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.sz. melléklet  

Hittan és ének munkaközösségi beszámoló 

 
 

Készítette: Mihalináné Lipták Judit hittan és ének munkaközösség-vezető 
                „Ez az én szeretett Fiam, Reá hallgassatok!”

            (Mk 9:7) 

SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 

 Mihalina László – lelkészelnök 

 Mihalináné Lipták Judit – lelkész-vallástanár, egyházi ének tanár, a munkaközösség vezetője 

 Éger Ádám – lelkész, vallástanár 

 Égerné Tamás Annamária – lelkész-vallástanár - főigazgató 

 Gyurasicsné Uherkovich Éva – lelkész-vallástanár, énektanár, kollégiumi nevelő 

 Molnár Andrea – ének – egyházi ének tanár, kántor 

 Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna – római katolikus hitoktató 

 Horváth–Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla - római katolikus hitoktató 

 Lászlóné Strausz Mária - római katolikus hitoktató 

 László Ákos – római katolikus hitoktató 

 Herbály Csilla – tanító, hitoktató 

 Albertné Seres Otília – tanító, hitoktató 

 Marczi Ernő – kántor, karnagy, ének-zene tanár 

 Csorba Emese – tartósan távol (GYED)                                                  Összesen 14 fő. 

 
TÁRGYI FELTÉTELEK:  

Tankönyveink biztosítottak, az új kerettanterv szerinti tankönyveket használják. Audio-vizuális eszközök, 

térképek és szemléltető eszközök terén jó a felszereltség. 

 

ÁLLANDÓ TEVÉKENYSÉGEIK: 

1. Tanórák:  

- Hittan, ének és egyházi ének órák, óvodai hitoktatás 

- Konfirmációi felkészítés 8. és 10. évfolyamon 

- Érettségi felkészítés 

- Gyermekkórus próbái 

- Ifjúsági kórus próbája 

- Felnőttkórus próbái (hétfő 15:15 – 11. terem, ált. isk.) 

A Kollégium Gyermek és Ifjúsági Kórusa, illetve a Református Felnőtt Kórus számtalan rendezvényen, 

alkalmon és műsorral szolgált a tanév során (részletesen ld. a mellékletben). 

 

2. Istentiszteleti alkalmak szokott rendben megtartásra kerültek: 

 Áhítatok:  

- A gimnáziumban hétfőtől péntekig a második órát követő szünetben az osztályfőnökök 

kíséretével feliratkozás szerint vettek részt az osztályok – a Díszterem felújítási munkálatai miatt 

a belvárosi Gyülekezeti Házban. 
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- A szerdai napon zenés ifjúsági áhítat volt a kisgimnazistáknak. 

- Az általános iskolában hétkezdő áhítatot tartottunk szintén a Gyülekezeti Házban hétfőn ½ 8-tól 

az alsó tagozatnak, 11:35-től a felső tagozatnak.   

 Istentiszteletek:  

- A gimnáziumban 9-12. évfolyamig évfolyamonként beosztás szerint jártak az osztályok. A 

kisgimnazisták ifjúsági istentiszteleteken vettek részt, ebből 3 volt ebben a félévben megtartva. 

Az 5. osztály hagyományosan anyák napi istentiszteleten szolgált május 2. vasárnapján 

Belvároson. 

- Az általános iskolában családi istentiszteleteken vettek részt a gyermekek és szüleik az Újvárosi 

Templomban. Ebben a félévben 2 családi istentisztelet volt, ebből az egyik a hagyományos május 

első vasárnapi anyák napi istentisztelet volt, ahol szép műsort láthattak; a másikat június elején 

tartották. 

- Kollégiumi istentisztelet: minden hónap második csütörtökjén volt 

- Összdolgozói istentiszteletek: minden nagy ünnepkörhöz kötődő alkalmakon 

 Bibliaórák 

- Római katolikus ifjúsági óra 

- Kollégiumi bibliaóra 

- „Csendes Percek” – bibliaórákat tartottak imaközösséggel egybekötve a dolgozók számára 

havonta, szerdánként külön az óvodában, általános iskolában és gimnáziumban.  

- Lelkigondozás külön a kollégiumban. 

 

3. Vizsgák:  

- Belső vizsgák: 5. évfolyam: ének 

            9. évfolyam: hit- és erkölcstan 

           12. évfolyamon az érettségizők hit- és erkölcstanból és ének-zenéből 

- Konfirmációi vizsga: 8. osztály + 10. évfolyam + Ref. Ált. Isk. 8. osztályai 

- Érettségi: hittanból 6 fő, énekből 1 fő 

 

VERSENYEK, AMELYEKEN RÉSZT VETTEK: 

- 2019.03.08. Nyíregyháza: „Csodát virágzik a jelen” Kárpát-medencei református iskolák népdaléneklési 

verseny 

- 2019.04.05. Budapest: XXI. Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny 

 

A 2019/2. FÉLÉVBEN MEGVALÓSULT FELADATOK: 

 SDG Bibliaismereti Verseny március 1-2. hétvégén Mezőtúron szervezték, iskolánk 2 csapattal 

képviseltette magát. 

 II. Csenki Imre Országos Zsoltár- és Népdalzsoltár éneklő verseny iskolánk szervezésében május 

10-én zajlott le nagy sikerrel, ékesen és szép rendben. Köszönik a főszervező Marczi Ernő és Csorba 

Emese és segítőik munkáját. Most már biztos, hogy kezdeményezésük hagyományteremtő lesz, és 

iskolánk hírnevét öregbíti. Versenyeredmények mellékletben. 
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 Áldozócsütörtöki csendesnap május 30. - reggel 8-kor konfirmációi vizsgával kezdték a 

Diszteremben (71 fő tett sikeres konfirmációs vizsgát), majd az ugyanitt az istentiszteletek beosztás 

szerint zajlottak. További programjaik voltak: az Általános Iskola alsó tagozathoz a Tekergő 

bábszínház hozott el egy vidám, interaktív bábjátékot, a gimnazistákat pedig Szakál Gergő hívogatta 

a Csillagpontra. 

 Konfirmációi fogadalomtétel június 9. - Újvárosi Templomban tett fogadalmat 55 gyermek. 

 Szeretethíd program június 11.– 3 helyszínen: Újvárosi templomkert, Szendy Pál Idősek Otthona, 

Bakos Ilona Idős Otthon, 45 fő részvételével zajlott le. Köszönik a segítő tanárok munkáját és 

támogató hozzáállását. 

 Vakációs bibliatábor (1-4.o.) június 17-21. – 44 fő jelentkezett. Az Általános Iskola 

Munkaközössége példa értékűen mögé állt, ezúton is köszönte segítségüket, külön köszönte a hittanos 

kollégák munkáját!  

 Angol bibliatábor (8-11.o.) június 24-27. – 25 gimnazista jelentkezett, akikhez 5 angol diák érkezett.   

 Hittantábor – Kemence: július 8-13. – 40 fővel indulnak útnak Isten áldásával. 

 Az ünnepi és családi istentiszteleteken nyújtott műsorokkal és az énekkarok szolgálatával a 

munkaközösség elégedett, köszönik a felkészítő tanárok munkáját. 

 

Végezetül megköszönte a munkaközösség ez évi munkáját! Soli Deo Gloria! 

                      

   Mihalináné Lipták Judit 
hittan és ének munkaközösség-vezető 

 

 

Humán munkaközösségi beszámoló 

Készítette: Seres Mónika humán munkaközösség-vezető 

A 2018/2019. tanévben a humán munkaközösség 5 részmunkaközösségben végezte munkáját.  

Az intézmény könyvtáros kollégája is ehhez a munkaközösséghez tartozik. 

1. Magyar részmunkaközösség 

    vezetőtanár: Hollósvölgyiné Gombos Anita 

2. Történelem részmunkaközösség 

    vezetőtanár: Burján Tamásné 

3. Német és II. idegen nyelv részmunkaközösség 

    vezetőtanár: Seres Mónika 

4. Testnevelés részmunkaközösség 

    vezetőtanár: Karsai András 

5. Könyvtári munkaközösség 

    könyvtárosok:Tolnai Erika 
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A személyi és tárgyi feltételek adottak voltak a minőségi oktató-nevelő munka elvégzéséhez. 

A munkaközösség tagjai magas felkészültséggel, nagy türelemmel és empátiával végezték oktató-nevelő 

munkájukat, teljesítették a munkatervben leírt és vállalt feladatokat. 

Az elvégzett lelkiismeretes munkáért minden munkaközösségi tagot dicséret illet. A magasfokú munkát 

megköszönve a nyári szünetre mindenkinek igazi feltöltődést, jó egészséget és pozitív eseményeket kívánt. 

 

„Dús kincséből az Úr Jó békességet adjon, 

Hogy szívünkben a kedv Víg és derűs maradjon. 

Ne hagyja híveit Bú-bajban sohasem; 

A rossztól óvja meg Itt s túl ez életen.” 

         (167. ének)  

                                                  

Seres Mónika 

                                                                                                             humán munkaközösség-vezető 

 

Magyar részmunkaközösségi beszámoló 

Készítette: Hollósvölgyiné Gombos Anita magyar részmunkaközösség-vezető  

Személyi és tárgyi feltételek 

Részmunkaközösségünk személyi és tárgyi feltételei adottak. 

Ennek megfelelően munkaközösségük tagjai: 

 Bodorikné Aszódi Ágnes 

 Bujda Lajosné 

 Gyarmati Ágnes 

 Hollósvölgyiné Gombos Anita 

 Kovácsné Kálnai Róza 

 Malatinszky Zita 

 Molnár Anikó 

 Valuska Lajos 

 Csányi Tamás (fizetés nélküli szabadság) 

 

Tanulmányi munka: Emelt szinten idén nem érettségizett tanuló. Az egyre több SNI-s, BTMN-s tanuló 

motiválása nagy munkát jelent az érintett kollégáknak. 
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Műsorok: A második félév során is több iskolai és városi eseményen vettek részt diákjaik műsoraikkal. 

Megköszönte minden kollégája áldozatos munkáját, illetve az énekkarosok szolgálatát. Mivel ezen műsorok 

összeállítása és betanítása legnagyobbrészt a magyar szakos pedagógusok feladata, kérte, hogy a műsorok 

felosztása az ő feladatuk és ne osztályfőnöki vállalás legyen. Így tudnák megoldani az egyenletesebb terhelést, 

illetve felmerült az ötlete egy vegyes szereplőgárdának, így nem feltétlen egy-egy osztály kapná a műsorokat. 

Belső vizsga: Belső vizsgát szerveztek a 6. és 12. évfolyamon. A 6. osztálynak ez volt az első igazi 

megmérettetése. 12. évfolyamon pedig az érettségire való felkészülés utolsó állomásaként visszajelzést kaphatott 

tanár és diák, hogy mennyire volt hatékony az eddigi munka, mit kell javítani, pótolni az igazi vizsgáig. 

Érettségi: eddig sikeres érettségit tett a 12. A és 12. C osztály. A héten vizsgázik a 12. B és 12. R osztály. Ezúton 

köszönte meg Malatinszky Zita kolléganőnek, hogy félévkor vállalta a 12. B osztály érettségire való 

felkészítését, ami nem kis feladat volt.  

Humán tagozat: az idei évben indították a humán tagozatot a 9. B osztályban Malatinszky Zita kolléganő 

vezetésével. A tanárnő elmondása szerint szükséges lenne olyan különleges programokkal színesíteni ezt a 

képzést, ami kifelé is megmutatható, jól kommunikálható, vinné az iskola hírét (pl.: múzeumpedagógiai órák, 

szakmai kirándulások). Ez természetesen előzetes tervezést és költségvetés készítését is jelenti. Az iskolaújság 

jobb kihasználására az iskolaimázs építésében, több cikk rendszeresebb megjelentetésére. 

Versenyek: fontos feladat munkaközösségük számára a tanulók versenyeztetése, felkészítése, hiszen a részvétel, 

a jó eredmény öregbíti iskolánk hírnevét. Ebben a félévben is igyekeztek a városban és megyei szinten 

meghirdetett versenyeken részt venni.  Ezúton köszönte meg a kollégák segítő, szervező, felkészítő munkáját.  

Tanmenet: a munkaközösség tagjai igyekeznek a tanmeneteknek megfelelően haladni a tananyag 

feldolgozásával, de az előző évi lemaradások pótlása, esetleges lassabban haladó osztályok munkabírása és egyéb 

előre nem tervezhető körülmények okoznak némi elmaradást, de ezek a következő tanévben pótolhatók.  

Órarend: Szeretnék kérni, hogy a jövő évi órarend készítésekor minden évfolyamon legyen biztosított duplaóra, 

így tudjuk megoldani fogalmazásos dolgozatok írását, amely az érettségire való felkészülés fontos feladata. 

Munkaközösségi kommunikáció: javasolják a hatékonyabb kommunikáció és az év elején még előre nem látott 

feladatok miatt bizonyos időközönként munkaközösség/részmunkaközösségi megbeszélések tartását, illetve 

részmunkaközösségenként egy-egy zárt csoport létrehozását, ahol egy-egy információt gyorsan meg lehet osztani. 

 

                                                                                                                                  Hollósvölgyiné Gombos Anita 

                                                       magyar részmunkaközösség-vezető 
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Történelem részmunkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Burján Tamásné részmunkaközösség-vezető 

Személyi feltétek: Horváth Mária Alexandra 

   Kovács Zsolt  

   Kovács Zsoltné Molnár Annamária – ált. isk. 

Kudlacsek Zsigmond  

   Malatinszky Zita 

Vasasné Kiss Csilla 

Burján Tamásné 

Tárgyi feltételek:  

Az OFI-s tankönyveket használják. A digitális anyagok az új könyvekhez sajnos nem mindig elérhetőek. 

 

Versenyek:  

 OKTV 

 Savaria verseny – Arany Koppány (9. A) megyei 4. hely 

 Márc. 15. házi verseny – sokan vettek részt, néhány osztályból több csapat is 

 Őseink nyomában pályázatíró verseny (Jászberény) – Vasas Benedek 5. hely ’film’ 

kategóriában (Takács Győző tanár úr munkásságáról) 

 

Belső vizsgák:  a 8. és 11. évfolyamon voltak. A témakörökről időben tájékoztatták az érintett osztályokat, sajnos 

voltak, akik nem vették komolyan a felkészülést.  

Érettségi: az új típusú érettségire a felkészítő csoportokba jelentkeztek a tanulók, 11. és 12. évfolyamon összesen 

4 csoportban dolgoztak.  

Minősítés: ebben a tanévben a munkaközösség tagjai közül Horváth Mária Alexandra, Kovács Zsolt és Vasasné 

Kiss Csilla minősítése történt meg, gratulálunk az elért eredményekhez. 

Mindenkinek köszönte a tanévben végzett munkát! 

   Burján Tamásné 

        történelem részmunkaközösség-vezető 
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Német és II. idegen nyelv részmunkaközösségi beszámoló 

Készítette: Seres Mónika részmunkaközösség-vezető 

Személyi feltételek: 

 Adottak voltak a 20178/2019-es tanév feladatainak elvégzéséhez. 

Német nyelvet tanítanak: Boldog-Láda Gabriella 

         Bujda Lajosné 

                   Hollósvölgyiné Gombos Anita  

    Horváth-Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla  

    Méri Zsanett 

                                        Seres Mónika  

    Soós Zoltán  

Olasz nyelvet tanít:    Gyöngyösi Márta 

Tárgyi feltételek: adottak voltak a kiegyensúlyozott és minőségi munka elvégzéséhez. A tanév elején vállalt 

feladatokat elvégezték, sikeresen felkészítették a tanulókat a belső vizsgákra, nyelvvizsgára, érettségi vizsgákra. 

A lelkiismeretes szakmai és nevelő munkának köszönhetően német, olasz nyelvből minden tanuló sikeresen 

teljesítette a tantárgyi követelményeket. Képességeiknek és szorgalmuknak megfelelően szép érdemjegyeket és 

dicséretek szereztek.  

Német nyelv: a szaktanárok összességében elégedettek a tanulók teljesítményével, több ígéretes tanuló is van, 

akik jelenleg nagy lendülettel és örömmel tanulják az idegen nyelvet. Közép és emelt szinten fakultációt tartottak 

a 11-12. évfolyamon német nyelvből, 9 fő vett részt ebben a tanévben. 13 fő tanuló jelentkezett érettségire német 

nyelvből.  1 fő végzős tanuló középfokú „C” típusú nyelvvizsgát is szerzett német nyelvből – felkészítő tanár: 

Horváth-Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla, 1 fő tanuló nyelvvizsgája még folyamatban van.  

A 9-10. évfolyamon megtartották a belső vizsgát, minden tanuló eredményesen vizsgázott. Több jeles eredmény 

is született. A tanulók rendszeres ellenőrzése, számonkérése megtörtént. Felmerült a csoportbontás igénye a 

tanulók hatékonyabb, differenciáltabb oktatása érdekében. Nagy hangsúlyt kell továbbra is fektetni a tanulók 

motiválására, a nyelv iránti magasabb fokú érdeklődés felkeltésére. Továbbra is szükség van az 

osztályfőnökökkel, a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartásra a pozitív előmenetel érdekében. 1 fő szaktanár - 

Horváth-Gaudiné Csepregi Ágnes Csilla – jelentkezett pedagógus II. minősítésre. Sok sikert és kitartást 

kívánnak neki.  

Olasz nyelv: ebben a tanévben a 10. B osztály egy csoportja tanulta az olasz nyelvet, 5 fő tanuló. Mindenki 

sikeresen teljesített, jeles osztályzatot kaptak, a továbbiakban nyelvvizsgázni is szeretnének ebből a nyelvből, ill. 

2 fő fakultációra is jelentkezett. 

Megköszönte minden munkaközösségi tagnak a tanév során kifejtett precíz munkát, a békés légkört, az egymás 

iránti tiszteletet és segítőkészséget, és a tanév végéig kitartó lendületet, valamint az iskola vezetésének a tanév 

során felmerülő problémák megoldásában nyújtott segítségét, együttműködését.  

. 

„Áldjon meg Téged (Titeket) az Úr.” 

                               Seres Mónika 
       német és II. idegennyelv részmunkaközösség-vezető 
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Testnevelés részmunkaközösségi beszámoló 

Készítette: Karsai András részmunkaközösség-vezető  

A rész-munkaközösség tagjai: Tokács Anikó, Roszik Fanni, Kerekes Ramóna, Seres János, Nagy Dániel, 

Gulyás László, és Karsai András. 

Molnár Szilvia kolléganőjük tanév közbeni visszalépése miatt túlterheltek voltak, ezért fárasztó éven vannak túl.  

A tanév II. félévében a meghirdetett délutáni foglalkozásokat megtartották a következő sportágakban: atlétika, 

kosárlabda, kézilabda, és természetesen az érettségi felkészítőt, amelyekre a 11. évfolyamos diákok szorgalmasan 

jártak. A már megszokott módon részt vettek ezekben a sportágakban, mind a diákolimpiai, mind a református 

versenyrendszerben kiírt versenyeken, bízva abban, hogy diákok Isten dicsőségére és az iskola jó hírének 

öregbítésére vehetnek részt. Szeretné megköszönni kollégáinak a sok-sok délutáni és egyéb fakultatív 

sportfoglalkozásokat a II. félévben is. A sikerességét mi bizonyítaná jobban, mint az elért számos sportsikereik. 

Ezek közül a legkiemelkedőbbek: 

- Országos Strandkézilabda Diákolimpiai Döntőn a IV. korcsoportos lányok I. helyezést értek el 

- Rivasz Martin fedettpályás országos bajnokságot nyert hármasugrásban, míg a Református Középiskolák 

Atlétika Országos Versenyén távolugrásban nyert 

- Barna Krisztina, Karikás Máté és Karsai Krisztián egyaránt I. helyezést ért el a Református Iskolák 

Országos Atlétika Versenyén 

- Nagy Zoltán II. helyezést ért el a korosztályos országos úszó bajnokságon 

- IV. kcs-os fiú kosárlabdázók II. helyen végeztek a Református Iskolák Országos Bajnokságán 

- Református Középiskolák Országos Teremlabdarúgó Bajnokságán a lányok III. helyen végeztek 

- Duatlon Diákolimpia országos döntőn Vágán Nikolett egyéniben V., míg a lány csapat IV. helyen 

végzett 

- Játékos Sportverseny Diákolimpia országos döntőn a csapatuk a VII. helyen végzett 

- Úszásban a II. korcsoportos lány váltó VII. míg Gonda Zita egyéniben a VIII. helyen végzett 

 Az idei tanévben is megrendezték a Református Középiskolák Országos Bajnokságát kosárlabdában, 

kézilabdában és úszás sportágakban, (az utolsó kettőben általános iskolás korosztálynak is). A mostani tanévben 

is szerveztek sítábort Seres János tanár úrnak köszönhetően, amely nagyon jól sikerült.  

Az 5. osztálynak és 1 fő 12. évfolyamos tanulónak volt belső vizsgája. Ebben a tanévben egy fő érettségizett 

testnevelésből, szeretnének kérni új testnevelés szóbeli érettségire felkészítő tankönyveket.  

Ebben a félévben sikeresen megújult a sportcsarnok padlófelülete, és június 20-án átadták az új tornateremet, 

amire megkapták a használatba vételi engedélyt szeptember 1-től.  

Gulyás László kollégájuk a tanév során a pedagógusminősítésen sikerrel vette az akadályokat, így Pedagógus II. 

fokozatba léphetett. Ezúton is gratulálnak neki. Továbbá Seres Jánosnak is, aki elérte a nyugdíjkort és 

szeptember 1-vel nyugdíjba vonul. Azonban továbbra is számítanak a kollégájuk segítségére az úszás órákon. 
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Idén nyáron is lesz 2 sporttábor. Az egyik Gulyás László vezérletéve a már hagyományos Balatoni sporttábor, 

míg itthon Seres János vezetésével a kézműves és sporttábor. Az utóbbira kollégájuk az Erzsébet programban 

pályázott és nyert. 

A tanév végén ismét beadták a TAO-s pályázatukat a Magyar Kézilabda Szövetséghez, melytől a napokban 

kapták meg a döntést, ami szerint sikeresen pályáztunk, és így 3,7 M Ft-os fejlesztésre van lehetőségük.   

Szomorú hír, hogy az iskolánk és munkaközösségük elveszíti Tokács Anikót, aki augusztustól már egy Balaton 

parti iskolát fog erősíteni. Távozásával nagy űrt hagy maga után. Szeretné megköszönni neki azt a sok-sok 

segítséget, támogatást, (amit én személyesen kaptam, továbbá) amiket az iskolának adott, hozott az MDSz-ben és 

MKSz-nél betöltött szerepe által. 

            Karsai András     

testnevelés részmunkaközösség-vezető 

 

A könyvtár beszámolója 

Készítette: Tolnai Erika könyvtáros  

A tanévvel kapcsolatos rendszeresen végzett feladatok: 

 Tankönyvek nyilvántartásba vétele, kiosztása a tanulóknak, a tanári segédkönyvek átadása a tanároknak 

 A nyáron megrendelt és beérkezett könyvtári könyvek és tankönyvek folyamatos leltározása, bibliográfiai 

leírása, bevitele a könyvtári SZMSZ-nek megfelelően a Szikla-21 nyilvántartásába, amely folyamatos 

fejlesztés alatt áll 

 Folyóirat-rendelés és nyilvántartás 

 A könyvtári könyvek számítógépes nyilvántartásba vétele visszamenőleg is (A program vétele előtti 

könyvtári könyvek feldolgozása.) 

 Könyvkölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés 

 Segítségnyújtás az oktatáshoz, tanuláshoz, kutatáshoz, továbbképzéshez, az iskola különböző 

tevékenységeihez 

 A tanárok pedagógiai munkájának segítése 

 A diákok tanulmányi versenyeinek szakirodalmi támogatása 

 Iskolai ünnepélyek, rendezvények könyvtári segédanyagának biztosítása 

 Könyvkiállítások gondozása a könyvtárlókban 

 Új tanulók regisztrálása a könyvtári programban, osztálynövelés a régi tanulóknál 

 A statisztikák elkészítése 

 A selejtezés előkészítése, utána raktárrendezés, a könyvek leltárkönyvből való kivezetése 

 Az intézmény tanárainál, eltávozott diákjainál lévő könyvek visszavétele, a behajthatatlan hiány 

selejtezése 

 A jövő évi folyóirat-megrendelés elküldése, szerződéskötés a KELLO-val 

 Tankönyvrendelés előkészítése, egyeztetés a munkaközösségekkel, szaktanárokkal 

 Tankönyvek alaprendelésének elkészítése, rögzítése 
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 A pótrendelés elkészítése a beiratkozás után, a tankönyvrendelés véglegesítése 

 A tankönyvek előkészítése a szeptemberi kölcsönzésre. 

 

Kiemelt feladat volt ebben az évben is az ó könyvtár és az ifjúsági könyvtár rendezése, amely az állomány 

tekintetében folyamatos.  Az ó könyvtár rendezését megbízási szerződéssel Bodorik Sándor és Szőkéné Papp 

Erika végzi. A további rendszerezési, elrendezési munkák a raktárhelyiségek végleges kialakítása után 

folytatódhatnak. 

Köszöni az osztályfőnökök és a szaktanárok segítségét a könyvállomány év végi rendszerezésében, 

visszaszedésében. Idén is köszöni Kovács Zsolt oktatási igazgatóhelyettes segítő támogatását, illetve a 

tankönyvrendeléssel kapcsolatos folyamatos munkáját. 

Az általános iskolai könyvtár beszámolója 

Ebben a tanévben a könyvtári szolgálatot Molnár Anikóval együtt láttuk el a délelőtti ill. a délutáni órákban.  

A forgalom mindkét időpontban élénk volt, a kölcsönzések, a helyben használat ill. a foglalkozások tekintetében 

is. A félév folyamán Molnár Anikó ismét szervezett vetélkedőt a tanulók lelkes részvételével, nagyon köszönik! 

Június elején a hulladékgyűjtésre végre sor került, a korábban kiselejtezett példányokat mindkét könyvtárból 

elszállították. Köszöni a szállításban nyújtott segítséget a szervezőknek. A tanév végén a tankönyvek visszavétele 

rendben megtörtént, köszöni a kollégák segítő közreműködését! 

A tankönyvek állapota elfogadható, többségük újra kiadható. Továbbra is kéri és javasolná a kollégáknak az 

elfekvő régebbi tankönyvkészletek átvizsgálását, esetleg újra felhasználhatók. 

A tanulókban, szülőkben tudatosítani kell, hogy a csak számukra ingyenes tankönyvek könyvtári példányok, az 

intézménynek nem kevés pénzbe kerülnek, így törekedniük kell azok megóvására, és év végén megfelelő 

állapotban azokat vissza kell juttatniuk. 

 

      

    Tolnai Erika        

                 könyvtáros 
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Az angol nyelvi munkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Dr. Hettinger Sánodor angol munkaközösség-vezető 

A munkaközösség jelenleg 11 fő állandó kollegából áll: 

Áttanító kollegáik: Boldog-Láda Gabriella, Lukács Csilla és Sütő Györgyi kollegák. 

 

Óraszámok: munkaközösségük minden tagja a törvényben meghatározott óraszámkeretben tanít Boldog-Láda 

Gabriella kivételével. Órakedvezményét minden érintett kolléga igénybe tudja venni. 

A tanév célkitűzéseiből eddig megvalósult eredményeik (előrehozott és emelt érettségi vizsgák, 

versenyeredmények és nyelvvizsgák): 

A sikeres érettségire/előrehozott érettségire való felkészítés jegyében január-április hónapban került sor 

osztályozó vizsgára a 11. és a 12. évfolyam anyagából. 22 fő, 11. évfolyamos diákunk sikereresen, jeles 

eredménnyel vizsgázott írásban és szóban, a májusi írásbeli és a júniusi szóbeli érettségit minden fő jeles 

osztályzattal és 90% feletti eredménnyel zárta.  

Papp Gyula Roland, Kun Bence, Soltész Bence, Székely Hanna, Sallai Tifani és Vad Nikolett a 11. B osztályból, Geszti 

Ágota, Kiss Csenge, Fekete Csilla Anna, Máté Gábor Márk, Lázár Rajmund, Mester Lotti pedig a 11. A osztályból 

(Hüse Julianna és Boldog-Láda Gabriella tanulói); Beregszászi Bence 11. C, 94%; Kéri Attila 11. C, 98%  (dr. 

Hettinger Sándor tanulói);    Győri Beatrix, Bíró Petra, Nagy Dóra Mariann, Sőrés Kitti, Gawelda Regina, Johan 

Imola Pálma, Sándor  Henrietta 11. A és Ábrahám Károly 11. C osztályos tanulók Vad Viktória tanítványai 

- A  középszintű érettségi mellett néhány diákjuk emelt szinten vizsgázott angol nyelvből: 

Vizsgázó neve 
Írásbeli/Gyakorlati vizsgarész 

összesen 120 pontból 

Szóbeli vizsgarész 

összesen 30 pontból 

Elért 

pontszám 
Százalék Osztályzat 

Kovács Róbert Ádám 12.A 98 30 128 85 jeles (5) 

Nagy Fanni 12.A 94 29 123 82 jeles (5) 

Simon Klaudia 12.A 81 11 92 61 jeles (5) 

Gátfalvi Kristóf Dávid 11.A 116 19 135 90 jeles (5) 

Kazinczi Kíra 12.B 83 14 97 64 jeles (5) 

Pádár Henrik 12.B 91 23 114 76 jeles (5) 

Csala Ákos 12.C 100 27 127 84 jeles (5) 

Kötél Gergely Gyula 12.C 94 20 114 76 jeles (5) 
  

 

Versenyeredményeink a tanév során: 

 Regionális Angol Nyelvi verseny (2018. november 16. Debrecen): A Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziumában a 2018/19-es tanévben rendezett tehetségkutató angol nyelvi versenyen Patkós Panna 

Mónika 8. osztályos tanuló az írásbeli és szóbeli fordulón 86 diák közül 4. helyezést ért el. 

 MEGYEI ANGOL NYELVI VERSENY TISZAFÖLDVÁR 2019. MÁRCUIS 1. 2019. március 1-én 

rendezték meg Tiszaföldváron a Megyei angol nyelvi versenyt, melyen diákjaink 41-51 fős csoportokban 

idén is szép eredményeket értek el. Gratulálunk nekik és a felkészítő tanáraiknak is. Kéttannyelvű 

versenyzőkkel együtt mérettettek meg. 
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Helyezés  Tanuló    Felkészítő tanár 

4. hely  Kovács Gergő                5. évf   Hüse Julianna 

11. hely  Patkós Panna Mónika    8. évf  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

13. hely  Berczi Nándor                5. évf  Sütő Györgyi 

15. hely  Csányi Kende Tamás     7. évf  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

19. hely   Balázs Jázmin Ingrid     6. évf  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

25. hely  Farkas Viktor Norbert   7. évf  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

29. hely  Iván Orsoly Anna          8. évf  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

29. hely  Horváth-Szabó Gyula    5. évf  Hüse Julianna 

30. hely  Selymes Péter                7. évf  Dr. Hettinger Sándor 

33. hely  Papp Ágoston Sámuel    6. évf  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

34. hely   Bondor Bernadett           8. évf  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

36. hely  Somlai Ákos Levente      6. évf  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

12. hely  Kovács Boglárka             4. évf  Sütő Györgyi 

27. hely  Tóth Flóra              4. évf  Gondáné Bodorik Orsolya 

28. hely  Janó Janka               4. évf  Sütő Györgyi 

22. hely  Simon Robi              7. évf  Tubáné Kurucz Nikoletta 

28. hely  Kiss Natasa              7. évf  Tubáné Kurucz Nikoletta 

32. hely  Nagy Martin              6. évf  Tubáné Kurucz Nikoletta 

26. hely  Jancsa Sára              5. évf  Tubáné Kurucz Nikoletta 

 

 VII. Ábrahám Örzse Emlékverseny: Bencsik Marcell Brúnó, aki a II. kategóriában 7. helyezett lett és 

Kéri Attila ugyancsak II. kategóriában 5. helyezett lett és az iskola által felajánlott Különdíjban 

(Berekfürdői wellness hétvége) részesült.  

A verseny a továbbiakban ilyen formában nem folytatódik, a jövőben a 4., 7-8. évfolyamot célozzuk meg 

regionális szinten és a továbbra is kétfordulós verseny MRKids angol nyelvi verseny néven fut majd. 

 Református Iskolák Országos Angol Nyelvi Versenye (Cegléd, 2019. április 15.) 

 

Helyezés   Tanuló   Felkészítő tanár 

4. hely   (26 főből) Berczi Nándor   Sütő Györgyi 

7. hely   (26 főből) Kovács Gergő   Hüse Julianna 

8. hely   (25 főből)  Csányi Kende Tamás   Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

10. hely  (24 főből) Balázs Jázmin Ingrid   Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

12. hely  (30 főből) Ferró Veronika    Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

13. hely  (25 főből) Major Levente   Dr. Hettinger Sándor 

14. hely  (30 főből) Iván Orsolya Anna   Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

16. hely  (24 főből) Somlai Ákos Levente  Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

8.  hely  Simon Róbert   Tubáné Kurucz Nikolett 

 

A versenyen írásbeli feladatlapot oldottak meg a tanulók, mely nyelvtani tesztből, kiegészítéses feladatokból, 

szövegértésből és hallás utáni feladatok megoldásából állt. 

 Baltazár Dezső Református Általános Iskola Angol Páros Szövegértési Verseny (Hajdúböszörmény, 2019. 

május 10.) Felkészítő tanár: Kovács Róbertné Csepregi Erika Mónika 

Évfolyam  Név       Helyezés 
6.   Balázs Jázmin Ingrid-Somlai Ákos Levente páros 3. helyezett/9-ből   

  
   Papp Ágoston Sámuel-Lantai Lara Ramóna páros 5. helyezett/9-ből  
7.   Csányi Kende Tamás-Farkas Viktor Norbert páros 4. helyezett/11-ből  

   Juhász Kornél-Juhász Olivér páros   8. helyezett/11-ből. 
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Nyelvvizsgákra való sikeres felkészítés továbbra is folytatódott, Csak a második félévben (2018/2019. II. félév) 
43 fő tett alap-, közép- és felsőfokon sikeres nyelvvizsgát. 

 
Iván Orsolya Anna   8. Dexam alap C (KCSE) 
Szabó Amina Veronika  8. Dexam alap C (KCSE) 
Ferró Veronika   8. Dexam alap C (KCSE) 

Futás Csilla   8. Dexam alap C (KCSE) 
Sólyom Petra Veronika  8. Dexam alap C (KCSE) 
Patkós Panna   8. Dexam alap C (KCSE) 
Bondor Bernadett   8. Dexam alap C (KCSE) 
Köteles Réka   8. Dexam alap B (KCSE) 
Vásárhelyi Terézia   8. Dexam alap B (KCSE) 
Szabó Tibor    12.C Dexam felső C (GE) 
Sipos-Vajda Máté    12.A Dexam felső C (HS) 

Pádár Henrik    12.B Dexam közép C (KCSE) 
Bodnár Márton    11.B Dexam közép C (HJ-BLG) 
Klenyár Petra    11.B Dexam közép C (HJ-BLG) 
Mészáros Viktória   11.B Dexam közép C (HJ-BLG) 
Burai Beáta   11.B Dexam közép B (HJ-BLG) 
Vad Nikolett   11.B Dexam közép C (HJ-BLG) 
Ábrahám Nóra    11.B Dexam közép B (LCS) 
Soltész Anna    10.A Dexam közép A (GE) 

Papp László    12.A Dexam közép C (MZS) 
Tóth Adriána    12.A Dexam közép B (MZS)  
Földesi Szabolcs    11.R Dexam közép B (MZS) 
Tőke Levente    11.R Dexam közép B (MZS) 
Varga Dániel    11.R Dexam közép B (MZS) 
Katona Boglárka   10.B Dexam közép C (BLG) 
Nagy Márta Viktória  10.B Dexam közép C (BLG) 
Szűcs Luca   10.B Origo közép C (BLG) 

Butyka László   10.B Origo közép A (BLG) 
Kovács Vivien   12.B Dexam közép C (SGY) 
Nádházi Mónika   12.B Dexam közép C (SGY) 
Ecsedi Bence    12.B Dexam közép C (SGY) 
Király András   12.R Dexam közép C (HS) 
Bihary Petra   10.A Dexam közép C (HS) 
Stass Tilla    10.A Dexam közép C (HS) 
Gonda Luca   10.A Dexam közép C (HS) 
Balogh Zsigmond   10.A Dexam közép C (HS) 

Borzi Barbara   10.A Dexam közép C (HS) 
Porubcsánszki Panna  10.A Dexam közép B (HS) 
Fórizs Ádám   11.C Dexam közép B (HS) 
Kovács Zoltán   11.C Dexam közép C (HS) 
Mihály Gergő   11.C Dexam közép C (HS) 
Mihácsi Alen   11.C Dexam közép C (HS) 
Győri Beatrix   11.A Dexam közép C (VV) 

 

Éves összesítésben az iskola gimnázium (4 és 8 éves), szakgimnázium jelenlegi létszámából 113 fő rendelkezik 

nyelvvizsgával ANGOL nyelvből. A 2018-2019. tanévben 60 tanuló szerzett komplex C típusú angol 

nyelvvizsgát az alábbi lebontásban:  

Alapfokú:   7 fő 

Felsőfokú:  9 fő 

Középfokú:  44 fő. 

 

dr. Hettinger Sándor 

angol nyelvi munkaközösség-vezető 
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Műszaki munkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Faragó Zsolt műszaki munkaközösség-vezető 

A munkaközösség tagjai: 

 Bíró László 

 Csepi József 

 Faragó Zsolt 

 Fazekas István 

 Fülep István 

 Jenei István 

 Sebestyén Antal 

 Szöllősi Péter 

 Szűcs István 

 

Személyi feltételek: informatika területen a következő évre tekintettel szükség lenne egy plusz informatika 

tanárra, amennyiben elegendő jelentkező lesz az informatikai rendszerüzemeltető 13. évfolyamos képzésre. Ez 

sajnos csak augusztusban derül ki. A rendészeti képzésen - a speciális tananyag miatt – rendkívül nehéz az 

órafelosztás. Jelenleg több külsős óraadó is tanít, ami a következő tanévben is csak így lesz megoldható. Jenei 

István kolléga pedagógus továbbképzésen vett részt Nemzetközi Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Oktatási 

Konferencia: Pénzügyi tudatosság és vállalkozásismeret címmel. 

Szöllősi Péter és Sebestyén Antal kollégák a tanév során ECDL vizsgáztatói jogosítványt szereztek. 

Munkaközösségük minősítési eljárásra jelentkezett tagjai közül négyen sikeresen minősültek (Bíró László, 

Fazekas István, Fülep István, Sebestyén Antal), egy fő esetén pedig októberre tolódott az eljárás befejezése 

(Faragó Zsolt). Szűcs István kolléga Mezőtúr Gyermekeiért kitüntető díjban részesült. 

Tárgyi feltételek: Az oktatás feltételei minden szakterületen adottak, illetve a szakmai érettségi vizsga 

lebonyolításához is rendelkezésre áll minden tárgyi eszköz. A jövőbeni fejlesztések tekintetében szükség lesz a 

61-es teremben egy új projektorra, illetve szükséges betervezni ezen terem gépparkjának cseréjét is. 

 

Versenyek: A lehetőségek mentén részt vettek szakmai versenyeken mindhárom szakterületen.  

 

 Dr. Szabó Gusztáv Mezőgazdasági Gépész Emlékverseny: iskolánk csapata országos 4. helyezést ért el, egy 

tanuló különdíjat kapott, illetve a szóbelin legtöbb pontot elérő csapat különdíját is megkapták. (felkészítő: 

Fazekas István) 

 Országos Junior Skills informatikai szakmai verseny: 1 tanuló 34 hely/400 induló (felkészítő: Faragó Zsolt) 

 Görgey Artúr Kupa lövészverseny területi döntőn: lányok 1. 3. és 4. helyezés, fiúk 2. 4. és 5. helyezés. Az 

országos döntőn lányok 5. és 14. helyezés, fiúk 8. helyezés (felkészítő: Fülep István) 

 Légfegyveres lövészkupa országos döntő: lányok 20. és 29. hely, fiúk 15. 52. és 76. hely (felkészítő: Fülep 

István) 

 OSZTV Szeged Országos 10. hely (felkészítő: Szűcs István) 

 Közelharc verseny: 1. 2. és 3. helyek (felkészítő: Szűcs István) 
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 Lónyai Haditorna: 4. és 6. helyezett csapat, különdíj (felkészítő: Szűcs István) 

 Katasztrófavédelmi verseny: régiós 1. helyezett csapat, megyei 2. helyezett csapat (felkészítő: Szűcs István) 

 Rendészeti terepfutó bajnokság: leány 1. 2. 3. és 4. hely, fiúk 1. 4. 8. és 20. hely (felkészítő: Szűcs István) 

 Országos Haditorna döntő: 8. helyezett csapat (felkészítő: Szűcs István) 

 OSZTV Budapest: 13. helyezett csapat (felkészítő: Szűcs István) 

 Megyei kadét iskolák közötti haditorna: leány csapat 1. hely, fiú csapat 4. hely (felkészítő: Szűcs István) 

 

Szakmai ágazati érettségi: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján gyakorlottabban tudtuk felkészíteni a tanulókat a 

szakmai érettségire. Az írásbelin mindenki elérte a minimális szintet, lettek azonban jeles eredményű írásbelik is. 

Egy fő informatika szakos tanuló emelt szintű szakmai érettségit tett szép eredménnyel. Ez volt a harmadik év 

ilyen tekintetben, viszont a következő tanévben érettségiző osztályoknál már más a központi tanterv, így más lesz 

az érettségi követelmény is. Új mintafeladatokat ígértek legkésőbb szeptemberre, illetve változik a szóbeli 

követelményrendszere is. 

 

12. évfolyamos informatika szakos tanulók OKJ-s képzése: Sajnos kevés esélyt lát arra, hogy indíthassák a 13. 

évfolyamot, mivel a végzősök közül szinte mindenki jelentkezett valamely felsőoktatási intézménybe.  

 

Szakmai munkák: Az új (2018/2019-es tanévtől érvényes) kerettantervet sikeresen adaptáltak a helyi tantervbe, 

a 3 féle kerettanterv a most kifutó 12. évfolyammal újra kettőre csökken. ECDL tanfolyam- és vizsgalehetőséget 

hirdetett az iskola az intézmény dolgozóinak délutáni foglalkozások keretében, amire a második félévben a 

jelentkezők alacsony száma miatt azonban nem került sor. 

A nyári gyakorlatok szervezése rendben lezajlott, minden tanuló talált magának gyakorlati helyet. Az új 

kerettantervek alapján informatika szakon nem kell nyári gyakorlat letölteni a tanulóknak. 11. C – gépész: 140 

óra, 10. R és 11. R – rendész: 140 óra. (9. évfolyamon nincs nyári gyakorlat) Ez a következő tanévben az új 

kerettantervek miatt szintén változni fog, ami a rendészeti képzésünket fogja érinteni. 

A 9. évfolyam és a 11. évfolyam informatika szakos tanulói szakmai nap keretein belül a Rafi Hungária Kft.- nél 

üzemlátogatáson vettek részt. 

Végezetül  megköszönte a munkaközösség minden tagjának az elmúlt éves munkáját. 

    Faragó Zsolt 

  műszaki munkaközösség 
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Reál munkaközösségi beszámoló 

Készítette: Fekete Gáborné reál munkaközösség-vezető  

Andrássy Judit óraadó 

Bagdán Beáta óraadó 

Cihat Annamária,  

Fekete Gáborné,  

Gál Sándor,  

Giricz Adrienn 

Iványiné Kecső Éva,  

Kovácsné Kálnai Róza óraadó 

Magyarné Szabó Margit óraadó 

Papp Sándor 

Salyné Buza Hajnalka Zsuzsanna óraadó 

Sipos-Vajda Edit,  

Sipos-Vajda István,  

Szabó Mihály,  

Takács Győző,  

Tubáné Kurucz Nikoletta, 

 

Személyi feltételek: ebben a tanévben létszámhiánnyal küzdött munkaközösségük, így a kollégák egy része 

magas óraszámban, feszítetten végezte munkáját. Remélik, hogy a következő tanévben megoldódik a 

létszámhiány. 

Tárgyi feltételek: bár a tárgyi fejlesztések megindultak, oktatási eszközöket már kaptak (továbbiak beszerzése 

már folyamatban), de itt van a legnagyobb lemaradás a tervekhez képest. A reál tagozat infrastruktúrájához és az 

emelt szintű érettségi felkészítéshez feltétlenül szükségesek lennének a további fejlesztések. A munkaközösségi 

értekezleten történt egyeztetés alapján első ütemben a kémia szertár rendbetételére kerül sor. A kémia szakos 

kollégák segítségével a nyár folyamán a szertár kimeszelése, a tároló szekrények felújítása, a nem használt 

tárgyak, eszközök selejtezése fog megtörténni. A tervek szerint később kerül sor a szaktantermek (kémia, 

biológia, természetismeret- földrajz, fizika) végső fejlesztésére, ill. kialakítására. 

Elvégzett fő feladataik a tanév folyamán 

Versenyek: kistérségi, megyei, regionális és országos versenyeken is részt vettek: matematika, fizika, 

földrajz, biológia tantárgyakból, valamint versenyeken és pályázatokon. Köszönet a felkészítő 

pedagógusoknak munkájukért! 

Érettségi vizsgákhoz: a szakgimnáziumi osztályokban megszűnt az a lehetőség, hogy 5., választott tantárgyként 

esetleg reál tantárgyakat választhassanak (kötelező a szakmai tantárgy), így a matematika marad kötelező 

tantárgyként. A gimnáziumi osztályokban már sokkal színesebb a paletta. Az idei vizsgaidőszakban emelt szinten 

érettségiztek matematikából, fizikából, biológiából, kémiából és földrajz tantárgyakból tanulóik. Kiemelkedő 

eredmények születtek, hála a felkészítő tanárok lelkiismeretes, időt, energiát nem kímélő munkájának. Az emelt 

szintű érettségi vizsgákra csak magas óraszám mellett lehet felkészülni, mivel kötelező a továbbtanuló diákok 

számára az emelt szintű érettségi vizsga, ezért szükséges az emelt - és középszintű érettségi vizsgára felkészítő 

csoportok különválasztása.  

Felkészülés a jövő tanévre: a reál tagozat kapcsán felvetődött az a lehetőség, javaslat, hogy évfolyam szinten 

lehetne szervezni a tagozatos órákat, ill. más azonos évfolyamú osztályokból lehetne a tagozatra beintegrálni 

tanulókat. 

Javaslat a belső vizsgák rendszeréhez: 12. évfolyamon 1 tantárgyra kellene redukálni a vizsgák számát, mely 

tantárgyat a tanuló választaná, a számára legelőnyösebbet. Továbbá 1 napra kellene szűkíteni a szóbeli vizsga 

idejét. 

A 2019/2020-as tanévben újra megszervezik a „Benkő Gyula” Országos Komplex Tanulmányi Versenyüket, 

felfrissítve, újragondolva. Segítenek a Kaán Károly Országos Verseny döntőjének lebonyolításában, 

Környezet- és egészségnevelési programok szervezése ebben a tanévben: egészségnap és egészségnevelési 

témahéten belül- őszi félév; egészségnap tavaszi félév; Termés vetélkedő 5-8. évfolyamos diákoknak,; 

Fenntarthatósági témahét: TESZEDD/ Víz világnapi túra; Mentsük meg a Földet - Föld napjára emlékezés játékos 

formában; Madarak – és Fák Napi rajzpályázat. 

                Fekete Gáborné  

reál munkaközösség vezető 
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Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója 

 

Készítette: Cihat Annamária osztályfőnöki munkaközösség-vezető 

 

nyolc évfolyamos gimnázium 4 évfolyamos gimnázium szakgimnázium (9-11. évfolyam)/szakközépiskola(12. évfolyam)/ 

5.A 20 fő Hollósvölgyiné Gombos Anita   

6.A 26 fő Horváth Mária Alexandra 

7.A 24 fő Gulyás László 

8.A 32 fő 
Kovács Róbertné Csepregi Erika 

Mónika 

9.A 21 fő Vasasné Kiss Csilla 9.B 19 fő Cihat Annamária 9.C 24 fő Burján Tamásné 9.R   22 fő Szűcs István 

10.A 17 fő Mihalináné Lipták Judit 10.B 21 fő Seres Mónika  10.R 21 fő Tokács Anikó 

11.A 15 fő Éger Ádám 11.B 26 fő Hüse Julianna 11.C 17 fő Sebestyén Antal 11.R 27 fő Karsai András 

12.A 29 fő 
Horváth - Gaudiné Csepregi Ágnes 

Csilla  
12.B 25 fő 

Fekete Gáborné 
12.C 

21 fő Faragó Zsolt 
12.R 29 fő 

Dr. Hettinger 

Sándor 

 

Az osztályfőnöki munkaközösségnek a 2018/2019. tanévben 19 tagja volt. Az osztályfőnökök értékelték a 

tanév munkáját, melyben kiemelendő a megemlékezéseken és diákönkormányzat által szervezett 

programokon (adventi családi nap, farsang, diáknap), a 6-8-10. évfolyam kompetenciamérésen való 

részvétellel kapcsolatos szervezési munkálatokat.  

 

Megemlékezések: istentisztelet keretén belül:  

 az aradi vértanúk emléknapja istentisztelet keretében 9. B osztály (Cihat Annamária- of.) - 

Malatinszky Zita 

 REFORMÁCIÓ NAPJA/ Köztársaság napjai megemlékezés 11. B osztály (Hüse Julianna of.)- 

Valuska Lajos 

 Szeretetvendégség 5. A osztály (szülők és tanárok/ túrkevei egyházközség, Bíró Kálmánné Bakos 

Ilona Idősek Otthona, dolgozói köszöntés) Hollósvölgyiné Gombos Anita of. 

 Szeretetvendégség 6. A osztály (szülők és tanárok/ nyugdíjas pedagógusok számára) Horvát Mária 

Alexandra of., Valuska Lajos 

 Karácsonyi istentisztelet 9. A osztály (Vasasné Kiss Csilla of.) Gyarmati Ágnes 

 ünnepi istentisztelet március 15. alkalmából 10. A osztály: (iskolai és városi megemlékezés) 

Mihalináné Lipták Judit of., Valuska Lajos 

 anyák napi istentisztelet 5.A osztály: Hollósvölgyiné Gombos Anita of. 

 Áldozócsütörtöki és pünkösdi istentisztelet 11. A osztály: Éger Ádám of. és Valuska Lajos 

 „Trianon” megemlékezés 9. B és 10. B osztály Hollósvölgyiné Gombos Anita, Malatinszky Zita 

Köszönik az 5. és 6. osztály valamint a 9. és 10. évfolyamos osztályfőnököknek és diákoknak az 5. és 9. 

évfolyamos diákok bevezetését az intézménybe. Köszönik a 11. és 12. évfolyamos osztályfőnököknek és 

diákoknak a Szalagavató és Ballagás megrendezésével színvonalas búcsúzást tettek lehetővé a végzős 

diákoknak. 
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Észrevételek a 2018/2019-es tanévvel kapcsolatosan és javaslatok a 2019/2020-as tanévre: 

 Ügyeleti rendszert nem egységesen értelmezik a pedagógusok, ezért annak pontos szabályozása 

szükséges: 

o tanárok beosztása kötött időintervallumban minden héten, 

o kapu beléptető rendszer kiépítése 

 

 Hiányzások kezelése: a szülői igazolások számának felemelése 3-ról 5 napra. 

 

 Jutalmazások rendje, megkívánja intézményi szinten az egységes jutalmazási rendszert, mert csak 

így lehet a diák fél éves és egész éves munkáját értékelni 

o versenyeken való részvételért milyen fokozatú dicséretet kaphat, ezek összesítése alapján 

pontrendszert kialakítva a legjobbakat külön ünnepség keretén belül jutalmazni, ami 

egybeeshet a pedagógus nappal és köszöntéssel,  

o lehetne a közösségi munkát is jutalmazni, de csak és kizárólag kategóriarendszer alapján 

o 12. évfolyamos szakgimnáziumi diákok jutalmazása a ballagási ünnepségen külön a 

rendész/gépész és informatika tagozaton. 

 

 Év végi jegyek zárásának előrébb hozása, mivel nincs idő az év végi jegyek ellenőrzésére és 

megfelelő magatartás szorgalom jegyek értékelésére az osztállyal együtt, így a pedagógusoknak is 

lenne ideje megnézni és javaslatokat tenni.  

 

 A tanévzáró megtartása az utolsó tanítási napon. 

 

 A belső vizsgák egy napra szervezése és tanítási nélküli napként kezelése. 

 

 Új egységes szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése folyosókra és az udvarra, a dákok 

motiválása hulladékok különválogatására és annak értékesítése, melynek bevételéből a folyosókra 

padokat vásárolnának vagy készíttetnének a diákok számára. 

                 

a 

                  

         Cihat Annamária 

osztályfőnöki munkaközösség-vezető 
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Az általános iskolai munkaközösségi beszámoló 

 

Készítette: Bodorikné Aszódi Ágnes intézményegység-vezető helyettes 

A 2018/2019. tanév félévi beszámolója az általános iskolai intézményegységben 

 

Létszám: A tanévet 284 fővel kezdték  

- alsó tagozat : 162 fő 

- felső tagozat: 122 fő 

Tanév közben érkezett 3 fő az alsóba. 

Tanév közben távozott 5 fő alsós, 4 fő felsős összesen: 9 fő 

Így a tényleges változás 6 fővel csökkenés, a tanévet 278 fővel zárták: 

- alsó 160 fő 

- felső 118 fő. 

-  

2 fő magántanulójuk van, 1 fő az alsóban, 1 fő a felső tagozatban.  

Összesen 14 osztályban tanultak a tanulók. 

A tanulószoba naponta átlagban 26 fővel működött. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült: 34 fő 

Hátrányos helyzetű: 12 fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű: 2 fő 

• SNI adatok: 18 fő rendelkezik szakvéleménnyel 

                                 (9 alsós, 9 felsős tanuló)  

• BTMN: 47 fő  (alsós  18 fő, felsős 29 fő)  

A tanulók fejlesztését 2 fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus, 1 fő fejlesztő pedagógus végezte. 

• Magatartás: iskolai átlag: 4,30 (tavaly év végén 4,29) 

Alsó tagozat: átlaga 4,55 (tavaly év végén 4,55) 

Felső tagozat: átlaga 4,13 (tavaly év végén 4,10) 

Szorgalom iskolai átlag: 4,11 (tavaly év végén 4,05) 

Alsó tagozat: átlag:  4,63  (tavaly év végén 4,60) 

Felső tagozat: átlag: 3,74  (tavaly év végén 3,62)   
 

 Átlagok az alsó tagozaton:  Átlagok a felső tagozaton: 

kitűnő 44 fő 37% 26%  6 fő 5% 4% 

4,75-4.99 21 fő 17% 21%  10 fő 8% 6% 

4,00-4,74 44 fő 37% 41%  36 fő 31% 34% 

3,00-3,99 11 fő 9% 12%  56 fő 48% 50% 

2,00-2,99 - - -  9 fő 8% 6% 

1,00-1,99     - - 0,007% 

    

Osztályozó vizsga : a 2 fő magántanuló augusztusban tesz osztályozó vizsgát. 

Bodorikné Aszódi Ágnes 

               intézményegység-vezető helyettes 
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Ifjúságvédelmi, DÖK beszámoló 

 

Készítette: Szűcs István DÖK-öt segítő tanár - Gimnázium 

A régió gazdasági helyzetéből adódóan az iskolában is sok hátrányos helyzetű diák jár. Nagy figyelmet 

fordítanak a veszélyeztetett gyerekek kiszűrésére és a veszélyforrások kiiktatására. A Gyermekjóléti 

Szolgálattal jó a kapcsolatuk. Fel kell készülniük a diákok és családjaik nehéz helyzetéből adódó direkt és 

indirekt következmények kezelésére. A diákönkormányzat munkáját éves munkaterv alapján végzi..  

                                        Szűcs István 

Diákönkormányzatot segítő tanár, ifjúságvédelmi felelős 

 

Készítette: Csató Szilvia DÖK-öt segítő tanár – Általános Iskola 

- A feladatok sorát a farsangok megszervezése kezdte. Itt is szeretné megköszönni az alsós - felsős 

kollégák munkáját.  

- Júniusban ismét az  új helyszínen szervezték meg  a hulladékgyűjtést. Kevésbé sikerült jól. Lehet ez 

betudható annak, hogy a rossz idő miatt ez a 2. időpont volt. 

- Folyamatos a felsős programok szervezése. A felújítási munkálatok miatt csak a diáknap lett közösen 

megrendezve.  

- Az diáknap az alsó tagozatosoknak is tartogatott új programokat, ahol a diákok hasznosan tölthették el a 

napot. 

- Az Erzsébet program keretén belül 2 ottalvós tábor pályázata nyertes. 2019.07.14-19-ig az alsó 

tagozatosok részére, 2019.07.21-26-ig a felső tagozatosok részére. 

- Az Erzsébet program keretén belül 3 Napközis tábor is nyertes lett. 

                                                               

     Csató Szilvia 

            Diákönkormányzatot segítő tanár 

Készítette: Major Erzsébet ifjúságvédelmi felelős – Általános Iskola 

Az iskola a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként kapcsolatban áll a jelzőrendszer egyéb tagjaival. Az írásbeli 

jelzéseken kívül rendszeresen szakmaközi jelzőrendszeri megbeszéléseken konzultálhatnak az aktuális 

problémákról, változásokról, új ismeretekre tehetnek szert a jelzőrendszer működésével kapcsolatban.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi munkatervükben kiemelt feladatként fogalmazták meg a prevenciót. Ennek 

érdekében szervezték meg egészséghetüket. A felső tagozatos tanulók meghívott szakemberektől hallgathattak 

előadásokat, a korosztályukat érintő témakörökben. Az alsó tagozatos kisdiákok is részt vesznek a prevenciós 

programokban, az egészégneveléssel kapcsolatos tevékenységet végeznek az osztályfőnökök vezetésével. 

Megköszönte a kollégáknak a programok szervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítségét! 

Októberben az iskola egy tanulójával kapcsolatban kellett esetmegbeszélést tartaniuk.  

Hálásan megköszönték a Mezőtúri Református Egyházközség támogatását, amelynek köszönhetően segíteni 

tudtak olyan családoknak, akik szerényebb körülmények között élnek. A felajánlott 150.000.-Ft-ból 

ajándékcsomagot állíthattak össze, mellyel 26 tanulónak és családjuknak a karácsonyát tehették boldogabbá.  

Decemberben Prifer Zsolt vállalkozó az iskola14 hátrányosabb helyzetű tanulóját látta vendégül egy-egy pizzára 

új éttermében. Köszönik a felajánlását! Családlátogatásra egy esetben került sor. Egy családlátogatás 

megszervezése folyamatban van, amely során egy elsős tanuló otthoni körülményeit szeretnék megismerni.   

Végezetül megköszönte a kollégák együttműködését az ifjúságvédelmi tevékenységben!  

Major Erzsébet 

ifjúságvédelmi felelős 
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Kollégiumi munkaközösség beszámoló 

 Készítette: Kiss Imre kollégiumi munkaközösség-vezető 

A tanév elején – szeptember másodikán – a beköltözési létszám 92 volt. A diákok elhelyezése az elmúlt 

évhez hasonlóan történt, a lányok a III. emeleten, a fiúk pedig az I. emeleten és a II. emelet egy részén lettek 

elhelyezve. A tanév során 4 beköltözés és 13 kiköltözés, és 2 újra beköltözés történt, így a kollégium év végi 

létszáma 84 volt. Ebből 38 fő leány és 46 fő fiú tanuló. 

Az évfolyamok megoszlása év elején: 

7. évfolyam:  2 fő 
9. évfolyam:  34 fő 
10. évfolyam:  13 fő 

11. évfolyam:  16 fő 
12. évfolyam:  27 fő 
 

Az évfolyamok megoszlása év végén 
 

7. évfolyam:  1 fő 
9. évfolyam:  30 fő 
10. évfolyam:  13 fő 
11. évfolyam:  16 fő 
12. évfolyam:  24 fő 

     

A tanári feladatokat 7 nevelőtanár látta el: hárman teljes óraszámban, négyen rész óraszámban. 

Teljes óraszámban:  Egervári Zsuzsanna tanárnő, 1. tanulócsoport 
 Füleki Erzsébet tanárnő, 2. tanulócsoport 
 Kiss Imre tanár úr, kollégiumi munkaközösség-vezető 
 

Rész óraszámban: Papp Sándor tanár úr, 3. tanulócsoport 
 Fazekas István tanár úr, 4. tanulócsoport 

 Gyurasicsné Uherkovich Éva tanárnő, 
 Kudlacsek Zsigmond tanár úr 

 

A vasárnapi ügyeletet és az éjszakai ügyeletet a nevelőtanárok felváltva, beosztás szerint látták el, és ez, az 

elmúlt évekhez képest nagyobb esti-éjszakai nyugalmat eredményezett. 

Az iskolaorvos, a tanév elején dr. Kun Elemér volt, de januártól ez változott, dr. Tálas Gabriella végezte a 

betegek vizsgálatát. A kollégiumban az esetleges betegellátást Dézsiné Debreczeni Anita végezte. 

A kollégiumi nevelő – oktató feladatokon belül a legfontosabb célkitűzések közé tartozik az előző évekhez 

hasonlóan a keresztyén életre való, szeretetteljes nevelés, a rendelkezések következetes betartatása és a 

tanulmányi   munka eredményességének növelése. A feladat közel sem egyszerű, főleg a tanulmányi munka 

terén. Főleg a szakgimnáziumi tanulók esetében tapasztaltuk, hogy „sosem volt tanulni való”. 

Örömmel számolhatnak be arról, hogy félévkor még 9 kollégista bukott meg valamilyen tantárgyból, de ez a 

szám a tanév végére 5 főre csökkent. A kollégium minden dolgozója nagyon sokat tett azért, hogy tanulóik 

eredményesebben fejezhessék be a félévet. 

 

Jó tanulmányi eredményű tanulók félévkor: 

(A-B 4,5 felett, C-R 4,0 felett) 
Jó tanulmányi eredményű tanulók év végén: 

(A-B 4,5 felett, C-R 4,0 felett) 

7. évfolyam:  0 fő 

9. évfolyam:  9 fő 

10. évfolyam:  2 fő 

11. évfolyam:  7 fő 

12. évfolyam:  9 fő 

7. évfolyam:  0 fő 

9. évfolyam:  11 fő 

10. évfolyam:  2 fő 

11. évfolyam:  8 fő 

12. évfolyam:  13 fő 
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A pedagógiai munkát, a pedagógiai program szerint végezték. Ez a program rendelkezik a 

csoportfoglalkozások témaköreiről és az egyéb foglalkozások rendjéről. Ezekből a kollégisták önként 

választottak egy foglalkozást, amelyen egész évben részt vettek. Szomorú tapasztalatunk, hogy nagyon 

nehezen motiválhatók diákjaink, pedig kollégáim nagy igyekezettel próbáltak érdekes foglalkozásokat 

tartani, de sokszor nagyon kevés a tanulók érdeklődése, illetve nagyon fáradtak. 

A tanulás mellett kiemelt célként kezelték a szabadidő hasznos eltöltését, és a kollégiumi élet 

megszervezését. Ennek érdekében a DÖK nagy segítségükre volt, lelkes munkájukkal segítették a szabadidős 

programok szervezését, lebonyolítását és a diákokat foglalkoztató problémák megoldását. A szabadidő 

eltöltésének legkedveltebb formája volt a különböző mozgással kapcsolatos tevékenységek, melyhez 

felügyeletet és irányítást biztosítottunk. Szerencsére az iskola rendelkezik több hellyel, ahol akár egy időben 

különböző sportokat lehet űzni. 

A diákok a hitéleti alkalmakon rendszeresen, fegyelmezetten vettek rész a kollégiumi közösség egészével. 

Öröm, hogy a kollégiumi istentiszteleten kívül rendszeresen jártak a tanulók lelkigondozói beszélgetésekre, 

bibliaórákra, ami elsősorban Gyurasicsné Uherkovich Éva lelkész-tanárnőnek köszönhető. 

A diákok nagy százaléka fegyelmezett, tisztelettudó viselkedést tanúsított a tanév során, magatartásukra 

kevés volt a panasz, de vannak köztük olyanok is, akik feszegetik a határokat, így az év vége felé közeledve 

ismét fegyelmezni kellett őket. 

A jövő tanévről: A kollégisták létszáma számottevően nem fog változni, hiszen már 29-en kértek kollégiumi 

elhelyezést, bár most nagyon sok volt a végzős. De, az új tanévben a munkaközösségnek javítania kell az 

osztályfőnökkel való kapcsolatán, és egységesebb, összetartóbb képet kell mutatnia a diákok felé. 

 Kiss Imre 

 kollégiumi munkaközösség-vezető 
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MEZŐTÚRI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKGIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

 
 
 

MRK ÖKOISKOLA  
beszámoló                                                                         

2018/2019 tanév 
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A 2018/2019 - es tanévben célunk volt olyan programok szervezése, melyek elősegítik a diákok 

környezettudatos magatartásának kialakulását: 

 

KÖRNYEZETI NEVELÉS 

TEREMTÉSVÉDELMI HÉT: Reál munkaközösség szervezésben 

 TERMÉS: TEReMtÉSvédelmi Verseny 

Teremtésvédelmi hét kapcsán kerül megrendezésre, ettől a tanévtől 5-6. és 7-8. évfolyamos 

korcsoportban játékos formában ismerkednek a környezetünkkel.   Ajándékozásnál szempont, 

hogy minden résztvevő diák kapjon jutalmazást és az ismeretterjesztés: év madarai könyvjelzőt 

és ebben az évben a gyűjteményükbe csigák kerületek ismertetővel 

 

5-6. évfolyamos csapatok  

 

7-8. évfolyamos csapatok  

 

2018/2019. tanévben 75 diák vett részt. Madárbarát iskolaként 

a feladatok a madarak köré épültek, a csapatoknak madárfajok 

ismeretén túl, madárodú típusokat, madártávlatból készült 

fotók alapján kellet felismerniük a földrajzi helyeket. A 

verseny lebonyolítását a MRK Gimnázium 9. b osztályos 

tanulók segítették. 
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TERMÉS   2018. október 2.   7-8. évfolyam 

csoportnév tagok osztály 

1. 
feladat 

2. 
feladat 

3.  
feladat 

4. 
feladat 

összesen 
helyezés 

10 
pont 

15 
pont 

12 
pont 

18 
pont 

55 pont 

Levendulák Rácz Bettina, Kirják Fanni, Magda Renáta 3 7.a 4 12 9 13 38 
I. 
 Gólyák Mihály-Fabó Sára, Patkó Lili, Patkó Petra 3 8.G 7 13 10 8 38 

Okosok Rézsó Róbert, Katona Martin, Fejes Gergő 3 8.a 6 14 8 9 37 II. 

NASA Fazekas Brigitta,  Tóth S. Henrik 2 8.a 5 10 12 8 35 III. 

Unikornis Szűcs Lili, Kovács Anna 2 8.b 4 10 11 8* 33 IV. 

Csak Természetesen Major Levente, Avramucz Ruben, Debreceni Dániel 3 7.G 6 12 5 8 31 V. 

Lakatos pitypangok Soós György, Varga Flórián, Szűcs Imre, Búsi László 4 7.a 6 5 8 11 30 
VI. 

 Nokedlik Grédi Attila,Pabar Ákos, Geszti Adrienn 3 8.G 3 11 7 9 30 

Playerek Farkas Viktor, Vasas Benedek, Pap László 3 7.G 7 7 8 7 29 VII. 

Picikék Vásárhelyi Terézia, Bíró Anna, Szabó Virág,  3 8.G 4 11 2 11 28 VIII. 

A Lányok Székely Sára, Bíró Nóra, Perjesi Karina 3 8.b 2 5 8 12 27 
IX. 

 Sasmadarak Szabó Amina, Iván Orsolya, Bondor Bernadett 3 8.G 4 13 2 8 27 

Gyíkok Varga Gábor, Makarov Enikő, Kiss Natasa 3 7.b 3 10 5 8* 26 X. 

Orchideák Gyarmati Amrita, Rácz Dzsenifer 2 7.a 2 12 3 8* 25 
XI. 

 Nagyokosok Papp Zsófia, Pulya Dominika, Beregszászi Bogárka 3 8.b 3 6 5 11 25 

Béke Szigete Eszes Szilárd, Tóth Károly, Bondár Marcell 3 8.G 3 6 5 9 23 XII 

*nem volt név a  feladatlapon, így a legalacsonyabb pontszám került beszámításra. 

2018. október 4.    5-6. évfolyam 

csoportnév tagok osztály 

1. 
feladat 

2. 
feladat 

3. 
feladat 

összesen 
helyezés 

10 pont 15 pont 18 pont 43 pont 

Csukák Arany Hunor, Ecsedi Kristóf, Kovács Gergő 3 5.G 7 15 12 34 I. 

Angry birds Berényi Tamás, Sipos Tamás, Nagy Martin 3 6.b 9 11 13 33 II. 

Bio hármas Bíró Tamara, Murányi Hanna, Jancsa Sára 3 5.o 8 11 13 32 III. 

Óriás Lajhárok Gáll Jázmin, Lantai Lara, Baranyi Fruzsina 3 6.G 8 6 12 26 IV. 

PVE Kiss Lajos, Pető Dániel, Malavolti Riccardo 3 5.o 7 9 9 25 V. 

Természetesek Borzi Kristóf, Karsai Krisztián 3 6.G 7 9 8 24 VI. 

Csini Csapat Bán Irén, Baukó Zengő, 2 5.G 5 7,5 9 21,5 VII. 

Verebek Dúzs Boglárka, Busi Adrián, Bordács Zoltán 3 6.a 6 6 6 18 VIII. 

Gyilkos poloskák Somlai Ákos, Hegedűs Tibor 2 6.G 7 5 5 17 IX. 

Szuper csajok Kozák Johanna, Lakatos Vanessza, Patkós Karina 3 5.o 4 3 9 16 X. 

 

Kapcsolódó program: Teremtésvédelmi rajzpályázat a Hittan és ének munkaközösség szervezésében. 
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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 

Mentsük meg a FÖLDET játék a Föld napja alkalmából, az iskolaudvaron elhelyezett kártyákon lévő 

kérdések megválaszolásával lehet teljesíteni (5-6. évfolyam). 

Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió 
amerikai emelte fel szavát a természetért. 2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésére 

az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. A Föld napja mozgalom egyik 

jelmondata: „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”Az 5-6. évfolyamos tanulók „Mentsük meg a 

Földet!” játékos vetélkedőn vettek részt a Föld napjához kötődve. 

 

 

  

 

 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://hu.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Nemzetek_Szervezete
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_22.
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TESZEDD!  és Víz világnapi túra 

 

2019. március 18 – 22. között megrendezésre került fenntarthatósági témahéthez és a TESZEDD, önkéntesen a 

tiszta Magyarországért programhoz kapcsolódott Intézményünk. A témahét fővédnöke Áder János köztársasági 

elnök. A fenntarthatósági témahét kiemelt témái között szerepelt a víz; egészség és jólét; fenntartható városok és 

fellépés az éghajlatváltozás ellen. 

Városunkon átívelő Hortobágy – Berettyó főcsatorna partján szerveztünk diákjainknak túrát. A 

középiskolások Szűcs István tanár úrral 12 kilométeres, az 5-8. évfolyamosok Hollósvölgyiné Gombos Anita és 

Cihat Annamária tanárnővel 6 kilométeres sétát tettek meg és tisztították meg a csatorna partját. A víz 

világnapjához kacsolódva Vödrös Lajos a ZÖLDVADON Természetvédelmi Egyesület elnökének 

támogatásával a diákok előadást hallgattak meg a túrát megszakítva: Tóth Tamástól a Körös-Maros Nemzeti 

Park és Kisházi Péter Konrádtól a Közép-Tiszai Vízügyi Igazgatóság munkatársától a Hortobágy – Berettyó – 

főcsatorna történetéről és a 19. századi vízszabályozásról. 
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Víz világnapi verseny 

2019. március 21-én a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Szervezete és a NEFAG Zrt. Erdei Művelődés 

Háza a Víz Világnapja alkalmából vetélkedőt rendezett a Térségünk a Közép Tisza címmel. A vetélkedő során a  

csapatok a akadályverseny formájában több helyszínen ismerkedtek meg a víz  sokrétű szerepéről. 

Intézményünket két csapat képviselte: 

A HIÚZOK csapat megyei 4. helyezés ért el: 

Mihály-Fabó Sára, Barna Szabolcs, Pabar Ákos az MRK Gimnázium 8. osztályos tanulói. 

A POLOSKÁK csapat megyei74. helyezés ért el: 

 Bodnár Szabolcs, Fási Patrik , Kovács Dominik az MRK Általános Iskola 8. a és  b osztályos tanulói 
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Madarak és Fák napja 

 

A beérkezett pályaművek alapján módosított 

kategóriák: 

I. kategória (1-4. évfolyam)  

          különdíj: Juhász János 

                                         4. b osztály 

1. helyezés:Weigert Linda  

2. helyezés: Szabó Zselyke Zsóka 

                Süveges Eszter 

3. helyezés: Madarász Gábor 

emléklap: Priffer Petra, Major Regina, Kőnig Balázs 

II. kategória (5. évfolyam) 

1. helyezés: Mester Zalán 

2. helyezés: Arany Hunor 

3. helyezés: Juhász Luca 

 

III. kategória (6. évfolyam) 

1. helyezés: Gátfalvi Flóra 

2. helyezés: Arany Botond 

3. helyezés: Soltész Gabriella 

IV. kategória (7-8. évfolyam)  

         különdíj: Szöllősi Panna 

1. helyezés: Kirják Fanni 

2. helyezés: Rácz Bettina 

3. helyezés: Gyarmati Amrita 
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Madárbarát kert gondozása és a Magyar Madártani egyesülethez pályázat benyújtása, melyet elnyert 

az Intézmény és az Óvoda is (új madárodúk kihelyezése). 

   

TANÓRAI TEVÉKENYSÉGEK 

 megemlékezés a víz világnapjáról 

 gyerekek által tartott kiselőadások: 

madarak: Ecsedi Kristóf 5. osztályos tanuló (nyolc évfolyamos gimnázium) 

  

  

kedvenc háziállatom bemutatása 
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TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK 

 Kaán Károly  Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

TÚRÁK, KIRÁNDULÁSOK, táborok 

 diákönkormányzat, osztályfőnöki mukaközösség és a testnevelés részmunkaközösség szervezésében 

 Less Nándor emléktúra 

 kirándulások során törekedtek az osztályfőnökök, hogy a természetben minél több időt töltsenek: 

kerékpártúra, lakókörnyezetünk természeti értékeinek megismerése, 

 rendvédelmi képzésben lévő tanulók teljesítménytúrákon vesznek részt a természetben 

 Erzsébet tábor és osztálykirándulások 

 ÖKO - tábor: 2019. augusztus 12-17. 

KÖRNYEZETÜNK TISZTASÁGA 

 A Diákönkormányzat szervezésében hulladékgyűjtésen papírt és fémet, műanyagot diákjaink a 

tavaszi félévben gyűjtöttek a diákok. 

 A intézmények udvarán keletkezett zöld hulladékot a korábban tangazdaságként működő területen 

van elhelyezve- komposztálva. 

 SZERETETHÍD program keretében egy-egy természetközeli terület illetve a református temető 

megtisztítását vállalják a diákok. 

EGÉSZSÉGNEVELÉS 

   EGÉSZSÉGNAP  

diákönkormányzat, osztályfőnöki mukaközösség és a testnevelés részmunkaközösség szervezésében 

Általános Iskola (november): 

 

- játékos sportprogramok 

- egészséges ételek- minden osztály egy-egy zöldséget vagy gyümölcsöt válszatott, 

amibőlplakátot készítettek, és bemutatót tartottak 

- előadások a felső tagozatos diákoknak (tisztaság, dohányzás, serdülőkor) 

- https://www.youtube.com/watch?v=jMca1qvVHhY 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jMca1qvVHhY
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Gimnázium (április):  

- játékos sportprogramok  

- előadások a diákoknak https://www.youtube.com/watch?v=OhepIedBDDE 

Városi Egészségnapon való részvétel 

Elsősegélynyújtó szakkör a Vöröskereszt szervezésében diákjaink számára  

Elsősegélynyújtó versenyeken való részvétel: 

- Országos elsősegélynyújtó versenyen való részvétel  

- Katasztrófavédelmi verseny 

Biológia óra másként 

   

 

  

  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OhepIedBDDE
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LELKI EGÉSZSÉG 

Lelkigondozás a Hit és ének munaközösség szervezésében: 

- diákok részsére és a 

- pedagógusok számára: „Csendes Percek” – bibliaóra imaközösséggel egybekötve a dolgozók számára 
havonta, szerdánként külön az óvodában, általános iskolában és gimnáziumban tartottak, 

- Napközis hittanos tábor: 1-4. évfolyamos diákok számára, 

- Angol Biblia tábor 

- Hittan tábor 

- Csendesnap 

- családi vasárnap 

 

HAGYOMÁNYŐRZÉS 

- nemzeti ünnepeinken való megemlékezés: aradi vértanúk, 1956-os és 1948-as forradalom és 

szabadságharc, költészet napja – Humán munkaközösség szervezésében 

március 15. https://www.youtube.com/watch?v=HvMM2kU-bjo 

/https://www.youtube.com/watch?v=dbdxJwYvQGI 

Trianon: https://www.youtube.com/watch?v=sxoTuvmcud8 

- testvériskola- Kézdivásárhely 

- karácsony, húsvét Hittan és ének munkaközösség és Humán munkaközösség szervezésében 

https://www.youtube.com/watch?v=PU3k3GRgbiQ 

- reformáció napja,evangelizáció, konfirmációs vizsga 8. és 10. évfolyamos diákoknak, Csendesnap a  

Hittan és ének munkaközösség szervezésében 

- anyák napja https://www.youtube.com/watch?v=gxXt5kPNC8s 

- Szalagavató, ballagás https://www.youtube.com/watch?v=j-TJX6fDJeY 

- kézműves tábor 

Diákönkormányzat szervezésében 

- ADVENT témahét: 

teremdekoráció, kézműves foglalkozás, játékos sportvetélkedők, karácsonyi asztal készítése 

szeretetvendégség: 

FARSANG 

jelmezes felvonulás, játékos sportvetélkedők, egészséges falatkák készítése 
https://www.youtube.com/watch?v=l2wBgGxrHxE&t=7s 

- DIÁKNAP 

játékos sportvetélkedők, hagyományos alföldi ételek főzése a szülők bevonásával, karaoke 

https://www.youtube.com/watch?v=2TBIT_mcEtY 

további videók: 

https://www.youtube.com/user/RefMtur/videos?view=0&sort=dd&flow=grid 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HvMM2kU-bjo
https://www.youtube.com/watch?v=dbdxJwYvQGI
https://www.youtube.com/watch?v=sxoTuvmcud8
https://www.youtube.com/watch?v=PU3k3GRgbiQ
https://www.youtube.com/watch?v=gxXt5kPNC8s
https://www.youtube.com/watch?v=j-TJX6fDJeY
https://www.youtube.com/watch?v=l2wBgGxrHxE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=2TBIT_mcEtY
https://www.youtube.com/user/RefMtur/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

