Az iskola hírei
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és
Szabadidő Egyesület 2016. decemberében díjátadó gálát
rendezet a Megyeházán. Iskolánk diákja Császár Dóra Tünde
6. a osztályos tanuló a Bátori Sárkány Úszóegyesület igazolt
„A” kategóriás úszója, az Észak-Alföldi Régió Jövő Bajnokai
Program válogatott úszója „Jó tanuló-Jó sportoló” díjat
vehetett át. Diákunk nem csak a sportban, hanem a
tanulmányokban is kiemelkedő, példamutató eredményt nyújt.
Császár Dóra Tüde Országos és Nemzetközi versenyen elért
eredményei: Hajós Alfréd Kupa I. forduló Debrecen- 100 m
gyorsúszás 1. hely, XX. Víz Világnapi Úszóverseny Miskolc200 m mellúszás 1 hely, Hajós Alfréd Kupa II. forduló
Debrecen- 200 m gyorsúszás 1 hely, 200 m vegyesúszás 2.
hely, 400 m gyorsúszás 2.hely, Árpád kupa nemzetközi
úszóverseny Hajdúszoboszló -100 m gyorsúszás 2. hely, Hajós
Alfréd Kupa Nagydíj Debrecen-100 m gyorsúszás 1 hely, 100 m mellúszás 3. hely, 200 m
vegyesúszás 3. hely, Hajós Alfréd Kupa III. forduló Debrecen- 100 m gyorsúszás 1 hely, 200m
mellúszás 2. hely, 100 m pillangóúszás 3. hely, Hajós Alfréd Kupa IV. forduló Debrecen - 100 m
mellúszás 2. hely, XI. Cikluszáróm Felmérő Úszóverseny- 100 m gyorsúszás 2. hely, Hajós
Alfréd Kupa Debrecen- 100 m gyorsúszás 1 hely, 200 m gyorsúszás 1 hely, 200 m hátúszás 2.
hely, 200 m mellúszás 3. hely, XXI. Víz Világnapi Úszóverseny -200 m vegyesúszás 2. hely,
Hajós Alfréd Kupa II. forduló- 100 m mellúszás 2. hely, 200 m vegyesúszás 3. hely, ÉszakAlföldi régió nyílt úszóversenye Hajdúszoboszló-50 m gyorsúszás 2. hely. Kvalifikálta magát
(megúszta a felnőttek szintidejét 12 évesen) a Debrecenben megrendezett Felnőtt Országos
Bajnokságra, ahol többek között Hosszú Katinka ellenfele lehetett. Minden elismerésünk
diákunknak, hiszen folyamatosan egyéni határokat tör át. Csak így tovább Dóri!
Iskolánkban már 5. éve rendezzük meg a Körzeti Helyesírási Versenyt. Az
eredményhirdetésre – A Magyar kultúra napján – színvonalas műsor keretében került sor,
amelyen a bogáti tanulók minden évfolyamon dobogós helyezéseket értek el. A
legtehetségesebbek Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úrtól és Pesti Béla Lászlótól, a
Mátészalkai Tankerület Központ igazgatójától vehették át a megérdemelt jutalmakat.
Február 24-én került sor a Bogát Vezér Tornaterem ünnepélyes átadására. Azóta diákjaink
minden egyes nap boldogan veszik birtokukba a modern eszközökkel felszerelt, európai
színvonalú létesítményt.
Március elején a farsangi bemutatóké volt a főszerep. A gyerekek jelmeztervezéssel – és
készítéssel, számtalan próbával, fokozódó izgalommal és lelkesedéssel készültek erre a
szórakoztató délutánra. Kicsinyek és nagyok egyaránt kreatív jelmezben vonultak fel a
színpadra, és mutatták be látványos és mulatságos produkcióikat. A diszkóban a zenét Puskás
Attila
szülő
szolgáltatta.
Hálásan
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munkáját.
Az idén is megtartottuk az iskolára hangoló foglalkozásokat összesen 5 alkalommal, Tószegi
Károlyné, Dibácziné Tószegi Vanda és Molnár Zsoltné pedagógusok vezetésével.
Közös beszélgetésre, óralátogatásra hívtuk a 4.a osztályba a leendő elsős gyermekek szüleit. Az
első osztályban folyó tanórai munkába háromszor kapcsolódhattak be iskolánk leendő
növendékei, akik egy-egy önfeledt, vidám hangulatú délután részesei lehettek az együttes játék, a
közös tánc, éneklés és rajzolás által.

Nyílt tanítási órákra vártuk a kedves szülőket a 2. félévben is. Az 1-2. és az 5-6.
osztályokban szép számmal jelentek meg az érdeklődő szülők, hogy bepillantást nyerhessenek
intézményünk oktató-nevelő munkájába.
Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtünk. Az
iskola énekkara, valamint a 7. évfolyam tanulói szép műsorral készültek az iskolai és községi
szintű ünnepségre.
Hagyományainkhoz híven, szavalóversennyel emlékeztünk József Attila születésének
112. évfordulójára. A gyermekeink magas létszámmal neveztek be erre a nemes versenyre, s
érzelmekben gazdag, megható előadással tisztelegtek a nagy költőóriás emléke előtt.
Tavasztól számos versenyen vettek részt tanítványaink, amelyeken szép eredményeket, dobogós
helyezéseket is elértek, és ezáltal öregbítették a Vántus István Általános Iskola hírnevét.
A testi-lelki egészség megőrzésére helyeztük a hangsúlyt az április végén megrendezett
egészségnapon. Előbb tornával, majd futással indítottuk a reggelt. Ezt követően az egészség
megőrzésével kapcsolatos kisfilmeket tekintettük meg, majd találós kérdések és tesztfeladatok
megfejtése várt az érdeklődőkre. A nap végén elfogyasztottuk az egészséges alapanyagokból
elkészített
szendvicseket
és
az
ízletes
gyümölcssalátát.
Május 12-én tanulmányi kirándulást szerveztünk Poroszlóra. A Tiszta-tavi Ökocentrum
Magyarország új turisztikai látogatóközpontja, igazi látványosság. Az Ökocentrum szórakoztató
módon, interaktív szemlélettel, játékosan tárja a látogatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy
természeti kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát.
Megcsodálhattuk Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszerét. A Tisza-tavi Ökocentrum
kikötőjéből csónaktúrán vettünk részt. A táj számtalan természeti kincsét fedezhettük fel. A
kilátótoronyból csodálatos panoráma tárult a szemünk elé. A szabadidőparkban gyermekeink
önfeledt játékának lehettünk a részesei.
Az elmúlt időszakban a sportéletben is kiemelkedően teljesítettek tanulóink.
Június 2-án került sor a diákönkormányzati nap megtartására. 8 órától reggeli tornára invitáltuk,
majd pedig akadályversenyre hívtuk a diákokat. Az akadályok leküzdése után különféle
figyelemfelkeltő játékok közül válogathattak, s tették próbára ügyességüket, bátorságukat.
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A Nyírbátori Rendőrkapitányság szakemberei által vezetett kerékpárversenyen is nagy volt
az
érdeklődés.
A
legügyesebb
versenyzők
értékes
jutalmat
kaptak.
Lenyűgöző tűzoltó-bemutatónak is szemtanúi és részesei lehettünk. Kíváncsian vártuk a nap
meglepetését, ami a gyerekek nagy örömére cukorbomba volt. A szülői munkaközösség
felajánlásaként minden gyerek fagylaltot és jégkását kapott ajándékba. A nap zárásaként
elfogyasztottuk a jóízű slambucot, amelyet Szabó Gábor és Türk Károly szülők készítettek.
Köszönjük minden kedves szülő segítségét és támogatását, amely által feledhetetlen,
élményekben
gazdag
napot
ajándékoztak
valamennyi
bogáti
gyermeknek.
2017. június 17-én délután 17 órától vette kezdetét a 8. osztály ballagási ünnepsége.
Rendezvényünket megtisztelte dr. Simon Miklós Országgyűlési Képviselő Úr, Pesti Béla László
a Mátészalkai Tankerületi Központ Igazgatója, dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester
asszony, Nyírbogáti Önkormányzat képviselőtestülete, a történelmi egyházak képviselői.
Bákonyiné Szilágyi Róza osztályfőnök vezetésével 25 végzős tanítvány vett búcsút az ALMA
MATERTŐL.
Ebben a tanévben Jánszki Vivien Csenge, ballagó diák nevelőtestületi dicséretben részesült a 8
éven át tanúsított kitűnő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. Kóródi Jánosné
nagylelkű vállalkozó egy szép aranygyűrűt ajándékozott Vivien számára, melyet gyermekei
adtak át.

Uri Viktória és Erdei Vivien jó tanulmányi eredményük és közösségi munkájuk
elismeréseként igazgatói dicséretben részesültek. „A Nyírbogáti Iskola Tanulóiért Alapítvány”
külön elismerésben is részesítette őket.
2017. június 23-án délután 17 órakor került sor az ünnepélyes tanévzáróra, amelyet
színesített a 4. osztályos tanulók műsora. Programokban, élményekben és eredményekben
gazdag tanévet zárhattunk az idén. A 2016/2017-es tanévben 53 kitűnő és 13 jeles tanulóval
büszkélkedhet iskolánk. Az idei évben nevelőtestületi dicséretben részesült Bégányi Ábel 3.
osztályos, Lőrincz Enikő, Türk Károly 5.a osztályos és Császár Dóra Tünde 6.a osztályos
tanulók. Igazgatói dicséretben Bécsi Bianka, Biró Lili és Kósik Liliána 5.a osztályos diákok.
Büszkék
vagyunk
tanítványaink
szép
versenyeredményeire
is!
Köszönetet mondok Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úrnak, Dr. Simonné Dr. Rizsák
Ildikó polgármester asszonynak, Pesti Béla László Mátészalkai Tankerületi Központ
Igazgatójának és Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az egész évi
nagylelkű támogatásért. Megköszönöm a kedves szülők önzetlen segítségét, együttműködését és
a kollégáim példamutató, lelkiismeretes munkáját.
A vakációra – a gyerekeknek és a pedagógusoknak egyaránt – élményekkel teli,
eseménydús nyári napokat, kellemes feltöltődést és gondtalan pihenést kívánok.
„A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes
Az ember nyughatatlanul mégis mindig keres.
Az örökös vándorút véget soha nem ér,
S ha nincsen gyökerünk – elvisz a szél.”
Száva Erika
intézményvezető

