
Tankerületi szintű tanévnyitó 

ünnepség
2022. augusztus 30-án került megrendezésre a Berettyóújfalui Tankerületi Központ tanévnyitó ünnepsége, melynek ebben
az évben a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola adott helyszínt. Az iskola diákjai, pedagógusai és a szülők mellett
köszönthették a tankerület intézményeinek vezetőit, a települések polgármestereit és a tankerület dolgozóit is.

Az ünnepséget a zászlóbehozatal, majd a Himnusz közös éneklése után Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr nyitotta
meg. Ezt követően Bajusz Istvánné polgármester asszony idézte fel a település és az iskola elmúlt 70 évének legfontosabb
eseményeit.
A tanévnyitó műsor első fellépői, a nagyhegyesi mazsorett csoport legkisebbjei, a nyár hangulatát idézték fel. A műsort
betanította az intézmény egykori tanítványa, Hüse Dorina. Ezután Györfi Péterné nyugdíjas pedagógus személyes
emlékeit osztotta meg a jelenlévőkkel Kosztolányi Lászlóról, az iskola első igazgatójáról. Az új kollégák Fige Edit tanítónő
és Deczki Szilvia tanárnő köszöntése után a 4.a osztály vidám tanévnyitó műsora következett. A műsort betanította Csige
Imre osztályfőnök és Tóth Sándorné tanítónő. .
Folytatásként Virágos Lotti 7.b osztályos tanuló Nógrádi Gábor írását adta elő, Herczeg Dia 2.a osztályos tanuló énekét
pedig Györfi Péter bácsi kísérte citerán, majd Remenyikné Györfi Judit tanítónő által betanított népi gyermekjáték
előadás után végezetül a balmazújvárosi Csűrdöngölő néptánccsoport előadása következett, köztük az iskola két
kollégájával, Postáné Nagy Beáta és Bertalan Attila pedagógusokkal.
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HÍREINK

Szöveg helye

MÁSODJÁRA NYERTE EL A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁGRA NEVELŐ ISKOLA 

DÍJAT AZ EBESI MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS 

ISKOLA

Szöveg helye

Az 1. osztályosok képviselői rövid verseket adtak elő, majd a 8. osztályosok feltűzték a kicsiknek az iskola kitűzőjét, mely
azt jelképezi, hogy a Nagyhegyesi Veres Péter Általános Iskola közösségének teljes jogú tagjai lettek, majd a kapun
átbújva megkapták az iskola ajándékát is.
Ezt követően Majosi Pálma tankerületi igazgató megtartotta tanévnyitó ünnepi beszédét, melynek végén hivatalosan is
megnyitotta a 2022/23-as tanévet.
Az ünnepi tanévnyitót a Szózat, majd zászlókivitel zárta, végezetül a résztvevők a Kosztolányi Emlékparkban
megkoszorúzták Kosztolányi László mellszobrát.

Az intézmény tanévnyitó ünnepségének vendége volt dr. Kupeczki Nóra alkotmányjogi jogalkotásért és
fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, aki megköszönte a területen végzett kimagasló munkát és átnyújtotta a
“Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” cím elismeréséül a minisztérium oklevelét.
Az intézmény kiemelten kezeli a fogyasztói tudatosságra nevelést és ezt a szemléletformálást a jövőben is meg kívánja
tartani. Amellett, hogy ökoiskolaként működnek, először 2016-ban, majd 2022-ben is elnyerték a Fogyasztói tudatosságra
nevelő iskola címet. Gratulálunk!
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A KICSINAGYKÖVETEK AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ ELŐTT ÚJABB FELADATOT 

KAPTAK BERETTYÓÚJFALUBAN

A KicsiNagykövetek feladata, hogy készíteniük kellett egy, a megyére jellemző ételt! Sokak kedvencét, a slambucot
választották, és beneveztek a Tájak- Házak- Ízek fesztiválra, melyet Berettyóújfaluban rendeztek 2022. szeptember 10-
én. Egy élményekben gazdag, izgalmas napot töltöttek együtt. Megnézték a herpályi Csonkatornyot, boboztak a
Morotva Ligetben, meghallgatták a Kolompos Együttes előadását, kézműveskedtek, és persze megkapták a zsűri
különdíját.
„Köszönjük Majosi Pálma Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatónőjének részvételét!
Köszönjük Muraközi István Berettyóújfalu polgármesterének támogatását!
Köszönjük Katona Erika segítséget!”
A csapat tagjai: Egri Csenge Sport Attasé Ebes, Karacs Ottó Kicsi Nagykövet Hajdúszoboszló, Nagy Zsombor Kultúr
Attasé Berettyóújfalu, Szilágyi Ádám Agrár Attasé Biharkeresztes
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KÜLÖNDÍJ A BARSINAK

Herczeghné Balázsi Gyöngyi testnevelő, a
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI
testnevelés munkaközösség-vezetője 2022.09.14-én
elismerő oklevelet kapott Hajdú-Bihar Megye
Diáksportjáért végzett munkájáért.
Gratulálunk neki!

ELISMERŐ OKLEVÉL

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat "A
Hajdú Hagyományok Nyomában" című
projektjének keretében szervezett
hagyományőrző rendezvényének
főzőversenyére a Barsi Dénes Általános
Iskola csapata is benevezett, melyre
szeptember 24-én került sor a Komádi
Sportpályán. A helyszínen készült,
ízletes marhagulyás a zsűri tetszését is
elnyerte és különdíjjal jutalmazta.
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ZICHY GÉZA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Az IYMC szervezet által meghirdetett 2021. évi versenysorozat díjátadó gálakoncertjén játszott Bérczes
Mihály zongoratanár, 2022. augusztus 28-án New Yorkban a DiMenna Classical Music Centerben. A
meghívást a tavalyi évben megrendezett versenyeken elért eredményei alapján érdemelte ki.

2021. májusban a Klasszikus zenei fordulóban első helyezést ért el, így lehetősége volt benevezni a
decemberben megrendezett döntőre az "Év művésze" díjáért. Franz Schubert, Frédéric Chopen, Robert
Schumann egy-egy művének elküldött hangfelvételével a professzionális zongoristák 27 év feletti
kategóriájában indult el. A tizenhat fős nemzetközi zsűri, második és harmadik díjjal minősítették
produkcióját, így „Prize winners recital” díjban részesült, amelyet a New York-i koncert végén vehetett át.
A másfélórás gálakoncert keretében Bérczes Mihály húszpercnyi műsorral lépett fel. Külön megtiszteltetés
és szakmai elismerés, hogy a gálakoncert másik három fellépő szólistájának az előadásához
közreműködhetett zongorajátékával. A koncert után a verseny alapítója- akitől a díjat is átvette, Dr. Adriana
van Rensburg többször is megköszönte és nagy elismeréssel méltatta az est folyamán.
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ZSIRAY ÁRON A 2#.SAFT’N BURGER HAMBURGERSÜTŐ VERSENYEN JUNIOR 

KATEGÓRIÁBAN 3. HELYEZÉST ÉRT EL!

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola diákja is részt vett junior
kategóriában a Szaft ’N Burger hamburger sütő
versenyén. A Szaft ’N Burger 2022 őszén már
második alkalommal hívja Debrecen városába a
hamburger hazai szerelmeseit, ahol egy szigorú
szakmai alapokon nyugvó verseny és gasztro
jamboree kerül megrendezésre a Békás-tó páratlan
környezetében, ahol transzparens zsűrizés mellett a
profik mezőnyében indulók közül itt választják ki az
ország burgerét. A profi, az amatőr, a csapat és a
junior kategóriában a verseny a Hortobágy Angus
prémium pogácsáival zajlik, melyet a szervezők
biztosítanak. A megmérettetésen Zsiray Áron Junior
kategóriában 3. helyezést ért el! Gratulálunk neki!
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BÁRDOS 60!

A NYELVEK EURÓPAI NAPJA A KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

AMI-BAN

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából tanáraik és
tanulóik egy flashmob keretén belül alkottak 60-as számot szeretett intézményük sportpályáján. A
fényképet az intézmény egykori diákja Hevesi Norbert és a H1 stúdió készítette. Norbert csodás fényképei a
gálahét kiállításán is megtekinthető volt.

2001-ben az Európa Tanács és az Európai Unió közösen nagyszabású programsorozatot indított, a Nyelvek
Európai Éve címmel. A programokon 45 ország több millió lakosa vett részt. Európa nyelvi sokszínűségét
ünnepelték és a nyelvtanulást népszerűsítették. A sikeres rendezvényeket követően az Európa Tanács
kezdeményezésére minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját.
A Nyelvek Európai Napja az Európában beszélt sokféle nyelv ünnepe. Az európai nyelvek száma 200 felett
van, és további számtalan nyelvet beszélnek a családi gyökereik szerint más kontinensekről származó
állampolgárok.
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A Nyelvek Európai Napján Európa-szerte versenyek,
fesztiválok, nyílt napok várják az érdeklődőket, akik
ily módon ízelítőt kapnak a nyelvtanulás örömeiből.
Az esemény az Európa Tanács 46 tagállamának 700
millió lakosát buzdítja további nyelvek tanulására,
bármilyen korban, az iskolában és azon kívül is.

FÚVÓSBEMUTATÓ ALSÓSOKNAK

Szabó Imre angol nyelv szakos pedagógus 2022. szeptember 26-án reggel az iskolarádión keresztül európai
népek nyelvén köszöntötte az intézmény közösségét, majd elhangzott, hogy az osztályok milyen
gyűjtőmukát kapnak. Egy-egy európai nemzetre jellemző plakát elkészítése volt az osztályok feladata. Ehhez
a feladathoz elengedhetetlen a csapatmunka és a kreativitás. A folyosókat ezen a napon ellepték az idegen
nyelvű köszönések, üdvözletek.

A Kövy Sándor Általános Iskola és AMI idegen nyelvi
munkaközösségének kezdeményezésére idén
először csatlakoztak a Nyelvek Európai Napja
programhoz.

.A Derecskei Alapfokú Művészeti
Iskola utánpótlás fúvószenekara
adott hangversenyt az alsó
tagozatos gyerekeknek
szeptember elején. A Díszudvar
kiváló akusztikáját kihasználva jó
hangulatot varázsoltak az iskola
fúvósai a kellemes őszi időben. A
gyerekek és a pedagógusok
örömmel fogadták a
„villámhangversenyt”. A zenekar
vezetője Fazakas Árpád, segítője
Kövér Péter volt.
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KABA HATÁRAIN INNEN ÉS TÚL A FELSŐ TAGOZATON

A Sári Gusztáv Általános Iskoláért Alapítvány „Kaba határain innen és túl” címmel nyújtott be pályázatot a
Városi Civil Alap „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása (2022)” című pályázatára, és
nyert is egymillió forintot a helyi közösségi életet felpezsdítő programok szervezésére. A Sári Gusztáv
Általános Iskola és AMI felső tagozatosai egy közös kirándulást szerveztek 2022. szeptember 23-án
Debrecenbe. Cél volt a megyeszékhely kulturális és történelmi emlékeinek célzott megismerésén túl az
osztályközösségek tagjai és egyes osztályok közötti kapcsolatok erősítése a közösen átélt utazás,
múzeumlátogatások és szabadidős tevékenységek által. A felső tagozat 143 diákja és 15 pedagógusa vett
részt a kiránduláson. Már maga a közös vonatozás is élményt jelentett a gyerekeknek, a két előre lefoglalt
vasúti kocsiban vígan beszélgettek egymással a különböző osztályok tanulói. A nyolc osztály a nagy létszám
miatt három csoportban vágott neki Debrecen felfedezésének. Az osztályok először a Petőfi tér és a Piac
utca egy-egy oldalán indultak el, hogy aztán megtalálva, megismerve a nevezetes épületeket, szobrokat,
emléktáblákat, a Nagytemplom előtt egy közös fotó készüljön róluk. Ezután mindenki villamosra szállt, és az
egyetem impozáns főépületét, az előtte lévő teret, annak szökőkútját és szobrait csodálta meg. Az iskola
tanulói idegenvezető segítségével fedezték fel a Nagytemplom értékeit. Bejárták a Déri Múzeum Magyar
Géniusz Vándorkiállítását is. A nyolcadikosok a tudományos élményközpontba, az Agórába is eljutottak. A
kulturális programokat szabadidős zárta. Voltak, akik a Nagyerdőn nemrég megnyílt tematikus parkban, a
Sziget-kékben gazdagodhattak újabb közös kalandokkal. Mások a Békás-tó vadkacsáiban, szökőkútjaiban
gyönyörködtek, és élvezte ki-ki a maga vérmérséklete szerint a tavat körülölelő természetben a közös
beszélgetést, futkározást.

A három csoport a Nagyállomáson egyesült
ismét, ahol a közös vonatút alatt megosztották
élményeiket a többi csoport tagjaival is.
Visszatérve az iskolába a következő héten újabb
közös feladat állt az osztályok előtt: a debreceni
kirándulás során szerzett ismereteikről adtak
visszajelzést egy feladatlap megoldásával. A
feladatlap az utazás során megismert tudásukat
tesztelte egy keresztrejtvény és egy kvíz
segítségével. A legeredményesebb osztályokat
édességekkel jutalmazták.

Nem volt eddig még példa arra az iskolában,
hogy az egész felső tagozat közösen vegyen
részt kiránduláson. Mindannyiuknak szüksége
volt ezekre az élményekre, hiszen az előző
időszakok Covid sújtotta heteiben, hónapjaiban
sok közös programról, rendezvényről maradtak
le, a négy fal közé szorulva. A pályázatnak
köszönhetően megvalósuló kirándulás során a
gyerekek fizikai állóképessége is fejlődött,
együtt bővítették történelmi,
természettudományos ismereteiket, ezek
segítségével erősödött a nemzeti öntudatuk,
átélhették az egy közösséghez tartozás, az
összetartozás, az egymásra figyelés élményét,
kollektív tapasztalatokat és tudást szerezve.
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FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ

Sikeres tanévet zártak a Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola esztári telephelyén működő táncos és
hangszeres tanszakai. A tanév során betanult koreográfiákat és zeneszámokat mutatták be a néptáncos,
citerás, gitáros és zongorista tanulók a hagyományos tanévzáró gálán, melynek a helyi művelődési ház
színházterme adott otthont. A produkciók méltán arattak nagy sikert, A szépszámú közönség vastapssal
jutalmazta az egész évi szorgalmas munka eredményét.
Felkészítő tanárok: Tóth Johanna, Nagy Imre, Vajasné Ragályi Edit, Tóth Gyula és Nagy Zsolt.

TANÉVZÁRÓ GÁLA

Szöveg helye

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola
fúvószenekara, Fazakas Árpád vezetésével
meghívást kapott Berettyóújfaluba a II.
Tankerületi Fúvószenekari Találkozóra, ahol
négy másik együttes megtisztelő
társaságában zenélhettek.
A városi Sportcsarnokban minden zenekar
önálló műsort mutatott be, majd a találkozó
végén együtt szólaltattak meg történelmi
indulókat. Nagy élmény volt!
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KOSSUTH-NAPOK SÁRÁNDON

15. PETRI-NAP A PETRITELEPI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Kedden a Kossuth-futás zajlott, melynek keretében a Kossuth utcán futottak végig az iskola tanulói. A
legjobb eredményeket minden osztályból értékelték és apró ajándékokkal jutalmazták. Talán
legnépszerűbb a Kossuth kifli-sütés volt, melyet kedden délután az iskola tankonyháján tettek meg. Az
osztályok képviselői tanári segítség mellett önállóan mérték ki az összetevőket, keverték és kavarták az
alapanyagokat. Nagyon finomra sikerült és minden tanulónak jutott az ízletes süteményből. Ezen a
héten az elsősökhöz hasonlóan az ötödikesek avatására is sor került, bár ez inkább egy vidámabb
formában. Vicces, érdekes feladatokat kellett megoldaniuk, hogy a nagyobb iskolatársak ünnepélyesen
felsősökké nyilvánítsák őket. A héten még néptáncoltak, Kossuth nótákat hallgattak az iskola
tehetséges tanulóinak előadásában és közösen is daloltak. Az iskola auláját Kossuthról készült rajzok
díszítették, melyek közül a legkiemelkedőbbek jutalmazásban is részesültek. Tartalmas és mozgalmas
héttel emlékeztek meg Kossuth Lajos születésének 200. évfordulójáról.

Kossuth Lajos születésének 220. évfordulójára
emlékezett a Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola
2022. szeptember 19-én. A hetedik osztályosok ünnepi
műsorral készültek. Igyekeztek olyan tartalmat
bemutatni, amely a legkisebbek számára is érdekes
volt. Valamennyien átélhették azt a büszke érzést,
hogy milyen jó egy ilyen jelentős magyar embernek a
nevét viselő iskolába járni. Ezt fokozta, hogy ekkor
avatták fel kis elsőseiket és lettek ők is ünnepélyesen a
Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai.
Esküszöveggel fogadták, hogy méltóan viselkednek
névadójukhoz hűen és szorgalmasan fognak tanulni. A
szülők is részt vehettek ezen az alkalmon és megható
volt látni a gyermeküket féltő ám büszke tekinteteket.
Az ötödikesek az iskola jelvényét is feltűzték a kis
elsősöknek. Utána közösen megkoszorúzták a Kossuth
Lajos emléktáblát. Ezen héten több program
kapcsolódott a kerek évfordulóhoz. A gyerekek
Kossuth totó kitöltésével ismételték át a nagy
magyarról ismert információkat.

2022. szeptember 30-án került megrendezésre a Petritelepi Általános
Iskolában a Petri-nap.
Ezen a délutánon Püspökladány általános iskoláinak 5-6. osztályos
tanulói versengtek egymással focimérkőzéseken. Nagyon várták ezt az
eseményt. Ilyenkor az iskola apraja-nagyja és a szülők is együtt
szurkolnak és egy jó hangulatú délutánt tölthetnek el együtt.
A program Dr. Petri Pálról történő megemlékezéssel kezdődött.
Koszorúval, virágokkal tisztelegtek mellszobra előtt.
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„EU-TANODA”

A koszorúzás után kezdődtek a mérkőzések, közben a bolhapiacon lehetett vásárolni, árulni, kézműves
foglalkozáson részt venni. A 8. osztályosok büfével várták a vendégeket, és paprikás krumplit készítettek a
programon résztvevőknek.
A napot tábortűzzel zárták, amelyet már nagyon vártak a gyerekek, hiszen tavaly – a kedvezőtlen időjárás
miatt - sajnos el kellett halasztani azt. A kicsik és nagyok a tábortűz körül elénekelték a Petri dalt, majd
szülők, gyerekek és pedagógusok együtt táncoltak a tűz körül.
Egy nagyon kellemes délutánt tölthettek együtt, a tábortűz pedig méltó lezárása volt ennek a csodaszép
napnak.

Az Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének partnerintézménye, az "Ezer
gyermek egyesület" képviselője, Szőke Imre
Csaba, szeptember 14-én "EU-tanoda"
programokat: előadásokat, foglalkozásokat tartott
a Barsi Dénes Általános Iskola 7-8. évfolyamos
tanulóinak. Az előadások témája a mindennapi
Európa, az Európai Unió megalakulása,
történetének és működésének bemutatása volt. A
program során a diákoknak lehetősége volt az
interaktivitásra QR-kód segítségével, közös
projektmunkára, rövid filmnézésre és
kérdezhettek is a témával kapcsolatban.

Petri Kupa eredményei a fiúk és a
lányok esetében is:
Erőss Lajos Református Általános
Iskola
Petritelepi Általános Iskola
Petőfi Sándor Általános Iskola
Kálvin Téri Általános Iskola
Gólkirálynő: Lajtos Rubina
(Petritelepi Ált. Isk.)
Legtechnikásabb játékos: Bíró
Gitta (Erőss Lajos Ref. Ált. Isk.)
Legjobb kapus: Nagy Viktória
(Petritelepi Ált. Isk.)
Legtechnikásabb játékos: Faragó
Szabolcs (Erőss Lajos Ref. Ált. Isk.)
Legjobb kapus: Varga Tibor
(Petőfi Sándor Ált. Isk.)
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ROADSHOW A MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUMBAN

A NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZETBEN LÉPTEK FEL A CSÖKMŐI ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS AMI DIÁKJAI

A rendőri hivatás iránt érdeklődő látogatókat a
technikum tanulói kísérték körbe a több
helyszínen zajló szakmai kiállításokon és
bemutatókon. A rendezvényen részt vettek a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-
főkapitányság, a Készenléti Rendőrség, a
Terrorelhárítási Központ munkatársai is, akik
bemutatták szakmai sajátosságaikat, az általuk
használt speciális eszközöket. A továbbtanulási
lehetőségekről információval szolgált a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem, a Körmendi Rendvédelmi
Technikum, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság
Humánigazgatási Szolgálat Utánpótlás-tervezési
Osztály és természetesen a házigazda intézmény
munkatársai.
A programokat tovább színesítette a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
kutyás egységének, a Mélységi Ellenőrzési és
Közterületi Támogató Osztály Közterületi
Támogató Alosztály bevetési, a
Közlekedésrendészti Osztály Forgalomellenőrzési
Alosztály motoros és a Készenléti Rendőrség
csapatszolgálati bemutatója.
A diákoknak a legjobban a TEK és a készenléti
rendőrök munkáját bemutató rész tetszett.
Külön előadás keretében betekintést nyerhettek
a nyomozók és a közlekedési rendőrök

2022.09.23.-án pénteken a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 37 fővel
látogatást tett a Miskolci Rendvédelmi Technikumba, ahol harmadik alkalommal rendezték meg a
Rendőrségi pályaorientációs Road-Showt. A Road-Show célja a rendőri hivatás sokszínűségének és
változatos szakterületeinek bemutatása volt.

mindennapi tevékenységébe. „A szervezők részéről többen is érdeklődtek iskolánk iránt. Jó volt hallani, hogy
számítanak ránk a beiskolázás tekintetében a jövőben is.
Néhány állomáson ismerős arcokkal találkoztunk, ahol régi tanítványaink tájékoztatták a jövő rendőreit. Szép
élményekkel, hasznos ismeretekkel gazdagodtunk és diákjaink motiváltsága is nőtt a rendészeti pálya iránt.
Iskolánk és tanulóink nevében köszönjük a szervezést!” László János

A Nemzeti Művelődési Intézet meghívására Csökmő település 2022. szeptember 17-én, Lakitelken
mutatkozott be. A települések összejövetelén a műsort Csökmő község szolgáltatta, melynek részét
képezte a Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola klasszikus zene tanszakos tanulóinak és tanárainak
fellépése.
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SZOBOSZLÓ ART MŰHELY

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola több osztálya etika óra keretén belül tekintette meg a
Szoboszló Art Műhely kiállítását a Kulturális Központban. Az iskola fontosnak tartja, hogy a tanulóik számára
így is közvetítsék a kultúrát. Kiemelten lényeges ez a kiállítás, hiszen az intézmény három pedagógusának és
egy jelenlegi diákjának a munkája is látható volt a kiállításon.

Köszönjük, hogy ilyen távol is elvitték az iskola jó hírét!
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ÜNNEPI 10. LÁTVÁNYOS KÉMIAI BEMUTATÓ A DERECSKEI BOCSKAI 

ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

váltott. A vándorlás addig tartott, míg mindhárom
pohárban egyforma mennyiségű víz nem lett. A
Varázslatos tej nevű kísérletben a színek hirtelen
„szétrepültek”, amikor a tejre cseppentett ételfestékhez
mosogatószerbe mártott fülpiszkálóval hozzáértek. A
nézők szemtanúi lehettek az indikátorok csodálatos
színváltozásának is. Fenolftalein, metilvörös és
brómtimolkék indikátorok színének a megváltozását
mutatták be a gyerekek savak és lúgok hatására.

Fogarasiné Tamási Piroska tanárnő ötlete nyomán idén már a 10. „Látványos Kémiai” kísérletek
bemutatójára került sor a Szováti úti iskola udvarán, szeptember 7-8-9-én 7:45 és 8 óra között.
Az első napon a 8. c osztályos tanulók Katonáné Molnár Mária tanárnő vezetésével Színváltások a kémiában
címmel mutatkoztak be. A Szivárványhíd nagyon jól sikerült: a kék és a sárga színes víz “elindult” a
törlőkendőkön az üres pohár felé, s a találkozáskor zöldre

A cukor elszenesítését melegítés nélkül, kénsav hozzáadásával érték el. A főzőpohárban lévő kevés porcukor
kénsav hatására megfeketedett, felpuffadt, majd gőzölgés és szúrós szagú gázok képződése közben fekete,
hurkaszerű képződményként nyomult ki az üvegből. Az utolsó kísérletben az elefánt számára készült
fogkrém hidrogén-peroxidból és mosogatószerből. A hozzáadott kálium-permanganáttól igazán szép lila
csíkok díszítették.

A 2. és a 3. napon a 8. a, 8. b és a 8. d osztályos tanulók mutattak be érdekes kísérleteket Bakó István tanár
úr vezetésével. Ekkor kitekintést nyertek a kémián túli területekre is, például a fizikára, hiszen ezek a
tudományterületek szorosan összefonódnak. Az intézmény bízik benne, hogy a következő időszakban
csatlakoznak a fizikát és biológiát tanítók/tanulók is ehhez a kezdeményezéshez. A folyamatok során
igyekeztek olyan anyagokat és eszközöket használni, amelyek a háztartásokban is előfordulnak, pl. ecet,
liszt, szódabikarbóna, kóla, műanyag palack, szeg, léggömb. Érdekes volt látni, hogy a vízzel telt lufi láng
hatására sem durran ki, vagy hogy egy vízzel telt zacskót át lehet úgy szúrni ceruzával, hogy a víz nem folyik
ki belőle. Leglátványosabb a jód alumíniummal való reakciója volt, melyet élénk láng és lila füst kísért.
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A programra készülve a Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI alsó tagozatos tanulói előzetesen „Természeti
értékeink” címmel iskolai alkotópályázaton vettek részt. A különböző technikákkal készült színes és
változatos pályamunkákból rendezett kiállítást a termek előtti folyosókon tekinthették meg az érdeklődők.
A rendezvényt Bagi Márta intézményvezető-helyettes nyitotta meg, majd a pályázatra érkezett alkotások

értékelésével, és a díjak átadásával folytatódott a nap. A délelőtti programokon forgószínpad szerűen vettek
részt az osztályok.

A püspökladányi Karacs Ferenc Múzeum munkatársai múzeumpedagógiai foglalkozást tartottak a Dömötör
napi, és Mihály napi behajtás szokásairól. A sárréti pásztorok élete, szokásai, ruházata elevenedett meg a
tanulók előtt, és megismerkedtek legfontosabb eszközeikkel és az itt élő állatokkal is.
Élvezetes lovasszekerezés színesítette a nap programját egy helyi fogatosnak köszönhetően. A város
központjának utcáit járták be szekéren a gyerekek. A jól ismert környéket a szokásostól eltérően más
szemmel, más nézőpontból láthatták. Felidézték óvodáskori emlékeiket, beszélgettek a régi szüreti
felvonulásokról, szüreti dalokat énekeltek.
A berettyóújfalui Bihari Múzeum hagyományos népi fajátékainak köszönhetően játszótéren érezhették
magukat a gyerekek az iskola udvarán. Jól szórakoztak, miközben kipróbálhatták a nagyszülők,
dédnagyszülők természetes anyagokból készült játékait. Többek között sílécek, sajtlabirintus, csigafuttató,
golyóvezető, lépegető, és célbadobó játékokban mérhették össze ügyességüket, gyorsaságukat.
Papp Márta iskolai könyvtáros-tanító vásározós és szüreti népi gyermekjátékokat játszott a tanulókkal a
szeptemberi hagyományokhoz kapcsolódóan. Önfeledt játékba, jókedvű éneklésbe merültek a diákok a Hej
a sályi piacon, Kiszáradt a diófa, Án-tán ti-ti-om,
Erre csörög a dió, Kecskék a szőlőben, Lipem-lopom
a szőlőt című játékok közben.

KABA HATÁRAIN INNEN ÉS TÚL – CSALÁDI NAP AZ ALSÓ TAGOZATON

A délután programjai között szerepelt a
”bőrözés”, ahol mindenki saját ízlése szerint
készíthette el egyedi díszítésű karkötőjét, az
ugrálóvárak, és a játékszigetek, ahol különböző
sportjátékokat próbáltak ki a gyerekek. Jó volt
látni, hogy nagyon sok szülő érdeklődik az
iskolában folyó munka iránt és kihasználva a
lehetőséget, részt vett a délutáni programokon.
Záró programként az intézmény tanulóiból álló
Hajnal néptánccsoport Bodrogközi táncokat
mutatott be, aztán táncház várta a táncolni
vágyókat.

Jó hangulatú, változatos programokkal,
élményekkel teli napot tölthettek együtt,
melynek köszönhetően bővültek a tanulók
ismeretei hagyományainkról, a lakóhelyükről, és
közben fejlődtek a tanulói közösségek is.



17

SPORTÁGVÁLASZTÓ A DERECSKEI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Immár több éves hagyomány Derecskén, hogy a település sportegyesületei Makleit Zsolt irányításával és az
iskola vezetőségének, testnevelő tanárainak együttműködésével szeptember elején megrendezik a
Sportágválasztót az intézmény alsós és felsős diákjai számára.

A cél, hogy felkeltsék a gyermekekben a sportolás iránti vágyat, és a testmozgás örömére irányítsák
figyelmüket. Arra, hogy érdemes megismerni a különböző mozgásos tevékenységben rejlő értékeket, arra,
hogy mekkora örömforrás tartozni egy sportoló közösséghez, arra, hogy rendszeresen edzeni kell testünket-
lelkünket.
A rendszeres testedzés iránti igény kialakítását érdemes elkezdeni már kisiskolás korban. Éppen ezért, és
mivel hatalmas sportudvar áll rendelkezésre a Lengyel utcai telephelyen, ott mutatkoztak be a derecskei
sportegyesületek vezetői tanítványaikkal közösen előkészített bemutatójukkal. Lehetőséget nyújtottak a
diákoknak arra, hogy kipróbálhassák az adott sportág eszközeit szervezett keretek között: lövészet, íjászat,
Wing Tsun Kung Fu, karate, labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz, sporthorgászat, középkori
hagyományőrzők, street workout és a szellemi sport: a sakk ágazatokban.

A tanulók testnevelés órák keretében vettek részt
az egész napon át tartó programban. Akik próbára
tették magukat az egyes állomásokon, azok
sorsoláson vehettek részt, és értékes
sporteszközöket nyerhettek.

Az iskola felelősséggel gondoskodik a
mindennapos testnevelés órákon a tanulók
egészséges testi fejlődésének kibontakoztatásáról.
Úgy hiszik, hogy lehetőséget kell biztosítani a város
felnövő nemzedékének arra, hogy minden tanév
elején közelebb hozzák számukra azokat a
sportolási lehetőségeket, melyeket a helyi
sportegyesületek kínálnak.
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A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola megalakulásának 50. évfordulója jegyében megrendezett Élesztő
napon számos színes programon vehettek részt a családok, az iskola jelenlegi és régi diákjai, pedagógusai.

ÉLESZTŐ

Nagyon tetszett a közönségnek a karaoke verseny, szurkoltak a résztvevők a tanár-diák-szülő meccsen. Aki
megéhezett, megszomjazott sokféle finomságot talált a büfében. Emlékül zsákbamacskát, festett
kavicsokat, gyermekrajzokat vihettek haza a résztvevők. A tombolasorsolást már mindenki nagyon várta,
amit finom vacsora követett.

A családi napon
színes programok
sokasága várta az
érdeklődőket:
egészség-sátor,
hajfonás,
csillámtetoválás, és

tűzoltó- bemutató.

Közben sült a finom
palacsinta. A
vállalkozó kedvűek
beneveztek a
palacsinta-
sütőversenyre. A
zsűri Palacsinta
Királyt és Palacsinta
Királynőt választott
az este folyamán.

Az öregdiák-találkozón megnézhették a vendégek a
Gázláng Country Táncegyüttes produkcióját, az intézmény
egykori diákja és jelenlegi pedagógusa Kerékgyártó Csaba zenés
műsorát. Az este további részében táncoltak a retro disco
számaira. A rendezvényt tombolasorsolás zárta.
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NÉVADÓNK NAPJA

ÖKOTÚRA BESZÁMOLÓ

A tervek között szerepelt egy
kerékpártúra Nagykerekibe, ahol a
Bocskai vár udvarán számháborúztak
volna az iskolákat képviselő csapatok,
de az időjárás keresztülhúzta a tervet. A
délután folyamán a kismarjai Bocskai
tagiskola tornatermében teremfoci
bajnoksággal zárult a nap.

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában minden évben megrendezésre kerül a Bocskai Nap. Mivel
a székhely intézményhez két Bocskai István nevű tagiskola is tartozik, ezért ebben az évben ezen a napon a
„három Bocskai” mérte össze tudását egy online vetélkedőn. A feladatokat e-mailben kapták meg az iskolák,
sokszorosítás után kezdhettek hozzá az osztályok a feladatlap kitöltéséhez és a puzzle kirakásához, amit
előtte ki is kellett vágniuk. A feladatlapok javítására a jövő hét elején kerül sor, így az eredményekről a
következő hónapban értesülhetnek az újság olvasói.

A Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Zichy Géza Tagiskola a tanévet egy közösségépítő ökotúrával
indította, amely leginkább a felső évfolyamokat érintette a túra nehézségi szintje miatt. A túra útvonala
Tetétlen község határvidékén lett kijelölve, ahol a tanulók leginkább közel kerülhettek a természethez. A
diákoknak alkalmazkodniuk kellett az időjáráshoz és a terepviszonyokhoz.
A túra fő célja a közösségépítés, egészségfejlesztés, környezettudatosság, a tájegységre jellemző
mezőgazdasági és természetes növénykultúra tanulmányozása volt. A túrát testnevelés óra keretein belül
valósították meg a természetjárás jótékony hatásait szem előtt tartva. Az út során a tanulóknak mozgásos
próbatételeket is végre kellett hajtaniuk, amelyek a problémamegoldó képességet célozták a
kooperativitásra épülve.

A megfigyelések alapján a próbatételek során
egy viszonylag kötöttségek nélküli iskolán
kívüli közegben jobban segítették egymást a
gyerekek, ezzel megteremtve egymás között
az elfogadó szemléletet. A távot sikeresen,
felszabadultan és jó hangulatban teljesítette
mindenki
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ERDEI ISKOLA

Szeptember közepén országszerte megünnepelik a Magyar Dal napját, mely 2008-ban indult útjára Presser
Gábor ötlete nyomán.
A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai évek óta részt vesznek ezen a zenei rendezvényen,
az érdeklődő járókelők és szülők nagy örömére az iskola előtti parkot töltik meg népszerű dallamokkal.
Az idei fellépésen közreműködött Arany József tangóharmónikán, Suba Sándor gitártanár, valamint a
felkészítő tanárok Czinege Edit és Jäger Éva.

MAGYAR DAL NAPJA

Szeptemberben a Létavértesi Irinyi János Általános Iskola harmadik és hatodik osztályos tanulói Erdei
iskolai programban vettek részt. A projekt fő célja a település épített és természeti környezetének
megismerése, a tananyag elsajátítása-elsajátíttatása mindennapi környezetben, az iskola falain túl.
Az öt nap alatt a gyerekek megismerkedtek az
Irinyi-emlékekkel, a településrész református és
görög katolikus templomaival,
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a
Pöttöm Majorban, gyalogtúrát tettek a Vízi
Vágóhídra, elkerekeztek a város piacterére és a
Létai Tájházhoz, a Daru- láp tanösvényre.
A hét legjobban várt eseménye a csütörtök esti
„jurta-alvás” volt szalonnasütéssel,
bátorságpróbával fűszerezve.
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HORTOBÁGYI JUTALOM

MOZILÁTOGATÁS BERETTYÓÚJFALUBAN

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskolába is megérkeztek a Hortobágyi Nemzeti Park lengyel-
magyar versenyének díjai. Az intézmény jutalma egy mikroszkóp. A gyerekek hátizsákot, felkészítő tanáruk
túrabotot vehetett át Bikki Dórától a verseny fő szervezőjétől. A díjazott gyerekek: Karacs Ottó, Kocsis
Jázmin, Tóth Zsuzsanna, felkészítő tanár Kocsisné Szegény Magdolna.

Szeptember 30-án az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborjáni Telephelyére járó tanulók ismét
ellátogathattak a Berettyóújfalui Makk Kálmán moziba.
A Bihari Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása szervezésében, „Esélyt a bihari gyermekeknek” II.
EFOP-1.4.2.-16-2016-00002a projekt keretében valósult meg.
A gyerekek már izgatottan várták a pénteki napot, hiszen mindenki számára nagy élmény volt a
készülődés, az utazás, a mozifilm megtekintése. A vetítés délután 14.00 órakor kezdődött közel 100 tanuló
részvételével.
Különösen érdekes volt most az előadás, mert a Minyonok című film 3. - Gru színre lép részt vetítették le a
gyerekeknek, ami még nem volt az újfalui filmvásznon. A film 3D- s előadás volt, amihez a gyerekek
szemüveget kaptak, ami csak fokozta az élményt. A tanulók között volt olyan, akinek még nem volt ilyen
tapasztalata, nem volt még moziban sem. A közös szabadidős tevékenység számos olyan kompetencia
területet érint, ami elősegíti az együttműködést, egymástól tanulást a szocializációt.
Köszönet a program szervezőinek a lehetőségért.
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IDŐSEK NAPJA AZ IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK 

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

Az idei tanév egy nagyszerű kulturális programmal indult a Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI alsó tagozatos
diákjai számára. Szeptember 12-én a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus látogatott el az intézménybe, és adta
elő Hermann Szabolcs: A nyúlpásztor című zenés mesejátékát.
Az osztályok kora délután érkeztek meg a Kultúriskola tornatermébe, ahol izgatottan várták, hogy
felcsendüljön a muzsika. A mesejátékban a vokális zene játszotta a főszerepet, hiszen a mesélővel egyidőben
a különböző karaktereket, érzéseket, s magát a történet eseményeit a zene nyelvén mutatták be az
énekesek. A gyerekek mindennek aktív részesei lehettek, hisz ők is belebújhattak az egyes szereplők bőrébe,
s zenei kísérettel játszhatták el a történet mozzanatait.

Ezen a délután a zene a színjátékkal forrott egybe, egyszerre volt jelen a vidámság és a humor. A gyerekek,
lelkesen énekeltek, táncoltak, s közben önfeledt nevetésüktől zengett a terem. A darab végén a kicsik
boldogan csöppentek vissza a képzelet világából a valóságba. A kamarakórustól tapssal búcsúztak.

A NYÚLPÁSZTOR

Esztárban 2022.szeptember 30-án került megrendezésre az Idősek napja. A település életében az Idősek
napjának megünneplése már régóta hagyomány.
Az iskola és a Közösségi Színtér jó kapcsolatának köszönhetően az Irinyi Károly Általános Iskola is meghívást
kapott erre a rendezvényre.
Idős lakosok nagyon szívesen mennek erre a rendezvényre, viszonylag magas létszámmal igazán jól érzik
magukat.
A műsor Szécsi Tamás polgármester úr köszöntőjével kezdődött, majd a művészetis néptáncos növendékek
műsora biztosította a rendezvény színvonalát, ezt követte Nagy Imre hangszeres játéka. Az általános
iskolások szereplésükkel ajándékozták meg az idősebbeket. Változatos műsorral készültek, melyben
verscsokor, közös ének, hegedűjáték, tánc szerepelt.
A gyermekek ajándékkal kedveskedtek az időseknek, amit műsoruk végeztével át is adtak.
Az „Idősek napja” rendezvény hagyományát a jövőben is szeretnék folytatni, hiszen ez a kis falu jeles napjai
közé tartozik.

Az Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elballagott nyolcadik osztályos
tanulói közül többen elhalasztották a májusi nyelvvizsgát, mivel a Határtalanul programmal esett egy
időpontra. Ők a nyáron sem pihentek, és kitartóan készültek a középfokú vizsgára. Erőfeszítésük nem volt
hiábavaló, örömmel számolhatunk be sikereikről:
Sikeres középfokú szóbeli vizsgát tett Dávid Tamás 8.a osztályos tanuló.
Sikeres BME típusú középfokú komplex vizsgát tettek Pál Roland 8.a, Tarcza Vivien 8.b, és Tóth Olivér
Benjámin 8.b osztályos tanulók.
Külön öröm, hogy Molnár Maja 8.a osztályos tanuló sikeres felsőfokú vizsgát tett!
Szeretettel gratulálunk nekik és nagyon sok sikert kívánunk további tanulmányaikhoz!
Felkészítőik: Csiháné Pálinkás Krisztina és Trefán Gabriella Krisztina tanárnők

AUGUSZTUSI NYELVVIZSGA EREDMÉNYEK
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ISMÉT TMO TÁBORBAN VOLTAK A CSÖKMŐI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS AMI DIÁKJAI

MODERNTÁNC BEMUTATÓ ALSÓSOKNAK

A Derecskei Alapfokú Művészeti
Iskola moderntánc tanszakos tanulói
tartottak bemutató foglalkozást alsó
tagozatos gyerekeknek a Lengyel
utcai iskolaépület tornapályáján. A
zenés koreográfiák nagy sikert
arattak, remélhetőleg az utánpótlás
toborzását is segítve. A bemutatót
Simonyi Kitty moderntánc tanár
vezette.

A Debreceni Egyetem Tanárképzési Központja 2022. szeptember 2-án ismét Tanítsunk Magyarországért
tábort szervezett, ahol a 7. osztályos tanulók, mint leendő mentoráltak, más általános iskolás gyerekekkel
együtt izgalmas programokon ismerhették meg az őket segítő egyetemista mentoraikat.
A csökmői iskola 2018 azaz a kezdetektől fogva részt vesz a Tanítsunk Magyarországért programban. Az idei
tanévben 6 egyetemi hallgató segíti az intézmény 7.-8. osztályos tanulóit a pályaválasztásban, szakmák
megismerésében, valamint a közös programok, kirándulások alkalmával új élményeket szerezhetnek, új
dolgokat ismerhetnek meg a diákok a program által.
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„ EGYÜTT LENNI JÓ!” LÉTAVÉRTESI IRINYI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

PROGRAMJA

A Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 4.a osztályos tanulói ( Kordás Melinda, László Csenge, Márki
Anna, Takács Emma ), tanítójuk ( Zsíros Renáta ) vezetésével 2022. szeptember 30-án délután, a Bambínó
óvoda, Őszi Kavalkád a Bambínó Óvodában elnevezésű programjára kaptak meghívást, melyet nagy örömmel
fogadtak, hiszen az intézmény szívesen dolgozik együtt az óvodákkal. Táncház keretében játszottak és
táncoltak a gyerekekkel, majd zárásként a szülők bevonásával közös tánccal fejezték be.

TÁNCHÁZ 

A Nemzeti Együttműködési Alap és „A Korszerű Iskoláért Alapítvány” támogatásával 2022. szeptember 23-
án az Irinyi Szabadidőparkban került megrendezésre „Együtt lenni jó!” címmel az Irinyis családi nap.
Gyerekek, felnőttek érdekes programok között válogatva tölthették a napot, a szülők finom ebédet
főztek, a Mentőszolgálat, a Rendőrség, a Tűzoltóság munkatársai lehetővé tették a szolgálati járművek
kipróbálását, az Irinyi faktor hatalmas sikert aratott, a rendezvény végén a táncház többeket mozgásra
inspirált. Tartalmas napot tölthettek együtt.



25

KIHELYEZETT FOGLALKOZÁS 

AZ ÚJSZÜLÖTT KISELEFÁNT NYOMÁBAN

Dráma szakkör keretén belül kihelyezett
foglalkozáson vettek részt a Karacs Ferenc
Kollégium diákjai a nagyrábéi művelődési
házban. A kollégium kiemelten fontosnak
tartja, hogy az Arany János Kollégiumi
Programban résztvevő tanulók olyan
eseményekre is eljussanak, amik bővítik
tudásukat, szemléletüket és ablakot
nyitnak a világ szép dolgaira. Amikor csak
lehetőségük adódik, mindig
bekapcsolódnak a környék kulturális
eseményeibe. Szeptember elsején Grecsó
Krisztián és Szabó Balázs zenés, verses
estjén vehettek részt. A tanulók nagyon jól
érezték magukat a ,,Múzsasirató”
előadáson.

2022. szeptember 24-én a Nyíregyházi Állatparkba látogatott a Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola 30 diákja.
Mindig nagy örömmel mennek állatkertbe, szeretik az állatokat, érdeklődnek a közelmúltban született utódok
iránt. A ragyogó őszi napsütésben egymás után fedezték fel az egzotikus- és a kevésbé ismert állatokat és
növénykülönlegességeket a gyerekek. Mindenkit lenyűgözött az ócenárium különleges állat és növényvilága, a
fókák okossága, az oroszlánok és tigrisek szépsége.
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Sokan várták, hogy végre megpillanthassák a
lassan egy hónapos afrikai elefántbébit, hiszen a
médiából értesültek a születéséről. Mikor az
elefántok kifutójához értek, hosszú percekig
nézték, ahogy a kiselefánt árnyékként követte a
mamáját, egy pillanatra sem távolodott el tőle.
Az állatparkban hasznos ismereteknek is a
birtokába jutottak a gyerekek, hiszen minden
kifutónál elolvasták a kihelyezett táblákon az
állat nevét, természetes élőhelyét.
Nagyon fáradtan, de tele élményekkel érkeztek
meg a tanulók a késő délutáni órákban a
lakóhelyükre. Az élménybeszámolókból kiderült,
hogy szinte nem is volt olyan állat az
állatparkban, amelyiket ne zárta volna a szívébe
valamelyik gyermek.
A többnyire hátrányos helyzetű gyerekek szülei
nagyon hálásak voltak a lehetőségért, hiszen ők
nem tudják gyermeküket ilyen kirándulásokra
elvinni.
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KIRÁNDULÁS NYÍREGYHÁZÁN

ZÁNKA – A TÁBOR, AMIÉRT ODAVAGYUNK (MEG VISSZA)

A remek nap végén a McDonald’s-ban egy menüt is elfogyaszthattak a résztvevők. A szép őszi időben nagyon
jól érezték magukat a gyerekek és kísérőik egyaránt.

A Barsi Dénes Általános Iskola szeptember 15-én 26 tanuló - második és negyedik osztályból – egy tanító
néni és három szülő kíséretében kiránduláson vehettek részt a Nyíregyházi Állatparkban, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából.

A Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola a
tavaszi pályázat után az őszi „ottalvós” pályázatot is
megnyerte. Buszra ültek ismét, 26 ötödikes diák
korán reggel útra kelt, és már ebédre a táborba
értek. Kutyabemutatót tekintettek meg,
megállapítást nyert, hogy minden kutyus tanítható,
sőt még a gyermekorvosi rendelőben is képesek
„dolgozni”. Nem meglepő, hogy a gyerekek
fürdőruhában, törülközővel a kezükben a bemutató
végén már rohantak is a Balatonba. Langyos, tiszta
víz fogadta őket, vacsorára éppen felértek a
partról. Este Pély Barna adott koncertet, majd
másnap ismét a fürdés volt a középpontban. A
sétahajókázás hatalmas élmény volt mindenki
számára. Harmadnap reggeli után Tihany felé
vették az irányt, fagyiztak, fotózkodtak az apátság
mellett, majd Budapesten a Hősök teréről indulva
végig sétáltak az Andrássy úton, természetesen a
„Mekizés”sem maradhatott el, majd feltöltődve, az
új tanévre felkészülve érkeztek haza.
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BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM A SZÉP ERNŐ KOLLÉGIUMBAN

Boldogság Program 

A Szép Ernő Kollégium tovább folytatja a Boldogságóra programot. A korábbi évekhez képest bővült a részt
vevő csoportok és diákok száma. Ez annak köszönhető, hogy már három kollégiumi nevelőtanár végezte el a
Boldogságórák megtartásához szükséges képzést. Szeptemberben a 2/A csoportban (csoportvezető
nevelőtanár: Kölcsei Tibor) és a 2/B csoportban (csoportvezető nevelőtanár: Iványó Katalin, aki egyben a
program intézményi felelőse) folytatják az elkezdett Boldogságóra program megvalósítását. Hozzájuk
csatlakozott a 3/A csoport Szilágyi Tiborné vezetésével. A foglalkozásokon a csoportok tanulóival
beszélgettek a „hála” szó jelentéséről, valamint arról, hogy a hála kifejezésének milyen pozitív hatásai
vannak az emberre, ki miért lehet hálás az élete, mindennapjai során szüleinek, tanárainak, barátainak. A
diákok „hálanapocskát” és „hálafát” készítettek és ráírták, hogy miért is hálásak az életben.

BOLDOGSÁGÓRA PROGRAM AZ IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 

GÁBORJÁNI TELEPHELYÉN

Az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborjáni telephelye már több éve csatlakozott a Boldogiskola
programhoz, mely nagy sikert aratott a diákok és a pedagógusok körében.
2022. szeptember hónapban a HÁLA témakörével ismerkedhettek meg legkisebb tanulók az 1.c
osztályosok. Szeptember 21-én, a Hála Világnapján egy a hálás gondolkodás fontosságát elmélyítő
feladatot kellett elvégezniük.
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GÓLYANAPOK, TÁBOROK

„A hála: talajigényes virág, csak nemes szívben tud gyökeret verni.” --Szent Gály Kata-

A „Hála szívecskébe” azt az embert kellett ábrázolniuk, akinek nagyon hálásak valamiért. Csodálatos volt
látni, hogy ezeknek a kicsi gyerekeknek egyből a családjuk jutott eszükbe. Boldog pillanatokat élhettek át
közösen, amikor meghallgatták a kis beszámolókat, melyekben megtudhatták, hogy kinek miért fontos a
választott személy. A visszahúzódó, félénk tanulók is megnyíltak a feladat során.

VERÉBTÁBOR A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUMBAN

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a tanév első rendezvénye az intézmény legújabb tanulói
számára szervezett Verébtábor volt. Idén is két nap alatt, napközis rendszerben bonyolították le, melynek
első napján az iskola területén zajlottak a programok.
Kezdésként Jámbor Tamás igazgatóhelyettes úr köszöntötte a leendő 7. és 9. osztályos tanulókat, akik közül
több, mint százan döntöttek úgy, hogy a nyári szünidő végén két napot az iskola és a leendő osztálytársak
megismerésének szentelnek. Erre lehetőség is nyílt, hiszen a reggeli köszöntő után osztálykeretben folyt
tovább a munka: a bemutatkozások, szituációs játékok, beszélgetések mellett lehetőség nyílt az iskola
bemutatására, amely során még a tankönyveket is megkapták a diákok.
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EBIHAL TÁBOR” AZ IRINYIBEN

Az ebédre kapott pizza elfogyasztása után a Sportházban ügyességi versennyel folytatódott a program,
melynek végén a 9.b osztály jelen lévő tagjai vehették át a győztesnek járó csokoládékat.
A tábor második napja idén is a kirándulásé volt, melynek során az Északi-középhegység felé vették az irányt.
Elsőként a kissé elfeledett kisnánai várat látogatták meg, melynek tornyából „pazar” kilátás nyílt a
környékre. A rendezvényteremben levetített 3D-s film élethűen mutatta be a vár - XI. századtól íródott -
történetét. Kisnánáról Sirokra vezetett a kis csapat útja, ahol az elfogyasztott ebéd mellett megnézték a
részben helyreállított várat, sőt a bátrabbak még az Apáca- és Barát-sziklákhoz valamint a Törökasztalra is
felmászhattak. Az ilyenkor szinte kötelező csoportképek elkészítése után a hazafelé út sem telt tétlenül,
hiszen a gyerekeknek – online formában – egy feladatlapot kellett kitölteni a nap során felkeresett
helyszínekről.
Összességében két tartalmas napot zárhattak, melynek során lehetőség nyílt egymás jobb megismerésére és
az osztályközösségek kialakítására.

A Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában évek óta hagyomány, hogy a leendő elsősök augusztus végén
egy „0. tanítási napon” ismerkednek az iskolával és a leendő tanító nénikkel. Az együtt töltött délelőttön
mesét olvastak, dramatizáltak, rajzoltak, beszélgettek és rengeteget játszottak. Jó volt látni a mosolygós
arcokat, reméljük, ez az öröm, lelkesedés, érdeklődés egész évben megmarad. A tanévnyitó ünnepségen
az Irinyi - jelvény feltűzésével hivatalosan is az iskolai közösség tagjaivá fogadták a 29 kisdiákot.
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CSIBE TÁBOR

Nagyon vidám délelőttökön vannak túl a Bárdos Lajos Általános Iskola leendő elsősei. Megismerkedhettek
osztálytársaikkal, tanítóikkal a csibe tábor keretében. Az iskola helyiségeit is magabiztosan kereshetik már
fel a tanév első napján. Volt tánc a táncteremben, rajzolás és éneklés a tantermekben, aszfaltképek
alkotása, játék az udvaron, futkosás a nagy tornateremben és a nagy ének terem pódiumát is
kipróbálhatták.
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GÓLYANAPOK

2022. szeptember 28-án, szerda délután került megrendezésre a Barsi Dénes Általános Iskolában az első
osztályosok Verébavató ünnepsége. Lukácsné Fekete Katalin tanító néni vezetésével a második és negyedik
osztály tanulói állították össze a programot, mely fogadalomtételből, közös játékból, mesehallgatásból,
tánctanulásból és ajándékozásból állt. Nagyon jól érezték magukat az elsős kis diákok, a program szervezői,
a tanító nénik, valamint Szilágyi Zoltán mb. igazgató helyettes is.

"VERÉBAVATÓ..."

Kedves hagyomány a Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI-ban az első osztályosok gólyatáborának
megrendezése, melynek célja, hogy megkönnyítsék a gyermekek számára az iskolakezdést.
„Augusztus végén nagy izgalommal kerestük fel otthonukban a leendő kis elsőseinket, hogy személyesen
adjuk át tanítványainknak a tábori meghívót. Így a táborban már ismerősökként üdvözöltük egymást. 1-2.
évfolyam pedagógusai lelkesen kezdtek neki a gólyanapok programjainak előkészítéséhez, azzal a céllal,
hogy az akadályok leküzdésével átvezessék a gyerekeket az óvodából az iskolába.
Az első nap reggelén leendő kis elsőseink az óvodájukban gyülekeztek, ahol utoljára játszhattak egyet régi

játékaikkal. Ez idő alatt szülői értekezletet tartottunk, ahol hasznos tudnivalókat ismertettünk a szülőkkel
az iskolakezdéssel kapcsolatban. Tájékoztatót hallhattak a házirendről, a felszerelésekről, az otthoni
tanulás fontosságáról, a napközi és az egész napos iskola rendjéről. 10 óra körül az óvó nénik vezetésével
megérkeztek az iskolaudvarra a „kisgólyáink”.
Nyakba akasztható gólyatábori névkártyákkal fogadtuk őket, mely segítette őket abban, hogy melyik
osztályközösség tagjai lesznek. Megismerkedhettek az iskola épületével, osztálytermükkel és az
osztálytársaikkal. Félórás szabad játék után, az óvó nénik irányításával az óvodában tanult körjátékokat
elevenítettek fel a gyerekek. Ezután jó hangulatú táncház várta őket, majd dalt tanultunk: „Álljunk a sorba
gyerekek” címmel.
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FELSŐS „LOVAGAVATÁS”

kerékpárra) pattanva teljesítették a lovagi
akadálypálya kihívásait. Ezen a két napon még
matematikai rejtvényeket oldottak meg, ügyességi
pályákat teljesítettek, játékos feladatokkal
szórakoztak, középkori fegyvereket vettek kézbe és
próbáltak ki. A második nap végén ünnepélyes
keretek között felsőssé avatták a leendő ötödik
osztályos tanulókat. A harmadik napon az új
osztályfőnökök vezetésével kirándulni mentek a
felavatott lovagok. Céljuk a kabai horgásztó volt,
ahol egész délelőtt játszottak. Megfáradva, de
lelkesen és vidáman érkeztek vissza délben az iskola
főépülete elé, ahol már várták őket a szüleik.

Utolsó nap a mesék birodalmába kalauzoltuk el „kisgólyáinkat”. A sárkányok birodalmában legyőzték a
sárkányt. Az ügyesebbek „levágták” mind a hét fejét. A vándorlás során megérkeztek a tündérek kertjébe is.
Itt meghallgatták Weöres Sándor: A tündér című versének megzenésített változatát, s elkészítették saját
tündérüket.
Évről évre tapasztaljuk, hogy ez a három nap rendkívül fontos mind a gyerekek, mind a pedagógusok
számára. A gyerekek az első komoly iskolai napon csak az egészséges izgalommal, félelem nélkül érkeznek az
iskolába. Mi, pedagógusok pedig sok mindent megtudunk a gyerekekről, megismerjük őket, ami könnyebbé
teszi az iskolakezdést.” Erdeiné Bagi Irén

A közös játék, a daltanulás oldotta a kis hatévesek
szorongását. Felszabadultan és elfáradva tértek
haza.
A második nap reggelén már óvó nénik nélkül

érkeztek. Ekkor véletlenszerűen három csoportba
sorsoltuk őket, majd folyamatosan vándorolgatva
három helyszínen élvezhették a változatos
programokat. Az első állomáson gólyát készítettek.
A második helyszínen megismerkedtek A róka és
gólya című mesével, melyhez kapcsolódóan érdekes
feladatokat oldottak meg. A harmadik helyszínen
mozgásos, ügyességi játékokban vehettek részt.

Az idén tizedik alkalommal került megrendezésre a Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI-ban az alsó-felső
átmenet tábor augusztus 24-26. között. Immár hagyománnyá vált ez a többnapos program az
intézményben, melyet a leendő felsősök alig várnak. A három napig tartó rendezvényen harmincöt leendő
ötödikes volt érintve. A program első két napján játékos sárkányvadászatra hívták meg a gyerekeket. Egy
rövid kis mondai ismertető, a Szent György-legenda meghallgatása után már indulhattak is a megszervezett
lovagcsapatok (a leendő ötödikes osztályok) meghódítani az egyes állomásokat. Nagy szorgalommal
gyűjtötték össze az aranyrögöket, a sárkány kincseit, a „rejtélyek szigete” állomáson. Megtervezték saját
köszöntőjüket, rajzokat készítettek, színeztek. Kincskereső térkép útmutatásait követve bebarangolták a
város főterét és megismerkedtek a település szobraival, nevezetes épületeivel, emlékműveivel.
Elfogyasztották lovagi ebédjüket, megismerkedhettek a lovagi élet kalandos, de nehéz életével. „Lóra” (azaz
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NÉPMESE NAPJA A KÖVYBEN

Benedek Elek születésnapja (szeptember 30.)
minden évben méltó módon kerül megünneplésre.
A Kövy Sándor Általános Iskola és AMI földszinti
aulájában egy kiállítással emlékeztek a meseíróra,
majd 8 órától az iskolarádión keresztül hallhattak
egy rövid összeállítást a népmesék világáról.
Lezárásként, Szabó Gyula előadásában a Hetet egy
csapásra című magyar népmesét hallgatták meg az
intézmény tanulói.

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA A BARSI DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Közösségi Ház és Városi Könyvtár „A Magyar Népmese Napja” alkalmából az idei évben is
mesemondó versenyt rendezett alsó és felső tagozatos diákok számára. A versenyre jelentkezőknek
egy maximum 5 perces magyar népmesét kellett előadniuk. A Barsi Dénes Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói közül 1-2. osztályos korcsoportban Krucsó-Danek Zamira (2.a) első helyezett, Czegle
Attila (2.a) harmadik helyezett lett. A 3-4. osztályos korcsoportban Nagy Gerda (4.a) első helyezést ért
el. Felső tagozatban az 5-8. osztályos korcsoportban Jónás Rikárdó (5.a) első helyezett lett. Todorasku
Kira Dzsenifer (6.a) emléklapban részesült. Felkészítő pedagógusok Lukácsné Fekete Katalin, Feketéné
Mike Barbara és Bácsi Anita voltak. A helyezést el nem ért tanulók is emléklapban részesültek.
Gratulálunk minden tanulónak, aki részt vett a versenyen!
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A MAGYAR NÉPMESE NAPJA AZ

IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁBORJÁNI TELEPHELYÉN

A Magyar Népmese Napja alkalmából háromnapos
programsorozaton vettek részt a Gáborjáni iskola tanulói.
Gyerekek révén a mese a legközelebb áll életkori
sajátosságaikhoz. Ennek köszönhetően végig nagy lelkesedéssel
hajtották végre e téma köré szövődő feladatokat.
Rajzpályázaton vehettek részt, ahol három népmese
ábrázolásából választhattak. Bevezetésképpen ezeket meg is
tekinthették az IKT tábla segítségével.
A nagyobbak meseírásban mérhették össze tudásukat.
A magyar és matematika órákba is jelen volt a mesék világa,
ahol megismerkedtek Benedek Elek életével és munkásságával,
új mesék olvasásával, mesés szövegértésekkel, mesébe
ágyazott játékos matematikai feladatok megoldásával
színesítették az órákat.
Nagy sikert aratott, hogy a programsorozat egyik napján
belebújhattak kedvenc mesehősük bőrébe jelmez formájában.
A mesehős jelmezek olyan sikeresek voltak, hogy a
Meseolimpiát is ezekben hajtották végre az „olimpiai
bajnokok”. Lelkesen végezték a feladatokat:
boszorkányröptetés, aranytojáshordás…
A meseíró- és rajzverseny eredményének kihirdetésére a
program utolsó napján került sor.
A rajzolók és meseírók műveiből kiállítás is készült.
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Egyszer volt, hol nem volt… a Hajdúszoboszlói
Bárdos Lajos Általános Iskola alsós tanítói úgy
gondolták, hogy a Népmese napjáig,
/szeptember 30-ig/, egy héten keresztül csodás
világba kalauzolják a tanítványaikat. Sok-sok
meséből lehetett a gyerekeknek választaniuk! A
tanítóik diafilmeket vetítettek, online játékokat
játszottak velük, részt vettek nemzetközi mese
kihívásban (Brüsszeli kolléga ötlete alapján), saját
puzzlékat készítettek, mesét írtak, báboztak és
természetesen mesét hallgattak.
2005. óta ünnepeljük Benedek Elek
születésnapján a magyar népmeséket. Ezen a
napon minden népmesét szerető gyerek és
felnőtt megkülönböztetett tisztelettel fordul
mind a magyar, mid más népek meséi felé. Az
ünnep célja, hogy a népmesék fennmaradjanak
és a mesékben élő bölcsesség tovább
hagyományozódhasson az új generációkra.

MESE HÉT
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MOZGÁSBAN A MEGYE 

„MOZGÁSBAN A MEGYE” ÜGYESSÉGI SPORTVETÉLKEDŐ BÁRÁNDON

A megyei önkormányzat diákoknak szóló sportrendezvény-sorozatában másodszorra vett részt az Irinyi
Károly Általános Iskola. Az első alkalommal Esztárban küzdhettek meg a többi iskolával, most pedig
Szentpéterszegen mérettették meg magukat.
Az iskolai közösségek ügyességi csapatversenyét nyolc konzorciumban valósították meg. Ebben a
települések felső tagozatos tanulói sorverseny formájában mérkőztek meg. Hat feladat során kellett
bizonyítaniuk, ki a legrátermettebb. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, a megyei
önkormányzat szervezésében megvalósuló „Mozgásban a megye” elnevezésű ügyességi csapatverseny
célja, hogy a mozgás, a versenyszellem és a közösségi élmény együttesen járuljon hozzá az egészséges
életmódhoz. A két alkalom során a dobogó mind a három fokára felállhattak, akik maximálisan helyt álltak.

MOZGÁSBAN A MEGYE-ESZTÁR

2022. szeptember 20-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek című felhívásra „Mozgásban a megye”- iskolai
közösségek ügyességi csapatverseny megszervezését valósította meg a Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI
Raffay Lajos Tagiskolájában. A csapatversenyek során a felső tagozatos tanulók versenyeztek egymással, 3
csapatban, 5 fajta sorverseny pályán. Egy csapat 8 főből állt (5-8. évfolyamból, 1 fiú és 1 lány
évfolyamonként).
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Az adott csapat tagjai egymást váltva teljesítették a pályákat, s a mért időeredmények alapján alakultak ki a
dobogós helyezések. A versenyek koordinálást és levezénylését a megyei önkormányzat munkatársai
végezték. Az előzetesen kiküldött versenyfeladatokat, melyek futás váltókarikával, rakd a labdát, szlalom,
labdavezetés lábbal, kötélhajtás, szőnyegkerülés voltak, a leírás alapján a csapatok egyszerre hajtották
végre.

Izgalommal, feszültséggel teli versenyzés folyt a 2. és 3. helyezés szoros küzdelemben dőlt el.
A végeredmény kialakulása után a helyszínen díjkiosztásra került sor. Minden résztvevő gyermek egyedi, a
versenyre készült feliratos pólót kapott, a csapatok helyezésüktől függően hátitáskával, focilabdával,
röplabdával, tornazsákkal tértek haza.
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„MOZGÁSBAN A MEGYE” BIHARKERESZTESEN A BOCSKAIBAN

PAPÍRGYŰJTÉS

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00024 azonosítószámú projektben a
„Mozgásban a megye” – iskolai közösségek ügyességi csapatversenyére a Biharkeresztesi Bocskai István
Általános Iskolában szeptember 12-én került sor.
A verseny előtt az intézmény testnevelő tanárának, Dézsi Sándornak nem sok idő állt rendelkezésére a
csapatok összeállításához. Végül mind a három csapatba sikerült 8-8 gyereket beválogatni - minden
évfolyamból egy fiú és egy lány versenyző állt rajthoz. A feladatokat a Megyei Önkormányzat képviselői
állították össze és vezették le.
A gyerekek nagyon élvezték a versenyt, melynek a végén értékes ajándékokat is kaptak.
A 3. helyezett csapat tagjai tornazsákkal, a 2. helyezettek foci illetve röplabdával, az 1. helyezettek
hátizsákkal mehettek haza. E mellett minden részt vevő pólót is kapott.

„PAPÍRT GYŰJTÖTTÜNK”

A gyerekek környezettudatos nevelését segítő akció volt a papírgyűjtés szeptember 26-27-én a Sári

Gusztáv Általános Iskola és AMI-ban. Ilyenkor is számíthat az intézmény a gyerekek és szülők lelkes
hozzáállására: papírt gyűjtöttek és vittek autóval, kerékpárral, kisszekérrel; a tanulók vidáman mérték le a
papírokat, műanyag kupakokat, hordták azokat a konténerekbe. Azon túl, hogy a fenntartható fejlődés
fontosságára hívták fel a gyerekek figyelmét, ez nagyszerű alkalom a közös tevékenykedésre, és nem
utolsósorban a dicséretek begyűjtésére is, hiszen a legszorgalmasabb, legeredményesebb segítőket és
„gyűjtőket” jutalmazni szokták. A megmozdulás eredményeképpen három konténernyi papírt gyűjtött össze
az iskola.
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PAPÍRGYŰJTÉS BIHARKERESZTESEN A BOCSKAIBAN

Sikeres volt a Bárdos Lajos Általános Iskola
szeptember 30-án megtartott papírgyűjtése.
Reggel 7 órától vihették a gyerekek és szüleik a
hulladékot, délután 4-ig közel 4 nagy konténer telt
meg. Az intézmény hálásan köszöni a szorgos kezek
munkáját, a gyűjtőknek és a helyszínen segítőknek
egyaránt!

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános
Iskolában minden tanév elején
megszervezik a papírgyűjtést. Idén is az
A.P.M.R. Kft 2022. Őszi szelektív gyűjtési
programjához kapcsolódott az intézmény.
Nem csak az iskolában összegyűlt papírt
gyűjtötték össze, a településen több lakó is
jelezte, hogy szívesen megszabadulna
feleslegessé vált papírhulladékától.
Örömmel vették a felajánlásokat.

PAPÍRGYŰJTÉS A BÁRDOSBAN
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DIÁKSPORT NAPOK 

SPORTNAP A POCSAJI LORÁNTFFYBAN

A 2021/2022-es tanévhez hasonlóan, idén is az esemény fő célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése.
Élménysport programok által a diákok ráéreznek a közös mozgás örömére, a szabadidő hasznos eltöltésének
fontosságára. Ilyen program volt ez is. A rendhagyó foglalkozáson olyan változatos feladatsorokból
összeállított sor- és váltóverseny került megrendezésre, mely lehetőséget biztosított az évfolyamok közötti
kapcsolatépítésre, a csapaton belüli együttműködés kialakítására, valamint a fair play versenyzésre is. A
gyermekek mozgáskultúrája fejlődött, kitartásuk erősödött. A sok mozgás mellett nagyon jól érezték
magukat a diákok.

MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA A KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI-BAN

Szeptember 30-a a Magyar Diáksport Napja. Ezen a napon az ország legtöbb iskolájában sportolással töltik
el a tanítási időt a tanulók. Nem volt ez másképpen a Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában sem.
Sajnos az időjárás miatt a szabadban nem lehetett megvalósítani ezt a programot, így az alsó tagozatosok
osztályonként jártak tanteremről tanteremre, ahol különböző feladatokat kellett teljesíteniük. Számos
feladatot kipróbálhattak a gyerekek, melyeket nagyon élveztek, ilyen volt például a célbadobás és a
székfoglaló is.
A felső tagozatosok a tornaterem előtti aulában bonyolították le a játékos feladatokat, hogy izgalmasabb
legyen az esemény, osztályonkénti versenyt is hirdetett az iskola. A feladatok közül a tanulók tetszését
leginkább a kötélhúzás, a lábtenisz és az öltöztető-vetkőztető váltó nyerte el. A versenyszellemet mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy 2-2 csapatnál holtverseny alakult ki. Az első és második helyezettnél is
mindössze 1 pont volt a különbség.
Összességében elmondható, hogy újabb élményekkel gazdagodva, hasznosan telt el ez a délelőtt.
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SPORTNAP AZ IRINYIBEN
2022.09. 30-án is megrendezésre került az Európai Diáksport Nap (ESSD), melyhez idén is csatlakozott az

Irinyi Károly Általános Iskola. A magyar kezdeményezésre indított sportrendezvény célja az, hogy legalább 2

órát egy folytában sportoljanak az iskola tanulói, dolgozói. Ebben az évben új célt is megjelöltek a

szervezők. A résztvevő iskolák tegyék zöldebbé a tevékenységeiket. A BG Be Active által megalkotott és az

Európai Diáksport Nap partnerei által támogatott új eszköztár gyakorlati ötleteket és információkat

tartalmaz a zöld oktatásról és arról, hogyan lehet hulladékmentes módon diáksporteseményeket szervezni.

Az eszköztár középpontjában az iskola áll, mint a zöld, környezetbarát és fenntartható iskolai

sporteseményekkel kapcsolatos fontos üzenetek terjesztésének elsődleges helyszíne.

A zöldítés egyszerű eszközökkel is megkezdhető. A tevékenységek „zölddé” tételéhez egyáltalán nem kell

nagy erőfeszítéseket tenni. Ez akár olyan egyszerűen is megvalósítható, mint a hulladékgyűjtés beépítése a

meglévő tevékenységébe, vagy az iskolai sporttevékenységek kivitele a zöld területekre.

Az intézményben az iskolai sport zölddé tételét a sportnapon, az alábbi módon oldották meg:

 Összeszedték a hulladékot az iskolaterületén és azon az útvonalon, ahol a rendezvény helyszínére 

sétáltak.

 Élőláncot alkotva közelítették meg az Ízek-házát, ezzel is hangsúlyozva, hogy az ember és a természet 

szoros, elválaszthatatlan kapcsolatot alkot. Így hívták fel a járókelők és a lakosok figyelmét arra, hogy 

az embernek mennyire fontos a környezetünk szeretete, tisztelete, védelme.

 Egy új helyszínt fedeztek fel a településen, amely sportolásra is kiválóan alkalmas.

 Olyan tevékenység formákat választottak, melyek során lehetőség nyílt a hulladékmentes 

lebonyolításra. 

A sportnapot a diákok nagyon élvezték. 

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA AZ ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM EGYMI-BEN

2022.09.30-án tartotta meg az iskola a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett Országos Diáksport
napját. A rendezvényt közös bemelegítéssel kezdődött, melyen az intézmény tanulói és pedagógusai is részt
vettek. A bemelegítést követően az iskola udvarán kijelölt pályán futották le a tanulók és dolgozók a 2022m-
es távot. A futás után az időjárásra való tekintettel a programok az iskola épületén belül folytatódtak, 4
állomáshelyen. A nagy tornateremben kúszás-mászás – és egyensúlyfeladatokat végeztek a diákok,
a kis tornateremben lajhármászást és tchuckball labdás ügyességi
feladatokat kellett végezni. Az egyik tanteremben X-Boksz Kinect
rendszer segítségével próbálhattak ki a tanulók több sportágat,
többek között boksz, röplabda, bowling, gerelyhajítás, gátfutás
feladatokat.
A rendezvényen örömmel vettek részt a gyerekek és a
pedagógusok is egyaránt. Szerencsésebb lett volna, ha az időjárás
is kegyesebb, de így is sikerrel zajlott ez a nap.
A testnevelők pedig örülnek, hogy hozzá tudtunk járulni az
egészséges életmódra neveléséhez.
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EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ZICHY GÉZA TAGISKOLÁJÁBAN

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA

Az Európai Diáksport Nap alkalmával futóversenyt valamint sor-és váltóversenyt rendezett az intézmény. A
sportrendezvényt megelőzően egy közös bemelegítéssel készültek fel, majd ezt követően felsorakoztak a
2022 m-es távon megrendezett futóversenyhez, melyet két fordulóban hajtottak végre a balesetmegelőzés
érdekében. A rajtvonalhoz első körben az alsó tagozatos gyerekek állhattak, majd őket követték a felsős
osztályok. A futóversenyt követően sor-és váltóversenyeket rendeztek, amit szintén két fordulóban
bonyolítottak le alsó és felső évfolyamokra lebontva. Az időjárási viszonyok sajnos kedvezőtlenek voltak így
a tornatermükben bonyolították le a váltóversenyeket. A feladatok nehézségi fokát az életkori

sajátosságoknak megfelelően differenciálták. A
csapatoknál odafigyeltek az egyenlő létszámra és az
egyenlő erőviszonyokra. A feladatok
előkészítésében és lebonyolításában részt vettek a
diákok és kollégák egyaránt. Az osztályfőnökök a
sportjáték és a csapatmunka által közelebb
kerülhettek az új osztályaikhoz.
A versenyek nagyon jól sikerültek, boldogan, nagy
örömmel küzdött mindenki a győzelemért.
A rendezvény elérte a célját, a pedagógusok és
diákok egyaránt élményként vettek részt és
átélhették a sportolás örömeit.

A hagyományt tartva az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborjáni Telephelyének tanulói sportos, játékos
programmal töltöttek el 120 percet együtt tanítóikkal 2022. szeptember 29-én. Szabadidős mozgás- és
sportprogramot szerveztek a gyerekeknek, melynek központjában a mozgás szeretete és az egészséges
táplálkozás állt.
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Az intézmény tanulói nagyon szeretik a mozgásos tevékenységeket, a versenyeket, körjátékokat, csoportos
feladatokat. Ezen a délutánon a gyerekek mozgásigénye teljesen kielégült a változatos programokkal. A
negyedikesek örömmel vették azt a feladatot, hogy bemutassák az elsősöknek ezt a programsorozatot. A
közös élmény különösen tetszett mindenkinek. A fiúk focizhattak, a lányok játszhattak körjátékokat,
labdázhattak. Helyet kaptak az egyéni és csoport versenyek, az osztályok közötti versenyek, de a vegyes
korosztályú együtt mozgások is megvalósultak. Az ügyességi feladatoknál különböző sporteszközöket vettek
igénybe a tanulók. Ezeket kedvük szerint használhatták a gyerekek, melynek során fejlődött a
mozgáskultúrájuk és fejlődtek különböző motoros képességeik is. A bemelegítés jó hangulatban zajlott,
vicces feladatokkal megtűzdelve a megfelelő hangulat megteremtésével. A 2022 méteres táv lefutása során
kitartásuk és feladattudatuk erősödött. Nem csak a mozgásos gyakorlatok voltak fontosak, hanem az iskola
minden tanulójának együtt mozgása, ügyességüknek a csiszolása, fizikai állóképességüknek növelése.
A futásnál, aki elfáradt, az gyalogolt. A Bethlen szobornál, ahol a Bethlen kör futása befejeződött, a közös
fotó a régi emlékeket idéztek fel. A kisebbek több játékot is játszottak a következő nap szüneteiben azokból,
amit ezen a napon ismertek meg.

Az alma és az ivólé elfogyasztása jól esett a gyereknek főleg úgy, hogy megszomjaztak a programok során.
Az egészséges életmódról sokat beszélgettek, a gyümölcs fogyasztásának és a folyadék pótlásának
fontosságáról.
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NEMZETI SPORTNAP A BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS 

ISKOLA BOCSKAI ISTVÁN TAGISKOLÁJÁBAN

A MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA A BIHARKERESZTESI BOCSKAIBAN

A Nagykereki tagintézmény 2022-ben is bekapcsolódott a Nemzeti Sportnap elnevezésű országos
rendezvényhez. Az alsó és felső tagozatos diákok a program első felében külön helyszínen futottak: az alsó
tagozatos diákok az iskola udvarán rótták a köröket, míg a felsős tanulók a településen futottak. Megszokott
útvonalon szaladtak, majd egy nehezített tereppel is meg kellett küzdeniük. Vállalkozó kedvű pedagógusok
kísérték őket, akik kerékpárral teljesítették a távot. Valamennyi tanuló hősiesen, nagyon elfáradva futotta
végig a megbeszélt útvonalat. Az első befutók a kisebbek közül kerültek ki.
Az alsósok egy kis bemelegítés után kezdték el róni az utat. Öröm volt látni a kis elsősöket, mennyire
bizonyítani akarták a kitartásukat. Nagyon ügyesek voltak, jól elfáradtak és nagy tapssal fogadták a
visszatérő felsősöket.
Mivel focizni szeretnek kicsik-nagyok egyaránt, ez volt a következő program: két csapatot szerveztek és
focimérkőzést játszottak. A kisebbek hangosan szurkoltak a focistáknak. Akik nem szurkoltak, azok
hullahopp karikával versenyezhettek, tollaslabda meccset játszhattak, illetve ugráló kötéllel ügyeskedhettek.
Jól elfáradva, de nagyon jó kedvűen zárták a délelőttöt.

A Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskolában
már hagyománnyá vált regisztrálni a Magyar
Diáksport Napi rendezvényre. Ez ebben az évben is
megtörtént.
Sajnos az időjárás nem kedvezett a szabadtéri
programoknak, de szerencsére a reggeli órákban a
2022 méteres futást éppen be tudták fejezni. Nem
mindenki bírta végig futni a távot, ők kicsit
tempósabb sétával jutottak el a célig.
Az alsósok zenés tornával indították a napot, ezután
az eső beszorította az osztályokat az épületbe. A
tornaszobában mozogtak, sporttevékenységeket
végeztek, sporttal mozgással kapcsolatos rajzfilmet
is néztek tízóraizás közben.
A felsősök szintén az iskolaépületben forgószínpad
szerűen váltották egymást a különböző
helyszíneken, ahol ügyességi játékokat játszottak.
A gyerekek minden évben várják a hasonló napokat,
mivel életkorukból adódóan nagyon szeretnek
mozogni. Az ilyen napok pedig lehetőséget adnak
arra, hogy ne csak a testnevelés órákon végezzék a
megszokott gyakorlatokat.
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A MAGYAR DIÁKSPORT NAPJA A BOJTI PETŐFI SÁNDOR TAGISKOLÁBAN 

Az MDSZ által szeptember 30.-án rendezett Európai Diáksport Nap országos programhoz a hagyományokhoz
híven az idei tanévben is csatlakozott a bojti tagiskola is. A rendezvénybe az intézmény valamennyi tanulója
szervezett formában kapcsolódott be.

120 percet töltöttek el aktív mozgással. A témanap
mozgás-és sportprogramjait a községben és az
iskola udvarán szervezték meg. Bemelegítő
gyakorlatokkal indítottak, majd egy kis futás
következett a községben. Sorversennyel
folytatódott a délelőtt. Ezt követően szabadon
mozoghattak a gyerekek, élvezve a szabadtéri
játékok örömét.
A rendezvény röpke két órája mindenki számára
vidám, élményekkel teli mozgásélményt nyújtott.
A tagiskola jövőre is szeretne csatlakozni a
mozgalomhoz. Bíznak benne, hogy tanulóik
legalább olyan aktívan vesznek részt majd a
sportfoglalkozásokon, mint az idei tanévben.

MAGYAR DIÁKSPORT NAP 

A Berettyóújfalui Arany János Kollégium 2022. szeptember 29-én tartotta Magyar Diáksport Napi
rendezvényét, ahol diákjaik kispályás fociban és röplabdában mérhették össze erejüket, hangsúlyozva ezzel
a nappal a rendszeres sportolás egészségmegtartó erejét.
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