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VI. Tehetségnap 

Az európai uniós “Viharsarki talentumok” TÁMOP pályázat keretében 2011 májusában 

rendezték meg az első orosházi tehetségnapot. Ahogy akkor, úgy azóta is minden évben a város 

különböző oktatási, közművelődési, közgyűjteményi és ifjúsági intézményei, civil szervezetei, a 

tehetséggondozást fontosnak tartó magánszemélyek közös szervező munkájának köszönhető az 

idén már 6. alkalommal. 

10 intézmény, szervezet tanulói tartottak összesen 14 különböző bemutatót, rendeztek 

kiállításokat a tehetséges gyerekek munkáiból megmutatva alkotásaikat a más intézményből 

érkezőknek. Mintegy 540-en, elsősorban diákok nézték meg a szerdán délelőtt tartott bemutatókat, 

amit délután tehetségkonferencia követte a művelődési házban. 

A Tehetségkonferencián a város és a környék pedagógusainak illetve az érdeklődőknek tartott 

előadást először "Tabletek és más IKT eszközök – egy Comenius projekt „hozománya” címmel 

Aminné Móricz Márta, majd pedig a Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskolából érkező Czékmán 

Balázs mutatta be az IKT eszközöket használó oktatási rendszerüket "Tabletekkel támogatott 

oktatás" címmel. 

ÁPRILIS 4. 
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Ki mit tud? - közönségdíj 

Iskolánk, a Rákóczitelepi Tagintézmény meghívást kapott az Orosházi Gyermek-és Ifjúsági 

Önkormányzat által szervezett városi „Ki mit tud?” rendezvényre. A program 2016. április 15-én 

került lebonyolításra. Helyszíne a Petőfi Művelődési Központ volt. Tanulóink és felkészítő 

tanáraik három produkcióval neveztek a versenyre. A három műsorszám közül két felső tagozatos 

és egy alsó tagozatos tánccsoport indult.  

  A rendezvény megnyitását követően a műsorvezető bemutatta a zsűri tagjait, a díjakat és a 

több mint 28 fellépőt. Tagintézményünk három kis csoportja az elsők között léphetett fel.  

A délutáni program késő estébe nyúlt, az eredményhirdetést izgatottan vártuk. Az első három 

helyezett kihirdetése után került sor a zsűri és közönség különdíjának átadására. Iskolánkat az a 

megtiszteltetés érte, hogy a harmadik osztályos tanulók műsora, a "Géppuskalábúak " nyerte el a 

különdíjat. 

ÁPRILIS 15. 



V
ö

rö
sm

arty
 S

zé
k

h
ely

in
téz

m
é
n

y
 

Diákönkormányzati nap 

Az esős idő sem tudta elrontani a vörösmartys diákok és pedagógusok kedvét az április 29-én 

megrendezett diákönkormányzati napon. A szabadtéri programok ugyan elmaradtak, de az 

épületben több, mint húsz helyszínen zajlottak az események. 

Nem is tudtuk volna megvalósítani ilyen hibátlanul, ha nem lett volna mindenki ennyire lelkes; 

szereplők, meghívott vendégeink, szülők, gyerekek és pedagógusaink. Itt voltak a Gyulai 

Szakképzési Centrum Tisza Kálmán Szakképző Iskolája és Kollégiuma fodrász-, szakács tanulói 

és oktatóik, nagyon finom pogácsát sütöttek a szépen fésült diákjainkkal. Jöttek a belügyi 

rendészeti osztály tanulói és oktatói érdekes bemutatókkal. Csuda finom kenyérillat lengte be az 

egész iskolát, amit Atkári Ferencnének köszönhetünk. A kisült kenyereket kolbászzsírral, zsírral 

megkenve jóízűen el is fogyasztottuk. Az egyik teremben a  küzdő- és szabadidősport karatésai 

mutatták be tudásukat és tanították érdekes fogásokra a diákokat, a másikban Csiki Rebeka tartott 

aerobik foglalkozást. Az ügyes kezek sem pihentek: volt quilling Birkásné Bodrogi Alicével, 

csuhétárgyak készítése Andrékó Pálnéval, mézeskalácsot Andrékó Katalin segítségével 

díszíthettek a tanulók, népi gyermekjátékokat, babákat Csizmadia Anikóval varrhattak, makettet 

Monostori Tamással építhettek, gyöngyöt Tóth Imrénével, Tóth Anikóval fűzhettek. Készültek 

szépséges gyertyák Józó Tamásné közreműködésével, varrtak Németh Antalnéval és Szász 

Jánosnéval, ördöglakatot készíthettek Kovács Ivánnal, nagyon finom csokikat öntöttek Fejesné 

Wábits Beátával. Népszerű foglalkozásnak bizonyult az arcfestés és a hennafestés Béres Enikő 

közreműködésével. 

ÁPRILIS 29. 


