


Április 12. 

Székhely Intézmény 

 

OROSHÁZA ALAPÍTÁSA-BEMUTATÓ ÓRA 
 

Az osztályfınöki munkaközösség számára tartott bemutató órát a 8.c osztály Benkı 
Erika vezetésével. Az óra témája Orosháza alapítása volt. 

A diákok csoportokban elızetesen dolgozták fel a témát, majd az órán prezentáció ke-
retében bemutatták mit győjtöttek össze illetve mit kutattak fel. 

Öt csoportban a következı témákat dolgozták fel: 
- Emléktáblák Orosházán 
- Beszélı utcanevek 
- Családfakutatások 
- Mirıl híres Orosháza? 
- Mit mutatnál meg egy ideérkezı turistának Orosházán? 
A prezentációk után egy rövid közjátékban egy ideérkezı turistát személyesített meg 

az egyik tanuló, aki eltévedt és segítséget kért és kapott angolul. A játék apropója az volt, 
hogy az osztály fele emelt szinten tanulja az angol nyelvet és szerettek volna erre utalni. 

Ezután új csoportalakítás történt és a diákok egy totót töltöttek ki a hallottak alapján, 
melyet kivetítın ellenıriztünk. 

Az utolsó feladat régi képek felismerése volt, melyet a jelenlévı vendégek segítségével 
ellenıriztünk, ıket is belevonva a játékba. 

Az óra végén a felkészülés során szerzett élményeket, tapasztalatokat mondtuk el. 



Székhely Intézmény 

 

JÓZSEF ATTILA TERÜLETI SZAVALÓVERSENY 
 
Április 12-én a Petıfi Kulturális Kht. És Orosháza Város Álta-

lános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Székhelyintéz-
ménye a költészet napja és iskolánk névadója elıtt tisztelegve vers-
mondó versenyt rendezett. A térség legjobb versmondói érkeztek 
Orosházáról és a környezı településekrıl, Nagyszénásról, 
Békéssámsonról, Tótkomlósról. Az elızetes selejtezıket az iskolák 
helyileg bonyolították le, és a legeredményesebb tanulókat nevezték 
a 3-4. osztályos, 5-6, és 7-8. osztályos korcsoportba. Mindegyik cso-
portba csupán egy tanuló kerülhetett egy intézménybıl. A versenyki-
írásnak megfelelıen XX. És XXI. Századi magyar költı versét sza-
valták a tanulók. Nagy örömünkre sokan érkeztek. 26 gyermek elı-
adását hallgathatták meg a versenyzık, kísérıtanárok, szülık és a 
háromtagú zsőri. A versenyt évtizedek óta megrendezzük, immár ha-
gyománnyá vált az irodalmat, költészetet szeretık körében. A gyere-
kek nagyon szépen felkészültek, hibátlanul mondták el az általuk választott vagy tanáruk ál-
tal javasolt költeményt. Szerencsére a legtöbb esetben telitalálat volt a választás, korosztá-
lyuknak megfelelı. A zsőrielnök, Szabó Zsuzsa, a Békés Megyei Hírlap munkatársa nagyra 
értékelte a gyerekek teljesítményét, igazán eredményesnek ítélve a versenyt. Ajándékot is 
hozott a szavalóknak. Az elsı három helyezést és a különdíjat érdemlı tanulók oklevelük 
mellé értékes könyvjutalmat is kaptak. A hallgatók pedig egy kellemesen eltöltött, szívet me-
lengetı délutánnal lettek gazdagabbak. 



Április 12—17. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT ÉS FÖLD NAPJA AZ  
EÖTVÖS JÓZSEF TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az Eötvös Tagintézmény már több mint 10 éve rendezi 

meg hagyományırzı programját, 
a Természettudományos Hetet  és a Föld napját. Ebben a 

tanévben április 12.-17. között került sor a rendezvényre. A 
tanulók délutánonként többféle színes program közül vá-
laszthattak érdeklıdésüknek megfelelıen: 

Hétfın a  diákok színes fizikai kísérleteket mutattak be, 
amelyen részt vettek a többi tagintézmény tanulói is. A 
gyermekkísérletek általában Archimedes törvényét bizonyí-
tották látványosan. 

Április 13-án, kedden az iskola Természet Búvárai Alapítványa kirándulást szervezett 
Szarvasra. A Körös-Maros Nemzeti Park Anna ligetében a budapesti Magyar Természettu-
dományi Múzeum győjteményét, a Foggal - karommal címő ragadozó emlısöket bemutató  
interaktív kiállítást nézték meg. Majd a Holt-Körös partján a mocsári ciprusokat,  a Millená-
ris emlékmővet, a Borza-kastélyt Romolus és Rémusz szobrával, az Ótemplomot, az Újrate-
lepülési Emlékmővet, s a régi Ország közepet. 

A hét programja volt Nagy Beáta tanárnı fényképes és diafilmes beszámolója Finnország-
ról, és az ottani iskolarendszerrıl. Az Eötvös Iskola a Comenius nemzetközi program kereté-
ben pályázatot nyújtott be 4 európai iskolával történı együttmőködésre. A tanárnı januárban 
egy elıkészítı látogatáson vett részt Finnországban, egy partneriskolában. Az itt szerzett él-
ményeirıl mesélt a diákoknak. 

A Természettudományos Hétre a tanulók számítógépes prezentációkat készítettek Oroshá-
záról és a  természetrıl. A legsikeresebb munkák vetítésre kerültek. 

A TT hét programjai során szerzett ismeretekrıl a szombati Föld napi szellemi vetélkedın 
adtak számot a tanulók. 

A Föld napján  négy kisfilmet  néztek meg a diákok Orosházáról és Gyopárosfürdırıl, 
amit az iskola 6 kiváló diákja készített a „Kerülj a térképre” címő  országos pályázatra. Két 
videofilm bejutott a legjobb 12 alkotás közé, április 23-án  Budapesten az ünnepélyes díjáta-
dón  vehetik át jutalmukat. 

Az  elıadásokon a dinoszauruszokról és Európa vulkánjairól  tudhattak meg újdonságokat 
az iskola tanulói. 

A délelıtt fénypontját a barlangokról készített 3 dimenziós képek bemutatása jelentette. 
Készítıjük Egri Csaba, aki Magyarországon egyedülállóan foglalkozik ezzel a különlegesen 
rejtelmes témával. 

A Föld napját ásvány- és virágvásárlási lehetıség színesítette. 
A diákok kellemes délelıttöt töltettek az iskolában, s közben értékes ismeretekkel gazda-

godtak. 



Eötvös József Tagintézmény 

 
TÉMAHÉT 

 
A témahetet a 2. b osztályban valósította meg Érdiné Molnár Márta és Gombkötıné 

Kukla Irén. Kapcsolódott tanórákhoz: magyar, matematika, természetismeret, technika, rajz; 
de órán- és iskolán kívüli tevékenységeket is terveztünk. Például gyopárosi sétát, farmlátoga-
tást, volt filmvetítés a szelektív hulladékgyőjtés fontosságáról, elıadás a kızetekrıl, ásvá-
nyokról. A gyerekek véleménye szerint a legérdekesebb a szerdai akadályverseny volt, ahol 
8 állomáson különbözı feladatokat kellett a tanulóknak teljesíteni: pl. környezetünkben élı 
madarakat, virágokat kellett felismerni, olyan dalokat énekelni, eljátszani, amelyek szereplıi 
állatok és növények. Nagy tetszést aratott az az állomás, ahol állatokat kellett megjeleníteni-
ük drámai eszközökkel, Volt ahol képek alapján beszélgettünk helyes és helytelen viselke-
désrıl, természetvédelemrıl, arról, hogy a gyerekek mit tudnak tenni környezetük megóvása 
érdekében. 

A Természettudományos hét (témahét) záró programja április 17-én a Föld napja ren-
dezvény volt, ahol a vetélkedık kérdései a héten szerzett új ismeretekre épültek. 

Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep 

 

RÁKÓCZITELEP KÖRÜL FORGOTT A VILÁG 
 

Illetve inkább csak Rákóczitelepen… Április 12. és 17. között tartották a telepi iskolá-
ban a Természettudományos Hetet, majd ennek zárásaként szombaton a Föld napját. 

A hét a „Kontinensek napjai” elnevezéssel vonult be a köztudatba és az osztálytermek-
be. Minden nap egy földrészrıl szólt, eköré csoportosultak a programok. A reggelek egy ki-
állítással kezdıdtek, melyek tárgyait a tanulók és a nevelık közösen győjtötték, mindig az 
adott világrészhez kapcsolódóan. A hangulat fokozásában segített egy ideillı képsorozat ve-
títése és az adott kontinensre jellemzı zenei aláfestés. 

A délutánok során a tanulók részt vehettek filmvetítéseken, vagy választhattak egyéb 
foglalkozások közül. 

Készíthettek indián fonatot az Amerika-napon, a gyakorlatban is megismerkedhettek 
az afrikai motívumokkal díszített nyakláncok készítésének titkaival. Személyes élményeken 
alapuló elıadást hallgathattak meg Szilasi László tanár úr tolmácsolásában az ázsiai önvédel-
mi sportokról, mely során ha csak virtuálisan is, de ledolgozhatták a délelıtt folyamán elfo-
gyasztott indiai gyümölcsfánk kalóriáit. Ausztrália napján pedig kipróbálhatták a dárda- és 
bumeránghajítást. 

A hét szombaton a Föld napjával zárult. A gyerekek tesztet írtak a héten elsajátított 
ismeretekbıl, a tornaterem falára pedig felkerült a tanulók által a hét folyamán készített kon-
tinens-térképekbıl egy világtérkép. Az aszfaltrajz versenyen már Magyarországról rajzolhat-
tak, ezzel közelítve a jövı hét témájához, amikor az I. Orosházi Honismereti Hét programja-
in vehetnek részt tanulóink. 



Április 13—18. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

A CSIZMA SARKÁBAN 
 

A Vörösmarty tagintézmény 20 fıs delegációja az olaszországi San Pietro Vernoticoban 
járt április 13-18. között. Az intézmény Comenius pályázatának keretében ekkor találkoztak 
elıször török és olasz partnereikkel. 

Az Európai Unió által 18 ezer euróval támogatott pályázat témája a népszokások feldol-
gozása, megismerése volt. Ennek keretében elıbb a karácsonyi, majd a húsvéti hagyomá-
nyokról írtak cikkeket a tanulók, amiket az olasz iskola megjelentetett könyv formájában. 
Mindhárom iskola hagyományos farsangi maszkokat készített, melynek folyamatát megörö-
kítették. Az errıl készült videókat ugyancsak bemutatták. 

Az orosházi csoport szabadidejében megnézte Lecce és Brindisi nevezetességeit. Haza-
felé tartva Velencében töltöttek egy napot, ahol láthatták a Szent Márk tér híres épületeit, a 
Sóhajok hídját és a Rialto hidat is. A gyerekek tovább tartják a kapcsolatot az Internet segít-
ségével, és szeretettel várják partnereiket a szeptemberi orosházi találkozóra. 



Április 16. 
Székhely Intézmény 

 

„JÓBÁL” 
 
A tavalyi évhez hasonlóan ebben a tanévben is megrendeztük a Petıfi Kulturális Kht. 

koncerttermében az OVÁI és PSZI Székhely Intézményének „JÓbálAT” elnevezéső vacso-
ráját. A rendezvény célja a jótékonyságon, az iskola támogatásán kívül az, hogy összeková-
csolja a tantestület tagjait, valamint a szülıket, a pedagógusokat, a technikai dolgozókat.  

Bálunk este 7 órakor kezdıdött. Különbözı zenés, táncos produkciókat, vidám jelenete-
ket láthattak a résztvevık iskolánk tanulóinak, valamint a város többi iskoláját képviselı diá-
kok elıadásában. Megtekinthettük az NRG tánciskola növendékeinek modern táncait, hall-
hattuk Mester Nikolett, a Táncsicsi Mihály Gimnázium diákjának szaxofon-játékát, valamint 
Hart Gábor a Székhely Intézmény tanulójának gitárszólóját. Kunos Diána, iskolánk tanulója 
elmondta Zágon István: A gyerek hasonlít címő humoros írását, valamint Szenzációs Oros-
háza címmel a Comedio színjátszó csoport az 1930-as évek Orosházáját idézte elı számunk-
ra. 

A vacsora a mősor után 8 órakor vette kezdetét. A svédasztalról mindenki kiválaszthat-
ta a saját ízlésének megfelelı ételt, desszertet. A jó hangulathoz elengedhetetlen zenét a 
BíBuCi zenekar szolgáltatta. Vacsora után a vendégek táncoltak, beszélgettek egymással, 
mindenki kikapcsolódhatott a zsúfolt munkával teli hét után. Éjfél elıtt kezdetét vette a tom-
bolahúzás. A nyereménytárgyakat iskolánk Szülıi Munkaközösségének tagjai ajánlották fel.  

A tombolahúzás után is folytatódott a jó hangulatú vigasság. A bálon készült képekkel 
illusztrálva már akkor este kezükbe vehették a Báli újságot a vendégek. A bizonyíték a jó 
hangulatra az, hogy az utolsó vendégek csak hajnali két órakor váltak meg a táncparkettıl.  



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

SZAKISKOLÁS VERSENY 
 

Nagy jelentısége van napjainkban az informatikának az élet minden területén, így a kü-
lönbözı szakmát tanulók, a munkájuk során találkoznak olyan gépekkel, melyet számítógép 
vezérel, s jól kell ismerniük azt, ha kiváló munkát szeretnének végezni. Az élet számos más 
területén is fontos, és szükséges a digitális írástudás. 

2010. április 16-án rendeztük meg a Békés Megyei Szakiskolások V. Megyei Informatika 
Versenyét, melyre a megye szakiskoláiból adhatták be nevezésüket a tanulók. 

A verseny célja, hogy a szakiskolában tanuló diákok is összemérhessék kortársaikkal tu-
dásukat, s ezáltal nagyobb ismeretre is szert tehessenek. A versenyen a 9. és 10. évfolyamon 
tanulók vehettek részt. 

A verseny, Justyákné Kiss Ágnes megnyitó szavai után vette kezdetét. 
A versenyzık alkalmazói ismeretek terén mérték össze tudásukat az alábbi témakörökben: 

operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció. 
Elıször gyakorlati feladatsort kellett mindkét évfolyamon megoldani, majd ezt követte az 

elméleti ismeret, melyet az idei évben a tanulók által oly kedvelt MiniPC- ken oldottak meg, 
s ennek eredményét azonnal láthatták is. 

A verseny végeztével minden résztvevı értékes ajándékkal térhetett haza. 



Április 17. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 
SZÍNJÁTSZÓK SIKERE 

 
Az iskolai színjátszó csoport évek óta emeli mősoraival az iskolai ünnepségek színvo-

nalát. Idén gondoltak egy merészet, és külsı, szakmai zsőri elıtt is megmérettették magukat. 
A javarészt harmadik, negyedik és ötödik osztályos gyerekekbıl álló csapat nagy lelkesedés-
sel készült a bemutatóra, és a siker nem is maradt el, a Szarvason megrendezésre került XIX. 
Weöres Sándor Országos Színjátszó Fesztiválon bemutatott Kiváncsi királykisasszony címő 
elıadásukkal az elıkelı bronzminısítést érdemelték ki. 



Április 19—26. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

OROSHÁZA HÉT A CZINA TAGINTÉZMÉNYBEN 
 

Az összintézményi Honismereti hét mellett tagintézmé-
nyünkben is megtartottuk az Orosháza-hetet. A nyitó napon kiállí-
tást rendeztünk azokból a tanulói munkákból, amelyeket a városi 
pályázatokra készültek – irodalmi mővek, rajzok, ex librisek, 
Power Point bemutatók, orosházi fotók. Ezen a héten minden osz-
tály Orosháza-órát tartott. A legkisebbek városunk nevezetessége-
it keresték fel. Jártak a Zombai utcán, a múzeumban, a Csizmadia 
Sándor utcai emléktáblánál. A felsı tagozatosok osztályfınöki 
órákon ismerkedtek Orosháza történetével életkori sajátosságainak megfelelıen. A hetet az 
integrációs pedagógiai rendszer támogatásával jó hangulatú DOTTO városnézı kisvonatozás 
zárta, melyen minden tanulónk részt vett. Felkerestük városunk azon nevezetességeit, me-
lyekrıl az Orosháza-hét kapcsán beszélgettünk. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

ANGOLUL SZAVALTAK 
 

A tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és 
Gimnázium 2010. április 22-én tartotta hagyomá-
nyos angol nyelvő szavalóversenyét, melyre a me-
gye minden területérıl érkeztek az 5-12. évfolya-
mos diákok. A megmérettetésen a Vörösmarty tag-
intézményt kilenc tanuló képviselte. 

A magas színvonalú versenyen a pontos szö-
vegtudáson kívül a mővek elıadásmódja is fontos 
volt. A szoros küzdelemben a következı eredmé-
nyek születtek: 
5-6. évfolyam: 

2. Miszlai Dorina 5.a 
7-8. évfolyam: 

1. Zanócz Gréta 7.a 
3. Rajki Anna 7.a. 
Mindhárman hasznos könyveket és oklevelet kaptak ajándékba, a résztvevık pedig em-

léklappal térhettek haza.  

Április 22. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

KERÉKPÁRTÚRA KARDOSKÚTRA A FÖLD NAPJÁN  
 

Az orosházi kerékpárosok egyesülete 10. alka-
lommal szervezett túrát a Föld napja alkalmából. Idén 
is sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, melynek 
egyik célja, hogy felhívják a figyelmet a környezet- és 
természetvédelem fontosságára. Orosházáról mintegy 
százan indultak útnak, majd Kardoskúton további har-
mincan csatlakoztak a túrázókhoz, akik ezúttal is kel-
lemes és hasznos délutánt tölthettek el a Föld napján. 
A Czina Tagintézmény kicsi, ám annál lelkesebb csa-
pata is részese volt a megmozdulásnak. A mellékelt képek tanúsága szerint örömmel vettek 
részt ebben az erıpróbában. 



Czina Sándor Tagintézmény 

 

I. HONISMERETI HÉT ZÁRÁSA 
 

Az I. Honismereti hét záró rendezvényén közel 40 tanulóval vett részt a Czina Tagin-
tézmény. Az utolsó megmérettetést hosszú hetek odaadó munkája elızte meg, melynek ré-
szese volt a felsı tagozat minden osztálya. Ötödikeseink orosházi ételeket fıztek és kínáltak 
ezen a napon. A 6. osztály Bartóky József Divatmajmok címő állatmeséjét dramatizálta és 
adta elı a zsőri nagy megelégedésére. A 7.-esek képzeletbeli riportot készítettek Darvas Jó-
zseffel, városunk híres szülöttével ill. a családfakutatás módszertanában mélyedtek el, és er-
rıl is beszámoltak. Nyolcadikosaink családfát készítettek és egy családi leporellót mutattak 
be. A nap sikeréhez nagy mértékben hozzájárult az osztályok szülıi közössége és a felsı ta-
gozatos diákönkormányzat anyagi támogatása. 

Április 23. 



Eötvös József Tagintézmény 

 

AZ EÖTVÖS DIÁKOK SIKERE 
 

Az Eötvös József Tagintézmény 4 tanulója a 
„Kerülj a térképre!” országos pályázat ünnepélyes 
eredményhirdetésén vett részt április 23-án Budapes-
ten a Kıbányai Ifjúsági Szabadidı Központban. 

A kıbányai Szent László Általános Iskola és a 
Szent László Gimnázium a Brüsszeli Magyar Kulturá-
lis Intézet (BMKI) támogatásával pályázatot hirdetett 
általános és középiskolás diákok számára településük 
természeti, építészeti, kulturális bemutatására. A tarta-
lom mellett bizonyítaniuk kellett digitális technikai ismereteiket is, hisz a videofilm készíté-
se komoly multimédiás ismeretek alkalmazását feltételezte. 

A pályázat fıvédnöke Cseh László úszó olimpikon volt. 
 A tanulók által készített két kisfilm bejutott a legjobb 12 alkotás közé, az elismerı okle-

velet és könyvjutalmat a budapesti ünnepélyes díjkiosztón vehették át. 
A film készítıi: 
Gyapjas Krisztián 8. b , Gyivicsán Pál 7. a osztályos tanulók 
Címe: Szabadlábon Orosháza- Gyopárosfürdın 
Furus Noel 8. a , Horváth Dorina 7. b osztályos tanulók 
Címe: Orosháza diákszemmel 
Felkészítı tanáruk Fésőné Bálint Gizella volt. 
Mindkét alkotást az Eötvös Tagintézmény tanulói a Föld napi hagyományırzı iskolai 

rendezvényen, az összevont iskola diákjai pedig az Orosháza Hét záró rendezvényén nézhet-
ték meg. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

„BÜSZKESÉGÜNK OROSHÁZA” 
 

Az I. Orosháza Hét zárórendezvényét 2010. április 23-án rendezték meg a Székhelyin-
tézmény tornatermében. Kutatómunkáink ismeretését a Szverle család történetének bemuta-
tásával kezdtük, korabeli dokumentumok illetve fényképek felhasználásával. Tréfás családfa 
bemutató következett, ahol a Jeszenszky – Paulovics család legifjabb tagjától, V. Jánostól 
megtudhattuk az ısök származását, nevét és foglalkozását. Érdekes színfoltot jelentett a dél-
utánon a zombai leszármazott, Fekete Sándor és unokájának beszélgetése.  Az „Úgy van! 
Úgy van!” címő Bartóky fabulát bábjátékkal jelenítettük meg. S végül, de nem utolsó sorban 
ízletes orosházi tányérosra invitáltuk meg a jelenlévıket. 



Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep 

 

I. OROSHÁZI HONISMERETI HÉT 
 

Az I. Orosházi Honismereti Hét mozgatórugója a rákóczitelepi iskola volt. Úgy a gyere-
kek, mint a pedagógusok oroszlánrészt vállaltak a februárban kezdıdı és április 23-án befe-
jezıdı rendezvénysorozatban. A kapcsolódó graffitizés leglelkesebbjeiként igazi csapatmun-
kával jelentkeztek. Nemcsak a pályázatok (Az én városom fotópályázat, Vendégváró Oros-
háza címő PowerPoint pályázat, Fedor Ágnes Tollforgató Pályázat, Szabó Magda és Bartóky 
mőveinek illusztrálása, ex librisek készítése…) eredményes résztvevıiként, de azok értékelé-
sén a legsikeresebbek tolmácsolóiként is dicséretet érdemeltek. A Bartók népdalok éneklésé-
bıl sem maradhattak ki. A Büszkeségünk, Orosháza bemutatón nagyszerő Bartóky jelenettel, 
remek családfával, kirobbanó családi képregénnyel, tartalmas háborús visszaemlékezéssel 
nyőgözték le a jelenlévıket. A program koronáját a szülıknek köszönhetı, múzeumi tár-
gyakkal illusztrált, ínycsiklandó túrós lepény jelentette. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

KÖZLEKEDÉSI JÁTSZÓHÁZ 
 

Április 23-án délután közlekedési játszóházat rendeztek a 
Vörösmarty Mihály Tagintézményben. Több helyszínen várták 
az alsós diákokat játékos feladatokkal. A tanulók KRESZ TO-
TÓ-n mérhették fel jártasságukat a közlekedési ismeretekben. 
Oktatófilmet nézhettek meg a biztonságos közlekedés téma-
körében. A legnagyobb sikert a kerékpáros ügyességi verseny 
és az udvarra felfestett közlekedési tanpálya aratta. A gyerekek 
gyalogosan és két keréken haladhattak végig a pályán, ahol a 
közlekedési táblák és lámpák mellett, az iskolánkban „Zebrazsaru” feladatkört is ellátó fel-
sıs tanulók irányították a forgalmat. A nap végén minden gyermek hasznos ismeretekkel 
gazdagodva és élményekkel telve térhetett haza. 



Április 24. 
Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

A VÖRÖSMARTY TAGINTÉZMÉNY IFJÚ TUDORAI AZ ORSZÁGOS DÖNTİBEN 
 

A Vörösmarty Mihály Tagintézmény három 
csapata eredményesen szerepelt április 24-én a 
Szolnokon megrendezett Curie Országos Környe-
zet-és Természetvédelmi Versenyen. 

A verseny területi fordulóját megnyerve jutottak 
tovább a negyedikes és ötödikes gyerekek az or-
szágos döntıbe. 

A megmérettetésre elızetes feladattal kellett 
készülniük a tanulóknak. A Világörökséghez tarto-
zó Hollókırıl és a Hortobágyról tartottak kiselı-
adást. Tanáraikkal el is látogattak ezekre a szép helyekre a felkészülés idıszakában. 

A versenyen még egy ötven kérdéses feladatsort kellett megoldaniuk. 
Tompáné Barabás Edit tanító tanítványai 4. és 9. helyezést értek el. 

A 4. helyezett csapat tagjai: Pántya Bálint Imre 
Szeverényi Stella Aranka 
Sztakó Andor 

A 9. helyezést elérı csapat tagjai: Frankó Flórián 
Németh Máté Szabolcs 
Szıke-Molnár Dániel 

Az ötödik évfolyamosok versenyében Líbor Roland felkészítı tanár diákjai a 12. helyen vé-
geztek. A csapat tagjai: Andó Mónika 

Monostori Tamás 
Pusztai Balázs 



Czina Sándor Tagintézmény 

 

HULLADÉKGYŐJTÉS 
 

Legutóbb tavaly október elején rendezett az iskola hulladékgyőjtést, akkor 13 tonna pa-
pírt és 300 kilogramm vasat győjtöttek a gyerekek, alig négy óra alatt. A diákok most is ki-
tettek magukért, az otthonról hozott papír mellett a kis csapatok a környéket járták, akad-e a 
házaknál némi papír. 

Az alsó és felsı tagozaton az osztályok között versenyt is hirdettek, a legtöbbet győjtı 
közösségek jutalma mindkét tagozaton egy-egy torta. A hulladékgyőjtésbıl befolyt összeget 
az osztályok a tanév végén kirándulásra fordítják. Az egy fıre jutó mennyiség 55,2 kg, az 
iskolai összteljesítmény 9483 kg. 

Április 27. 


