


ÁPRILIS 04. 
TEHETSÉGNAP 2012 

 
Hazánkban Bartók Béla születésnapjához közeli időpontban szokás megrendezni a 

Tehetségek Napját. Így került sor 2012.április 4-én második alkalommal iskolánk Tehetség 

Napjára. 

 A délelőtt folyamán számos helyszínen előadások, bemutatók, bemutató órák zajlottak. A 

tehetség sokszínűségét mutatták meg fiatal tehetségígéreteink, hiszen - a teljesség igénye nélkül-  

volt pl.  zene, tánc, nyelvi bemutatók, robotika, érdekes fizikai kísérletek, film, táblásjátékok stb. 

A résztvevők korosztálya is igen széles palettán mozgott: óvodástól a középiskolásig, fiatal 

felnőttekig sokan vettek részt a programokon. 

A Tehetség Nap délután tehetségkonferenciával folytatódott, melyre a város pedagógusai 

igen nagy számban voltak kíváncsiak. Előadóink voltak: Dr. Homoki-Nagy Mária (rektorhelyettes, 

Szegedi Tudományegyetem) , Dr. Koncz István (ügyvezető elnök, Professzorok az Európai 

Magyarországért Egyesület) , Kós Nóra (főiskolai tanársegéd, Szent István Egyetem Pedagógiai 

Kar) . Az előadások között fiatal tehetségek is megszólaltak, így Varga Alexandra(Kazinczy-díjas, 

TMKIT Vörösmarty tanulója) szavalt és Ócsvári Áron (a Neumann János Számítástechnikai 

Szakközépiskola tanulója)  bemutatta az ő általa alkotott játékot. 

Ez idő alatt még két helyszínen zajlottak események:  

Élményszerző tanulás- és képességfejlesztés kisiskolás korban: a tanulás játékos tanításától a 

tükör technikákig -tréning 

Dr. Hertz Mária (főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem)  

A tréninget a Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület szervezte 

Előadás: Életküzdelmeink Veress Erzsébet (pszichológus) tartotta  a TMKIT 

Székhelyintézménye szervezésében. 

A Petőfi Művelődési Központ nem csak az előadások, bemutatók számára adott helyszínt, 

hanem a sokféle tehetség kiállításainak is. 

Igazán színvonalas szakmai programot tudtunk biztosítani az érdeklődők számára. Célunk a 

tehetségek támogatása, megmutatkozásukra lehetőség biztosítása volt, hiszen a tehetség nemzeti 

ügy, a fiatal tehetségek támogatása a jövő záloga! 
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LÁTOGATÁS A SZABADKÍGYÓSI WENCKHEIM KASTÉLY ÉS ŐSPARKBA 
 

Ez kirándulás is bebizonyította azt, hogy nem kell sok-sok kilométert megtenni ahhoz, hogy 

szépet, érdekeset lássunk. Nem igen ismerjük közvetlen lakóhelyünket, megyénket és ezt a 

mulasztást próbáljuk pótolni az idei tanévben több egy napos kirándulással. 

Alföld "tengersík vidékén" - ahogy Petőfi jellemezte –nem egy csodás sziget van, amelyek 

természeti és műemléki értékeikkel, szépségeikkel megragadják a látogatót. Ilyen Békés megyében 

a szabadkígyósi kastély és az azt körülölelő hatalmas park, érdemes felfedezni  . A szabadkígyósi 

zöld szigetet április elején indult el felfedezni iskolánkból 41 gyermek és 4 felnőtt. Sétánk során 

éreztük nyugodt harmóniát és barátságosan fenséges hangulatot.   

A szépen zöldellő hatalmas fák platán. gesztenye, tölgy, a virágzó liliomfa, aranyeső között 

lépdelve figyeltük a sok apró kis hangya ügyködését. Sokat beszélgettünk az elébünk tárult 

látványról. Sajnos a kastély felújítását még nem kezdték el és nem tudtunk bemenni, de bízunk 

abban, hogy nemsokára a kastélyt is láthatjuk. Ami késik, nem múlik. 

Sokat nevettünk, játszottunk, mindenki választhatott egy élőlényt azok közül amiket látott 

és körbeülve ezeket ismételgettük. 

Kipirult arccal felfrissülve egy kedves élménnyel gazdagabban indultunk vissza. 
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EGÉSZSÉGNAP 
 

Április 13-án került megrendezésre az egészségnap. A diákok különböző előadásokon, 

bemutatókon, szűréseken és filmvetítéseken vettek részt. A legsikeresebb bemutatók egyike egy 

mozgássérült fiatalember előadása volt, mely során mindenki kipróbálhatta a kerekesszéket. 

Hasonlóan érdekes volt a sötétszoba, ahol az érdeklődők átélhették, milyen problémákkal kell 

szembesülniük a vakoknak és gyengén látóknak. Drogpervencióval, környezetvédelemmel és a 

tehetség kimutatásának lehetőségeivel foglalkoztak előadások. Elsősegélynyújtó bemutatót is 

tartottak a mentőszolgálat munkatársai. A sportolás szerelmesei házibajnokságon mérhették össze 

tudásukat. Akik elmúltak 18 évesek, véradáson is részt vehettek. A rendezvény színvonalas és 

sikeres volt. 



ÁPRILIS 14. 
TÁNCSICS-NAP 

 
Április 14-én, szombaton a 11. évfolyam diákjai mutatták be pártprogramjaikat.  A színes 

programoknak az eső sem szabott gátat. Koncertekre, vetélkedőkre, táncbemutatókra, ügyességi 

játékokra és a pártok közötti megmérettetésekre került sor, melynek előzménye az előző napi 

diákgála volt, ahol a pártvideókat és pártprodukciókat tekinthette meg a nagyérdemű. A 

produkciók fergeteges sikert arattak, a hangulat kitűnő volt. A 11. évfolyamosok sokat készültek 

erre a megmérettetésre, és bátran kijelenthetjük, hogy mind ők, mind a többi évfolyam diákjai jól 

érezték magukat. A zsűri döntése alapján ebben az évben a 11/8 osztály „KontACHTus” pártja 

győzedelmeskedett. 
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ÁPRILIS 17 - 24. 
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK 

 
Immáron 4. éve tartó hagyomány, hogy gimnáziumunkban, a Táncsics Mihály Közoktatási 

Intézmény és Tehetségközpont Székhelyintézményében, minden évben meghívunk egyetemi 

előadókat az SZTE BTK valamely magyar irodalmi tanszékéről, akik izgalmas előadásaikkal 

felkeltik diákjaink figyelmét az irodalom iránt. 

Az idei tanévben Vadai István irodalomtörténész és Cserjés Katalin irodalomtörténész, az 

SZTE BTK a magyar irodalom tanításának szakmódszertan tanára volt a vendégünk egy-egy 

érdekes előadás erejéig. 

Vadai István irodalomtörténész, aki immáron többedik alkalommal volt a vendégünk, a 2011

-2012-es tanévben 2012. április 17-én tartotta páratlanul lebilincselő előadását Beszámoló egy 

XVIII. századi űrutazásról címmel. Előadásának alapjául Voltaire Micromégas című, űrutazásról 

szóló novellája szolgált. Célja az volt, hogy meggyőzze a diákokat: érdemes szépirodalmat 

olvasni, hiszen a kötelező olvasmányokon kívül is számtalan izgalmas történetnek lehetünk 

részesei, ha nyitottak vagyunk az irodalomra. 

A diákok érdeklődéssel fogadták Vadai István előadását, tetszett nekik, hogy a Tanár Úr 

érdekesen vegyítette beszámolójában a XVIII. század tudományos (pl. csillagászati) eredményeit a 

korszak irodalmi kultúrájával. 

Dr. Cserjés Katalin irodalomtörténész 2012. április 24-én örvendeztette meg rendkívül 

érdekfeszítő előadásával tanulóinkat. Előadásának címe Az avantgárd művészeti irányzatai volt. 

Számos, a diákok által ismeretlen avantgárd műalkotást mutatott be és elemzett, továbbá 

elősegítette azt, hogy a tizenéveseink képesek legyenek megérteni és elfogadni ezeket a - sokak 

által nem túl könnyen befogadható – irányzatokat. 

Nebulóink Dr. Cserjés Katalin előadását is kifejezetten élvezték, rengeteg hasznos 

információ birtokába jutottak az előadás meghallgatása közben. 

A rendhagyó irodalomórákat a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont 

Székhelyintézményének magyartanára, Veres Ildikó szervezte. 
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ALSÓ TAGOZATOS KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VERSENY 
 

Az immár 14. alkalommal megrendezett alsó tagozatos környezet és természetvédelmi 

versenyünk célja az, hogy a gyermekek minél közelebb kerüljenek a természeti környezethez. A 

versenyre 3. és 4. osztályos általános iskolás gyermekek jelentkezését vártuk. Az írásbeli 

feladatlap játékos, általános tájékozottságot és logikus gondolkodást igényel, nem kimondottan az 

iskolai tananyagra épül 

A feladattípusok a következők voltak 

Konkrét környezetismereti vagy természetismereti tudást mérő feladatok. 

A Totó mindenki által ismert játék, kiválóan alkalmas a gyors ismerettesztelésre. 

Rákérdeztünk növényekkel, állatokkal kapcsolatosak szólásokra, közmondásokra. 

Kértük a tanulók által ismert irodalmi alkotásokból származó hiányos idézetek pótlását. 

A megfigyelőképességet teszi próbára egy-egy kép elemzése. 

További feladattípus egy tájékozatlan diák fogalmazásának, élménybeszámolójának szakmai 

javítása is, ahol a tárgyi tévedéseket kijavítása. 

Egy-egy élőlény/állat megismeréséről készített színes feladatsor is – rajzolás, színezés, 

választás, nyílt illetve eldöntendő kérdések stb. –, ami vonatkozik az élőlény/állat 

habitusára, hangjára, élőhelyére, életmódjára, utódgondozására (pl. fészkelésre), 

táplálkozására stb. 

A verseny nagyon jó hangulatban telt el. Iskolánk 3.a osztályosai egy kedves dalcsokorral , 

Székács Jázmin 4.a osztályos tanuló verssel köszöntötte  a vendégeket. 

Ezután, egy óra állt a tanulók rendelkezésére, hogy megoldják a feladatokat. Amíg a zsűri 

javított addig a versenyzők, uzsonnáztak, játszóházban kedves dolgokat készíthettek és játszhattak 

a számítógépeken. 
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EGYSZER VOLT… 
 

2012. április 22-től 26-ig került sor a Vörösmarty tagintézmény Comenius pályázatának a 

záró találkozójára. Soha ennyi külföldi látogatót nem láttunk még vendégül egyszerre, 43 fő 

tisztelte meg iskolánkat. Megérkezésükkor a magyar családok meleg szeretettel fogadták a 

gyerekeket, és emlékként az iskola logójával díszített poharakat adtak át, melyeket maguk 

festettek. 

Az első tanítási napon diákok és tanárok különböző órákon vettek részt. A délután folyamán 

a vendégek Gyopárosfürdő nevezetességével, az élmény- és szauna parkkal ismerkedhettek meg. 

A következő délelőttön a delegációk tagjai és a vendéglátó diákok egy angol nyelvű 

programon vehettek részt, ahol szavalatot hallhattak a nyelvtanulás nehézségeiről, majd a Móricz 

Zsigmond utcai tagóvoda apróságainak előadásában megnézték a Répa mesét. Iskolánk angol 

nyelvű színjátszóköre a Csizmás kandúrt mutatta be, Kupeczki Fanni ötödikes és Csányi Petra 

hetedikes tanulók pedig mesét mondtak. A műsor csúcspontja a négy ország diákjai által előadott 

bábjáték volt, melyben a korábban általuk írt mesét dolgozták fel.  

Miközben a tanulók városunk nevezetességeivel ismerkedtek, a delegációk nevelőit fogadta 

Dr. Dancsó József polgármester, országgyűlési képviselő. Röviden ismertette településünk 

történetét, melynek az adott különös aktualitást, hogy 268 évvel ezelőtt épp ezen a napon érkeztek 

az első telepesek Orosházára. Szólt a városban folyó beruházásokról és munkahely-teremtési 

lehetőségekről, valamint az oktatás megújulásáról. 

A délután a játékosság jegyében telt. A tanulók először tréfás feladatokon mérhették össze 

erejüket és ügyességüket, majd egy több állomásból álló akadályversenyen adhattak számot arról, 

mit tudnak városunkról. A nap sárkányépítéssel és –röptetéssel, valamint focimeccsel zárult a 

diákok számára. Az érdeklődő középiskolásoknak és tanáraiknak Lars Sonesson tartott előadást a 

Lund Egyetem és az UNESCO által is támogatott YMP programról, mely a környezetvédelemmel 

foglalkozik. 

Szerdán vendégeinknek bemutattuk Ópusztaszer és Szeged nevezetességeit. Az egész napos 

program során a látogatók és vendéglátóik még jobban megismerhették egymást, s ezt segítette elő 

a Gellértegyházán tartott közös tanulói búcsúvacsora is. Vendégeinknek átadtuk a projekt kétéves 

eseményeit bemutató poszterét és a pályázat képregényét. Minden résztvevő a program logójával 

díszített pólót kapott emlékül. 

Az utolsó nap reggel búcsút kellett vennünk vendégeinktől. Reméljük, a pályázat lezárulta 

után a személyes és iskolai szinten kialakult kapcsolataink megmaradnak, s a jövőben más projekt 

kapcsán ismét együtt fogunk dolgozni, ahogy ez már megtörtént az észt és az osztrák iskola 

diákjaival korábban. 
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KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA 
 

2011. őszén Dani Hajnalka és Sóki Bernadett nyolcadik osztályos tanulók komoly 

kutatómunkát kezdtek el. 

A lányok az egészség mai értelmezését, és azt vizsgálták dolgozatukban, hogy az iskola 

hogyan tudja a tanulók egészségfejlesztését sikeresebben felvállalni napjainkban. Nem holmi 

tankönyv illatű művet írtak, hanem saját iskolájuk tanulói, a szülők és a pedagógusok körében 

lefolytatott felmérést értékelték ki. Majd az eredményekre épített egészségfejlesztő programot 

mutatták be. 

Színvonalas tanulmányukat 33 más beérkező dolgozat közül a Pannon Egyetem MFTK 

Neveléstudományi Intézet Értékközvetítő Program Országos Központja munkatársai méltónak 

tartották a regionális döntőn történő megméretésre is. Az izgalmas értekezésre 2012. április 24-én 

Balmazújvárosban került sor. A 18 alkotásból kutatásmódszertan témakörben 2. helyezést értek el. 
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KÉSZÍTSÜNK SEMMIBŐL VALAMIT! 
 

Hulladékhasznosítási pályázatunkat abból a célból hirdettük meg februárban, hogy 

rávilágítsunk arra, nem minden szemét, amit elsőre annak gondolunk. Az öt városi intézményből 

beérkezett 42 db pályamunka ezt az elvet bizonyítja is. Kis kreativitással, ügyességgel és némi 

munkával új dolgokat készíthetünk, hasznosan eltöltve ezzel is a szabadidőnk egy részét. Igen 

nehéz volt eldönteni, hogyan rangsoroljuk a sok szép munkát, ezért több helyen megosztott 

helyezést adtunk. Három korcsoportban végeztük ezt el. Alsó tagozat – felső tagozat – és 

középiskola. A kiállítást látogató csoportok is szavazhattak egy tárgyra, mely alapján Látogatói 

különdíjat is kiadtunk. Ahhoz, hogy az oklevelek mellett tárgyjutalmat is kaptak a legjobbak, 

hozzájárult a Guardien Orosháza Kft, Gyopárosfürdő és a Rotary klub. Ezúton is köszönjük 

támogatásukat. 
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A SZEGEDI CSEMETE TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI 
EGYESÜLET  

INTERAKTÍV DÉLUTÁNJA A FÖLD NAPJA ALKALMÁBÓL 
 

A tagintézményünkben folyó Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatásával lehetőségünk 

nyílt arra, hogy a CSEMETE aktivistái interaktív délutánt bonyolítsanak le iskolánkban. A 

színvonalas rendezvényen korcsoportonként érdekes, sokrétű feladatokat kellett megoldani.  A 

nap érdekessége volt, hogy egy állomáshelyen egyszerre 3 csapat volt jelen (3-4., 5-6. és 7-8. 

osztályos korcsoport), s mindegyik más-más feladatot oldott meg, melyek a természetjáráshoz 

kapcsolódtak elsősorban; megmutatva ezzel a szabadidő eltöltésének egyik lehetséges, kevésbé 

költséges és nem mellesleg egészséges módját. A turistatérkép gyakorlati használatától a tájoló 

használatáig, a sátor felállításáig, az íjászkodáson, a nyomkeresésen és a rönkdobáláson keresztül 

hasznos és tartalmas ismeretekkel, kompetenciákkal gazdagodhattak ezen a napon kicsik és 

nagyok. A jutalmazásban is jeleskedtek a csemetések, hiszen az első helyezett csapatok 50 %-os 

térítési díjért vehetnek részt táboraikban. A 9 tanulóból 7 élt ezzel a lehetőséggel. A kisebbek a 

CSEMETE Bugaci Oktatóközpontjában természetismereti táborban, a  nagyobban a kommandói 

aranymosó táborban vesznek részt a nyár folyamán. 


