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MÁJUS 3 - 10. 

TERMÉSZETISMERETI VERSENYEK A CZINA TAGINTÉZMÉNYBEN 
 

A szegedi CSEM ETE Természet és Környezetvédelmi Egyesület aktivistái május elején 2 

délutánon akadályverseny jellegű csapatversenyt rendeztek a Czina iskola alsó és felső 

tagozatosainak. A felsősök feladatai a mérgek, mérgező anyagok téma köré csoportosultak. Az 

élelmiszerek, a gyógyszerek adalékanyagaival, a mellékhatásokkal ismerkedtek a játékos, 

gondolkodtató feladatok megoldása közben. Tisztítószerekhez kapcsolódó totót töltöttek ki, a nem 

kívánt lakótársak elleni környezetbarát módszereket választottak ki. A természetes anyagokból 

készült játékokat különítettek el az ártalmasaktól. Az alsó tagozatosok délutáni programjára május 

10-én, a Madarak és fák napján került sor. A legkisebbek a Tizenkét hónap az erdőn című filmből 

a májusi részt nézték meg. A 3. és 4. osztályosok csapatversenyben mérték össze erejüket. A 

természeti környezetet alaposan megváltoztató emberi tevékenységet bemutató, egymáshoz 

kapcsolódó képeket társítottak, majd helyeztek el Európa térképén. „Madárlesen” is részt vettek. A 

környezetben elhelyezett madarak fotóit kellett megtalálniuk, majd határozó segítségével 

megnevezni a fajokat. Egy letakart kosárból kivett terméseket azonosítottak. A növényhatározó 

segítségével hazai vadvirágokat kellett a megfelelő színekkel kifesteni vízfestékkel. Izgalmas 

feladat volt a nyomolvasás. Többek között a sün, a nyúl, a farkas, a vaddisznó lábnyomát kellett 

megnevezniük. A csapattagok egyszerre vettek részt halmentésben úgy, hogy nem léphettek a 

kötél által határolt „tóba”, majd a kimentett halakat párosították a fajnevekkel. A jó hangulatú 

csapatversenyeket eredményhirdetés zárta. Az egyesület – helyezéstől függően – 75, 50 vagy 33 %

-os kedvezményt ajánlott fel különböző nyári táborainak részvételi díjából, a tárgyjutalmak nagy 

örömet szereztek a díjazottaknak. 
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MÁJUS 4. 

BALLAGÁS 
 

Az idei tanévben is eljött a napvégzős diákjaink életében, amit annyira várnak már 9. 

évfolyamtól kezdve, az alma matertől való búcsúzás napja. Kettős érzéseket kelt ez az esemény 

minden diákban: izgatottsággal tölti el őket, hiszen ezen a napon minden róluk szól, ők a 

főszereplők, őket ünneplik családtagok, barátok, az alsóbb évfolyamosok, ugyanakkor az 

elérzékenyülés pillanatai is ezek, mert azt jelzi ez az ünnepség, hogy hamarosan el kell válniuk 

osztálytársaiktól, osztályfőnöküktől, az iskolától, melyhez sok éven át tartoztak. 

Intézményünkben sok évtizedes hagyomány, hogy az ünnephez méltó körülmények között 

veszünk búcsút ballagóinktól. Így volt ez az idei tanévben is. Az alsóbb évfolyamosok szorgos 

keze díszítette az iskolát már korán reggel, aztán csak gyűltek és gyűltek a vendégek, míg 10 

órakor „becsöngetek”. A végzős osztályok még egyszer utoljára bejárták az iskolát, így búcsúztak 

el tőlünk, útjuk végső állomása pedig az iskola előtti történelmi emlékpark volt, ahol az 

ünnepségen vehettek részt. A megható műsor, a beszédek útravalóval látták el őket, hogy 

nekivághassanak az útnak, melyen új kihívások várják majd őket. 
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MÁJUS 10. 

DSD- DIPLOMA ÁTADÁSA A TÁNCSICSBAN 
 

Május 10-én pénteken ünnepélyes keretek között  vehette át a gimnázium 16 tanulója Susan 

Kerstentől, a mezőberényi kéttannyelvű gimnázium tanárától, DSD szaktanácsadótól a német 

nyelvi diplomát. 

A Táncsics életében fontosak a hagyományok. Az együtt ünneplés az évek során 

hagyománnyá vált, mint ahogy a német nyelv oktatása és sikere is hagyomány az iskolában- 

hangzott el Makuláné Gulicska Valéria igazgatónő köszöntőjében. 

A DSD - Deutsches Sprachdiplom – nem csupán egy nyelvvizsga bizonyítvány, hanem 

„belépő” is.  A tíz C1-felsőfokú-és hat B2 –középfokú- diploma feljogosítja a diákokat arra, hogy 

tanulmányaikat akár szeptembertől németországi egyetemen folytathassák, minden előzetes nyelvi 

képzés nélkül. Ezzel a lehetőséggel már idén két diák élni is fog. Ezen kívül természetesen 

megkapják a továbbtanulásnál igen fontos többletpontokat is. 

Susan Kersten vizsgáztatói munkáját az iskolavezetés, Dr. Abonyi Lajos, a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat első elnöke és természetesen a tanulók is megköszönték. 

Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáraiknak: Nyerges Zsuzsanna, Bartáné Király Irén 

és Árusné Erős Krisztina tanárnőknek. 
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MÁJUS 13. 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA 
 

„… évente egy nap szenteltessék a madarak és a fák védelmében” - mondta Hermann Ottó, 

akinek javaslatára 1906 óta a természet ünnepeként tartjuk számon május 10-ét. 

A TMKIT Vörösmarty Mihály Tagintézménye 2013. május 10-én 22. alkalommal ünnepelte 

a madarak és fák napját. Ökoiskola lévén az  intézmény fontosnak tartja a gyerekek 

környezettudatos nevelését. Ennek részeként a tanulók számos program közül választhattak, 

csapatversenyeken vehettek részt, madáretetőt készíthettek, sokat tanulhattak, illetve tesztelhették 

a témában eddig szerzett tudásukat is. 

A 22 év alatt kialakult állandó programok mellett újító szándékkal változatos 

tevékenységeket szervezünk nemcsak a mi iskolásainknak, hanem a város valamennyi 

gyermekének is. Úgy gondoljuk, ezen a napon mindenki megtalálta a kínálatból az érdeklődésének 

megfelelőt: volt odúkészítés, foltvarrás, nézelődhetett kiállításokon, behozhatta kedvenc kutyusát, 

megkóstolhatta a minőségi magyar mézet, az ökovásárban kézzel készített hasznos 

ajándéktárgyakat vásárolhatott, tudását elmélyíthette mind földrajz, mind biológia témában és 

próbára tehette szerencséjét a megvásárolt tombolával, aminek fődíja egy finom torta volt. 

A nap állandó része a városi környezetismereti, mesemondó és rajzverseny, amit idén is nagy 

érdeklődés kísért. Ugyanilyen izgalom kísérte a mézkirálynő megválasztását, akinek egy évig 

feladata lesz a magyar méz népszerűsítése. Az idén Kasuba Dóra kapta a koronát és a vele járó 

megtisztelő feladatot. 

A Comenius program keretében az olasz és spanyol tanárok és diákok voltak a vendégeink 

ezen a napon, akik előadásokat is tartottak természetvédelem témakörben a saját országukból. 

A napot hagyományokhoz híven a kutyaszépségverseny, eredményhirdetés, galambröptetés 

zárta. Meglepetésként a legidősebb előadónk, Kituljak Pali bácsi serleget adományozott Tompa 

Lajosnak a 22 éves szervező munkájáért, és ifj. Mihalik Csabának, aki még diákként vett részt a 

legelső rendezvényen. 
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MÁJUS 25. 

MEGYEI SZÁMÍTÁSTECHNIKA VERSENY A VÖRÖSMARTYBAN 
 

Informatika tagozatos iskola révén idén is a TMKIT Vörösmarty Tagintézményében került sor 

a Békés Megyei Számítástechnika Verseny megrendezésére. A megyei versenyre az iskolai és 

körzeti fordulók után a megye 8 településéről 61 tanuló érkezett a május 25-én, szombaton  tartott 

megmérettetésre. 

A verseny három fő kategóriában zajlott: az első kategóriában a számítógép használatáról, a 

másodikban a különböző multimédiás elemeket tartalmazó anyagok (prezentációk, weblapok és 

videók) készítésében, a harmadikban pedig információkeresésben versenyezhettek a tanulók. A 

verseny hagyományai szerint külön díjazásban részesültek az eltérő életkorú tanulók és az 

informatikát emelt óraszámban illetve normál tanterv mellett tanuló gyerekek. 
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GYERMEKNAP A RÁKÓCZITELEPI ISKOLÁBAN 
 

Iskolánk május 25-én délelőtt szervezte meg hagyományos programját, a Gyermeknapot. 

Fél 9-re összegyűlt a suli apraja-nagyja. A megnyitó után különböző látványos bemutatók 

kötötték le a gyerekek és szüleik figyelmét. Volt tánc az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

jóvoltából, karate az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidős Kör Egyesület prezentálásával, majd 

a pályát az Orosháza Városi Modellező Klub Autós Szakosztályának tagjai foglalták el kicsi, de 

annál gyorsabb járgányaikkal. 

A bemutatók után különböző fakultatív foglalkozások várták a diákokat. Megrendezésre került 

az alsó tagozatosok kispályás focimeccse, melyet a felsős fiúk nagy szakértelemmel vezényeltek 

le. A bátrak Kiss Rozália főhadnagy segítségével „Részeg-szemüveg”-ben sétálhattak a bóják 

között. A Mi-Értünk Egyesület képviselőjénél drog prevenciós tesztet tölthettek ki tanulóink. A 

sportszobában fejlesztő játékok várták az érdeklődőket. Természetesen a szokásos kézműves 

foglakozás sem maradhatott el, szélforgót és úszó kacsát fabrikálhattak a vállalkozó szelleműek. 

Megrendezésre került a lassan hagyományossá váló „Telepi Csillag Születik” kulturális vetélkedő, 

az arcfestés pedig nem csak a kisebbek, hanem a nagyobbak körében is hatalmas sikert aratott. A 

program végére a gyerekek zsebpénze édességgé és ásványokká alakulhatott át a cukorka- és az 

ásványárus jóvoltából. Ekkorra a járdák szabad felületén megszülettek az osztályokat ábrázoló 

aszfaltrajzok is.  

Az összetartozás erősítése céljából a napot közös ebéd zárta, melyen mindenki fáradtan, de 

elégedetten fogyaszthatta el jól megérdemelt paprikás krumpli adagját és desszertként kapott 

nyalókáját. 
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MÁJUS 27. 

KÉTSZÁZ GYERMEK ÉNEKE 
 

„Aki zenével indul az életbe, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon.” 

Ezzel a kodályi gondolattal nyitotta meg a Vörösmarty iskola hagyományos, tanévzáró 

hangversenyét. Az ünnepi estén szívet-lelket melengető koncerten mutatkozott be az ének-zene 

tagozat minden diákja. 

Elsőként a Kicsinyek Kórusa énekelt népdalcsokrot és három zongorakíséretes művet Szénási 

Anikó tanárnő közreműködésével. A gyerekek átélt, szép éneklése most is, és a tavaszi Éneklő 

Ifjúság megyei kórustalálkozón is bizonyította, hogy a Kardosné Bánhidi Éva tanárnő által vezetett 

kórus megérdemelten nyert Arany minősítést. 

Az ünnepi hangverseny az első osztályosok életében kiemelten fontos esemény, hiszen először 

szerepeltek ilyen hatalmas teremben csordultig telt koncertterem közönsége előtt. Az egységes, 

tiszta hangon éneklő gyermekek műsorukban az édesanyákat köszöntötték szívből szóló dalaikkal, 

majd Weöres Sándor gyermekverseihez írt Kodály-dallamokat énekeltek és furulyáztak. A tanév 

végére egyszerű kánonokat is magabiztosan énekeltek. 

A második osztály népdalcsokra és furulyajátéka után a ritmuskísérettel énekelt népdalával 

érdemelte ki a közönség elismerését. Kodály Zoltán és Szőnyi Erzsébet kétszólamú szerzeményei 

után az 1.a és a 2.a osztály közösen énekelt népdalcsokrot és kánont. Mindkét osztály felkészítő 

tanára Tóth Margit tanárnő. 

Többszólamú énekek, népdalkánonok és bicíniák (két szólamra írt énekgyakorlatok) játszottak 

kiemelt szerepet a harmadikosok műsorában, akikhez Kodály Zoltánnak és tanítványának, a jövőre 

90 esztendős Szőnyi Erzsébetnek a művei állnak leginkább közel.  A lelkes osztályt Dávidné 

Bartha Szilvia tanárnő készítette fel. 

Igazi kuriózumnak számít a negyedikesek műsorában a kánonok énekszóval és furulyával 

történt megszólaltatása után a szép, orosz népdalcsokor éneklése magyar fordításban és eredeti 

nyelven. Makó Ildikó tanítványai Szénási Anikó tanárnő zongorakíséretével Kodály Zoltán, 

Bárdos Lajos és Balázs Árpád szerzeményeit énekelték szépen megformált előadásmódban. 

A zenei tagozattól és az általános iskolától búcsúzó nyolcadikosok nem hagyományos műsorral 

készültek a hangversenyre. Törköly Csaba (gitár) és Kecskeméti Laura (hegedű) hangszerjátéka, a 

fényképekben összefoglalt nyolcéves kötődés és az igényes könnyűzene is részese volt a 

búcsúzásnak. Az osztály és énektanáruk, Dávidné Bartha Szilvia hangjegyekbe öltve, szeretettel 

búcsúzott az osztályfőnök Aminné Móricz Mártától, valamint sok közös siker után a kórustól is. 

A Makó Ildikó tanárnő vezette Arany minősítésű Kodály Zoltán Gyermekkórus nyolcvan diákja 

Mendelssohn: Búcsú perce int kezdetű szerzeményét énekelte a legnagyobbak tiszteletére, majd a 

Kóristák című film három, kifinomult szépségű francia dalával zárta műsorát. A jövőre 60. 

tanévébe lépő zenei tagozat Dés László: Valahol Európában című musicaljéből választott dalával 

fejezte ki, amit a hangversenyen mindannyian éreztünk: A zene az kell… 
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MÁJUS 31. 

8/8 OSZTÁLY BALLAGÁSA 
 

2013. május 31-én 17 órakor tartotta a TMKIT székhelyintézménye a 8/8-as osztály 

ballagását. Szó szerint vett értelemben nem ballagás ez az évek óta hagyományos ünnepség, hiszen 

a diákok többsége ugyanebben az iskolában, ugyanebben az osztályban folytatja tanulmányait. Ők 

ezzel az ünnepséggel búcsúznak az általános iskolai éveiktől és válnak „nagygimnazistává”. Négy 

tanuló azonban ténylegesen elbúcsúzott az osztálytól. Ketten közülük a Táncsics más osztályában 

folytatják tanulmányaikat, egy diák a Szentesen tanul majd tovább, egy pedig családjával 

Lengyelországba költözik. 

A köszöntők után a ballagó diákok kedves, vidám, nagyon tartalmas műsorban mutatták be 

osztályukat, önmagukat, megköszönték tanáraik és szüleik eddigi munkáját és összegyűjtötték a 

rengeteg tanulmányi és sporteredményt, amit az eltelt négy év alatt szereztek. 

A rendezvény fináléjában egy az osztályról készült filmet láthattak az egybegyűltek, ami 

megörökítette eddigi örömeiket, bánataikat, hangulataikat, közösségi programjaikat. 


