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"A természet körforgásában nem létezik sem győzelem, sem vereség. Csak a mozgás létezik." 

(Paulo Coelho,) 

A 2021/2022 - es tanévben célunk volt olyan programok szervezése, melyek elősegítik a diákok 

környezettudatos magatartásának kialakulását: 

Iskolánk Madárbarát iskolaként gondot fordít a madarak ősz-tavasz időszakban zajló rendszerese etetésre. 

A madáreleség kihelyezése lehetőséget teremt az iskolaudvarban lakó madarak táplálkozási szokásainak 

megismeréséhez. 

ÖKOTÁBOR 

A 2021-ben harmadik alkalommal szerveztük meg az MRK ÖKOTUDATOS táborunkat 24 diák részvételével 

a Mezőtúr Város Önkormányzat EFOP 3.9.2-16-2017-00011 projekt keretén belül és a Mezőtúri Református 

Kollégium támogatásával 2021. június 21-25. között. 

A táborban a gyerekek játékos formában 

ismerkedtek meg közvetlen környezetünk 

élővilágával, épített környezetével, népi 

hagyományaival, ezáltal a fenntarthatóság 

fogalmával. 

Dr. Szonda István etnográfus segítségével 

felfedeztük a Nagy - Sárrét vízi élővilágát, 

ősi foglalkozásosait (csíkász, pákász, 

madarász), a Hortobágy-Berettyó - 

főcsatorna történetét és Körös szó eredetét a 

gyomaendrődi Bárka Látogatóközpontban. 

A szabadtéri kiállításon megismerték és kipróbálták a régmúlt 

halászati eszközöket. Szonda István vezetésével nemezlabdát 

készítettek a táborosok és ellátogattunk a gyomaendrődi Tájházba, 

ahol a 1800- as években él parasztcsaládok életébe nyertünk 

bepillantást, amit egy lakodalmi perec készítésével és 

elfogyasztásával koronáztunk meg.  

A táborozó gyerekek öt szín közül választottak, így alkották meg 

csapataikat (sárga, narancs, piros, kék, zöld). A csapatok 

választottak maguknak neveket: mezőtúri fonnyadt almák, 

káposzták, szemetek, megváltók, szelektíven jó csajok. Ezen 

csapatok egész héten feladatokat oldottak meg ökotallérokért.  



A tanórákon elsajátított ismereteiket élő társasjáték segítségével elevenítettük fel az iskola udvarán 

elrejtetett feladatokkal. Városunk épített környezetének múltjával helytörténeti kalandtúra során 

ismerkedtünk meg. Kerékpáros ügyességi feladatok megoldása kihívás és élmény volt, köszönet Fülep 

István tanárúrnak.  

 

 

Egész héten ökotallérokért dolgoztak a gyerekek, melyeket a tábor utolsó napján az Ökoboltban váltottak 

be. A kézműves foglalkozás mellett a játékos kötetlen programok igazi felszabadult jó hangulatot 

teremtettek. 

A tábor szervezői: Cihat Annamária, Malatinszky Zita és Valuska Lajos pedagógusok. 

Segítőink: Gonda Zoltán, Hock Dániel és Szilágyi Dávid középiskolás diákok. 

Fényképalbum: 

https://photos.app.goo.gl/jXsQ5pHvtcCwAcwB7 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FjXsQ5pHvtcCwAcwB7%3Ffbclid%3DIwAR28MYN1gzIMVAnMUtwTzOKBE0_CFeN1e0hc9Lp6w0Ui7JjMQkCQe_JGLxU&h=AT2RpoZjsml-eOjuatdP53bTONk6Z7eK6dpNsT-uuj0LzMse0pGkD_-AxcppEHVOLuv_bP8Wx5DNrWRWDAeIOxAg9C1nynrT_cQbvJY9OUDMT66T5Z8vCNiCLgcAq2L8ldhb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2uXFI3LsW5F8nTYj_p9TrGfXA1ZPxSl8ilV2eHgDvZNeNBUraPFi7dxG9AB_OHO6Gb3nGCkMOccc1YPoF8sghib2v1cIp1DjahfkMAijYxRa7FtAaebhNV9UsqCXsBcgOvZgTS2Tx1D3x6SASGMj9ZYcSTzg


Teremtésvédelmi témahét szervezése a Hittan-és ének, valamint a reál munkaközösség  

Ebben a tanévben megrendezett TERMÉS a Teremtésvédelmi témahét keretin belül az állatok 

világnapjához kapcsolódott. Intézményünk közel 70 diákja mérte össze tudását játékos vetélkedő 

formájában. 

"Termés" Verseny 2021. - Google Fotók 

5-6. évfolyam 

hittan 

feladatok 

természetismeret 

feladatok összesen helyezés 

KARALÁBÉK 

Madura Lili, Süveges Eszter és Szabó Zselyke 

Zsóka 

6.A o. tanulók (MRK Gimnázium 

24 16 40 I. 

KÓKUSZOK 
Illás Bianka, Kiss Tália és Kővári Barnabás 

5.a o. tanulók (MRK Általános Iskola) 
25 14,5 39,5 II. 

VIRÁGOK 
Éger Kata, Herczegh Lilla és Major Regina  

6. A o.tanulók (MRK Gimnázium) 
22 15 37 III. 

PARADICSOMOK 
Miskolczi Hunor, Együd Boglárka és Patkós Gréta  

5.a o. tanulók (MRK Általános Iskola) 
22 15 37 III. 

És látta Isten, hogy ….  23 11 34 4. 

GYÖKÉRKÉK  20 13 33 5. 

JEDIK  27 4,5 31,5 6. 

ANTIBAKTERIÁLISOK  19 11 30 7. 

     

7-8. évfolyam 

hittan 

feladatok 

természetismeret 

feladatok összesen helyezés 

NOKEDLI 
Karikás Máté, Kovács Gergő és Mester Zalán 

 8.A o.tanulók (MRK Gimnázium) 
28 19,5 47,5 I. 

DZSOZEFINEK 
Fási Lili, Fodor Panna és Nagy Antónia  

8.a o. tanulók (MRK Általános Iskola) 
29 17,5 46,5 II. 

BIOLÓGUSOK 

Ecsedi Kristóf, Horváth-Szabó Gyula és Lisznyai 

Sándor  
8. A o. tanulók (MRK Gimnázium) 

23 21 44 III. 

CSAK 

TERMÉSZETESEN  25 15 40 4. 

KIS SASOK  21 19 40 

MUJABI  22 16,5 38,5 

5. PAZOLA  23 15,5 38,5 

TELETÓBIK  25 13,5 38,5 

RETKEK  23 15 38 

6. ZJZ  24 14 38 

KINDERPINGVIN  20 18 38 

GIGA HANGYÁK  21 16 37 7. 

FORTNITE KIDDEK  20 13 33 8. 

 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOh6tjs7UJ_1cG8sRaYbJdrOz61nB577AEP4ekS4EJOQqDvpN-QLE_quHdZfpDfww?key=eXA4Z2tFUUFnVzktbTZaMnF0SDVVMmZRdUxrb2NB


Benkő Gyula Regionális Természettudományi Verseny 2021. október 16. 

Benkő Gyula, intézményünk egykori természetrajz-kémia-földrajz szakos pedagógusa előtt tisztelegve 

került megrendezésre a nevét viselő regionális természettudományos csapatversenyünk az általános 

iskolai korosztály számára. Egy-egy csapatot hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos diákok alkottak. A 

feladatok megoldása közben a versenyzők bebarangolták iskolánkat. 

I. helyezés:  Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda (Túrkeve) diákjai: Balogh Bálint, 

Szentmihályi Sára, Rózsás Lili és Szabó Balázs 

II. helyezés: Mezőtúri Református Kollégium nyolc évfolyamos gimnazistái: Herczegh Lilla, Juhász 

Zsófia, Bujda Lajos és Horváth-Szabó Gyula 

III. helyezés: Kis Bálint Református Általános Iskola diákjai: Nacsa Hanna, Balázs Zoltán Zsombor, 

Dancs László és Nagy Dániel 

A természettudományos csapatversenyt idén egy rajzpályázat is kiegészítette, melynek címe: "Vonuló 

madaraink". Minden évben kb. 25 millió madár pusztul el Európában a viszontagságos út során: harcolnak 

az időjárás elemeivel, az éhséggel, és áldozatául esnek az illegális vadászatnak, mérgezett csapdáknak. A 

klímaváltozás hatására eltűnő élőhelyek tovább veszélyeztetik vonuló madaraink egyedszámának 

fennmaradását. Rajzpályázatunk témájával szerettük volna a figyelem fókuszába helyezni vonuló 

madárfajainkat. Nagyon sok szép alkotás érkezett, a díjazott alkotásokat iskolánkban kiállítottuk.  

Köszönjük a gyerekeknek és felkészítőiknek, hogy eljöttek hozzánk és részt vettek versenyünkön! Szívből 

gratulálunk mindenkinek!  

Képek:https://photos.google.com/share/AF1QipPDegXCHtDQH3ON2uCsoMeMe2WmjoRsyo7JdbqejesZi1oY16ZQvPLp

y6OHEiwj1Q?key=TUJEcnQ0S2l4N2ZldGhSc0kwNjRZQk1OQks5U1R3 

 

FENNTARTHATÓSŰGI TÉMAHÉT: 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipPDegXCHtDQH3ON2uCsoMeMe2WmjoRsyo7JdbqejesZi1oY16ZQvPLpy6OHEiwj1Q?key=TUJEcnQ0S2l4N2ZldGhSc0kwNjRZQk1OQks5U1R3
https://photos.google.com/share/AF1QipPDegXCHtDQH3ON2uCsoMeMe2WmjoRsyo7JdbqejesZi1oY16ZQvPLpy6OHEiwj1Q?key=TUJEcnQ0S2l4N2ZldGhSc0kwNjRZQk1OQks5U1R3


 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 



 

 



 

Az osztályoknak különböző a tananyaghoz kapcsolódó feladatokat kellett megoldani az 

éghajlatváltozás, éghajlatok és a környezeti problémák témakörén belül. az ökotáborokban 

alkalmazott Ökotársast kipróbálhatták kicsik és nagyok egyaránt, és kerékpárral ellátogattunk a 

Hortobágy-Berettyó-főcsatorna árvízkapujához. 

TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 

Általános iskola https://www.youtube.com/watch?v=TLgIZLiz468 

Középiskola és technikum: https://www.youtube.com/watch?v=31E1NLx2724 

HAGYOMÁNYŐRZÉS: https://www.youtube.com/watch?v=CqFEE0f9osA 

Welcome party: hagyományteremtő szándékkal a 2021/2022-es 

tanévet kicsit másképpen kezdtük, mint a korábbi években. Szeptember 1. 

napján az igazgatói köszöntés és az osztályfőnöki órák után játékos 

foglalkozásokra vártuk diákjainkat. A csapatok a különböző helyszíneken 

számtalan programban vehettek részt. Volt „Művészetek” terem, 

Disputa-kör, csapatépítő program, ügyességi és logikai játékok, 

Honfoglaló játék, akadályverseny, műveltségi vetélkedő, „Gyere és 

táncolj” – flashmob, valamint a konfliktuskezelésről is tanulhattunk a 

„Konfliktus? Na, nem!” elnevezésű csoportban.  

Célunk, hogy minél jobban megismerjük egymást, jól érezzük magunkat 

már a tanév legelső napján is. Isten hozta diákjainkat! Örülünk, hogy újra itt vagytok! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TLgIZLiz468
https://www.youtube.com/watch?v=31E1NLx2724
https://www.youtube.com/watch?v=CqFEE0f9osA


Szalagavató és ballagás: https://www.youtube.com/watch?v=2ExKHhpFT0M 

https://photos.google.com/share/AF1QipMU7h0O-MeuiC3JJN-

GGty6wrkpZ9bAiEW8IQRK5vx6xj_pqNteQfLQfKr7T9HwxQ?key=cHdxZTgwc0dhclR3dUNUNGlKeXdScDRoOHV6UnFB 

Diáknap: https://www.youtube.com/watch?v=mK5gD9DRaq4 

Honvédelmi járőrverseny: https://www.youtube.com/watch?v=uUPLVIoSWKs 

Húsvét rajzpályázat: 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretethíd: „Dolgosan telt a mai délutánja a Kollégium diákjainak, hiszen a Szeretethíd kapcsán több helyre 

indultak útnak, hogy rendbe tegyék a szűkebb környezetüket. Így jutottak el a felsőrészi temetőbe, hogy a 

tanársírokat tegyék rendbe, az újvárosi református templomba, hogy az ülőhelyeket megtakarítsák, valamint a 

Szendy Otthonba, hogy az idősek életébe hozzanak egy kis fiatalságot és játékosságot! Hálás köszönet a dolgos 

kezekért és az igyekezetért!” 

Trianon: 

https://www.youtube.com/watch?v=pMne--lhcnA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ExKHhpFT0M
https://photos.google.com/share/AF1QipMU7h0O-MeuiC3JJN-GGty6wrkpZ9bAiEW8IQRK5vx6xj_pqNteQfLQfKr7T9HwxQ?key=cHdxZTgwc0dhclR3dUNUNGlKeXdScDRoOHV6UnFB
https://photos.google.com/share/AF1QipMU7h0O-MeuiC3JJN-GGty6wrkpZ9bAiEW8IQRK5vx6xj_pqNteQfLQfKr7T9HwxQ?key=cHdxZTgwc0dhclR3dUNUNGlKeXdScDRoOHV6UnFB
https://www.youtube.com/watch?v=mK5gD9DRaq4
https://www.youtube.com/watch?v=uUPLVIoSWKs
https://www.youtube.com/watch?v=pMne--lhcnA

