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„ Ah ány  em ber,  a nny i me g old ás , 

va gy  meg ol datl ansá g.  Ezé r t ne m h is zek 

az  egy re  j ob b an e ls za p oro d ó b ölcs  tan ács ok b an.  

Az  e m ber még is  csak e lé g gé  egye di.  

Enny it,  gon d olo m,  a ma gu nk j av ár a talán  e l mo nd hatun k.  

H o gy  legvé gle te s e bb f or m áci ón kb an — 

legy en az  bűn öző v a gy  pr óf é ta — sem va gyun k a kár ki k. 

Az  e m ber meg é rde mli,  ho gy  o d ah ajol jun k f ölé je . ” 

 

(Mészöly  Mi klós ) 
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Kedves Olvasó! 

Szeretettel köszöntöm a fennállásának 5. évfordu-
lóját ünneplő Dankó Pista Egységes Óvoda - Böl-
csőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gim-

názium és Kollégium első évkönyvének megjele-
nése alkalmából. 

Évkönyvünkben szeretnénk az elmúlt 5 év 
legjelentősebb pillanatait, eseményeit, ered-
ményeit megjeleníteni, természetesen a tel-
jesség igénye nélkül. Az évfordulóra készülve 

jóleső érzéssel forgattuk a fényképalbumokat, 
beszámolókat, okleveleket, pályázatokat. Büszkeséggel töltött el 
bennünket az elmúlt évek sikereinek, eredményeinek látványa. 

Köszönöm a diákok, a kollégáim, a szülők,  valamin t segítő barátaink 
áldozatos munkáját, hogy írásaikkal,  emléke ik papírra vetés ével meg-
osztották ve lünk az e lmú lt é vek es eménye it. Köszönöm mindazoknak 
a munkáját, akik kiadványunkat öss zeáll ították, közreműködtek elké-
szítésében és kiadásában. 

Szeretettel ajánljuk évkönyvünket minden egykori és mai diá-
kunknak, tanárainknak, az iskola barátainak, és azoknak is, 
akik szeretnének betekintést nyerni intézményünk életébe, akik 
szeretnék tudni, miért is jó „dankósnak” lenni. 

Bízom benne, hogy kiadványunk lapozgatása örömteli vissza-
emlékezést, kellemes időtöltést jelent mindannyiunk számára. 

 

 
Almási Katalin  
igazgató 

Bekös zöntő 
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Név ad ónkr ól 

Miért éppen Dankó Pista?Miért éppen Dankó Pista?Miért éppen Dankó Pista?Miért éppen Dankó Pista?    

Iskolánk alapítói olyan személyt akartak névadóul 
választani, aki közel áll ahhoz a nemzetiség-
hez – a romákhoz – ahová tanulóink jelentős 
része tartozik, és egyben, akire büszkék is le-
hetünk. Büszkék lehetünk Dankó Pista munkabí-
rására, kitartására és példamutatására. Szemé-
lyében olyan cigány ember született, akire egy 
egész ország nézett fel. 

Dankó Pista muzsikus cigánycsalád leszármazott-
ja volt, és már 15 évesen saját zenekara élén játszott. Döntő 
fordulat volt életében, amikor a költővel, Pósa Lajossal megis-
merkedett. „Ettől fogva nem is válik el a két név egymástól, és 
míg magyar nótát dalolnak a világon, addig mindig együtt em-
legetik nevüket” – mondta róluk Móra Ferenc – „ A költő karjá-
ra vette a cigányt , és halálos holtáig el nem hagyta többet.” 

Dankó rövid élete során több mint félezer dallamot, nótát kom-
ponált, amelyek a magyar nóta történetének egyik legnagyobb 
alakjává tették. A Dankó-nóta jelentősége túlmutat önmagán, 
hisz oly korban történt mindez, amelyben a magyarságunk 
megtartóereje volt a tét: Ady szavaival: 

„Magyar Dankó P ista, áldjon meg az  Isten , 
Akinek a lelke elvágyódik innen, 
Akit ke rge t,  hajszol s óvár, beteg vágya, 
Akinek a lelke magyar f öldön árva, 
Megmen ti, megtartja a te  magyar lelked, 
A te nagy bánatod, a te nagy s ze relmed, 
A te duhajságod,  a te  kacagásod… 
V iss zaadtál nekem egy ves ztett világot. ” 
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Név ad ónkr ól 

A kor legnagyobb sz ínés ze i éneke lté k Dankó nótáit, és népsze-
rű sége talán ennek is  kös zönhe tően egekig repül t. 1890-ben  
saját dal társ ulatot s zerveze tt, járta az országot, Oroszors zágba  
is  el ju tott,  az  ors zág legkis ebb s zegle tében is  játszották dalait.  
Szomorú el len tmondás  ugyanakkor,  hogy  mindezek ellenére,  ő 
maga –  a dal lamvilágában gazda g lélek –  többny ire  s zegény-
ségben é lt, és  a s ok nélkülözés  a tüdővész halálos cs íráját ü l te tte  
el benne: még a negy venötödik s zü le tés napja e lőtt meghal t. 

Temetésén – ötszáz dalát  képviselendő – ötszáz cigányzenész 
kísérte sírjáig, egy egész ország szalutált holtában előtte. 
„Bölcsődben a koldus fiát ringatták, koporsódban, mint királyt 
kísérnek utolsó utadon.” – írta temetéséről Gárdonyi. 

Emlékét kortárs írók és költők műveikben örökítették meg, életé-
ről színdarab és film is készült, Pósa közbenjárására pedig 
szobrot is emeltek neki a szegedi Tisza-parton, egykori kedves 
kávéháza előtt. 



8 

Történeti visszapillantás Történeti visszapillantás Történeti visszapillantás Történeti visszapillantás ———— avagy Közös Kincs és  avagy Közös Kincs és  avagy Közös Kincs és  avagy Közös Kincs és 
Dankó Pista BiribenDankó Pista BiribenDankó Pista BiribenDankó Pista Biriben    

Történeti visszapillantásnak, a megtett út értékelésének, minden 
intézmény életében nagy jelentősége van. A mi intézményünk, 
a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium sem bújhat ki ez 
alól, hiszen 5 éves múltja – ha nem is hangzik olyan hosszú 
időnek – rengeteg változást hozott tanulók, tanárok, a település 
és annak lakói számára. 

2 00 4 —  az  ala pítás  é ve 

Történetünk 2004-ben kezdődik, ekkor hozták létre 
magánszemélyek intézményünk fenntartójának 
jogelődjét, a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató 
Közhasznú Társaságot. Az alapítók – akik maguk 
is szociális an érzékeny, nagy szakmai múlttal  

rendelkező pedagógusok – célja az volt, hogy a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő hátrányos helyzetű gyermekek és  
felnőttek tanulási, képzési és továbbképzési lehetőségeit elősegítsék,  
bővítsék és ezáltal a munkaerőpiacon versenyképességük növekedjen. E  
célkitűzések teljesítése érdekében alakult meg 2004. július 19-én a 
Dankó Pista Szakis kola és Gimnázium, amely első tanévét 120 diákkal 
– saját épület hiányában – a 
birisi Jókai Mór Általános  
Iskola épületében, a Mező 
Imre út 1-3. szám alatt 
„albérlőként” kezdte. 

A gyerekek tanítása mellett 
már a kezdetektől úgy 

Törté ne ti vis s zapil lan tás 
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gondoltuk, hogy egy iskolának a település kulturális életére 
meghatározó hatással kell lennie, ezért már 2004-ben 
közművelődési  megáll apodást  kötöttünk a hel yi 
önkormányzattal. A megállapodás keretében intézményünk 
minden rendezvényébe belevontuk és a mai napig belevonjuk 
a falu lakosságát is. 

2 00 5 /2 0 0 6-os  tané v – az  els ő bő vü lés 

A térség igényeit figyelembe véve  
iskolánk az elmúlt 5 évben 
folyamatosan és dinamikusan  
fejlődött. A szüks égle teknek 
megfelelően bővült tevékenységi 
körünk, valamint a gyarapodó 
gy e r ek s e r e g e l he ly e zése  
érdekében igyekeztünk újabb 
épületeket találn i. Ennek a folyamatnak az első lépéseként fenntartónk 
megvásárolta és felújíttatta a Mező Imre út 21. szám alatt i ingatlant –  
amely régen óvoda és bölcsőde, majd később, az új épület elkészültéig 
általános iskola volt –, ahol 2005. szeptemberétől folyik az oktatás. 

A kis épület 6 tantermet foglalt magába, amely befogadott 2 
felzárkóztatós-, 1 gimnáziumi- és 2 szakiskolai osztályt. Családias 
hangulatban folyt a tanítás. 

A 2005/2006-os tanévben már 300 fő tanulói 
létszámra kértünk működési engedélyt, bővült az 
iskolánk profilja az általános iskolai munkával is. 
Nevünk már Dankó Pista Általános Iskola, 
Szakképző Iskola és Gimnázium lett. Szakmai 
képzéseink is bővültek és ebben a tanévben indult 
be intézményünkben a felnőttképzés is.  

Törté ne ti vis s zapil lan tás 
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2005. szeptemberétől az alábbi szakmákat sajátíthatták el 
diákjaink iskolánkban: 

− burkoló, 
− kőműves, 
− szobafestő- mázoló és tapétázó, 
− szociál is gondozó és -ápoló, 
− gyermek- és ifjúsági felügyelő, 
− dajka, 
− fodrász, 
− számítógép kezelő (-használó), 
− pedagógiai asszisztens, 
− szociál is gondozó és szervező. 

Felzárkóztató oktatásban nappali munkarend szerint 70 fő vett részt, a 
gimnáziumunk esti és nappali munkarend szerint is működött. 

Ebben a tanévben tartottuk meg első szakmai vizsgáinkat is, amely 
eredményeképp 149 fő szerzett szakképesítést. A tanév jelentős eredménye 
volt még a pályázati forrás bevonásával megvalósult teljes épület-felújítás és  
-akadálymentesítés is, amely lehetővé tette, hogy a későbbiekben 
mozgásukban korlátozott diákok is tanulhassanak iskolánkban. 

2005 szeptemberében – hagyományteremtő szándékkal – megrendeztük az 
I. Birisi Tócsni Fesztivált, amely a falu és a környező 

települések lakóinak nyújtott – és nyújt azóta is 
minden évben – őszi szórakozási 

lehetőséget. 

Törté ne ti vis s zapil lan tás 
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2 00 6 /2 0 0 7 —  a tanu lói lé ts zám 4 0 0 f ő 

2006/2007-es tanévet már 400 fővel kezdtük el, és tovább 
bővítettük szakmai képzéseinket: szociális-, gyermek- és 
ifjúságvédelmi ügyintéző valamint rendszerinformatikus oktatással. 

Ebben a tanévben első 
ízben szerveztünk érettségi 
vizsgát. Nagyon büszkék 
v agyu n k  az  e l s ő 
érettségizőkre : nappal i 
tagozaton 28 fő, esti 
tagozaton 43 fő vizsgázott 
sikeresen, akik közül 13 fő nyert felsőoktatási intézménybe felvételt. 
A szakmai vizsgákon 117 fő zárta le eredményesen OKJ-s vizsgáját. 

2 00 7 /2 0 0 8 —  ú j képzőhe ly Érpat ak on 

2007. szeptember 1-jével – fenntartónk közoktatási megállapodása 
alapján – Érpatakon megkezdtük az általános iskolai oktatást. Egyrészt 
ennek, másrészt az iskolánk iránti érdeklődés növekedésének 
következtében a 2007/2008-as tanévet már 800 fővel indítottuk (ebből 
377 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló). 

2008-ban érettségizőink száma a nappali tagozaton 26 főre változott, 
akik közül 15-en jelentkeztek 
felsőoktatási intézménybe. Az esti 
tagozaton 41 fő érettségize tt.  
Szakmai képzéseinken 205 fő tett 
sikeres szakmai vizsgát, illetve  
beindítottuk – nem iskolarendszerű 
képzés keretében – az élelmiszer- és 
vegy i áru eladó valamint a 
boltvezető-vállalkozó tanfolyamokat. 

Törté ne ti vis s zapil lan tás 
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A tanév folyamán, 2008 januárjában – jogszabályi változások 
következtében – fenntartónk átalakult, elnevezése és jogi formája 
megváltozott: ekkortól a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevet viseli. 

A birisi hagyományoknak megfelelően Érpatakon is bekapcsolódtunk a 
falu kulturális életébe, és már október elején megrendeztük a 
Lombhullató falunapot, amelynek keretében gyerekeknek, fenőtteknek 
színes, változatos és tartalmas programokat szerveztünk. A 
rendezvényen részt vettek a bédányi testvértelepülés  
képviselői is, akik élményekben gazdagodva 
tértek haza. 

Törté ne ti vis s zapil lan tás 
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2 00 8 /2 0 0 9 —  ú jab b növe kedé s 

A Dankó Pista Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium 
tovább növekedett, 900 főre duzzadt a tanulói létszámunk. Szakmai 
képzéseink száma bővült, ettől a tanévtől a korábbiak mellett az 
alábbi szakmákat is elsajátíthatják tanulóink: 

− gépi forgácsoló, 
− szerkezetlakatos, 
− géplakatos, 
− irodai asszisztens, 
− telefonos és elektronikus 

ügyfélkapcsolati asszisz tens, 
− szociál is gondozó, 
− szociál is szakgondozó, 
− szociál is segítő, 
− számítástechnikai 

programozó, 
− multimédia-fejlesztő, 
− bolti eladó, 
− cukrász, 
− pincér, 
− szakács, 
− vendéglős, 
− kozmetikus, 
− fodrász. 

Ebben az évben az érettségizők száma is tovább növekedett, hiszen 
a nappali tagozaton 22 fő, az esti tagozaton 55 fő tett sikeres 
érettségi vizsgát. A szakmai képzéseinken a vizsgázók száma az 
előző évekhez képest szinte megduplázódott, közel 300 tanuló tett 
sikeres szakmai vizsgát. 

Törté ne ti vis s zapil lan tás 
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2 00 9 /2 0 1 0 —  D ank ó P is ta Egy s éges  Óvo da-B ölcs őde ,  
Á l talános  Is kola,  Szakképz ő Is kola,  Gi mn áz iu m  
és  Kollé giu m meg alaku lása 

A 2009-es nyár igen jelentős változást 
hozott mindannyiunk életébe.  

Júliusban fenntartónknak 
lehe t ős é g e  ny íl t 

megvásárolni a helyi 
általános iskolát – a volt 

„főbérlő”, a Jókai Mór 
Általános Iskola épületét –, 

amelyet teljes egészében fel  
kellett újítani, az épületegységeket 

össze kellett fedett folyosóval kötn i. A felújítással 
egyidejűleg a korábban nem használt konyha 

feletti épületrész is beépítésre került, itt alakították 
ki a kollégiumot, amellyel régi vágyunk vált valóra. 

A kicsit csúszó iskolakezdésre tehát kibővültünk egy új épülettel, kaptunk 10 ú j 
tantermet, egy tornaszobát, saját 
ebédlőt, egy óvoda-bölcsődét és a 
kollégiumunk is elkészült, amit 
diákjaink rögtön birtokukba is vettek. 

Mindez persze nem jelenti 
azt, hogy elfelejtettük azt az 
épületet, amely mindannyiunk 
szívéhez annyira közel állt. A Mező Imre út 21. szám alatti 
épületünkben tovább folyik a szakmai oktatás, itt tanulnak 
szakiskolásaink és felzárkóztatós fiataljaink. Emellett sikerült 
kialakítanunk két, modern, teljesen felszerelt tanműhelyt (fodrász 
tanműhely és tankonyha) szakmai képzéseink segítésének céljából. 

Törté ne ti vis s zapil lan tás 
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Kis iskolánk így mára szinte már oktatási komplexummá vált. 

Az új épület lehetővé tette, hogy a 2009/10-es tanévben intézményünk 
alapfeladatai egységes óvodai-bölcsődei neveléssel és kollégiumi 
elhelyezéssel bővüljenek, tanulói létszámunk pedig 1200 főre 
növekedhessen. Mindezeken túl minden feltételünk adott lett ahhoz, hogy a 
teljes közoktatás vertikumát lefedve – sőt azt kibővítve – a bölcsődés kortól a 
felsőfokú szakképesítést is adó szakmai képzés befejezéséig – akár 18 éven 
keresztül – ugyanabba az intézménybe járjanak gyerekeink. 

A fejlesztések persze nem állhattak le: 2010 januárjában újabb épülettel 
bővültünk, amely egy tornateremnek és további 4 tanteremnek adott otthont, és 
reményeink szerint hamarosan sikerül megfelelő forrást szereznünk arra is, hogy 
az összekötő folyosó elnyerje végső formáját. 

A szakmai vizsgázók száma az előző évekhez képest csökkent, mivel az indított 
képzéseink nagyobbrészt kétéves képzések voltak, így a 2010-es tanévben 94 fő kapott 
szakmai bizonyítványt. Az érettségizők száma viszont tovább emelkedett, és immár 82 fő 
tett sikeres érettségi vizsgát, ebből 31 tanuló szerezte bizonyítványát nappali tagozaton. 

Mit is jelent az elmúlt öt év? Egy mondatba tömörítve: a 120 fős iskola tanulói 
létszáma tízszeresére növekedett, amely ma már bölcsődés kortól felnőtt korig 
igyekszik kielégíteni a tanulni vágyók igényeit, Biri legnagyobb munkáltatójakén t 
jelentős szerepet játszunk a helyiek megélhetésében, valamint rendezvények, 
programok megvalósulásával színesítjük a falu kulturális életét. 

Törté ne ti vis s zapil lan tás 
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Küldetésünk 

Magyarors zágon,  így térs é-
günkben is,  s ok f iatal  a tan-
köte lezetts égi kor vége  előtt 
kimarad az  általános  is ko-
lából, és  még többen van-
nak oly anok, akik a tankö-
te leze tts é gü k  le j ár tá v al 
szakképze ttség né lkü l a 
mu n k ae r ő p i a co n n e m,  
vagy csak igen nehezen ér téke síthe tő képze tts égge l ke rü lnek ki 
az  is kolarendsze rből.  A kimaradásuk és  az alacsony  képzetts é-
gük els ősorban hátrányos  szociál is  körü lménye ikből adódnak.  Ez  
a hátrányos, s okszor halmozottan hátrányos helyze t a képze tlen-
ség é s az alacsony f okú is kolázotts ág köve tkeztében tovább rom-
lik, és  ez mind az egyént, mind a családot tragiku s élethely zetek-
be kénysze rít i. 

Ma már nem vitatható, hogy a társadalmi problémák keze lésében 
jelentős szerepe van az  
oktatásnak, az oktató-
nevelő munkának, az okta-
tás i intézményeknek. Az  
in tézményekben dolgozó 
pedagógusok, pedagógiai 
szakalkalmazottak és  tech-
nikai munkatársak sokat 
tehe tnek és tes znek – a ma-
guk pedagógiai és  pedagó-

gián kívül i e szköze ivel – a társadalmi fes zül tségek keze lése,  az  els ő-
sorban roma lakosság hátrányainak csökkentés e é rdekében. 

Kü lde té s ünk 
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Iskolánk tantestülete hisz abban, hogy 
a társadalmi integráció megteremtésé-
nek és erősítésének egyik valós és hat-
hatós eszköze az oktatás, amelynek 
kiemelt szerepét a középfokú oktatás 
általánossá tétele  megerősít ette , 
ugyanakkor olyan problémahalmazt 
hozott felszínre, amelyet az iskolák 
jelentős része nem képes kezelni. 

Pedagógiai Programunk megvalósításával célunk egy olyan in-
tézményrendszer és hálózat megvalósítása, amely képes a tér-

ségben élő, halmozottan 
hátrányos helyzetű, első-
sorban roma származású 
gyermekek, fiatalok társa-
dalomba való beilleszke-
désének el ősegítésére , 
esélyegyenlőségének növe-
lésére, hátrányos helyzetük 
csökkentésére. Az előítéle-

tek, a kirekesztés elleni küzdelem mellett célunk a másság elfo-
gadására, a mások iránti nyitott, empatikus emberré nevelés is. 

Programunk egyfajta alternatíva az iskolát, mint intézményt sok-
szorosan kudarcként meg-
élő fiataloknak. Ez által 
lehetővé válik számos kal-
lódó fiatal re-integrálása 
az oktatási  rendszerbe, 
miközben a település érde-
kei is a legmesszebbmenő-
kig érvényesülnek. 

Kü lde té s ünk 
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Legf ontosab b cé l jaink 

− Az évfolyamok közötti átjárhatóság, kapcsolattartás biztosítása, 

− a kommunikációs képess ég f e jles ztés e, 

− a csapatépítés , 

− a közöss égi s ze llem mege rős ítés e, 

− az isme re tek közös alkalmazása, 

− az új ismere tek megsze rzése, 

− a játs zva tanulás, 

− tolerancia egymással s zemben, 

− az isme re tek hé tköznapi alkalmazása. 

Úgy gondoljuk, hogy ha a gyerekek jól érzik magukat az 
iskolában, alig lehet őket hazaküldeni. Ezt a lehetőséget kell 
minél jobban kihasználnunk. 

Kü lde té s ünk 



19 

Reformtörekvéseink 

Komprehenzív iskola Komprehenzív iskola Komprehenzív iskola Komprehenzív iskola –––– mindenki iskolája mindenki iskolája mindenki iskolája mindenki iskolája    

A komprehenzív iskola 
(befogadó, átölelő, átkaroló) 
nem egy speciális iskolatípus, 
sokkal inkább egy működési 
mód, amely arra törekszik, 
hogy első osztálytól 12 éven 
át minden tanuló számára 
biztosítsa az érdeklődési kö-
rének és jövőbeni elvárásai-

nak megfelelő képzést. Teszi 
ezt anélkül, hogy a gyerek-
nek le kelljen cserélnie azt az 
intézményt vagy tanulócso-
portot, amelyben diákéletét 
megkezdte. Ez a rendszer 
nem úgy nyújt előnyt valaki-
nek, hogy azzal másoknak 
hátrányt okoz, hanem arra 
biztosít esélyt mindenkinek, hogy saját egyéniségét és képességeit 

a saját és a mások örömére, 
a másoknak okozott károk 
nélkül fejleszthesse. 

A komprehenzivitás  megvalósí-
tása érdekében intézményünk 
biztos ít ja az óvoda és az álta-
lános is kola, valamint az általá-
nos is kola és a középiskola 

Ref or mtöre k vé se ink 
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közti gördülékeny átmenetet.  
Ez többek közt úgy  valósul  
meg, hogy az iskolaére tt óvo-
dások napközben (ebéd után,  
azok a gy erekek, akik nem 
igénylik az alvás t) az első osz-
tály tanulóival közös kézműves  
foglalkozásokon vesznek részt.  
Valamint közös épü letrészben 

tar tózkodnak az általános iskolások és a gimnazis ták egy  része. Így  
folyamatos a korosz tályok kö-
zött i kapcsolat. A különböző 
korosz tályokat a közös progra-
mok hozzák közelebb egymás-
hoz. Számos oly an pedagógu-
sunk van, aki megkönny íti az  
átmenetet azál tal  is, hogy tan ít 
az ál talános  is kolában és a 
középis kolában is. 

Nem szakrendszerű oktatásNem szakrendszerű oktatásNem szakrendszerű oktatásNem szakrendszerű oktatás    

Iskolánkban az 5. és a 6. 
évfolyamokon bevezetésre 
került a szakrendszerű okta-
tás mellett a nem szakrend-
szerű oktatás is, már a 
2008/09-es tanévben, a heti 
tanórák 25%-ában (5 tanítási 
óra), matematika, magyar 
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nyelv és irodalom és idegen 
nyelvi órák esetén. A nem 
szakrendszerű oktatás kereté-
ben lehetőséget biztosítunk 
úgy a gyengébb képességű 
tanulóknak a felzárkózásra, 
mint a jobb képességű gyere-
keknek a továbbfejlődésre. 
Változatos munkaformákkal 

próbáljuk a gyerekeket minél jobban motiválni az adott órán. A 
nem szakrendszerű oktatás előnye az is, hogy megkönnyíti az álta-
lános iskola alsó- és felső tagozat közötti átmenetet. Ezek az órák 
játékosabb, kötetlenebb formában valósulnak meg, nem a megszo-
kott értékeléssel és jutalmazással. A tanulók értékelése ezeken a 
foglalkozásokon nem érdemjeggyel történik, hanem egyénre sza-
bott szöveges értékeléssel. 

Kompetencia alapú oktatásKompetencia alapú oktatásKompetencia alapú oktatásKompetencia alapú oktatás    

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás innovatív intézmé-
nyekben elnevezésű progra-
mon sikeresen pályáztunk, 
így a program keretében a 
9 -10. é vfol yamon  a 
2009/2010-es tanévben 
bevezetésre került a kompe-
tencia alapú  oktatás. Ennek 
az oktatásnak a célja az, 
hogy a gyermekek a min-
dennapi életben hasznosítható tudással  rendelkezzenek – nem 
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lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe 
ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszünk. 

A program bevezetésével célunk az volt, hogy fejlesszük tanuló-
ink kulcskompetenciáit. Kulcskompetenciáknak nevezzük azokat  

a képességeket, amelyekkel mindenki-
nek rendelkeznie kell ahhoz, hogy sze-
mélyiségét kiteljesíthesse és fejleszthes-
se, be tudjon illeszkedni a társadalom-
ba és foglalkoztatható legyen. (A Nem-
zeti Alaptanterv alapján a kulcskompe-
tenciák az alábbiak: Anyanyelvi kom-
munikáció, Idegen nyelvi kommuniká-
ció, Matematikai kompetencia, Termé-
szettudományos kompetencia, Digitális 
kompetencia, Hatékony, önálló tanu-

lás, Szociális és állampolgári kompetencia, Kezdeményezőké-
pesség és vállalkozói kompetencia, Esztétikai-művészeti tudatos-
ság és kifejezőképesség). 

Kilencedik évf oly amon magyar és matematika tan tárgy ban, vala-
mint inf ormatika és a s zemélyiségf ejles ztés  ke re tében f oglalkozunk 
a tanulóinkkal eb-
ben a s zemlélet -
ben, kompe tencia  
modulok alapján .  
Tizedik évf oly amon 
éle tpály a-veze té s é s  
vál lalkozás i isme re -
te k szakkör ke re té -
ben fe jles ztjü k ilyen  
módon a gye rekek 
ké szs égeit. 
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Alkalmazott pedagógiai módszereink 

Hagyományos tanítási órákHagyományos tanítási órákHagyományos tanítási órákHagyományos tanítási órák    

Minden tantárgynak vannak 
oly an rés ze i, amelyeknél 
elengedhetetlen a régi, már 
bevál t frontális osztálymunka 
alkalmazása. Ez természetesen  
nem azt jelenti, hogy a tanuló 
45 pe rcig csak a tábla felé  
f o r du l v a p as s z í v a n  a 
pedagógust hallgatja, hanem kisebb-nagyobb megszakításokkal más  
pedagógiai módszer is alkalmazásra kerül. 

Differenciált tanítási órákDifferenciált tanítási órákDifferenciált tanítási órákDifferenciált tanítási órák    

Ezeken a tanórákon jobban 
előtérbe tudjuk helyezni a 
tanulók egyéni képességeit, 
egyénre szabott feladatokkal: 
l ehe tő sé ge t  ad v a  a 
fe l z á r kó z á sr a  é s  a 
tehet séggondozásra. A 
pedagógusoktól ezen órákra 
való fe l készül és több 

előkészületet igényel, hiszen szinte minden különböző képességű 
gyereknek a neki megfelelő feladatot kell biztosítani az 
előrehaladáshoz. A differenciálásra kiválóan alkalmasak a különböző 
csoportmunkák és a kooperatív tanítási órák és foglalkozások is. 

Alkalm azott ped agó giai mó dsze re ink 
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Csoportmunka és a kooperatív tanítási órákCsoportmunka és a kooperatív tanítási órákCsoportmunka és a kooperatív tanítási órákCsoportmunka és a kooperatív tanítási órák    

A gyerekek által leginkább 
kedvel t munkaforma a 
csoportmunka, mivel  a 
heterogén csoportokban a 
gyengébb képességű tanuló 
társai segítségével tanulhat 
j á t é k o san .  A  j o bb 
k é pe s s é gű  gye re k e k 

élvezettel segítenek társaiknak, betöltve a „kis tanár” szerepét. 

A csoportmunka során megtanulják tanulóink egymást  
elfogadni, együttműködni, együttdolgozni. Ez a módszer 
sikerélményt biztosít minden csoporttagnak, hiszen mindenki jó 
valamiben, és így kiegészítik egymás munkáját. Ebben a 
munkaformában a pedagógus szerepköre is megváltozik, 
partnerként támogatja diákjait. 

Interaktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákonInteraktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákonInteraktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákonInteraktív tananyagok alkalmazása a tanítási órákon    

Iskolánk jól felszerelt interaktív tantermekkel és interaktív 
tananyagokkal rendelkezik. A gyerekek nagy érdeklődéssel és 
élvezettel vesznek részt ezeken 
az órákon. Sz ívesen 
kihasználják a technika 
l ehe tőségei t . Ezzel  a 
módszerrel könnyebbé tesszük 
a tanulási folyamatot, mivel 
több érzékszervet is bevonunk 
az ismeretek elsajátításába. 
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Projektek az iskolában és az iskolán kívülProjektek az iskolában és az iskolán kívülProjektek az iskolában és az iskolán kívülProjektek az iskolában és az iskolán kívül    

Hazánkban a hagyományos 
iskolai oktatás során az 
egyes tudományoknak egy-
egy iskolai  tantárgyat 
feleltetünk meg, s a tanár  
feladata, hogy „kicsiben”, a 
t a n u l ó k  é l e t k o r i 
sajátosságaihoz igazít va 
tanítsa meg a tudomány egyszerűsített elemeit. 

A világ azonban nem tantárgyakra bontva működik. Amerikai 
reformpedagógusok vetették fel, hogy az oktatás során nem 
egymástól elhatárolt részeket, hanem a világ komplexitását kell 
megmutatni a gyerekeknek, hisz a világ is összetett 
jelenségekből áll, s lényegében minden feladat  megoldásához 
mozgósítani kell mindazt, amit az ember tud. 

A projekt-módszer lényege nem az ismeretek átadása vagy az, 
hogy a tanulók ismereteket halmozzanak föl, hanem hogy 
kifejlessze képességeiket, használható tudást szerezzenek az élet 
legkülönfélébb területein. A projektpedagógiában a gyereket 
nem fejlesztik, hanem fejlődik. Ennek érdekében szükség van a 

tanu ló érdeklődésére , 
a n n a k  f o l y a m a t o s 
ébrentartására, végső soron 
tehát a motivált tanulásra. A 
feladat  végzése során 
jórészt önálló munkával, 
s z ü k s é g  s z e r i n t  a 
projektcsoporton belül i 
belső munkamegosztással, 
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(kiscsoportok szervezésével), a tanórai és a tantárgyi keretektől 
függetlenül tevékenykednek. A munka során szükséges 
tudnivalókat maguk kutatják fel, osztják meg egymással meglévő 
és frissen szerzett tudásukat, és az egyéni képességek és 
tehetségek figyelembe vételével alakítják az egyes 
munkafolyamatok elvégzését. A projekt-orientált tanítás tehát 
integratív jellegű és interdiszciplináris. 

Lényeges eleme a módszernek, 
h o g y  e r e d m é n ye i t 
nyilvánosságra kell hozni: a 
bírálat és a kritika közösen 
történik. Mindez bőséges 
lehetőséget kínál a szociális 
tanu lásra.  A  fe l adat 
megoldásához elengedhetetlen 
a résztvevők, illetve a kiscsoportok egymás közötti kommunikációja. 
Csupa olyan helyzet, ami a tanulóknak rendkívüli lehetőséget ad 
tehetségük kibontakoztatására, de amely helyzetek merőben 
szokatlanok a hagyományos tanórai keretekben. A projektmódszerbe 
kiválóan illeszkedik a kooperatív óra- és foglalkozásvezetés, ahol a 
tanár mintegy koordinátorként van jelen. 

A projekt produktuma lehet egy tárgy, egy modell, írásmű, 
plakát, kiállítás, előadás, játék, rendezvény vagy kirándulás. 

Gyakor ta al kal mazot t  
p r o j e k t m ó d s z e r  a 
projekthét, amit mi is meg 
szoktunk rendezni. 

Iskolánk már három tanévben 
rendezett erdei iskolát – azaz 
iskolán kívüli projekthetet - 
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Felsődobszán, intézményünk 
üdülőjében, a gyerekek 
legnagyobb örömére. Az egy 
hét alatt a gyerekek az 
ismereteket elsősorban a 
természetben sajátítják el. A 
f e l a d a t o k  n a g y o n 
gyakorlatiasak, a tanulók az 
e lmé l e t i  tudásukat  a 

gyakorlatban kamatoztatják. A kötetlenebb munkaforma 
változatosabbá teszi az 
iskolarendszert, nagyobb 
mot ivációval  bír . Az 
osztályfőnökök és a tanárok 
a nap 24 óráját együtt töltik a 
tanulókkal,  ezál tal  jobban 
megismerik egymást, amely  
közösségformáló szerepet tölt be. 

Az iskolai projekteket a gyerekek nagy odaadással végzik, az 
elkészült produktumok nagyon változatosak, kreatívak. Jó példa az 
iskolai projektre a 2009/10-es tanév – a TÁMOP 3.1.4. 
kompetencialapú-oktatás bevezetésének keretében megvalósult –  

témahete, amelyeken a gimnázium és a szakiskola 9. és 
10. évfol yamos tanulói vettek 

részt. 
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HátránykompenzációHátránykompenzációHátránykompenzációHátránykompenzáció    

Iskoláink tanulóinak 60%-a hát-
rányos vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, ezért a megfele-
lő pedagógiai módszerek alkal-
mazása mellett fontos megtalál-
nunk azokat az egyéb megol-
dásokat, amelyek a hátrányok 
csökkentésén keresztül a tanulá-
si sikerekhez és az iskolai ku-
darcok leküzdéséhez hozzájá-
rulhatnak. A legfontosabb mód-
szereinket az alábbiakban fog-
laljuk össze. 

Szociál is  tá mo gat ás 

A számos te rü le tre kite rjedő ( tanköny vvásárlási, u tazás i,  
speciál is  é tkez te tés re irány uló)  támogatás jelen tős égé t az adja,  
hogy ezek né lkü l a tanu lók többsége  nem, vagy csak komoly  
nehézségek árán tudna az  oktatásban rés zt venn i. 

A be lépő tanu lók f elzárk óz tatása 

A program cél ja a tanulók 
olvasás –  írás  – számolás  
t e r é n  m u t a t k o z ó  
h i á n y o s s á g a i n a k 
feltérképezése és  pótlása 
(tan tárgy i sz in tfe lmé rés) . A 
2009/10-es  tanévben ké t 
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párhuzamos fe lzárkoz tató osz tály t is  indítottunk a 9. évfoly amon.  
Tanulóink az  év s ike res  zárása után  –  képess ége iknek 
megfelelően – szakmai alapképzés re mehetnek vagy akár 
gimnáz iumi osz tály ban is  foly tathatják tanulmányaikat. 

Egy énre s zabott s pe ciál is pro gra m ok 

Az egyéni programok alkalmazása az alábbi fő 
területekre irányul: 

− speciál is, a tanu ló 
be il les zkedésé t elősegítő 
kommunikáció 
kialakítására tanárok-
tanulók között, 

− a szülő-tanuló-pedagógus 
ré szvételével megvalós uló, 
háromsze replős ( tr ipar tid) 
fogadóórák megszervezésé re,  valamint 

− a tanulóval közösen  kialakított haladás i ütemte rv 
kés zítésé re és „szerződésben” tör ténő rögz ítés ére. 

A s ike re ke t e lősegítő is kolai é s tanórai s z in tű  progr a mo k 

Annak érdekében, hogy az oktatás megfelelő hatékonyságú 
legyen, az átlagos közoktatási  képzéstől eltérően igyekszünk 
néhány fontos változtatást is megvalósítani a tanórákon, 
amelyek az alábbiakban foglalhatók össze: 

− kis csoportokban (max. 15 f ő) történő tan ítás , 

− modern  pedagógiai módszerek alkalmazása 
(diff erenciálás, koope ratív óra, projekt) , 

− eme l t óras zám biz tos ítása magyar nye lv és irodalom,  
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tör ténelem,  é s matematika tantárgyakból. 

In té zmény i s z intű  meg oldások 

A hátránykompenzáció intézményi szinten is számos 
változtatást igényel, amelyek a következők: 

− is kolabusz biztos ítása, ame ly ház tól-ház ig közlekedik, 

− speciál is, sze rveze tt keretek között megvalósu ló, 
rendszeres tanórán  kívü li programok, 

− rendszeres szakmai továbbképzés a pedagógusok 
számára, 

− kollégiumi e lhelyezés biztos ítása,  amely  indirekt neve lé s i 
tény ezőként funkcionál, 

− gyakorlathoz közel ítő, gyakorlatba ágyazott „elmé le ti 
oktatás ”. 
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Személyi és tárgyi feltételek 

A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Biri legnagyobb fog-
lalkoztatójaként jelenleg 114 főnek biztosít munkalehetőséget. A 
94 pedagógus közül 4 roma származású. A kisegítő személyzet 
tagjai közül 5 fő megváltozott munkaképességű. Az oktató neve-
lő munka a 2009/10-es tanévben alapvetően négy helyszínen 
folyik: Érpatakon a volt Móricz Zsigmond Általános Iskola épüle-
tében, mint bérleményben; valamint Biriben a Mező Imre úton 
található két telephelyen, a 21. szám alatti régi épületben és a 
2009 őszén megvásárolt 1-3. szám alatt található új iskolában 
továbbá Geszteréden az Általános Iskola épületében. 

Iskolánk veze tése nagy hangsúlyt fe kte t 
– a normatív és a pály ázati források 
felhasználásával – inf ormatikai eszköze i-
nek fe jlesztésére, korszerűs ítés ére. Ennek 
segítségéve l megfelelő hátteret tudunk 
biztosítan i a korsze rű in teraktív tan-
anyagok felhasználásához. A hagyomá-

nyos is kolában a frontál is osz tálymunka, valamint az ugyancsak ha-
gyományosnak mondható munkaszervezés i el járások nem felelnek 
meg a mai diákok neve lési, oktatási igénye inek. 

Az informatikai háttér persze nem lehet egyedüli garancia diák-
jaink látókörének kiszélesítésére, készségeik –  képességeik fej-
lesztésére, csak stabil segítséget je-
lentenek pedagógusaink számára. 
Az iskola vezetése sok fiatal, már a 
kor szellemében szocializálódott  
munkaerőt alkalmaz, amely lehető-
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séget teremt a tanár-diák összhang megta-
lálásához. 

Az óvodában és az általános iskolában 
fejlesztő játékok és korszerű bemutató esz-
közök, speciális felszerelések, a kézműves 
foglalkozások megtartására is alkalmas 
helyiségek, közös terek támogatják peda-
gógusaink tevékenységét. 

A szakmai oktatásban a régebbi elméletközpontú szemlélet helyett a 
gyakorlati életre próbáljuk minél inkább felkészíteni tanulóinkat. Ezt 
biztosítja a tankonyha és a fodrász-kozmetikus tanműhely (a Mező 

Imre út 21. alatti épületben), 
valamint az egészségügyi 
szakmacsoport számára létre-
hozott demonstrációs tanterem, 
az ügyviteli titkárok számára 
rendelkezésre álló taniroda, 
továbbá a boltvezetők képzé-
sét is támogató iskolabüfé is (a 
Mező Imre út 1-3. szám alatt).  

Képzéseinkhez mindkét épületünkben korszerűen felszerelt számí-
tástechnikai labor is rendelkezésre áll. Tantermeink tanulóbarát 
termek, a padok, a székek 
alkalmasak arra, hogy gyor-
san megvalósítható legyen a 
csoportmunka, és a koopera-
tív technikákat hatékonyan 
alkalmazhassuk. Mindegyik-
ben televízió található, ezen-
kívül projektor, írásvetítő és 
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WIFI hálózat is segíti munkánkat. Reményeink szerint a 
2010/2011-es tanévben—a laptop program segítségével—
tanulóink mindennapi életéhez szükséges informatikai tudását 
tovább fejleszthetjük. 

Tagintézményeink a 2009/10Tagintézményeink a 2009/10Tagintézményeink a 2009/10Tagintézményeink a 2009/10----es tanév tükrébenes tanév tükrébenes tanév tükrébenes tanév tükrében    

Iskolánk alapítói már 2004-ben olyan közoktatási  intézményt 
kívántak létrehozni, amely változatos oktatási-nevelési módsze-
rek segítségével a hátrányos helyzetű gyerekek lehető legna-
gyobb hányada részére adhasson alternatív képzési lehetősé-
get. Ennek érdekében már  az első tanévtől kezdve a szakkép-
zés mellett a gimnáziumi képzést is felvállaltuk. Az elmúlt öt év 
során nem csak tanulói létszámunk, hanem nevelési tevékenysé-
günk is kibővült, így az idei tanévtől gyakorlatilag a közoktatás 
teljes időtartamát  le tudjuk fedni a bölcsődétől az érettségiig 
illetve a szakmai vizsgáig. Ehhez járulnak hozzá az alábbiak-
ban röviden bemutatásra kerülő tagintézményeink. 

Egy s éges  óvod a-bölcs ő de 

A 2009-ben – az új épület átvételével egyidejűleg beindított – 
tagintézményünk a közoktatási törvény módosítása 

következtében nem csak 
óvodás korú  gyer mekek 
ellátását biztosítja, hanem 2 
évet betöltött, de még 3 évnél 
f iatalabb gyermekek is 
járhatnak hozzánk. Ezzel 
valósul meg a bölcsődei 
funkció, ami így rugalmas 
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átmenetet biztosít a bölcsődés és az óvodás kor között. 

Mivel az óvoda-bölcsőde az általános 
iskolával és a gimnáziummal egy 
épületben került elhelyezésre, egyszerű 
lehetőség adódik a közös szociális tér 
létrehozására, az együtt nevelésre. 
Annak érdekében, hogy az óvoda-iskola 
közötti átmenetet is zökkenőmentessé 
tegyük, az alsós és az ovis gyerekek 
részére közös foglalkozásokat  is 
szervezünk: a jelenlegi és a leendő elsős 
nevelők illetve egy óvónő közös 

kézműves foglalkozást, szabadtéri játékot, sétát, drámajátékot tart az 
elsős gyerekekkel együtt azoknak az óvodásoknak, akik az ebéd 
utáni alvást már nem igénylik. Ezek az alkalmak – a közös tér, a 
mindennapos találkozások mellett – jól támogatják azt, hogy az 
óvodásoknak az iskola már ne jelentsen idegen környezetet. 

Általános  is kola 

A 7-14 éves gyerekek oktatása az idei tanévben még két 
telephelyen folyt: Biriben az új épületben és Érpatakon a helyi 
általános iskola falai  között. 
Biriben 1. és 4. évfolyamon 
önálló osztályban, míg 2-
3., 5-6. és 7-8. évfolyamon 
összevont csoportban folyt  
a taní tás. Osztál yaink 
létszáma – az évfolyam 
összevonások ellenére is – kicsi, 9-21 fő közötti. A tanórákon 
kívül a napközi otthon foglalkozásai mellett hittan (római-, 
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görög katolikus, református), német-, angol-, matematika 
szakkör, zeneoktatás, birkózás és kézműves foglalkozások 
biztosították a gyerekek fejlődését. 

Érpataki  tagin tézményünkre  is 
jellemző a családias hangulat, a 

kis osztálylétszám illetve a 
tanórákon kívüli változatos 

program, amely itt tanodai 
foglalkozásokba szervezve zajlik. 

Ezek a rendszeresen szervezett kézműves foglalkozások, 
sportprogramok, egyéni foglalkozások, mentális tanácsadások 
jól szolgálják nevelési céljaink megvalósulását. Sőt, nem 
v á g y n a k  h a z a  a 
gyerekek… és er re 
nagyon büszkék vagyunk. 

Szak képző is kola 

A Mező Imre út 21. szám alatt található régi épületünk ad 
otthont a szakképzésnek, valamint a húszhónapos 
felzárkóztató oktatásban résztvevőknek. 

A felzárkóztató oktatásban azok a tanulók vehetnek részt, 
akik nem fejezték be az általános 
iskola nyolcadik évfolyamát és elmúltak 
tizenhat  évesek. A tanulók a 
felzárkóztató oktatás eredményes 
befejezése után a szakiskola első 
szakképzési évfolyamába léphetnek, 
ahol a későbbiekben szakképesítést  
szerezhetnek. A felzárkóztató oktatás 
biz tosí t hat j a számukra , h ogy 
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életpályájuk során ne a 
tár sadalom l eszakadó, 
gyakran gondoskodásra is 
s z o r u l ó  r é t e gé h e z 
tartozzanak, hanem további 
tanulmányokra is képes 
fiatalokká, a társadalom 
e l f o gado t t  t ag j a i v á 
váljanak. Ezt a kijelentést 

erősítik meg a gyakorlatban azok a diákjaink, akik a 
felzárkóztató osztályból a szakképzés sikeresen befejezése 
után gimnáziumi képzésre iratkoztak be, majd sikeres 
érettségi vizsgát tettek. Az érettségi vizsga birtokában pedig a 
későbbiekben felsőfokú szakképzésben vehetnek részt, illetve 
felsőoktatási intézményben tanulhatnak tovább. 

Az elméleti tudáson túl ezen a képzésen kiemelten fontos 
feladatunknak tartjuk a – többségében hátrányos helyzetű – 
fiatalok mentálhigiénés megsegítését, a különböző élvezeti 
cikkek használatának prevencióját, a szabadidő kulturált, 
emberi módú megismertetését, a fiatalok „visszavezetését” a 
hasznos, személyiségépítő munkába és az életbe. Célunk, 
hogy megismerkedjenek a serdülőkor összes pozitívumával és 
negatívumával; az emberi képességek rendszerével és a 
k é pe s s é g - k i a l a k u l á s 
f ol yamat á v al ;  s aj á t 
személyiségükkel, egyéni 
adottságaikkal. 

Szakképző osztályainkban 
diákjaink alapfokú iskolai  
végzettséghez (nyolcadik 
osztály illetve a tízedik 
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osztály elvégzéséhez), valamint érettségi vizsgához kötött 
szakképzettséget szerezhetnek. A képzés időtartama a 
szakképzettségtől függően 1-2-3 év. A 2009/10-es tanév 
szakképzéseit a következő felsorolás mutatja be: 

− Építés ze t szakmacsoport: 

− Kőműves  - 3 év 
O K J:  3 1 5 8 2 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

− Burkoló -  3  év 
O K J:  3 3 5 8 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

− Fes tő, mázoló és  tapé tázó - 3 év 
O K J:  3 3 5 8 2 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0   

− Oktatás  szakmacsoport: 

− Gyógypedagógiai as sz is z tens  - 2 év 
O K J:  5 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

− Pedagógiai ass zisz tens - 1 év 
O K J:  5 2 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

− Családpedagógiai mentor -1 év 
O K J:  5 4 7 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

− Szociál is  s zakmacsoport 

− Szociál is  s egítő - O KJ:  5 4 7 6 2 0 1 
E l á g a z á s :  

− Szociál is  as sz is ztens - 2 év 
O K J:  5 4 7 6 2 0 1 0 0 1 0 5 4 0 2 

− Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügy intéző - 2 év  
O K J:  5 4 7 6 2 0 1 0 0 1 0 5 4 0 3 

− Szociál is  s zakgondozó -  O KJ:  5 4 7 6 2 0 2 
E l á g a z á s :  
− Szociál is  gondozó, szervező -  2 év 

O K J:  5 4 7 6 2 0 2 0 0 1 0 5 4 0 4 
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− Szociál is  gondozó -  O KJ:  3 3 7 6 2 0 1 
E l á g a z á s :  

− Szociál is  gondozó és ápoló - 2 év 
O K J:  3 3 7 6 2 0 1 0 0 1 0 3 3 0 2 

− Fogyatékosok gondozója - 2 év 
O K J:  3 3 7 6 2 0 1 0 0 1 0 3 3 0 1 

− Gyermekgondozó - nevelő - O KJ:  5 4 7 6 1 0 2 

E l á g a z á s :  
− Gyermekotthon i ass zisz tens  - 2 év 

O K J:  5 4 7 6 1 0 2 0 0 1 0 5 4 0 1 
− Kisgy e rmekgondozó,- neve lő -  2  év 

O K J:  5 4 7 6 1 0 2 0 0 1 0 5 4 0 2 

Ügy vitel  s zakmacsoport:  

− Ügyvite li titkár - O KJ:  5 4 34 6 0 1 

E l á g a z á s :  
− Is kolatitkár - 2 év 

O K J:  5 4 3 4 6 0 1 0 0 1 0 5 4 0 2 
− Ügy intéző titkár - 2 év 

O K J:  5 4 3 4 6 0 1 0 0 1 0 5 4 0 3 
− Irodai as sz is z tens - 2 év 

O K J:  3 3 3 4 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

−  Telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens - 1  év 
O K J:  5 2 3 4 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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− Kere s kede lem- marketing,   
üz le ti admin is ztráció szakmacsoport: 
 Bolt i eladó – O KJ:  3 1  3 4 1 0 1 

E l á g a z á s :   

− Bútor- és  lakás tex til -e ladó - 2 év 
O K J:  3 1 3 4 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 1 

− Élelmiszer- és vegyiáru-eladó - 2 év 
O K J:  3 1 3 4 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 2 

− Műszakicikk e ladó - 2 év 
O K J:  3 1 3 4 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 3 

− Porcelán- és edényáru-eladó - 2 év 
O K J:  3 1 3 4 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 4 

− Ruházati e ladó - 2 év 
O K J:  3 1 3 4 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 5 

− Zöldség-gyümölcs e ladó - 2 év 
O K J:  3 1 3 4 1 0 1 0 0 1 0 3 1 0 6 

Vendéglátás – idegenf orgalom: 

− Cukrász - 3 év 
O K J:  3 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

− Pincér - 3 év 
O K J:  3 3 8 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

− Szakács - 3 év 
O K J: 3 3 8 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

− Vendéglős -  2  év 
O K J:  5 2 8 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
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− Inf ormatika szakmacsoport: 

− Inf ormatiku s -  O KJ:  5 4 4 8 1 0 4 0 0 0 0  0 0 0 0 

E l á g a z á s :  
− G azdasági inf ormatikus -  1  év 

O K J:  5 4 4 8 1 0 4 0 0 1 0 5 4 0 1 
− Inf ostru ktú ra menedzse r - 1 év 

O K J:  5 4 4 8 1 0 4 0 0 1 0 5 4 0 2 
− Ipari inf ormatikai te chn iku s -  1 év 

O K J:  5 4 4 8 1 0 4 0 0 1 0 5 4 0 3 
− Műszaki inf ormatikus  - 1 év 

O K J:  5 4 4 8 1 0 4 0 0 1 0 5 4 0 4 
− Távközlés i inf ormatikus  - 1 év 

O K J:  5 4 4 8 1 0 4 0 0 1 0 5 4 0 5 
− Telekommunikációs inf ormatikus - 1 év 

O K J:  5 4 4 8 1 0 4 0 0 1 0 5 4 0 6 
− Térinf ormatikus  - 1 év 

O K J:  5 4 4 8 1 0 4 0 0 1 0 5 4 0 7 
− Informatikai rendszergazda - OKJ:  54 4 81 03 0 00 0 00 00 

E l á g a z á s :  

− IT keres kedő - 2 év 
O K J:  5 4 4 8 1 0 3 0 0 1 0 5 4 0 4 

− Webmeste r - 2 év 
O K J:  5 4 4 8 1 0 3 0 0 1 0 5 4 0 7 

− Egyéb szakmacsoport: 

− Kozme tikus  - 2 év 

− Fodrász (nappali tagozat)  - 3 év 
O K J:  3 3 8 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

− Fodrász (esti tagozat) - 1 év 
O K J:  3 3 8 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  

Szemé ly i é s tárgy i f e lté tele k 



41 

Gi mn áz iu m 

A Mező Imre út 1-3. szám alatti új épületünk ad otthont a 2009/10-
es tanévtől gimnazistáink 
képzésének is, akik nappali 
munkarend szerint négy 
évfolyamon, esti tagozaton – a 
befejezett szakképzést vagy 
elvégzett 10. osztályt követően 
– három évfol yamon 
folytathatják tanulmányaikat. 
Gimnáziumunkra is ráillik a 

„második esély intézménye” jelző, hisz ide érkező tanulóink nagy 
része kalandos úton – hátrányos családi környezetből, több oktatási 
intézményt megjárva, nagy vargabetűkkel – jut el arra az útra, amely 
az érettségi vizsga, sőt több esetben a felsőoktatási intézményben 
történő továbbtanulás irányába vezet. 

Kol légiu m 

Egyik legfiatalabb egységünk a 2009 szeptemberében létrehozott 
kollégium, amely megalapításával régi álmunk vált valóvá. Egy 
olyan intézményt kívántunk kialakítani, ahol a tanulók családias 
légkörben, optimális tárgyi feltételek között, egységes nevelési 
hatásrendszerben, aktív, alkotó részvétellel készülhetnek a 
továbbtanulásra, a felnőtt 
életükre. Úgy gondoljuk, hogy 
a 25 fős egységünk valóban 
meg tudja valósítani mindezt: 
hátrányos helyzetű tanulóink, 
fiatal felnőtteink második 
otthonaként szolgál. 
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A Mi iskolánk… élményeink, tapasztalataink 

PillanatképPillanatképPillanatképPillanatkép    

A kezdetektől itt vagyok. Tanúja 
voltam az alapítás nehézsé-
geinek: a településsel vívott 
harcoknak. 2004-
ben volt 
is, meg 
nem is 

épületünk. Homá-
lyos volt egyszerűen minden. Egy viszont 
biztos volt, hogy elindultunk, hogy dol-
gozunk. 120 fővel kezdtük egy nagyon 
kicsi, elég rossz állapotú épületben. 
Most 2010-ben négy telephellyel 1200 
tanulóval és több, mint 100 fős dolgozói 
létszámmal rendelkezünk. Mi lettünk Biri köz-
ség legnagyobb munkaadója. Látványos ez a fejlődés, fő-
leg kívülről. 

Az t vis zont, hogy  e mögött menny i munka van , volt—nem látható 
a fe lü le te s s zemlélő számára. 

Tanítás,  pály ázatírás,  rendezvény szervezés, takarítás ,  
pakolás ha kell  hajnal ig is . K ialakul t egy  oly an kö-

zösség, ame ly f elvál lal ta, cs inál ja ez t, és a 
jövőben is f olytatn i f ogja 

ezt az  irány vonalat. 

Szilágyi Ferenc 
mindenes 

A Mi is kolánk 
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Pályakezdőként …Pályakezdőként …Pályakezdőként …Pályakezdőként …    

2009. augusztus 25-én kerültem ebbe az iskolába. Minden 
szokatlan volt, már csak azért is, mert a tanévet nem taní-
tással, hanem a felújított épület rendbetételével kezdtük. 
Ez viszont alkalmat adott arra, hogy kötet-
len formában megismerkedhessek az új 
munkatársaimmal. Szeptember 14-én 
elkezdődött a tanítás, ami nekem két te-
lephelyet is érintett. Érpatakon biológiát és 
kémiát, Biriben pedig kémiát és természet-
ismeretet, munka-és környezetvédelmet 

t an í t ot t am .  
Pályakezdő tanárként nem volt 
könnyű dolgom. Egyik-másik 
diákom velem egyidős, vagy 
nálam idősebb volt, így bizo-
nyos helyzeteket velük máskép-
pen kellet megoldanom. Úgy 
érzem, hogy a munkatársaim 
elfogadtak és sikerült a diákok-

kal is megtalálnom a megfelelő hangnemet. 

Ebbe az iskolába nagyon sok hátrányos helyzetű tanuló jár, akik-
nek a tanulás önmagában is nehézséget jelent. A főiskolán megta-
nultaknak csak egy töredékét 
tudtam itt hasznosítani, a ne-
hezebb munka nem a szak-
mai ismeret továbbadása 
volt, hanem a tanulók figyel-
mének és érdeklődésének 
felkeltése, valamint annak a 

A Mi is kolánk 
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szinte láthatatlan kapcsolat-
nak a kialakítása, hogy fo-
gadjanak el tanárként, de ha 
szükségünk volt rá, akkor ba-
rátként is. 

Egy év után úgy érzem, 
hogy ez az iskola egy kü-
lönleges feladatot teljesít, 
második, de ha kell harmadik esélyt ad olyanoknak, akik las-
sabban érnek, vagy hátrányosabb helyzetűek az átlagnál. 

Tanárként nehéz, de nagyon szép feladat itt tanítani. Szak-
mai tudásomról, végzettségemről papírom van, de hogy 
igazi pedagógussá válok-e, az csak itt fog kiderülni. És 
úgy érzem jó irányba haladok. 

Tisza Viktória 

2009. augusztus 25-én jöttem 
ebbe az iskolába. Ez volt az első 
munkahelyem, itt tanítottam elő-
ször biológiát és földrajzot. Tele 
voltam szorongással, hiszen a 
kezdet és az ismeretlen mindig 
nehéz. Nem volt könnyű szá-
momra a tanév, mert a munka 

mellett mindkét szakomból most államvizsgáztam. Nagyon sok 
segítséget kaptam a kollegáktól és az igazgatónőtől, Katitól is. Úgy 
érzem sikerült beilleszkednem, bár minden egyes nap tanultam 
valami újat. A felsődobszai pedagógusnapon Katival beszélgetve 
jöttem rá arra, hogy valóban ebben az iskolában nem elég jó ta-
nárnak lenni, hanem a gyerekek családját és barátait is pótolnunk 
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kell. Úgy érzem, hogy szakmámhoz már megszereztem a szüksé-
ges papírokat, de éveknek kell még eltelni, hogy igazi pedagógus 
legyek. Ez egy nagyszerű kihívás számomra, így izgatottan kez-
dek a következő tanévnek. Jó lenne, ha a 10 éves évkönyvbe már 
azt írhatnám, hogy igazi pedagógus lettem! 

Nagyné Sitku Andrea 

Kívülről befeléKívülről befeléKívülről befeléKívülről befelé    

Több évtizedes tanári múlttal, a tanév utolsó hónapjaiban kerültem 
a Dankó Pistába. 

Minden más volt és szokat-
lan, de az első napokban 
nem igazán tudtam volna 
megmondani, hogy mi és 
miért. Aztán teltek a napok, s 
az iskola szinte minden osztá-
lyában megfordultam. 

Egyre tisztább lett a kép, egyre jobban éreztem magam. Ami 
első percben meghökkentett, a diákok közvetlensége, az egyre 
szimpatikusabb lett. Végtelenül nyitottak, néha szokatlanul 
őszinték még akkor  is, ha 
ez nem vet rájuk jó fényt. 
Nagyon igénylik a szerete-
tet, az odafigyelést. Nem 
egy esetben ez az igényük 
okozza, hogy egyesek ma-
gatartása meghökkentő, sőt 
néha bosszantó. Figyelmet 
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és törődést akarnak. Ha nem megy másképpen, így követelik ki ma-
guknak. Ez megnehezíti az itt tanító pedagógusok helyzetét, de éppen 
ez a szép ebben a munkában: felismerni, hogy mi mozgatja, mi moti-
válja a renitenseket, s „energiájukat” jó irányba terelni. 

Végtelenül hálásak a jó szóért, az elismerésért. Az itt tanulók nagy 
részének messze több elismerésre, támogatásra, segítségre van szük-
sége, mint szerencsésebb kortársaiknak. Családi hátterük, anyagi hely-
zetük, adott esetben etnikumuk a halmozottan hátrányos helyzetű cso-
portba sorolja őket. Szeretetigényük az átlagosnál jóval nagyobb. 

Az egyik csodálatos élményem a második-harmadik osztályosokhoz 
kötődik. Egy kis olvasmány kapcsán a családról, az összetartozásról, 
a szeretetről beszélgettünk. Ennek kapcsán azt mondtam, hogy a vilá-
gon a legjobb dolog az ölelés. Azóta nem telik el tanítási nap, hogy 
szünetben vagy reggel néhányan hozzám ne szaladjanak egy-egy 
ölelésre. És igen, ez a legjobb és legcsodálatosabb érzés. Átsegít a 
tanári problémákon, a kisebb-nagyobb bosszúságokon. Aki nem hiszi, 
próbálja ki! 

És még valami, amire itt jöttem rá. Minden gyakorló tanárt hosszabb- 
rövidebb időre idehoznék gyakorlatra, ebbe az iskolába. Aki itt meg-
állja a helyét, akit itt a diákok  
elfogadnak, annak ki lehetne állítani  
e g y  o k l e v e l e t :  
„Több mint tanár; pedagógus.” 

 

Tóth Imréné 
Györgyi 
pedagógus 
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Szeretetteljes, családias légkör…Szeretetteljes, családias légkör…Szeretetteljes, családias légkör…Szeretetteljes, családias légkör…    

2006 óta vagyok a tantestü-
let tagja. Azóta sokat válto-
zott, alakult a tanári gárda, 
de a legfontosabb jellemző-
jét, a fiatalos lendületét és 
rugalmasságát megőrizte. 

Jól összeszokott csapat ez 
már , könnyedén tudunk 

együtt dolgozni. A vezetőség is igyekszik összetartani az egységet, 
még jobban erősíteni a csapatszellemet (például: dobszai kirándu-
lások, névnapok, pedagó- gusnap, karácsonyi 
vacsora). Mivel nem csak oktatá-
si intézmény va- gyunk, hanem 
közhasznú társa- ság is, ezért sok 
más, egyéb felada- tot is ellátunk az 
oktatás mellett, úgymint kultu- rális események, progra-
mok szervezése, rendezése, lebonyolítása például: Tócsni Feszti-
vál, Mindenki Karácsonya, Szépkorúak Farsangja, Nőnap, Pün-
kösdölő, Gyermeknap. Így nem csoda, ha június végén már min-
denki türelmetlenebb a másikkal, nehezebben viseljük el egymást, 
de aztán a nyár végén friss lendülettel köszöntjük az „új eszten-
dőt”, a tanévet és egymást is. 

A másik dolog amiért vonzó 
dolog a Dankó, hogy sok 
olyan gyereken tudunk segí-
teni, akik nehéz helyzetben 
vannak. Az iskola lehetősé-
get ad az olyan fiataloknak 
is, akik más iskolákból  
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„kihullva” kallódva, nem találják helyüket, perifériára szorul-
nak. Itt nálunk befejezhetik általános iskolai tanulmányaikat, sőt  
a nyolcadikos bizonyítvány megszerzése után még szakmát  is 
tanulhatnak, a jobb képességűek pedig akár gimnáziumban is 
folytathatják tanulmányaikat. Bizony sokszor tapasztaljuk, hogy 
a jó szó, egy kis odafigyelés, a törődés és a szeretet milyen 
sokat számít ezeknek a gyerekeknek, és mennyi mindenre képe-
sek, ha így fordulnak feléjük. A szeretetteljes, családias légkör, 
no meg egy kis szorgalom és akaraterő, akár a főiskoláig is 
repítheti a tanulni vágyó fiatalokat. 

Én azt szeretném, ha ez az identitás és szemlélet maradna még 
sokáig az iskolában, és ezeket a jelszavakat az iskolánk zász-
lajára tűzve hosszú időn keresztül ez lebegne minden itt dolgo-
zó szeme előtt. 

Tóth Attiláné pedagógus 
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ÓvodánkÓvodánkÓvodánkÓvodánk    

A legkisebbek második otthonaA legkisebbek második otthonaA legkisebbek második otthonaA legkisebbek második otthona    

A Dankó Pista Iskola indulásának a 
kezdetektől tanúi lehettünk. 2004-
ben ugyanabban az épületben 
kezdte meg működését, ahol óvo-
dánk is üzemelt. 2005 márciusában 
megállapodás születetett az iskola 
igazgatója és az óvoda vezetője 
között. Ennek értelmében gyakorlati 
helyet biztosít az óvoda az iskolá-
ban folyó dajka, valamint a gyer-
mek- és ifjúságvédelmi felügyelő 

képzéshez. Ez a megállapodás is segített abban, hogy közelebb 
kerüljünk az iskolához, jobban megismerjük az ott folyó munkát. 

Az iskola által szervezett különböző programokon (Tócsni Feszti-
vál, Kincseink Napja, Nőnap, Mindenki Karácsonya stb.) mindig 
részt vettünk. Ezek is jó alkalmat nyújtottak arra, 
hogy erősödjön a már meglévő jó kapcsolat. 

Az óvodás gyerekeket maximálisan támo-
gatták: színház, busz a kirándulások-
hoz, gyermeknapi és ballagási  
ajándékok, Mikulás és karácso-
nyi ajándék. 

2009-ben nagy változás, váltás 
történt életünkben: része lettünk 
e nagy intézménynek. 
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Az óvoda épülete teljesen 
megújult. Szeptemberben 
egy új, korszerű, modern, 
jól felszerelt óvodát vehet-
tünk birtokba. 

Nemcsak óvodáskorú gyer-
mekek járhatnak hozzánk, 
hanem az egységes óvoda-

bölcsőde létrehozásával 5 fő 2 évet betöltött gyermek is, ami-
hez a személyi feltétel is adott. Mi, dolgozók, egyre több szak-
mai továbbképzésen vehetünk részt. 

A már beindított, jól működő projektek egy részének még csak 
megfigyelői vagyunk, és az új tanévtől aktív részesei leszünk. 

Van azonban közösen kidolgozott, beindított programunk is, az 
óvoda-iskola átmenet segítésére. A jelenlegi és a leendő elsős 
nevelők és egy óvónő alvás időben programot szerveznek gye-
rekeknek: kézműves foglalkozás, szabadtéri játék, séta, drama-
tizálás; ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy szeptembertől már 
ismerős környezetben kezdjék a nagycsoportosok az iskolát. 

Makár Sándorné óvodavezető 

Az „Új Ovi” készül…Az „Új Ovi” készül…Az „Új Ovi” készül…Az „Új Ovi” készül…    
ahogyan az óvó nénikahogyan az óvó nénikahogyan az óvó nénikahogyan az óvó nénik    
ezt megéltékezt megéltékezt megéltékezt megélték    

2009 nyarán az átalakítás, felújítás 
u táni takar ításban már  min t 
„dankós” dolgozók vettünk részt mi, 
óvodás dolgozók. 
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Minden délután, az azna-
pi munka befejezésekor 
néhány percre leültünk. 
Megbeszélt ük hogyan 
haladtunk, és reggel mi -
vel folytassuk a munkát. 
Másnap egymást buzdí-
tottuk a munkára, és 
együtt mozgolódtunk a 
szokatlan nagy melegben. Beszélgettünk, élcelődtünk, viccelőd-
tünk, jó hangulatban dolgoztunk. Mindig akadt  önkéntes kávé 
felelős, így napközben egy-egy kis kávészünetet is beiktattunk. 

Az utolsó héten beindítottuk a visszaszámlálást a nyitás napjá-
ig… És eljött a nagy nap: 2009. szeptember 14-én, hétfő reg-
gel megnyitotta kapuit az „új” óvoda. 

Minden szülő, gyerek kíváncsian lépett be az épületbe, szemlélve 
a változásokat. Voltak, akik csak halkan suttogva mondták: „Nézd, 
Anya! Ez nem volt itt régen!” Mások hangosan szülőktől, dolgo-
zóktól is kérdezték: „Ezt az ajtót is kicserélték?” Hová lett a felnőt-
tek öltözője?” „Az az ajtó miért lett odarakva?”. A ragyogó sze-

mek kíváncsiságról, csodálkozásról árulkodtak. 
Amikor megtudták a gyerekek, hogy nem a 

csoportban, hanem az iskolások ebédlőjé-
ben fogunk étkezni, újra ontották felénk 
a kérdéseiket: „Hol fogunk átmenni?” 
Amikor mi eszünk, akkor hol lesznek 
az iskolások?” „A kicsik hogyan fog-
ják elérni az iskolások asztalát?” Pilla-
natok alatt áthúzták a cipőiket, egy-
mást noszogatták, hogy minél hama-
rabb indulhassunk.  
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Az ebédlőbe érve volt cso-
dálkozás: „De jó!  Itt is van-
nak kisasztalok!” „Ja!  Értem 
már!” Amikor az iskolások 
is megjelentek, mi felnőttek 
is kíváncsian vártuk, hogy 
hogyan reagálnak rá az 
ovisok. Volt gyerek, aki  
meglepődve  nézte az isko-
lásokat, volt aki hangosan odaköszönt. A nagyobb testvérek, 
ismerősök odaszaladtak az ovisokhoz. Nagyfiúsan kezet fogtak 
vagy megölelték egymást. Ezután maguk az iskolások csináltak 
helyet nekünk, hogy tovább mehessünk. 

Az új bútorok nem érkeztek meg a nyitás napjáig, ám két hét eltelte 
után kaptuk a hírt, hogy másnapra itt lesznek. Mindnyájan szerettünk 
volna az összeállításban részt venni, de rá kellett jönnünk, hogy gyor-
sabban halad karbantartónk néhány tanár bácsi segítségével, mint 
velünk. Így a mi munkánk maradt a hely előkészítése. Dobozokat hoz-
tunk és a gyerekekkel együtt pakoltunk. „Aki szeretne velünk pakolni a 
Törpikések csoportjába jöjjön, a többiek játszhatnak a Katicásoknál!” 
Felhívásunkra azt hiszem nem is olyan meglepő, de majdnem min-
den gyerek maradt segíteni. A nagyobb fiúk előre 

álltak: „Mi erősek vagyunk, mi visszük a 
nehezeket!”. Amikor már nem voltak 
„nehezek”, vittek mindent, a régi pol-
cot leürítették rövid idő alatt. 

Másnap reggel az új bútor, az új sző-
nyeg látványától megint beindult fantá-
ziájuk, ugyanis néhány nagyobb dobo-

zos játékot mi felnőttek a helyére tettünk, 
a többi elrakásánál a gyerekek dönthettek a 
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helyüket illetően. Volt is nagy tervezgetés! „Iderakjuk a 
ceruzákat!” „Ott nem jó, mert nem fogják elérni a 
kicsik!” 

Nem bántuk, ha akár a tízedik helye volt már ugyan-
annak a játéknak, de jó érzés volt látni az 
örömtől sugárzó arcokat, amikor az „Aha! 
Megvan! Tudom már!” felkiáltások elhang-
zottak. Vagy amikor a nagyobbak tervez-
gettek: „Mit szólnátok hozzá, ha az autók 
idekerülnének?” Az nem jó, mert az autók 
nagyobbak, nem férnek a polcon.” 

A lázas pakolás napokig eltartott, mindig találtak egy „jobb helyet”. Amikor 
minden a helyére került, boldogan nyugtázták munkájuk eredményét. „Ugye, 
jól pakoltunk? Ugye, szép lett?” Kérdezték ezt dolgozóktól, szülőktől egyaránt, 
várva az elismerő, dicsérő szavakat, és büszkén mutatták meg a hozzánk 
betérő vendégeknek: tanár néniknek, tanár bácsiknak. Volt aki a nagymamá-
ját is elhívta, nézze meg mit dolgoztunk és milyen szép lett. 

Angol nyelv az ovibanAngol nyelv az ovibanAngol nyelv az ovibanAngol nyelv az oviban    

2010 februárjában indult be az Ismerkedés az angol nyelvvel c. foglalkozás az 
óvoda nagy és középső csoportjaiban. Az angol nyelv oktatása az óvoda-iskola 
átmenet keretében valósult meg, ezáltal is teljesítettük az IPR-ben vállalt feladatokat. 

Délelőttönként fél-fél órára gyűltünk össze a nagy illetve középsős gye-
rekekkel. A részvétel nem volt kötelező. Technikai eszközként az Eng-
lish for you c. nyelvkönyv, a legszebb angol gyermekdalokat tartalma-
zó kazetta, sok-sok játék és színes ceruzák álltak rendelkezésemre. 

A gyerekek nagy érdeklődéssel és kíváncsisággal álltak elébe az angol nyelv 
megismerésének. 
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Azt kihasználva, hogy a gyerekek a hallottakat, látottakat előszeretettel 
utánozzák, a köszönéseket, bemutatkozásokat, dalokat, mondókákat 
könnyedén elsajátították. Erre alapoztam a képzést is, a körjátékok és 
szerepjátékok kíséretében elég sok mondatot, kifejezést megtanultak 
angolul. Ehhez párosult a számolási vágyuk kielégítése, számolni an-
golul! Ez ment a legjobban, és nagyon büszkék voltak rá. 

Megtanulták a színeket is és sok-sok játéknak, állatfigurának a nevét. 
Nagyon szerettek telefonálni, bemutatkozni, puszit küldeni, elköszönni. 

Megtanultak egyszerű utasításokra cselekvéseket elvégezni. Játszottak 
„tanárosdit”, amikor ők adták az utasításokat egymásnak. Volt 
shoppingolás, amikor boltost játszottak. Angolul kérték az árut, számolták 
le a pénzt, majd elköszöntek. Mondókára mostuk a fogunkat és vetettünk 
ágyat. A Happy Birthday gyakran felharsant, amikor szülinapost köszön-
töttünk. A könyvek színes képeiről elmondták az állatok neveit színeikkel 
együtt. A félénkebbek szívesen színezték a könyv szép rajzait, aztán ők is 
bekapcsolódtak a kommunikációs játékokba. 

A foglalkozások végén a legszebb angol gyermekdalokra 5-10 perces tánc 
következett, ami feloldódást és igazi jókedvet biztosított a kicsik számára. 

Mindent összevetve hasznosnak és eredményesnek mondhatom ezt az 
oktatási formát. A gyerekek kedvet kaptak az idegen nyelv tanulásához, 
ami a mai világában egyre jobban előtérbe kerül, nem beszélve a tovább-
tanulás egyre bővülő követel-
ményeiről. 

Köszönöm az óvodai dolgo-
zók segítőkész közreműködé-
sét, melyet a következő évek-
ben is szívesen elfogadok. 

Szick V ilma  
angol nyelvtanár 
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Általános iskolánkÁltalános iskolánkÁltalános iskolánkÁltalános iskolánk    

Jó tagja lenni egy jó kollektívának…Jó tagja lenni egy jó kollektívának…Jó tagja lenni egy jó kollektívának…Jó tagja lenni egy jó kollektívának…    

Visszaemlékezés Érpatakra Rácz Józsefnétől,  
a tagintézmény vezetőjétől 

A 2007/2008-as tanévtől indult 
az általános iskolai szakaszban a 
tanítás. Novemberben kapcsolód-
tam be, korábban a nagykállói 
általános iskolában tanítottam. Ott 
keresett Katika néni - „elcsábított”. 
Szívesen jöttem, nagy kihívás volt 
számomra. Kállóban is dolgoztam 
vele az igazgatósága idején. 

Sok méregető szempárral néztem szembe: tanulók, kollégák, 
munkatársak, szülők. 

Tetszett a várakozás, az új megismerése a saját, a MI iskolánk 
alakítása, arculatának formálása. Szinte naponta éltük meg az 
újdonságok, a tanulók igényeihez igazított tanulás, játék, sza-
badfoglalkozások ízét. Igen hálás közösség, akihez szóltunk. 

A kapcsolatépítés – hídépítés fontos volt a faluban. Mi az óvodához, a 
családokhoz kerültünk igazán 
közel. Olyannyira, hogy a szü-
lők az első családlátogatások 
alkalmával – bizalmatlanság, 
ajtózárás a háta mögött válto-
zatot – fölváltotta a „Tessék 
bejönni, tetszik inni egy ká-
vét?” Az óvodások nélkül nem 
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múlhatott el farsangi játszóház, 
mesedélelőtt, rendvédelmi nap, 
március 15-e, koszorúzás, ki-
szebáb égetés, karácsonyi 
műsor. Kölcsönös meghívások 
jellemezték a kapcsolattartást. 

Idősek napját szerveztük a 
nagypapák-n agymamák 

legnagyobb örömére, ahol több generációs kapcsolat erősö-
dött, híd épült az együttneveléshez is. 

Be tlehemezés ? Mis ka bácsi például így véleményez te „ez így volt 
legény koromban is, sz in te megf iatalodtam egy kics it.” 

Milyen itt a tanulás? Az első évfolyamokon lehet építeni a kicsik 
érdeklődésére, természetes kíváncsiságára. A felsőbb évfolyam-
ok tanulói több motiválást igényeltek. Nincs hiány a változatos 
tanulási módszerek megismertetéséből, egyéni fejlesztési tervek-
ből, a legújabb technikai eszközök használatából, az élmény-
nyújtásból. 

Versenyek? Egyre több szó esik az élethosszig tartó tanulásról, 
melynek alapját  teremtjük meg. Levelezős versenyek, kistérségi 
tanulmányi versenyek, Dankó - Móricz hét programja, roma KI 
MIT TUD?, mesemondó-szavaló verseny mind a tehetséggondo-
zás alkalmai. 

Anyák napja: titkos, lázas 
készülődés, ver stanulás, 
tánctanulás, ajándékkészítés 
előzi meg az ünneplést. A 
drága nagyikról sem feled-
kezünk meg, annál is in-
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kább, mert néhány tanulót a mama nevel. Ez az az alkalom, 
amikor leginkább sikerül a szülőt behozni az iskolába. Köny-
nyáztatta arcuk ragyogott, amikor az ő gyermekük szólalt meg, 
bicsaklott meg bokája táncközben. Az ölükben ülő csöppségek, 
pici testvérek csak ültek, nem mozdultak, szinte megállt az idő. 
Majd fölocsúdva szót váltottak a tanítóval – tovább indultak a 
másik osztályba járó gyermekük ünnepségére. Gazdagodtunk 
mindnyájan: ÉRZELMILEG!!! Édes nagyi ezt kérdezte „megyünk 
a 6. osztályosokhoz is?” 

Nyuszi futóverseny: mozogni jó, hasznos, de! Bemelegítés nél-
kül? Nem! Bekukkantottam az osztályokba, ahol  sportöltözékbe 
öltözött tanulók voltak. Nagyon nagy meglepetés volt, magam 
is így érkeztem, invitáltam őket „aki indul a versenyen jöjjön 
velem bemelegítő futásra!”. Hihetetlen, mindenki jött, irány: Ér-
patak Béke út, Szabadság út, Táncsics út! Sosem felejtjük el! 
Majd folytattuk a versennyel, aminek oklevél jutalma ma is dí-
szíti az osztályok és az otthonok falát. 

Közösségépítés? Ez igen! Jártak ide gimnazisták, szakiskolások is. 
Nagycsalád volt akkor a mienk. Hat évestől, 18 éves tanulótól zson-
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gott a szünetekben, a nagyokat fürkésző kicsik, a kicsiket megviccelő 
nagyok hada. Barátságok szövődtek, példaképeket választottak, ze-
néltek, játszottak, KI MIT TUD?-ra próbáltak. Így szól Farkas Ildi: 
„emlékszik tanárnő a betlehemes próbákra és Robira?” 

Ezek az élmények segítenek abban, hogy nap mint nap újra 
küzdjek, és próbáljak segíteni ezeknek a fiataloknak egy szebb 
jövő elérésében. Hiszen ők adják az erőt nekünk is arra, hogy 
igazi pedagógusok lehessünk. 

Miért jó a Dankó tantestületében dolgozni? Mert… 

− nagyf okú önállóság lehetősége  adott 
a munkában, 

− érvényesü l a pedagógus  
szabadsága, 

− biztosított a s zakmai 
továbbképzéseken a rés zvé te l, 

− jó tagja lenn i egy  jó 
kolle ktívának, 

− nem s zégyen szakmai tanácsot ké rn i,  
a „mindenkitől lehe t tanu lni” e lv érvényesü l, 

− becsül ik az  egyén t, me rt mindenki jó valamiben. 

A mi iskolánkban így tanév végén, nincs HURRÁ élmény, itt a VAKÁ-
CIÓ, kezükben a bizonyítvánnyal tanulóink sokáig tétovázva, alig elin-
dulva, mindenféle ürüggyel még visszalépve, sokadszorra kellemes 
pihenést kívánva indulnak haza, ily gondolatok megfogalmazva: 

„De kár, hogy vége! Mit fogok egész nyáron csinálni? Soká 
lesz szeptember?” Jó ezeket 
hallani, ami ragaszkodásukat, 
elégedettségüket fejezi ki, de 
feltöltődni  nekünk is kell! 
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ÉlményeimÉlményeimÉlményeimÉlményeim    

37 éve járom a pedagógia rö-
gös útját, tan ítóként szolgálom a 
magyar nevelés-oktatás ügyét.  
Számomra ez így természetes, 
ez az elfogadott, ez a minden-
napok rendje. A hivatástudatom-
ból nem zökkent ki a rendszer,  
kormány-, vagy rendszerváltás  
és igazgatócsere sem… Nem 

engedek az általam szabott mércéből, töretlenül vallom és követem Móra 
Ferenc örök érvényű gondolatát: „A szeretet az élet!” 

Az életem ú j szakasza kezdődött el a 2009/2010-es tanévben. A Dankó 
Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gim-
názium és Kollégium dolgozója lettem. Az iskolában fontos volt megáll-
nom, elcsendesednem, befelé figyelni, elmélkedni tennivalóimról, elhivatott-
ságomról, küldetésemről. Ezután következett a tervkészítés, mivel nélküle 
nincs eredmény. Szerencsés helyzetben voltam. Az iskola egy  
komprehenzív iskola, ami mindenkit befogad, átölel, átkarol. Egy jól fel-
szerelt, minden igényt kielégítő eszközkészlettel rendelkező, gyerekekért 
tevékenykedő, létező iskola! 

Szülői elvárás: a szülők igénye az iskolával szemben, hogy gyermekük 
legyen biztonságban, kapjon  
tudást és élményeket. 

Nevelői szolgáltatás: rendelkez-
zünk azzal a bátorsággal, amit 
másoknak is szeretnénk ajánlani,  
hogy megélhesse a gyerekkel 
való együttlét örömét. 
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Magatartásmódunk: Mindig a 
gyerek az első! Nem előírásokat 
kell köve tni, hanem a gyereket.  
Csak ez érdekel és semmi 
egyéb, ezt kell tennem, mert ez 
a célravezető. Nem lehet általá-
ban tanítani valamit, általában 
foglalkozni egy egész osztállyal.  

Lehet tudni, hogy milyen készségekkel, képességekkel, érzelmekkel, indítta-
tásokkal, fantáz iával, akarással él ott egy kis csapat, és azt követn i és 
olyan módon érvényesíteni, hogy jobbnál jobb dolgok jöjjenek ki a gyerek 
részére belőle. Valószínűtlenül szép dolgokat lehet csinálni. 

Ma az is kolaotthon az a forma, ami lehetővé teszi az eredményes nevelő-
oktató munkát, ahol az egyre bővülő szülői elvárásoknak is meg tudunk 
felelni. Ebben a teremtő – alkotóműhelyben fontos segítőtársaink a peda-
gógiai asszisztensek, ötletadó, ötletvevő tevékenységeik, akik az év folya-
mán heti két nap voltak segítőtársaink és hospitálóink. A tanév során a 
játék szőtte át a tanításunkat. A legmarandóbb tudás az, ami játék közben 
szívódik bele a gyerekbe. Emellett a derű és a jókedv a nemszeretem dol-
gok elvégzését is megkönnyítet te, erőt adott az erőfeszítésekhez. 

Ennek az egy évnek számomra olyan atmoszférája volt, amit szavakkal nehéz 
kifejezni. Lehetőségünk volt a szakmai feltöltődésre, sok-sok érdekes, színvona-
las programot szervezni és részt venni benne. Meglepetések a valódi sárkány-
repülések voltak. Izgalommal ké-
szülődtünk a szokatlan események-
re. A rendezvények színvonalas 
műsorai, az ismerkedési napok 
csodálatos hangulata, a zene, a 
táncok és a szeretetteljes légkör 
meghatóak voltak. Sokat tanulhat-
tunk, rengeteg élményben volt 
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részünk, mind szellemileg, mind 
testileg-lelkileg. Az iskolánkban 
olyan műhelymunka folyik, amiben 
tudnak együtt dolgozni jót és jól. 
Nekem ajándék ez az év. Minden 
percben éreztem, hogy érték va-
gyok, megbecsülnek, tisztelnek. 
Mindent köszönök. 

Teljes sikerrel dolgoztunk. Ezt az állítást ki bizonyítja legjobban?! – a szülők! 

Íme: „Itt minden gyerek egyforma, nincs megkülönböztetés. A csoport kis  
létszámú, így minden gyerekre jut elegendő figyelem. Lépten-nyomon azt 
figyelik, hogy éppen melyik gyerek szorul egy kis segítségre. A gyerekek 
sokkal tanulékonyabbak, gyorsabban lehet velük haladni. A tanulók bol-
dogok, vidámak, szeretnek iskolába járn i. A tanórák délelőttre és délután-
ra vannak bon tva, így nem terheli meg a gyerekeket és még a másnapi 
órákra is felkészülnek, otthon már nem kell tanulniuk. A gyerek azt csinálja 
a nap folyamán, amit az életkori sajátossága megkíván, ami után érdeklő-
dik, amiben örömét leli, ha kicsit elfárad felrázzák őket a tan ító nénik kü-
lönböző játékokkal, tevékenységekkel, mozgással, stb. Felnőttképzés is 
indult az  iskola épületében, és örömmel tapasztaltuk, hogy úgy viselked-
nek a nagyok a kicsikkel, mintha mindig is ismerték volna egymást. Elfo-
gadták és szívesen segítették egymást, vigyáznak is rájuk.” …és még sok-
sok poz itív megnyilvánulás. 

Tamási Áron gondolatát is köve-
tem: „Sohase feledd azt, hogy  
az értékes élet alapja a szeretet 
és a békesség, utána a türelem 
és az emberi megértés!” 

Bohács Györgyné tanító nén i 
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Embert faragni az emberbőlEmbert faragni az emberbőlEmbert faragni az emberbőlEmbert faragni az emberből    

Több éves szünet után indult újra 
a tanév elején a birkózás, amihez 
a termet a polgármester asszony, 
iskolánk igazgatója, Almási Kata-
lin, a birkózószőnyeget és a szak-
tudását Kémeri Ferenc, Európa-
bajnoki 5. helyezett birkózó, me-
gyénk sikeredzője bocsátotta a 
rendelkezésünkre. A művelődési 

házban 20-25 diákunk kezdte el, illetve folytatta az ismerkedést 
ezzel a sikersportággal. Raiko Petrov bolgár olimpiai bajnok, 
mesteredző fogalmazta meg a legpontosabban a birkózás lé-
nyegét: Embert farag az emberből. 

Hetente háromszor 1,5-2,5 órát edzettünk, amíg felújítás miatt 
be nem zárt a Művelődési Ház. A három hónapos kényszerszü-
netet a téli időszakban szabadtéri játékos erőnléti edzéssel töl-
töttük, míg átadásra nem került a tornaterem, ahol  ideális körül-
mények között készülhettünk az előttünk álló feladatokra. Saj-
nos a kezdeti lelkesedés alább hagyott, megfogyatkozott a lét-
szám és szembesülnünk kellett azzal, hogy korunk gyermeke – 
tisztelet a kivételnek! – nem képes hosszan tartó ideig erőkifej-
tésre, rendszeres testmozgásra. A számítógép kenterbe ver min-
den próbálkozást a gyerekek sportolásra, egészséges életmód-
ra való szoktatására. Ami a legmegdöbbentőbb volt a számom-
ra: a szülők képtelenek hatni a gyermekükre, teljesen rájuk bíz-
zák a döntést: ha nem akar, 
akkor ne sportoljon. Egy 
maroknyi csapat—Balázs 
Erik Dávid, Balázs Jonatán, 
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Balogh Dávid, Barabás Zsolt, Dobos Máté, Gilányi Dávid, 
Gilányi Zsolt, Gilányi Patrik, Kozma Tamara, Tóth János, Tóth 
Levente, Tóth Tamara, Ulics Anita, Tokárszky Ágota, Tóth Attila, 
Varga János—tovább dolgozik, jár  rendszeresen és szemmel 
látható a fejlődésük: megerősödtek, mozgáskoordinációjuk, 
kultúrájuk, fájdalomtűrő képességük nagyságrendekkel megnőtt. 
Új dobásokat, fogásokat, akrobatikus elemeket sajátítottak el.  

Terveink között szerepel a gyerekek tudásának olyan szintre emelése, 
hogy eredményesen képviselhessék községüket, megyéjüket, hazáju-
kat hazai és nemzetközi versenyeken, mint ezt tették korábban is. Eh-
hez kérjük a szülők segítségét, bíztassák a gyermeküket, 
jöjjenek birkózni, hiszen minden lehetőség a rendelkezé-
sükre áll ahhoz, hogy akár olimpiai bajnok legyen belőlük. 

Ratkó József edző 

Itt a szünet, irány a strand!Itt a szünet, irány a strand!Itt a szünet, irány a strand!Itt a szünet, irány a strand!    

A nyári szünetben két hetes ús zótanfoly am indult 18 tanulónk részvéte-
lével  a nagykállói strandon.  Reggel 7-kor indu lt a busz az iskolából és  
kilenc óráig szórakozva ismerkedhette k meg a diákok az ús zás tudo-
mányával. A vízhez  szoktatással kezdő-
dött – lebújás a víz  alá, „gombóc”,  
lebegés hason,  háton, leállás –, 
majd az úszás  ráveze tő gya-
kor lataival –  „ d u g a t t y ú ” , 
siklás,  siklás- lábtempó, s ik-
l á s - k a r t e m p ó – folytatódott a tanu-
lás. Először a gyorsúszást „raktu k össze”,  a legügyesebbek már a má-
sodik napon 10-15 méter t úsztak egy levegővétel lel. Nagy sikere volt 
a különböző vízbe ugrásoknak: a talpast mindenki, a bombát már 
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kevesebben, a fejest pedig csak hosszas gyakorlás után ugrották a 
gyerekek. A legbátrabbak szaltóztak és a toronyból is ugrottak. A hát 
és a mellúszásra is s or ke rült, ez már jóval nehezebben ment, de sok 
gyereknek okozott sikerélményt a különböző technikákkal való próbál-
kozás. Minden alkalommal játszottunk és kellemesen elf áradva, farkas-
éhesen tértünk haza. Köszönet il leti a nagykál lói polgármes tert,  Juhász  
Zoltán urat, aki engedélyez te a strand ingye-
nes használatát, és iskolánk igazgatóját,  
Almási Katal int, aki a buszt bocsátotta a ren-
delkezésünkre, így mindenki ingyenesen vehe-
tett rés zt a tanfoly amon. 

Ratkó József testnevelő tanár 

Népszerűségi lista a 6. osztályosoktól! Népszerűségi lista a 6. osztályosoktól! Népszerűségi lista a 6. osztályosoktól! Népszerűségi lista a 6. osztályosoktól!     
–––– avagy Kit szeretünk a legjobban és miért?  avagy Kit szeretünk a legjobban és miért?  avagy Kit szeretünk a legjobban és miért?  avagy Kit szeretünk a legjobban és miért?     

− „Az infotanárt, Dávida Csabát, mert megértő és segítőkész.” 

− „Kiss G abi tanárnőt, mert kedves, vicces, a rosszalkodásér t nem 
ír be egyest.” 

− „Kati nén it! Sok minden t megtesz értünk é s az is koláér t. Sok 
pály ázatot nye r, s ok dolgot meg tud venn i 
nekünk. Lehe t vele beszélge tn i. ” 

− „Ratkó József tanár urat, mert jó 
edző, jó tanár, lehet vele be-
szélgetn i, és csak akkor 
gorombul be, ha elszabadul 
a pokol. Na de az jogos.” 

−  „Rácz Anita tanár nénit, mert 
kedves, aranyos, szeret minket.” 
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Egri kirándulásEgri kirándulásEgri kirándulásEgri kirándulás    

Az alsó tagozat (1-4. osztály) kirándulásának helyszíne Eger 
volt. Gyönyörű szép élményeink lettek ebből a kirándulásból. 
Ez nagyon-nagyon jó dolog, hihetetlen örömet keltett a gyere-
kekben. Itt lehetett érezni, hogy milyen érzelmekkel, gondolatok-
kal, fantáziával élnek az alsósok. 

A gyerekek vidámak, boldogok, nyitottak voltak mindenre. A 3. és 4. 
osztályosoknak tananya volt Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regé-
nye, s tudtak szembesülni a tanultakkal. Valósággal habzsolták a látot-
takat. Boldogság töltötte el a nevelőket, látva azt, hogy a pici gyerekek 
mennyire fogékonyak, mennyire rácsodálkoztak az eseményekre, tör-
ténésekre. 

Ismét megélhettük a gyerekekkel való együttlét örömét. 
Maradandó, feledhetetlen emlék marad mindnyá-
junkban. 

Alsós osztályfőnökök 
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Szakképző IskolánkSzakképző IskolánkSzakképző IskolánkSzakképző Iskolánk    

Egy eddig „ismeretlen hét” - Témahét 

A megtartott két témahéten a tan-
anyag komplex elsajátításának egyik 
lehetséges formáját ismertettük meg 
tanulóinkkal. A gimnázium 9. és 10. 
évfolyamán és a szakiskola 9. és 10. 
évfolyamán két egymást követő héten 
(április hónapban) tartottuk meg a 
TÁMOP 3.1.4. kompetencialapú-
oktatás bevezetésének apropóján, 
amikor is a diákok három-három taní-
tási napon, rugalmas időkeretek kö-

zött, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszkö-
zök segítségével „dolgoztak”. 

Témahetünk a „Mire vagyok képes… ?” címet kapta. A cím 
megválasztásánál megpróbáltuk tükrözni azt, hogy mennyire 
sokszínű egyéniségű, és a mennyire más-más környezetből érke-
ző diákunk mi mindenre képes csoportmunkában, különböző 
témák feldolgozása során. 

Úgy gondoljuk, segítséget nyújtottunk arra, hogy tanulóink legyenek 
képesek együttműködésre, ko-
operációra, ismerjék meg és 
fogadják el egymást. A felada-
tokat a legjobb tudásukkal old-
ják meg, egymást kiegészítve. 

Az osztályok összetétele meg-
lehetősen vegyes, akár kiala-
kulhatnak konfliktushelyzetek 
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is, ezért véltük mindig is úgy, 
hogy iskolánkban az integrá-
ció az egyik legfontosabb 
feladatunk. Az integráció 
egyik hatásos eszköze példá-
ul a multikulturális oktatás is, 
melyet témahetünk kapcsán 
beépítettünk feladatainkba. 
Az előítéletek, a kirekesztés elleni küzdelem mellett minden tanuló 
számára cél a mások iránti nyitott emberré való nevelés, a másság 
elfogadása. A másik megismerése, a másokkal való együttműködés 
közelebb hozza egymáshoz a gyerekeket, empatikusabbá válnak. 

Ebből adódóan következetesség, határozottság és igazán nagy 
felkészültség volt szükséges az osztályok, csoportok irányításához. 

Cé ljaink 

Témahetünk feladatainak kidolgozásánál f on tos nak tartottu k,  hogy  
a tanulók kors zerű  ismere tekkel és azok gyakorlásához szüks éges  
készs égekkel rende lkezzenek f őleg matematika,  magyar ny elv és  
irodalom tantárgyakban, ille tve a történelem, és a természetismeret 
témaköreiben egyaránt. Ezen cél jainkat úgy próbáltu k elérn i, hogy  
a fe ladatokat játékos módon, a drámapedagógia eszköze ivel  
végeztü k, tanulóink személyis égfejlesztését is művelve  ily en módon. 

Úgy véljük, hogy megfelelő 
viselkedési kultúra fejlesztésével, 
illetve a csoportos tevékenységek 
során erősödik az egymásra való 
figyelés, a visszahúzódó gyerekek 
is örömmel vállalnak feladatot. 
Feladattudatuk erősödik. 

A Mi is kolánk 



70 

Fontos az önállóan végzett 
m u n k a  ö r ö m e ,  a 
csoportmunkák során az 
egymásra figyelés érésének 
erősödése. A tanulók 
életkoruknak megfelelő szinten 
foglalkoztak a beépített 
tantárgyakkal, mindezt úgy 
tették, hogy a különböző 

képességgel rendelkező diákok kiegészítették egymás tudását, ezzel 
is segítve az egymástól tanulás elvének érvényesülését. 

Mindezek mellett a közösségi kompetencia fejlesztése, a 
csapatmunka és csapatverseny eszközeivel az egymásra való 
odafigyelésnek adtak teret. 

Tanulóink szövegértési- és szövegalkotási kompetenciái is 
fejlesztésre kerültek, illetve a helyesírási és kommunikációs 
készség fejlesztése is hatékonynak bizonyult. 

Ered mény e ink, tap asz talataink 

A tanulók láthatóan élvezték a témahét programjait, 
sikeresen oldották meg a nekik szánt feladatokat. A 
feladatok játékosak és érdekesek 
voltak, a korosztálynak megfelelő. 
Gyakorlatot  szereztek az önálló 
ismeretszerzésben. Beszédkészségük, 
önbizalmuk fejlődött a kiselőadások, 
beszámolók során. 

A témahét záró napján összegeztük a hét 
élményeit, beszélgetőkör formájában mindenki elmondta, 
hogy számára mi volt a legnagyobb élmény, lerajzolták a 
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legkedvesebb e semény t, s 
megnézege ttü k a ké szü l t 
f ény képeke t.  Természe te sen 
minden tanuló értékelte saját 
magatartását, együttműködését 
társaival. Ezután következett 
egym ás  ma ga ta r tás án ak,  
munkájának értékelése. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy egyre jobban sikerül kulturált formában megfogalmazni a 
gyerekeknek az örömüket és bántódásukat is, s már megjelent az építő 
kritika egymás felé. 

Összegezve a témahét tapasztalatait, állíthatjuk, hogy sikerült 
megvalósítani a kitűzött célt, hiszen a választott tárgyköröket a 
tanulók több tanítási napon, változatos tevékenységtípusok és 
sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozták fel. A 
gyerekek beszámolói szerint sok érdekességet tudtak meg, s 
nagy élmény volt számukra a gyakorlatias ismeretszerzés. 
Vitathatatlan, hogy a tanulás egyik leghatékonyabb formája az, 
amikor a diákok aktívan részt vesznek a folyamatban, s a 
gyakorlatban megtapasztalhatják, alkalmazhatják a megszerzett 
ismereteket. S ha mindez egy vidám, barátságos légkörben, 
osztálytársakkal együtt átélt esemény, talán maradandó, 
emlékezetes élmény lesz. 

Az is kolai képességfejlesz tés  
kapcsán bizonyossá vált,  
hogy mily en sok össze tevője  
van a s ikeres  tanítási-tanu lás i 
folyamatnak. Nem véletlen  
tehát, hogy a pedagógus és  
a tanuló munkáját egyaránt 
gyakran éri kudarc, ezé rt 
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munkánk sikere érdekében komolyan kelle tt vennünk azt a tételt is,  
hogy képességfe jlesztés és személyiségformálás elválaszthatatlanok 
egymástól. Tanulóink viss zajelzéseiből kitű nik, hogy témahetünk 
sike res volt, de munkánkat foly tatnunk kell, h iszen a foly amatos és  
aktív te vékenység lehet csak eredményes hosszú távon is. 

Mészárosné Csinga Mária  
a szociális életvitel és környezeti kulcskomptencia- terület felelőse 

A témahét azért jó, hogy megismerhessünk másokat, és  a sok,  
nagyon jó feladatot végigcs ináljuk.  A témahét azé rt is vol t jó, me rt 

okosabbak le t tünk, h iszen  
többet tanultunk,  de mégis a 
hét inkább a szórakozásról 
szólt. Sikerül t szereznünk sok 
plusz  pon tot,  de r itkán egy  kis  
mínuszt is. Én  nagyon jól  
éreztem magam, viszont az  
első nap nem örültünk,  az járt 
a fejünkben, hogy: „Milyen hét 

lesz ez… ?!” De aztán később már nagyon jól éreztü k magunkat,  
nem is hit tü k, hogy ilyen jó napunk, hetünk lesz. Sze retnénk,  ha még 
lenne  ilyen alkalom,  amikor együtt vagyunk és viccelődve tanu lunk a 
többiekkel, és még többe t tudunk meg dolgokról. Köszönöm a 
tanároknak, hogy egy ilyen heten vehettem részt!”  

Ruha Eszter 9. szakiskolai tanuló 

Amikor megtudta az osztály, hogy lesz ilyen témahetünk, nem is 
tudtuk, hogy mire számítsunk. Először nekem sem tetszett. De az 
első napon már jobb volt. Kicsit feszült voltam az elején, aztán az 
első feladat után és a környezet miatt elég jó lett a hangulatom, 
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de nem csak nekem, hanem szerintem mindenkinek, én úgy 
vettem észre. Jól kezdődött az egész, mert már az elején sokat 
röhögtünk egymáson, mert csapatnevet kellett választani. 
Mindennap nagyon jól éreztem magam, jó tanárok mellett, jó 
volt együttműködni a csapattal. Az utolsó napon, valami miatt – 
már nem emlékszem miért – megsértődtem, aztán a vége felé 
belelendültem ismét a csapatmunkába, és akkor már jobb volt a 
hangulatom is. Az én csapatom egy nagyszerű csapat volt. Sokat 
tanultam a három nap alatt, volt olyan dolog, amit sokáig nem 
értettem meg, de aztán végre rájöttem. A legvégén az 
eredményhirdetésnél kicsit csalódott lettem, mert tudtam, hogy 
többre vagyok képes! Vannak olyan dolgok, amiben a 
legeslegjobb én vagyok, a másiknak meg az a gyengéje. Én 
nagyon örülnék neki, ha máskor is lehetne ilyen témahét az 
iskolában. Igazából nekem a magyar része volt a 
legszimpatikusabb, de jó volt az egész! Egyszerűen mondva a 
tanárok összedugták a fejüket és jól megszervezték az egészet!  

Varga Erika 9. szakiskolai tanuló 
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A gimiA gimiA gimiA gimi    

Egy végzős diák életeEgy végzős diák életeEgy végzős diák életeEgy végzős diák élete    

Október. Suli, tanulás, dolgozatok. Nem, most más 
lesz! Hisz negyedikes vagyok. (Még több tanu-

lás.) Idén lesz a szalagavatóm.  De mivel is jár 
ez pontosan? Csupán tánc- és ruhapróbáról 

szól? Természetesen nem. A szalagava-
tó a mai korban a felnőtté válás hosz-
szú folyamatának egyik mérföldköve. 
Minden ember életében eljön a sza-
lagavató pillanata. Mindenki erről 
álmodik, a megtörténtéig. Ezen az 
estén csak velünk foglalkoznak a 

rokonok, mi vagyunk a legszebbek, a legcsinosabbak, s ekkor va-
lami misztikus és megmagyarázhatatlan dolog történik velünk, ami 
csak ekkor és csak tökéletes sminkben talál meg minket. De ne ro-
hanjunk ennyire előre! A pár órás megismételhetetlen bulihoz ren-
geteg előkészületre van szükség, s még előtte a szalagavató mű-
sort is túl kell élni! Szóval az ősz egy végzős számára: táncpróbák, 
ruhaválasztás, varrónőkeresés, és a „jaj, csak a szalagavatót éljem 
túl” érzése. Izgi. Miért is gondolnánk az érettségire? Most biztosan 
minden lány arra gondol, hogy „bezzeg a fiúknak minden egysze-
rűbb!”. De jelen esetben talán mégsem. Először is kirázza őket a 
hideg, ha a tánc szót hallják. Az öltönyválasztás szintén macerás: 
melyik szín áll jól mindenkinek, és melyik nyakkendő? A hab a tor-
tán, hogy el kell viselniük: a lányok a szalagavatóig csak a szalag-
avatóról tudnak beszélni, s a passzív hozzáállástól kiakadnak. A 
szalagavatót tehát megszenvedik a lányok, a fiúk, a szülők és a 
tanárok. De megéri! 

A Mi is kolánk 



75 

Ilyen érzésektől kavarogva áll minden évben színpadra diák és 
tanár. Minden évben fáj  a búcsú, de tovább kell lépni. A 
2009/2010-es tanév szalagavató műsorán a következő sza-
vakkal búcsúzott Jaksi Tímea igazgatóhelyettes osztályától: 

K e dv es  di ák ok ,  ta n ár ok , s z ül ők , ke dv es  v e n d ég e i nk !  

A sza la ga va tó hag y om á ny , él m ény  és  eml ék. 
Ha gy om á ny  eg y iskolá na k, a m ely  a m úl t 

épí tőkockái b ól a j öv őt építi . Eg y i skol á na k, 
a hol el hiv a tott kezek f orm áljá k egy  

ki csi t sajá t képükre, de m égi s telj esen  
eg y edi v é a z  i f j a ka t úg y ,  h og y  
v a l a m e n n y i ü k  t e h e t s é g e  a  
leg ha tékony ab b m ódon ka m a tozzon. 
Él m ény  mi ndazokna k, a ki k j el en 
lehetnek, l eg y en szó v ég zős diá król , 
rokonról  va gy  kí vá ncsi  ba rá tról. 

Em l ék a zokna k, ki k a  m úl tat 
kéml eli k, hog y  jel enj üket f ény b e b orí tsa . 

Az érettség i  el őtt á ll ó v ég zősei nk sze m éb e n m a g u nka t l á tom .  
Ma g un ka t és  őket m a g uka t i s . L á tom  közös  m unká nk és  
közös  küzdel m ünk. L á tom  a  f ehér  ruhá k, a  b üszke szül ők és  
a  szi krá zó m osol y ok képét. 

Nem  a szal ag av a tó és nem  i s az érettségi tesz f el nőtté. A 
fel nőtté v álá st a ka rni kell  és  m ég a kkor i s, ha  így  teszünk, m ég  
ha  v ág y unk i s  rá  na p, mi nt na p, a kkor  sem  köv etkezi k b e eg yi k 
pill a na tról  a  m ási kra. Hol kezdődi k?  Melyi k a z első l épés?  T al á n 
az el ső szerel em , v ag y  a z el ső g örb e este?  T alá n a  m eg szerzett 
jog osí tv á ny v ag y éppen a retteg ett vi zsg a , m el y et g enerá ci ók 
tettek l e, bá r nem  hi tték, hogy  elj öhet m ég a  j úli us?  Ta lá n egy  
ki ta nul t sza km a va gy  egy  di pl oma  j el enti  a  f el nőtt kor  kezdetét?  
Tal á n az el ső fi zetés? Alig ha . A f el nőtt kor észrev étl enül  
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lopódzi k b e a  hétközna pok m eg szoká sai na k há tsóaj tajá n, de 
csa k ha  hag yj uk és  a karj uk. 

Az éretts ég i  csa k eg y  a ka dá l y  a  f el nőtté  v á lá shoz v ez ető  
úton, a m el y  nem  l eküzd het etl en és  a m el y  ne m  érhet  készü-
l etl enül  senki t sem . Eg y  l éc , a m el y  nem  á tug orha ta tl a n. 

L a ssa n v ég etérnek a  köz épi skolá s  év ei tek. So k teki ntetb en  
nehe zeb b  l esz: kezetek et ne m  fogj a  töb b é senki , a ki  
m eg m uta t ná  n ektek,  m erre f eksz ene k a  l eg na g y ob b  
l ehetőség ek. S enki  ne m  el l enőrzi m a j d , hog y  ott v ag y tok-e a  
ta nórá n, v a g y  hog y  m eg csi ná l tá tok-e a  há zi  f el a da tot. 
K ív á nom , h og y  m i ndenki  eg y  tuda tos , de k üzdel m es év  v ég én  
el képzel ései hez közel eb b  j utv a  f ej ezze b e ta nul m á ny a i t 
iskol á nkb a n. Eg y  ol y a n év  v ég én, a m el yb ől  nem  
hi á ny ozha tna k se m  a  szere ná dok, se m  a  b ul i k, sem  pedi g  a  
haj na li g  ta r tó ta nul á s . 

„Hi nnünk kell , hogy  tehetség esek v ag y unk v al a mib en, és  hogy  
ezt a  v ala m i t bá rmi  á ron el  kell érnünk.” (Marie Cur ie) 
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Kompetencia alapú oktatás a gimnáziumbanKompetencia alapú oktatás a gimnáziumbanKompetencia alapú oktatás a gimnáziumbanKompetencia alapú oktatás a gimnáziumban    

A 2009/2010-es tanévtől kez-
dődően a gimnáziumi oktatás-
ban is bevezettük 9. és 10. évfo-
lyamon a kompetencia alapú  
oktatást. Kilencedik évfoly amon 
magyar és matematika tantárgy-
ban, valamint informatika kereté-
ben foglalkozunk a tanulóinkkal 
ebben a szemléletben. 

Kihívásként állt előttem a szövegértés és szövegalkotás kompe-
tenciaterület beépítése a magyar nyelv és irodalom tantárgyba. 
Ilyet és így még nem alkalmaztam. De az egy éve zajló új típu-
sú oktatás első eredményei máris láthatóak: a gyerekek sokkal 
jobban érzik magukat  az órákon, élvezik a tanulást, kevesebb 
a kudarcélményük és jobbak a tanulmányi eredményeik. 

Szülői értekezleteken a szülők megdöbbenten néztek rám. Nem 
értettem miért?! Talán jobb teljesítményre számítottak gyerekeiktől? 
Nem! Azon lepődtek meg, hogy gyerekeiknek milyen jó jegyeik 
vannak magyarból. „De hiszen az én gyerekem mindig bukásra állt 
ebből a tárgyból? Mi tör tént vele?”—kérdéseket intéztek felém a szü-
lők. Megpróbáltam megértetni velük, hogy én nem csak a gyerek 
dolgozatában, vagy feleleté-
ben bizonyított tudását értéke-
lem, hanem minden órai 
megnyilvánulását. Sokszor 
dolgoztunk kooperatív-, cso-
port- illetve páros munkában. 
Ezekben a munkaformákban 
a kezdeti időszakban nagy 
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motiváló erő volt a jutalom 
ötös. Majd a félév második 
részében ez elmúlt, már nem 
a jutalomért dolgoztak, ha-
nem magáért az élményért és 
sikerért. Projekteket készítet-
tek, amelyeket közszemlére is 
tettünk iskolánk folyosóján, 

így büszkén mutogatták társaiknak, hogy ez az ő munkájuk. 

Elértem azt, hogy olyan emberek szólaltak meg órán, akiknek ad-
dig soha nem hallottam a hangját, hirtelen mindenkinek lett vélemé-
nye. Megtanultak együtt dolgozni, részfeladatokra tudják most már 
bontani a feladatokat. Eleinte nekem kellett felelősöket választani, 
de később már egymás között osztották szét a feladatokat. Eredeti 
műveket fogtak a kezükben, szótárakat, lexikonokat lapozgattak, 
interneten kutakodtak egy-egy feladat megoldásához. Eljátszottak 
jeleneteket művekből, tehát belehelyezték magukat az adott korba, 
adott személyek helyzetébe. Sokszor egy-egy irodalmi mű kapcsán 
olyan hétköznapi dolgokról is beszéltünk, amely még egy-egy osz-
tályfőnöki órán sem került elő. 

Na és az interaktív tábla újdonsága! „Mi is írhatunk rá?” —kérdésekkel, kicsit 
bizonytalanul és félénken léptek a táblához. „Magyar órán zenét hallgatunk, 
filmet nézünk? Ilyen eddig nem volt!” Igen! Új módszerekkel, új eszközökkel 
sikerült motiválnom a diákjaimat 
arra, hogy érdekeljék őket a köny-
vek, és élményt jelentsen számukra 
az olvasás. Sokszor adtam kölcsön 
saját könyveimet, mert az órán 
olvasott részlet annyira felkeltette 
érdeklődésüket, hogy el akarták 
olvasni teljes egészében a művet. 
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Sokszor  dolgoztunk a 
SuliNova Kht. által kiadott Szö-
vegértés-szövegalkotás című 
munkafüzetekben, amelynek 
színes és változatos, főleg a 
diákok önálló munkájára ala-
pozó feladatait nagy lelkese-
déssel és szorgalommal oldot-

tak meg a diákjaim. Azt tapasztaltam, hogy az év eleji bemeneti mé-
réshez képest az év végi eredményük sokat fejlődött: tudják a feladato-
kat részekre bontani, értik amit olvasnak. 

Nagy népszerűségre tett szert mind a gimnáziumi, mind a szak-
iskolai diákok körében megrendezett témahét, amelynek lénye-
gét és élményeit két diákom így fogalmazott meg: 

„A témahé t egy elég jó hé t volt. És volt pár dolog, ami tetszett, volt ami 
nem. Ami tetszett, hogy elég jó csapatban voltam, tetszett a 
csapatmunka, meg a csapatszellem. Első napon a matek ment nekem 
a legjobban, a magyar annyira nem tetszett. Volt olyan kérdés, ami 
ment, és ami nem, mert szerintem elég nehezek voltak a kérdések.  
Hagyjuk a magyart, ráté rek a harmadik napra. H át ott ami nem 
tetszett, az a szerencsekerék volt, de  ami nagyon jó volt, hogy sokat 
tanultunk és szereztem pár új ismerőst ezen a héten. A harmadik napra 
visszatérve a számítástechnika volt ezen a napon a 
legeslegjobb, mert abból tudtam 
mindent. És végül szeretném,  
ha lenne még egy pár ilyen  
témahét, a 10. gimisekkel és a 
11. gimisekkel is.”  

(Zima Ferenc,  
9. gimnáziumi tanuló) 
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„A témahét nagyon jól telt. 
Mindenkinek nagyon tetszett. 
Sikerült  több diákkal 
m e g i s m e r k e d n ü n k . 
M in den ki nek  n agyo n 
tetszettek a feladatok, mert 
játékosak voltak. Úgy éreztük 
az első napon, hogy ez a 

nap nem lesz olyan jó, de a végére megjött a kedvünk és 
örültünk, hogy itt lehetünk. A témahét arra volt jó, hogy 
megmutathassuk, mire vagyunk képesek. A témahét alatt játékos, 
logikai hetünk volt. Volt sok jó pont és rossz pont is. A hétvégére 
már volt olyan, aki nem is akart hazamenni. Szeretnénk, ha lenne 
még ilyen témahetünk, mert nagyon jól éreztük magunkat. 
Köszönjük a tanároknak és a többi diáknak is egyben!”  

(Kóka Sándor, 9. gimnáziumi tanuló) 

Összességében úgy gondolom a jövőben új módszerekkel és új 
technikai eszközökkel javíta-
ni tudunk diákjaink teljesít-
ményén, mert ha pozitív 
megerősítést kapnak, érzik, 
hogy jó és fontos az, amit  
csinálnak, akkor sokkal mo-
tiváltabbá válnak az ismere-
tek elsajátítására, a tanulás-
ra. Sokszor fogalmazzák 
meg diákjaim, hogy „otthon nem is kell tanulnom, mert már itt 
órán megtanulom az anyagot”. 

Arnóczkiné Szilágyi Andrea  
szövegértés és szövegalkotás kompetenciaterületért felelős szaktanár 

A Mi is kolánk 



81 

Népszerű tanárok a 11. gimisek körébenNépszerű tanárok a 11. gimisek körébenNépszerű tanárok a 11. gimisek körébenNépszerű tanárok a 11. gimisek körében    

Lehetőséget ad az iskola, hogy leérettségizzünk, hogy változtat-
ni tudjunk az életünkön, mindezt jó barátok és jó tanárok társa-
ságában. Néha dühöngünk, néha megőrülünk, de azért mindig 
tudjuk, hogy itt segítséget és megértést kapunk a tanároktól. 
Minden tanár aranyos, de aki tanít minket, azokat szeretjük a 
legjobban. És miért? Mert…. 

− „Zsuzsa cuki. ” 

− „Cs inga,  vicce s, kedves és  segít,  ha kel l. ” 

− „Kati néni, aki mindent megsze rez nekünk és  mindig 
mel le t tü nk áll . Néha letol, de  ha kell  megvéd.” 

− „Dávida, jó csávó.” 

− „Timike, aranyos, kedves. ” 

− „Zita,  jó fe j,  s egít é s kedves velünk.” 

− „V iki, a s zőke”. 

− „Andi, oly an le lkes . ” 

− „G abi,  nagyon jól magyaráz és segítőkész .” 

− „Zoty a, közvetlen, f iatalos és  nagyon jól rajzol. ” 

Egy emlékezetes kirándulás…Egy emlékezetes kirándulás…Egy emlékezetes kirándulás…Egy emlékezetes kirándulás…    

A kirándulásunk nagyon jól szervezett volt. 
Először a Debreceni Irodalmi Múzeumba men-
tünk, ahol egy nagyon érdekes interaktív múze-
umi órán vettünk részt Móricz Zsigmondról. A 
múzeum után a Plazába  mentünk ebédelni, és 
ott néhány társamnak óriási élmény volt a moz-
gólépcső. Ebéd után indultunk az Állatkertbe, 
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majd irány a Vidámpark! Érdekes képeket készítettünk az állatok társaságában, a 
legfelkapottabb a majom volt. A Vidámparkban a borongós idő ellenére nagyon 
jól szórakoztunk. Az a játék, amit mindenki kipróbált a Meglepetés volt, amin tény-
leg meglepődtünk, mert olyan volt, mintha egy centrifugába forogtunk volna. Töb-
ben is rosszul lettek és alig várták, hogy megálljon a forgás. És amikor kiszálltak… 

Délután vízibicikli versenyt rendeztünk a 11. gimisekkel a Csó-
nakázó-tónál. A verseny már majdnem fürdőzésbe csapott át, 
mert közben egymást  locsoltuk a vízzel. Nagyon szuper volt, és 
igazából mindenki nyert a versenyen. 

De sajnos nagyon gyorsan véget ért ez a nap, fájó szívvel száll-
tunk fel a buszra és irányt vettünk hazafelé. Út 
közben sem pihentünk, hanem egymást szóra-
koztatva énekeltünk, zenét hallgattunk. 

Másnap mindenki arról beszélt, hogy milyen  
jó volt a kirándulás, a többiek pedig csak irigy-
kedve hallgatták az élményeinket. 

Kóka Sándor 9. gimnáziumi tanuló 

Visszaemlékezés a 11. gimisektőlVisszaemlékezés a 11. gimisektőlVisszaemlékezés a 11. gimisektőlVisszaemlékezés a 11. gimisektől    
Amire szívesen visszagondolunk az elmúlt évekből.Amire szívesen visszagondolunk az elmúlt évekből.Amire szívesen visszagondolunk az elmúlt évekből.Amire szívesen visszagondolunk az elmúlt évekből.    

2007/2 008-as tané v 9. osztályos ként 

A farsangon táncoltunk, az osztályból három pár lépett fel, 
fergeteges pillanatok voltak. Mindig emlékezni fogunk rá! 

Az osztály együtt töltötte ezt a napot. Nagyon jó volt, életem 
egyik legjobb napja volt. Ezt sosem feledjük el! 

Csonka Eszter, Horváth Mariann 
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Amikor 9. gimisek voltunk, egy szép május i napon 
elhatároztuk az iskolában, hogy elmegyünk a 
Nyíregyházi Állatparkba. Nagyon sok 
állatot láttunk. Dél körü l kezdődött a 
fóka show és  mindenki csodálattal  
nézte. Nagyon meleg volt az  idő,  és  
mire hazaértünk akkora már nagyon 
fáradtak voltunk, de megérte, mert nagyon 
jól é reztü k magunkat! 

Tóth István, Petrényi Enikő 

2 00 8 /2 0 0 9-as  tané v 1 0. os z tály os ként 

Az érpataki tagintézményben Rendvédelmi Napot tartottak. 
Nagyon sok vetélkedő volt, főleg sportvetélkedők, amelyeken 
szívesen mutattuk meg ügyességünket. Volt kutyás- és 
önvédelmi bemutató, ahol megtanulhattuk hogyan kell 
lefegyverezni az embereket. Nagyon jó volt a kommandós 
bemutató is. A nap végén pedig sor került a megérdemelt 
díjak kiosztására. 

Terdik József 

2 00 9 /2 0 1 0-e s tané v 1 1.  os z tály os ként 

Az idén a farsangi mulatság volt a 
legemlékezetesebb számunkra. Az 
osztályból két ember sütötte a fánkot a 
vetélkedőre Marika nénivel. Közben mi 
véres harcot folytattunk az első helyezésért, 
amit sikeresen bezsebeltünk. A vetélkedő fő 
attrakciója az volt, amikor Babos Attila WC-
papírba beöltöztetve, táblával a kezében, 
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konfetti kíséretével, nagyon sok boldog névnapot kívánt szeretett 
osztályfőnökünknek nagy meglepetésére. Az egész osztály teletömte 
a hasát a finom friss fánkokkal, és Timi tanárnő bejelentette a 
következő feladatot, a fánkevő versenyt. Kikerekedett szemekkel 
ránéztünk Shrekre, mivel tudtuk, hogy ez neki nem jelent akadályt. A 
felfűzött lekváros fánkoknak nekiugrott, mint a „kis bocs” a 
mézescsupornak, s végül, mint egy bedühödött „nagy medve” 
bekapta az egészet. 

Lázi Erzsébet, Bánkövi Otília 
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Esti gimnáziumEsti gimnáziumEsti gimnáziumEsti gimnázium    

Az otthoni teendők helyett matematikával, magyarral, történelem-
mel és egyéb tantárgyakkal birkóznak délutánonként azok, akik-
nek különböző okok miatt nem volt lehetőségük idejében letenni az 
érettségit. A esti tagozaton hetente háromszor, délután kettőtől késő 
estig ülnek az iskolapadban azok, akik munka és család mellett 
sikeres érettségi vizsgát szeretnének tenni. Egymás mellett harcol a 
jó jegyekért a 19 éves és a „negyvenes diáknagymama” egyaránt. 

 

„Heten vagyunk testvérek, az általános iskola befejezése után 
azonnal el kellett kezdenem dolgozni. Már a gyerekek születésekor 
eldöntöttem: amint a kisebbik befejezi a középiskolát, én akkor 
iratkozom be. Magamnak is akarok bizonyítani, és a munkahelye-
men is szükség van erre a papírra. És ki tudja? Lehet, hogy az itt 
megszerzett tudással jobb pozícióba is kerülhetek. A családom 
nagyon becsüli a kitartásomat. Gyerekeim, ha nem értek valamit, 
segítenek nekem a tanulásban, munkahelyemen pedig rugalmasan 
viszonyulnak „új hobbimhoz". A családtól visszakapom mindazt, 
amit én adtam a gyerekeimnek, amikor még ők jártak iskolába, a 
kollégák pedig büszkék arra, hogy ilyen idősen is bele mertem 
vágni a tanulásba. Tanítási napokon korábban megyek a munká-
ba, hogy a becsengetésre már az iskolában legyek délután. A ki-
eső időt pedig a többi munkanapon dolgozom le. Ami mégis nagy 
előnyt jelent számomra, az a délutáni oktatás: nem kötelező bejár-
ni órára, és nem kell folyamatosan készülni, hiszen itt vizsgaidő-
szakok vannak. Negyedévente kell a tudásomról számot adni ab-
ban az esetben, ha nem tudok valami ok folytán mégsem megje-
lenni az órákon.” 

Egy kétgyermekes, négyunokás asszony 
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Iskolánk hagyományai 

Az iskolai nevelő-oktató munka hatékonyabbá tételének egyik lénye-
ges feltétele a tartalmas hagyományrendszer ápolása, az iskolai kö-
zösséghez tartozás érzésének folyamatos mélyítése. Az iskola nevelési 
céljaival összhangban kiemelt feladatnak tekintjük a meglévő hagyo-
mányaink őrzését, valamint új hagyományok életre keltését. 

Az évről évre visszatérő rendezvények hangulatos színfoltjai iskolai 
életünk palettájának. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az itt élő és itt 
tanuló gyerekek, fiatalok se maradjanak ki a különböző kulturális ren-
dezvények által nyújtott lehetőségekből. Oktatási intézmény dolgozói-
ként azt valljuk, hogy minden gyereknek meg kell adni a lehetőséget a 
kulturált kikapcsolódásra, és minden gyereket rá kell vezetni a hasznos 
szabadidő eltöltésére. A tanév minden hónapjára jut a színes progra-
mokból, amelyet a következő kis kronológiai bemutatás is példáz. 

SzeptemberSzeptemberSzeptemberSzeptember    

Tócsni FesztiválTócsni FesztiválTócsni FesztiválTócsni Fesztivál    
„Hat éve már közhírré tétetik 
Szeptember első szombatján 
Tócsni Fesztivál rendeztetik. 
Helyszíne nem más, mint minden évben, 
A nagy tisztás, Biri község közepén. 
A nagy tisztás, mi szem-szájnak ingere 
Éhen még nem távozott senki se. 
Sztárvendégek lezárják az estét, 
S a tűzijáték megvilágosítja az elmét. 
Eztán jön a hejehuja, 
Hajnal körül csörög a pizsama.” 
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„Az elmúlt 5 évben minden 
szeptember első szombatján 
megrendezésre került Biriben 
a Tócsni Fesztivál. Kezdetek-
től fogva örömmel vetem részt 
ezen a szép falunapon. Be-
vallom, ez utóbbi volt szá-
momra a legkülönlegesebb, 
hiszen most nem csak ven-

dégként, hanem az iskola dolgozójaként vehettem részt. 

Ezen a napon a felnőttek, gyerekek és az iskola dolgozói együtt szóra-
kozhatnak, ezáltal jobban megismerhetik egymást, akár egy családias 
légkör is kialakulhat az iskola és a szülő között. Szerencsére kellemes, 
nyárias időben volt részünk, ahol zenével, tánccal színesített, jó hangu-
latú programok és játékos vetélkedők várták a falu lakóit. 

A gyerekek különféle kézművességekkel ismerkedhettek meg, mint pél-
dául a gyöngyszövés, fafaragás, üvegfestés, szalvéta technika és a 
harisnyavirág készítése. A nap folyamán többek között a gyöngyszö-
vésnél is segédkeztem és örömömre szolgált, hogy a gyerekek mennyi-
re kreatívak, tele vannak ötlettel. 

A vetélkedők nem csak a vendégek számá-
ra hasznosak, hanem a kollegákkal is jó 
kapcsolat alakulhat ki a nap folyamán. 
Ételből sincs sohasem hiány, hiszen egész 
nap ízletes babgulyással, és a rendezvény 
nevét adó tócsnival kedveskedtünk a feszti-
válon résztvevő vendégeknek. Az ebéde t 
követően a motorosok zaja törte meg a 
csendet, akik látványos mutatványokkal 
kápráztatták el az embereket. 
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A színpadon amatőr és híres fellépők szóra-
koztatták egész nap a nagyközönsé-

get, majd az estéhez közeledve 
sztárvendég szórakoztatta a ven-
dégsereget. Késő este tűzijáték káp-
ráztatta el az érdeklődőket, zárás-
ként minden évben fergeteges utca-
bál színesíti a fesztivált. 

Nagyszerű volt látni, ahogyan a gyerekek nagy odafigye-
léssel készítették a szebbnél szebb ajándékokat, és a 
nap végén büszkén mutogatták az elkészült műveiket. 
Úgy gondolom, hogy gyerekek és a felnőttek szá-
mára egyaránt vidám és élményteli volt ez a 
nap. Remélem sok ehhez hasonlóban lesz 
még részem. 

Balogh Ágnes  
gyógypedagógiai asszisztens 

Erdei iskolaErdei iskolaErdei iskolaErdei iskola    

Már az elnevezés is arra utal, hogy ez más, mint a hétköznapok isko-
lája. Hogyan is kezdődött és mit is jelent az „iskolai oktatásnak” ez a 

sajátos formája? Egy mondat-
tal talán úgy fejezhetnénk ki: 
Tanulj a természetben! 

Iskolánk 2007-ben szervezte 
meg az első erdei iskolát. 
Almási Katalin igazgatónő 
nagy lehetőséget látott a tanu-
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lással egybekötött táborozásban. Az ő 
javaslatára rendszeressé vált, hogy a 
tanév elején iskolánk diákjai játszva ta-
nulhassanak, a természet közelségében. 

A helyszín számunkra nem kérdéses, miu-
tán iskolánk nagyszerű nyaralóval és tábor-
hellyel rendelkezik a Borsod-Abaú j-Zemplén  
megyében f ekvő kis  te lepü lé s en , 
Felsődobszán. Ez egy kis község kevés  
lakossal, zöld környezettel és a Hernád 
folyóval, amely a tábor határában folyik. 

2007-től a felső tagozatos diákok itt  
tölthetnek el egy hetet, ahol testközelbe  
kerülhetnek az eddig csak képeken látott 
növényekkel, állatokkal. 

Az erdei iskola legfőbb haszna, hogy a 
gyerekek saját érzékszerveikkel tapasztal-
hatják meg a természetet, melynek szerete-
te, tisztelete észrevétlenül épül be a szemé-

lyiségükbe. A délelőttök álta-
lában „tanulással” telnek, 

játékos, szemléletes órák 
keretében. A gyerekek a délutánokat a Hernád folyó part-

ján töltik pecázással és az általuk fogott halak boncolgatá-
sával, ami hatalmas élményt nyújt számukra. 

Délután nem maradhat el az állandó testmoz-
gás, mint például a focizás, frizbizés, sárkány-

eregetés, íjászkodás. 

A tábor utolsó napján pedig gyalogtúrát szervezünk a szomszédos  
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Hernádkércs településre, amelyet végigkí-
sér a folyó, rengeteg zöldövezet és erdő. A 
gyerekek számára lehetőség nyílik r itka 
virágok, növények, állatok megtekintésére,  
illetve vízmintát gyűjthetnek a Hernád folyó-
ból, amelyet analizálnak. 

Annak ellenére, hogy folyamatosan számon 
kérjük őket, nem érzik iskolaszerűnek.  
Ugyanakkor a helyes életvitelre, egymás 
tiszteletére is nevel a tábor, jól formája a 
közösséget. Aktív, cselekvő kölcsönösségen alapul a tanítás-tanulás. 

Nekünk nevelőknek is hasznosak az erdei iskolák, mert sokkal jobban megis-
merhetjük tanítványainkat, emlékeinkben megmaradnak a közös élmények. 

Rácz Anita pedagógus 

Konfl iktus  –  E lőíté le t – Me gold ás 

2007-ben az egy ik közel i kis falu is koláját átvette a Dankó P ista.  
Természe tesen nem csak az intézményt kaptu k meg, hanem a 

gyerekeket is. Ez egy igen szegény  
telepü lés és  ez óriás i lenyomatot 
hagyott az ott élő gy erekeken. Nem 
nagyon hagyták el a f alu  körny ezeté t,  
vagy ha sikerü lt is  nekik kiszabaduln i 
kicsit, az is ál talában valamilyen rossz  
élményhez  volt köthe tő,  példáu l 
kórházi látogatás, betegség stb… 

Elindult a tanév. Az őszre szerveztük 
meg az erdei iskolát, ami az 
intézmény fenntartója által vásárolt 
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Felsődobszai nyaralóban került lebonyolításra. 

Eljött az indulás reggele. Nyíregyházát elhagyva, hangzik a kérdés a busz 
hátsó soraiból: „Ez még Magyarország?”—Megdöbbentő volt. Elkezdtünk 
beszélgetni, erről és még hasonló témákról. Akkor jöttem rá mekkora 
hátrányt is jelent a szegénység, az ebből fakadó elzártság. Ezek a gyerekek 
sehol sem voltak még gyakorlatilag, nemhogy országos, de 
még megyei szinten sem. A település és az iskola 
helyzete egyszerűen nem tette 
s zámukra lehe tővé ,  hogy 
kirándulásokat, tanulmányi utakat 
szervezzenek. 

Egy kicsit döcögősen indu lt a 
program, s okan h iányolták aput,  anyut, szóval 
vol t egy kis hisz ti… Az els ő pár nap el telté vel 180 fokos f ordulat 
következett be a gye rekeink személy iségében:  megnyíl tak,  
mosoly ogtak, ellazultak. 

A közös alvás, a horgászatok, a túrák, anyaggyűjtések stb. 
összekovácsolták azokat a gyerkőcöket, akik egyébként is együtt 
nőttek fel, egy faluban. De mégsem ismerték egymást igazán. Ez 
változott itt meg gyökeresen. 

Hasonló tapasztalataim vannak az iskolában is: a különböző 
származású, vallású, társadalmi hátterű emberek, ha megismerik 

egymást kicsit közelebbről, 
rájönnek, hogy valójában 
nem is olyan mások… ehhez 
biztosít megfelelő hátteret egy 
ilyen iskola, mint a miénk. 

Rácz Józsefné  
tagintézmény-vezető 
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OktóberOktóberOktóberOktóber    

Idősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapjaIdősek világnapja    

2009 októberében megemlékeztünk e jeles 
napon az idősebb korosztályról. Iskolánk 
ebédlőjében láttuk vendégül a falubeli idő-
sebb néniket, bácsikat. Az alsó tagozatos 
tanulóink egy vidám nagymamás jelenettel 
köszöntötték őket. Nagyon izgatottak voltak a 
gyermekek és természetesen én is, mivel ez 
volt az első jelenetünk, amit közösen tanultunk 
be. Nagyon tetszett a néniknek, bácsiknak, 
nagyon örültek neki. Ezután vidám, élőzenés 

vacsorával láttuk vendégül az időseket. A vacsora után táncra perdül-
hettek, ameddig csak bírták szusszal, s vidám mulatozásuk-
kal bármely fiatal társaságot lekörözték volna. 

Úgy gondolom, hogy vidám, felhőtlen 
szórakozást sikerült teremtenünk az idő-
seknek ezen a kellemes estén. 

Frózsi Beáta tanító 

NovemberNovemberNovemberNovember    

Márton napi vigasságokMárton napi vigasságokMárton napi vigasságokMárton napi vigasságok    

2009. november 11-én először rendeztük meg a Márton naphoz kapcsolódó 
mulatságunkat, amelyből szeretnénk hagyományt teremteni. Márton-napon 
országszerte lakomákat rendeznek, hogy egész esztendőben bőven ehesse-
nek, ihassanak. Úgy tartották, minél többet isznak, annál több erőt és egészsé-
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get isznak magukba. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. „Aki Márton  
napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartották. 

Általános iskolás tanulóinkkal ezt a népi ünnepet szerettünk volna megismertet-
ni, ennek céljából szerveztünk nekik csapatversenyeket. Nagy lelkesedéssel 
hajtották végre az érdekesebbnél érdekesebb feladatokat: sütőtökevés, diópu-
colás, héjában sült krumpli evés, tollfosztás. A diákok saját kezűleg készítettek 
libatollból képet. 

Egyik munkatársunk jóvoltából a gyermekek megismerkedtek a kukoricamálé-
val, melyet jóízűen el is fogyasztottak. 

Annak ellenére, hogy először rendeztük ezt a vigasságot, várakozásainkat 
felülmúlva nagy sikert aratott  a gyerekek és a tanárok körében egyaránt. 

Alsós munkaközösség 

DecemberDecemberDecemberDecember    

Mindenki KarácsonyaMindenki KarácsonyaMindenki KarácsonyaMindenki Karácsonya    

„A legszebb ünnep a Világon, 
A fényes, szép Karácsony. 
Négy adventi gyertya fénye szikrázik felénk,  
Béke, hit, szeretet üzenetét közvetíti belénk.  
E lángot elfújni óriási vétek! 
A világ attól kerek és szép, ha a remény 
Soha el nem múló tünemény.” 

Immár hagyományként minden Karácsonykor a falu kap egy „nagy aján-
dékot” az iskolától. Nem kell kézzel fogható dologra gondolnunk, hiszen 
nem is az  a fontos. A sportpály án összegyűjtik a falu lakosságát, és közö-
sen díszíthetjük fel a falu karácsonyfáját. Közben a gyerekek és a meghí-
vott vendégek színes műsorral kápráztatnak el minket. Vannak karácsonyi 
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énekek, betlehemezés, kará-
csonyhoz kötődő kis színdarab-
ok, amelyeket a pici óvodásoktól  
megkezdve a huszonéves is  
ugyanoly an lelkesedéssel tud 
előadn i. A karácsonyi jelképes  
ajándékokat is itt szoktam meg-

venni a vásárban, mert nagyon sok ötletes és olcsó dolgot árulnak az isko-
lások. És az est fénypontja, amikor minden gyerek a karácsonyfához sza-
lad, mert ott lapul mindenkinek valamilyen ajándék. Köszönet érte Katika! 

Egy birisi szülő 

Még néhány hónapja járunk ebbe a 
suliba, de már nagyon sok élménnyel 
gazdagodtunk. Legszebb élményünk a 
karácsonyi műsoron való részvétel volt. 
Nagyon jól szerepeltünk, ugyanis az 
osztály énekelt egy dalt. Sajnos közben beteg lett az osztályfőnökünk. De mi akkor 
is összeszedtük magunkat és kiálltunk a nagyközönség elé. Mindenkinek nagyon 
tetszett a műsorunk és sokan meghatódtak és megdicsértek minket. A karácsony i 
vásáron is sok pénzt kerestünk az osztályfőnökünknek köszönhetően. Kati néni is 
nagyon megdicsért minket, mert neki is nagyon tetszett a műsor, amit mi összehoz-
tunk segítség nélkül. Reméljük, hogy sok ilyen karácsonyunk lesz még. 

9. gimisek 
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FebruárFebruárFebruárFebruár    

Farsangi mulatságokFarsangi mulatságokFarsangi mulatságokFarsangi mulatságok    

Iskolánk fennállása óta szinte már hagyományként rendezzük meg 
tanulóink számára a farsangi mulatságot. Kicsik és nagyok egyaránt 
nagy izgalommal és előkészületekkel várják e neves eseményt. Korosz-
tályoknak megfelelő vetélkedőkkel, ügyességi feladatokkal szórakoztat-
juk tanulóinkat. Szülői munkaközösségünknek köszönhetően mindenfé-
le finomságokkal: fánkkal, süteménnyel, tortával, üdítővel járultak hoz-
zá a gyermekeik mulatságához. Az alsósok jelmezes felvonulását kö-
vetően a felsősök vidám farsangi lakodalmas jelenete szórakoztatta a 
közönséget. Egy nagy tábortűznél közösen égettük el a kiszebábukat, 
amelyeket a gyermekek előző nap készítettek kézműves foglalkozás 
keretében. Ezzel eltemettük a telet, a tavaszt várva. A mulatság végén 
a diákok édességek tömkelegével térhettek haza. 

Frózsi Beáta tanító 
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Szépkorúak FarsangjaSzépkorúak FarsangjaSzépkorúak FarsangjaSzépkorúak Farsangja    

„Itt a farsang, áll a bál,  
minden kistérségünkben élő Szépkorú a bálra vár, 
2010-ben kihagyni kár, 
Mert ez nálunk már hagyomány.” 

Hagyományainkhoz híven minden év februárjában megrendezzük a 
„Szépkorúak farsangját”, ahová nemcsak a falubeli időseket hívjuk meg, ha-
nem a környékbeli települések nyugdíjasklubjainak tagjait is. Az esti program 
a csoportok produkcióival kezdődött. „Ki mit tud?” keretén belül versenyeztek 
a nyugdíjasklubok egymással. Nagyon nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen 
vidámabbnál vidámabb jeleneteket láthattunk. A fődíj egy hosszú hétvége volt 
iskolánk felsődobszai nyaralójában, amelyet a zsűri döntése alapján települé-
sünk Estike népdalköre nyert meg. Ezután következett az élőzenés vacsora, 
amely babgulyás és farsangi fánk volt. A finom vacsora elfogyasztása után 
következett a tombola. A nagylelkű felajánlásoknak köszönhetően nagyon sok 
tombolatárgy gyűlt össze, a vendégek nagy-nagy örömére. Voltak olyan sze-
rencsések, akik több tárgyat is nyertek. A tombola után kezdetét vette a késő 
estig tartó táncos mulatság, ahol a vendégek nagyon jól szórakoztak. 

Egy „pártatlan” zsűritag 
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MárciusMárciusMárciusMárcius    

Nyuszi futóversenyNyuszi futóversenyNyuszi futóversenyNyuszi futóverseny    

A tavaszi szünet előtti utolsó napon, hagyományteremtő szándékkal rendez-
tünk diákjainknak húsvéti szokásokat felelevenítő délutánt. Iskolánk futócsapata 
gőzerővel koptatta az aszfaltot a birisi „nyuszifutáson”. Kellemes, szinte nyári-
asan meleg időben indultak neki kicsik és nagyok a 300 méteres 
„nyuszitávnak”. A tanulók osztályonként indultak a versenyen, és egymást 
előzgetve loholtak a cél felé. Majd a futam végén nagy lelkesedéssel keresték 
az iskola előtti parkban elrejtett csokoládétojásokat. 

Mivel iskolánk nagyon fontosnak tartja az egészséges életmódra nevelést, 
ezért uzsonnára vitaminsalátát készítettek a gyermekek az osztályfőnökük se-
gítségével, melyet jóízűen elfogyasztottak. 

Frózsi Beáta pedagógus 

MájusMájusMájusMájus    

Anyák napjaAnyák napjaAnyák napjaAnyák napja    

„Édesanyám, neked adunk  
Minden évben egy napot, 
de te nekünk életednek  
minden napját átadod.” 

Any ák na pjár ól az any uk ák 

Az idén is nagy izgalommal várták gyerekeink az Anyák Napját. Mint 
mindig, most is buzgón készülődtek, s díszítették fel a termet, hogy meglepetést 
szerezzenek nekünk édesanyáknak és nagymamáknak. 

A műsort az óvodások kezdték meg. Amilyen kicsik voltak, olyan nagy 
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lelkesedéssel mondták el a verseket, 
énekeltek a közönségnek. Majd az alsó 
tagozat következett. Osztályonként 
adták elő a rendkívül színes műsorukat, 
amivel oly nagy szeretettel készülődtek. 
Rengeteg verssel, énekkel, színjátékkal 
leptek meg minket. Utána a 

nagyobbak kedveskedtek nekünk. Ők is nagyon 
megható előadással készültek. A műsor végén a gyermekek egy-

egy szál virággal köszöntöttek minket, édesanyákat, s garantáltan nem maradt 
szem szárazon. Nagyon szép és megható ünnepség volt. Reméljük, jövőre is 
hasonló meglepetésben lesz részünk! 

Kovács Róbertné és Nagy Róbertné 2. osztályos anyukák 

Nyárköszöntő VigasságNyárköszöntő VigasságNyárköszöntő VigasságNyárköszöntő Vigasság    

„Május első éjszakája, a természet  
csodás adománya. 
Nyílik a virág, a fa zöldül, 
A falu népe hangulatos tűz körül ül, 
Szalonna és kolbász a nyárson sül. 
Ezzel búcsúztatjuk a tavaszt, a telet, 
És köszöntjük a nyarat, a meleget.” 

Idén, 2010-ben, már negyedik alkalommal, immár lassan hagyományként 
rendeztük meg a nyár kezdetét ünneplő rendezvényünket. A lakosság minden 
tagját meghívtuk erre a délutánra, amelyen a falu apraja-nagyja meg is jelent. 
Az ünnepségen rendszerint játékos vetélkedőkkel választunk Május Királyt és 
Királylányt. Kézműves foglalkozásokkal (gyöngyfűzés, makramézás, harisnya-
virág készítés, üvegfestés, szalvétatechnika, fafaragás) tettük változatosabbá a 
délutánt a gyerekek számára. Az esti szalonnasütéshez az iskola és az önkor-
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mányzat biztosította a hozzávalókat. 
Több tűzrakó helyet alakítottunk ki a 
családok és a baráti társaságok 
szórakozásához. A 2010-es Nyár-
köszöntő rendkívüli volt, mivel egy 
sztárvendég, Bunyós Pityu szórakoz-
tatta a kedves közönséget, sőt, „Erős 
ember” próba is volt. A rendezvény 

tetőpontja az esti tűzijáték, amelyet mindenki nagy figyelemmel kísért. A szóra-
kozást a hajnalig tartó utcabál zárta. 

Kiss Gabriella tanár 

Kincseink NapjaKincseink NapjaKincseink NapjaKincseink Napja————GyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknap    

„Május havának utolsó napján, 
Gyermek kacagás hangja száll. 
Vidul, játszik minden gyerek, 
S ha akar ajándékot is készíthet. 
„KINCSEINKÉ” ez a nap. 
Mert a világon ők a legfontosabbak.” 

Mit takar ez a név és honnan származik? Ez csak olyan ember tudhatja,  
akinek valóban már van az életében egy kincs. Mi a kincs ? Az, amiért 

nap mint nap szülőként érdemes  
felkelnünk: a gyermekünk. E na-
pot nevezik gyereknapnak is, de 
mi akkor is ragaszkodunk a Kin-
cseink Napja elnevezéshez, mert 
egy gyerek számára valójában 
minden nap egy gyereknap. 
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Kincseink Napja az előző éve kben 

Iskolánkban ez egy egész 
na p ot i gény be  ve v ő, 
programokban gazdag ese-
mény. A rendezvény helyszíne 
a helyi focipálya, ahová a 
reggel érkező „kincseink” 
be lé pés k or ví z f e s tékke l 
kézlenyomatot készítenek egy 
hatalmas vászonra, ami 

számunkra egy féltve őrzött emlék marad. 

A „regisztrációt” követően kezdetüket veszik a 
vidám sportvetélkedők, gyerekműsorok, kézműves 
foglalkozások és persze az elmaradhatatlan Lulu 
bohóc műsora, aki már évek óta szórakoztatja a 
kicsiket. A kézműves sátrakban a gyerekek 
kipróbálhatják és elsajátíthatják többek között a 
makramé, a szalvétatechnika, a fafaragás, a 
harisnyavirág készítés, a gyöngyfűzés fortélyait. 
A rendezvényhez minden évben az ételt, italt, 

ajándékokat, édességeket intézményünk biztosítja.  

A meleg ételeket a helyi vendéglő készítet-
t e ,  é s  a k is z o l gá l ás b an,  a 
vendéglátásban te rmészetesen az 
intézmény dolgozói is részt vettek. A 
szendvicsek elkészítését és kiosztását 
szintén az iskola pedagógusai vállalták 
magukra, mint ahogy az intézményben 
kialakított tankonyhában a diákokkal 
közösen készítették el az aprósütemények 
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egy részét. Ezzel is arra törekedve, 
hogy a gyerekek érezzék azt, hogy 
fontosak nekünk és együtt nagyon 
sok mindent el tudunk, tudnak érni. 
Ezt azért tartjuk fontosnak kiemelni, 
mert a diákság 40%-a nemcsak 
anyagi gondokkal küzd, hanem 
sajnos a családi háttér sem 

megfelelő számukra. Az általunk szervezett programokra a mi diákjainkon  
kívül a testvéreiket is szívesen láttuk. 

A gyermeknapi program összeállításánál figyelembe vettük a fiatalok 
szórakozási igényeit, érdeklődési körét. A megvendégelésnél is az volt a 
legfőbb szempont, hogy olyan 
étkeket kínáljuk a gyerekeknek, 
amelyeket szívesen fogyasztanak 
és sokan közülük csak ritkán jutnak 
hozzá. Ezért esett a választásunk, 
a z  e lő ző  ren de zv énye k 
tap asz tal at ai al a pj án ,  a 
sültkrumplira, sült virslire, „bőségszendvicsre”, zöldségfélékre, a 
gyümölcslére, ill. különféle édességre és saját készítésű aprósüteményekre. 

Az életkori sajátosságokat figyelembe véve áll ítottuk össze a kézműves  
foglalkozásokat is, hogy mindenkit sikerélményhez tudjunk juttatni,  

miközben „kis vendége ink” új 
ismeretekre tesznek szert a népi 
kismesterségek területén. Így  
n e m c s a k  é l m é n y e k k e l 
gazdagodhattak, hanem saját 
készítésű tárgyakkal díszíthetté k 
környezetüket. 
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Kincseink Napja 2010 

Idén egy akadályversennyel is 
bővült a Kincseink Napja 
programja. Reggel az eső 
lába a nyakunkba lógott, de 
mi elindultunk. Érdekes, játékos 
ügyességi feladatokkal tarkított 
akadályokon kellett átjutn i a 
diákoknak, amivel pontokat 
gy ű jtötte k.  A köve tkező 

akadályok voltak: labirintus, almaevő verseny, logikai totó, hírességeket 
ábrázoló puzzle, szituációs játék, célba dobó verseny. 

Kicsik és nagyok egyaránt 
élvezték a fantáziadús és 
mulatságos feladatokat. Az ilyen 
rendezvények nagyon jól 
összekovácsolják az osztályokat. 
Csapatépítő jel legük van , 
jobban megismerik egymást a 
gyerekek. 

Rácz Anita pedagógus 

Egy emlékezetes ve rseny … me rt nyerni jó! 

Nyolc órától az osztálytermekben az osztályfőnökök vezetésével csoportokat kellet t 
alakítanunk. Körülbelül tíz fős csapatok kialakítása történt osztályonként (1-8. osztály, 
gimnázium és szakiskola). A csapatoknak verset és csapatzászlót kellett készíteniük a 
csapatnevüknek megfelelően. Az akadályok az iskolától egészen a focipályáig tartottak. 

Az első akadály a „Csengős labirintus” volt. Egy gyereknek kellett az osztálytársai 
segítségével, bekötött szemmel végigsétálni a labirintuson keresztül úgy, hogy a 
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csengő ne szólaljon meg. 

A második akadály a nagyoknak „Almaevő verseny”, nekünk kicsiknek 
„Lekvároskenyér-evő verseny” volt, majd ezt követte a 

„Rajzold le magad!” játék. A nagyoknak az 
volt a feladatuk, hogy hátratett kézzel ki kelle t 

halászni az almát egy edényből. Nekünk 
pedig azt kellet csinálnunk, hogy az osztályból 

két bátor jelentkező elvállalja a kenyérevést. Az 
egyik gyereknek bekötötték a szemét, a másiknak 

pedig etetnie kellet lekváros kenyérrel. A másik 
feladat az volt, hogy az egyik versenyzőnek a fejére tettünk egy 
papírt, ő pedig lerajzolta magának a szemét, száját, orrát. 

A harmadik akadály a „Totó” volt, minden korosztálynak külön nehezebb és 
könnyebb feladatokat kellett megoldania. 

A negyedik akadály a „Puzzle kirakás – ismerd fel!” volt, ahol 12 borítékból 
választani kellet egyet, majd ki kellet rakni a képet és fel kellett ismerni. 

Az ötödik akadály a „Rendezz jelenetet!”, ahol kaptunk 6 szót, ebből a hat szóból ki 
kellet alakítani egy történetet, majd el is kellett játszani. 

A hatodik akadály az „Öt dobásod van!” Itt egy 
kosárba 5 gyereknek bele kellet találnia ötször. 

A hetedik akadály a „Lábas játék”. A 
gyerekeknek össze kellett kötni a lábaikat és mint 
egy hernyó, át kellet menni a pályán és fel kellet t 
szedni mind a hat labdát. 

Amikor visszamentünk az iskolába ajándékokat 
kaptunk, és kihirdették a győztes csapatokat. 
Természetesen a mi csapatunk nyert az alsósok között. 

Pór Eszter 3. osztályos tanuló 

Is kolán k hagy o m ány ai 



106 

JúliusJúliusJúliusJúlius    

Kedves TáborKedves TáborKedves TáborKedves Tábor    

„Itt a nyár, a Vakáció, 
Kalandra vágyik minden lurkó. 
Iskolánk ilyenkor felpakol: 
Irány a felsődobszai nyaraló! 
Szabolcs és Borsod megye, 
Gyermekei keveredve, 
Három hétig áll a bál, 
Mely a kicsiknek minden jót kínál! 
Háromszori napi kaja, 
Foglalkozások garmada. 
Ki mit választ azt csinál 
Hazamenni senki sem kíván.” 

A felsődobszai táborban már háromszor voltam. Nagyon szeretek ott lenni, 
mert a tanárok aranyosak és Kati néni mindig nagyon finomakat főz nekünk. 
Minden reggel futunk egy pár kört, hogy fittek legyünk, és azután 
reggelizünk. A délelőtt foglalkozá- sokkal telik, amit az ebéd követ. 
Délután kirándulunk, fürdünk a tábor medencéjében vagy  
játszunk a nagy udvaron. A vacsora a legeslegfinomabb 
a táborban, utána buli- zunk, táncolunk, vagy 
játszunk. Alvás előtt zu- hanyzás és fogmosás kö-
vetkezik. 

A tábor alatt voltunk kirándulni Boldogkőváralján, Sárospa-
takon, Aggteleken és Polgáron is. Legelőször Boldogkőváralján  
voltunk, ahol alaposan elfáradtunk, mert fel kellett gyalogolni egy 
magas dombra, hogy lássuk a várat. Onnan egy híd vezetett a 
kilátóhoz. Másodszor Sárospatakon jártunk és a vár kívülről és belülről is szép 
volt. Aggteleken a barlangban voltunk. Nagyon jó volt, mert utána mehettünk 
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vásárolni. Az Archeoparkban láttunk lovakat és volt egy nagy ugráló és egy 
étterem is, ahol megebédeltünk. A táborban este mindig beszélgettünk és csak 
keveset aludtunk, ja és persze a tanárok is. Ez a legjobb tábor a világon!!! 

Pór Eszter egy kis táborlakó 
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Büszkék vagyunk, mert… 

M ág a  Z olt án és a D an kó Pist a Is kola 

2 01 0.  január 1.  - Má ga Zol tá n Újé vi konce rtje  

2010. január 1-jén rendezték meg Mága Zoltán Újévi koncertjét, 
amelyre iskolánk 80 ajándék jegyet kapott a 

művész úrtól. Decemberben elkezdtük 
megszervezni, hogy kik azok a gyermekek, 
akik szeretnének részt venni egy ilyen 
nagyszabású rendezvényen, természetesen 

ingyenesen. Olyannyira nagy volt az érdeklődés, hogy nem volt elég 
a jegy, ezért néhányan kénytelenek voltak lemondani erről a 
programról. Halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink közül nagyon 
nehéz volt kiválasztani – még jelentkezés után is – azt a 80 főt, akik 
képviselhették iskolánkat, és részt vehettek a koncerten. 

Három busszal indultunk útnak Budapestre. A gyerekek egy része 
nagyon izgult, hiszen volt közöttük olyan, aki először járt a 
fővárosunkban. A tanulóink nagy részének még soha nem volt ehhez 
hasonló élménye. Sokan kis településeken, falvakban, tanyákon 
élnek, többen közülük még Nyíregyházán is csak néhányszor jártak. 

Mikor megérkeztünk a Papp László Budapest Sportarénához kissé 
megszeppenve szálltak le a buszokról, hiszen nagyon sok ember volt 
a helyszínen. Olyan kérdéseket tettek fel, hogy „Ennyien beférnek 
ide?”, „Ez a sok ember mind Mága Zoltánt jött nézni?”, „Ilyen 
hatalmas ez a csarnok?” és „Fogjuk innen látni?” … 

Amint elfoglaltuk a helyünket, elcsendesedtek és tágra nyílt szemekkel 
várták, hogy mi fog most történni. Az első zeneszám 
megszólalásakor – a hintós bevonulást látván – tapsvihar tört ki a 
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nézők részéről, és a mi álmélkodó gyerekeink is óriási buzgósággal 
csapták össze kezeiket. 

A háromórás koncert végén fáradtan, de annál nagyobb 
lelkesedéssel beszéltek, meséltek élményeikről, hogy kinek mi volt a 
legkedvesebb emléke erről az igazán színvonalas és felejthetetlen 
eseményről. A hazaúton is csacsogtak, a késő éjszakai megérkezés 
ellenére. 

A téli szünetről visszajőve az iskolába, egymás szavába vágva 
tartottak élménybeszámolókat azon társaiknak, akik nem tudtak részt 
venni a koncerten. Óriási emlék volt sokunk számára, hiszen a zene 
nagyon fontos iskolánk életében, valamint ennek a programnak és 
ismeretségnek köszönhetően indult be a zeneoktatás tanórán kívüli 
tevékenység keretében a Dankó Pista Iskolában kicsik és nagyobbak 
számára egyaránt. 

Pöstényi László Ernő pedagógus 

2 01 0.  f ebruár 1 5.  – M ág a Zol tán Biri ben 

Nagyon meglepődtünk, amikor 2010 februárjában egy emlékezetes 
magyar órán Mága Zoltán hegedűművész lépett be az osztályba. 
Először azt hittük, hogy rosszul látunk, de nem, ez tényleg ő volt, itt 

Biriben, a mi osztályunkban. 
Az óra rendje érthetően 
felborult, mert mindenki 
fényképezkedni akart a 
művész úrral, és persze 
autógrammot kérni. Csak 
néhány percet töltött el 
köztünk, de nekünk egy örök 
emlék marad. 
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Mint később megtudtuk azért látogatott iskolánkba, hogy tehetséges 
gyerekeket keressen, akiknek ő maga ad majd segítséget. Ez meg is 
történt, mert Gyula bácsi, a művész úr sógora elkezdett zenét tanítani 
az iskolában.” 

9. gimisek 

2010. júl ius 9. – Mága Zoltán és az angy alok templomi konce rtje 
Nagy kállóban 

A 100 templomi jótékonysági 
koncertsorozat 43. állomásának 
helyszíneként a Nagy kállói 
Református templomot választotta 
M ág a Zol t án .  Is kol ánk 
fenntartójának szervezésében így 
a világhírű hegedűművész és az  
angyalok színvonalas műsorral 
kápráztatták el az érdeklődő 
közönséget. Az összegyűlt köze l 
300.000 forintot az iskolánk épületé-
nek befejezésére ajánlotta fel a művész úr.  

A koncert után intézményünk két végzős diákjának, Bánkövi Otíliának és 
Lázi Erzsébetnek adott interjút Mága Zoltán. 

—Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy művész úr kapcsolatba került iskolánkkal, és 
szeretnénk, ha beszélne arról, hogy hogyan jött létre ez a kapcsolat? 

—Több éves ismeretség alapján jött létre, Esztergályos Jenő, az Apáczai 
Könyvkiadó tulajdonosa mutatott be Almási Lászlónénak. Nagyon örültem, 
hiszen egy fantasztikus, nagylelkű hölgyet, egy igazi magyar embert 
ismerhettem meg, akinek szíve csücskében a hátrányos helyzetben élő 
tehetséges fiatalok lakoznak. Büszke vagyok rájuk, hisz ők kérték azt, hogy 
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mindenféleképpen Nagykállóban, ebben a gyönyörű 
református templomban rendezzünk egy 
jótékonysági koncertet a 100 
templomi koncertsorozat keretén 
belül. Nagy örömmel jöttem, 
hisz egy művész számára –  
én úgy gondolom – a 
legnagyobb élmény az, 
amikor ilyen nagyszerű 
közönség előtt játszhat. 

—Szeretnénk megkérdezn i 
azt is, hogy amikor iskolánkban járt 
februárban, talált-e tehetséges diákokat, tanítványokat? 

—Sajnálom, de arra még nem volt időm, hogy tehetséges diákokat tudjak 
megnézni, de van egy nagyon jó kollegám, aki itt tanít, Budai Gyulának 
hívják, ő nagyon sok jót mesélt a diákokról, hogy vannak igen tehetséges 
roma származású gyerekek is, és persze nem roma kisgyerekek is, akik 
hegedülni tanulnak. Gyula nagyon büszke rá, hogy Biri iskolájában taníthat, 
aki maga is kiváló, hegedűművész és jó barát. 

—A művész urat ki segítette pályája kezdetén? 

—Az Úr, tehát elsősorban az Isten, és a szüleim. A szüleimnek köszönhetem 
azt, hogy jelenleg is itt vagyok, persze nem felejtem el soha a magyar 
közönséget. Ha a magyar közönség nem adott volna nekem olyan 
nagyszerű segítséget, mint amilyet kaptam tőle, akkor nem lennénk itt 
ma Magyarországon, és persze szerte a világon. Mert én bejártam 
majdnem az egész világot, 5 kontinensen, közel 100 országban 
játszottam királyoknak, hercegeknek, grófoknak, államfőknek, 
világsztároknak, de mégis azt kell mondanom, hogy a szívem 
igazából mindig Magyarországhoz húz vissza, és akkor vagyok 
igazán boldog, ha itthon Magyarországon játszhatok, itt 
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szórakoztathatom a zeneértő, zeneszerető embereket. 

—Mivel tudnánk mi viszonozni azt a segítsége, amelyeket művész 
úrtól kaptunk? 

—Viszonozni?! Hiszen önök már viszonozták: meghívtak ide, és 
olyan szeretetet kaptam, amely számomra a legfontosabb. A 
szeretet, a tisztelet, az összefogás az nagyon fontos most 
Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy amikor templomokban 
játszunk - azért is választottam templomi helyszíneket - az emberek 
összefognak, boldogan jönnek, olykor sírnak, könnyeznek a nénik, 
bácsik és jól érzik magukat, elfelejtenek rossz dolgokat. Amikor a 
padsorokra nézek, örömmel tölt el, hogy nem nézik az emberek 
amikor egymás mellé ülnek, hogy ki milyen származású, és persze 
nem nézik azt sem, hogy ki milyen korosztályú, vagyis ezzel méltán 
tudunk hidakat építeni kisebbségek és a többség között, az új 
generáció és a régi között. Én úgy gondolom, hogy nincs ennél 
fontosabb dolog ma Magyarországon. 

—Köszönjük szépen az interjút és kívánunk a továbbiakban is sok 
sikert a művész úrnak! 

Zene sze re tő kis di ákjai nk 

Nagyon izgatottak voltunk, 
amikor 2010 februárjában 
Mága Zoltán hegedűművész 
bácsi iskolánkba látogatott. 
Még nagyobb lett örömünk, 
amikor megtudtuk, hogy 
sógora, Gyula bácsi fogja 
nekünk tanítani a zeneórákat. 
Csak mi értünk jött ide, 
Biribe, Budapestről! 
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Gyula bácsi az első alkalommal maghallgatott minden gyereket, 
hogy ki milyen hangszeren szeretne játszani, de volt, akinek más 
hangszert ajánlott, mint amit választani akart.  Voltak, akik hegedűt, 
gitárt, mások furulyát vagy zongorát választottak. 

Minden héten csütörtökön és pénteken tartott nekünk zeneórákat. 
Csütörtökön a kollégiumban aludt, így akár este nyolcig is tudott 
tanítani bennünket. Mindig nagyon vártuk a csütörtököt és a 
pénteket, mert mindig tanultunk valami újat. Gyula bácsi nagyon 
türelmes volt velünk, mindenben segített. Nagyon várjuk már, hogy 
jövőre is tanulhassunk zenét! 

Kovács Marce ll – gitár 2.o.,  Nagy Barnabás  – zongora 2.o., 
Ulics Anita – hegedű 3.o., Kovács  Evel in – gitár 3.o. 

Versenyezni jó!Versenyezni jó!Versenyezni jó!Versenyezni jó!    

K isgye re ke k na gy  ve rs enye   
Gu inne s s  gy e rmekrajz -re k ord kís é rlet 

Május 14-én több ezer magyar és külföldi gyermek készítette el 
minden idők legnagyobb összefüggő 
gyermekrajzát a fővárosi Ötvenhatosok 
terén leterített hétezer négyzetméternyi 
nagyságú papíron, amely az Életfát 
jelképezte. Az óriásrajz címe: „Élhetünk 
harmóniában, ha mélyen tiszteljük a 
természet-anyát”. A gyerekek a természet 
szeretete témában alkottak. Az összefüggő 
gyermekrajz Guinness rekordkísérletén túl, a 
Világharmónia Futás szervezőcsapata célul 

tűzte ki, hogy minél több településről és országból érkezzenek 
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gyerekek. A Guinness gyermekrajz-
rekordkísérletre mintegy 180 iskola 
nyolcezer 3–19 éves tanulója érkezett 
hazánkból, Ausztriából, Szlovéniából 
és a Felvidékről. 

A rek ord kís é r le t a pro pó ja a 
Világharmón ia Futás néven ismert globál is sportesemény, 

amelyet ezen a napon a nemzetek közötti harmónia jegyében a 
világ 140 országában rendeztek meg. A 

Világharmónia Futás az egész világra kiterjedő 
váltófutás, melynek célja, hogy fejlessze a 

nemzetek közötti barátságot, és utat mutasson egy 
valódi világegység felé. A futás során egy 

nemzetközi futócsapat égő fáklyát visz a világ több 
mint 140 országán keresztül. A Világharmónia Futás 

anyagi, és politikai érdekektől mentes rendezvény, 
amely összeköti a világharmónia érdekében tett helyi 

kezdeményezéseket és közösségi erőfeszítéseket. 

A rendezvény helyszínén a színpadi programokat tűzoltó-bemutató és egy 
hőlégballon színesítette. 

A 180 iskola egyike a mi iskolánk volt, 59 fővel és 6 nevelővel. A korai 
indulás nem jelentett problémát a gyermekeknek, hiszen felrázták őket a 
mene t k özben i l átn i val ók.  
Többségüknek ez volt az első ilyen 
hosszabb útja. Az arcuk elárulta az 
örömüket, boldogságukat. Miután 
megérkeztünk a helyszínre, a 
regisztráció után e lfoglaltu k a 
helyünket és megkezdődött a nagy 
rajzolás. Óriási lelkesedéssel kapcsolták össze egymás rajzait a gyerekek. 
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Az alkotásokban kidomborodott a természet szeretete, 
ahol élhetünk harmóniában és tiszteljük a 
természet-anyát. A jól sikerült munka 

jutalmául a nap további részében az 
állatkertben tölthették el hasznosan az időt. 

Hazaindulás előtt még sétáltunk a Hősök 
terén, majd megnéztük az Ötvenhatosok 

téren felállított óriási homokórát is. 

Hazafelé a gyerekek élményekkel telve „csacsogtak” egymással. A késői 
érkezés ellenére is frissen ölelték át szüleiket, akik az iskola 
előtt vártak minket. 

Ez az utazás olyan lehetőség volt a 
gyermekek számára, ami lehet, hogy az 
életben sohasem adatik meg számukra újra. 

Frózsi Beáta 

MegmérettettünkMegmérettettünkMegmérettettünkMegmérettettünk    

Matematika VersenyekMatematika VersenyekMatematika VersenyekMatematika Versenyek    

A 2006/2007-es tanévben kapcsolódtam be az iskolai életbe, mint 
matematika-fizika szakos tanár. Két éve, mint felsős munkaközösség-
vezető,  fontosnak tartottam, hogy gyermeke inket megismerjék a 

környező iskolák. Ennek érdekében minden 
lehetőséget megragadtam, hogy elkezdjü k az iskolán  

belüli háziversenyeket, amelyekkel a gyerekeket 
hozzásegíthetjük az egészséges versenyszellem 

kialakulásához, valamint az előttük álló 
kihívásokhoz. A háziversenyen jól szereplőket 
tartottam alkalmasnak arra, hogy iskolánkat 

Büszké k vagy unk,  me rt.. . 



118 

képviseljék egy-egy verseny alkalmával. 

Az első megmérettetésünk az  
Alapműveleti matematika verseny 

volt. A versenyt immár tizennegyedik 
alkalommal rendez ték meg a 
nyíregyházi Móra Ferenc Általános  
Is kolában.  Iskolánkból K emény 
Richárd és Kemény Viktor hatodikos 

t a n u l ó i n k k a l ve ttü nk rés zt a verseny en . A 
megmérettetés 2010. április közepén volt, a gyerekek nagyon várták a 
verseny napját. Igyekeztem megfelelően felkészíteni a tanulókat a 
képesség-kibontakoztató program keretében. Az iskola támogatta a 
versenyeztetést, fizette a nevezési díjat és az utazási költséget. A 
versenyre én magam vittem el a diákokat, hogy mint szaktanár az utolsó 
pillanatig támaszt nyújtsak a gyerekeknek, nyomon követve a versenyen 
valón szereplésüket. Az eredményhirdetést a helyszínen megvártuk,  
ezalatt a gyerekek ismerkedtek az iskolával és játszottak a többi várakozó 
gyerekkel. A fiúk a versenyen középmezőnyben végeztek, ennek az  
eredménynek is nagyon örültek, mivel még nem voltak hasonló 
megmérettetésen, így nem igazán volt mihez viszonyítanunk. 

Elhatároztuk, hogy nem adjuk fel, és folytatjuk a felkészülést a soron  
következő versenyre a Dienes Pál matematika versenyre. A verseny 
2010. május elején került megrendezésre, erre az általános iskolásaink 
legjobbjait neveztük be. Több évfolyammal képviseltettük magunkat a 
versenyen. Iskolabusszal mentünk a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Általános Iskolába. A gyerekeket a felkészítő tanárok kísérték és 
támogatták őket a helyszínen. A feladatok logikus gondolkodást, 
kreativitást igényeltek és ötletgazdagságot. A tanulóink itt is szintén a 
középmezőnyben végeztek. Úgy gondolom, hogy elsősorban a részvétel 
volt a fontos. 
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Az előrehaladás érdekében a jövőben is szeretnénk részt venni 
különböző versenyeken, vetélkedőkön.  A gyerekek fejlődését szem előtt 
tartva, biztosítjuk a folyamatos felkészítést és egyéni foglalkozásokat.  
Remélem, hogy az elkövetkező években jobb eredményeket is el fogunk 
érni. Dolgozunk rajta! 

Kiss Gabriella matematika tanár 

LiterátumLiterátumLiterátumLiterátum 
Online  ve rs enyf ela dato k néme t nye lvből 

2009-ben jelentkeztünk 5 nyolcadikos  
tanulóval (Kemény János, Nagy Adrienn, 
Gilányi Márk, Czimbalinecz György és Kato-
na Lóránt) erre a Literátum internetes versenyre. 
Azért választottam ezt a versenyformát, mert 
az ő korosztályukat leginkább a „gépezés” 
köti le. Iskolánk rendelkezik internetes 
hozzáféréssel, ami feltétele is volt a 
részvételnek. Az online verseny kurzusaiban 
érdekes képekkel illusztrált feladatokat,  

keresztrejtvényeket, kvíz kérdéseket, párkereső feladatokat kellet megoldaniuk a 
lelkes diákoknak. Az összesen 20 feladatra egyenként kell kattintani tetszés 
szerinti sorrendben. A megoldáson addig lehet változatni, amíg nem kattintunk 
az „OK” gombra. A „súgás” gombbal segítséget lehet kérni, de ez 
pontlevonással jár. Minden feladatot 10-szer lehet megoldani és a legjobb 
eredmény kerül elmentésre. A diákok rendkívül élvezték a színes feladatokat, 
órákat képesek voltak próbálkozással eltölteni. Pozitív benyomást keltett bennük, 
hogy ha valamit rosszul oldottak meg és javítani szerettek volna, erre lehetőség 
nyílt. A verseny még folyamatban van, a napokban kezdték el megoldani az 
utolsó feladatsort, az eredményt pedig már izgatottan várjuk. 

Rácz Anita német nyelvtanár 
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És a szép magyar nyelv…És a szép magyar nyelv…És a szép magyar nyelv…És a szép magyar nyelv…    
Any any e lvi ve té lkedő 

Általános  iskolánkban immár 
hagyományosan kora tavasszal 
került megrendezésre az anyanyelvi 
ve télkedő. A vers enyre 1-8. 
osz tályosok jelen tkezhe tte k. A 
gyerekek létszámából adódóan öt 
csapatot alakítottunk ki. A csapatkapitányok önként jelentkezhettek, akik 
vegyesen választottak gyerekeket a korosztályoktól függetlenül. 

A vetélkedő három feladatból állt: 

Először nevet választottak maguknak és elkészítették címerüket, melynek 
segítségével bemutatkoztak társaiknak és a zsűrinek. 

A második feladatban a csapatoknak szólásokat, közmondásokat kellett 
gyűjteniük. A felolvasás után kiderült, hogy a legügyesebbek negyvenet 
tudtak összeírni. 

Harmadik feladatként egy történetet kellett írniuk a megadott szavak segítségével, 
illetve a meséhez illusztrációt is kellett készíteniük. Miután elkészültek a mesék és a 
rajzok, meghallgattuk minden csapat művét. A feladat végeztével pedig 
elhangzott az eredeti történet: A rest macska című magyar népmese. Az t 
tapasztalták a gyerekek, hogy születtek olyan művek, amelyek teljesen eltértek az 
eredeti történettől, de voltak olyanok is, amelyek hasonlítottak A rest macskáéhoz. 

Nagy élmény volt számukra hogy  kipróbálhatták a tehetségüke t. A 
vetélkedő alatt bővül t a szókincsük, képzeletü k, fantáz iaviláguk;  
szóbeli- és írásbel i szövegalkotásuk fejlődött. 

A fenntar tónk jóvol tából minden rész tvevő jutalomban részesült, amit 
nagy örömmel f ogadtak a gy erekek. 

Tóth Ágnes magyar tanár 
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VersVersVersVers---- és mesemondó verseny és mesemondó verseny és mesemondó verseny és mesemondó verseny     
A Ma gy ar Ku l tú ra N apj án Is kolánk ban …  

Január 22. a Magyar Kultúra Napja. 1823-ban ezen a 
napon írta Kölcsey Ferenc a nemzet himnuszát. Ennek 
tiszteletére a hagyományhoz hűen megrendeztük iskolánkban 
a vers- és mesemondó versenyt. E versenyek megrendezéséve l 
lelkiismeretes felkészülésre, bátor kiállásra, az önbizalom 
erősítésére, mások véleményének elfogadására neveljük a tanulókat. 

Ünnepélyes keretek között kezdetét vette műsorunk és elénekeltünk 
közösen a Himnuszt. A Himnusz a nemzet ünnepi éneke, a magyar 
nemzet legszebb imádsága. Istent arra kéri, hogy jókedvvel, bőséggel 
áldja meg hazánkat és népünket. A magyarok minden állami és 
egyházi ünnepen eléneklik Magyarországon és külföldön egyaránt. 

Nemzeti himnuszunk költője Kölcsey Ferenc, zeneszerzője Erkel Ferenc. 
Zenéje a harangok méltóságteljes, ünnepélyes zúgását idézi fel. 

A Magyar Kultúra Napján elsősorban a Himnusz és Kölcsey 
Ferenc jut méltán eszünkbe, ám arról sem lehet megfeledkeznünk, 
mit is értünk a magyar kultúra fogalmán. A kultúra szó latin 
eredetű és művelést jelent. Az emberiség által történelmi fejlődése 
során létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége. Egy népet, 
egy nemzetet a kulturáltsága alapján lehet igazán értékelni. Ezért is 
fontos, hogy iskolánk diákjai megismerkedjenek, és évről-évre 
megemlékezzenek e fontos napról. 

A műsort az első osztályosok tanító nénije nyitotta meg, Kölcsey 
Ferencről mondott el bevezető szöveget. 

Műsorunk a magyar nyelv fontosságának, a nyelv és a haza 
kapcsolatának és a hazaszeretet jegyében zajlott. Célunk a 
versenyszellem fokozása, az önmegvalósítás és önkipróbálás 
igényének kialakítása, fejlesztése volt. Ehhez segítségünkre voltak a 
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gyakorlatukat itt töltő pedagógiai asszisztensek, akik a zsűri szerepét látták el. 

A versenyzők évfolyamonként indultak és előadták produkcióikat. 
Szünetekben népi gyermekjátékok és táncok színesítették a délutánt. A 
program befejeztével megszületett a döntés. Minden korcsoportból a 
három kiemelkedő versenyzőt értékesebb ajándékkal jutalmaztuk. 

Minden résztvevő elismerésben és jutalomban részesült az iskola 
fenntartója jóvoltából. 

Helyezetést értek el: 

− I. helyezettek: Záhonyi Lili (1.o.), Kovács Marcell (2.o.), 
Herczku Anett (3.o.), Kassai Petra (4.o.) 

− II. helyezettek: Varga Emese (1.o.), Balázs Jonatán (2.o.),  
Pór Eszter (3.o.), Tóth Szilvia (4.o.) 

− III. helyezettek: Kerezsi Zoltán (1.o.), Kozma Tamara (2.o.), 
Tokárszki Veronika (3.o), Matéz Mihály (4.o) 

Valamennyien éreztük és tapasztaltuk, hogy a kultúra ismerete 
nélkülözhetetlen, minden életkorban valamennyi gyermek és felnőtt 

számára. A gyerekek élete csonka lenne művészi élmények nélkül és 
személyiségük kibontakozása is sivárabb, üresebb lenne nélküle. A 
művészet kitágítja a világot, valóságos helyzetekben is segít, melyekben 
minden más nevelési eszköz hatástalan maradna. A kultúra nevelő erő. 

Mélyen fejti ki hatását, gazdagítja az érzelmi életet, a világban való 
eligazodást biztonságosabbá teszi. Látni, hallani is tanít. Meglátni és 
meghallani a szépet! Nevelő hatása: az ember alkotta értékeket meg 
kell becsülni. A kultúra világa a gyermekekhez úgy kerül közel, hogy 
maguk is rendszeresen tevékenykednek a művészet valamelyik ágában. 

Egy idézet hassa át életünket: 

„Teljes birtokában kell lennie a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az 
első elengedhetetlen feltétel.” 

Kálmán Anikó tanító 
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Írást  cselekedniÍrást  cselekedniÍrást  cselekedniÍrást  cselekedni    
Meg mut attuk a z ríny is e kne k,   
hogy  vann ak mos t már d ank ós  e l le nfe le ik is ! 

2009 augusztusában kerültem a Dankó Pista Iskolába. Nagy kih ívás volt 
számomra ez az intézmény, mert nehezen 
engedtek maguk közé a gyerekek. Talán túl  
nagyok voltak az elvárásaim, de a kezdeti 
bizalmatlanság szépen lassan barátsággá 
formálódott. Magyar szakos tanárként fő 
célom a gyerekek szép, tiszta és kulturált 
beszédének a kialakítása is. Próbáltam 
f oly amatosan f elf edezn i azokat a 
gyerekeket, akiknek minden tehetségük 
megvolt a kifejező beszédre, így a vers- 
és prózamondásra is. Ennek érdekében 

az órákon szövegrészleteket és verseket olvastattam velük,  
és így alakult ki az a kis csapat, aki vállalta a versenyzést. Önbizalom 
hiánya miatt viszont a kis csapat két főre zsugorodott.  

Életük első megmérettetése előtt álltak, izgultak és bizonyítani akartak.  
Igen nagy lelkesedéssel vették így fel a „harcot” a birisi község diákjai a 
nagyvárosi diákokkal szemben 2010. február 9-én a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület és a Zrínyi Ilona Gimnázium közös  
szervezésében megrendezett Írást cselekedni című szavalóversenyen. 

A verseny mottójául választott Móricz-idézettel a szervezők azt kívánták 
kifejezni, hogy számukra (és reményeik szerint sok más, irodalmat 
kedvelő honfitársunk számára) az írás, a költészet nem csupán kötelező 
iskolai penzum, hanem mindenkor az emberi életről való magasabb 
rendű gondolkodás hordozója és egyben olyan erő, amelynek ismerete,  
birtoklása segít minket abban, hogy helyes erkölcsi döntéseket hozzunk. 

2010-ben a megyénkben, Kálmánházán született és tanulmányait 
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Nyíregyházán folytató Kossuth-díjas  
költőre, Rákos Sándorra emlékeztünk 
születésének 88., halálának 10.  
é v f o r du l ó j a  a l k a l m á b ó l .  A 
megmére tte tés t vállalóknak—Árki 
Anettnek és Kemény Viviennek—Rákos  
Sándor kötete iből ké t szabadon 
válas z tott köl teménnye l ke l le t t 
felkészülniük. 

Nem volt könnyű dolguk, hiszen közel 
70 versenyzővel kellett összemérni tudásukat. Két fordulóban adhatták 
elő a hozott költeményeket: az első körben mindenki elmondhatta az  
egyik szabadon választott versét, a következő körben viszont már csak 
az a 6-6 tanuló állhatott újból a zsűri elé, aki előzőleg a 
legszínvonalasabb előadást nyújtotta. Az első körben nagyon szépen 
szerepeltek a kisdiákjaim, de sajnos a második körbe már nem jutottak 
be. Arcukon először a szomorúság ült ki, hiszen, mint ahogyan ők 
mondták „nagyon profi versenyzők voltak a többiek”, de láttam arcukon 
azt is, hogy tudnak reál isan értékeln i. A produkciók végén érezték, hogy  
nem lesznek utolsók, hiszen több előadót is „leköröztek”, de érezték azt 
is, hogy elsők sem lesznek. A verseny végére annyira elmúlt a bánat,  
hogy ők maguk mentek oda a helyezést elért diáktársaikhoz és 
gratuláltak nekik. Ez az igazi, egészséges versenyszellem! 

Úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hogy neves díjakat, rangos  
helyezéseket érjünk el egy-egy versenyen, hanem az, hogy iskolánk 
hírnevét tovább vigyük községről-községre, városról-városra. A két lelkes 
szavalóm így fogalmazott: „Megmutattuk a zrínyiseknek, hogy vannak 
most már dankós ellenfeleik is!” Ez a verseny még több erőt adott nekik 
ahhoz, hogy a jövőben még pontosabban készüljenek a megmérettetésre.  

Arnóczkiné Szilágyi Andrea magyar tanár 
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Sze resd ön ma ga d és  tis z teld a m ás ikat 

A Sántha Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház a 
Betegek Vil ágnapján, 
február 17-én vetélkedőt 
hirdetett középiskolás diákok 
részére a mentális és 
szomatikus egészségről/ 
betegségekről való általános 
tájékozottság témakörében, 
„Szeresd önmagad és 
tiszteld a másikat” címmel. 

A szakkórház ötödik éve rendezi meg hagyománnyá váló betegek 
világnapi programsorozatát, amelyen 2010-ben a fiatalok körében 
szeretnék feltérképezni, mennyit tudnak önmagukról, lelki és testi 
egészségükről, a megelőzésről, illetve milyen képet alakítottak ki 
magukban arról, hogy hogyan viszonyul a társadalom a mentálisan, 
testileg sérült emberekhez. A programmal céljuk az volt, hogy a fiatal 
korosztály ismerje meg önmagát, a pszichés és a szomatikus 
betegségeket, a megelőzés lehetőségeit, illetve képes legyen a beteg 
embereket ért stigmatizáció ellen fellépni. 

Intézményünk köztudottan elkötelezettséget vállal abban, hogy 
kiemelten kezelje a prevenciót, az ismeretterjesztést és az oktatást, 
így nem volt kérdéses, hogy a mi középiskolánk is nevez. Öt fős 
csapatot kellett szerveznünk, de a nagy érdeklődés és lelkesedés 
eredményeképpen két csapattal indultunk. Csapatunk tagjai: Berki 
Genovéva, Laskai Amanda, Balogh Henrietta, Kóka Sándor és Zima 
Ferenc. Andi néni biztosította számunkra a felkészülés anyagát, 
Erzsike néni pedig segített a felkészülésben. Délutánokat töltöttünk az 
ismeretlen szavak és kifejezések megismerésével és magyarázatával. 
Plakátot kellett készítenünk, amelyben Zotya, a rajztanár segített 
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nekünk. Végre elkészült a mű, és eljött a nagy nap. Iskolabusszal 
mentünk át Kállóba és szerencsére Andi néni és Erzsike néni is 
elkísért minket. Egy gyönyörű terembe invitáltak bennünket, a 
Lovagterembe. Mi az elsők között érkeztünk, nagyon magabiztosan. 
Magabiztosságunk igen csak megfogyatkozott, amikor láttuk, hogy 
utánunk még csapatok tömege érkezett, köztük rutinos versenyzők. 
Ennek ellenére ügyesen, szépen vettük az akadályokat, de a 
szituációs játék megtörte pályánkat. A zsűri nem értékelte olyan 
jónak, mint ahogyan mi gondoltuk, pedig Sanyi nagyon jól játszotta 
a drogos fiatal srác szerepét. 

Végül a középmezőnyben végeztünk, ami első versenyünk 
eredményének nagyon jó... De jövőre mi nyerünk! 

Laskai Amanda 9. gimis tanuló 

Dankó PistaDankó PistaDankó PistaDankó Pista----díjdíjdíjdíj    

A Közös Kincs Kht. 2005-ben azoknak a pedagógusoknak alapította 
a Dankó Pista-díjat, akik az intézmény dolgozói szerint a legtöbbet 
tettek az intézményért az elmúlt tanévben. Titkos szavazással dől el 
minden évben, hogy kié lesz a mívesen megfaragott dombormű. 

Díjazott ak: 

− 2005: Almás i Lász lóné 

− 2006: Almás i Katal in 

− 2007: Jaks i Tímea 

− 2008: Pös tény i Lás zló Ernő 

− 2010: Rácz József né 
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Szilágyi IstvánSzilágyi IstvánSzilágyi IstvánSzilágyi István----díjdíjdíjdíj    

Nagykálló város önkormányzata azoknak a pe-
dagógusoknak adományozza ezt a kitüntetést, 
akik tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájá-
rultak az oktatás színvonalának emeléséhez. 

A díjat 2010-ben Almási Lászlónénak, az iskolánkat 
fenntartó Közös Kincs Közhasznú Nonprofit Kft. ügyve-
zetőjének ítélte a képviselőtestület. Ezzel a díjjal min-
denki Kati mamájának 47 éves pedagógus munkáját 
és a hátrányos helyzetű gyerekek érdekében kifejtett tevékenységét ismerték el. 

Nyertes pályázatainkNyertes pályázatainkNyertes pályázatainkNyertes pályázataink    

Iskolánk működéséhez nagymértékben hoz-
zájárultak az elmúlt 5 év pályázatai. A nyer-
tes munkák közül kiemelkedik az elmúlt év 
három – jelentős forrást biztosító – pályázata:  
a TÁMOP 3.1.4. illetve a TIOP-1.1.1-09/1. 
és a komprehenzív iskolamodell létrehozásá-
ra elnyert pályázat. A projektek az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális  
Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásá-
val valósultak meg. 

TÁMOP 3.1.4.– Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Inno-
vatív intézményekben „Egyenlő esélyt mindenkinek” 

A pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz  
szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képes-
ségek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar 
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közoktatási rendszerben. A kompetencia alapú oktatás bevezetése érdeké-
ben iskolánkban a már korábban elkezdett reformpedagógiai módszere-
ket (differenciálás, projektek, csoport munka) tovább folytatju k, és új mód-
szereket (kooperatív tanulás, tömbösítés - epochális oktatás) is bevezetünk.  
A megnyert 24.990.200 forintot az említett terület fejlesztésére használtuk. 

TIOP-1.1.1-09/1. A pedagógiai, módszertan i reformot támogató informa-
tikai infrastruktúra fejlesztése „Számítógép mindenkinek” 

A pályázat keretében 168 tanulói laptop beszerzésére 
kerülhet sor a következő tanévben. A számítógép alkal-
mazását az oktatásban azért tartjuk fontosnak, mert ma-

gas motivációs szintet eredményez, ami leginkább 
meghatározza a tanulás eredményességét. A 

számítógép egyben audiovizuális eszköz is, 
mely hatékonyabb, mintha a diák csak vizuális 

vagy csak auditív ingereket kapna. Sokszínű, izgalmas 
jelenségek szimulálását teszi lehetővé, modellezni lehet vele, továbbá fokozza 
a tanuló önállóságát, illetve ha a gyermek a gépet egyedül kezeli, azzal önál-
lóan dönt egy feladat megoldásában. Ezekhez az élményekhez tudjuk hozzá-
segíteni majd diákjainkat a pályázaton nyert laptopokkal. 

Iskolánk 2009-ben a 18/2009. (IV.2.) OKM rendelet alapján elnyerte a 
komprehenzív iskolamodell címet. E pályázat keretében 9.500.000 Ft 
támogatásban részesült intézményünk. 

A komprehenzív is kolamodell célja, hogy 
megfelelő pedagógiai programmal, helyi 
tantervvel, valamint a fejlesztő értékelésre 
koncen tráló pedagógiai eszközökkel törté-
nő felzárkóztató folyamatok be iktatásával, 
iskolaközi együttműködésben minden ké-
pezhető tanuló eleget tehessen a középfokú 
intézmények valamelyike által támasztott belépési köve telményeknek. 
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Miért jó a Dankóba járni? 

IskolámrólIskolámrólIskolámrólIskolámról    

Az 1. osztályt a Móricz Zsigmond 
Általános Iskolában kezdtem. Az 
osztályfőnökömet nagyon szerettem, 
mert ő is szeretett minket. Jelenleg a 
Dankó Pista Általános Iskolába járok. Ked-
velem a tanáraimat, mert rendesek, ked- vesek és foglalkoz-
nak velünk. Vannak sportfoglalkozások és kézműves foglalkozások, melyek-
kel hasznosan tölthetjük a szabadidőnket. 

Az osztálytársaimmal jól kijövök. Az iskolát szépen felújították. A kedvenc 
tanárom K iss Zoltán tanár úr, mert sokat mesél és bármikor lehet rá számí-
tani. A mostan i iskolába jobban szeretek járn i, mint a régibe, mert a mos-
tani tanárok jobban foglalkoznak velünk, mint a régiek. Ebben az iskolá-
ban kedvemre való szakmát is tanulhatok majd. 

Balogh Ferenc 6. osztályos érpataki tanuló 

Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert 
szép és nagy, a tanárok nagyon kedvesek 
ve lünk, sze re tek ve lü k tanu ln i. Jó 
visszaemlékezni a nyári táborra és a 
kirándulásokra. A diákok is kedvesek. Az 
iskolában soha nem unatkozunk, délután is itt 
vagyunk és sokat szórakozunk: filmet nézünk, zenét hallgatunk, jókat 
beszélgetünk. Ez az iskola nagyon szuper! 

Kóka Kitt i érpataki kisdiák 
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Egy általános iskola két helyszínenEgy általános iskola két helyszínenEgy általános iskola két helyszínenEgy általános iskola két helyszínen    

Érpat aki di áko k – Mié rt jó a Da nkó ba jár n i? 

− ...mert szerveznek programokat, 
ismerek mindenkit, rendesek a 
tanárok. Voltam a Kedves Táborban 
ahonnan elvittek Sárospatakra is.—
Orgován Richárd 

− Korábban Újfehértóra jártam iskolába, 
de visszajöttem a tesómmal együtt ide a 
aDankóba, így könnyebb az életem, nem kell minden nap utazással 
töltenem az időt. Kedvesek a tanárok, és nem a rosszat keresik 
bennünk, hanem próbálják a jót meglátni.—Barabás Anikó 

− Nagyon sok élményt szereztem ebben az iskolában, olyan 
rendezvényeken vettem részt, amiket sohasem felejtek el: az újévi 
koncertet, a dobszai tábort, az uszodai kirándulást, a 
focibajnokságokat, az osztálykirándulást.—Kóka Máté 

− Azért szeretek idejárni Újfehértóról, mert mióta a dankós tanárok 
tanítanak itt Érpatakon, azóta sok minden megváltozott. 
Azért szeretem ezt az iskolát, mert itt sok mindent meg 
lehet tanulni, a tanárok nagyon rendesek, 
kedvesek.— Balogh Heléna 

− Azért jó idejárni az érpataki Dankó 
iskolába, mert itt vannak a barátaim, 
kedvesek a tanárok. Van cigánytánc, 
kosárlabdaverseny, focibajnokság, zsákba futás, 
akadályverseny, diszkó, kézműves foglalkozás.— Kovács Renáta 

− Azért szeretek a Dankóba járni, mert sokat változott az iskola a 
régihez képest. Ezek a tanárok sokkal jobbak, mint akik régen voltak. 
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A régi tanárok nem rendeztek nekünk semmilyen programot. Ilike 
néniék pedig minden évben szerveznek nekünk valamit. Ebben az 
évben nekem a gyermeknap tetszett a legjobban. 

Birisi diákok –Miért jó a Dankóba járni? 

− „Jók a tanárok, kedvesek és megértőek.” 

− „Nagyon jó az informatika óra, mert a 
tanulás mellett lehet játszani és internetezni, ez 
nekünk azért fontos, mert otthon nincs 
számítógépünk és internetünk.” 

− „Azért jó ide járni, mert Kati néni lehetővé tette, 
hogy zenélni is tanulhassunk. Én gitározni járok, és nagyon élvezem, mert 
Gyula bácsi is nagyon kedves.” 

− „Azt szeretem ebben az iskolában, hogy sokat megyünk kirándulni, voltunk 
már Budapesten, Felsődobszán, Sárospatakon és Nyíregyházán, a 
Múzeumfaluban is. Nagyon jó Dobszán táborozni, mert sok hasznos 
foglalkozáson vehettünk részt, és sok új barátot szerezhettem. Én még soha 
nem voltam korábban állatkertben, ezért nagyon tetszett a Budapesti Állatkert.” 

− „Én Balkányból jöttem ide, mert hiányoztak a korábbi osztálytársaim, meg 
itt sokkal több segítséget kapok a tanároktól.” 

− „Azért jó ide járni, mert nagyon szép a suli, és nagyon sok technikai 
újdonsággal van felszerelve, van például interaktív terem is, ahol 

még érdekesebbek az órák.” 
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ISKOLÁMHOZ!ISKOLÁMHOZ!ISKOLÁMHOZ!ISKOLÁMHOZ!    

Lehet, hogy a megszólítás nem sokat árul  
el, ezért pontosan megnevezném, hogy 
ki is az Én iskolám! 

2007. szeptember 1-jén egy olyan intéz-
ményben kezdtem a 7. évfolyamot, amiről  
azelőtt soha sem hallottam. Az intézmény  neve akkor Dankó 
Pista Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnáz ium volt. Mikor meg-
kezdődött  az iskola sok új gyerekkel, tanárral ismerkedtem meg, és ennek 
köszönhetően kibővült baráti köröm is. De akiknek a legtöbbet köszönhe-
tek az két olyan személy, akiknek a természete, áldott jószívűsége senkié-
hez nem hasonlítható. Az egyik Almási Katalin, iskolánk igazgatója, a 
másik Almási Lászlóné, a Közös Kincs Közhasznú  Nonprofit Kft. ügyveze-
tő igazgatója. De volt tanáraimról sem feledkezem meg, hiszen nekik is  
sokat köszönhetek én is és diáktársaim is. Volt kettő tanárom, akiket ki sze-
retnék emelni a tantestületből, mert nekik köszönhetem, hogy mára már 
idáig fejlődtem. Elsősorban Kiss Zoltán osztályfőnökömnek szeretném 
megköszönn i azt, hogy bármikor számíthattam rá, és 7. és 8. évfolyamon 
végig kísérte iskolai tanulmányaimat. Másodsorban pedig Rácz Józsefnét 
említeném, iskolánk tagintézmény-vezetőjét. Őt pedig azért, me rt ő tanított 
meg oly an dolgokra, amit azelőtt sohasem mertem kipróbálni, oly an dol-
gokra, mint szereplés közönség előtt, csoportba beilleszkedni, és küzdeni 

olyan dolgokért, ami nem csak 
saját magamnak, hanem más  
embereknek is fontos lehet. En-
nek köszönhetően nagyon sok 
versenyen vettem részt a két év 
alatt, mint pl. vers- és prózamon-
dó versenyen, sport és más ver-
senyeken. Bár sokan azt hiszik,  
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hogy ha valaki szerepel, nyernie is kell, pedig ez nem így van. Én úgy  
gondolom, hogy versenyezzen az ember azért, hogy önmagát fejlessze 
és mutassa meg, hogy ő mire képes. Mára már én is úgy beszélek mintha 
a „kisujjamból ráznám ki”, de azért még én is fordulok tanári segítségért. 

Ezért is választottam középfokú tanulmányaimhoz is ezt a sulit, mert ebben 
a suliban foglalkoznak az emberrel. 

Dobos Jenifer 9. gimnáziumi tanuló 

Már nagyon sokat tanultam tőle …Már nagyon sokat tanultam tőle …Már nagyon sokat tanultam tőle …Már nagyon sokat tanultam tőle …    

Nagy várakozással kezdtem az évet,  
amikor idekerültem azt hittem, hogy  
nagyon szigorúak a tanárok; igazából 
szigorúak, de nem „úgy”, min t más  
iskolában. Itt a tanárok nem csak ta-
nárok, hanem barátok is. Minden 
tanár nagyon kedves és segítőkész. A 
kedvenc tanáraim az osztályfőnököm,  An di 
néni,  Lacibá’, a fizika tanár, Csabi, az  i n f o r m a t i k a 
tanár és Viki tanárnő, a kémia tanár.  Azért szeretem őket, mert 
ha vége a sulinak, amíg várjuk az iskolabuszt, addig ők szívesen beszél-
getnek és szórakoznak velünk. Kati nénire is azt hittem, hogy szigorú, de  
nagyon kedves, és elintézte, hogy Budai Gyula bácsi tan ítson minket gitá-
rozni. Már nagyon sokat tanultam tőle, és ez nekem nagyon fontos, mert 
imádom a gitárt. 

Bódi Zoltán  
9. gimnáziumi tanuló 
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Egy újabb esélyt jelent…a 10.gimiseknekEgy újabb esélyt jelent…a 10.gimiseknekEgy újabb esélyt jelent…a 10.gimiseknekEgy újabb esélyt jelent…a 10.gimiseknek    

− „Tágas, szép, jól felszerelt, 
modern iskola.” 

− „Minden nap kapunk ingyen 
tízórait, ez azé rt fontos, mert van 
akinek ez az iskolai étkezés 
jelenti az egész napi enn ivalóját.” 

− „Nem kell pénzt költenünk köny vre, 
mert itt ingyen kapju k a könyveket. ” 

− „Szerencsé re van is kolabusz, így aki 
nem it t lakik, annak is könnyű 
bejárn i, és nem jelent gondot az 
útiköltség előte remtése szüleinknek.” 

− „Ez az iskola nagyon gyerekcen trikus. Nekem egy újabb esélyt 
jelentett, mivel hülyeséget cs ináltam, ezér t el kellett jönnöm az 
előző iskolámból. De itt nem kezel tek sem bűnözőként, sem 
hülyeként. Ez szuper jó érzés, és én igyekszem is, hogy így 
maradjon.” 

− „Sok ú j élménnyel 
gazdagodtunk az évek 
folyamán. A legjobb a 
felsődobszai Kedves 
Tábor volt, ahol lehe tett 
pihenni, fürödn i, jókat 
enni. Jók voltak a 
focimeccsek. Különösen 
amikor a  fiúk a lányok ellen fociztak. Szuper volt a harangodi 
kirándulás, ahol nagyon finom paprikás krumplit főztünk 
bográcsban, de kár, hogy nem volt ott mindenki. ” 
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− „Nagyon jó, hogy sok fiatal tanár van. Jókat lehet velü k 
beszélgetn i, lehet őket tegezn i és nem tanárkén t, hanem 
barátkén t viselkednek velünk. Sokszor olyan 
dolgokat is megbeszélünk velü k, 
amelyeke t szüleinkkel sem 
tudunk megosztani. ” 

− „A magyar és roma 
gyerekek között n incs 
semmilyen ellen tét, akivel 
bajunk van, annak nem a 
származása az oka, hanem a 
természe te vagy a viselkedése.” 

Amit a Dankóban tanultam…Amit a Dankóban tanultam…Amit a Dankóban tanultam…Amit a Dankóban tanultam…    

Két év telt el azóta, hogy eljöttem a Dankó Pistából és egyre inkább 
érzem, milyen jó volt ott. Egyformák és egyen-
lők voltunk. Különbség köztünk csak szorga-
lomban és tudásban volt, nem bőrszínben, 
származásban. Szeretnék újra ott lenni. 

Egy volt Dankó Pistás diák 

ToleranciaToleranciaToleranciaTolerancia    

Nagyon jó vol t, hogy  a család és a munka me lle tt tanu lókkal tole rán-
san  vis elkedtek a tanárok.  Jó volt a társaság. Osztály társaim nevé-
ben is köszönöm,  hogy  itt tanulhattunk egy ú j szakmát,  és  ha lehető-
ségünk lesz rá és é rdeklődésünknek megf elelő s zakmát találunk a 
széles  választékban, természe tes en újra be iratkozunk ide.  A romák 
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és a nem romák kapcsolata nagyon jó vol t, ennek így kellene  mű-
ködn ie az egész országban. A tanárok és diákok kapcsolata sz in te  
családias volt, de ez elmondható az egész is kola hangulatára is. 

Egy volt fodrász hallgató  

Meghallgatnak, és ha kell tanáccsal látnak el…Meghallgatnak, és ha kell tanáccsal látnak el…Meghallgatnak, és ha kell tanáccsal látnak el…Meghallgatnak, és ha kell tanáccsal látnak el…    

Gimnáziumi tanulmányaimat a nyíregyházi 
Művészeti Szakközépiskolában kezdtem 
meg, de az utolsó két évet már a Dankó 
Pista Iskolában fejeztem be. Ennek oka a 
túlfeszített tempó, a mindennapos kimerült-
ség érzése és a tanárok személytelensége 
volt. Azt tapasztaltam, amikor ebbe az isko-
lába kerültem, hogy itt tanulnak „átlagos”,  
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet-
ben lévő gyerekek, akik egyforma bánás-
módban részesülnek. Örömmel töltött el,  

hogy ebben az intézményben a tanárok kiemelten foglalkoznak nemcsak a 
tanulmányi, hanem a személyes problémákkal is. Meghallgatnak, és ha 
kell, tanáccsal látnak el. Nagyon jó az, hogy a felzárkóztató órák mellett a 
diákoknak lehetőségük van a délutáni 
internet-használatra. Ez nem csak a 
kolisok számára áll rendelkezésre, hanem 
azok számára is, akiknek otthon nincs 
internet-hozzáférés, így a házi dolgozatok 
megírása sem jelenthet problémát. 

Bár eljöttem a művészeti iskolából, to-
vábbra is érdekelnek a művészetek, és az 
iskola lehetőséget biztosított számomra,  
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hogy rajzból érettségizzek, amelybe Rab Beatr ix 
tanárnő nagyon sokat segített. Az érettségi port-
foliómban helyet kapott három olyan munkám, 
ami kiállításra került a VI. Országos Középiskolai 
Diáktárlaton is. Egyelőre más irányban tanulok 
tovább, de a későbbiekben is szeretnék alkotn i, 
és könnyen meglehet, hogy megpróbálkozok a 
művészeti pályával is. 

Az osztályom végleges létszámát már magam sem tudom megmondani, min-
dig jött egy-egy új osztálytárs, aki csatlakozott a nagy csapathoz, úgy mint én 
is két éve. Úgy gondolom, hogy negyedik év végére sikerült olyan tanárokat és 
diákokat megismernem, akikre szívesen gondolok majd vissza. 

Perger Klaudia 12. gimnáziumi tanuló 

Szolnokról BiribeSzolnokról BiribeSzolnokról BiribeSzolnokról Biribe————odaodaodaoda----vissza heti 300 kmvissza heti 300 kmvissza heti 300 kmvissza heti 300 km    

Az én utam a Dankóba elég kanyargósan indult,  
ugyanis Szolnokról érkeztem. Szülővárosomban a 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépisko-
lában, marke ting szakon kezdtem a középiskolát,  
ahol egy osztályt sem sikerült elvégeznem a túlzás-
ba vitt kimaradozások miatt. Ezek után átkerültem 
ugyanebben az iskolában egy szakmunkás cso-
portba, ahol ugyancsak a sok hiányzás miatt ért 
véget gyorsan a pályafutásom! 2007-ben döntöt-

tünk úgy, hogy ez így nem mehet tovább és hosszas fejtörés után merült fel 
a Dankó, ami tőlünk durván 150 km-re található. Itt kezdtem el tehát har-
madjára a középiskolát. Eleinte lelkileg nagyon nehezen viseltem magát 
azt a tényt,  hogy messzire kell  iskolába járnom. Igazándiból én úgy em-
lékszem vissza, hogy az első évem volt talán a legnehezebb: ez volt szá-
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momra a megszokás éve itt. Egy teljesen más környezetbe kerültem, távol 
az eddig jól megszokott otthon tól. Az első évben előfordult olyan is, hogy  
nem érkeztem meg Biribe, de szerencsére szüleim és az iskola támogatá-
sával újra visszatértem. Visszatekintve, most már látom, hogy annak kö-
szönhetem a sikeres befejezést, hogy itt mindenkire egyesével figyelnek és  
mindenkinek megértik a maga saját problémáját: bárkihez tudtam fordul-
ni, mindenki lelkesen segített. Példának okáért matematikából—amiből 
szinte a nulláról indultam — Laci bácsinak köszönhetően sikerült felzárkóz-
nom, és eredményes érettségi vizsgát tettem!  

A harmadik év végére újraértelmeztem életem: komolyan tanulni kezdtem, 
aminek köszönhetően szeptembertől már a Szent István Egyetemen folytatom 
tanulmányaimat fejemben a megszerzett 3 év tapasztalatával és tudásával. 

Keszthelyi Balázs 12. gimnáziumi tanuló 

A Dankóból az egyetemreA Dankóból az egyetemreA Dankóból az egyetemreA Dankóból az egyetemre    

Szerettem ezt a sulit nagyon, 
hiába korán kellett kelnem min-
den reggel! Azt szerettem a suli-
ban, hogy a tanárok majdnem 
egyidősek voltak velünk, és így  
olyanok voltak, mint a barátok! 
Szerintem ők is barátként te kintet-
tek ránk! Nem kellett úgy köszön-
nünk egy másn ak,  ho gy  
„Csókolom”  hanem „Szia!”. Ez is annak a jele, hogy szerettek minket! 
Lehet, hogy a 3 év alatt sokszor olyanok voltunk, mint az ördögök, de  
mégis kitartóak voltak velünk. 

Lényegében, mivel nem sok osztály volt abban az időben, mi-
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kor én oda jártam, mondhatom azt 
is, hogy szinte családtagként tekin-
tettünk egymásra. 

Az osztálytársakkal is egész jól ki-
jöttünk a végére. Sosem felejtem el, 
hogy milyenek voltak a fiúk is! Runci 
állandóan Nikivel kötekedett, Orha 

Gergő folyton úgy akart ellógni a suliból, hogy a táskáját a kabátja alá 
dugta. 

Voltak rossz élmények is, de emellett sok 
jó is! Jó érzés volt, hogy a karácsonyi 
ünnepségen is mindig együtt voltunk,  
együtt díszítettük a sulit! 

A farsangi ünnepségek is nagyon jók 
voltak, sokat hülyéskedtünk, még a taná-
rokkal is. Nahát, meg a szalagavatónk....  
Az is nagyon jó volt! Sosem felejtem azt a 
sok néptánc próbát, azt a s ok veszekedést, de lám a végére egy nagysze-
rű produkciót adtunk elő! 

Mit is írhatnék még erről az iskoláról… Egyszerűen nagyon jó iskola! 

Ilasik An ikó 2008-ban ére ttségize tt diák,  
jelenleg a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főis kolai Kar hallgatója 

Életkortól függetlenül tudjuk megvalósítani céljainkat!Életkortól függetlenül tudjuk megvalósítani céljainkat!Életkortól függetlenül tudjuk megvalósítani céljainkat!Életkortól függetlenül tudjuk megvalósítani céljainkat!    

Nagyon szerettem ide járni, mert nem volt az ember zavarban, 
ha nem tudott valamit. Mertünk kérdezni a tanároktól, akik na-
gyon segítőkészek voltak. Jók voltak az osztálytársak is. Sok 
érdekes dolgot tanultam és hallottam. Jó volt tudni azt, hogy 
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mindenkinek az a fontos - életkorától füg-
getlenül -, hogy meg tudja valósítani a 
céljait. Nekünk az érettségi volt ez a cél, 
ami végül jól sikerült. Tetszettek a ma-
gyar irodalom órák, mivel voltak, akik 
bemutatták az elolvasott műveket és 
érthetően megbeszéltük, így, aki nem 
olvasta, az is tudta miről van szó. Ér-
dekes dolgokat tudtam meg cigány 
népismeretből a cigányság szokásvilá-
gáról, viseletükről. Nagyon jó hangulatú kis délutá-
nok voltak. Nagyon sajnáltam, amikor vége lett, mert lehet, 
hogy soha nem találkozom azokkal, akikkel 3 évig együtt vol-
tunk, és vártuk az újabb tudást, illetve egy kicsit a mások életé-
be is beleláthattuk, örülhettük mások örömének. Segítettük egy-
mást ha valaki valahol elakadt, és ez nagyon jó érzés volt. 

Dányi Erika  
2008-ban esti tagozaton érettségizett diák 
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Köszönet a Dankó Pista Iskolának…Köszönet a Dankó Pista Iskolának…Köszönet a Dankó Pista Iskolának…Köszönet a Dankó Pista Iskolának…    

Tisztelt Cím! 

Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális  
Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és 
Pedagógiai Szakszolgálat gyermekotthonának 
dolgozói megköszönik a Dankó Pista Általá-
nos Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium 
tanárainak, hogy a 2008/2009-es tanévben 
biztosították számukra a gyermekfelügyelő II. tanfolyamot. 

Ezúton szeretnénk megköszönni segítségüket, rugalmasságukat, hogy  
szakmai ismeretünket, tudásunkat bővíthettük. 

Köszönjük továbbá a gyakorlati lehetőséget, ahol bizonyíthattuk szakmai 
hozzáértésünket. 

Köszönettel: 

Az Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat gyermekotthonának dolgozói. 

Milyen legyen az iskola? Milyen legyen az iskola? Milyen legyen az iskola? Milyen legyen az iskola? ————ahogy ahogy ahogy ahogy 
a 2009/2010a 2009/2010a 2009/2010a 2009/2010----es tanévben es tanévben es tanévben es tanévben 
„megálmodták” az akkori diákok„megálmodták” az akkori diákok„megálmodták” az akkori diákok„megálmodták” az akkori diákok    

− „Ha nekünk kéne átalakítani az iskolát 
az udvar szépítésével kezdenénk.  Rög-
tön egy focipályát alakítanánk ki, ahol 
szünetekben is focizhatnánk. A kicsik-
nek is kellene játék az udvarra, hogy 
ne nézzék irigykedve az ovisok játékait.” 
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− „Jó lenne, ha a szünetekben nem csak a mi zsivajunktól lenne han-
gos a folyosó, hanem az iskolarádió hangjai is betöltenék az épüle-
tet. Kellene továbbá egy iskolaújság, amelyben eredményeinket, 
munkáinkat, híreinket megoszthatnánk másokkal.” 

− „Az osztálytermekbe több szekrényt raknánk, hogy ne kelljen min-
dent hozni-vinni, csak ami az otthoni tanuláshoz nagyon fontos.” 

ÜzenőfalÜzenőfalÜzenőfalÜzenőfal————        
üzenet a szülőktőlüzenet a szülőktőlüzenet a szülőktőlüzenet a szülőktől    

Két gyermekem jár Biribe, a 
Dankó Pista Egységes Óvoda-
Bölcsőde, Általános Iskola, Szak-
képző Iskola, Gimnázium és Kollé-
giumba. Ebben az évben többször 
is alkalmam volt betekinteni az 
iskola életébe, mivel gyakran bejá-
rok gyermekeimhez az iskolába. 

Pozitívan tapasztaltam, hogy készségesen és szívesen fogadnak minden 
szülőt a tanárok és az igazgatónő is. Ebben az iskolában igazán örülnek,  
ha gyakran megjelenik egy szülő és bármilyen probléma adódik,  azon-
nal segítenek megoldani. Emberséges és kulturált tanárokkal találkozhat itt  
az ember. Néha délután men-
tem az iskolába, láttam az ebéd 
utáni kézműves foglalkozásokat,  
valamint a sportfoglalkozásokat 
is. Megnyugtató, hogy a gyere-
kek nem csellengnek ebéd után,  
hanem hasznosan töltik el a sza-
badidejüket. Azt is örömmel ta-
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pasztaltam, hogy két gyermekem betegségét komolyan veszik, és maximá-
lisan odafigyelnek rájuk a hétköznapokban is, valamint az étkezésükre is, 
ezt külön szeretném megköszönni. 

Hiányolom viszont, hogy nincs választási lehetőség az idegen nyelv tanu-
lásakor, hiszen nem biztos, hogy gyermekeink fő tantárgyként angol vagy  
német nyelvet szeretnének tanulni. Az iskolán kívüli programok viszont 
nagyon színesek, a gyerekek nagyon várják az ilyen rendezvé-
nyeket.  

Egészében véve meg vagyok elégedve, mint szü-
lő, az iskolával, a tanárokkal is, hiszen maxi-
mális an megkövetelik a tudást gyer-
mekeinktől. Külön köszönet Almási 
Katalin igazgatónőnek, a gyermekek 
szellemi, testi biztonsága és fejlődése 
érdekében tett erőfeszítéseiért!” 

Barabás Imréné 5. és 7. osztályos szülő 

Az előző évekhez képest az iskola benépesült, megtelt 
élettel. Az iskola épülete kibővült, megú jult, eddig 
kihasználatlan helyiségek is használatba kerültek. 

A korábbiakhoz viszonyítva a szakos tanári ellátottság 
mértéke jelentősen megnövekedett, az iskolába beköl-
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tözött a 21. század technikája:  
mindennapos a számítógép 
használata, a gyerekek interaktív 
táblánál tanulhatnak. 

Ebben az évben már több alka-
lommal jártak színházban a diá-
kok, emellett a kézműves foglal-
kozások is mindennaposak. A 
gyerekek a tanév folyamán rend-
szeresen megemlékeztek a nemzeti ünnepekről. A második félévben a 
pedagógusok több tanulmányi versenyt is szerveztek. 

Mindent összevetve azt mondhatjuk, hogy az iskola pozitívabb, jó irány-
ba változott.  

Keményné Barna Angéla 6.osztályos szülő 

Két részről is érintett vagyok az intéz-
mény életében. Egyrészről az iskola 
oldaláról, mivel elsős és hatodikos 
gyermekem is van. Másrészről 
nagycsoportos óvodás gyermekem 
felől, aki szeptemberben kezdi az 
első osztályt! 

Jó dolognak tartom, hogy az óvodából az iskolába menő gyerekeknek 
bevezették a délután i foglalkozást, ahol már a majdan i osztályfőnökkel és  
az elsősökkel együtt készítenek remek dolgokat a hét minden napján. Szin-
tén jónak tartom, hogy hittan, és angol oktatás is van, igaz, játékos formá-
ban. 

Az iskolában azt tartom jónak, hogy egész napos oktatás van. Ez azt 
jelenti, hogy reggel 8:00 órától délután 17:00-ig kell az iskolában lenn iük 
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a gyerekeknek. A tanórák dél-
előttre és délutánra vannak bont-
va, ahol szakképzett tanárok 
tanítanak. Délután kézműves  
foglalkozás is van, ahol a kreati-
vitásukat fejleszthetik a gyerekek,  
a délután többi részében pedig 
a másnapi órákra készülnek fel. 

És mi lehetne kedvesebb egy szülő, illetve tanár fülének, mint amikor gyer-
meke azzal jön haza az iskolából, hogy most jobban szeret iskolába jár-
ni, szereti a tanárokat, és jobban tanul. 

Lipcsákné Szakmári Erzsébet nagy csoportos, 1. és 6. osztályos szülő 

Az idei év szeptemberében kislányom elkezdte az iskolát. Férjemmel közösen 
eldöntöttük, hogy a gyereket helyben (kis falunkban) szeretnénk iskolába 
járatni, hiszen mi is itt kezdtük el tanulmányainkat. Kislányom alapvetően egy 
új környezetben kissé félénk, visszahúzódó, kicsit izgulós gyerek, akit ha 
kiszakítottunk volna az ő kis környezetéből  (gondolok itt az új osztálytársakra, 
idegen felnőttekre, busszal való utazásra), akkor az iskolakezdés plusz törést 
jelentett volna számára.  Hozzátenném, hogy kis falunkból sok általános 
iskolás korú gyereket elvittek 
szomszéd városok is koláiba 
különböző érvekkel. 

A mai napig úgy érzem jól dön-
töttünk. Napról-napra hallgatom 
a lányom élménybeszámolóit:  
az első betű leírása, az első han-
gok összekapcsolása nagy örö-
möt jelentett számára. Szereti társait, jól érzi magát a kis közösségben.  
Természetesen mindemellett aggályaim is voltak, hiszen az iskola egy szá-
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momra teljesen új, úgynevezett 
iskolaotthonos formában való mű-
ködte tése idegen volt. Féltünk, mi 
szülők, hogy gyermeke ink nem 
lesznek-e reggeltől-estig nagyon 
elfáradva, fogják-e bírni a terhe-
lést?!  Érdeklődve figyeltem az első 
napokat (mind a mai napig) és azt tapasztaltam, hogy igen, estére elfá-
radnak a gyerekek, de kellemesen. Úgy érzem, hogy a gyerek azt csinálja 
a nap folyamán, amit életkori sajátossága megkíván, amely után érdeklő-
dik, amiben örömét leli, ha kicsit elfárad, „felrázza” őket a tanító néni kü-
lönböző játékokkal, tevékenységekkel, mozgással…  

 Az iskolában elkészítik a gyerekek a ház i feladatot, tehát n incs szükség 
iskola utáni tanulásra (ami már valóban fárasztaná a gyereket). A délutáni 
foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik különböző tevékenységekre:  
üvegfestés, hajtogatás, szövés, fonás… Minden nap hazahozza kislá-
nyom az aznap elkészített dolgokat. 

Másik aggályom volt többek között még az, hogy felnőttképzés is indul az  
iskolában, féltünk, hogy hogyan fognak a nagyok viszonyulni a kicsikhez  
és fordítva. Örömmel tapasztaltam azonban, hogy úgy viselkednek a na-
gyok a kicsikkel, mintha mindig is ismerték volna egymást, mintha mindig 

egy közös épületbe jártak volna,  
elfogadták, és szívesen segítették 
egymást, szívesen beszélgettek 
egymással. Összességében örü-
lök, hogy itt, helyben kezdte  el a 
kislányom a tanulmányait, bí-
zom benne, hogy ezután is pozi-
tívan tudunk mi szülők és a gye-

rekek egyaránt nyilatkozni az iskolával kapcsolatos kérdésekben. 

Záhonyiné Rinyu Gabriella 1. osztály os szülő 
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A z é n  g y e r me ke m a 
2009/2010-es tanévben kezdte  
meg a tanulmányait ebben az  
iskolában. Év elején egy kicsit 
megijedtem az egész napos  
tanítástól. Mostanra viszont már 
más a véleményem róla, nagyon 
jónak tartom. A gyermekem 

felkészülten jön haza a következő napra. Nagyon sokat foglalkoznak 
vele. Egy pár hónapig fárasztó volt számára, de mostanra már fel sem 
veszi az egész napos munkát. Rengeteg foglalkozáson vesz részt, közös  
műsorokon lép fel a többi osztállyal együtt. Lehetőség nyílt számára, hogy  
megtanulhasson zongorázni. Színvonalas oktatásban részesül. Gyakran  
elviszik színházba és kirándulni. Én meg vagyok elégedve ezzel az  
iskolával és továbbra is itt fogja folytatni tanulmányait a gyermekem.” 

Papp Erzsébet szülő 1. osztályos szülő 

Azért írattam a gyerekemet ebbe az iskolába, mert meg vagyok elégedve a 
foglalkozásokkal, tanítókkal. Lehetőség van arra, hogy hangszeren tanuljon, sőt a 
későbbiekben majd a tánctudását is fejleszthesse. Jónak tartom azt, hogy a ház i 
feladatait nem hozza haza és itthon 
csak egy kis gyakorlásra, ismétlésre 
van szüksége. Jó hallani a 
lányomtól, hogy nagyon szeret 
ebbe az iskolába járni, mert a 
tanítók odafigyelnek rájuk és 
nagyon kedvesek a gyerekekhez. 
Lehetőségük van arra, hogy 
tanulmányi kirándulásokra és versenyekre eljussanak. Nagyon sokat javult az 
iskola színvonala és szépsége, viszonyítva ahhoz, amibe én, mint szülő jártam. 

Farkasné Uri Szilvia 1. osztályos szülő 
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Az iskola választását a gyerek 
szempontjából néztük, hogy ne 
legyen neki megterhelő az  
utazás. Úgy gondoltuk, hogy azt 
az oktatási színvonalat itt is  
ugyanúgy megkaphatja, mint 
bármely más iskolában. Nem is  
csalódtunk! Nagyon jó tanító 
nénijük van, aki mindenben 

segíti őket. Kis létszámú az osztály, így minden gyerekre jut elegendő 
figyelem, nincs megkülönböztetés gyerek és gyerek között. Itt minden 
gyerek egyforma, én ezt tapasztaltam az első osztályban. Számomra az  
a fontos, hogy a gyerekem jól érezze itt magát, és szeressen ide járni. 

Nagyon szereti például a kézműves  
foglalkozásokat, ahol szép dolgok 
elkészítésére tanítják őket. Nagyon jó az  
is ko la otth on os  ren dsze r,  h is zen  
kellőképpen felkészülnek a gyerekek a 
másnapra. Így itthon már csak egy kis  
olvasás gyakorlása marad. Úgy látom, és 
úgy gondolom, hogy a pedagógusok 
mindent megtesznek azé rt, hogy az  

iskolában minden jól működjön: legyen az tan ítás, vagy egy ünnepségre  
való felkészítés. Itt biztonságban 
tudom a gyerekemet és nem bán tam 
meg, hogy ebben az is kolában 
maradtunk.  H a mos t állnánk 
is kolaválasz tás előtt, mos t sem 
döntenénk másképpen. 

Fegyukné Kévés Erika  
1. osztályos szülő 
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Nehéz döntés volt a tanév közepén, hogy kisfiamat 
másik iskolába írassam be, de nem 
tehettem mást, mert a gyermek napról-

napra nehezebben akart iskolába 
menni. Rossz jegyeket hozott. Az  
is kolában pedig azt mondta az 

osztályfőnöke, hogy a fiam zavarja az 
órákat. Kiderült, hogy nagyon előítéletesek 
vele mind a diáktársai, mind a tanárai.  

Amikor azt mondtam,  hogy elviszem a fiamat, megkérdezték, 
hogy mit gondolok, hová kell egy ilyen gyerek, pláne év közben. 

A Dankó Pistában befogadták. Sem az osztálytársai, sem a tanárok nem 
piszkálják, sőt, segítik. Szívesen jár iskolába, jó jegyeket hoz haza. Ismét 
vidám, jókedvű gyermek. Hogy ez milyen sokat jelent nekünk, azt csak 
egy másik szülő értheti meg. 

Egy gimnáz iumi diák szülője 

Két nagyobb gyermekem is itt 
tanul, most meg a legkisebb ide  
jár óvodába. Könnyebb nekem,  
hogy egy helyen és jó helyen  
tudhatom mind a három 
gyermekeme t. Az iskolától,  
óvodától sok segítséget kapunk 
anya gi s zemp on tb ól is . 
Szükségünk is van  rá, különben még nehezebb lenne az életünk. Nagyon 
szép ünnepségeket is szerveznek, anyák napját, falunapot, ballagást, ahol 
jó látn i a gyermekeket. Az egyre nehezebbé váló hétköznapok mellett 
szükségünk van ezekre az ünnepekre. Köszönet érte mindenkinek! 

Egy birisi szülő 
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Az én kislányom tanulási nehézségekkel küzd. Igyekszik ő, de hamar sírva 
fakad, megijed. Tudom, hogy ki fogja nőn i, de ehhez idő kell és sok-sok 
segítség. Ebben az iskolában megkapja ezt a segítséget. Ami 

nehezebben megy, abból felzárkóztató foglalkozáson 
segítik a tanárok. Nagy türelemmel foglalkoznak vele.  

Úgy gondolom, hogy ennél több és  
jobb segítséget sehol sem kaphatna.  
És nem csak tantárgyakat tan ítanak,  
hane m a rr a is  me gt an ítj ák 
gyermekemet, hogyan tanul jon, hogy 
jobb eredményeket érjen el. Minden 
tanárnak köszönöm a segítséget! 

Egy felsős diák anyukája 

Az én számomra az a jó ebben az iskolában, hogy több mint egy iskola. 
Olyan helyekre viszik el a gyerekeket, ahová mi szülők talán soha nem 
tudnánk elvinni őket. Az én fiamnak a budapesti út volt a legnagyobb élmény. 
Jó lenne, ha a jövőben is sok-sok kirándulást tudna szervezni az iskola. 

Egy alsós szülő 

Amikor a gyerekeimet átvitten Újfehértóra az érpataki is kola nagyon 
leromlott állapotban volt. 

Elég sok gyermek járt ide az isko-
lába, amikor a sok roma szárma-
zású gyermek visszabeszélése, 
megtámadása, szembefordulása 
miatt úgy döntöttem, hogy ez így  
nem lesz jó, mivel én is egyedül 
nevelem a gyereke imet és féltem 
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attól, hogy rossz útra térnek, így én is léptem. Mikikét első félév után, Ani-
kót 3. év félév után írattam be Újfehértóra, (ők itt kezdtek 

az érpataki iskolában). Újfehértón  
nehezen illeszkedtek be, mert meg-

különböztették őket, hogy érpataki-
ak, így nem érezték jól magukat és a 

tanulmányaik is egyre romlottak. Ak-
kor döntöttem úgy, hogy visszahozom 
őket Érpatakra, a most már Dankó 

Pista Iskolaként működő intézménybe. 

Jó erélyes tanárokkal van-
nak körbevéve, de én még szigo-
rúbb volnék hozzájuk, annak érde-
kében, hogy kihozzam belőlük a 
maximumot, mert ők jó képességű  
gyerekek. Szeretem ezt az iskolát,  
mert a korábbiakhoz képest na-
gyon sokat változott. A gyerekeim 
számára lehetőség nyílt arra, 
hogy bölcsődéből, óvodába, majd onnan általá-
nos iskolába és később középis kolába járhassanak. Sajnos még ma is  
nagyon sok gyermek jár Újfehértóra, szorulnak a kicsi gyerekek a buszon.  

Nekem két év múlva lesz egy kis első osztályos gyerme-
kem, akit újból ide szeretnék beíratni. 

Barabás Miklósné szülő 6.osztályos 
érpataki diák édesanyja 
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Ács Sándor 
Agárdi Mária 
Almási László 
Almási Zsolt 
Almási Zsoltné 
Arnóczkiné Szilágyi Andrea 
Babik Jánosné  
Baglé László Árpádné 
Dr. Bajza Gábor Fedarovicsné 
Balázsi Zsolt 
Balla Csaba  
Balogh Ágnes  
Barabás Andrásné 
Barabás Imréné 
Bartha Edina 
Belméné Kiss Mária 
Béni Józsefné  
Benke Zsolt 
Bihariné Béni Gyöngyi  
Bobikné Sándor Erzsébet 
Bohács Györgyné 
Boiskó Zsuzsanna 

Borsiné Sveda Anita 
Bökönyi Sándor 
Breza Mária Joszifovna 
Cziotkáné Donka Erzsébet 
Csizmadia Zoltánné 
Csontos Tamás) 
Csorba Mihályné  
Csordás Beáta 
Dayka Denesh 
Darovtsi Andrea 
Dávida Csaba 
Dávida János 
Dicső Norbert 
Dobos Tiborné 
Domokosné Román Éva 
Fazekasné Dávida Zsuzsanna 
Felföldi Györgyné 
Fe ren cz in é  Ke rez si  El e o n ó ra  A ran ka 
Frózsi Beáta 
Gagna Jánosné 
Gagna Melinda 
Gelsi Rita 

Inté z mé n y ün k ve zet ői : 

Al m ás i Lás z ló né  Köz ös  K incs  N on prof it K ft.  ügy veze t ő 
Szál ku  Is tván  Kö zös  K in cs  Non pr of it Kf t.  ügy vez e tő 

Al m ás i Kat al in  ig az g ató  
Rá cz  Józse f né  tagi n téz mény -veze tő 

Jaks i Tí me a ál t alán os  ig az g atóhe ly e tte s   

Tov ábbi m u n ka társ ain k: 

Az alábbi felsorolásban igyekeztünk mindenkit—a technikai 
munkatársaktól az óraadókon keresztül az alapító tanárokig—

felsorolni, akik akár  1 hónapot dolgoztak gyermekeinkért, 
intézményünkért. Munkájuk ezúton is köszönetet érdemel. 
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Gonda Edit 
Gorb Viktor 
Dr. Gyirán Viktor 
Gyirán Zoltán 
Gyiránné Baboss Csilla 
Hadházy – Jámbor Katalin Éva 
Hadobás Andrásné 
Halász Ferencné 
Horváth Adrienn 
Dr. Iszáj Ferenc 
Jaczkó Ádám 
Jaksi János 
Jászai Lídia 
Józsi Gyöngyi Éva 
Kádár Jánosné 
Kálmán Anikó 
Karsainé Sólyom Beáta 
Kató Zoltánné 
Kemény Jánosné 
Kerényi Erzsébet 
Kerényi Zita 
Kerezsi Zoltánné 
Kévés Csilla 
Kévés Mihályné 
Kévés Zoltán 
Királyné Varga Ildikó 
Kiss András 
Kiss Gabriella  
Kiss Zoltán 
Kissné Sinka Éva 
Kissné Szálku Erzsébet Zsuzsanna 
Klánicza József 
Klániczáné Erdőhegyi Karolina 
Kocsán Edina 
Kovács Andrásné 
Kukucska Erika 
Laskai Ferencné 
Lengyel Krisztina 

Madár Sándor 
Magyar István 
Magyar Istvánné 
Dr. Major György 
Dr. Majorné Bökönyi Beáta 
Majoros Tímea 
Makár Sándorné 
Makara László 
Makara Lászlóné 
Makkai Jánosné 
Markóné Szálku Ildikó 
Márta Anna 
Márton Józsefné 
Mázsári János Krisztián 
Mázsári János Krisztián 
Mészárosné Csinga Mária 
Molnár Lászlóné 
Molnárné Katona Ilona 
Mondik Gabriella 
Dr. Mózer Albert 
Nagy Lászlóné 
Nagy Mária 
Nagy Melinda 
Dr. Nagy Mihály 
Nagyné Sitku Andrea 
Neuzer Nikoletta 
Nyúzó Gábor András 
Oláh Gábor 
Oláhné Verdes Gabriella 
Pál József 
Pál Krisztina 
Palicz György Tamás 
Páll Gabriella 
Pappné Poór Henrietta 
Péter Botond 
Plószné Szabó Mariann 
Poór Zoltán 
Pórné Szilágyi Hajnalka 
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Pőstényi László Ernő 
Rab Beatrix 
Rácz Anita 
Rácz Orsolya 
Ratkó József 
Reskó Róbert 
Serbán Tiborné 
Seres István 
Simon Mihályné 
Stock Gyula 
Surányi Melinda 
Szabóné Bucsku Zsuzsa 
Szabóné Komolai Ida 
Szálku István Mihály 
Szálku Mihály 
Szálku Mihályné 
Szepesi Mária 
Szick Vilma 
Szilágyi Ferenc 
Szilágyi Istvánné 
Szilágyi Jánosné 
Szilágyi Józsefné 
Szilágyi Lászlóné 
Dr. Szilágyi Norbert 
Szilágyi Szabolcs 
Szolnokné Préda Juliánna 
Sztányi Józsefné 
Dr. Szűcsné Komár Angéla 
Takács Károlyné 
Tisza Viktória 
Tordai Zoltán 
Tóth Ágnes 
Tóth Attila Zsolt 
Tóth Attiláné 
Tóth Imréné 
Tóth Lászlóné 
Tóth Marianna 
Tóth Szilvia 

Törő András József 
Ulics István 
Vajda Pálné  
Varga Jánosné 
Varga Sándor 
Várnagy György 
Vasas Jánosné 
Vegera József 
Vegera Judit 
Záhonyiné Rinyu Gabriella  
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A 2009/2010-es tanév 

tanulóinak névsora 

Gy e re ke ink 
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Tör pi ke c s o port 
cso portv eze tő:  B a bik Já nosné  

Besnyi Gergő 
Vajda Mihály 
Béni Boglárka 
Béni Janka 
Hajós Gertrúd 
Herczku Máté 
Laskai Richárd 
Laskai Bianka 
Juhász Melitta 
 Juhász Rebeka 
Pór Boglárka 
Kovács Martina 
Lipcsák László 

Tóth Leila 
Aranyász Csaba 
Szendrei Mátyás 
Kovács László– 3 éven aluli 
Fegyuk Gergő 
 Fegyuk Richárd 
Kozma Barbara 
Kozma Boglákra 
Benke Lara 
Pál Ákos 
Kiss Marcell 
Somogyi Aletta 

Óvo da 
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K atica c s o port 
cso portv eze tő:  M ak ár S án d orné  

Kádár Alexandra 
Pál Panna 
Barcsik Barnabás 
Szentmiklóssy Márta 
Somogyi Rudolf 
Tóth Attila 
Tóth Gyula 
Orosz Vivien 
Jendrek Fanni 
Mányák Daniella 
Tóth Krisztina 
Uri Viktória 
Kondor Bianka 

Uri Alexandra 
Kádár Krisztina 
Orha György 
Tóth Bianka 
Kondor Ádám 
Tóth Tímea 
Uri Norbert 
Balogh Réka 
Bereczki Szabolcs 
Liskán Boglárka 
Rohodi Judit 
Záhonyi Csaba- éven aluli 
Nádasi Ádám 

Óvo da 
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1. osztály 
osz tály f őnö k:  Boh á cs  G yör gyné  

Bodnár Erzsébet 
Farkas Nikolett 
Fegyuk Barbara 
Kassai Piroska 
Kerezsi Zoltán 

Lipcsák Evelin Dzsenifer 
Matéz Alíz 
Varga Emese 
Záhonyi Lili 
 

Általános  is kola 
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2- 3. oszt ál y 
osz tály f őnö k:  Frózs i Be át a 

Balázs Jonathán Nikolász 
Kovács Marcell 
Kozma Tamara 
Laskai Zsaklin 
Nagy Barnabás 
Nagy Klaudia 
Nagy Viktória 
Szatmári Klaudia 
Tóth Levente Tamás 

Herczku Anett 
Kocsán Evelin 
Pór Eszter 
Tokárszky Veronika 
Tóth Attila 
Ulics Anita Bianka 
 

Általános  is kola 
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Á ltalános  is kola 
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4. os zt ály 
osz tály f őnö k:  C sord ás  Be át a 

Balázs Erik Dániel 
Kassai Petra 
Kévés Ádám 
Laskai Mihály 
Madar Martin 
Madar Máté 
Márton Rozália Nikolett 
Matéz Mihály Márk 
Preg József 
Tóth Szilvia Krisztina 
Varga Evelin 
Varga Sándor 
Vaskó Eszter Zsófia 

 

Általános  is kola 
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5- 6. oszt ál y 
osz tály f őnö k:  Rá cz  An it a 

Balogh Dávid 
Barabás Norbert 
Csiki Anita 
Csontos Krisztián 
Gilányi Patrik 
Nagy Róbert 
Réday László Richárd 
Varga János 
 
 
 
 
 
 
 

Balogh Martin 
Czimbalinecz Nóra 
Dobos Máté 
Fehér Richárd 
Kemény Richárd 
Kemény Viktor 
Kocsán Norbert 
Lipcsák Alexandra 
Mészáros Gergő 
Nagy Arnold 
Simon Krisztián 
Sipán Dóra 
Tokárszky Ágota 
Tóth Tamara 
Ulics Bianka Laura 

Általános  is kola 
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Általános  is kola 

7- 8. oszt ál y 
osz tály f őnö k:  K is s G abri e l la 

Balogh Ildikó 
Barabás Zsolt 
Erdei Dominik 
Kondor Anett 
Tóth György Bence 
 
 
 
 
 
 

Bereczki János 
Czimbalinecz György 
Dudik Balázs 
Dudik Sándor 
Gilányi Márk 
Katona Lóránt 
Kemény János 
László János 
Nagy Adrienn 
Sebők Anasztázia 
Tóth János 
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Fe lzárkóz tat ó os ztály ok 

9. F/1. os zt ály 
osz tály f őnö k:  P ös tény i Lás z ló Ern ő 

Bákonyi Dávid 
Balogh Jenna 
Balogh Jenő 
Bihári Márk 
Bihari Zsolt 
Bódi Zoltán 
Boros Sándor József 
Danó Olga 
Farkas Eszter 
Fenyő Árpád 
Ferencz Krisztián 
Góman János 
Horváth Attila 
Horváth Enikő 
Horváth Henrietta 
Horváth Krisztián 
Kóka Krisztián 
Kovács Dániel 
Kovács János Attila 

Kozák Jenő 
László Róbert László 
Mező Károly 
Milák Antal 
Pásztor János 
Pelles Krisztián 
Rácz Krisztián 
Rézműves Dániel 
Sebők Ádám 
Sebők Kálmán 
Sebők Pamela 
Siető Alexandra 
Szabó Péter 
Szilágyi István 
Szilágyi Mariann 
Szilágyi Miklós 
Szilágyi Zsolt 
Tonté Richárd 
Varga Fruzsina 
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Fe lzárkóz tat ó os ztály ok 

 

9. F/2. os zt ály 
osz tály f őnö k:  H orv áth  A drienn  

Balogh Angéla 
Balogh Kinga 
Balogh Zita 
Bereczki Zsolt 
Bodó Dávid 
Boros Beatrix Angéla 
Boros Éva Katalin 
Boros Mariann 
Danó Miklós 
Demeter Attila 
Dobos Péter 
Farkas Tibor 
Ganel Nikoletta 
Góman Ilona 
Halovács Miklós 
Hermann Ferenc 
Horváth Attila 
Horváth József 
Jasinka László 
Kanalas Zoltán 

Kontyos Mihály 
Kontyos Tibor 
Kun Andrea 
Lakatos András 
Lakatos Olivér 
Milák Klaudia 
Mozga Zsuzsanna 
Orosz Tibor 
Petrényi Gergő 
Petrimán Róbert 
Porcellán Norbert Tibor 
Pusoma Mónika 
Rézműves Miklós 
Rézműves Tamás 
Szilágyi Krisztián 
Tóth Zoltán 
Varga László 
Varga Sándor 
Varga Zoltán 
Varga Zoltán 
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9. S z. osz t ály 
osz tály f őnö k:  M észár osné  C s in ga M ári a 

Balogh Erika 
Balogh József 
Balogh Marianna 
Beri Imre 
Bogdán Imre 
Bogdán Rebeka 
Csiki Aladár 
Csikós Pál 
Danó Alex 
Danó Gyula 
Disznós Attila László 
Farkas Enikő 
Farkas Klaudia 
Fejes Gábor 
Felföldi Beatrix 
Gamil Andrea 
Ganel Piroska 
Hegedűs Levente 
Jónás Géza 
Kóka Zsolt 
Kótai László 
Kovács Alexandra 
Kovács Erzsébet 
Lakatos Mónika 
Lakatos Sándor 
Lakatos Tibor 
Lakatos Zsolt 

László Mária 
Magyar Ferenc István 
Majoros László 
Marozsán Mihály 
Máté Kitti 
Medvigy Miklós 
Milák Bettina 
Milák Károly 
Miskolczi Tamás 
Pál Alexandra 
Petrovai Anett 
Rézműves Andrea 
Ruha Eszter 
Ruha Nikolett 
Sebők Margit 
Sebők Mária 
Serbánné Disznós Andrea 
Szalóki Benjamin 
Szatmári Zsolt Zoltán 
Szilágyi Szilvia 
Szőcsi Gyula 
Szőcsi Zoltán István 
Szőllősi Attila 
Vadászi Malvin 
Varga Alexandra 
Varga Erika 
 

Szak m ai előké s z ítő osz tály ok 
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10. S z. os zt ály 
osz tály f őnö k:  Ke rény i E rz s ébe t 

Balogh Dávid 
Balogh Ernő 
Balogh Georgina 
Balogh István 
Balogh Péter 
Balogh Richárd 
Balogh Tibor 
Benke Alexandra 
Bereczki Csaba 
Bódi Szilveszter 
Bus Dávid 
Czakó Gyula 
Cser Krisztián 
Csiki Erik 
Csiki Róbert 
Demeter Roland 
Farkas Dávid 
Farkas Ibolya 
Farkas Pamela 
Fekete Roland 
Gamil Enikő 
Gilányi Dávid 
Gilányi Zsolt 
Győrősi József 
H o r vá t h  A t til a  K ri s zt i á n 
Horváth Zsanett 

Jakab Angéla 
Kerezsi Anita 
Kiss Bettina 
Kiss Dávid 
Kiss Erzsébet 
Kiss Ingrid Valéria 
Kovács Krisztián 
Lakatos János 
Lakat os  Ni kol ett a Jul ia nn a 
Lakatos Sándor 
László Adrienn 
László Anita 
László Nikoletta 
Magyar Gábor 
Markovics Sándor 
Milák Adél 
Milák Berta Klaudia 
Mocsár Henrietta 
Mocsár Klementina 
Mocsár Norbert 
Nagy Sándor 
Pál Róbert 
Pápai Tamás 
Pataki Rita 
Poczók Roland 
Rácz Tibor 

Reisz Annamária 
Sebők Amanda 
Sebők Enikő 
Sebők Lajos 
Sebők Ramóna 
Sebők Sándor 
Szikszai Attila 
Szilágyi Dezső 
Szilágyi Enikő 
Szilágyi Erzsébet 
Szilágyi József 
Szilágyi Kitti Vivien 
Szilágyi Róbert 
Szilágyi Szabina 
Tokár István 
Urszuly György Dávid 
Váradi Mihály 
Varga Georgina 
Varga Ildikó 
Varga Kitti 
Varga Krisztián 
Varga László 
Varga László 
Vig Gábor 
 
 

Szak m ai előké s z ítő osz tály ok 
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9. G osz t ály 
osz tály f őnö k:  Arn ó czkin é  Sz ilá gy i An dre a 

Arató Attila 
Balogh Barbara 
Balogh Dávid 
Balogh Henrietta 
Balogh József 
Balogh Krisztina 
Balogh Mária 
Balogh Péter 
Berki Genovéva 
Bódi Rita 
Bódi Zoltán 
Dankó Beatrix Szimonetta 
Diczkó Lívia 
Diczkó Rita 
Dobos Jenifer 
Fejér László 
Hebó János 
Horváth Imre 
Kassai Dávid 
Kóka Sándor 

Korpai Zsuzsanna 
Kovács Piroska 
Lakatos József 
Lakatos Melinda 
Laskai Amanda 
László Zoltán 
Márton Norbert 
Márton Róbert 
Németh László 
Novák József 
Papp Klára 
Pazonyi Szandra 
Samu Roland 
Sarkadi Mihály 
Seres Bernadett 
Sőreg Zsolt Renátó 
Tóth Elizabet 
Vajda Zoltán 
Vizsnyiczki Viktória 
Zima Ferenc 

Gi mn áz iu mi os z tály ok — n ap pali mun karen d 
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10. G os zt ály 
osz tály f őnö k:  Sze pes i Mári a 

Árki Anett 
Balázs Alexandra Gizella 
Balogh Gusztáv 
Balogh Mária 
Balogh Róbert 
Balogh Sándor 
Balogh Szabina 
Balogh Zsanett 
Balogh Zsolt 
Bereczki Annamária 
Bobik Péter Sándor 
Bódi József 
Bódi László 
Bojti Zsolt 
Boros Beáta 
Bus Dóra 
Csontos László 
Dankó Rita 
Erős Benjamin 
Fejes Zsolt András 
Fekete Edit 
Gamil Mónika 
Gergencsik Adrienn 
Gyöngyösi Ambrus 
Gyöngyösi Szilvia 
Hollik Enikő 

Horváth Gábor 
Horváth Róbert Márió 
Huszti Richárd 
Kassai Csilla 
Kévés Annamária 
Kígyósi Nóra 
Kópis Gabriella 
Lakatos Melinda 
Lakatos Rita 
Lukács Roland Jenő 
Nagy Dániel 
Papp Csaba László 
Puskás Sándor 
Rézműves Gábor 
Sarkadi István 
Sebők Anita Magdolna 
Sebők Edina Irma 
Sebők Róbert 
Szilágyi Julianna 
Szilágyi Róbert 
Szuromi Dávid 
Tarján Erzsébet 
Vadász Anett 
Vajda László 
Zólyomi Dávid 
 

Gi mn áz iu mi os z tály ok — n ap pali mun karen d 
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Gi mn áz iu mi os z tály ok — n ap pali mun karen d 
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11. G os zt ály 
osz tály f őnö k:  K is s né  Szálku  Erz s é be t Zs uzsa nn a 

Babos Attila 
Bánkövi Otília 
Beőr Gergő 
Bogdán Attila 
Czakó Anikó 
Csonka Eszter 
Danó Lajos 
Farkas Zoltán 
Hornyák Ferenc 
Horváth Ádám 
Horváth Mariann 
Hunyadi Dávid 
Kassai Erika 
Kassai László 
Kovács Attila 

Lakatos Gergő 
Lakatos Zoltánné Lipcsák Enikő 
Laskai Dzsenifer 
Lázi Erzsébet 
Márton Irma 
Milák Tünde 
Nagy Dóra 
Péter Gábor 
Perényi Enikő 
Somogyi Ferenc 
Szilágyi Erika 
Terdik József 
Tóth István 
Tóth Richárd 
Harsányi Vivien 

Gi mn áz iu mi os z tály ok — n ap pali mun karen d 
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12. G os zt ály 
osz tály f őnö k:  Jaks i Tí me a 

Balogh Csaba 
Balogh József 
Bódi Zoltán 
Bognár Orsolya 
Budai Klaudia 
Csirinyi Anett 
Csoma Gergő Sándor 
Darabi Henrietta 
Elek Miklós István 
Gilányi János 
Győri István 
Horváth Sándor 
Juhász Péter 
Kemény Vivien 
Keszthelyi Balázs 
Kópis Mária 

Lázin János Lajos 
Magyar Tamás 
Nagy Dávid Balázs 
Németh Attila 
Perger Klaudia 
Posváncz József 
Radványi Renáta 
Raffel Alexandra 
Réday Brigitta 
Szabó Magdolna Klára 
Szokol Zsanett 
Urbin András 
Uri János 
Váradi Mihály 
Varga Árpád 
Varga László 

Gi mn áz iu mi os z tály ok — n ap pali mun karen d 
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10. E oszt ál y 
osz tály f őnö k:  N agyn é  Sitku  An dre a 

Balogh Csaba József 
Balogh Norbert 
Baloghné Lakatos Ibolya 
Bánházi Gábor Ádám 
Barkóczi Tiborné 
Bartusné Veres Gyöngyi 
Belme Ferenc 
Beri Gyula Attila 
Bogdán Tamás 
Deák Attiláné 
Donka László  
Duka Sándor 
Éliás László 
Farkas Rozália 
Ferencz Zsoltné 
Ferenczi Zsoltné 
Henyusz Gábor Pál 
Hollik Attila 
Horváth János 
Ivánné Erdei Andrea 
Iványi Sándorné 
Jónás Zsolt 
Kása József 
Katona Zsolt László 
Kemecsei Ferencné 
Korpai Andrásné 
Korsós Erika 
Kovács Zoltán 
Kovalcsikné Takács Tímea 
Lakatos Bernadett 
Lakatos Jánosné 
Lakatos Nikoletta 

Lévai Erzsébet 
Lévai György 
Márkus Borbála 
Milák Beáta 
Milák Zoltán 
Molnárné Sipos Ildikó 
Nagy Ferenc 
Nagy Ildikó Tímea 
Nagy Krisztián 
Oláhné Üveges Edit 
Orosz Anikó 
Őz Péter 
Papp Tibor László 
Papp Tibor Lászlóné 
Pataki Zoltán 
Ponkházi Balázs 
Pór Zsolt 
Rézművesné Balogh Margit 
Rinyuné Vinter Ágnes 
Salánki Katalin 
Serbán Róbert Tamás 
Sőrésné Aradi Mónika 
Szabó Bálin Csabáné 
Szabó István Zsolt 
Szabó Istvánné 
Szamosszegi András 
Szekeres Andrea 
Szlovenszki Zsolt 
Torma László 
Tóth Pál Péter 
Tóth Zsolt 
Urbanek Erika 

Gi mn áz iu mi os z tály ok — es ti mu nka rend 
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11. E oszt ál y 
osz tály f őnö k:  Tis za V i któr i a 

Almási Zoltán 
Bőde Istvánné 
Bőde Zsuzsa  
Csukáné Végső Mónika 
Derzsi Éva 
Erdei Jánosné 
Fekete Zsoltné 
Felföldi Orsó Edit 
Ferencsák György 
Gőcze Nikolett 
Haraszthy Is tván 
Irinyi Norbert 
Jaksiné Szabó Ildikó 
Kapitány József 
Kertiné Mészáros Angéla 
Kiss Attila Sándor 
Kosáros Jánosné 
Kovács Barna 
Körte Melinda 
Lakatos Attila 

Major Józsefné 
Módik Istvánné 
Nagy Erzsébet 
Nagy László 
Orsó Tamás 
Pallagi Lászlóné 
Polgári Mária 
Povelcsák Miklós 
Serbán Ferencné 
Sipán Gergő 
Siposné Stekler Zita Beáta 
Sólyom Gábor 
Somogyi Zsoltné 
Somogyi Zsolt 
Szegedi Istvánné 
Tóth Lászlóné 
Tóth Tibor 
Végső Istvánné 
Vékony Sándorné 
Zsírosné Tóth Ágnes 

Gi mn áz iu mi os z tály ok — es ti mu nka rend 
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12. E oszt ál y 
osz tály f őnö k:  Bal l a C sa b a 

Bezdánné Kerényi Ilona 
Bojté Mihály Tibor 
Boros Ibolya 
Borsi Györgyné 
Borsi Sándor 
Borsi Sándorné 
Brinkusz Tibor 
Csicsák Róbertné 
Faragó Norbert 
Gátiné Belme Enikő 
Juhász Irén 
Kiss Balázsné 
Kóródi István 
Kozsla Krisztina 
Krajnyákné Szőcs Mónika 
Kukucskáné Ménfői Krisztina 

Mányák Lászlóné 
Marosvölgyi Norber 
Mulik Irén 
Nagy Andrea 
Nagy György 
Nagy Lászlóné  
Németh Dénes 
Pável Edina 
Sami Lászlóné 
Sebők Mária 
Sinka György 
Sivák Imréné 
Szőcs Tímea 
Terdik Emese 
Tóth László 
Tóthné Máté Emese 

Gi mn áz iu mi os z tály ok — es ti mu nka rend 
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B olti  e ladó ( 11. é vfoly am ) 
osz tály f őnö k:  C son tos  T a m ás 

Balogh Andrea 
Balogh Judit 
Balogh Zsanett 
Bánkövi Edit 
Berki Ferenc 
Bónis Zsolt 
Czakó Hedvig Éva 
Csiki Valéria 
Danó Alexandra 
Danó Norbert 
Danó Szabina 
Dobos Tiborné 
Elek Adrienn 
Farkas András 
Farkas Tímea 
Fehér Enikő 
Ferencz Norbert 
Gami Alexandra 
Haga Zsolt 
Hamza Anikó 
Hamza Henrietta 
Horváth Béla 
Juhász Enikő 
Kázsmér Sándor 
Koklács Tünde 

Kolompár Kitti 
Mátyás Ádám 
Milák Alexandra 
Nagy József 
Oláh Kálmán 
Pálinkás Róbert Imre 
Papp Brigitta 
Porcellán Norbert László 
Rácz Hajnalka 
Ramcsák Ilona 
Sebők Enikő 
Serbán Éva 
Som Nikoletta 
Szilágyi Kinga 
Szilágyi Margit 
Szilágyi Pamela 
Szűcs István Tamás 
Tarján Erzsébet 
Tonté Beatrix 
Tonté Enikő 
Tóth Margit Fruzsina 
Varga Gizella 
Varga Zsanett 
Vass Jánosné 
 

Szak képző é vf oly a mok 
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Fo d r ász ( 11. évfol y am)  
osz tály f őnö k:Sz il ágy i Fe ren c 

Bacsó Roland 
Balogh Mariann 
Dankó Rita 
Fábián Anita 
Gál Norbert 
Jakab Hajnalka 
Jakab Magdolna 
Kígyósiné Orosz Ágnes 
Király Alexandra 
Kovács Katalin 
Oroszné Orsó Tünde 
Pálné Dohányos Krisztina 

Pásztor Lászlóné 
Racska Tünde Ilona 
Sőrésné Aradi Mónika 
Szabó Bálint Csabáné 
Szálku István 
Szegedi Júlia Ildikó 
Szilágyi Kornélia 
Szilágyiné Rácz Rita 
Szilvási Mária 
Szőllősi Kitti Márta 
Terdik Krisztina 
Zsigó Szilvia 

Szak képző é vf oly a mok 

Iro dai  asszisz te ns ( 11. é vfoly am ) 
osz tály f őnö k:  Ol áh  G á bor 

Balatánszki Erika 
Balázsné István Edit 
Bodnár Dóra 
Dózsa Éva 
Duliczki Éva 
Duliczki Mária Edina 
Fedor-Veisz Tímea 
Gunyecz Mariann 
Hegedűs Zoltánné 
Hetei Mária 

Huszárné Frizner Mária Magdol-
na 
Jobbágy Éva 
Kiss Sára Katalin 
Kochán Mirela Ecaterina 
Sajbenné Csatári Anikó 
Sándor Henrietta 
Szilágyi Eleonóra 
Szilágyi Györgyné 
Vascsák Judit 
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Sz oc iál is  g o n do z ó és ápoló ( 11 . évfol y am) 
osz tály f őnö k:  Ke rény i E rz s ébe t,  Ma k kai Já nosné  

Ari Sándor 
Bálint Kitti 
Ballai Tibor Mihályné 
Balogh Zsuzsanna 
Barabás Imréné  
Batáriné Bátori Tünde 
Bede Ferencné 
Belányi Zsoltné 
Bérczi Zoltánné 
Blazsán Péter 
Bogdánné Őri Erika 
Borbély Lászlóné 
Bulátkó Sándorné 
Csongrádi Sándor Zsoltné 
Fecsku Miklósné 
Felföldi Jánosné 
Fodor Ferencné 
Földi Miklósné 
Görögné Terdik Annamária 
Gulyás Jánosné 
Gyarmati Attiláné 
Gyetkó Mihályné 
Győri Ferencné 
Győri Hilda Erzsébet 
Hajnal Tiborné 
Hegyesné Módis Zita 
Horváth Győzőné 
Hutkai Katalin 
Ignéczi János Mihályné 
Ilcsikné Kövér Veronika 
Kasza Ferencné 
Kelemen Béla Lászlóné 
Kerekes Zoltánné 
Kerezsi Imréné 
Kévés Sándor Józsefné 
Kissné Papp Erzsébet 

Kovács Pálné 
Kövérné Molnár Tünde 
Kurucz Mihályné 
Lajner Zsolt 
Lakatos Sándorné 
Laskai Mihály 
Loszkorihné Gergely Ildikó 
Maczkó Anett 
Magyar Jánosné 
Márta Béláné 
Máté József 
Mátyásné Barabás Tünde 
Mráz Nikoletta 
Nagy Hajnalka 
Nagy Lászlóné 
Nyisztor Józsefné 
Oláh Nikoletta 
Pál Zoltánné 
Pancsák Jánosné 
Pócsik Jánosné 
Popovics Judit 
Rácz Beáta 
Reha Anna Katalin 
Rózsa Alexandra 
Sarkadi Csaba 
Serbán László 
Tóth Zoltánné 
Ujhelyi Sándorné 
Ujj Gyuláné 
Váczi Sándor 
Vakály Csilla 
Váradi Ilona 
Váradi Irén 
Vavrekné Bóm Csilla 
Végvári Sándorné 
 

Szak képző é vf oly a mok 
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B ur koló ( 11 . évf oly am ) 
osz tály f őnö k:  Ratk ó Józse f 

Ábri Attila 
Ábri Márió 
Balogh Csaba 
Balogh István 
Balogh István Krisztián 
Balogh József 
Bereczki Ferenc 
Fehér Ádám 
Gami Kálmán 
Horváth Ferenc 
Jaczkán Sándor 
László Károly 
Márton Zsolt 
Mocsár Norbert 

Oláh Tamás 
Pongó Zoltán 
Rézműves József 
Sebők Zsolt 
Szilágyi Károly 
Szilágyi Róbert 
Szilágyi Roland 
Tonté Rudolf 
Tóth János 
Váradi Ferenc 
Varga Árpád 
Varga Árpád 
Varga Gábor 
Varga László 

Szak képző é vf oly a mok 
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Sz oc iál is  g o n do z ó és s zerv ez ő ( 13. évfoly am ) 
osz tály f őnö k:  M észár osné  C s in ga M ári a 

Antal Sándorné 
Barna Mária 
Bartha Andrea 
Bódiné Sárosi Krisztina 
Chomik Józsefné 
Erős Andrea 
Fajtiné Simon Zsuzsanna 
Fehér Enikő 
Fosztó Zoltánné 
Gagna Attiláné 
Gulyásné Kiss Judit Veronika 
Izsainé Papp Szfetlana 
Jakab Beáta 
Jakab Zoltánné 
Kádas Mária 
Kiss László Jánosné 
Klepács Béláné 
Kondor Marianna 
Kovács Lászlóné 
Lipcsák Sándor Zsoltné 

Lippa Lászlóné 
Matóné Kiss Edit 
Nagy Mária 
Orbán Attila Sándor 
Papp Jánosné 
Pataki Miklósné 
Pórné Szilágyi Hajnalka 
Rubóczki Tibor 
Sárosi Zoltánné 
Sójszterics Dániel 
Szabó Csilla 
Szabó Ferencé 
Szabó Judit 
Szilágyi Ferencné 
Szűcs Istvánné 
Takács Andrásné 
Takács Andrea 
Tóthné Sárosi Marianna 
Ujj Istvánné 
Vitál Gáborné 
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G yó g y pe dag ó gi ai  ass ziszte ns ( 13 . évfol y am) 
osz tály f őnö k:  M a k ai Ján osné  

Angel Péterné 
Baka Judit 
Bilik Károlyné 
Bodnárné Mészáros Judit 
Bodó János Lászlóné 
Bodóné Szőnyi Erzsébet 
Csorba Mihály Lászlóné 
Frank József 
Gencsi Tímea 
Harcsa Géza Zoltánné 
Hornyákné Pólik Ilona 
Hornyikné Kató Mónika 
Hortobágyiné Ling Ágnes 
Kaczúr Andrea 
Kató Béláné 
Kuruczné Kató Gabriella 
Mátyás Sándorné 

Nagy Csilla Erzsébet 
Szuhi Éva 
Tatai Anita 
Ujj Zita 
 

K oz m eti kus 13. (é vfoly am ) 
osz tály f őnö k:  M ar kó né  Sz álku  I ldik ó 

Balogh Klaudia 
Baloghné Lakatos Rita 
Császári Flóra Fanni 
Drescher Miklósné 
Erdélyi Lajosné 
Gilányi Georgina  
Guráné Hidasi Mónika 
Hajdú Anett 
Jenesné Bihari Szilvia 
Lakatos Erzsébet 
Matéz Zsanett Ilona 
Molnárné Katona Ilona 
Mondok Istvánné 

Pető Brigitta 
Puskás Enikő 
Rohodi Judit 
Sebők Lajosné 
Toldik Erika 
Vaskó Anita 

Szak képző é vf oly a mok 
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Szak képző é vf oly a mok 

Sz oc iál is  ass ziszte ns ( 13. évfol y am) 
osz tály f őnö k:  Ke rény i Zit a 

Arató Miklósné 
Asztalos László 
Baktiné Földi Melinda 
Baloghné Mikula Éva Mónika 
Bartók Beáta  
Erdei Erika 
Gaál Edit 
Kató Andrea 
Kévésné Hajdu Szilvia 
Papp Zoltánné 
Pénzes Attiláné 
Séber Tímea 
Toldik Erika Nikoletta 
Tóth Sándorné 
Tyukodi Gyuláné 

 

We bm est er ( 13. é vfoly am ) 
osz tály f őnö k:  Ol áh  G á bor 

Bányácski Lóránt 
Bartus Bernadett 
Bényei István 
Bíró Gyula  
Boronkay Zoltán 
Farkas László 
Fedor-Veisz Sándor 
Főző Vivien 
Horváth Tamás 
Kapás Péter 
Kazai Henrietta 
Kovács László 
Lakatos Péter 

Luksa Miklós 
Magyar Balázs 
Nagyfejő Zsolt 
Németh Noémi 
Papp Renáta 
Pásztor Attila 
Pór Mihály 
Rákos Anita 
Raska Attila 
Szanicza László 
Tóth Ádám 
Veres József 
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Pe dag ó giai  ass ziszte ns ( 13. é vfoly am ) 
Osz t ályf őn ök:  Arnó cz kiné  Sz il á gy i An drea 

Balogh Brigitta 
Belme Gyöngyi 
Belméné Kiss Mária 
Borsiné Pór Anikó 
Danó Katalin 
Hollósi Renáta 
Kaposi Mihály 
Kiss Rita 
Lucskai Szabolcs 
Melnyik Marietta 
Menyu Mária Ildikó 
Mészáros Zoltán 
Nagy Ferencné 
Papp Tiborné 
Radócz Mária Terézia 

Simon Rita 
Szabó Zsanett 
Szőllősi Zsuzsanna 
Tassi Viktória 
Tóth Viktória 
Tóthné Kun-Szabó Csilla 
Tóthszegi János 
Urszuly Vivien 
Vajda Renáta Veronika 
Vajda Viktória 
Varga Gergő 
Vass Bernadett 
Veres Zsuzsanna 
Tóth Erzsébet 

Szak képző é vf oly a mok 
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Szak képző é vf oly a mok 

Re n ds zerinf or m a ti kus ( 14. évf oly am ) 
osz tály f őnö k:  Várn a gy  G yör gy  

Ács Zoltán 
Bertók János 
Csabainé Tarr Gabriella 
Csernyus Andrea 
Csontos Tamás 
Demeter György 
Korbicz Pálné 
Lengyel Ádám 
Lovászi János 
Márton László Szabolcs 
Mikó Tamás 
Molnár Sándor 
Molnár Zsolt 
Oláh Gábor 

Rácz Norbert Ferenc 
Roma Ádám 
Simon György 
Ster Ottó 
Szilágyi Péter Pál 
Szoták András 
Szűcs Ákos 
Tardi Zsolt 
Tardiné Vass Éva 
Tóth Nikoletta 
Tőkés Alexandra 
Veszeli Tamás 
Viberál Csaba 
Zám Éva 

M ulti mé di a fe j leszt ő ( 14. é vfoly am ) 
osz tály f őnö k:  Vege r a Judit 

Almási László 
Bányász Katalin 
Benkőházi István 
Blazsán Mónika 
Bodnár Mihály 
Buczkó Andrea Krisztina 
Dr. Éva Erzsébet 
Fábry László Gábor 
Ficsóri Ferenc 
Fitos Sándor 
Gacsályi Pálma Judit 
Henyusz Erzsébet 
Izsainé Orosz Nóra 
Jaksi Tímea 
Kapin Csaba 
Kékedi Erika 
Király Tünde 

Markóné Szálku Ildikó 
Mészárosné Csinga Mária 
Molnár Imre 
Moravszki Szilvia 
Nagy Éva Rita 
Németh Brigitta Ilona 
Papp Marianna 
Sóvágó János 
Staviarszki Tamás 
Szálku István 
Szász Péter Attila 
Szilágyi Ferenc 
Vassas Zsuzsanna 
Závaczki Barbara 
Závaczki Tamás 
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