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Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a Derecskei  Bocskai István Általános Iskola tanulói az idén is 

részt vettek eme jeles megmérettetésen.  

Ezt a versenyt évről-évre a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium szervezi. Fizika, kémia, 

biológia, földrajz tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek alkalmazott tudásának méréséről szól a 

vetélkedő.  

Iskolánkból három, 3 fős csapat vett részt a döntőbe jutásért való kétfordulós küzdelemben, ahol 

érdekes és nehéz feladatokat kellett megoldani a gyerekeknek.  

A csapatok tagjai voltak: 

- 7. c osztályos csapat: Tóth Kevin, Molnár Simon Tamás, Molnár Vencel 

- 7. évfolyamos lányok csapata: Erdőháti Viktória 7. d, NagyIldikó 7. b, Dávid Laura 7. c 

- 7-8. osztályos csapat: Simon Petra 7. a, Tivadar Lilien Ágnes 7. a, Börcsök Balázs 8. (Természet 

Tudósok) 6.hely. 

Felkészítő tanárok és tantárgyaik: 

                                    Katonáné Molnár Mária- kémia 

                                    Bakó István - kémia  

                                    Fekete Zoltán- fizika 

                                    Loósné Nagy Ilona-biológia-földrajz 

A megye 76 csapatából az online döntőbe 16 csapat került meghívásra, tőlünk a Természet Tudósok,  

jutottak be. A szoros küzdelemben megyei 6. helyezést értek el. 

A szép teljesítményhez gratulálok a gyerekeknek, a felkészítő tanároknak nagyon szépen köszönöm a 

munkájukat és az együttműködésüket!    

 Loósné Nagy Ilona a verseny koordinátora 

      II.  Konyári gyermek meseíró pályázat  2021  

A konyári Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 

2021-ben meghirdette a II. Konyári gyermek meseíró pályázatot, „Beszél majd 

az útókor…” címmel. 

Az elkészült pályaművek a környezettudatos gondolkodástól, a klasszikus 

állattörténeteken át, a modern digitális világ témakörének feldolgozásáig, 

nagyon széles skálán keletkeztek, amely a gyerekek sokszínű érdeklődési köréről 

tettek tanúbizonyságot. 



A pályaművek elbírálása során három díjazottat választott ki a szakmai zsűri tagjai, akik a 

megye és Debrecen rangos publicistái közül kerültek ki.  

Íme, az eredmény: 

7-8. osztályos korcsoportban a III. Bálga Balázs 7. a 

osztályos tanuló lett, Kiss Réka 8. a osztályos diákunk 

különdíjban részesült. Gratulálunk! 

A két díjazott műve lentebb olvashatjátok. 
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