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Előre mutató visszatekintő 

 

A köznevelési intézményekben tanévekben gondolkodunk, úgy számoljuk az idő múlását. Azonban engedtessék meg, 

hogy a Hírnök decemberi számában naptári évre, azaz 2020-ra tekintsek vissza. Életünk középpontjában a tanórai 

nevelő-oktató munka áll, ez a legfontosabb, de most nem ennek a statisztikai eredményeit szeretném bemutatni, 

hanem az órai munkát segítő és támogató közösségi alkalmakat, és az életünket meghatározó történéseket. 

Történelmi, vagy csak rémesen „érdekes”, de remélem nem az új világ nyitánya volt ez az év. Egy biztos oly dolgokat 

éltünk meg mi is a suliban, amire korábban nem készített fel minket az iskola és az élet. Csak remélni merem, hogy 

a jövő majd azt igazolja, hogy „eredményesen” vizsgáztunk. 

 

A boldog kezdet! 

Amikor még nem tudtuk, hogy mennyire értékes 

ajándék, hogy láthatjuk egymás mosolyát, érezhetjük a 

másik közelségét, s milyen nagy öröm, hogy bármikor 

önfeledten megölelhetjük egymást. 

 

Szavalóverseny és 

műveltségi vetélkedő a 

magyar kultúra napján. 

 

*** 

 

A Lázár Ervin Program 

keretében az 5. osztállyal a 

Miskolci Nemzeti Színházban 

jártunk, ahol Petőfi Sándor: János 

vitéz című műve alapján készült 

mesebalettet tekinthettük meg. 

 

A 8. osztályosok a 

Budapesti Operett-

színházban jártak, ahol az 

István, a király rockoperát 

nézhették meg. 

 

 

A 6. osztályosok 

pedig a Fővárosi 

Nagycirkuszban 

jártak. 

 

 

Farsang 

 

 

Keringős csoportunk 

és felkészítő tanáraik. 

 

 

 

 

Jelmezesek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februári 

pillanatképek 

 

 

 

 

 

 
 

Március 15-i ünnepség, de már „csak” a rádióban 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020. március 16. hétfő 

Orbán Viktor Magyarország miniszterelnökének 

bejelentése alapján a koronavírus-járvány okozta 

rendkívüli helyzetben a Hidasnémeti II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskolában is tantermen kívüli, digitális 

munkarend lép életbe. Ennek értelmében a tanulók nem 

látogathatják az oktatási intézményeket. 
 

Tantermen kívüli digitális oktatás 

Sokaknak nagyon nehéz volt megszokni, hogy a gyer-

mekek most nem szüneten vannak, hanem távoktatás-

ban vesznek részt, ami mindenki számára egy teljesen új 

életforma kialakítását követelte meg. Köszönet illeti a 

tanárokat, a diákokat és a szülőket, iskolánk titkársági és 

technikai dolgozóit, valamint a települések 

önkormányzatait, hogy sikeresen zárhattuk a tanévet. 
 

Elmaradt és átalakult alkalmaink 

Nem volt Diákönkormányzati nap, Tavaszi témahét, 

„Hívogat az iskola”, Kompetenciamérés, Kirakat-

rendezvény, Húsvéti tojáskeresés, Költészet napja. 

Digitális térben, de azért „megvalósult” események: 

elkészült a korábbi fényképek alapján egy kisfilm a 

suliról, hogy a leendő elsősök 

(is) megismerjenek minket. 

Szintén így köszöntöttük az 

édesanyákat is Anyák napja alkalmából. A gyerekeknek 

pedig Gyermeknapi KaranténKihívást hirdettünk meg. 
 

2019/20. tanév vége 

Az utolsó két hétre lehetőséget kaptunk, hogy azok a 

tanulók, akiknek szükségük van az eredményes 

tanévzáráshoz korrepetálásra bejöhessenek az iskolába. 
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Tanévzáró tizenegyszer.  

Félóránként érkeztek a tanulók; 

először a bejárók, majd 

osztályonként a helybéliek. 

 

Ballagás 

A nyolcadikosokon túl 

ketten is elballagtak a 

nevelőtestületből Oravecz 

Jánosné, Marica és Rozgonyi 

Lászlóné, Magdika. 

 

2020/21-es tanév kezdete 

- Tanévnyitó ünnepség 
két tételben, külön az alsó 

és felső tagozatnak. 

Új vezetők: Ureczky Klára 

Tünde megbízott 

intézményvezető, Bártfai István intézményvezető-

helyettes. Régi és új tanárok: Petró Istvánné, Kati és 

Haluska Tamás. 

 

Nem szeretem, de szükséges szabályok a tanévben: 

Közösségi terekben, és zsúfolt helyzetekben maszk 

viselése. Reggelente beléptetés lázméréssel, kézfertőt-

lenítéssel. Folyamatos fertőtlenítés, szigorú járványügyi 

intézkedések. 

 
Tanszercsomagot kaptak a rászoruló gyerekek 

Magyarország kormányától, a hozzánk járó települések 

önkormányzatai pedig minden tanuló részére 

biztosítottak füzetcsomagot és további tanszereket.  

 

Ökumenikus Tanévnyitó 

Istentisztelet a hit- és 

erkölcstan oktatásban 

résztvevőknek, szüleiknek 

és minden érdeklődőnek. 

 

Táncoktatás kezdődött meg az idén a mindennapos 

testnevelés keretében és új szakkörünk is van a Sakk és 

társasjáték. 
 

Sulikezdő Zsibongó, 

mellyel csatlakoztunk az 

V. Játsszunk 

Mindannyian! országos 

programhoz. Reményeink 

szerint, ha majd lehetünk sokan, jövőre az óvodások és 

a szülők is részesei lesznek az eseménynek.  
 

Környezeti nevelési és 

egészséges életmód témahét  

keretében a 7. és a 8. 

évfolyamnak szervezett 

terepi séta a Hernád és a 

Szartos árterületén. 

Ünnepi alkalmak: október 6. 

és október 23-i megemlékezés 

az iskolarádióban, valamint a 

tavaly elmaradt esemény az 

akkori első, most már második 

osztály avatása. 

 

SuliBank 
az új értékelési 

módszer, s az ezen 

belül szervezett 

jutalom programok: Manófalvi 

házavató; Halloween party - Angol 

nyelvi program; Just Dance 2020; 

Mikulás kupa és Mikulás mozi. 

 

Hulladékcsökkentési hét, melynek keretében többek 

között a diákok kiszámolták, hogy Hidasnémeti éves 

kommunális 

hulladékából akkor 

hegyet lehetne 

építeni, mint az iskola 

épülete. 

 

A PontVelem használt elem gyűjtő őszi versenyét a 

megyénkben 606 kg-mal mi nyertük meg. 

 

Iskolai Advent 

Advent idején három 

hetet járunk iskolába: az 

első héten a 

reformátusok, második 

héten a római katolikusok, harmadik alkalommal pedig 

a görög katolikusok közreműködésével tagozatonként 

került sor az „újabb láng fellobbanására".  

 

A Mikulás az idén is ellátogatott 

iskolánkba a gyermekek örömére. 

Ügyes krampuszai segítségével 

mindenkihez volt egy-két kedves 

szava, miközben az osztályokban 

átadta az ajándékokat.  

 

Rádiós műsorral és az osztályok 

tantermen belül megtartott 

ünnepségeivel köszöntöttük a 

Karácsonyt és indítottuk el a 

gyermekeket a téli szünidőre.  

Köszönjük Hernádszurdok, 

Hidasnémeti és Tornyosnémeti 

Önkormányzatainak az 

ajándékokat! 

 

Istentől megáldott békés, boldog karácsonyt 

és egy felhőtlenebb újesztendőt kívánok 

iskolánk dolgozói és gyermekei nevében! 

Ureczky Klára Tünde

 


