MÁRCIUS X.
A

GYIÖK

SZERVEZÉSÉBEN

A télbúcsúztatás utolsó állomásaként Orosháza Város Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata
újfent megrendezte a városi farsangot, melyen az általános iskolák produkciói mutatkoztak be.
Tagintézményünket a végzős diákok képviselték két műsorszámmal. A nagy sikert aratott nyitó
táncukkal léptek a színpadra, melyet Antali Zoltán táncpedagógus tanított be. A műsor második
részében pedig az Apáca show-ból adtak elő egy részletet, majd a Party rock látványos jelenetét
mutatták be. A vidám, hangulatos délutánt a GYIÖK farsangi fánkkal jutalmazta. Ezen a napon
volt a farsangi álarckészítő verseny eredményhirdetése

Czina Sándor Tagintézmény

VÁROSI FARSANG

MÁRCIUS 8.
A

VÖRÖSMARTYBAN

A Vörösmarty tagintézmény évente 3-4 alkalommal rendez fotó-, festmény-, illetve
rajzkiállításokat az intézmény földszinti galériájában. Az elmúlt héten Pirer Katalin pedagógusnak
nyílt fotókiállítása az iskolában, Színek-hangulatok címmel.
Pirer Katalin régóta foglalkozik fotózással. Indíttatása részben családi - hisz édesapja
rajztanárként fest - másrészt földrajz szakos tanárként a természetszeretetből fakad. Elsősorban a
természetfotózás érdekeli, ezen belül a makrofotózás vált igazi szenvedélyévé. Fontos számára a
témához vezető út, a minket körülvevő világ csodáinak felfedezése, megörökítése.
Pirer Katalin alkotásaival több alkalommal is találkozhattunk már Orosházán.
Bemutatkozott fotóival a Szántó Kovács János Múzeumban, nyáron a Sátorgalériában, de
kiadványok címlapján is szerepeltek a képei. Emellett munkájából adódóan rendszeresen
megörökíti iskolájának, a rákóczitelepi intézménynek a rendezvényeit. Az itt készült képek
megjelennek az iskola weblapján, az iskolatörténeti kiadványokban és az OrosCafén is.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZÍNEK-HANGULATOK

MÁRCIUS 9.
Tagintézményünk néhány diákja a üzemlátogatáson volt az orosházi Csizmadia pékségben.
Az iskola 11/0029-C/1018 szerződésszámú Comenius pályázatának - melyet az Európai Unió és a
Tempus Közalapítvány közösen támogat – témája a népszokások felkutatása és a hagyományos
ételek tradicionális és modern elkészítésnek összehasonlítása, bemutatása. A tavaszi időszak egyik
feladata volt a kenyérkészítés lépéseinek megismerése, kenyérrecept gyűjtése és pékséglátogatás.
A diákok érdeklődve hallgatták végig az üzemlátogatás alatt az egyes fázisok bemutatását, az
összetevők ipari méretekben való kimérését, a dagasztás, a kelesztést, a porciózást, a különböző
fajtájú kenyerek formálását. Végül bepillanthattak a pihentetőbe és abba a hatalmas kemencébe is,
melyben tavaly nyáron megsütötték az ország leghosszabb kenyerét, és amelybe egyszerre akár
300 cipó is sülhet. Az itt látottak és hallottak alapján a diákok esszét készítenek, melyet az
olaszországi találkozón mutatnak majd be. Köszönjük a Csizmadia pékség által felajánlott
lehetőséget, a látogatás során szerzett élményeket, tapasztalatokat és a pályázat megvalósításához
nyújtott segítséget.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

PÉKSÉGLÁTOGATÁS

MÁRCIUS 14.
A

CZINÁBAN

A hagyományos Művészeti Szemlét március 14-én rendeztük meg a Czina iskolában. A
rendezvény mintegy 25 évvel ezelőtt indult útjára intézményünkben, akkor még Ki mit tud? néven,
néhány éve kapta a Művészeti Szemle elnevezést. A rendezvényt megelőzően március 15-e
alkalmából az iskolagyűlésen ünnepi megemlékezést tartottak az 5. osztályosok, melynek
keretében igazgató és főigazgatói dicséretben részesítették azokat a tanulókat, akik kimagasló
sikereket értek el tanulmányi, sport vagy egyéb versenyeken. Ekkor került sor az iskolai
tanulmányi versenyek eredményhirdetésére is.
Az ünnepséget követően a harmadikosok angol nyelvű műsorszámával vette kezdetét a
Művészeti Szemle. A diákok mindig nagy izgalommal készülnek erre a napra, és egyre többen
vállalkoznak arra, hogy megmutassák szunnyadó tehetségüket, hisz míg tavaly 24, addig idén már
33 műsorszámmal készültek; volt köztük vers, próza, ének, hangszeres bemutató, jelenet- angol
nyelven is-, paródia, néptánc és karaoke is. A Művészeti Szemlén háromtagú zsűri értékelte a
produkciókat, amik közül a legjobbakat újra bemutathatják majd a gyerekek március 30-án, egy
gála keretében, amire a szülők is meghívást kapnak.

Czina Sándor Tagintézmény

MŰVÉSZETI SZEMLE

A VETŐMAG, INDULHAT A MUNKA A

CZINÁBA

A czinás kisdiákok a vetőmag sorsáról fényképes, írásos beszámolót is készítenek.
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA) “Vesd bele magad” elnevezéssel
programot hirdetett meg, melynek keretében általános iskolai tanulók vetőmagra pályázhatnak. A
Czina tagintézmény egyedüli iskolaként a városban 23 alsós gyermeket vont be a pályázatba. A
vetőmagok március 14-én érkeztek meg az iskolába, amiket a kisdiákok szüleik kíséretében
vehettek át. Mindemellett a pedagógusokkal megbeszélték a közeljövő feladatait is, egyeztették,
hogyan kell majd a munkálatokról a dokumentációt elkészíteni. Beszélgettek a program
gyermekek életét befolyásoló hatásáról, hangsúlyozták a családban és az iskolában folyó munkára
nevelés fontosságát. Az írásos, rajzos, fényképes beszámolók http://www.vesdbelemagad.hu/
oldalon is megtalálhatók.

Czina Sándor Tagintézmény

MEGÉRKEZETT

MÁRCIUS 14 - 18.
Március 14. és 18. között az olaszországi San Pietro Vernoticoba tartózkodott
tagintézményünk nagy létszámú delegációja, az iskola „United Tastes of Europe” című pályázat
projekttalálkozóján.
Az Európai Unió és a Tempus Közalapítvány által támogatott „Egész életen át tartó tanulás
programja (LLP) Comenius iskolai együttműködések” pályázat keretében utaztunk a dél olasz
városba, ahol a vendéglátó iskola mellett a projekt harmadik partnerével, a spanyol La Palma del
Condado település diákjaival és tanáraival közösen dolgoztunk a projekt megvalósításán.
Az 5 napos olasz találkozón bemutattuk egymásnak az általunk addig elvégzett
tevékenységeket, így mi orosháziak pl. a Nagyéri Savanyító Üzemben és a Csizmadia Pékségben
tett látogatásukat, valamint a Szántó Kovács János Területi Múzeumban 2011 őszén végzett
házias, hagyományos jellegű kenyérsütést, lekvárfőzést, befőzést ismertettük. A terveknek
megfelelően sor került a közös projektlogóra beadott tervek értékelésére, magyar
kezdeményezésre tésztahidat építettünk, valamint közösen meglátogattuk a Cellino San Marco
településen működő Cantine Due Palme borászatot is.
A szorosan vett projektmunka mellett lehetőségünk nyílt megismerkedni a közeli Lecce
város nevezetességeivel, és a hazafelé vezető úton Pompeiben és Rómában is eltölthettünk néhány
feledhetetlen órát.
A gyerekek olasz kortársaikon és vendéglátó családjaikon keresztül személyes
kapcsolatokat alakítottak ki, a pedagógusoknak pedig lehetőségük nyílt megismerkedni az olasz és
spanyol iskolarendszerrel, az ottani szakmai módszerekkel.
A felek a következő személyes találkozóig az internet segítségével tartják a kapcsolatot.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

PROJEKTTALÁLKOZÓ

MÁRCIUS
A

RÁKÓCZITELEPI

ISKOLÁBAN

Március közepe a természetvédelem jegyében telt a Rákóczitelepi iskolában. Bolygónk
megismerésén keresztül közelebb kerülhettek a gyerekek a környezettudatos gondolkodáshoz.
Előadást hallgattak az Alpok érdekességeiről, filmeket néztek a vulkánok működéséről és az
óceánok pusztító erejéről. A hét közepén látványos fizikai kísérleteken keresztül ismerkedtek meg
a légkör tulajdonságaival, az alsó tagozatosok pedig léggömbökre írva üzenték a világnak:
Fogjunk össze a Föld védelmében!
Az iskolaudvaron vulkánkitörést modelleztek, majd Gyopárosra túráztak, hogy
megcsodálhassák az erdő és a vízpart tavaszi ébredését.
Szombaton, a Kék Bolygó Napján folytatódtak a programok. A tanulók aszfaltrajzversenyen,
vetélkedőn mutathatták meg, mit sajátítottak el a héten, öko-várost építettek a szelektíven gyűjtött
hulladékból. Végül megismerkedtek a Föld Órája mozgalom mibenlétével, remélve, egyre többen
csatlakoznak a „zöld” szemléletű életmódhoz.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

KÉK BOLYGÓ HETE

KÖZEPE

MÁRCIUS 15.
ÜNNEPSÉG

RÁKÓCZITELEPEN

„Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér,
Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér…”
Az 1848-as forradalom emlékére ünnepi műsort rendezett az iskola. A hetedik osztályosok a
magyar nemzet imádságait szavalták, és a legszebb Petőfi-verseket adták elő dramatizált formában
piros-fehér-zöldbe öltözve. Az előadásba bevonták diáktársaikat is: a közönség együtt esküdött
velük a szabadságra a Nemzeti dal refrénét skandálva. A versmondást megzenésített alkotások
követték a hazaszeretetről és a sajtószabadságról Nagy László és Vörösmarty Mihály tollából. A
műsor célja nemcsak az emlékezés volt, hanem a márciusi ifjak szellemi hagyatékának méltó
ünneplése és közvetítése gyermekeink számára.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

ISKOLAI

MÁRCIUS 22.
A VÍZ VILÁGNAPJÁRÓL

"A Víz képes rá, hogy emberek nélkül létezzen,
de az emberek víz nélkül, csak pár napig tudnak életben maradni."
Ez az idézet a teljes igazságot tárja fel előttünk a víz jelentőségéről, fontosságáról. A víz
értéke felbecsülhetetlen. A víz minden élet alapja ezen a bolygón.
A TMKIT Vörösmarty Mihály Tagintézményében már hagyománnyá vált, hogy minden
évben megemlékeznek a Víz Világnapjáról. Nem volt ez másképp az idei világnapon sem. A
gyerekek lázas készülődése előzte meg ezt a napot, hiszen egy élőkép kialakításával, verssel és
zenével emlékeztek meg erről a jeles napról. A tanulók ezzel is igyekeztek felhívni társaik
figyelmét arra, hogy, ahhoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, és hogy
megmaradhassanak a folyók, valamint a tavak, erőfeszítéseket kell tennünk vizeink megóvásáért,
védelméért. Próbálták társaikban tudatosítani, hogy még mindig hajlamosak vagyunk
könnyelműen bánni a vízzel, hiszen a víz pazarlása és szennyezése hatalmas méreteket ölt. Csak
kevesen gondolnak bele, hogy a csapból folyó víz honnan jön és hova távozik, és miért
szennyezzük méreggel az ivóvizeinket. A Víz Világnapját is ezeknek a problémáknak a
megoldására hozták létre, melynek elsődleges feladata, hogy felhívja a figyelmet a víz védelmére
és arra, hogy víz nélkül nincs élet.
Minden évben más-más jelmondat vezérli a Víz Világnapját, ami 2012-ben a
következőképpen hangzik: „A világ szomjas, mert mi éhesek vagyunk”

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MEGEMLÉKEZÉS

MÁRCIUS 23.

Az Iskolába hívogató programsorozat egyik utolsó állomása volt tagintézményünkben a
húsvéti játszóház, amelyen leendő 1. osztályosaink megismerkedtek a húsvéti ünnepkörrel, majd
jó hangulatban kézműves foglalkozáson mutathatták meg kézügyességüket. Az 1. osztályosok
beíratására március 26-án és 27-én került sor. Az Iskolába hívogató rendszeres látogatói közül
sokan kerültek ki, akik a 2012/2013. tanévet iskolánkban kezdik majd.

Czina Sándor Tagintézmény

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS
HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ

Tudományról, kutatásról, jövőről, a tudósok hétköznapjairól beszélgethettek középiskolás
diákok a Szent-Györgyi-konferencia Nobel-díjas előadóival a József Attila Tanulmányi és
Információs Központ kongresszusi termében fiatalok számára rendezett nyílt fórumon péntek
délután.
A program előkészítése során tizenkét olyan iskolát választottak ki, ahonnan sok diák kerül a
szegedi egyetemre. Közülük kilenc magyarországi, a dél-alföldi régióból, köztük iskolánk, a
Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény, valamint két zentai és egy szabadkai gimnázium
képviseltette magát. Tavaly ősszel a szaktanárok és igazgatók segítségével kezdték meg a
válogatást. Először hetven főt delegáltak az iskolák, a „vizsgáztatások” során szűkült a kör
huszonhétre, majd közülük választották ki azt a kilenc diákok, akik a kilenc Nobel-díjast
bemutathatták, illetve két főt tartaléknak. A 9 diák közé került be Skita Renáta 11.A osztályos
tanuló, aki Sir Richard Timothy Hunt munkásságát ismertethette a fórum résztvevőinek. Szabó
Melinda és Szűcs Lilla pedig kérdést intézhetett a tudósokhoz. További tizenöt diákunk pedig jelen
lehetett a fórumon. Elsősorban a tudományok iránt érdeklődő, angolul jól beszélő diákok
képviselték iskolánkat. Munkájukat segítették és a fórumra elkísérte őket Dr.Ráczné Kristóf Ildikó,
Gabnai Edit tanárnő és Kiss László tanár úr.
A kérdések nem pusztán az előadók tudományos munkásságára irányultak több előadót is
megkérdeztek arról, hogy mit csinálnak szabadidejükben, mi a hobbijuk. Ada E. Yonath, aki az
első izraeli Nobel-díjas nő, kérdésre válaszolva elmondta: hobbija az úszás és az írás. A
tudományok irányába a természet megismerésének vágya vezette. Aaron Ciechanover arra a
kérdésre, hogy mire jobb emlékezni, a tudományos felfedezés élményére, vagy a Nobel-díj
átvételére, így válaszolt: benne lenni a tudományban és felfedezni a természet titkait – ez a
boldogság hihetetlen forrása. Hozzátette: a tudományhoz valódi szenvedély kell, ez a legfontosabb,
ez nem munka, hanem egy olyan hobbi, amit sosem un meg az ember. Többen is kifejtették, hogy
a Nobel-díj után nem változott lényegében az életük. Az ismertséggel a személyes kapcsolataik,
attitűdjük nem változott, viszont azt többen is pozitívumként emelték ki, hogy ha Nobel-díjasok
beszélnek a tudományokról, az a fiatalokat jobban érdekli. Peter C. Doherty azt is elárulta, hogy
hogyan lehetünk Nobel-díjas tudósok: „Tégy egy kis felfedezést, szerezz több mint száz tehetséges
embert, aki dolgozik rajta és zsebeld be a Nobel-díjat.”
Természetesen a diákok a tudósok munkásságára is kíváncsiak voltak: Erik Wiesschaust az
embriókutatásról, Peter C. Doherty-t a HIV-fertőzés elleni vakcina kutatásról kérdezték.
A 4 napos konferencia előadásokkal, további fórumokkal, a tudomány fájának elültetésével
folytatódott a hétvégén.

Székhelyintézmény

SZENT-GYÖRGYI-KONFERENCIA

JÁTSZÓHÁZ

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítését segítik az iskolánkban szervezett óvodai
játszóházak sora. Idén március 23-án a korábbi években megszokott közlekedési játszóháztól
eltérően különböző ügyességi feladatokkal és szabadban játszható táblajátékokkal vártuk az
ovisokat. A jó időben több mint 40 kisgyermek próbálta ki ügyességét a forgószínpadszerűen
megszervezett állomások feladatain. Az újrahasznosítás jegyében műanyagpalackból készült
lengőtekétől, az aszfaltra felfestett táblajátékokon keresztül a labdajátékokig többféleképpen
tehették próbára magukat a kicsik. Az állomásokon elsősök segítették őket és az állomásvezetőket
is. A győztesek jutalma édesség volt, de a legvégén mindenki kapott ajándékba matricát a
kellemes délután emlékére.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ÓVODAI

MÁRCIUS 24.
2012-ben második alkalommal rendeztük meg a hulladékgyűjtést. Az időjárás a kegyeibe
fogadott minket, így kora reggeltől érkeztek a lelkes diákok és szüleik a kisebb-nagyobb
hulladékcsomagakkkal. Délig volt lehetőség a leadásra, azután összegzés következett.
Több mint 11 tonnát gyűjtöttek össze az osztályok, így sikerült túlszárnyalni a tavalyi év
eredményét.
Kiemelkedő mennyiségű hulladékot gyűjtött a 11/8. osztály (2,5 tonnát), a legtöbb
petpalackot a legkisebbek, az ⅝. osztályosok hozták, és összesítésben is 2. helyezettek lettek több
mint 1 tonnával.
Látván a lelkesedést és a sikereket, terveink szerint jövőre is megrendezzük ezt az eseményt.

Székhelyintézmény

Hulladékgyűjtés

MÁRCIUS 26.
MŰSOR

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójára emlékezett 2012. március
26-án a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény Székhelyintézménye. A rendezvény
szorosan kapcsolódik a pár nappal ezelőtt, a Szegedi Tudományegyetem által
szervezett nagyszabású programsorozathoz, melyen az iskola is részt vett.
Dr. Blahó János főigazgató bevezetőjében hangsúlyozta a megemlékezés mellett a
példaállítás fontosságát, melyre a jelenkor Nobel-díjasaival való találkozás óriási
lehetőséget adott. A műsor kezdeteként a szegedi rendezvényen résztvevő diákok
beszámolóját hallhattuk.
A folytatásban elhangzott Szent-Györgyi Albert: Psalmus Humanus című verse,
végül Sári Zsuzsa, a Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdiójának vezető
szerkesztője Szent-Györgyiről készült portréfilmje zárta az ünnepi műsort.

Székhelyintézmény

ÜNNEPI

MÁRCIUS 28. - ÁPRILIS 3.
HÉT

A német kultúra és nyelv hetéhez kapcsolódva a Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ)
Svájci Hetet rendezett március 28-tól április 3-ig. A rendezvénysorozat március 28-án, délután fél
háromtól vette kezdetét a megnyitóval, melyen Christian Mühlethaler, a Svájci Államszövetség
budapesti nagykövete mondott ünnepi köszöntőt. Ezt követően, az ünnepi műsorban a Táncsics
Mihály Gimnázium diákjai mutatják be Svájc kultúráját és szokásait.
Március 29-én, csütörtökön országismereti vetélkedő vette kezdetét 14 órától. Német
nyelven a világ egyik leggazdagabb országáról, Svájcról adtak számot tudásukról a középiskolás
csapatok a Táncsics gimnázium aulájában. A megmérettetésen 25 csapat vett részt.
Március 30-án, pénteken, fél tíztől német nyelvű vers- és prózamondó verseny kezdődött a
Székács József Evangélikus Iskola és Gimnáziumban 85 felső tagozatos és középiskolás tanuló
részvételével, svájci művekből.
Április 2-án, 14 órától kezdődött a Táncsics gimnáziumban a 8. osztályosok országismereti
vetélkedője Svájcról, melyre 7 csapat nevezett.
Április 3-án, hétfőn 14 órától német tanárok számára rendeztek szakmai továbbképzést a
Táncsics gimnáziumban Szász Andrea, a Hueber Tankönyvkiadó magyarországi referense
vezetésével.

Székhelyintézmény

SVÁJCI

MÁRCIUS

GYŰJTÖTTEK A CZINÁSOK

Szorgalmasan gyűjtöttek a diákok, szülők, jutalmul anyagi támogatást kaptak az
osztálykirándulásukhoz.
A Reál üzlethálózat két évvel ezelőtt hívta életre az általános iskolák osztálykirándulását
támogató programját, aminek keretében eddig országosan közel kétezer osztály kirándulását
támogatták anyagilag. A program keretében idén mintegy 25 millió forintot osztottak szét a
pályázó osztályok között. A 2011-es Reál Osztálykassza pályázatra mintegy 2500 érvényes
jelentkezés érkezett, ebből 1791 osztály küldött vissza ténylegesen cégszöveget, összesen közel
1,5 millió darabot.
A programnak köszönhetően a sok kicsi sokra megy elve alapján a gyerekek is tehetnek
azért, hogy osztályuk plusz pénzhez jusson, osztálykirándulásuk olcsóbb legyen. Tanulóink már
az előző tanévben elkezdték a címkék gyűjtését. Akkor még csak a felső tagozatosok csatlakoztak
az akcióhoz, később már az alsósok is. Ebben a tanévben a legszorgalmasabbak a 8. osztályosok
voltak, 4015 címkét gyűjtöttek, így 67 ezer forintot kapnak osztálykirándulásukra, a 7. osztályosok
pedig közel 35 ezer forintot. Az alsó tagozat legeredményesebb osztálya a 2. osztály lett. A szülői
és rokoni segítséggel gyűjtött címkék száma az iskolában összesen 8145 darab volt, ez több mint
136 ezer forint támogatást jelent.
– Nagyszerű élmény volt gyűjteni a címkéket, mert összekovácsolta az osztályt. Bent
maradtunk az iskolában és vágtunk, ragasztottunk, számoltunk, kötegeltünk, közben beszélgettünk
és nevetgéltünk. Még így is, hogy sokan voltunk, rengeteg időt és energiát kellett belefektetni a
címkék feldolgozásába. Tavaly is részt vettünk a versengésben, akkor 37 ezer forintot gyűjtöttünk
össze, ami fedezte a buszköltség egy részét Cserépváraljáig. Idén a címkékért 67 ezer forintot
kaptunk, úgyhogy vigyázz, Cserépváralja, jövünk!– nyilatkozták a nyolcadikos diákok.

Czina Sándor Tagintézmény

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSRA

VÉGE

MÁRCIUS 30.
A Művészeti Szemle legjobban sikerült műsorszámaiból minden tanévben gálaműsort
rendezünk a szülőknek, az érdeklődőknek. Az előző tanév óta meghívjuk erre a programunkra a
beíratott 1. osztályosainkat is szüleikkel, hadd lássanak bele iskolánk életébe minél teljesebben.
Ezt a napot minden évben felfokozott izgalom, készülődés előzi meg. Öt órától vártuk
vendégeinket. Legnagyobb örömünkre a nézőtér zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, szép számmal
érkeztek leendő elsőseink is. Elfogadta meghívásunkat, és egy szép estét tölthetett velünk Lipták
Andrásné, címzetes igazgatónk, Kulcsár László főigazgató-helyettes úr és a Tehetségtanács is
képviseltette magát.
A közel kétórás műsorban 15 produkciót láthattak a nézők. Szerepelt minden osztály.
Tapsolhattak egyéni és csoportos műsorszámoknak. A 3. osztályosok angol nyelvi jelenetét, a 2.osok mókusait, A rátóti csikótojás kacagtató jelenetét nézhették meg, de láthattak modern táncot,
nevethettek Bendegúz tréfáin, elgondolkodhattak a nyolcadikosok jelenetének üzenetén.

Czina Sándor Tagintézmény

SZÜLŐI GÁLAMŰSOR

AZ ORSZÁGOS ÖKO-DIÁKPARLAMENTEN

2012. március 30-án rendezték meg a tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola és
Könyvtárban a IV. Dél-Alföldi Zöld Diákparlamentet a régió ökoiskolái számára. A programon
résztvevő diákok a tudatos fogyasztói magatartással kapcsolatban szólalhattak fel és fejthették ki
véleményüket. A Táncsics Mihály Közoktatási Intézményt Bella Csaba és Koszta Mihály 8/8
osztályos tanulók képviselték. A parlamenti ülésen résztvevő 18 általános- és középiskola
diákképviselői határozatot fogadtak el, melyet továbbítanak az illetékes minisztérium felé.
Zárásként a résztvevők emlékfát ültettek és megismerhették Tiszaalpár nevezetességeit is egy
közös sétán.
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