségével ismerkedtek meg a vár lakóinak életével, a Bocskai család
történetével. Az ismereteket kvízkérdésekkel rögzítették a végén.
A kézműves foglalkozásokon is színes programok szerepeltek: címertervet készítettek, puzzle kirakóval és memória
játékkal szórakoztak, korabeli ruhákat színeztek, nézegettek.
A tízórai elfogyasztása után megcsodálták a kastély parkosított udvarát, illetve labdajátékokat is lehetett játszani.
11:30-ra már igencsak elfáradt mindenki, izgatottan várták a hazautat a vonattal. Amikor Esztárban leszálltak az
állomáson a vonatról a szülők már hallgathatták is az élménybeszámolót.
Szép és tanulságos, kellemes kirándulásban volt részük, ahol amellett, hogy jól szórakoztak rengeteg új ismeretet is
szereztek.
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP BOJTON 

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola bojti Petőfi Sándor Tagiskolájának tanulói az idei Pályaorientációs
napon a községben található munkahelyeket keresték fel.
Megismerkedtek a kosárfonáshoz és seprűkészítéshez szükséges anyagokkal, eszközökkel, és ki is próbálták ezeket.
Majd a szakszerű állattartásról, gondozásról beszélgettek a dolgozókkal. Betekintést nyertek a száraztészta készítés
folyamatába, megismerkedtek a dagasztó-,nyújtó-,szárító gépekkel. A varrodában a varró- és vasalógép használatát
nézhették meg. A TELEHÁZ vezetője a különböző szolgáltatásokról, sokrétű munkájáról beszélt a gyerekeknek, mellyel a
településen élő embereknek nyújtanak segítséget.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN

A pályaorientációs nap meghatározó élmény és hatalmas segítség a gyerekek számára a továbbtanulásnál. Fontos, hogy
a karriertervezés a pályaorientációs napnak köszönhetően már alsó tagozatban elkezdődik. A készségek, képességek,
követelmények és elvárások ismerete mind a tudatos pályaválasztást erősíti. Interaktív előadásokon, elméleti- és
gyakorlati információkon keresztül pillanthattak bele a gyerekek egy- egy szakma rejtelmeibe.
Idén is nagyon gazdag program várta a derecskei általános iskolásokat.
Az alsó tagozatos tanulók 2022. október 18-án, a pályaorientációs nap keretében különböző foglalkozásokkal
ismerkedtek meg. A tevékenység- és élményközpontú délelőttön sok ismeretet szereztek az érdekesebbnél érdekesebb
mesterségekről. Buglyóné Kiss Szilvia méhész a mézkészítés fortélyairól mesélt. A gyerekek jóízűen kóstolgatták az
ízletes mézet, képeket nézegettek, méhecskés rajzokat színeztek.
Kabai Sándor népi iparművész és Kabainé Matics Gyöngyi a fafaragás rejtelmeibe engedtek bepillantást. A gyerekek
megfigyelték a fafaragás menetét, a kopjafa motívumait és azok jelentését. Megismerték a fatípusokat és a fafaragás
eszközeit. A Tűzoltóság Hajdúszoboszlóról érkezett az iskolába. Antal Csaba, Papp János és Loós Zoltán segítségével a
gyerekek tüzet oltottak, bementek a füstsátorba, beültek a tűzoltóautóba, felpróbálták a tűzoltósisakot, meghallgatták
a tűzoltóautó hangját.
Szöllősi Anita a traktort mutatta be az alsó tagozatos tanulóknak. Nagy élményt jelentett a gyerekeknek a hatalmas
munkagép megtekintése, a nagy kerekek és a markoló megfigyelése. Örömmel ültek a kormány mögé.
Szarvas Mariann és Fülöpné Béres Ildikó fodrászok csodálatos hajkölteményeket készítettek a gyerekek legnagyobb
örömére.Halászné Vásárhelyi Ágnes kozmetikus munkája iránt is nagy volt az érdeklődés. A gyerekek büszkén viselték a
különböző, színes motívumokat az arcukon. Míg Pozsgai Fruzsina és Nagy Anikó műkörmösök vidám színekkel
díszítették a gyerekek körmeit, addig ők érdeklődve figyelték a felnőttek munkáját, a sok-sok színes lakkot és az érdekes
eszközöket. Erdeiné Madarász Judit cukrász a tortakészítés fortélyairól mesélt a gyerekeknek. A sok-sok kellék,
díszítőelem megtekintése közben azt is megtudták, hogy hogyan készül a cukorcsipke.
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Derecskei Mentőállomás mentőtisztje, Békési Lajos és Lénárt Kitti, szakápoló az elsősegélynyújtásról beszélgetett a
gyerekekkel. Bemutatták a stabil oldalfekvést és az újraélesztés folyamatát.
A Rendőrkapitányság munkatársai - Vadász István rendőr alezredes, Bernáth Zsolt rendőr törzsőrmester, Kalmár Attila
rendőr őrmester, Palercsik Sándor rendőr főtörzsőrmester, Karácson Mária rendőr főtörzszászlós, Cseke István rendőr
főtörzszászlós és Varga László rendőr törzszászlós – a rendőr hivatást népszerűsítették.
A Derecskei Kutyaiskola Dr. Péterffy Albert vezetésével izgalmas kutyabemutatóval készült a gyerekeknek.

Az 5. és a 6. évfolyam reggel egy bűnügyi- technikai bemutatón vehetett részt a Derecskei Rendőrőrs és a
Berettyóújfalui Rendőrkapitányság dolgozói jóvoltából. Ezt követően az 5. a osztály a Havita- Tész: étterem- és
gyümölcsösbe látogatott el, az 5. b-sek az Optimit Hungária Kft-ben jártak, míg az 5. c-sek a BEKI Kertészetben
tanulhattak.
A 6. évfolyam tanulói a bűnügyi- technikai bemutató mellett a Tűzoltóság bemutatóján is részt vehettek. A bemutatók
után a 6. évfolyam további érdekes előadásokon járt. Buglyóné Kiss Szilvia a méhészkedés rejtelmeibe vezette be a
diákokat. Sipos-Csengeri Ádám fodrásztól is tanulhattak, továbbá a Derecskei Fenséges kézműves termékek
bemutatkozását élvezhették, valamint a védőnők előadását is meghallgathatták.
A 7. évfolyam tanulóit is számos érdekes, izgalmas dolog várta ezen a napon. A diákokhoz az Iparkamara munkatársa
látogatott el és tartott előadást a továbbtanulásról, a szakmák fontosságáról. A 7. b-nek a Berettyóújfalui Gróf Tisza
István Kórház képviselői tartottak érdekes előadást.
Ezt követően a 7. évfolyam kerékpárral útnak indult és a KITE Zrt., Derecskei Petőfi Mezőgazdasági Kft., valamint a Kata-
Frost Kft. üzemekben tettek látogatást.
A 8. évfolyam tanulói a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményvezetőjének, Nagy
Józsefnek és Nagy Mária intézményvezető- helyettesnek az előadását hallgathatták meg.
Kovács Attila testnevelő irányításával bemutatót láthattak arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű feladatokra
számíthatnak a fizikai felmérésen a helyi középiskolába jelentkező nyolcadikosok.
Debreceni, berettyóújfalui, hajdúszoboszlói középiskolák képviselői tartottak beszámolót az iskolákban induló
képzésekről. Több volt derecskei Bocskais diák is ellátogatott a végzős tanulókhoz.
A Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum, a Hőgyes Endre Gimnázium és a Medgyessy Ferenc

Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum, a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma,
Gimnáziuma és Kollégiuma, a Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum is képviseltette magát.
A 8. a a Kész-Gép Kft.- nél járt a nap további részében a 8. c osztály tanulói a Zákány Szerszámház Kft. – nél tettek
látogatást. A 8. b és a 8. d osztály diákjai a Kiss -Iskolabútor Kft. Dózsa György utcai telephelyére bicikliztek ki.
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HELLO SZAKMA! – ÚT A JÖVŐBE!

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A BIHARKERESZTESI BOCSKAIBAN

amelyeket elhoztak magukkal, a
3D-nyomtatókat, a
szimulátorokat. A gyerekek
megkóstolhatták a diákok által
készített finomságokat, kérhettek
szuper sminket, frizurát, csillám
tetkót, készíthettek kézkrémet,
testápolót.
Az autoSIM-200 programot 40
napig korlátlanul használhatják a
gyerekek. Ez egy szimulációs
program automatizálási
rendszerekhez, amely
lehetőséget teremt a felhasználó
számára, hogy kipróbálhassa a
programját virtuálisan, mielőtt azt
fizikai, valós helyzetben
alkalmazná.

2022. október 6-án az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola két nyolcadik osztálya
részt vett a Hello szakma! rendezvényen Debrecenben.
A II. Hello szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállítás és konferencia legfontosabb célja, hogy segítse a tovább
tanulók pályaválasztását, betekintést nyújtson a Debreceni Szakképzési Centrum széles képzési kínálatába és felvázolja,
hogy milyen sokszínű karrierút áll azok előtt, akik technikumban vagy szakképző iskolában tanulnak tovább.
Három helyszínen, a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén felállított sátorban, a második emeleti VIP folyosón,
illetve a földszinten várták programokkal a gyerekeket a szervezők.
A gyerekek megismerhették a Debreceni Szakképzési Centrum intézményeit, partnereit és azokat a vállalatokat, akik
remek karrierutat kínálnak számukra Debrecenben, ilyen például a BMW gyár, az Alföldi Nyomda, a DKV, Hajdú-Bihar
Megyei Rendőr-főkapitányság, Magyar Honvédség, a MOL, a TEVA Gyógyszergyár, a Vitesco Technologies Hungary,
Schaeffler Debrecen. A rendezvényen a szakképző intézmények oktatóival és diákjaival is találkoztak, akik minden
kérdésre nagyon lelkesen válaszoltak, valamint bátorították a gyerekeket, hogy próbálják ki azokat az eszközöket,

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola 2022. október 14-én tartotta meg a Pályaorientációs napot.
Hagyományaik szerint ezen a napon az osztályok ellátogattak egy munkahelyre, majd az iskolába visszatérve a témával
kapcsolatos tevékenységet végeztek.
Az 1. osztályosok a Pelenkacsomagoló üzemben voltak. Tanító nénijük szerint nagyon érdeklődők voltak, lelkesen
segítettek a csomagolásban, a csomagok leragasztásában. Az iskolába visszatérve többek között Mekk Elek
kontármester ügyeskedésén szórakoztak.
A második osztályosok a Polgármesteri Hivatalba látogattak el. Nagy élmény volt számukra betekintést nyerni a
polgármester és a hivatalnokok mindennapi munkájába. Nyitottságuknak és meleg fogadtatásnak köszönhetően a
gyerekek bátran és őszintén tették fel frappáns kérdéseiket, és nagy lelkesedéssel járták végig az épületet. A nap
további részében interaktív feladatok, játékok segítségével bővítették és mélyítették pályaválasztással kapcsolatos
tudásukat. A 3. osztály a helyi tésztakészítő kis üzembe látogatott el. Nagyon jól érezték magukat, köszönhetően a
szívélyes fogadtatásnak. Megismerkedtek a tészta üzemben használt eszközökkel, a tésztakészítés rejtelmeiről is
hallottak érdekességeket. Az iskolába visszatérve „Ez leszek, ha nagy leszek” névjegykártya készítése is tetszett a
gyerekeknek. Plakátot is készítettek csoportosítva a foglalkozásokat különböző szempontok szerint. (női, férfi, szellemi,
fizikai)
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PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A BÁRDOSBAN

A helyi Rendészeti Kirendeltség új helyszín volt az idén. Ide az 5. osztályosok látogattak el.
A főtörzszászlós úr nagy szeretettel fogadta a diákokat, megmutatta azokat a rendőri, határőri eszközöket, amelyek az
alapfelszereltségük részét képezik. Részletesen elmagyarázta a gumibot, bilincs, fegyver, sisak, gázálarc, golyóálló
mellény, hőkamera használatát, ezek jelentőségét a mindennapi munkájukban. A gyerekek legnagyobb örömére
lehetővé tették számukra minden eszköz kipróbálását. Bemutatót tartottak a bűnözők szabályszerű megbilincseléséről,
gumibot használatáról. A gyerekek beülhettek a rendőrautókba, kipróbálhatták a terepjárókat és a hőkamerával
felszerelt új gépkocsit is.
Kábítószerkereső kutyás bemutatót is tartottak az osztálynak. Az állat tulajdonosa mesélt a kutya tulajdonságairól,
életmódjáról, kiképzésének folyamatáról. Az osztály tanulói nagyon élvezték ezt a délelőttöt. A program, amivel várták
őket nagyon gyerekbarát, érdeklődést felkeltő, közvetlen és izgalmas volt.
A hatodikosok a Viastein térkőgyár területét bejárva a legmodernebb technológiával felszerelt gyártósorokat,
raklapokra kihelyezett különböző méretű térburkoló elemeket nézhették meg. A cég munkatársa készséggel beszélt a
gyártósor működési mechanizmusáról, és az egyedi felületkezelési technikákról is. Az iskolába visszatérve a látottakról
rövid élménybeszámolót tartottak, majd egyéni és kiscsoportos feladatok megoldására került sor.
A nyolcadikosok elsőként a biharkeresztesi asztalosműhelyt, majd pedig a Krisa éttermet látogatták meg. A műhelyben
megfigyelhették a munkafolyamatokat, valamint betekintést nyertek az eszközök és munkagépek használatába. Ezt
követően a Krisa étteremben tartottak terepszemlét, ahol a konyhai fortélyokat, valamint a felszolgálás etikettjét és
sajátosságait ismerhették meg. A dolgozók mindkét helyszínen készségesen válaszoltak a gyerekek felmerülő
kérdéseire, elősegítve ezáltal az informálódás lehetőségét. A látottakat a nap további részében egy osztályszintű
projektmunka keretein belül dolgozták fel.

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 2022. október 14-én pályaorientációs napot tartott. A felső
tagozatosoknak játékos ügyességi és szellemi akadályversenyt szerveztek. Nyolc állomás volt, mindegyiken valamilyen
szakmacsoport életébe nyerhettek bepillantást a diákok. A turizmus-vendéglátás ágazatban a pincér és a cukrász; az
építőipari ágazatban a kőműves és a hidegburkoló; a kereskedelmi, gazdaság és menedzsment ágazatban a ruházati
eladó és a vállalkozási ügyviteli munkatárs; az oktatás ágazatban, az újságírás és más információ szolgáltatás ágazatban a
pedagógiai munkatárs, a levéltári asszisztens, ügykezelő, irattáros munkával ismerkedtek meg. Az egészségügyi
ágazatban a betegszállító és ápoló; a honvédelem valamint a rendészet és közszolgálat ágazatban a honvéd kadét és a
magánnyomozó; a szépészet és a sport ágazat keretében a kozmetikus technikus és a sportedző; a környezetvédelem és
vízügy valamint a speciális gép- és járműgyártás ágazatban a hulladékgyűjtő, szállító és a kerékpárszerelő feladatait
láthatták a felsősök. Minden állomáson információt nyújtottak arról is, hogy a megyénkben hol található olyan
középfokú oktatási intézmény, ahol ezeket a szakmákat elsajátíthatják.
A nap végén a felső tagozatosoknak szervezett eseményen tájékoztatót tartott Hajdúszoboszló város három
középiskolája, a Hőgyes Endre Gimnázium, a Közgazdasági Szakközépiskola és a Bocskai István Szakképző Iskola.
Az alsó tagozatosok külső helyszíneken érdekes programokon vettek részt.
Az 1.a osztálynak egy gépészmérnök apuka tartott előadást a szakmájáról, majd a vízműtelepre látogattak el, ahol
megnézhették, hogy min megy keresztül a víz, mire a poharaikba kerül.
Az 1. b osztály a Bocskai Múzeumba látogatott el. Megismerkedtek őseink, a hajdúk mindennapi életével,
munkaeszközeikkel, a kisvárosban élő emberek foglalkozásaival.
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A 2.a osztály a Barátság Hotelben járt. Megismerhették az ott dolgozók feladatait, a hotel történetèt. Bemutatták az
egész épületet. Foglalkozással, rejtvénnyel, megvendégeléssel fogadták a gyerekeket.
A 2.b osztály a városi Gyermekkönyvtárba látogatott. A könyvtár bemutatása során a gyerekek megismerhettèk a
könyvek kölcsönzèsènek menetét, a könyvtár működési rendszerèt.
Ezután nèpmesère èpülő kèzműves foglalkozáson vettek rèszt, ahol állatokat hajtogattak a diákok.
A 3.a osztály a Fazekasházba látogatott el. Két foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. A Kézbe illő hagyomány c.
keretében tárgyakon keresztül ismerték meg a régi mesterségeket. A másik foglalkozáson, a Madárka, madárka címűn,
tányért festettek. A festés előtt papírtányéron megtervezték a mintát, utána pedig elkészítették a saját tányérjukat.
A 3.b osztály a Géptárban járt, ahol Mogyorós József tulajdonos-gyűjtő fogadta a csoportot. Bemutatta a régi
közlekedési eszközöket, autókat, motorokat, kerékpárokat; és beszélt azok működési elvéről is. A gyerekek
megtekinthették és kipróbálhatták a régen használt mezőgazdasági járműveket, traktorokat. Rácsodálkozhattak az
elődeink által a házban és a ház körül használt eszközökre, használati tárgyakra. A néhány évtizeddel ezelőtti
elektronikai-szórakoztató eszközökkel, tévével, rádióval, mozis vetítő-berendezéssel is megismerkedtek. A 4.a osztály a
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. ásványvíz palackozó üzemében járt. A palackozás technológiájának megismerésén túl
a forráskútról is tájékoztatást kaptak. Ezen kívül az ásványvíz összetételéről és jótékony hatásairól is szó esett.
A 4.b osztály a Bocskai István Múzeumba látogatott el. A gyerekek megismerkedtek a múzeum névadójának
történetével, majd megtekintették a fejedelmi korona és jogar hiteles másolatát. A néprajzi kiállítás keretében
lehetőségük volt a hagyományos viseletet magukra ölteni, és a hajdú fegyvereket is kézbe vehették. Ezután a Retró-
kiállításon betekintést nyertek a '70-es, '80-as évek életmódjába.
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EMLÉKEZÉS A HŐSÖKRE – OKTÓBER 23. 

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája Nagykerekiben az 5-6. n osztálynak
tartott pályaorientációs foglalkozást, csoportmunkát, látogatást.
A gyerekeknek beszélgettek a karrierlehetőségekről, majd ezt követően elsétáltak a piacra, ahol az őstermelők és
kereskedők munkáját ismerték meg. A tanulók bátortalanul tettek fel kérdéseket, majd almát vásároltak, amit ők
maguk mérhettek ki a mérlegen.
Ezután tovább sétáltak a nagykereki vasútállomásra ahol határrendészekkel tudtak beszélgetni a rendészeti munkáról.
Az osztályterembe visszérve a látott szakmákat elemezték, megbeszélték, milyen tantárgyak vagy készségek
szükségesek egy adott szakma műveléséhez. A megbeszéltekről és a látottakról a tanulók csoportban plakátokat
készítettek, amit az osztályteremben függesztettek ki.
Az utolsó órát, különböző szakmákról szóló videók megnézésével töltötték.

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP NAGYKEREKIBEN

A Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Ökrös István Tagiskolájának
tanulói hagyományos foglalkozáson vettek részt.
A 4 fős csapatok bemelegítésként a Rákosi és a Kossuth-címer
összekeveredett puzzledarabjait rakták ki és nevezték meg időre, majd
1956. október 23-i események budapesti helyszíneit kellett meghatározni
térkép segítségével.
Nagy Imre miniszterelnök 1956. november 4-i beszédének meghallgatása
még inkább elősegítette, hogy a tanulók bele tudják élni magukat az adott
történelmi helyzetbe. A versenyfeladatok megoldása elősegítette, hogy a
felsős tanulók 1956. október 23-ával kapcsolatos ismeretei elmélyüljenek
és emlékezetessé tették számunkra a délutánt.

Október 23. alkalmából történelmi vetélkedő a felső tagozaton
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EMLÉKEZÉS

Október 23.

A Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskolában 2022.
október 21-én ünnepélyes keretek között emlékeztek
meg az 1956-os eseményekről. A 8. osztályos tanulók
dramatikus műsor keretében elevenítették fel a 66 éve
történteket, felidézve azokat a történelmi tényeket,
melyek a forradalomhoz vezettek. A műsorral nyomon
követhették a főbb mozzanatokat, a mindössze szűk két
hét eseményeit, az előzményektől a forradalom
vérbefojtásáig. Megemlékeztek a szabad hazáért küzdő
névtelen hősökről, a bebörtönzött elítéltekről, a
hazájukat elhagyó menekülőkről. A műsor
mondanivalóját a zenei részletek is érzékeltették. A
mártírokra emlékezve megfogalmazódott az is, hogy
szabadon 33 éve ünnepelhették meg először hazánkban a
forradalom évfordulóját, amikor ezen a napon kikiáltották
a Magyar Köztársaságot.
Az ünnepség a hősök emlékére állított kopjafánál történő
koszorúzással zárult, ahol a sárándi iskola nevelőtestülete
és tanulói mellett, a meghívott vendégek is leróhatták
tiszteletüket.

Mint minden évben, most is a hetedik osztályosok készültek a megemlékezésre iskolai szinten az Irinyi Károly Általános
Iskolában. Az alsós és a felsős osztályosok reggel közösen sétáltak el az Esztár központjában levő József Attila közösségi
színtérbe.
Először egy rövid videót nézhettek meg közösen, ami két fiatal háborúban töltött időszakáról szólt, hogy védték meg
hazájukat, Magyarországot, s hogy szakította őket szét a forradalom. S majd öregkorukban, hogy találtak újra egymásra.
Hiszen arra az időszakra leginkább jellemző volt az összetartás, de az elszakadás is.
Előbbire A Pál utcai fiúk című előadás betétdalával erősítettek rá, ahol az egész osztály közösen énekelte a Mi vagyunk a
grund című számot, melyhez közös koreográfiával és felszereléssel készültek. Ezután személyes beszámolókat is
meghallgathattak a résztvevők, melyek még a forradalmat megélt ismerőseiktől gyűjtöttek össze.

Gyertyát gyújtottak a
szabadságharcban elesett
emberekért, végül a lányok
egy árnyjátékkal fejezték be a
műsort, melyben egy
szerelmespár szétválásáról
láthattak jeleneteket.
A műsor befejezéseként zenei
aláfestés nélkül énekelték el a
Szózatot, s érezték át a
megemlékezés jelmondatát:
AHOL A HŐSÖKET NEM
FELEJTIK, MINDIG LESZNEK
ÚJAK.
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1956.OKTÓBER 23.- MEGEMLÉKEZÉS

Idén 592 ember döntött úgy Püspökladány városában, hogy az október 23-i ünneplésnek azt a különleges formáját
választja, hogy részt vesz a Petritelepi Általános Iskola és a Petritelepi Iskoláért Alapítvány által szervezett 32.
emléktúrán, letekerve a 25 km-es távot.
Az iskola udvarán már kora reggel serényen szorgoskodtak az iskola dolgozói. A szülőkkel, gyerekekkel, támogatókkal
együtt az utolsó simításokat is elvégezve készültek fel a város legnagyobb tömegsportrendezvényének lebonyolítására.
Régen nem látott sokaság lepte el az iskola udvarát. A ködös reggel ellenére a program kicsalogatta a ladányiakat a
Petritelepre. 112 család, baráti társaságok, 592 fő egyéni induló: idősek, fiatalok, gyerekek izgalommal telve, jókedvűen
várták a rajtot.
A program szervezése és lebonyolítása rendkívüli összefogás eredményeként példamutatóan valósult meg a rendőrség,
a polgárőrség és az önkéntesek biztosítása mellett.
A rendezvényt Bodó Sándor országgyűlési képviselő is megtisztelte. Köszöntőjét követően Tóth Lajos Püspökladány
város polgármestere adta meg a jelet az indulásra.
A kerékpározók a tavalyi fordulópont, Nádudvar felé vették útjukat a városon keresztül. Csodálatos élmény volt látni az
emberáradatot, melynek negyedóra kellett, hogy elhagyja a Petritelepi Általános Iskola udvarát. A városlakók számára a
nap színfoltja volt, ahogy végig vonultak Püspökladány utcáin a kerékpárosok.
Megérkezés után a jótékony támogatók jóvoltából értékes ajándékok vártak a távot teljesítő kerékpározókra: 4 db
kerékpár, futóbicikli, rollerek és egyéb tárgyjutalmak, utalványok. A tombolasorsoláskor nem kis izgalom mellett
találtak gazdára a felajánlások.
Ezen a napon mindenki nyertes volt. A sport, a természet szeretete, a kitartás volt az igazi jutalom. Ünnep volt ez a nap!

KERÉKPÁROS EMLÉKTÚRA A PETRITELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

„… Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el.” – ez
a gondolat szolgált mottóul az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborjáni Telephelye megemlékezéséhez. Márai Sándor
szavai ezek, aki végigélte 1956. október 23-a eseményeit.
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Szöveg helye

Október 21-én, pénteken délelőtt 11:00 órakor Tóth József református lelkipásztor megnyitó beszédét és áldását
követően a gáborjáni iskola alsó tagozatos tanulói ünnepi műsorral emlékeztek meg az 1956-os forradalom
eseményeiről Szilágyi Mária és Magyarné Bene Krisztina felkészítésével a település templomkertjében. Erre az
alkalomra már szeptembertől nagy izgalommal készültek a gyerekek, pedagógusok is. Mindenki ügyesen, élvezettel
szavalt és énekelt! A műsor zárásaként a diákok zászlót tűztek, mécsest gyújtottak, a meghívott vendégek pedig
elhelyezték koszorúikat az ’56-os Emlékműnél.

Az emlékezésben a Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolája 4. és 5. osztályos tanulói
vettek részt. Versekkel, dalokkal idézték fel az ’56-os forradalom történéseit, emléket állítva a forradalom hőseinek,
áldozatainak.
Az ünnepi műsor után a gyermekek átvonultak a Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat épületéhez, ahol az
emléktáblánál elhelyezték a megemlékezés virágait.
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SZÉP ERNŐRE EMLÉKEZTÜNK

EMLÉKEZÉS SZÉP ERNŐ HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJÁRÓL

MEGEMLÉKEZÉSEK

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 8. osztályos diákjai etika óra keretében megemlékeztek Szép Ernőről.
Csatlakoztak Túri Borihoz és Vaskóné Borikához, akik mindketten részesültek az íróról elnevezett városi kitüntetésben. A
díj átvételekor született az ötlet, hogy évről-évre tesznek valamit a kollégium udvarában lévő szobornál. Most, a halála
évfordulóján, iskolás gyerekeknek meséltek Szép Ernőről, a családjáról, írásairól. Különleges koszorú került a
mellszoborra, tele olyan növényekkel, melyek a műveiben megjelentek. A gyerekek, kapcsolódva az alkalomhoz,
verseket olvastak fel a művésztől.

Október 3-án került sor a Szép Ernő Kollégium életének egyik legfontosabb
eseményére. Ezen a napon emlékeztek meg a kollégium névadójáról, Szép
Ernőről halálának évfordulóján. Az ünnepségen rövid részleteket láthattak-
hallhattak Szép Ernő műveiből. Ezután az előző tanévben kiemelkedő tanulmányi
és közösségi munkát végző kollégistákat jutalmazták oklevéllel és
könyvjutalommal. Az ünnepség hagyományos zárásaként a Diákönkormányzat
képviselői a kollégium diákjainak és dolgozóinak jelenlétében megkoszorúzták a
névadó mellszobrát a kollégium udvarán.

MIHAI EMINESCU ROMÁN KÖLTŐRE EMLÉKEZTÜNK…

A Magyarhomorogi Szabó Pál Általános
Iskola Körösszegapáti Tagiskolája is
képviseltette magát Mihai Eminescu román
költő emlékünnepségén, mely az MROÖ
Dokumentációs és Információs Központ és a
Körösszegapáti Román Ortodox Templom
szervezésében került megrendezésre. Az
ünnepségen felelevenítésre kerültek a költő
életének és pályafutásának legfontosabb
állomásai. A felső tagozatos diákok – Méhes
Annamária, Veres Stella Melissza, Tarczali
Ádám Félix 5. osztályos tanulók és Pálfi
Johanna Sára 8. osztályos tanuló – verseket
és román dallamokat idéztek Eminescu
munkásságából.
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ŐSZI TANÁRI HANGVERSENY

BOCSKAI-NAP A DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2022. október 17-e reggelén a Derecskei Bocskai István Általános
Iskola Bocskai-nap nyitó eseménye a Bocskai-dombormű
koszorúzása volt. A Bocskai-nap megnyitóján a fanfár ünnepélyes
hangja köszöntötte az iskola apraját és nagyját Fazakas Árpád és
Kövér Péter, a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusainak közreműködésével.

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárainak közreműködésével került megrendezésre a hagyományos őszi
tanári hangverseny a helyi katolikus templomban.
A nagy sikert aratott műsorban hallható volt gregorián ének, blockflöte-viola da gamba duó, opera ária, klarinét-fagott
duó, kamarakórus, gitár duó, hegedű duó, fuvolaszóló, fúvóskvartett.
A szereplők: Fejszés Dániel, Domokosné Mezei Katalin, Péntekné Bíró Edit, Tornyi Blanka, Csávásné Kubassy Klára,
Czinege Edit, Jäger Éva, Suba Sándor, Abuczki Norbert, Ácsné Mocsár Irén, Vadnai Eszter, Kaszás Bernadett, Kövér Péter,
Fazakas Árpád, Krucsó Zoltán.
Az orgona és zongorakíséretet Mészáros Edit, Fejszés Dániel és Szamosközi Gergő látta el.

A zászlóbevonulás után Porkoláb Ferenc 7. c osztályos tanuló ismertette Bocskai urunk
kiáltványát. A Bocskai-napok kezdetének közhírré tételét Csizmadia Gábor 7. a osztályos
tanuló dobpergéssel kísérte.

HÍREINK
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RÉZFÚVÓSOK HANGVERSENYE

Kovácsné Katona Irma intézményvezető-
helyettes köszöntőjét követően Katonáné
Ferencz Éva intézményvezető szeretettel
köszöntötte a tanulókat, a pedagógusokat
és a vendégeket. Ünnepi beszédében
megemlékezett az intézmény névadójának,
Bocskai István életének legfontosabb
eseményeiről.
A megemlékezést követően a
Diákönkormányzat vezetője, Tivadar Lilien
8. a osztályos tanuló ismertette a Bocskai-
nap programjait, majd Dombi Imréné
tanítónő koszorúzó beszédét hallgatták
meg.
A beszédet az első osztályosok
fogadalomtétele követte. A legkisebb
tanulók - az iskolapolgárrá fogadásuk
alkalmából - ügyesen mondták el Kovácsné

Katona Irma intézményvezető-helyettes után az eskü szövegét, majd a 8. osztályos tanulóktól örömmel vették át a
Bocskai-sapkákat.
A Bocskai-nap megnyitójának záró eseménye a kenyérátadás volt. A megnyitó után az intézmény alsó tagozatos tanulói
kézműves foglalkozásokon vettek részt. A kézművesek napja sokszínű és tartalmas tevékenységei nagy élményt
nyújtottak számukra. A gyerekek megtanulták a szűrrátét készítését, elsajátították a batikolás fortélyait, fonallal
dolgoztak, csuhéból alkottak és tökfaragásban ügyeskedtek.
A tanító nénikkel a gyerekek gyöngyöt fűztek, kóborkövet festettek, fonalakkal ügyeskedtek, megismerték a
gyertyaöntést és a szalvétatechnikát, üvegfestéssel szép képeket készítettek és a Mosolygó mocorgó vidám
foglalkozásán vettek részt. A felső tagozatosok közük osztályonként három fő aszfaltrajzversenyen vett részt. A főépület
előtti járdára a Nagykerekiben található Bocskai-várat örökítették meg a kis tehetségek.
Tízórai után a felső tagozat két részre bomlott és akadályversenyre indult. Az 5-6. évfolyamon és a 7-8. évfolyamon is 7-
7 akadályt kellett leküzdeni az osztályközösségeknek. Volt kódfejtés az új főtéren és ismerd meg Derecskét címmel
kincskereséssel egybekötött településismereti kvíz is.
A Derecskei Jóbarátok Nyugdíjas Klub tagjai Dávid Józsefné vezetésével csigacsinálásban próbálhatták ki magukat az 5-
6. évfolyamon tanulók illetve Derecske városról készített TOTÓ-t oldhattak meg. Különböző ízű lekvárokat kóstolhattak
meg, amiknek az ízeit kellett felismerniük.
A Derecskei Városi Könyvtár munkatársai, a Városi Művelődési Központ munkatársai és a Derecskei Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ munkatársai is szívesen fogadták épületükben a gyerekeket. Játékos feladatokkal bizonyították,
hogy ez az akadály sem fog ki rajtuk.
Bocskai urunk leggyorsabb hajdúja, legerősebb hajdúja és legügyesebb hajdúja állomáson próbát tettek a tanulók.
Szívesen mutatták meg gyorsaságukat és ügyességüket is a főtéren.
A napot a rendhagyó Bocskai-futással zárták. 1604-1606 lépés Derecskén-Emlékfutás elnevezéssel a gyerekek 3 kört
futottak az iskola körül.

Október 11-én a Derecskei Polgármesteri Hivatal
Dísztermében hallgathatták a megjelentek a Derecskei
Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós növendékeiből alakult
kamaracsoport műsorát.
Trombitán Debreceni Zsuzsanna, vadászkürtön Arany József,
tenorkürtön Mazsu Bálint játszott.
Az elhangzott zeneszámokat betanította Krucsó Zoltán.
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BESZÁMOLÓ A 2022-ES FELSŐTÁRKÁNYI TÚRÁRÓL

EURÓPAI UNIÓS ÓRA

A cserszömörce ilyenkor a legszebb, és ezt az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
diákjainak is látnia kellett. Elhaladva az ország legmagasabban fekvő szőlőskertjei mellett ismét megmászták Eger
irányából a Nagy-Egedet. Ez komoly erőpróba volt az „alföldi tüdőknek”, de a látvány minden nehézségért kárpótolta
őket. Felfelé kapaszkodás közben az éles szemű szerencsések több millió éves csigák, kagylók maradványait fedezhették
fel a talpuk alatt. A végcél ismét a Felsőtárkányi-tó a játszótérrel, ahol finom rétessel és forró csokival pótolták az
elégetett kalóriákat. Akiknek volt sütnivalója (szalonna, kolbász), azok a tűz mellett falatoztak jóízűen. Ez is egy szép őszi
nap volt, aki elment a túrára nem bánta meg!

Az őszi túra nem maradhat el!

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 4.
osztályos diákjai 2022. október 25-én különleges órán
vehettek részt. A Hajdú- Bihar megyei Europedirect
munkatársa tartotta az órát az Európai Unió
működéséről, múltjáról, jelenéről. Számukra új és
érdekes információkat tudhattak meg az Európai
Unióról, mint pl. mikor, milyen szándékkal alakult, mik
a belépés feltételei, milyen előnyök származnak a
tagállamoknak a tagságból adódóan, stb. Az előadás
végén lehetőség volt kérdéseket feltenni. Dicséretben
részesültek a gyerekek az előadótól a sok okos, igazi
érdeklődést mutató kérdés miatt. Végül egy jó
hangulatú csapatjátékban mérhették össze
tájékozottságukat a gyerekek. Eredményes, vidám óra
volt.
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ŐSZI TERMÉSEKBŐL ALKOTÁS

A Hőgyes Endre Gimnáziumban október 17-én került megrendezésre a diákönkormányzat szervezésében az Elsősavató 
ünnepség. A bejövő osztályoknak előzetesen megadásra került beöltözési témájuk, amelyek a következők voltak:
7.e – Hupikék törpikék, 
9.a – Mickey egér,
9.b – Minyonok,
9.d – Hófehérke és a hét törpe.

ELSŐSAVATÓ 

Mindezek mellett aznapra egy előre betanult táncot kellett előadniuk és elmondaniuk osztályuk indulóját, amelyeket
egy tíz főből álló zsűri pontozott. Ezután különböző vicces feladatok következtek, amelyeken összemérhették
közösségük összetartó erejét és ügyességüket egyaránt. A vetélkedők során megtapasztalhatták milyen lenne, ha ők
szerepelhettek volna a Karib-tenger kalózai című filmsorozatban vagy éppen tudják-e az osztályfőnökeik gondolatait
olvasni. Az avató végére a 7. és 9. osztályos tanulók Hőgyeses diákokká lettek avanzsálva.
A legjobb beöltözésért járó feleletmentes nap díját a 7.e osztály zsebelhette be, míg a legjobb elsős osztály címét a 9.a
osztály nyerte el. Összességében elmondható, hogy nagyon szórakoztató és mókás napot tudhattak maguk mögött,
amely mindenki számára élménydús és emlékezetes marad.

2022. október 15-én Sarkadi Evelin tanító ötletgazda jóvoltából kiállítást
rendezett a Barsi Dénes Általános Iskola az őszi termésekből készített
alkotásokról. Sok kreatív dolog született, mely a szülők és gyerekek keze
munkáját dicséri. A zsűrinek mindegyik alkotás elnyerte a tetszését, de
a pontok alapján: I. helyezett(ek): Papp Hanna (2.a), Kolozsvári Tifani
Tünde (1.a) műve lett. II. helyezett(ek): - Krucsó-Danek Zamira (2.a),
Pénzes Zoltán (1.a) - Pénzes Lilla (4.a), Bere Barbara (4.a) műve lett. III.
helyezett: - Szücs Nolen műve lett. Az alkotások készítői emléklapban,
csokiban, a nyertesek oklevélben és ajándékban részesültek.
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RÁKÓCZISOK A SZOLNOKI HELIKOPTER BÁZISON

CSALÁDI HANGVERSENY

A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium honvédelmi tanulmányi kirándulása Szél Gábor
tanár Úr szervezésében 2022. október 11-én valósult meg. A kilencedik és a tizedik évfolyam honvédelem szakos tanulói
egy élménydús napot tölthettek el a Szolnoki Helikopter Bázison. Először a Repülőműszaki Oktatásbiztosító Központba
mentek, ahol számos forgalomból kivont harci helikoptert nézhettek meg és a tanulók lehetőséget kaptak, hogy
mindegyikbe beüljenek. Részletes tájékoztatást kaptak a gépek műszaki állapotáról és arról is, hogyan tudtak ezekkel a
harci járművekkel katonai szolgálatot teljesíteni. Ezután felvitték a kis csapatot az irányító toronyba, ahol betekintést
kaphattak a légi irányítás rejtelmeibe. Megtudták, hogy milyen részletes pontossággal működik a katonai meteorológia.
A legérdekesebb élményt a szimulátor nyújtotta, ahol a diákok kettessével beülve megtapasztalhatták, hogy milyen
élmény egy ilyen helikopterrel repülni. A csapat köszöni a Szolnoki Helikopter Bázisnak ezt a fantasztikus élményt!

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola gyerekeknek,
illetve családoknak szóló műsora zajlott a helyi
Táncművészeti székházban október 26-án.
Az elhangzott műsor vezetője Domokosné Mezei
Katalin volt. A látványos, szórakoztató zeneszámokat
a művészeti iskola tanárai biztosították.
Fellépett Péntekné Bíró Edit, Kövér Péter, Czinege
Edit, Csávásné Kubassy Klára, Vadnai Eszter, Ácsné
Mocsár Irén, Krucsó Zoltán és Makó Éva tanuló.
Zongorán közreműködött Szamosközi Gergő.
A műsor végén remek hangulatú táncjátékban
vehettek részt a megjelent szülők és gyerekek.
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TUDÁSMEGOSZTÓ KIÁLLÍTÁS

2022. október 4-én a Derecskei Bocskai István Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói Budapestre utaztak, és
megtekintették a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét, melynek oldalfalai tartalmazzák a történelmi Magyarország
helységneveit, köztük Derecske nevét is. Megcsodálták az emlékhely középpontjában lévő gránit tömbben elhelyezett
örökmécsest.
Sétáltak a Kossuth téren és a Cipők a Duna-parton emlékműnél, gyönyörködtek a Duna, a hidak, a Budai-hegyek
szépségében és az Országház csodálatos épületében.
Az Országházba lépve az arannyal borított falak, hatalmas oszlopok és szobrok, színes üvegablakok tárultak a kis csapat
elé. Megnézték az üléstermet és a kupolacsarnokban őrzött Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Találkoztak és
beszélgettek dr. Vitányi Istvánnal, a választókerületünk országgyűlési képviselőjével, aki bemutatta a Parlamentet.
Játszottak az Olimpia park játszóterének különleges játékaival, sétáltak a Margit hídon és élményutazás segítségével
megismerkedtek a Margit-sziget nevezetességeivel. A zenélő szökőkút ritmusra emelkedő vízsugarai pihentető élményt
nyújtottak számukra.
Az élményekben gazdag őszi tanulmányi kirándulásról az esti órákban érkeztünk haza.

BUDAPESTI KIRÁNDULÁS

Tudásmegosztó kiállítás nyílt gyógypedagógiai
képességfejlesztő eszközökből a Hajdúszoboszlói Bárdos
Lajos Általános Iskolában. Karacs Erzsébet, Kokas Csilla
és Telegdi Edit gyógypedagógusok saját készítésű tanulást
segítő játékaikat mutatták meg. A kiállítás bepillantást
enged, az egyéni fejlesztő foglalkozásokon alkalmazott
eszközök sokaságába. A kreatív, színes, esztétikus, jó
motivációs hatással bíró eszközök többsége
újrahasznosított anyagokból készült, egyszerre több
képesség fejlesztésre is alkalmas.
Jól hasznosítható önálló munka, önellenőrzés során is,
vizuális támogatást nyújt a tanulók számára. Az
eszközökkel végzett játékok során a tanulók új
ismeretekhez juthatnak, vagy rendszerezhetik a már
megszerzett tudásukat.
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ALMA-PARTI A BARSIBAN

A kiállított társasjátékok hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre, az együttműködésre, egymás elfogadására és a
segítségadás fontosságára. „Bárcsak mi is ilyenekkel tanultunk volna alsóban!” – jegyezte meg egy felsős tanuló, a
kiállítás megtekintése közben.

2022. október 1-jén a diákönkormányzat és az
alsó tagozat szervezésében családi napot
tartott a Barsi Dénes Általános Iskola Alma-
parti elnevezéssel. A délelőtt folyamán
akadályverseny keretében, játékos ügyességi
és gondolkodtató feladatok megoldása során
mérték össze tudásukat a családok tagjai.
Alma felhasználásával készült sütemények
kóstolója tette „édesebbé” a napot. A jó
hangulatú versenyen a következő eredmények
születtek: I. helyezett csapat: a „Pénzes-
mérges” - Pénzes Zoltán (2.a) és Pénzes Lilla
(4.a) családja. II. helyezett csapat: a „Verebek”
- Kolozsvári Tifani Tünde (1.a) családja és
Szűcs Nolen (1.a) családja. III. helyezett csapat:
a „Cica család” - Krucsó-Danek Zamira (2.a)
családja, akik ajándékban részesültek.
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A Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói és a végzős osztály szülei a pedagógusokkal összefogva
idén is megrendezték a hagyományőrző, több évtizedes múlttal rendelkező őszbúcsúztató rendezvényüket. Ezen a
napon a táncoló gyerekek, zeneszó mellett végig vonultak a falu utcáin. Eltáncolták szüreti táncukat. A bírót és a
bírónét lovas hintó szállította, a kisbíróval egyetemben, aki minden megállónál kidobolta a tudnivalókat és a falu
pletykáit is. A gyerekeket – először ebben az évben, ló hiján! – nem lovasszekér, hanem kisvonat vitte egyik helyről a
másikra. A felvonulás után este a bál következett. Ahol összegyűlt a falu apraja-nagyja, és hajnalig ropták a táncot. A
rendezvény nagyon jól sikerült, mindenki boldogan beszélt a hétvégi eseményekről.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK…!

FAZEKASTÁBOR MAGYARSZOMBATFALVÁN
A Hagyományok Háza jóvoltából október 10-15 között nyolcadszor volt
lehetősége a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium
diákjainak fazekastáborban részt venni. Magyarszombatfán. Albert Attila
műhelyében megismerték a történeti Őrség jellegzetes edényfajtáit,
alapanyagait és mázazási technikáit. Az elméleti ismereteken túl gyakorlati
tudásra is szert tettek oktatóik, Bangó Aliz fazekas népi iparművész és Albert
Attila fazekas népi iparművész, valamint Fazekas Ferenc és Sóczóné Kása
Gyöngyi nádudvari fazekastanárok segítségével. A nádudvari csoport egy hétre
érkezett Magyarszombatfára. A hét fénypontja a látványégetés volt: a
résztvevők a saját maguk által készített tárgyakat égették ki Albert Attila
iránymutatásai alapján.
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OKTÓBER HAVI TEREMDEKORÁCIÓ ÉS TISZTASÁGI VERSENY

SZÜRETI PROJEKTNAP 2022.

Az osztályban tett látogatásakor vidám és lelkes csapattal
találkozhatott a DÖK tantermeket értékelő tagjai. A
falakat csodás, változatos, gondosan elkészített gyermek
- munkák borították, melyek az aktuális évszak
sajátosságait tükrözték. Az egyik asztalt egy kosárnyi
vadgesztenye és egy csokornyi őszi színekben pompázó
levél díszítette, melyet a csapat az aznapi séta közben
gyűjtögetett. A polcok rendezettek voltak, friss levegő és
tisztaság volt jellemző a teremben. Sőt, még a
papírgyűjtéssel kapcsolatos igyekezetek is meglátszottak.
Különösen értékelendő, hogy az osztály cserepes
növények gondozására is odafigyel.

Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI diákönkormányzata a 2022/23-as tanévre bevezette a havi
rendszerességű teremdekoráció és tisztasági versenyt, melyben az anyaintézmény minden osztályát nevezetnek tekinti.
Az október havi „Legkreatívabb és legrendezettebb” osztály a logopédiai osztály.

Gratulálunk a csapatnak az október havi “Legkreatívabb és legrendszerezettebb osztály” címhez. Az október havi
“Legkreatívabb és legrendszerezettebb osztály” jutalomként a kitüntető oklevél mellett, DÖK által készített
mozijegyeket is átvehetett. Az osztály 2022.10.27-én tekintette meg az általa választott Coco című mesét, mely a
tantermükben került vetítésre, igazi mozis hangulat keretében.

Szeptember 15-én a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában rendhagyó
szüreti rendezvény valósult meg.
A projektnap a 3. osztályosok műsorával kezdődött, amely a jelenlevő gyerekek és
pedagógusok közös táncával folytatódott. A táncház után, minden osztály az
osztályfőnöke vezetésével, a tantermekbe vonult, ahol a szürettel kapcsolatos
kézműves tevékenységeket végeztek. Az elkészült munkadarabokból kiállítás
készült.
A kézműves foglalkozást nagyon élvezték a tanulók és gyönyörű munkák születtek.
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A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és
Kollégium október első napján részt vett a Megyei
Közgyűlés szervezésében megrendezett Hajdú
Hagyományok nyomában elnevezésű városi
rendezvényen. A nap folyamán kézműves
foglalkozásokkal és nyitott műhelyekkel várták az
érdeklődőket. Vendégül látták Bulcsu Lászlót, a Hajdú-
Bihar Megyei Közgyűlés alelnökét, aki látogatása során
arról beszélt, hogy több ponton kapcsolódhatna az
intézmény a partiumi határmenti települések
oktatásához.
A rendezvény részét képezte egy főzőverseny, ahol 3
csapattal neveztek az iskola diákjai és tanárai.
Szintén ezen a napon Nádudvar város
testvértelepülésének képviselőit is fogadták. A Szalárdon
működő általános iskola igazgatója és helyettese,
valamint két pedagógusa látogatott el az iskolába. Az itt
folyó munka, és a továbbtanulási lehetőségek
megismerése után egy nyilatkozatot tettek a testvériskola
kapcsolat létesítéséről. Közös cél, hogy Szalárdról és a
környező településekről is érkezhessenek diákok
Nádudvarra.

HAJDÚ HAGYOMÁNYOK NYOMÁBAN
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TÖKFARAGÓ VERSENY

KERÉKPÁRTÚRA BOCSKAI HALÁSZATBA

A Barsi Dénes Általános Iskolában október végén Tökfaragó versenyt hirdettek. Nagyon sok ötletes, kreatív munka
született, amely most is az ügyes kezű szülők és gyerekek munkáját dicsérte. 45 db faragás vett részt a versenyen,
amihez az egyik szülő segítségével érkeztek az intézménybe a megmunkálásra váró tökök, melyet egy helyi vállalkozó
ajánlott fel. A zsűri nagyon nehéz helyzetben volt a csodás alkotások láttán, de végül megszületett a döntés.
I. helyezett: Pénzes Lilla (4.a) - Pénzes Zoltán (2.a), II. helyezett: Papp - Pálfi Fanni (4.a), III. helyezett: Puczik Gábor ( 2.a),
IV. helyezett(ek): Mező Berill (2.a) és Gyöngyösi Tiffani (1.a)
V. helyezett: - Szűcs Dorka Luca (4.a) osztályos tanulók művei lettek. A helyezést elért tanulók ajándékban részesültek.

A Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola 5.a és 5.b
osztálya október 19-én meghívást kapott Fehér Attilától, a
MOHOSZ halőri vezetőjétől, a Bocskai Halászatba.
Az utat kerékpárral tették meg, Bertalan Attila pedagógus
vezetésével. Oda-vissza legalább 30 km-t tekertek, ami
főképp kerékpárúton történt.
A halastavak nagy részéről már leengedték a vizet,
rengeteg vízimadár, főként sirály keresett a tómeder alján
táplálékot. Megnézték, hogyan emelik ki a teleltető
mederből a telepítésre szánt halakat. Láthatták, hogyan
osztályozzák a kiemelt halfajokat méret és fajta szerint.
Igazán érdekes volt egy termetes csuka látványa, hiszen
közelről láthatták a ragadozóhal fogait is.
A Bocskai Halászat fő profilja a tógazdasági haltenyésztés.
Saját keltetőházukban végzik számos gazdasági halfaj
szaporítását, ivadéknevelését. Saját tájfajta hala a
hajdúszoboszlói Tükrös Ponty.
Számos ismerettel és élménnyel gazdagodtak a diákok
ezen a napon.
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MESEDÉLUTÁN A SÁRÁNDI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 3-4. osztályos tanulói Daruvonuláson jártak a Hortobágyon. A program
a Halastavi kisvasútnál indult, ahol természetfilmet néztek a darvak útjáról, életmódjáról. A kisvonat indulása előtt
húsmentes pikniket rendeztek a szabadban, majd kivonatoztak a Kondás-tóhoz. Előkerültek a távcsövek és a kilátóból
pásztázták körbe az érkező madarakat. A szürkület közeledtével elkezdődött mindenfelől a darucsapatok behúzása. A
gyerekek élvezettel hallgatták a madarak krúgatását és a természetvédelmi őr beszámolóját.

DARUVONULÁS

A népmese napját a Magyar Olvasástársaság felhívására első alkalommal 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A
nap célja, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljon minden meseszerető gyerek és felnőtt mind a
magyar, mind más népek meséi felé.
Ebből az alkalomból került megrendezésre idén a Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskolában a „Mesedélután”. Egy jó
hangulatú délutánt töltöttek együtt Benedek Elek születésnapján, a népmese napján.
A vetélkedők már szeptember elején meghirdetésre kerültek. A jelentkezéseket a magyar irodalmat tanító kollégák
gyűjtötték össze szeptember 23-ig. Osztályonként 3 tanuló jelentkezésére volt lehetőség. Amíg a jelentkezések
beérkeztek, elkészültek a játékos feladatok, a kivetítésre szánt anyagok.
Szeptember 30-án, délután 14 órakor kezdődött a program. Először vegyes korosztályú csapatokat alakítottak sorsolás
segítségével. 7 csapat versengett egymással a győzelemért. Fantázianevüket is a mesék birodalmából kapták. Majd,
mint a mesében, hét próbát kellett kiállniuk. Így néhány órára elvarázsolódtak. A feladatok garantálták a jó hangulatot,
olykor mókás helyzeteket.
A feladatok többsége ismert magyar népmesékhez fűződött és minden korosztály számára lehetőséget biztosított az
aktív részvételre. Előkerült a kalap és a hétmérföldes csizma. Varázserejük segítségével távoli mesebeli vidékekre

juthattak el a résztvevők. Csoportos lépegető mozgásfejlesztő
játék segítségével, időre kelhettek át a mesebeli folyón. Bizony
nem volt könnyű egyszerre lépni, összhangban mozogni.
Hamupipőkének is segítettek lencsét válogatni. Ismert mesékből
játszottak „Most mutasd meg!” játékot. A vetélkedőn a segítők
8. a és b osztály tanulói voltak, összesen 7-en. Ők a helyszín
előkészítésében, a feladatok kiosztásában és a feladatlapok
javításában, az eredmény lejegyzésében vettek részt.
A győztes csapatok: 3. helyezett Manóország, 2. helyezett
Bergengócia 1. helyezett Tündérország csapata lett. Gratulálunk
nekik és minden versenyzőnek! Minden résztvevő
tárgyjutalomban részesült.
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BOCSAVATÓ A TÖKFESZTIVÁLON

Október 15.-én újra megrendezésre került a több évtizedes múlttal rendelkező, hagyományos Tökfesztivál a
Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola felső tagozatán, a „nagyPetőfiben”.
Eredetileg az angolszász Halloween szokásokat idézték meg az angolt tanuló diákok de olyan népszerűvé
vált az iskola tanulói körében, hogy kiegészítették magyar szokásokkal, népi játékokkal is. Így október végén
minden évben faragott töklámpások díszítik az intézmény folyosóit, termeit, és finom sült tök illata csapja
meg az iskolába betérőket. Ijesztő boszik, csontvázak, kísértet járta tantermek borzongatják az ijedősebb
kisdiákok idegeit. Néhány éve jött az ötlet, hogy a felső tagozatba lépő kis ötödikeseket a Tökfesztivál
keretei között avassák nagy felsős bocsokká a nyolcadik évfolyam tanulói. Minden Tökfesztiválnak van egy
témája, idén a környezetvédelem, az újrahasznosítás és a mozgás volt a vezérfonal. A programra az
osztályok a tantermeket ennek szellemében díszítették fel. Nagyon népszerűek voltak a rongyból, labdából
készült tökök.
A vidám délelőttön nemcsak Bocsavató zajlott, hanem izgalmas és vicces tök ihlette sportversenyek is
zajlottak. A nyolcadikosok vicces feladatokon keresztül felavatták a kis ötödikeseket, akik lázasan
készülődtek erre az eseményre. Volt itt minden „borzongatóan” jó: étel-ital kóstoló, tök memória játék.
Ezután minden ötödikesnek teljesítenie kellett az akadálypályát, s végül a nyolcadikosok vastapssal díjazták
a leendő bocsok produkcióit. Végül pedig a nyolcadikosok által írt eskütétel következett. Az alsó tagozatos
kiscsibékből így teljes jogú felsős bocs lett.
Mindeközben a nagy sikerű tökversenyek mellett, egy hatalmas színes tök formálódott az iskola udvarán a
tanulók által gyűjtött színes műanyagkupakokból. A nap végén a kupakok méltó helyükre - az iskolához
közeli gyűjtőkonténerbe- kerültek.
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SZÜRETI FELVONULÁS AZ IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁBORJÁNI 

DIÁKJAINAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

2022. október 15-én a Szüreti felvonulás 14:00-tól került megrendezésre Gáborjánban a Közösségi Színtéren az Arany
János utcán.
A rendezvény szervezését, és lebonyolítását Gáborján Község Önkormányzata és a Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei
Együttes valósította meg. A hagyományként számon tartott táncos rendezvényre az Irinyi Károly Általános Iskola
Gáborjáni tanulóit is felkérték szereplésre, - melyet megtiszteltetésként, örömmel fogadtak.
Több héten keresztül készültek a gyerekek az előadásra. 26 tanuló önként vállalta a dalok és táncok megtanulását, a
páros tánchoz a párok egymást választották ki.
A táncosok bevonulása a falu nevéhez kötődve egy bihari népdal éneklésével történt. Majd ezt követte énekkel és
zenével összekötött, a szüreti hagyományokhoz kapcsolódó népdalok, táncos fergetege. A gyerekek népviseletben,
hajfonatukban szalaggal vidáman, felszabadultan szerepeltek. A műsorszám utolsó táncszámát végig tapsolta a néző
közönség. A kis táncosok, elégedetten vonultak le a tánctérről szüleik büszkeségére.
A Szüreti felvonulásra minden évben sokan ellátogatnak, a környező településekről is sokan érkeztek. Mező Gyula
Polgármester Úr köszöntője után, Pajna Zoltán a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke nyitotta meg a rendezvényt.
Átadta a településnek a Hajdú-Bihar megyét ábrázoló fa puzzle kirakójátékot, mely azt jelképezi, hogy továbbra is
erősödjön az összetartozás érzése a helyiekben. Bemutatkozott Horváth János címzetes Gáborjáni Apát Úr is, aki
köszöntötte a településen élőket és a szereplő gyerekeket.
A Bakator Zenekar kíséretében Tatár Árpád és Barátai „Barangolás a néptánc nyelvén a Kárpát-medencébe” című
előadással készültek a rendezvényre. Az óvodások műsora, a Gáborjáni Hagyományőrző Népzenei együttes citera
műsora majd a helyi Roma táncos lányok szórakoztatták még a közönséget. A felvonulás közös táncházzal ért véget,
ahol a közönség is táncolhatott.
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MOZDULJ A KLÍMÁÉRT!

Jubileumi 10. alkalommal hirdette meg az
Éghajlatvédelmi Szövetség a Mozdulj a klímáért
elnevezésű kampányát, melyen eddig minden
alkalommal részt vett a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos
Általános Iskola. Nem volt ez másképp idén októberben
sem. A tiszta levegő volt a kampány központi gondolata
és ehhez igazodtak a feladatok. Első feladatként az
osztályok képeslapon mutatták be, hogy milyen világot
szeretnének. Az elkészült alkotásokat postázták a
novemberben megrendezésre kerülő, egyiptomi
Klímacsúcs tárgyalóinak. Az elmúlt évekhez hasonlóan
többféleképpen lehetett zöld mérföldet gyűjteni:
környezettudatos közlekedéssel, húsmentes étkezéssel,
faültetéssel, szélcsengő készítéssel, a levegő
ábrázolásával. Több osztály választotta a húsmentes
piknik lehetőségét a szabadban, mely kiváló lehetőség
volt a közösség összekovácsolására is. Az iskola
tanítványai végül 5815 zöld mérföldet szorgoskodtak
össze.
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A VILÁG LEGNAGYOBB TANÓRÁJA A POCSAJI LORÁNTFFY ZSUZSANNA 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola 4. c osztálya is részt vett a
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a Derecskei Élménykert
pályázatán, a madárijesztő-készítő versenyen.
A Géza keresztnevet viselő bábu a Zsűritől III. helyezést kapott. A gyerekek
jutalma egy palacsinta utalvány volt, melyet a Derecskei Élménykertben
válthattak be.
Ezt a vidám eseményt egy Sárándra tett kerékpártúrával kezdték, majd az
Almavirág Étteremnél megállva, egy kis foglalkozással egybekötve
fogyaszthatták el az ízletes almás palacsintákat a kis diákok. Kellemesen
elfáradva érkeztek vissza az iskolába.

PALACSINTÁZÁS A DERECSKEI ÉLMÉNYKERTBEN

A Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola az idei tanévben is csatlakozott az országos felhíváshoz, regisztrálták
intézményüket „A Világ Legnagyobb Tanórája” honlapján. A nyolcadik alkalommal széles körben megrendezett projekt
kiemelt témája a minőségi oktatás.
Október 3–7 közötti időszakban minden osztályban a tanulók életkorának megfelelően alkalmazták a „Globális célok a
fenntartható fejlődésért” című óratervet, saját ötletekkel, kreatív tevékenységekkel gazdagították a programokat.
A globális célok beazonosítása, táblázatkészítés, az egészséges táplálkozás, a sport szerepe életünkben, mind-mind
érdekes formában feldolgozott téma volt. A projekt végén összefoglalásként egy nagyméretű plakátot készítettek a
felső tagozatos tanulókkal, melyen a tudás fájának leveleit a kezük formája adta.
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ISKOLAKERT ALAPOZÓ PROGRAM A NAGYHEGYESI VERES PÉTER 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

SPORTNAPOK A KARACSBAN

Az őszi időszakban többféle kerti munkát végeztek a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola diákjai. Az alsó
évfolyamos gyerekek a már meglévő ágyásokat teljesen gyomtalanították, a nyáron termett haszonnövényeket
eltávolították, a burgonyát kikaparták, a maradék gazokat összegereblyézték. Majd elvégezték az őszi vetést. Többféle
ágyást alakítottak ki: négy ágyásba mustármagokat szórtak, egy ágyást levelekkel fedtek, és lett egy hagymás ágyásuk is,
melybe fokhagymát és hagymát dugdostak. A nyáron megmaradt virágos növények közül a körömvirágot hagyták meg
védő növényként, az évelő növényeket átültették kis cserepekbe. A komposztálók területét rendeztük, az ott lévő egyéb
hulladékokat elhordták. A fákról levágott ágakat kétféle méret szerint szortírozták és kupacokba halmozták, hogy az a
kertben lakó vagy idetévedő állatoknak téli menedékül szolgálhasson.
A másik fontos feladat a gyümölcsös területének rendbetétele volt, ezt a felső évfolyamos diákok bevonásával végezték.
Kikapálták a ribizlitányérok körüli részeket és a málna téglalap alakú sávját is kiásták. A friss területeket kitisztították. A
málna hajtásait metszőollóval visszametszették, tőhajtással ledugványozták a friss földbe, bízva benne, hogy ezek
tavaszra megfakadnak. Az iskola tavaszi tervei között szerepelnek az alábbiak: kis kerítés megépítése a kert köré, a
korábban meghirdetett „Kertünk neve” című pályázat eredményének ismertetése, jelző- és jelölőtáblák és feliratok
kihelyezése a megfelelő helyekre, a komposzt kitermelése, rostálása, ágyásokba töltése, illetve a gyümölcsösök
területének kitisztítása.

A Karacs Ferenc Kollégium 2022. 10. 5-6. között rendezte meg a
Sportnapokat, melyen mozgásos és erőnléti valamint ügyességi
és szellemi kihívásokban jeleskedhettek a négy fős nevezett
csapatok.
Cél, hogy minél többen sportoljanak, valamint e területen is
építsék a közösséget.
A versenyszámok kihívást jelentettek, de mindenki teljesíteni
tudta az aznapra kijelölt feladatokat, és estére kellemesen
elfáradtak a gyerekek. A két napon viaskodhattak, valamint a
versenyszámokkal pontokat szerezhettek amiből kialakult a végső
sorrend.
Az első helyezett tortát, a második és harmadik helyezett pedig
édességet vehetett át.
A versenynapokat jókedv és érdeklődés kísérte, ezért a kollégium
bízik benne, hogy hagyománnyá válik ez a rendezvény.
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A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában 2022. október 28.-án a Halloween ünnep jegyében került
megrendezésre a 2. projektnap az alsó tagozatos tanulók számára a művelődési ház és a régi polgármesteri hivatal
udvarán.
Ebéd után néhány szó esett az ünnep kialakulásáról, szokásairól, majd csoportonként rajzokat, rejtvényeket fejtettek
meg, illetve kézműveskedtek a gyerekek a Halloweenhez kapcsolódóan. Ezután kezdődött a közös verseny és a tánc az
udvaron.
Először szobor játékot játszottak, mely szabálya a következő volt: a zene hallgatása közben táncolhattak, mozoghattak
a gyerekek, de a zene leállításával, mindenkinek szoborrá kellet merednie, aki megmozdult, az kiesett a játékból. Az a
csoport lett a győztes, ahol a legtöbb gyerek maradt játékban. Itt együtt játszott az egész alsó tagozat.
Ezután sorverseny következett, itt már külön versenyeztek a csoportok. Volt célba dobás dióval, tökkel való futás, páros
lábon szökdelés, egy lábon szökdelés, labda átadása kézről kézre fej fölött, majd terpeszállásban láb alatt. Ügyeskedtek
karikával, labdával.
Amikor minden feladatot teljesítettek a tanulók, az egész alsó tagozat apraja nagyja együtt táncolt, a tanulók kívánságai
alapján hallgatott zeneszámokra.
A versenyzés, kihívás, megmérettetés mindig örömmel tölti el a gyerekeket, ezek a feladatok fejlesztették a
mozgáskoordinációjukat, figyelmüket, türelmüket, empátiájukat.

TÖKLÁMPÁS PROJEKTNAP A MIKEPÉRCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN
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CSIBEAVATÓ A PÜSPÖKLADÁNYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

CSIBE- ÉS TÖKMAGAVATÓ A BÁRDOSBAN

2022.10.07-én került megrendezésre a Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskolában a csibeavató elnevezésű
rendezvény. Már az azt megelőző hetekben lázas készülődés folyt mind az elsős kisdiákok, mind pedig a 4. osztályosok
részéről.
A két elsős osztály közös produkcióval készült. Mondókákkal, dalokkal mutatták be, hogy mi mindent tanultak már az
iskolában. Számoltak, énekeltek, táncoltak. A felsőbb évesek és a tanító nénik lelkes tapssal bátorították őket. Ezután a
4.a osztály „Melyiket válasszam” című versével mutatta be a legkisebbnek az osztályzatok rejtélyes világát. A jótanács
így hangzott: „az ötöst válasszad társnak! Örömöt szerzel édesanyádnak.” Majd egy vidám dallal szemléltették, hogy az
iskolai közösség tagjának lenni, milyen felemelő érzés. Az előadások után a próbatétel következett. Két akadálypályán
kellett végighaladniuk a gyerekeknek. A negyedikesek bemutatták a feladatokat, majd segítettek a kicsiknek, hogy
mindenki biztonságosan célba érjen. Egy dobókockás feladatban még versenyzett is a két osztály egymás ellen. A
közönség lelkesen biztatta őket. A mozgásos feladatok után következett a fogadalomtétel. Ezáltal hivatalosan is a
petőfis diákok soraiba léptek a legkisebbek így az iskola nagy családjának büszke tagjai lettek. Ezt jelképezvén a
negyedikesek nyakukba akasztották a csibejelvényt, és egy kis apró ajándékkal kedveskedtek. Természetesen az elsős
tanító nénik és az igazgató néni pedig tyúkanyót ábrázoló nyakláncot kapott. A csibetáncot a kicsikkel együtt járta az
egész alsó tagozat, sőt a tanítók is bekapcsolódtak. A rendezvényt egy közös nagy vonatozással zárták.
Nagyon jó hangulatban telt ez a délután. A legkisebbek büszkén viselték a jelvényüket, a legnagyobbak pedig élvezték,
hogy gondoskodhatnak az elsősökről és felavathatták őket.

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola megrendezésre került a hagyományos csibe- és Tökmagavató is.
Október 14-én délután a Csibeavató szüreti mulatságon az 5. osztályosok vetélkedőn vettek részt, majd fogadalmat
tettek, így jelképesen az iskola felső tagozatosai befogadták őket. A nyertes osztály egy szép és finom csokitortát
fogyaszthatott el. Az avatást követően a 8. osztályos segítők, a Csibék, valamint a többi felsős osztály tagjai zsíros
kenyér, szőlőlé fogyasztása mellett rophatták a táncot Zsíros Renáta pedagógus vezetésével.
A tökmagavató ünnepségen az első osztályosokat avatják Bárdos-diákká. Közreműködtek az alsó tagozat
legtapasztaltabb tanulói, a 4. osztályosok, akik verset mondtak és énekeltek is a kicsiknek. Nyakláncot és ceruzát kaptak
emlékbe az elsősök, miután elmondták a fogadalmat.
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KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

HALLOWEEN PARTY
A diákönkormányzat koordinálásával ebben a tanévben is megszervezte a Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola a
halloweent. Az angolt tanuló diákok (4-8. osztályosok) számára október 26-án délután tartottak jelmezes felvonulással
egybekötött mulatságot, ahol értékelték a legijesztőbb és legötletesebb jelmezeket. A parti elején mókás ügyességi
feladatokban mérhették össze ügyességüket a legbátrabbak. Jutalmuk szem alakú csokik, illetve gumicukorból készült
pókok voltak.
A legkisebbek is nagy izgalommal készülődtek a halloween-re. Majdnem mindenki jelmezt öltött, akinek ez nem
sikerült, a tanító nénik őket is kifestették kívánságuk szerint. A nevelők változatos programmal, vetélkedővel tették
emlékezetessé ezt a délutánt a gyerekek számára. A szülők a témához kapcsolódó süteménnyel, üdítővel kedveskedtek
a gyerekeknek.

A Bihari Alapfokú Művészeti Iskola diákja Patai Dóra
2022. október 25-én énekes produkciójával színesítette a
Nadányi Zoltán Művelődési Házban, Tóth Sándor
festőművész. „Színek és fények” címet viselő kiállításának
megnyitóját. Felkészítő tanára Tóth-Petró Dalma.
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NÉPTÁNCCSOPORT FELLÉPÉSE AZ IDŐSEK OTTHONÁBAN

MÓKUSKA AVATÓ A KARACS FERENC KOLLÉGIUMBAN

Az elmúlt tanév során alakult meg az Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium EGYMI néptánccsoportja lelkes,
elhivatott pedagógiai asszisztens kollégák közreműködésével. Az alsós tanulók nagy izgalommal várnak minden próbát,
mely során együtt játszanak, táncolnak nevelőikkel.
A Szent Lukács Görög Katolikus Idősek Otthonába kaptak meghívást, és felkérést a táncos lábú tanulók az Idősek
Hónapja alkalmából szervezett nyitónapra. 2022. október 13.-ára. Az igen megtisztelő meghívásra lelkesen készültek a
gyerekek.

2022. 10. 18-án vidám és hangulatos esten avatták fel az új kollégistákat a Karacs Ferenc Kollégiumban.
Hagyományosan a diákönkormányzat tagjai kifestették a fiatalokat és elmondták hogyan fog zajlani a rendezvény.
Vidám a választott nevüknek megfelelő indulózenére érkeztek a számukra berendezett terembe, ahol a felsőbb évesek
már várták őket és tapssal bíztatták az avató végéig. Ügyességi és mozgásos feladatokban valamint szellemi
kihívásokban is kreatívan jeleskedtek a legifjabbak. Az avató végén az eskütétel következett, melyben fogadalmat tettek
a kollégiumi létükre vonatkozóan. A legifjabbak emléklapot kaptak, melyben a kollégium kifejezte szeretetét és
jókívánságát.
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