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Előadás Metykó 

A „néptánccsoport” 

Projektindító 
Iskolánk nyertes pályázatai közül 

a Nemzeti Tehetség Program támo-
gatásával 60 órás, tanórán kívüli, új 
kezdeményezésű, komplex tehetség-
azonosító, tehetséggondozó prog-
ramban vehetett rész az ötödik év-
folyam 15 tanulója.  

A „Hát én immár mit válasszak” 

cím nemcsak a program keretén 
belül választható tevékenységek 
sokszínűségére utal, hanem a népi 
kultúra, népszokások, néptánc, 
népzene… megismerésének fon-
tosságára is. Szűkebb és tágabb 
értelemben vett lakóhelyünk élő 
hagyományainak, a közelmúlt és a 
jelen kiemelkedő alkotóinak megis-
merésére, kerékpáros és buszos 
kirándulások megvalósítására, 
tánctanulásra, fánk és kenyérlán-
gos sütésre, népmese dramatizálá-
sára, előadások, játékos vetélke-
dők lebonyolítására, múzeumláto-
gatásra nyílt lehetőség a pályázati 
források segítségével.  

A különböző foglalkozásokon 
készült alkotásokból és fotókból, 
az elkészített prezentációkból 
készült kiállítás bizonyítja, hogy a 
nemcsak hasznos, hanem rendkívül 

jó hangulatú 
programok mi-
lyen sok élmény-
nyel gazdagítot-
ták az azon 
résztvevőket. 



2017. április 30-án, reggel 7.45-kor gyülekeztünk az iskola előtt, izgatottan 

vártuk ezt a kirándulást. Nyolc óra után néhány perccel indultunk el. 

Az első megállónkat Debrecenben, a Nagyerdőnél terveztük. Fél tíz után 

érkeztünk meg, s egy órás sétát tettünk, több látnivalót megnéztünk. Végig-

mentünk a múzsák sétányán, a székelyek útján, s megcsodáltuk a Békás tó 

szépségét. A játszóteret érintve, s ott egy kicsit elidőzve tértünk vissza a 

buszhoz és indultunk tovább. 

Ebédidőben érkeztünk meg Nyíregyháza-Sóstóra, és elfoglaltuk a szállásunkat 

az Era Apartmanban. A fiúk egy háromágyas szobát 

kaptak, a lányok 4 ágyas szobákban helyezkedtek 

el. Kipakoltunk, s megebédeltünk a magunkkal 

hozott hideg csomagokból. Miután mindenki 

kifújta magát, ismét buszra szálltunk, és Nyíregyhá-

za központjába mentünk. Meglátogattuk a Jósa 

András Múzeumot, ahol több, témánkhoz kapcso-

lódó kiállítást néztünk meg. 

A múzeum impozáns épülete már önmagában 

elbűvölt felnőttet és gyermeket egyaránt, odabent 

pedig sok újabb látnivaló fogadott mindannyiun-

kat. Megcsodáltuk az „Ősi mesterek nyomában”, 

majd a hozzá szorosan kapcsolódó „Én elmentem a 

vásárba” kiállítást. Időt szántunk a katonai kiál-

lításra és a huszárok világának bemutatótermére. 

A Péchy-Kovács gyűjtemény népi anyagai (bútorok, 

edények, ékszerek, szövetek) mindannyiunk 

számára érdekesek voltak. Kicsit borzongtunk a 

„Kripták, temetkezések” kiállításon is. Ezt viszont 

önfeledt játék követte: örömmel fedeztük fel, hogy 

a múzeum igen felkészült a gyerekek és a 

gyerekszívű felnőttek igényeinek kielégítésében. A 

játszósarkokban kényelmes székek, fotelek, asztalok 

várják, hogy mellé üljenek és játszanak. Különleges 

színeket visz ez a múzeumlátogatásba: memó-

riajáték híres emberek arcképével, „Szimatoló” kvíz, 

dominó, malomjáték, nyelvi játékok, és szólásokat 

rejtő képrejtvények..mind-mind kellemes perceket 

szereztek. 

A múzeum után kellemes felfrissülést jelentett egy 

2016. 09. 19 - 2017. 05. 31. 2. oldal 

Kirándulás Nyíregyházára 



3. oldal „Hát én immár mit válasszak…” 

Iskolába hívogató műsor és 
foglalkozás  

A gyerekekkel az óvodába látogat-

tunk, ahol bemutattuk az iskolába hívogató 

kisfilmet. Ezt követően a gyerekek a cso-

portokhoz látogattak, mini-foglalkozásokat 

tartottak az ovisoknak, amelyek keretében 

bemutatták, miben tehetségesek, miben 

kaptak pluszt az iskolától.  

A népi írók szoborparkjában  

Kora délután indultunk a szoborparkba, 

ahol minden szobor előtt felolvastuk az 

adott író-költő életrajzát, majd elhelyeztük 

a megemlékezés virágát.  

hosszú séta Nyíregyháza belvárosában, még egy finom fagyi is be-

lefért a délutánba. A séta során érintettük Nyíregyháza nevezet-

ességeit: a Móricz Zsigmond Színházat, a Váci Mihály Művelődési 

és Gyermekközpontot, Krúdy Gyula postakocsis szobrát, a Korona 

szállót, a Zsinagógát és még sok más csodálatos látnivalót. 

Este közösen készítettünk vacsorát. Bundáskenyér, szendvics, 

mézes és lekváros kenyér mellett beszélgettünk, felelevenítettük a 

nap élményeit. Később társasjátékok kerültek elő, Activity, Tabu 

és Dixit. Amikor mindenki kellően elálmosodott, a szobákban ala-

kultak ki csendes beszélgetések, nevetgélések. 

Másnap reggel hét órakor ébresztővel és szobarendezéssel indult 

a nap. Mire a reggeli tisztálkodáson túlestünk és mindenki 

összecsomagolt, indult a reggelikészítés. A 

forró tea és kakaó életet lehelt a társaságba, 

a tükörtojás pedig energiát adott az előttünk 

álló naphoz. 9 óra után felpakoltuk a buszra 

a nagyobb csomagjainkat, hátizsákjainkkal 

pedig sétára indultunk a Skanzenhez. 

Végignéztük Sóstófürdő csodálatos házait, 

épületeit és látnivalóit. 

10 órakor már a Múzeumfaluban voltunk, 

ahol Magdi néni vezetésével fazekas fo-

glalkozáson vettünk részt. A közelgő Anyák 

Napja örömére mindenki egy kis tálat ké-

szített az édesanyjának. Ez igazán érdekes 

feladat volt.  

A délelőtt további részében felkerestük a 

Skanzen területén található népi gyermekjátékokat, s valamennyit 

kipróbáltuk. Az ebédet a Barabási kocsmában fogyasztottuk el, 

ahol 8 féle menüből lehetett választani. A fiúk a pörkölteket  kó-

stolták meg: pacal, szarvas és borjú, míg a lányok inkább a töltött 

káposzta és a sajttal töltött csirkemell, illetve csirkecomb mellett 

tették le a voksukat.  

Az ebédet szabadprogram követte. A bejáratnál kapott térkép 

alapján mindenki a maga ütemében látogathatta végig a paraszt-

portákat, iskolát, mesterségek utcáját, és a kiállítótermeket. Le-

hetőség volt ételkóstolókra is: sajtot, mézet, erős paprikát le-

hetett kóstolni, ez utóbbi sokaknak maradandó emlék marad. 

Három órakor találkoztunk a főbejáratnál, elsétáltunk a buszhoz, 

és indultunk haza. A kellemes kirándulást még megszínesítette 

egy defekt, és az ezzel járó kerékcsere. Fél hétkor érkeztünk haza, 

fáradtan, de élményekkel telve, jókedvűen. 



4. oldal 

Kirándulás Biharugrára  

Reggel 8 órakor indultunk az iskola elől, iskola-

busszal. A rövid, ám jó hangulatú út során ismer-

tettem a gyerekekkel a napi programot. Szabó Pál 

szülőházánál Szoboszlai László várt minket, aki 

érdekes, részletes előadást tartott az íróról, felvé-

telről megmutatta az író hangját. A gyerekeknek 

fantasztikus élmény volt, hogy megfoghatták az 

író használati tárgyait, leülhettek a székére. 10 óra-

kor a Madárvártán találkoztunk Boldog Gusztáv-

val, aki a madárgyűrűzés rejtelmeibe vezette be a 

gyerekeket. Közben szabad szemmel, látcsővel is 

megfigyeltük a madarakat, igyekeztünk énekük 

alapján beazonosítani őket. E célból hosszú túrát 

tettünk. Ebéd után Szabó István tartott számunkra 

PPT bemutatóval egybekötött előadást a bihari táj 

szépségeiről, érdekességeiről. Ismét egy túra kö-

vetkezett, ezúttal a Halastavak között kalandoz-

tunk. A hazaúton megálltunk a Szabó Pál Könyv-

tárnál és koszorút helyeztünk el Szabó Pál mell-

szobránál. 17 órakor érkeztünk haza az iskolához. 



 5. oldal „Hát én immár mit válasszak…” 

 Kirándulás Békésre, vacsora a Kira vendéglőben 

Már az odautat is nagyon szerettük: az iskolabusszal mentünk, pén-

tek este, jókedvűen, nevetgélve és zenét hallgatva. Úgy éreztük ma-

gunkat, ahogy a nagyok a filmekben: étterembe mentünk vacsorázni.  

A tulajdonos, Ásós Géza bácsi és a pincérfiúk az ajtóban vártak 

minket. Látszott, hogy nagyon készültek az érkezésünkre. Miután el-

foglaltuk a helyünket, Géza bácsi mesélt nekünk az életéről. Kér-

déseket is tehettünk fel, azokra is szívesen válaszolt. Elmondta mi 

lesz a menü, kik a pincérek és azt is, hogy egy kedves barátja, 

Antoni László fog nekünk zenélni ezen az estén.  

A menü tyúkhúsleves volt, és cigánykáposzta cigánykenyérrel, 

amit cigány nyelven bodagnak hívnak. A tyúkhúsleves nagyon 

finom volt, kifogytak a tálak hamar, de Géza bácsi egyetlen inté-

sére újratöltötték a pincérek. Ezután mindenki egy töltelék ká-

posztát ka-

pott, s aki megette, az újabbat kérhetett: Géza bácsi elmondta, 

hogy nagyon nem szereti, ha valaki pazarol, főleg, ha ételt, 

mert ő gyerekkorában nagy szegénységben, élt, s tudja, hogy 

ma is sokan fekszenek le éhesen. Ezért minden falatot meg kell 

becsülni. A káposzta fűszeres volt, csípős, de épp ezért külön-

leges és finom. Sok kenyeret, azaz bodagot ettünk hozzá, ebből 

is mindig kaptunk újabb adagot, amikor csak kértük. Ezt ott, 

helyben sütik, frissen. Mi 

is melegen kaptuk az asz-

talunkra. Mielőtt hazajöt-

tünk, sok-sok fotót készítettünk egymással és a tanárnénikkel, valamint meg-

csodáltuk az étterem falát díszítő képeket.  



5530 Vésztő 
Vörösmarty u. 1-7. 

Telefon/Fax: 06-66/477-078 
Email: szpiskola@veszto.hu 

Honlapunk címe:  
http://szpai.hu 

Farsangi szokások 

Szabó Pál Általános 
Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

(csúfolódás és szalagos fánk sütése) 
Minek az a pörgős szoknya,  
ha a kislány tipe-topa! 
Minek az a pörge kalap, 
ha a legény csak egy arasz! 
A lányok így csúfolódtak: 
A pusztai, a pusztai legényeknek 
Nincsen pénzük, szegényeknek: 
Bankóért nyúl a zsebébe,  
Tökmag akad a kezébe! 
A legények így csúfolódtak: 
A szentgyörgyi lányok tyukot ültettek; 
Egy tyuk alá harminchat tojást tettek. 
Harminchat tojásból csak egy kakas lett. 
Szép szentgyörgyi lányok, mi lesz veletek? 

Mesedramatizálás 

Előadás Horváth Elek bácsival 

Hangszerbemutató 

Bartók ppt készül 

Stencilezés 


