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TARKABARKA 
A Sári Gusztáv Általános iskola és Alapfokú 

MŰVÉSZETI ISKOLA 
 Diákújságja 

6., tanévzáró szám   

XXXVI. évfolyam                                                            2021. július                                                                                               
A tartalomból: 

 Tantestületi kirándulás 

 Osztálykirándulások  

 DÖK-nap 

 Bizonyítványosztás 

 Tanév végi eredményeink 

 Kitűnők és jelesek 

 Nevelőtestületi dicséretek 

 Ballagás 2021 

 Búcsúzó és búcsúztató  

   beszédek 

 Jutalmazott nyolcadikosaink 

 Jutalmazott dolgozóink 

 Csodaszarvas táborok 

 Pedagógus Szolgálati  

    Emlékérem 

 Versenyeredményeink 

 

Az 5. számunk megjelenése óta is történtek 

velünk említésre méltó események. Hogy 

ezek se tűnjenek el a feledés homályában, 

összegyűjtöttük a legfontosabbakat a tanév 

végi életünkből. 

 

 

  
„Volt lecke rengeteg 

s játszottunk eleget. 

Szurkoltunk is? Lehet, 

de üsse kő: 

ami rossz, elszaladt, 

ami jó, megmarad, 

tótágast, gyerekek, 

száz cigánykereket,- 

ma az a fő, 

hogy itt van a, itt van a  

nagy szünidő!” 

                          Szabó Lőrinc 
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Tantestületi kirándulás 

 

   Az iskola dolgozói minden évben közös kiránduláson vesznek részt. Az idén a 

járványhelyzet miatt nem merészkedtünk messzire. Június 4-én Debrecent és a 

környékét vettük célba, és így is jól sikerült a napunk. Először a Szent Anna-

templomot és annak felújított orgonáját tekintettük meg. Iskolánk művésztanára, 

Dobos Mihály Ödön rövid orgonakoncerttel örvendeztetett meg minket.  Ezután 

a Zsuzsi Erdei Vasút közel százéves, felújított épületeit, vasúttörténeti 

relikviákat szemléltünk meg, idegenvezetőnk beavatott minket az Erdőspuszták 

izgalmas múltjába.  Történelmi kalandozásunkat az Ördögárok felkeresésével 

folytattuk, az ókori „védőkerítés” helyreállított szakasza csonka formájában is 

lélegzetelállító. Majd a bánki arborétumban gyönyörködtünk a természetben, 

megismertük a vákáncsosok (erdőirtók- és telepítők) küzdelmes mindennapjait. 

A sok szellemi kaland után testünket is megerősítettük egy ízletes, közös 

ebéddel a Nagyerdőn, majd rövid szabad program következett. A vállalkozó 

kedvűek meghódították a Víztornyot a 207 lépcsőfok megmászásával, miközben 

a többiek kellemesen elbeszélgettek az árnyas nagyerdei padokon.  

  Sokan egyetértettünk abban, hogy nem kell messzire utazni ahhoz, hogy 

érdekes helyeket fedezhessünk fel, és jól érezhessük magunkat.  

                                                                          Papp Judit pedagógus  

Június 9-én a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ „Együtt 

könnyebb” pályázatának érzelmi és értékközvetítő nevelést segítő 

programjának keretén belül a hetedik és nyolcadikos osztályos tanulók a 

helyi amatőr színtársulat, a LAKAT Színpad drogprevenciós célzatú 

kisjátékfilmjét tekintették meg a Művelődési Házban.  

Az iskola pedagógusai június 16-tól augusztus 19-ig felügyeletet tartanak 

délutánonként azoknak a gyerekeknek, akik a Kaba Város Önkormányzata 

EFOP-1.5.3-16-2017-00010 „Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező 

településeken” című projekt támogatásával megvalósuló Szivárvány táborban vesznek részt.  

Intézmények közötti programok 
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Rendhagyó osztálykirándulások az alsó tagozaton 

 

Az alsó tagozatos diákok - a járványügyi helyzet miatti óvatosságból – az 

osztálykirándulásukat nem távoli helyekre szervezték, hanem itt, helyben kerestek közös 

élményeket és programokat. Május 26-án az 1. a, 1. b., 1. c és 2. b, május 28-án a 4. a és 4. b, 

június 2-án a 2. a,  június 3-án pedig a 3. a és 3. b osztály keresett kalandokat a városunkban. 
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Rendhagyó osztálykirándulások a felső tagozaton 

 

Június 7-i osztályok közötti vetélkedő 

A bizonytalan egészségügyi helyzet miatt tíz felsős osztályból nyolc osztály közös játékos 

vetélkedő mellett döntött az osztálykirándulás helyett. A város különböző helyszínein játékos 

feladatokkal várták őket a pedagógusok. A játszótéren Koháry Uzonka a közmondások 

ismeretében mérte fel a gyerekek jártasságát. A sportpályán Szecskó Alfréd sportjátékokkal 

várta a versenyzőket, volt kosárra dobás, kötélhúzás, kapura rúgás. Az Ifjúság utcai parkban 

Furkóné Rácz Henriettánál izgalmas tematikus totó volt a feladat. A piac melletti füves 

területen Czibere Réka jól sikerült memóriajátékkal, tárgykeresővel fogadta a gyerekeket. A 

kondiparkban Bagi Lajos azt tesztelte, mennyire ismerik a gyerekek a magyar városokat. A 

templomkertben Tóth Károlynénál Magyarország puzzle és darts volt a megmérettetés tárgya. 

Az ÉPTEK mögötti parkolóban Varga Anita ötletesebbnél ötletesebb ábrákat rajzolt fel az 

aszfaltra, és ezeken kellett a négyszínelméletet bizonyítani a diákoknak. A legnépszerűbb 

állomásnak a kora nyári kánikulában a közös fagyizás bizonyult a 8. állomáshelyen, a 

pizzériában. A csapatok közti vidám vetélkedőt a 7. b osztály nyerte. Második lett a 8. a, 

harmadik pedig a 7. c osztály. Jutalmuk egy-egy társasjáték.  
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Osztálykirándulások a felső tagozaton 

 

Ugyanezen a napon, június 7-én a 6. b osztály tanulói kerékpárra pattantak, és meg sem álltak 

a Keleti-főcsatornáig. Ott aztán akadálypálya, gyalogtúra várta a gyerekeket, majd jól 

megérdemelt közös ebéddel, beszélgetéssel zárták a napot.  
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DÖK-nap 

 

 

A tanítási év utolsó napja hagyományosan DÖK-nap. A június 15-i, Kiss Éva DÖK-segítő 

pedagógus által szervezett napunk most kicsit másképpen alakult. A nyolcadikosok mókás 

öltözékeket öltöttek magukra, és zenés felvonulást tartottak először a kézilabdapályán, majd 

az alsóbb évfolyamosok nagy örömére a Kultúriskola udvarán. Ezután a városközpontot járta 

be a vidám sereg. Ezalatt a többiek különböző programokon vettek részt. Az alsósok 

osztálykeretekben maradva, kötetlenül játszottak. A felsősök számára a délelőtt a 

városismeret jegyében telt. Hét állomáson (iskola, templomkert, Városháza, kondipark, 

játszótér, a Művelődési Ház udvara, a Tornacsarnok melletti füves rész) kellett a gyerekeknek 

Kabával kapcsolatos feladatokat megoldaniuk. A játékos feladatok megoldásában a 7. c 

osztályos gyerekek segédkeztek. Kis ízelítő a feladatokból: az iskola legrégebbi tablójának 

felkutatása, az énekterem névadójának kiderítése, osztályfotó készítése, a templomkert 

tölgyfáinak és a Városháza főbejárati lépcsőinek megszámolása, vaktérképen Kaba 

nevezetességeinek bejelölése, régi épületek fotóiból képkirakó, kabai közmondások 

értelmezése, városunk híres szülötteinek megnevezése, szembekötősdi akadálypályán. Az 

osztályok közötti vetélkedőt a 7. b osztály nyerte, jutalmuk egy nagy szatyornyi édesség volt.  

Ezután a nyolcadikos osztályok focimérkőzésére került sor, győztesként a 8. c osztály került 

ki. Jól sikerült, vidám programmal zártuk a 2020-2021-es tanévet. 
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DÖK-nap 
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Év végi osztályprogram 

 

A 7. a osztályosok, akik nemcsak a finom falatokra, hanem a közös programra is ki voltak 

már éhezve,  családi szalonnasütést tartottak június 11-én.  

 

 

Bizonyítványosztás 

 

A járványügyi helyzet miatt nem volt közös tanévzáró ünnepség. Emiatt a bizonyítványokat 

sem a megszokott keretek között vették át tanítványaink. A nyolcadikosok június 19-én, a 

ballagásukon, a többiek pedig június 21-én vették kézhez a bizonyítványukat. A 

dokumentumok átvétele továbbra is szigorú szabályok betartása mellett zajlott: az 

épületekben egy időpontban egy szinten csak egyetlen osztály tartózkodhatott. Ha a szülők is 

szerettek volna jelen lenni az eseményen, akkor az udvaron került sor a bizonyítványok 

átadására. 

 

 

 

 

 
 

 



 9 

Tanév végi eredményeink 

 

Iskolánk tanulmányi átlaga 4,05.  

 

 
 

2. a 4,49 5. a 3,90 

2. b 4,35 5. b 4,11 

3. a 4,31 6. a 3,85 

3. b 3,94 6. b 4,15 

4. a 4,41 7. a 3,72 

4. b 4,48 7. b 3,83 

 

7. c 3,80 

8. a 4,07 

8. b 3,81 

8. c 4,02 

Kitűnők száma: 38 fő (és 13 kitűnően megfelelt az 1. évfolyamon) 

Jelesek száma: 35 fő 

Szülői kérésre évfolyamot ismételhet az első évfolyamon 3 fő.  

Összesen 11 tanuló bukott 27 tantárgyból. 1-3 tantárgyból bukott 9 tanuló, ők javítóvizsgát 

tehetnek. 4 vagy több tantárgyból bukott 2 tanuló, nekik az évfolyamot meg kell ismételniük. 

Bukásmentes osztályok: 2. a, 2. b, 3. a, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 7. b, 8. a, 8. b.  

 

Iskolánk magatartási átlaga 4,54 (alsóban: 4,66, felsőben: 4,43). 
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Tanév végi eredményeink 

 

Iskolánk szorgalmi átlaga 4,24 (alsóban: 4,40 felsőben: 4,08). 

 

Dicséretet kapott tanulók száma: 263 fő (ebből szaktanári: 143, osztályfőnöki: 233, igazgatói: 

119, nevelőtestületi: 23). 

Figyelmeztetést kapott tanulók száma: 92 fő (ebből: szaktanári: 87, osztályfőnöki: 53, 

igazgatói: 22, nevelőtestületi: 5). 

Az Egyénre szabott kritériumorientált, diagnosztikus mérési-fejlesztési rendszerben 

ebben a tanévben a legjobb eredményt Papp Zsófi 3. a osztályos tanuló érte el. 

 

Tantárgyi átlagok: 

 

 tantárgyak év vége 

 

1. etika, hit- és erkölcstan 4,86 

2. dráma és tánc 4,80 

3. testnevelés 4,69 

4. vizuális kultúra 4,57 

5. német nyelv 4,56 

6. informatika 4,41 

7. hon- és népismeret 4,28 

8. ének 4,27 

9. technika 4,26 

10. külalak 4,10 

11. környezet, természetismeret 3,91 

12. biológia 3,77 

13. magyar irodalom 3,75 

14. angol nyelv 3,72 

15. földrajz 3,57 

16. kémia 3,55 

17. fizika 3,54 

18. magyar nyelv 3,52 

19. történelem 3,46 

20. matematika 3,42 

 



 11 

Kitűnők és jelesek 
 

Kitűnők: 

 
alsó tagozat 
1. Kiss Boldizsár 1. a 

2. Kovács Veronika 1. a 

3. Makai Roland János 1. a 

4. Nagy Csenge 1. b 

5. Kelemen Vivien 1. b  

6. Gaina Dominika Violetta 1. b 

7. Balogh Szabolcs 1. b 

8. Balogh Anna 1. c  

9. Bende Anna Lili 1. c 

10. Király Dániel 1. c 

11. Kovács Eszter Csillag 1. c 

12. Tóth Csenge 1. c 

13. Haja Lilla Norina 1. c 

14. Cseke Anikó 2. a  

15. Ludányi Zsófia 2. a 

16. Nagy Linett 2. a 

17. Szilágyi György Zalán 2. a 
18. Papp Máté 2. b 

19. Czifra Dorina 2. b 

20. Nagy Fanni 2. b 
21. Antal Hanna 3.  

22. Bojti Rebeka 3. a 

23. Papp Zsófi 3. a 

24. Szarvas Levente 3. b 

25. Szoboszlai Ádám 3. b 

26. Asztalos János Bálint 4. a 
 

27. Csátré Anna 4. a 

28. Ispán Sarolta 4. a  

29. Kovács Kinga Anikó 4. a 

30. Vágó Veronika 4. a 
31. Borbély Emese Ilona 4. b 

32. Papp Bíborka Hajnal 4. b 

33. Turóci Orsolya Anita 4. b 

 
felső tagozat 
1. Virág Kálmán Szabolcs 5. a 
2. Kovács Fruzsina 5. b 

3. Németh János 5. b 

4. Papp Gréta 5. b 

5. Husi Dóra 6. a 

6. Szabó Réka Piroska 6. a 
7. Erdei Erika 6. b 

8. Fazekas Nóra 6. b  

9. Késmárki-Kodak András 6. b 

10. Szoboszlai Sára 6. b 

11. Szőllősi Mercédesz Hanna 6. b 

12. Balog Edina Nikolett 7. a 
13. Balogh Péter János 7. c 

14. Papp Eszter 7. c 
15. Erdei Dorina Flóra 8. b 

16. Kovács Tímea 8. b 
17. Korcsok Adrienn 8. c 

18. Sáska Sándor 8. c 
 

Jelesek:  
  

alsó tagozat  
1. Hodák Levente Norbert 2. a 

2. Kiss Valéria 2. a  

3. Virág Letícia Eszter 2. a 

4. Szabó Nóra 3. a 

5. Mester Zsófia 3. b 

6. Szabó Patrik 4. a 

7. Cseke Zoltán 4. b 

8. Stéh János Nándor 4. b  

9. Molnár Patrik 4. b 

10. Haja Gyula 4. b 

 
felső tagozat 
1. Elek Viktória 5. b 

2. Almási Ágnes Nikolett 6. a  

3. Egri Hanna 6. a  

4. Fülöp Flóra 6. a 

5. Kovács Petra 6. b 

6. Szentjóbi Gréta 6. b  

7. Tenyei Mihály 6. b 

8. Apponyi Csenge 7. a 

9. Asztalos Beatrix Erzsébet 7. b 

10. Batiz Béla Benedek 7. b 

11. Stefán Dóra 7. b 

12. Bojti Bence 7. c 

13. Cseke Borbála 7. c 

14. Szentjóbi Péter 7. c  

15. Tóth Karina 7. c 

16. Zagyva Fanni 7. c 

17. Bátori Lili 8. a  

18. Fülöp Jázmin 8. a 

19. Mester Dániel 8. a  

20. Szabó Hajnal Csillag 8. a  

21. Szarvas Noémi 8. a 

22. Nagy Lajos 8. b 

23. Cseke Sára 8. c 

24. Győri Boglárka 8. c 

25. Nagy Anita 8. c 
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Nevelőtestületi dicséretet kapott tanulóink 
 

   

Alsó tagozat: 
1. Cseke Anikó 2. a 
 
Felső tagozat: 
1. Husi Kincső 5. a 

2. Papp Gréta 5. b 

3. Husi Dóra 6. a  

4. Szabó Réka Piroska 6. a 

5. Erdei Erika 6. b 

6. Fazekas Nóra 6. b 

7. Szoboszlai Sára 6. b 

8. Késmárki-Kodak András 6. b 

9. Balog Edina Nikolett 7. a 
 

10. Papp Eszter 7. c 

11. Cseke Borbála 7. c 

12. Szentjóbi Péter 7. c 

13. Szabi-Bagi Dóra 7. c  

14. Tóth Karina 7. c 

15. Zagyva Fanni 7. c 

16. Szabó Hajnal Csillag 8. a  

17. Faggyas Nóra 8. a 

18. Pap Noel 8. b 

19. Korcsok Adrienn 8. c 

20. Sáska Sándor 8. c 

21. Győri Boglárka 8. c 

22. Husi Viktor 8. c 
 

 
 

A művészeti iskola év végi eredményei 
 

A négy településen működő művészeti iskola 109 tanulóját 10 pedagógus oktatta három 

művészeti ágon.  

A zeneművészeti ágon  

- 79 csoport (kamarazene, szolfézs, korrepetíció)  

- 65 tanuló egyéni (egyéni fő tanszaki csoportok) 

- 65 növendék hangszeres  

Képző- és iparművészeti ág: 

- 1 csoport 

- 13 tanuló  

Színművészeti ág: 

- 3 csoport 

- 31 tanuló  

 

Dicséretet kapott tanulók száma: 32 fő, ebből: 

- igazgatói: 13 fő 

- szaktanári: 32 fő 

- nevelőtestületi: 2 fő 

A tanulóink hiányzása a következőképpen alakult: igazolt hiányzás 117 óra (1,07 óra/fő), 

igazolatlan hiányzás nem volt. 

                              Forrás: Pappné Székely Éva intézményegység-vezető év végi beszámolója 
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Ballagási pillanatok 2021 
 

A nyolcadik osztályosok ballagására június 19-én került sor. Három osztály 49 tanulójától 

vettünk búcsút a központi iskola kézilabdapályáján. Szerencsére a tavalyinál több 

hozzátartozó jelenhetett meg ünnepségünkön.  
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A hetedikesek búcsúztató beszéde: Zagyva Fanni 7. c 
 

Tanévünk egyik legnagyobb ünnepén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a végzős 

tanulókat, az őket ballagtató osztályfőnököket, a gyermekeikre joggal büszke szülőket, 

meghívott vendégeinket és minden kedves jelenlévőt!   

 
 

 

 

 

 

 

 

Kedves Ballagó Diákok! 

 

 Kiss Kálmán szavaival szólok hozzátok: 

„Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep,  

a szó, a könny, a mosoly s a virág. 

Körétek gyűlik szinte a világ,  

s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket.”  

 

Eljött a nap, amikor búcsút inthettek az általános 

iskolának. Már elköszöntetek tanáraitoktól, 

diáktársaitoktól.  

Ünneplünk, mert most számotokra lezárult életetek 

egy meghatározó korszaka - az általános iskolás 

korszakotok. Az elmúlt 8 év alatt minden arcotokat 

megmutattátok: láttak benneteket megszeppent, félős, 

izguló diáknak. Hallhattuk harsány, felszabadult 

nevetéseteket. Izgultak értetek tanáraitok, ha 

versenyeztetek vagy szerepeltetek. Láthattunk titeket egymásért izgulni, küzdeni. 

Bebizonyítottátok, hogy tudtok a lehetőségekkel élni, hogy befektetett munkátok rendszerint 

eredménnyel zárul. 

Ha megkérdezitek a hozzátok közel álló felnőtteket, meglepődve hallhatjátok, hogy az ember 

életében a legmeghatározóbb élmények, emlékek az általános iskolás korhoz kötődnek. 

Támaszkodunk rájuk, merítünk belőlük egy életen át. Szívünkbe zárjuk az iskolai évek 

kellemes emlékeit.  

Tegyétek ti is ezt! Kérjük, gondoljatok ránk szeretettel és tisztelettel! Kívánjuk, hogy 

valósítsátok meg álmaitokat, tartsatok ki terveitek, elképzeléseitek mellett!  

Mi, hetedikesek Váci Mihály soraival búcsúzunk tőletek: 

                           „Nem elég álmodozni!                      Nem elég sejteni, 

Egy nagy-nagy álom kell!                hogy milyen kor jön el, 

                            Nem elég megérezni,                       Jövőnket – tudni kell!” 

                            de felismerni kell, 
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A nyolcadikosok búcsúzó beszéde: Korcsok Adrienn 8. c 
 

Tisztelt Tanáraink, Kedves Szülők és Vendégek, Ballagó Nyolcadikosok! 

Beköszöntött a nyár, eltelt egy újabb tanév. Számunkra idén ez a búcsút jelentette ebben az 

iskolában. Utoljára ültük végig az évnyitót, utoljára 

hangoskodtunk az osztályunkkal a folyosón, utoljára 

noszogattak imádott osztályfőnökeink egy-egy aláíratni való 

papírkáért és szidtak le magatartásunk miatt. A mai nappal 

egy korszak zárul le számunkra, ez a nyolc év már a múlt 

lesz. Egy emlék, amely lassan elhomályosodik, de nem tűnik 

el, nem tűnhet el teljesen. Furcsa belegondolni, hogy 

szeptemberben már nem itt fogjuk kezdeni a tanévet, nem 

várnak ismerős arcok. Nem beszéljük meg, hogy akkor jövőre 

találkozunk ugyanitt. Új tanárok, új környezet, új 

osztálytársak lépnek az életünkbe. Ijesztőnek érzem elengedni 

az átlagos mindennapokat és új lapot kezdeni. Emlékszem, 

mikor még 2013 nyarán félve ültünk édesanyánk mellett, s 

fogtuk kezüket, mikor osztályfőnökeink jöttek, hogy 

tájékoztassanak első iskolai évünkről, vagy mikor 7. év végén 

izgatottan, ám mégis félve gondoltunk a nyolcadik osztályra. Hasonló érzések kavarognak 

most bennünk, mint akkoriban, de el kell szakadnunk a megszokottól és belépni az új jelenbe. 

Itt az ideje lapoznunk, tollat venni a kezünkbe és megírni a saját történetünk újabb fejezetét. 

Mernünk kell továbblépni az ismeretlenbe.  

Köszönettel tartozunk tanárainknak, akik minden akadály ellenére odaadóan segítettek, 

tanítottak minket, és végignézték az évek alatt, hogy milyen ember válik belőlünk. Őszintén 

remélem, hogy nem csalódtak bennünk, és a mai nap büszkén néznek végig rajtunk. Bízom 

benne, hogy elfelejtik nekünk az évek alatti hibáinkat, és csakis a szép dolgok maradnak majd 

meg.  

Utoljára szüleinkhez szólok. Hogy nekik mennyi mindenért tartozunk hálával, azt felsorolni 

képtelenség. Köszönjük nektek mindazt, amit értünk tettetek, és a jövőben fogtok tenni. Plusz 

pont nektek, hogy ha néha csalódást is okozunk, vagy az idegeiteken táncolunk, ti mégis 

mindig mellettünk álltok és segítségünkre vagytok.  

Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, a 

tantermektől és az általunk koptatott padoktól. Mindegy milyen nagy dolgokat fogunk elérni 

karrierünk során, sohasem feledjük, hogy 

a Sári Gusztáv Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában 

kezdődtek tanulmányaink.  

Végül Oravecz Nóra soraival búcsúzom 

tőletek, kedves ballagók: 

„Az egyik legutálatosabb dolog a világon 

a búcsúzkodás. Gyűlölöm. Amikor ott 

állok mint egy csokijától megfosztott 

óvodás, és könnybe lábadt szemekkel 

nézek a másik után, mintha ő tehetne 

mindenről. Arról, hogy mennem kell, 

vagy hogy mennie kell. Talán az egyik 

leggyötrelmesebb érzés az, amikor neked 

kell búcsúznod. Gomb nagyságúra szűkül a gyomrod, mert tudod, azok az emberek, akik 

eddig az életedet jelentették, most hirtelen fizikai valóságukban eltűnnek, ám virtuálisan 

továbbra is őrséget állítva őriznek, hogy nehogy bármi bajod essék. Hogy még véletlenül se 

dőlhessen össze a várad, amit olyan gondosan építettél fel.” 
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Jutalmazott nyolcadikosaink 

 

8 éven át kitűnő tanulóink 

Azokat a tanulóinkat, akik nyolc éven át kitűnő tanulmányi eredményt értek el, nevelőtestületi 

dicséretben részesítjük. Jutalmuk emlékplakett és oklevél. Az idén két diákunk vette át ezt a 

kitüntetést.  

 

 

Tankerületi igazgatói dicséret: Erdei Dorina Flóra 8. b 

      Erdei Dorina Flóra példás magatartású és szorgalmú, jeles tanulmányi eredményt elérő 

diákunk. Öt évben kitűnő, két évben jeles volt a bizonyítványa, több tantárgyi kitűnő 

osztályzattal is büszkélkedhet. Nagyon lelkiismeretesen, mindvégig aktívan vett részt az 

osztály életében. A közösség érdekében szívesen tevékenykedett mind az osztályban, mind az 

iskolában, ötleteivel segítette a diákönkormányzat munkáját. Számtalan tanulmányi versenyen 

ért el szép helyezéseket, pl. a Zrínyi 

Ilona országos matematikaverseny 

iskolai és megyei fordulóján, az 

Országos történelmi versenyen, a Szabó 

Magda országos olvasóversenyen,  

informatikaversenyeken.  

   Tanulmányi eredményei mellett a 

sportban is aktívan részt vesz. Előző 

években szép eredményei voltak: a 

Kézilabda Klub Hajdúszoboszló 

színeiben csapatával 2 arany- és 2 

bronzérmet szereztek. 

Szívesen vett részt nemcsak az iskolai, 

hanem a városi rendezvényeken is. 

2019. október 23-án a városi műsorban 

lépett fel az osztályával, abban fontos szerepet játszva. 2020. október 6-án a városi műsorban 

szavalt verset. 2020-ban őt találtuk a legméltóbbnak arra, hogy a ballagáson elbúcsúztassa a 

nyolcadikosokat. 

Széles érdeklődési köre, megnyerő személyisége társai számára követendő példa. 

                                                                                 Deliné Lőrincz Márta pedagógus 
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Jutalmazott nyolcadikosaink 

 

Jó tanuló-jó sportoló: Szabó Hajnal Csillag 8. a 

 

Szabó Hajnal Csillag nagyon aktívan vett részt az osztály életében, a közösség érdekében 

szívesen tevékenykedett mind az osztályban, mind az iskolában,  a diákönkormányzat 

életében. Számtalan tanulmányi versenyen ért el szép helyezéseket, pl. a XIV. Megyei Vers-, 

Mese- és Prózamondó Fesztiválon ezüst minősítést szerzett. Több tanévben nevelőtestületi 

dicséretben részesült. Ebben a tanévben a területi Karacs-informatikaversenyen 1. helyezést 

ért el. Példás magatartású és szorgalmú, jó tanulmányi eredményt elérő, lelkiismeretes  

diákunk.  

   Tanulmányi eredményei mellett a sportban is aktívan részt vesz. Előző években is voltak 

kimagasló eredményei: 

- Kyokushin Karate Kumite gyerek II. 45 nő korcsoportos diákolimpia országos elődöntőjén I. 

helyezést ért el a 2017/2018-as tanévben 

- a Kick-box Kick-Light C2 46 kg korcsoportos diákolimpián II. helyezést ért el a 2019/2020-

as tanévben 

- a X. Budaörs-Intersport Kupa Cadet II. 46 kg-os kategóriájában II. helyezést ért el.  

   2017, 2018, 2019 és 2020 decemberében 

megkapta Kaba város önkormányzatától a „Kaba 

kiemelkedő sportolója” elismerést a kick-box 

sportágban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.  

   A 2020-as, 2021-es év a világjárvány miatt nem 

kedvezett a sportolóknak. Így van ez a kick-box 

sportot űzőkkel is. Tavaly márciusban leálltak az 

edzések, és csak több hónapos kényszerpihenő 

után indultak újra be a felkészülések, a versenyek. 

Ezért különösen elismerésre méltó az, ha valaki 

jelentős teljesítményt tud nyújtani, és dobogós 

helyezést tud elérni. Hajni a kabai Rácz 

Kickboxing Team versenyzőjeként 2020. október 

3-án és 4-én a III. Nádudvari Gasztro Kupán point-fightingban mérette meg tudását, és 

szerezte meg az országos 2. helyezést. 

    A sportolás nem hátráltatja Hajnit tanulmányi eredményeiben, mindvégig jó tanuló volt. 

Sokoldalú, őszinte személyisége, szorgalma példaértékű. Ezzel a díjjal ismerjük el és 

köszönjük meg tanítványunk nyolc éven át tartó kimagasló, az iskola jó hírnevét öregbítő 

sportteljesítményét. Hajni a tanulmányait a Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és 

Informatikai Technikumban informatika és távközlés tagozaton folytatja a következő tanévtől. 

                                                                                             Szoboszlai-Rácz Edit pedagógus 

 

Pap Noel 8. b osztályos tanuló májusban részt vett a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar 

Beszéd” verseny félországos, online módon 

megvalósult döntőjén, és ott bronz fokozatot 

ért el. Az oklevél- és könyvjutalmat és a 

Kazinczy-jelvényt ünnepélyes keretek között, 

a ballagáson vette át.  

 

 



 18 

Jutalmazott nyolcadikosaink 

 

A jeles, kitűnő bizonyítványt kapott, valamint a nevelőtestületi dicséretben 

részesült tanulóink oklevelüket és könyvjutalmukat a ballagáson vették át.  

jeles tanulók: 

Bátori Lili 8. a Nagy Lajos 8. b Cseke Sára 8. c 

Fülöp Jázmin 8. a Nagy Anita 8. c 

Mester Dániel 8. a 

Szarvas Noémi 8. a 

                                    

kitűnő tanuló: Erdei Dorina Flóra 8. b 

Nevelőtestületi dicséretben azokat a diákjainkat részesítjük, 

akik három igazgatói dicséretet kaptak a tanév során, és ezen 

felül kiemelkedtek társaik közül jeles, kitűnő 

bizonyítványukkal vagy aktív közösségi munkájukkal. 

kitűnő tanulmányi 

eredményéért 

jeles tanulmányi 

eredményéért 

példamutató közösségi 

munkájáért 

Korcsok Adrienn 8. c Szabó Hajnal Csillag 8. a Faggyas Nóra 8. a 

Győri Boglárka 8. c Pap Noel 8. b 

Husi Viktor 8. c 

 

Jutalmazott szülők 

 

Az iskolánk közösségéért végzett áldozatos és értéket teremtő munkájáért könyvjutalomban 

részesültek a következő szülők: 

8. a 8. b 8. c 

Lenténé Biró Éva Szabó Brigitta Korcsok Annamária 

Koós Ádámné Nagyné Erdei Katalin Dr. Sáska Sándorné 

Zagyva Anikó Kovácsné Békési Annamária Csekéné Aradi Andrea 
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Jutalmazott dolgozóink 
  

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ a 

tantestület javaslata alapján elismerő 

oklevéllel és könyvvel jutalmazta Bagi 

Márta intézményvezető-helyettest 

kiemelkedő szakmai munkájáért, aki az 

elismerést a ballagási ünnepségen vette át 

Gyányiné Székely Viola intézményvezetőtől.  
 

 

 

 
 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. kezdeményezésére a Digitális pedagógiáért elismerő 

oklevéllel jutalmazta az iskola a 2020-2021-es tanévben azokat a pedagógusokat, akik 

kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a digitális technológia hatékony használatában, az 

eszközhasználat módszertanának alkalmazásában, továbbá a gyerekekkel, szülőkkel és 

kollégákkal történő, digitális technológiával megvalósított együttműködés területén. 

Oklevelüket június 30-án vették át a közszolgálati ebéden. A jutalmazott pedagógusok: 
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Alsós Csodaszarvas tábor 
 

Alsós Csodaszarvas tábor 

 

Június 21-én kezdődött a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program élményhete, mely 

iskolánkban a 4. évfolyamos tanulók bevonásával, 20 fő részvételével zajlott öt napon át. A 

tábor a változatos tevékenységek, 

kirándulások, programok és a játszva tanulás 

lehetősége volt a diákok számára.  

Közreműködő pedagógusok volt rajtam kívül 

még Hajzerné Kovács Emma.  

Az Oktatási Hivatal projektje a nyári 

programokhoz hasznos kellékekkel és 

kiegészítőkkel ajándékozta meg a tanulókat 

(tisztasági csomag, póló, baseballsapka, 

írószerek, rajzeszközök). 

Élményben gazdag hetet tudhatunk magunk 

mögött. Kiemelt programjaink: madársuli 

(interaktív természetismereti foglalkozás), 

irodalmi szerepjátékok, középkori játszótér, 

drámajátékok, íjászat bemutató, buszos 

kirándulás Nyíregyházára. Foglalkoztunk a 

meteoritkő történetével, ismerkedtünk Kaba 

híres szülötteivel, rendeztünk városismereti 

vetélkedőt.  

A tábor tematikája a nemzeti és kulturális 

identitás, a hagyományőrzés és az 

anyanyelvápolás volt. Tevékenységeinket e köré 

csoportosítottuk. Hétfőtől péntekig 8 órától 16 

óráig vettünk részt a tervezett programokon.  

Elmondhatjuk, hogy a tábor a tanulók számára 

igazán érdekes és hasznos volt. Biztosította a 

szabadidő hasznos eltöltését, erősítette a 

közösségi érzéseket. A tevékenységek 

hozzájárultak a közvetlen környezetünk 

megismeréséhez, ismereteink rendszerezéséhez.  

  Zagyváné Farkas Mónika pedagógus 
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Felsős Csodaszarvas tábor 
 

A felsős Csodaszarvas tábor („Kicsi nékem ez a ház..... hogyan éltek elődeink?”)  június 28-július 

2. között került megrendezésre. A 20 fős csoport munkáját én és Stefán-Kovács Kata pedagógus 

koordináltuk. A téma, ami köré az öt nap történései fonódtak a nemzeti és kulturális identitás, 

hagyományőrzés, anyanyelvápolás volt. A hét során egy történeti jellegű kiránduláson vettek részt 

a gyerekek, amely során megismerték az elmúlt kétszáz év során lezajlott változásokat, azok 

következményeit, hatásait a jelenre (életmód, életvitel, szokások).  Feltárták a helyi társadalom 

életében és lakóterében lezajlott változásokat, igyekeztek nyomon követni a technikai fejlődés 

ívét. A programok során a gyerekek bepillantást nyertek a régebbi korok életmódjába és 

életvitelébe közös játéktevékenységek, társas munkaformák, szellemi játékok segítségével. Álljon 

itt néhány program a sokból ízelítőül: madársuli, régi korok étkezési szokásai, dráma- és 

szerepjátékok, helytörténeti túra és szabadulószoba, középkori játszótér, íjászat, a nyíregyházi 

skanzen meglátogatása, kalandos hétpróba, virágültetés, origami.  

Tartalmas és tanulságos volt ez az öt nap a diákok számára, és remélhetőleg az itt tanultakat a 

későbbi tanulmányaik során is tudják hasznosítani.                      Németh János pedagógus 
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Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
 

 

Nyugdíjba vonulásuk alkalmából pedagógiai munkásságuk elismeréseként két pedagógust 

javasoltunk a Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésre. Az emlékérmeket június 30-án 

vették át ünnepélyesen a közszolgálati ebéden. 

 

Arany Mária  
Arany Mária tanító 40 évet töltött a pedagógusi pályán. 1980. október 1-jétől kezdett 

iskolánkban dolgozni, akkor ügyviteli dolgozóként. 

1981-től helyettesítő nevelőként dolgozott képesítés 

nélkül. Munka mellett, a Debreceni Tanítóképző 

Főiskolán szerzett orosz szakkollégiumi 

képzettséggel tanítói diplomát. 1995-ig alsó 

tagozatos gyerekekkel foglalkozott napköziben, 

ezután 1-2. osztályokban tanított. Az 1999/2000-es 

tanévben került 3-4. évfolyamra, ahol pályája végéig 

tanította, nevelgette tanítványait. Megtapasztalta, 

hogy milyen tanítani napközis, vegyes összetételű 

csoportokban, valamint 1-4. évfolyamokon egyaránt.  

Kiváló szakmai felkészültséggel rendelkező, 

önképzésben, továbbképzésben aktívan részt vállaló 

pedagógus. Széles szakmai ismeretekkel rendelkezik, 

kreatív, innovatív tanító. A 3-4. évfolyamon tanítók 

munkaközösségének, majd később az alsó tagozaton 

tanítók munkaközösségének pedagógusaként hosszú 

évekig kimagasló felelősség- és hivatástudattal 

végezte munkáját. A munkaközösségben végzett nevelő-oktató munkája, annak célkitűzései, 

azok megvalósítása, dokumentációja mindig magas színvonalú volt. Pedagógusként szakmai, 

gyakorlati munkáját magas színvonalon látta el, nyílt órákon más nevelőkkel is megosztotta 

tudását. Osztályfőnöki tevékenysége során a felmerülő problémákat gyorsan felismerte, 

rugalmasan oldotta meg azokat. Maximális felelősségtudattal és lelkiismeretességgel végezte 

munkáját. Aktívan kapcsolódott be a pályázati munkákba, a megvalósítás folyamatába: 

folyamatosan részt vett az uniós pályázatok és IPR-es munka megvalósításában, a pályázatok 

során a rábízott feladatokat maradéktalanul elvégezte. 

Gyermekszeretete végigkísérte pályáján. A felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra egyaránt 

figyelt, a tanulókat támogatta ebben a folyamatban. Tanítványai megyei versenyeken kiváló 

eredményeket értek el. 

Arany Mária pedagógus ismert és elismert személyiség településünkön, pedagógus 

munkásságával kivívta a kabai lakosok elismerését.                             

                                                                                      Bagi Márta intézményvezető-helyettes 
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Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
 

Nánási Barnabás 

 

Nánási Barnabás több mint 31 évig dolgozott a pedagóguspályán. Néhány évet más 

munkakörökben, más szakmákban töltött, míg elhivatottsága végleg a pedagóguspálya felé 

irányította. Jó alkalmazkodó képesség, szakmai 

elkötelezettség és gyermekszeretet hatotta át a 

mindennapi munkáját.  

Az 1979/80-as tanévben Tetétlenen tanított képesítés 

nélküli pedagógusként. Tanári diplomáját 

Nyíregyházán szerezte földrajz-rajz szakon 1985-

ben. Majd Berettyóújfaluban a III. Számú Általános 

Iskolában dolgozott 1984-1986 között. 1986 

augusztusától nyugdíjazásáig a kabai Sári Gusztáv 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

pedagógusa volt.   

Két alapszakja mellett a művészeti tagozaton 2008-

ban kapcsolódott be a tanulók képzésébe, a festészet 

tanszak pedagógusa volt hosszú éveken keresztül. 

Évente kétszer vizsgakiállításokon mutatták be nagy 

sikerrel a diákjai tanév során készített munkáikat. 

Sikerrel ismertette meg a gyerekekkel a különböző 

festészeti eljárásokat és technikákat, tanítványaival 

eredményesen szerepelt a különböző pályázatokon. 

Például az országos erdészeti pályázaton egyik 

tanítványa első helyezést ért el, de volt olyan év is, 

amikor három tanítványa is bejutott az országos 10 legjobb közé. Egyik évben film- és 

mozgókép pályázaton ért el tanítványa országos második helyezést.   

Sok éven keresztül a Sári Gusztáv Általános Iskola mind a négy tagintézményében (Kabán, 

Bárándon, Tetétlenen, Sápon) áttanító pedagógusként munkálkodott. Foglalkozott hátrányos 

és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel, a velük való bánásmódot empátia és 

elfogadás jellemezte, velük hatékony nevelő-oktató munkát végzett.  

Tevékenyen részt vett az iskolai programok lebonyolításában. Továbbképzéseken 

folyamatosan részt vett, bővítette szakmai tudását.  

Munkássága az iskola falain kívülre is kiterjedt, tevékenyen részt vett a település kulturális 

életében, szoros kapcsolatot tart a képzőművészek világával, a Bánszky Pál Alkotókör alapító 

tagja. Saját művészi tevékenysége is figyelmet érdemel, több önálló kiállítása is volt.  

Tanítványai a nyári alkotótáborok visszatérő vendégei lettek.  

Papp Judit intézményvezető-helyettes 
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Versenyeredményeink 

 

A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei/körzeti 

fordulóján 34. helyen végzett, így a legeredményesebb az 

iskolánkban Erdei Dorina Flóra 8. b osztályos tanuló. 

Felkészítő pedagógus: Deliné Lőrincz Márta. 

A Múlt-kor történt című irodalmi-történelmi megyei páros 

verseny döntőjén 4. helyezést ért el Koós Zsuzsanna és Tani 

Ticiána (8. a), 6. helyezést pedig Balog Edina Nikolett és 

Szegi Ádám (7. a). Felkészítő pedagógus: Czibere Réka.  

 

A Nemzetközi Hang Éve rajzpályázaton arany fokozatú helyezést ért el Papp Bíborka 

Hajnal 4. b osztályos tanuló.  

Elismerő oklevélben részesültek a következő tanulók:  

Borbély Áron 2. b                                        Turóci István 2. b 

Szabó Zsanett 4. b Turóci Orsolya Anita 4. b 

Dobronyi Károly 5. b   Szőnyi Roland 5. b 

Vig Daniella Nárcisz 5. b Erdei Erika 6. b 

Kovács Petra 6. b Fazekas Nóra 6. b 

Felkészítő pedagógus: Varga Anita Piroska. 

 

A földszinti faliújságunk júniusi dekorációjával kívánunk nagyon szép nyarat 

mindenkinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Felelős kiadó: Gyányiné Székely Viola intézményvezető 

Felelős szerkesztő: Papp Judit 

Olvasószerkesztő: Papp Márta 

Szerkesztők: az iskolaújság szakkör tagjai 


