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Erdélyben jártunk!
Rendkívül izgalmas tanulmányi kiránduláson vehettünk 
részt (44 tanuló és 4 kísérő tanár) szeptember 18-20. 
között a Határtalanul pályázat keretében. A közel 1000 
kilométeres utunkon Bethlen Gábor nyomát kutattuk 
a történelmi városokban. Jártunk Nagyváradon, a Ki-
rály-hágónál, melyet Erdély kapujának is neveznek. Ko-
lozsváron meglátogattuk a partneriskolánkat, a Báthory 
István Elméleti Líceumot. A napot Magyarlónán zártuk. 
A második nap a tordai sóbányában voltunk, majd To-
rockó, Nagyenyed látnivalói következtek. 

A harmadik napunk gyulafehérvári városnézéssel kez-
dődött. Láttuk a várat, a Szent Mihály-székesegyházat, 
majd Vajdahunyad várához mentünk. Erdélyi körutunk 
utolsó állomása Arad volt, ahol a vértanúk emlékműve 
előtt Németh János tanár bácsi beszédet mondott, majd 
megkoszorúztuk az emlékoszlopot.
Köszönjük ezt a felejthetetlen élményt kedves tanára-
inknak! 

Turóci Viktória Éva 8. c  
Sári Gusztáv Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Felejthetetlen napok Erdélyben
2019. szeptember 23–27-ig a Zsákai Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskola valamint a Nagyrábéi Móricz Zsigmond 
Általános Iskola és Bihartordai Tagintézmény tanulói a 
HATÁRTALANUL program keretén belül irodalmi és tör-
ténelmi barangoláson vettek részt Erdélyben. 

Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Brassó-
ban, Segesváron magyar vonatkozású múzeumokat, em-
lékműveket, szobrokat kerestek fel. Székelyudvarhelyen 
a helyi általános iskolásokkal találkoztak. 

Túráztak a Békás szorosban, megcsodálták a Gyilkos-ta-
vat, gyönyörködtek az oda vezető utakon az őszi hegy-
vidéki tájban. Rengeteg közös élménnyel gazdagodtak, 
melyekre évek múltán is szívesen fognak emlékezni.
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Környezettudatos jutalomtábor 
a Pávaiban
A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár-
ral közös pályázat keretében  2019. júniusában tanulóink 
környezettudatos táborban vehettek részt. Iskolánk ta-
nulói közül 45 gyermeket egész éves kiemelkedő mun-
kájáért egy 4 napos táborral jutalmaztunk.  
A szálláshely egy kis tó partján, Síkfőkúton  volt. A színes 
programok – Noszvaj, Eger nevezetességei, a Bükk-hegy-
ség túrái, a kézműves foglalkozások, a zenés,táncos es-
ték, a tábortűz, és a poroszlói Ökocentrum – felejthetet-
lenné tették ezeket a napokat.

Zánka, Erzsébet-tábor
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 
által kiírt pályázaton az idei tanévben is sikeresen pályá-
zott iskolánk. Így 40 tanulónk töltött el 6 napot a Balaton 
partján, a zánkai Erzsébet-táborban.
Rengeteg színes és izgalmas programon vehettünk részt. 
A vízi- és erdei kalandpark, színház, táncház, kísérleti be-
mutató, na és persze fürdés a magyar tengerben felejt-
hetetlen élmény maradt a gyerekek számára. 

Kézműves tábor a Pávaiban
A kabai Mácsai Sándor Művelődési Házzal közösen az 
EFOP-3.3.2-16-2016-00269 azonosító számú „Egy fedél 
alatt”- nevelés-oktatás-kultúra elnevezésű pályázat kap-
csán 2019. júniusában gyerekeink kézműves táborban 
vehettek részt. 
A gyermekek az öt nap alatt sokféle technikát kipróbál-
hattak: gipszöntés, üvegfestés, origami, dekupázs. 
Ellátogattak busszal Nádudvarra is, Fazekas István műhe-
lyébe, ahol betekintést nyertek a több száz éves múltra 
visszatekintő fazekas mesterség fortélyaiba. Láthatták, 
hogyan készül a híres fekete kerámia, s a helyi kiállítást 
is megtekinthették. Egy másik nap a művész látogatott el 
hozzánk, mobil korongozó gépével. Mindenki kipróbálta, 
milyen érzés az agyagot formálni. 
A hét zárásaként pénteken néptáncoltunk. Pártos Cson-
gor néptáncoktató által lépéseket, énekeket, formáci-
ókat tanultunk, melyeket összefűzve a végén elő is ad-
tunk. 

A táborban a 20 gyerek és mi, pedagógusok igazi kis al-
kotó közösséggé kovácsolódtunk össze. A gyerekek úgy 
köszöntek el tőlünk, hogy jövőre is szeretnének jönni. 
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Nekünk másodszor is sikerült!
2019.05.30–06.02., Gyula

Idén is megrendezésre került a labdarúgó diákolimpia.  
A hajdúszoboszlói Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Ál-
talános Iskola, most is több korosztállyal indult ezen a 
versenyen és bejutott a Gyulán megrendezésre került 
országos döntőbe. A gyerekek és a szülők is nagy re-
ményekkel utaztak a helyszínre, hiszen 2 évvel ezelőtt 
ugyan ezek a tanulók már megnyerték az országos dön-
tőt és diákolimpikonok lettek.
Kovács Sándor Zsolt szülő segítségével új mezeket, Kis 
Gyula szülő segítségével pedig új melegítőket kaptak a 
gyerekek.
A sorsolást követően Fejér, Zala, Somogy és Bács-Kiskun 
megyével kerültünk egy csoportba.
A pénteki csoportmérkőzések után, 10 pontot szerez-
ve csoportelsőként jutottunk tovább a legjobb 8 közé. 
Szombat délelőtt pedig a a legjobb 4 közé. A délutáni 
meccsen már a döntő volt a tét. A tanulók minden aka-
ratukat, erejüket beleadva, óriási mérkőzésen kereked-
tek felül az ellenfél csapatán. És irány a döntő!
A döntős ellenfelünk az Endresz György Általános Isko-
la volt. A felcsúti gyerekek nagyon jól játszottak, de a 
mi tanulóink akarása nagyobbnak bizonyult, így 3:2-re 
legyőzték ellenfelüket. Ezzel, csak úgy, mint 2017-ben, 
most már másodjára nyerték meg az Országos Labdarú-
gó Diákolimpia döntőjét.

A csapat tagjai:  
Bordán Attila  Butor Levente
Farkas Kevin  Kis Gyula
Kovács Kristóf  Nagy Ignác
Nagy Milán  Potor Márk
Sain Balázs  Szabó Olivér

Testnevelő tanár: Szabó Gergely János

2019.07.21–24. vasárnap, hétfő, kedd, szerda 
Országos döntő - Labdarúgó diákolimpia 
IV. korcsoport fiú  országos 7. hely
III - IV. korcsoport lány  országos 4. hely
Helye: Eger és Mátraháza

„Ecological means logical”
A biharnagybajomi Szűcs Sándor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 2017.09.01. – 2019.08.31. 
között az Erasmus+ Iskolai és óvodai partnerségek 
konstrukció keretében, 26.710 euró támogatásból, si-
keres pályázatot valósított meg.

A projekt két éve alatt három Nemzetközi projekttalálko-
zót és három tanulói mobilitást valósítottunk meg.
Az 1. Nemzetközi Partnertalálkozó a lengyelországi Kras-
nik településen volt. A másodikat intézményünk ren-
dezte meg, míg a 3. a romániai Targu Bujor településen 
került megrendezésre. A találkozók alkalmával a részt 
vevők megbeszélték a mobilitások dátumát, a projekt 
ütemezését és feladatait, a határidőket és a felelős part-
nereket kijelölték. Műhelymunkákat végeztek. A szak-
mai programok mellett számos szabadidős és közösség-
építő programot is megvalósítottak.
A mobilitások alkalmával a gyerekeink csoportmunká-
ban dolgoztak a lengyel és román gyerekekkel együtt. 
Sokat túráztak, látogatást tettek Sandomierzbe, ahol 
polkát tanultak. A magyar esten néptáncoltak. Rengetek 
élménnyel gazdagodtak.
A budapesti kirándulás alkalmával meglátogatták az Ál-
latkertet, a Parlamentet és a Hősök terét, illetve elemez-
ték a Duna vizét környezetvédelmi szempontból. 
Látogatást tettek a galati „RăsvanAngheluţă” Termé-
szettudományi Komplexumban, valamint a Történelmi 
Múzeumban, Sinaia-na Peles kastélyban, valamint meg-
tekintették a szélerőművet. Megtanulhatták a moldvai 
hora és a brasoveana tánc lépéseit is. Mindez tudatosí-
totta bennük az idegen-nyelv tanulásának fontosságát. 
A program alatt fejlődött angol nyelvi szókincsük, bát-
rabban szólaltak meg angol nyelven.
A projekt záró rendezvényére 2019. augusztus 29-én ke-
rült sor. Vesszős Balázs projektkoordinátor összefoglalta 
a megvalósítás főbb eseményeit, bemutatta a projekt-
ben keletkezett főbb produktumokat, majd kötetlen be-
szélgetés során emlékeztünk vissza a számunkra legked-
vesebb élményekre.
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Viszáki Művészeti tábor
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és AMI – 2019.07.15.

Az idén nyáron is  meghívott bennünket az  Őrségbe  
Szarvas József művész úr, az egyhetes művészeti tábor-
ba, ahova rajtunk kívül még érkezett egy csoport Sere-
gélyesről.  A napok gyorsan   teltek és a gyerekek óriási 
munkafegyelemmel dolgoztak reggeltől estig,  trénereik, 
Laboda Róbert és Zsidek Pál vezetésével.  A tábor végére 
elkészült a közös produkció  és megvolt a bemutató is, 
mely nagy sikert aratott. A gyerekek nagyon jól érezték 
magukat.
    Bálintné Bagdi Ibolya
       drámapedagógus

Idén nyáron a Pilisbe szerveztünk vándortábort. 24 fő 
diák, és 7 felnőtt alkotta a 31 fős csapatot. Szentendré-
től Visegrádig vándoroltunk, érintve az összes gyönyörű 
látnivalót, amit a Pilis és a Visegrádi-hegység adhat. Azt 
a látványt, amit a Prédikálószékről a Duna-kanyar nyúj-
tott, senki nem felejti, mint ahogy a Holdvilág-árkot, a 
Vasas-szakadékot, a Spartacus-ösvényt és az esti látoga-
tóinkat, a kiscicát és a rókakölyköt sem. A jó csapat, a 
sok látnivaló garantálta, hogy jól érezzük magunkat. A 
jókedvünket még a nagy meleg (éjszaka a nagy hideg) 
és a sok nyikorgó ágy sem szegte. Aki kipróbálta a sza-
badban alvást, azon túl, hogy kis híján megfagyott, sok 

Tavaly a Mátra, idén a Pilis, jövőre a Zemplén vagy a Bakony
Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI – 2019.08.29

hullócsillagot is láthatott. Az utolsó szálláshelyen, a Mo-
gyoró-hegyen, a vízbiológiai foglalkozás mindenki szá-
mára érdekes volt. Ekkor saját magunk meríthettük ki a 
víziélőlényeket: a gőtét, a skorpiót, a vidrapókot (a vízi-
pók-csodapókból). Csaba bácsi azt is megmutatta, ho-
gyan készíti el a „csodapók” a légnadrágját. A közelben 
lévő imbolygó függőhídon pedig néhányan majdnem 
tengeribetegek lettek. Aztán csomagolás, búcsú Viseg-
rádtól, komp és haza.
A hazaúton mindenki fölvette a vándortáboros zöld pó-
lóját, ezzel is hirdetve, hogy újraindult ez a mozgalom 
Magyarországon.
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A Zichy Géza Zenei Alapfokú Mű-
vészeti Iskola aktív résztvevője 
volt a Debreceni Virágkarnevál-
nak. A brémai Stelzen-Art művé-
szeti csoporttal közös produkciót 
hoztak létre, mely nagy sikert 
aratott. Részt vettek még a Ga-
liba fesztiválon, valamint önálló 
hangversenyt adtak a Vidám-
parkban a Karnevál idején. 

Gólyadélelőtt – Felhőtlen évkezdés 
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI 

2019. augusztus 27-én nagy nyüzsgés volt az aulában, 
gólyadélelőttre gyülekeztek a leendő első osztályosok. 
Izgatottan várták mi is fog történni ezen a délelőttön. 
Ki-ki vérmérsékletének megfelelően, vidáman, félve, 
felpörögve, izgatottan, megszeppenve álldogált. Mi, ta-
nító nénik is izgatottan vártuk a találkozást. Napok óta 
készültünk. Csinosítgattuk az osztálytermünket, szervez-
tük  a délelőtt programját. Változatos feladatokat állítot-
tunk össze, amiben szerepelt ismerkedés egymással, az 
iskolával, titkos kódokkal, játékokkal. Kézműveskedésre 
is jutott időnk, mely során egeres könyvjelzőt készítet-
tek nagy örömmel a gyerekek. A legnagyobb élményt 
mégis az iskola új „táblatévéje” (digitális táblája) jelen-
tette, amit mindenki kipróbálhatott. A korszerű érintő-
képernyős táblát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 
biztosította számunkra. Az idő nagyon hamar elrepült. A 
délelőtt emlékére gólyadélelőttös karkötővel tértek haza 
a kisdiákok. 

Almásiné Szentjóbi Ildikó

Gólyadélelőtt a felső tagozaton
Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és AMI 

Augusztus 27-én az ötödik osztályos kisdiákok moso-
lyogva lépték át az iskola kapuját. A meghívókat már a 
múlt héten a kezükben tarthatták, így tudták, hogy ez 
az augusztusi délelőtt, különleges lesz számukra. Egy já-
tékkal, vidámsággal és sok nevetéssel teli program várt 
rájuk. Megismerkedtek leendő osztálytermükkel, majd 
örömmel fogtak neki a gyerekek a „Ki tud többet a fel-
sős tanár nénikről és bácsikról?” című vetélkedőnek. Az 
ügyességi feladatok szintén nagy sikert arattak, lelkesen 
buzdították egymást és egy emberként szusszantak lufi-
fújó társaikkal. A villámkérdések egy kicsit megolajozták 
a nyáron ellustult agytekervényeiket, a kézműves feladat 
munkadarabjai pedig méltán díszítik azóta az osztályter-
met. A kacagástól és a lufik durranásától hangos délelőtt 
végén mindenkiről készült egy vicces emlékfotó, amit jó 
lesz majd elővenni, mikor nagyobbak lesznek és vissza-
emlékezni arra, milyen jókedvű programmal indult éle-
tük egy új fejezete, a felső tagozat.

Kovács Judit
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Aqua Manó Party
A rendezvény az EFOP 1.3.9-17-079 
számú pályázat keretében valósult 
meg a furtai iskolában. A program 
két részből állt. A nagyteremben kö-
zös éneklés, versenyzés, táncolás, vo-
natozás, zenei szobrozás volt, ahol a 
legjobban teljesítők cukorkát kaptak. 
A gyermekek másik része kézműves 
foglalkozáson vett részt, ahol papírból 
készült tárgyakat készítettek. A kézmű-
vesek és a táncos-énekesek folyama-
tosan cserélték egymást, így mindenki 
minden programot kipróbálhatott. A 
gyerekek nagyon jól érezték magukat. 

Fecskenap
A Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában mára már hagyomány, hogy min-
den tanévet az első osztályosok sulira hangoló, vidám 
Fecskenapjával indítunk.
2019. augusztus 23-án, 22 elsős tanuló ismerkedett meg 
így az intézménnyel, az osztálytársakkal, a tanító nénik-
kel és bácsival egy vidám játékos délelőttön. A színes 
programok között szerepelt daltanulás, kézműves foglal-
kozás, sor – és váltóverseny és kipróbálták az intézmény 
legújabb interaktív paneljét is, játékos interaktív felada-
tok megoldásával. 

Lukács Zsuzsanna
intézményvezető-helyettes
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Művészeti délután Furtán
Az EFOP 1.3.9-17-079-es pályázat keretében egy dél-
utánt a művészeteknek szenteltünk. A programokat egy 
külső szervező, a Blackrose Project szervezte meg.
Először a KONZITOUR együttes lépett fel, aki egy rend-
hagyó énekórát tartott. Két művész, Pákai Petra és Cséry 
Zoltán vezette be a gyerekeket a zene világába. Hang-
szerekkel és énekkel  bemutatták, hogy a zenei aláfestés 
mennyire fontos egy filmnél, egy tragikus történet vidám 
zenével teljesen vicces.. Volt szó a mesefilmek zenéjéről, 
a divatos könnyűzenéről, még a mulatós zenéről is. 
Ezután lépett fel Kiss Alexandra, aki az „Ébredj fel Roc-
kandrollia!” című műsorát mutatta be. A fiatal előadó 
nagyszerűen énekelte a kitűnő zenéket.
Ezt követte a debreceni Valcer Táncstúdió táncosainak 
programja. Először bemutatót tartottak a táncokból, 
rumba, szamba, keringő, majd két táncot tanítottak be 
a gyerekeknek. A diákoknak nagyon tetszett a feladat 
és örömmel csinálták meg. Végül mindenki megtapsolt 
mindenkit.

2019. szeptember 18-án az Úton a zene pályázat kere-
tében a Nemzeti Filharmonikusok edukációs interaktív 
kamarakoncertjét hallgathatták meg iskolánk alsó és 
felső tagozatos tanulói, ahol a tananyaghoz köthető is-
meretekkel gazdagodtak, és élőben megtapasztalhatták 
a szimfonikus zenekar nyújtotta élményeket. A zenemű-
vek között hasznos információkat hallhattak a zeneszer-
zőkről, az adott korszakról, a megszólaltatott hangsze-
rekről. 

Nagyon élvezték gyerekek és felnőttek a közös éneklést, 
amelyet még szebbé, élvezetesebbé tett a zenei kíséret. 
Alsós és felsős tanulók, nevelők nagy örömmel énekel-
ték az Érik a szőlő és az A csitári hegyek alatt kezdetű 
népdalokat.
Nagyon örültünk a lehetőségnek, mivel ez nagyban se-
gíti a tanulók komolyzene iránti érdeklődésének felkel-
tését. 

Interaktív Filharmónia koncert Zsákán
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Nyári fellépések
Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és 
AMI Bihari Alapfokú Művészeti Iskolája 

A Kodály III. hangszercsere program keretén belül, 
a nyár folyamán 2 kürt, 1 trombita, 3 fuvola és 4 
furulya érkezett iskolánkba.

A fúvószenekar nyári programja:
• Múzeumok Éjszakája június 22-én

• II. Felsőtárkányi Fúvószenekari Fesztivál július 
20-án. A találkozón 6 zenekar szerepelt egy sza-
badtéri színpadon.

• Görögország:  Kavala – városnézés, strandolás, 
Rodolivos – koncert,  Proti – koncert

• Balatonfenyves – Itt másodjára vettünk részt a 
„Band Camp” elnevezésű fúvószenekari tábor-
ban. Közel 100 fővel készültünk a tábor utolsó 
estéjén megrendezett koncertre. A délelőtti szó-
lampróbák után, este közösen egy színvonalas 
koncertet adtunk a balatonfenyvesi pavilonnál. 
A koncert színvonalát és a zenekari tagok örö-
mét növelte, hogy a „Hősök”-kel (popsztárok) 
együtt előadtunk három számot.
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Boldogságóra
A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola 2019. 
09.18-án a Budapesti Kongresszusi Központban nagy-
szabású díjátadó ünnepségen vehette át a Boldog Iskola 
oklevelet. Két osztályban került bevezetésre a program. 
A 3.a-ban, Darainé Ludányi Erika vezetésével, illetve a 
3.b osztályban Szabóné Nádházi Henriett irányításával. 
A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra program-
ja a pozitív pszichológia eredményeire építő élménype-
dagógiai módszertan. A gyermekek önismeretét, társas 
kompetenciáit fejleszti, lelki egészségüket táplálja, mi-
közben boldogságfokozó technikákat sajátítanak el. A 
szeptember témája a hála. az októberé az optimizmus 
volt. Az első alkalommal boldogság-puzzle készült. Min-
den gyermek megrajzolta egy darab kirakóra, hogy szá-
mára mit jelent a boldogság. Így kialakult az osztályok 
boldogságtérképe.
Következő alkalommal hálafát készítettünk. Minden 
gyermek egy-egy szót helyezett a fára. Miután meg-
csodáltuk a feldíszített fát, a rajta lévő szavakból verset 
alkottunk közösen. Az alkotás öröme minden kisdiákot 
magával ragadott.
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Bozsik-program díjátadó
Németh Emil, a Nagyrábéi Móricz Zsigmond 
Általános Iskola testnevelés és matematika 
szakos tanára az OTP Bank Bozsik-program dí-
játadó ünnepségén díjat vett át 2019. 09. 28. 
Telkiben, a 2018–19-es tanévben végzett ki-
emelkedő szakmai munkájáért.
Az elismerést Nyilasi Tibor, 70-szeres magyar 
válogatott, az MLSZ elnökségi tagja adta át. 
Gratulálunk a kollégánknak és munkájához to-
vábbi sok sikert kívánunk!

Herczeg Imréné intézményvezető

Meglepetés!
Szeptember 12-én a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 113 tanulója közösen kirándult a Debreceni Állat-
kertbe. A gyerekek nagyon örültek a meglepetés programnak. A gyönyörű időben ismerkedtek az állatokkal. 
Az EFOP – 3.1.5.-16-2016-00001 pályázatnak köszönhetően sokáig fognak emlékezni a szokatlan tanévindító 
programra.
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Kutatók Éjszakája
Szeptember 27-én a Hőgyes Endre Gimnáziumból 22 ta-
nuló és négy kísérő tanár vett részt a Debreceni Egyetem 
szervezésében, érdekesebbnél érdekesebb előadásokon 
és gyakorlati foglalkozásokon.
Három végzős diák az Informatikai Karon tett látogatást, 
a többiek az Agóra és az Élettudományi Központ által kí-
nált programokat nézte meg.
A természettudományi érdeklődésű tanulók két előadást 
hallgattak meg a Növényi lombikbébik és a 150 éves a 
periódusos rendszer témában. Az előadáson sokat meg-
tudtunk a kémiai elemek felfedezéséről, a periódusos 
rendszer megálmodásáról és folyamatos bővüléséről. Az 
első előadás után saját húsevő növényből készült szö-
vettenyészetet készítettek, amelyet aztán mindenki haza 
is vitt. Dr. Máthé Csaba kiemelte, hogy napjainkban igen 
nagy igény van szövettenyészetek előállítására mind az 
élelmiszer előállítás, mind a dísznövények, védett növé-
nyek létrehozása terén.
Este nyolc óra felé értünk haza újabb élményekkel gaz-
dagodva.



12
TANKER-TÜKÖR – 2019. november

Rákóczi-napok
Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium 

Október első hetében tartottuk meg a hagyományos Rá-
kóczi-napok rendezvénysorozatot. 

1. Hétfő délelőtt diákjaink ügyességi versenyeken vehet-
tek részt a meghosszabbított szünetekben: kólaivó, kré-
mes evő, fiú-lány szkander, amőba, kincskeresés, majd 
délután angol és német nyelvből magnóhallgatási ver-
senyt szerveztünk.

2. Kedden a kilencedik évfolyamos tanulók a hagyomá-
nyos Bihari-túrán bejárták Hajdú-Bihar megye neveze-
tességeit (Álmosd, Nagykereki, Létavértes).

3. Szerdán a Rákóczi-túrát szerveztük meg. A túra hossza 
több mint 11 km volt, mely kilométerek megtétele kö-
zött 8 állomáson különböző ügyességi feladatokat kellett 
a csapatoknak végrehajtani.

4. Csütörtök délelőtt, a városi sportcsarnokban az osz-
tályok közötti foci- és kosármeccsek kerültek megren-
dezésre, szünetekben pedig 11-es rugó és kosárra dobó 
versenyeket szerveztünk. Közben tombolasorsolásra is 
sor került. A délelőtt várva várt eseménye a fiúk-és lá-
nyok közötti kötélhúzás volt, mely döntője nagyon izgal-
masra sikeredett. 
Tartalmas volt ez a négy nap. Köszönöm a diákönkor-
mányzat tagjainak és a diákönkormányzat munkáját 
segítő pedagógusnak az aktív szervező és megvalósító 
munkát.

Káplárné Bacskai Mariann
intézményvezető-helyettes
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Rákóczisok sikere Szentesen!
Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium 

A Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszerve-
ző és Kulturális főosztálya versenyt hirdetett II. Rákóczi 
Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfor-
dulója alkalmából. Iskolánk 4 fős csapata sikeresen be-
jutott a szentesi döntőbe. A csapat tagjai: Vitányi László 
(12. a), Molnár Dávid (11. c), Szűcs Martin (11. b) és a 
Tollas János (10. c) helyett beugró Balogh Gábor (11. 
a) voltak. Rajtunk kívül még öt másik, a Honvéd Kadét 
Programban résztvevő középiskola került a döntőbe. A 
verseny résztvevőit Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisz-
térium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára 
köszöntötte, majd Antal László ezredes, a házigazda, a 
műszaki ezred parancsnoka adott tájékoztatást a szente-
si alakulat felépítéséről és működéséről.
Délelőtt került sor a fizikai, erőnléti versenyre, délután 
pedig a szellemi vetélkedőre. Az eredményhirdetés előtt 
látványos búvárbemutatón vettünk részt, ugyanis itt fo-
lyik az országban egyedül katonai búvár kiképzés.
Végre elérkezett a várva várt eredményhirdetés. Először 
a fizikai erőnléti verseny győztesét jelentették be. A házi-
gazda által felajánlott különdíjat iskolánk csapata nyerte 
el. Micsoda siker! A szellemi vetélkedőn a 4. helyezést 
érte el a csapatunk, és ezzel jogot szereztünk arra, hogy 
részt vegyünkk a jövő évi országos honvédelmi tábor-
ban. A fiúk remek teljesítményéhez szívből gratulálunk. 
Köszönöm kollegáim, Herczeg Krisztina, Sápiné Katona 
Ildikó, Csiginé Nagy Krisztina és Major Márta lelkiisme-
retes felkészítő munkáját. 

Sápiné Katona Ildikó
felkészítő és kísérő tanár
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A Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola   
tanulói, kézműves szakkörei az idén is meg-
mérettették magukat a XIII. Országos Gyer-
mek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat 
Észak-Alföld régióban versenyen. 

Európai Diáksport Nap
2019. 09. 27. 

A Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskolát 2015 óta 
rendszeresen regisztráljuk az Európai Diáksport Nap le-
bonyolítására. A tanulóink teljes létszámban részt vesz-
nek a rendezvényen. Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
gyerekek szülei, hozzátartozói egyre nagyobb számban 
kapcsolódnak be a programba.

A nap során a játékos bemelegítés után került sor a 2019 
méteres táv lefutására. Osztályonként a leggyorsabb 
fiút, illetve lányt iskolánk tárgyjutalomba is részesítet-
te. 14.00-kor a tájékoztatón többek között elhangzottak 
az Európai Diáksport Nappal kapcsolatos információk, 
történeti áttekintése, alapvető célkitűzései, valamint 
a lebonyolítással kapcsolatos tudnivalók. A 120 perces 
mozgás- és sportprogram lebonyolítását 7 állomáson 
szerveztük meg. Minden helyszínen egy osztály a hoz-
zájuk tartozó szülőkkel közösen sportolt, versenyzett. Az 
állomások feladatai között szerepelt: birkózás, akadály-
pálya, grundfoci, zsinórlabda-röplabda mérkőzés, sor- és 
váltóversenyek, kondiparki „móka”.Mindezt kiegészítet-
te a karate bemutató, és floorball mérkőzés. Az egyes 
tevékenységek lebonyolításában segítséget kaptunk a 
helyi Birkózó- és Labdarúgó szakosztálytól, valamint a 
Bushido Karate Egyesülettől. A programok zárásaként a 
fiúknál Diák-Szülő-Edző kispályás foci körmérkőzésekre, 
míg a lányoknál Diák-Szülő kézilabda mérkőzésekre ke-
rült  sor.

Herczeg Imréné-intézményvezető

Díjazottak: 

1. Fazekas csoportból: Rácz Lilien, 
Borbély Attila, Balogh Dániel és Fikó 
Adrián. Gyermek I. 6-10 éves kor-
osztályban ELSŐ HELYEZÉST értek el.  
Felkészítő tanáruk: Porkoláb Istvánné

2. Szűrrátétes csoportból: Gyönyörű 
Bianka, Takács Judit és Gara Viktória. 
Gyermek II. 11-14 éves korosztályban 
MÁSODIK HELYEZÉST értek el. Felké-
szítő tanáruk: Gyönyörűné Erdei Judit

A díjazott alkotások tovább jutottak Deb-
recenbe, a döntőbe, ahol novemberben 
újabb megmérettetésen vesznek részt.

Akikre büszkék vagyunk!
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2019. október 8-án tartottuk hagyományos avatási ren-
dezvényünket a 2019/2020 tanévben beérkező előkészí-
tő évfolyamnak. 
A diákönkormányzat tagjai köszöntötték a megjelente-
ket, majd kezdetét vette az avatás. A nagy képzelőerőt 
igénylő feladatokban, az ügyességi játékokban és a vic-
ces próbatételekben mindenki nagyon ügyesen szere-
pelt és nagy tapsot kaptak a résztvevők.

A tánc, a mozgás, a szabadban végzett tevékenység örö-
me. Talán így jellemezhetném azokat a programokat, 
eseményeket, melyek megvalósultak iskolánkban az el-
múlt pár hétben. 

1. Tantestületünk csatlakozott az Országos Iskolakert 
Programhoz, melynek eredményeképpen létrehoztuk 
saját iskolakertünket és részt vettünk „A legszebb kony-
hakertek” „Magyarország legszebb konyhakertjei orszá-
gos program” 2019. évi helyi versenyében, ahol az I. he-
lyezést értünk el.

2. Iskolánk csatlakozott a Népi játékok napja 2019 című 
országos kezdeményezéshez is. A tánccsoportunknak 
hat népi játékot kellett elsajátítania, és előadnia. A be-
mutatott produkciókról videó felvétel készült, mely fel-
töltésre került az egyik népszerű videómegosztó oldalra.

3. A Fekete Borbála Általános Iskola az elmúlt tanévhez 
hasonlóan idén is csatlakozott a Nemzetközi Diáksport 
Naphoz. Kötelező elemként teljesítettük a 2019 méter 
futást, majd akadályversenyt bonyolítottunk le iskolánk 
tornatermében, ahová meghívtuk az óvodásokat is. 

Maki avató a Karacs Ferenc Kollégiumban
Az eskütétellel folytatódott az esemény, melyben min-
dent megígértettek a fiatalabb kollégistákkal. A diákön-
kormányzat egy apró kis ajándékot adott át a bátor első-
söknek, remélve, hogy az vidám emlékeket idéz fel majd 
bennük.
Az est nem a szokásos módon folytatódott, hiszen az 
elsősök is készültek egy meglepetéssel. Ferenczik Fanni 
Dóra csoportvezető táncot tanított be erre az alkalomra, 
melyet Vecsei Patrícia, Patai Vivien, Cégé Nikolett, Nagy 
Sándor, Kalmár Benjámin és Rácz Jenő tanulók adtak 
elő.  Hajkó Gabriella csoportvezető pedig megszervezte, 
hogy a tehetséges kis zenészpalántáink Molnár Benjá-
min és Oláh Gábor egy kisebb koncertet varázsoljanak 
nekünk. Nagy tapsot kaptak a fiatalok. Az est egy ferge-
teges bulival zárult. Remek hangulatban ért véget a nap, 
boldog perceket szerezve ezzel a kollégistáknak.

Pánti Zsuzsa
diákönkormányzatot segítő pedagógus

Színes októberi programok Szentpéterszegen

4. Október 11-én iskolai hagyományainkhoz híven ren-
deztük meg az Október Kupát, melyen intézményünk is-
kolái mérkőznek meg labdarúgásban. A vándorkupa újra  
Szentpéterszegen maradt. 
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KriMit tud?
Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium 

2019. október 8-án iskolánk 4 fős csapata immár má-
sodik alkalommal vett részt a Szabolcs-Szatmár Bereg 
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
szervezésben a „Krimit tud?” országos bűnmegelőzési 
vetélkedő nyíregyházi elődöntőjében.
A vetélkedő célja, a középiskolás korosztályhoz kapcsol-
ható viselkedési panelek megismertetése, bűnmegelő-
zési módszerek elsajátíttatása, biztonságtudatos élet-
szemlélet kialakítása, melyek hozzájárulnak az áldozattá, 
elkövetővé válás esélyének csökkentéséhez
A Krimit tud? vetélkedő alapötletét a televízióból  ismert 
Beugró című műsor adta. 
A csapat tagjai Pocsai Zsófia és Farkas Krisztián 12/b, 
Rácz Gabriella 12/d és Dráviczki Tibor 12/c osztályos ta-
nulók voltak.
A meghívott 6 csapat közül dobogós helyezést ugyan 
nem értünk el, de egy különdíjat  igen. 
A diákokat felkészítette Fábiánné Forrai Aranka tanárnő 
és Sass András Csaba tanár úr.

Sass András Csaba
szakmai tanár

Szentendrei kirándulás
A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium október 26-án egy 15 fős  csapattal, az 
EFOP-3.1.10 17-2017 „Lépj egy fokkal feljebb” program 
keretében vett részt szakmai-tanulmányi kiránduláson. 

Szentendrén, az Altiszti Akadémián sok program várt 
bennünket. Láthattuk a honvédség zenekari fellépését, 
majd bevezettek minket a honvédség birodalmába, ahol 
fegyvereket próbálhattunk ki, beülhettünk különböző 
harckocsikba, beszélgethettünk az ott lévő katonákkal. 

Ezután a Szentendrei Skanzenbe mentünk. Itt megnéz-
tük két tájegység népi építészetét, lakáskultúráját, gaz-
dálkodását és életmódját. Mindenki remekül érezte 
magát ezen az utazáson és maradandó élményekkel tért 
haza.

Szilágyi Réka 10.d
Szabó Dominika Niké 10.d
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