Szombaton korán reggel ébredtünk és siettünk a disznóvágás
helyszínére. Az iskolában minden elő volt készítve a disznótorra. A munkafolyamat az állat leszúrásával kezdődött. A
közös tevékenység, melyben a böllér a főszereplő, a segédkezők
az állat lefogásában működtek közre. Tapasztalt szakember
ﬁgyelte, segítette és biztosította a szakszerű munkát. A következő művelet az állat megtisztítása. A pörzsölés szalmával és
kézi perzselővel történt a hagyományoknak megfelelően,majd
az állat tisztítására került sor. A bontási műveletet megelőzi a
sertés hasítása, a belek, belsőségek kivétele. Ezt követően megkezdődött a sertés részeinek feldolgozása. Készítettünk hurkát
(májas, véres), kolbászt, különböző szalonnákat, tepertőt
sütöttünk. Eközben a konyhában is nagy volt a sürgés-forgás a
feldolgozott részekből készültek a különböző ételek. Reggelire
hagymásvér készült. Ebédre sült pecsenye tepsis krumplival.
Vacsorára pedig orja leves, főtt hússal és meggy szósszal, sültek
párolt káposztával és hagymás krumplival, hurka, kolbász is
sült, valamint toros és töltött káposzta, desszertnek hájas tészta
házi szilvalekvárral. Az ételek szakszerű elkészítésében Pilákné
Hubai Erika és Kotora Istvánné tanárnők segítettek, amelyek
nagyon ﬁnomak és ízletesek voltak.
A vacsorát megelőzően a diákok a tornateremben fociztak,
ping-pongoztak és megismerkedtek a ﬂoorball szabályaival
Fehér Judit tanárnő segítségével. Kellemesen elfáradtak, így
nagyon jól esett a vacsora. Vacsora után a termékeket értékeltük,
az elvégzett közös munkát elemeztük, a látottakat, tapasztalatokat megbeszéltük és a következtetéseket levontuk. A diákok
elmondták, hogy mi mindent tanultak, hogyan és mivel gyarapították tudásukat.
Vasárnap reggeli után látogatást tettünk az iskolánkkal kapcsolatban lévő gyakorlati szakképzési helyen, a Nagykun-Hús

Kft. telephelyén, ahol betekintést nyertünk az üzemi feldolgozás munkafolyamataiba. Ezúttal szeretnék köszönetet
mondani az üzem vezetőségének a nem mindennapi lehetőségért. Nagyszerű élményben volt részünk.

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző
Kar Interaktív Természetismereti Tudástára, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szervezetének Teleki Oktatási Központja
(Szováta) és a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi
Egyesülettel közösen 2016-ban ötödik alkalommal hirdette
meg középiskolai diákok számára az Erdély kultúrtörténetével
és természeti értékeivel kapcsolatos vetélkedősorozatát.

Gál Karolina – Jancsó Vivien: Népviseletek Erdély területén
– Felkészítő tanár: Dósa Ildikó
Földes Stella – Farkas Béla: Tájgasztronómia: Erdély
hagyományos népi étkei – Felkészítő tanár: Munkácsy
Marianna
Czégény Lívia – Fábián Ágnes: Az év élőlényei: mezei szil és
a magyarországi denevér fajok. – Felkészítő tanár: Fazekasné
Gál Erzsébet
A versenyre 30 középiskolás csapat nevezett, Szeged –
(Ságvári Endre Gimnázium és a Radnóti Miklós Gimnázium),
Budapest – (Apáczai Csere János Gimnázium), Kiskunhalas,
Kalocsa, Baja, Kecskemét, Bácsalmás gimnazistái közül.

A vetélkedősorozaton két fős csapatok indulhattak. Az első
fordulóban a csapatoknak egy rövid (max. 12 oldal) dolgozatot
kell készíteniük a hét megadott témakörök egyikéből. A második fordulóban – 2016. április 01. – Szegeden, az Interaktív Természetismereti Tudástárban a csapatok bemutatják dolgozataikat, valamint 50 kérdéses tesztet töltenek ki, kőzet, ásvány és
faj felismerési feladatok mellett még erdélyi kultúrtörténeti
értékeit, bemutató képeket is meg kell nevezni. A részfeladatok
pontjainak összesítése után a tíz legtöbb pontot gyűjtő csapatok
még egy újabb tesztet töltöttek ki a Sóvidék – Szováta
Közművelődési folyóirata meghatározott számai alapján.
Iskolánkból három csapat készített dolgozatot:

Egerbe kirándultunk
Ezt követően buszra szálltunk és Eger felé indultunk. Egerben
az egri várat „vettük be”, majd idegenvezető segítségével megnéztük a nevezetességeket. Visszaérkeztünk, az iskolába elbúcsúztunk újdonsült barátainktól, felidéztük a két találkozás
nyújtotta feledhetetlen élményeket, szakmai tapasztalatokat,
majd érmihályfalvi vendégeink haza indultak.
Itt is szeretnénk köszönetet mondani az iskola vezetőségének,
amiért támogatta a pályázatot, és diákjainknak biztosította ezt a
felejthetetlen élményt.
Szegediné Szabó Dóra szaktanár

Eredmények: Czégény Lívia – Fábián Ágnes 9. helyen végeztek, jutalmuk, hogy nyáron a CSEMETE Egyesület bugaci
oktatóközpontjában egy természetismereti táborban vehetnek részt.
Gál Karolina – Jancsó Vivien 21, Földes Stella – Farkas Béla,
pedig a 27. helyen zárta a versenyt.
Gratulálunk az elért eredményekhez!

