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ráHANGOLÓ
Visszatekintve a 2009/2010-es tanévre,
egy mozgalmas, tevékenységekben bővelkedő időszakot hagynak maguk mögött szülők, diákok, pedagógusok egyaránt.
A szülők, mint mindig, támogató háttérrel álltak/állnak az iskola mögött. Hősiesen küzdöttek a családi napon, fáradoztak, adakoztak az alapítványi bál sikere érdekében, gyűjtötték, szállították a hulladékot, részt vettek rendezvényeinken,
főztek a Csanád Vezér Napok zárásaként.
S a diákok? Hát ők sem tétlenkedtek. A „gyereklét” szükségszerű velejárójaként voltak igazi csínytevések, jócselekedetek és szép sikerek is. Tanulóink kiválóan helytálltak megyei
és országos megmérettetéseken.
Igazi csapatszellemről adtak tanúbizonyságot a TV2 Nagy
Vagy! című televíziós vetélkedő résztvevői, a Mezőkovácsházi Színjátszó Tehetséggondozó Műhely tagjai, a mazsorett
csoport táncos lábú diákjai, és az alapítványi bál minden
fellépő csoportja.
A pedagógusok „csak” egyszerűen tették a dolgukat, neveltek és tanítottak. Az apró sikerek e hosszú távú munka során
éppolyan fontosak, mint a látványos eredmények. Így válhatnak a hétköznapok hőseivé az önmagukhoz képest fejlődni tudó diákok és azok a pedagógusok is, akik ezt velük
elérték.
A pedagógiai munka eredményesebbé tétele érdekében pályázatokat írtak és írnak, eddig elbírálásra került nyertes
pályázatink a következők: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által a hátrányos helyzetű gyerekek számára kiírt
pályázatokon a Tanulást Támogató Ösztöndíj címen 25 000
Ft-ot, a Czinka Panna Ösztöndíj keretében 30 000 Ft-ot nyert
egy-egy tanulónk. A Tempus Közalapítványhoz benyújtott
„Út a középiskolába” pályázaton szintén egy tanulónk kapott
támogatást. Az EON pályázaton 100 000 Ft-ot nyertünk, a
pénzből négy kerékpárt vásároltunk. Az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „Tehetséggondozás
Mezőkovácsházán” című, TÁMOP-3.4.4/B-08/1 jelű pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 9.469.964 Ft összegű támogatásra ítélte
érdemesnek. Az Oktatásért Közalapítvány által kiírt „Tehetséggondozó műhelyek támogatására a közoktatás területére”
a Mezőkovácsházi Színjátszó Tehetséggondozó Műhely
800.000 Ft-ot nyert, valamint az Oktatásért Közalapítványhoz benyújtott nyári táborokra: A képző- és iparművészeti
technikák az állatok világán keresztül címmel 800 000 Ft-ot
nyert az intézmény.
A pályázatok benyújtásával célunk pedagógiai munkánk
módszertani megújítása, tárgyi eszközeink bővítése, azzal a
céllal, hogy oktató-nevelő munkánkat hatékonyabbá tegyük.

Mottónk:
„Minden megtanítható valakinek,
s nincs olyan személyiség, aki
valamire ne lenne megtanítható,
ne lenne tehetségessé tehető.”
Hiszem, hogy sikereinkhez elengedhetetlenül szükséges az
egymáshoz való alkalmazkodás képessége, a másság elfogadása, egymás eredményeinek elismerése a pedagógusok,
diákok és szülők részéről egyaránt.
Az iskolavezetők nevében kívánom, hogy legyen ideje mindenkinek a családjára, gyermekeire, önmagára, olvasásra,
pihenésre, beszélgetésre és valami új dologra, izgalomra,
amely nem olyan, mint a hétköznapoké, olyan izgalomra,
ami szórakoztat, ami örömöt szerez, ami szokatlan, ami más.
Gyurikné Vass Angéla ig.h.
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"... nincsen szebb kora az emberiségnek
mint az első ifjúság évei. Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban kerestünk
még akkor barátokat, hanem a barátainkban
leltük fel az egész világot"
(Kölcsey)
Szerkesztők: MeDiA TeAm:
Festőné Szabó Erika, Gyurik Diána, Németh Gyuláné, Zubán Annamária
Közreműködtek: Balázsné Cseke Borbála, Chovan Erzsébet, Dencsiné
Sebők Andrea, Gyurikné Vass Angéla, Heszné Kiss Anna, Hoffmann Lászlóné, Kaszányi Lajosné, Kmetykó László, Kovalcsikné Borombós Edit,
Kuligáné Halász Erika, Lajtaváriné Gyulai Tünde, Mészáros Imréné, Sándor
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ALAPÍTVÁNYI BÁL
Ebben az évben is lázas izgalommal készültünk jótékonysági rendezvényünkre, melyet
március első hetében tartottunk meg. A gyerekek, pedagógusok, szülők mindent megtettek azért, hogy színvonalas műsorokkal tegyék emlékezetessé
vendégeinknek ezt az estet. Iskolánk tanulói szép számmal,
sokszínű műsorral kedveskedtek szülőknek, rokonoknak, ismerősöknek és ismeretleneknek egyaránt.
Ezen az estén jól megfért egymás mellett az ének, tánc, könnyűzene, a kamarazenekar szórakoztató előadása, valamint a szülők
meglepetés műsorszáma, ahol együtt táncoltak gyerekeikkel az
anyukák, apukák. A 8. osztályos lányok és fiúk közül minden
évben akadnak olyanok, akik fáradtságot nem kímélve hónapokon keresztül készülnek látványos műsorszámukra, a keringőre.
Nemcsak mozgásukkal, hanem öltözékükkel is a megjelentek
szívét melengették. A pedagógusok az est végén a country világába repítettek bennünket.
A rendezvény megvalósításához összefogásra, kooperativitásra
volt szükség kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek részéről.
Az alapítvány továbbra is támogatja, anyagilag segíti az iskola
tanulóit, valamint az idei bevételből bővíteni szeretné infokommunikációs eszköztárát.
Minden kedves megjelent vendég részvétele számunkra megtisztelő és örömteli volt. Hoffmann Lászlóné kuratóriumi elnök

NAGY VAGY! - szülői szemmel
Véget ért a „Nagy vagy” versenyek
sorozta. Négy fordulón keresztül
izgulhattuk végig városunk csapatának fáradhatatlan küzdelmét.
Hogy jutott be egyáltalán városunk
ebbe az országos vetélkedőbe? Egy iskolás lány nézte a műsort a
tévében, és elhatározta, hogy benevezi az ő iskoláját is. Írt hát
egy e-mailt a szervezőknek. Hamarosan jött az értesítés, hogy
kisorsolták az iskolát!
Össze is állt egy remek kis csapat. Márciusban indultak Pestre
az első fordulóra, a selejtezőre. Hat csapat mérte össze tudását, a
mieink- narancssárga színben. Szandival az élen-harmadikok
lettek, így továbbjutottak a középdöntőbe. Áprilisban - már piros
színben, Vincze Ottóval - a második helyezést hozták el nekünk.
Az elődöntőben citromsárgában, Adával a legtöbb pontot érték
el, így első helyen végezve délután részt vettek a döntőben.
48 induló csapatból bejutottak a legjobb 6 közé!
A medencei feladatoknál második helyen indultak a sportcsarnoki küzdelemre. A szoros, izgalmas és rettentő fárasztó, reggel
óta tartó, éjszakába nyúló vetélkedőről a 4. helyezést hozták el
nekünk!
Minden csapattal együtt harcolt egy-egy ünnepelt sztár: Damu
Roland, Szandi, Ada, Vincze Ottó, Brózik Klári, Katus Attila.
Nekem mégsem ők, hanem csapatunk kiváló tagjai az igazi
celebek.
A MI celebjeink:
Tóth Petra (9), Zengő Ákos (11), Sárkány Tibor (14), Király
Kitti (14), Papp Zsófi (14), Fülöp Márkó (14) Lugasi Martin
(13), Balázs Barbara (14) Tóthné Papp Csilla, Szabóné Józsa
Tünde, Papp Csaba, Szabó András (Csapatkapitány)
http://nagyvagytv.hu/csapatok/54
Köszönet nekik!
Dr. Turcsán Judit

Nagyok voltatok! - egy iskolai dolgozó szemével
A győzelem napjaként számon tartott, május 9-én szállt ringbe a
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és AMI 9 fős
csapata az egyik kereskedelmi tévés csatorna által meghirdetett
NAGY VAGY! versenyén.
Az esemény a budapesti SPORT MAX-ban zajlott. Az eredetileg 48 általános iskolás csapatból 2 forduló után 12 maradt versenyben.
Minden gárda egy híresség vezetésével állt rajthoz. A mi csapatunk az első fordulóban Szandival, a másodikban Vincze Ottó
focistával, az utolsóban pedig Adával küzdött. Május 9-én délelőtt zajlott az elődöntő, ahol 1. helyen jutott be a sárga színt,
azaz a RAMA-t képviselő csapatunk. Az ezt követő sorsoláson
ismét a VIVA zenetévé bemondóját – Adát – tudhatták be segítőként a kovácsházi sportolók. A több fordulós – vizes és szárazföldi – összecsapás meglehetős izgalmat okozó fordulóin még az
utolsó pillanatokban sem dőlt el semmi. A csapat legfiatalabb
tagja 18 sörös rekeszre verekedte fel magát pár percen belül, de
még ez sem volt elég a sikerhez. Végül, derekas helytállással,
büszke Békés megyei csapatként, az országos versenyen iskolánk az előkelő 4. helyezést érte el, mindössze egyetlen ponttal
lemaradva a 3. helyezett egri sportiskolás csapattól. A sportolókat mindhárom fordulón lelkes szurkológárda kísérte. Hatalmas
buli volt!
A nyeremény 200000 Ft értékű labdarúgó sportszercsomag az
iskolának. A csapattagok egy-egy órával lettek gazdagabbak, a
szurkolók pedig egy olyan élménnyel, amely ritka és megismételhetetlen. Köszönjük csapatunknak a hetekig tartó kemény
edzést, s az ennek köszönhető szép eredményt.
A csapat szponzorai voltak:
a mezőkovácsházi Jövőnk Záloga Alapítvány, Telek Boglárka,
Szabó Tibor és sok lelkes szülő és pedagógus…
Németh Gyuláné

„SZÓL A RÁDIÓ…”
A diákság régi álma vált valóra, amikor 2010. február 1-jén elindult iskolarádiónk műsora. A 7.a osztály egy
lelkes kis csapatának ötlete volt, hogy
a reggeli magazinműsorok mintájára
köszöntsük reggelente iskolánk aznap névnapját, születésnapját
ünneplő tanulóit, tanárait, dolgozóit.
Emlékezzünk meg régi eseményekről és híres emberekről. Zeneszóval kezdődjön a tanítás.
Egy hét után már más osztályok tanulói is hoztak különféle
zenéket, és próbáltunk kívánságokat is teljesíteni. Bekapcsolódtak a munkába alsóbb évfolyamos tanulók is, főként a 6.a és az
5.c osztályból.
Műsoridőnk reggel ¾ 8-800 között és a nagyszünetekben van.
Célunk tanulóink szórakoztatása, hírek, információk közlése,
műsorok, rovatok készítése, szem előtt tartva a diákok igényeit.
Az iskola minden évfolyamát bevontuk a munkába. Az ötödikesek a farsangról meséltek, a hatodikosok a húsvéti ünnepkört
mutatták be.
A hetedikesek a CSANÁD VEZÉR HÉT izgalmairól, a nyolcadikosok pedig a ballagási előkészületekről fognak egy héten át
tudósítani.
Lelkesedésünk töretlen, tervezzük a horoszkóp és a nap vicce
rovat beindítását is.
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Minden tanuló számára igénybe vehető a lehetőség, kérünk
benneteket, legyetek szerkesztőtársaink! Várjuk ötleteiteket!
Zsótérné Varga Mónika patronáló pedagógus

Elégedetten és élményekben gazdagon tértünk haza egy tapasztalattal teli napot hagyva magunk után!
Dobsa Zsófia és édesanyja

AMIKOR „MEGSZÓLALTAK” A KÖVEK

HÍRMORZSÁK

Márciusban két napig iskolánk vendége
volt Szabó László, akit a gyerekek csak
„kőzetes” Laci bácsiként emlegettek.
Rendhagyó tanóra keretében minden
osztállyal találkozott, és mesélt nekik
fáradhatatlanul. Kicsiket és nagyokat
egyaránt lenyűgözött tudása és lelkesedése. Történetei képzeletbeli utazásra vittek bennünket az ásványok csodálatos világába,
fürkészhettük a kőzetek titkait. Földrajz, biológia, történelem,
kémia, egészségtan – sok téma szóba került. Az előadás után
kézbe vehettük, megcsodálhattuk az ásványokat, Laci bácsi
mindegyikről mesélt valami érdekeset. És akinek nagyon megtetszett valamelyik kő, meg is vásárolhatta a kiszemelt darabot.
Sok új dolgot tanultunk, sok szépet láttunk. Köszönjük Laci
bácsi!
Sándor Mária

„Látnunk kell egymást, hogy láthatók legyünk
hallanunk egymást, hogy hallhatók.”
(Csoóri Sándor)
A Csoóri Sándorral való találkozás Kaszaperen zajlott, ahol
nemcsak a 80 éves íróval, hanem fiával és unokájával is találkozhattunk. Mindhármuk neve azonos. A fiú és az unoka hegedűn és kecskebőrből készült dudán játszottak. Az író a kortárs
irodalmat próbálta közvetíteni a jelenlévő gyerekeknek és felnőtteknek. Több saját versét is felolvasta a közönségnek. A
kaszaperi és a mezőkovácsházi általános iskolások verssel és
néptánccal kedveskedtek az írónak. Életéről iskolánk diákjai
prezentáció formájában számoltak be. Kellemes délután volt!
Sztojkó Viktor és Sztojkó Kristóf 3.a

KIRÁNDULÁSOK
Tavaszi tanulmányi kirándulás
Március 12-én reggel kissé álmos tekintetű, ám kalandra kész 3.
osztályos tanulók gyülekeztek a Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános Iskola előtt. Mindenki aznapi étvágyának megfelelően
telerakott hátizsákkal ácsorgott a buszra várva.
Mire megkaptuk a várva várt tanári engedélyt a busz elfoglalására, már mindenki megbeszélte baráttal/barátnővel, hová üljön.
Gyors elhelyezkedés után - üdítő, szendvics elrendezése a hálós
tartóalkalmatosságban, kabátok felgyömöszölése a kalaptartóra
– indulhatott az utazás Budapestre az Országházba és a Közlekedési Múzeumba.
A két órás út viszonylag gyorsan eltelt. A fővárosba érve soksok érdekes látvány tárult elénk. A gyönyörű hidak, a Budai
Vár, a Duna, a Gellért-hegy, a Halászbástya –csattogtak a fényképezőgépek. A Parlamentben egy hölgy vezetett végig. A kupolateremben lenyűgöző látvány fogadott minket. Királyaink
szobrai, a Szent Korona mély benyomást hagyott bennünk.
Megtudtuk, hogy a társalgóban leterített szőnyeg megyénkből,
közvetlenül Békésszentandrásról származik. Az épület 17 évig
épült. A hét méter feletti motívumok 24 karátos aranylemezzel
vannak bevonva. A nyolc hatalmas vörösmárvány oszlopot a
brit uralkodó ajándékozta a magyaroknak. A világon ebből 8 itt,
4 pedig az angol parlamentben van.
A képviselőház ismerősen tárult elénk, hisz a televíziós közvetítések az ülésekről innen zajlanak. Innen a Közlekedési Múzeumba vettük az utunkat. Itt már nem csoportban, hanem szabadon nézelődhettünk. Megismerkedhettünk a legfontosabb közlekedési eszközökkel, a század elejétől napjainkig. Eredeti járműveket, modelleket vizsgálhattunk egészen közelről. Térképek,
fotók foglalták össze a közlekedés, valamint a posta és a távirda
fejlesztésének eredményeit. A Repülési és Űrhajózási Állandó
Kiállítás a hazai repüléstörténet hagyományaival és a magyar
repülőgépgyártás értékeivel ismertetett meg minket. Nagy élmény volt számunkra, hogy a csaknem 100 éves villamosokat,
vonatokat, ló vontatta buszokat mi is birtokba vehettük, beleképzelhettük magunkat a múlt világába.

Diák-önkormányzati életképek
A rendszeresen megtartott ülések fő témakörei voltak:

SZMSZ módosítás

Házirend módosítás

Igazgatói pályázat véleményezése

Csanád Vezér Hét programsorozat összeállítása, javaslattételek

Választások előkészítése, DÖK-nap szervezése
Segítséget adtunk a farsangi ügyelet megszervezéséhez.
Új programsorozatunk a JÁTSZÓHÁZ.
Célja: - ünnepi előzetesként megfelelő dekoráció illetve kis
ajándékkészítés-kreatív gyermekek találkozója.
Ilyen volt a karácsonyi ünnepek előtti délután és a húsvéti ünnepeket megelőző délután. A létszám növekszik, köszönet az alsós
napközis csoportoknak is ezért. Szeretnénk jövőre még kibővíteni ezeknek a délutánoknak a körét.
Zsótérné Varga Mónika vezetésével beindult az iskolarádió
adássorozata és február óta naponta jelentkezik aktualitásokkal
és főleg sok zenével. A 6. osztályok színvonalas műsorokat
adtak a tavaszi ünnepnapokhoz kötődően a rádióban versekkel,
zenével. Köszönjük munkájukat!
Bízunk benne, hogy a Csanád Vezér Napok programsorozatában
sok olyan tevékenységgel találkozunk majd, melyet közösségünk javasolt.
Készülünk vezetőségünk újraválasztására, úgy gondoljuk meg
fogjuk találni azokat a gyerekeket, akik aktív, hasznos, követendő vezetői lesznek irányító közösségünknek több éven keresztül.
A KRESZ szakkörösökkel összefogva június elején diákönkormányzatunk szervezésében végigkerékpározzuk a Polgármesteri
Hivatal által kijelölt túraútvonalat. Számítunk a részvételre!
Az idei tanév munkája a júniusi közgyűlésen zárul majd, reményeink szerint egy jól sikerült DÖK-nap kíséretében.
Lapusnyik Alexandra és Komár Renáta 7.b

Kerékpáros Iskolakupa
Minden év áprilisában kerül sor a Békés megyei
Balesetmegelőzési Bizottság által rendezett Kerékpáros Iskolakupa megrendezésére. Ebben a tanévben iskolánk adott otthont e
verseny nagykörzeti döntőjének. A körzet általános iskolái 4 fős
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csapatokat delegáltak. E verseny során 48 gyerek mérte
össze a tudását a KRESZ szabályainak ismeretéből, valamint a kerékpáros ügyességi pályán. Iskolánk tanulói nagyon jól szerepeltek, hiszen a lányok közül Dobó Judith
6.a osztályos tanuló I. helyezett lett, míg a fiúk közül Szabó Richárd 5.a osztályos tanuló II. helyezést ért el. Így ők
ketten is tagjai lettek annak a csapatnak, amely a megyei
döntőn képviselte nagykörzetünket. Tanulóink aztán a
gyulai döntőn is folytatták kiváló szereplésüket, hiszen a
népes mezőnyben, csapatban III. helyezést értek el.
Gratulálunk Judithnak és Ricsinek, valamint felkészítő
tanáraiknak: Hoffmann Lászlónénak és Szívós Tibornak.
VERSENYMOZAIK
2009/2010-es tanévben iskolánk tanulói
kiemelkedő eredményeket értek el.
Alsó tagozat
Körzeti

 Dél-Békési Kistérség Közkincs
Kerekasztala „Mutasd Magad Dél-Békés!” rendezvényen arany minősítést kapott:
o
o
o
o

Szűcs Anna 1. a (mese)
Zengő Bettina 2. a (próza)
Almási Dóra 3. a (mese)
és a Mezőkovácsházi Színjátszó Tehetséggondozó Műhely

A Költészet Napja alkalmából Mezőhegyesen megrendezett József Attila regionális szavalóversenyen Gyurik
Zita a 3-4. osztályos kategóriában III. helyezést ért el, és
megkapta a mezőhegyesi iskola diákönkormányzatának
közönségdíját is.
 Mezei futóverseny körzeti diákolimpia:
 korcsoportos fiúk I. helyezés: Almási Ákos, Mészáros Erik, Czuth Lajos, Győrfi Dominik, Mészáros Patrik.
Egyéniben Almási Ákos I. helyen futott be.
 Mezőhegyesen került megrendezésre a Játékos sportversenyek vetélkedő, ahol az iskolánk csapata a III. helyezést érte el.
Megyei

 Az „Óperenciás tengeren is túl” megyei mesemondó
verseny:
Zengő Bettina 2.a I. helyezés
Dobó Bence 2.a III. helyezés
Gyurik Zita 3.a I. helyezés
 Február a boszorkányok hava című kézműves pályázaton:
Szilbereisz Sebestyén 3.a, Kovalik Richárd 3.c osztályos
tanulók a III. helyen végeztek.
 Curie matematika nagykörzeti versenyen elért eredmények:

II. helyezett: Sztojkó Viktor 3. a
IV. helyezett: Sztojkó Kristóf 3.a
V. helyezett: Gajda Nikolett 3.c
VI. helyezett: Dévényi Zoltán 3.b
VII. helyezett: Novák Eszter 3.c
VIII. helyezett: Rezi Ferenc 3. c
IV. helyezett: Gonda Barbara 4.
VI. helyezett: Dobó Csilla 4.a
VII. helyezett: Lugasi József 4.a
VIII. helyezett: Czerman Gréta 4.a
 Szivárvány megyei mesemondó versenyen:
Zengő Bettina 2.a I. helyezés, Gyurik Zita 3.a III. helyezés, Almási Dóra 3.a tanuló I. helyezést ért el.
 Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia nyelvÉSZ
tanulmányi versenyének megyei fordulóján Páger Máté
és Oláh Eszter 2.b IV. helyezés, Gyurik Zita 3.a osztályos tanuló a dobogó II. helyére lépett.
 „Gyopárosi élményeim” című rajzpályázaton Balogh
Renáta 2.b különdíjat kapott.
 A Békés Megyei Mese és Monda Találkozón Zengő
Bettina az 1-2. osztályosok kategóriájában II. helyezést
ért el.
Országos
 A Tanítók Egyesülete által szervezett országos versmondó versenyen: Zengő Bettina 2.a, Gyurik Zita 3.a
különdíjban részesült.
 Kis nyelvész országos versenyen: Gyurik Zita 3.a IV.
helyezését 100 %-os teljesítménnyel, a negyedik legjobb
idővel érte el.
 Weörös Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón a színjátszó szakkör ezüst minősítést kapott.
 A budapesti Pataky Művelődési központ által meghirdetett „Az én mesém” című országos meseíró pályázaton a
3.a osztály Szivárványosztály című közös meséjével bekerült a szeptemberben megjelenő könyvbe. A kb. 2000 alkotás közül szakértő bizottság válogatta ki azokat a meséket, amelyek végül szerepelhetnek a kiadványban. Az
eredményhirdetésre szeptemberben Budapesten kerül sor.
Felső tagozat
Körzeti
 „Szép magyar beszéd”
Festő Blanka 6.a I. helyezett
 Kerékpáros Iskolakupa
Dobó Judith 6.a I helyezett
Szabó Richárd 5.b I. helyezett
Megyei
 Bendegúz Nyelvész Verseny
Festő Blanka 6.a IV. helyezett
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 Zalamat angol nyelvi verseny
Molnár Dávid 5.b I. helyezett
Matkócsik Fruzsina 5.c II. helyezett
Ivanics Tamás 5.a III. helyezett
Festő Blanka 6.a I. helyezett
Farkas Réka 8.a II. helyezett
Győrfi Ramóna 8.a III. helyezett
 Zalamat német nyelvi verseny
Hegyi Fanni 6.a I. hely
Wekerle Szandra 6.a II. hely
Mahler Gergő 5.b 1. hely
Kovalcsik Anett 5.b 2. hely
Fekete Fanni 5.a 3. hely
Duna Mercédesz 5.b 4. hely
Sztojkó Stella 5.b 5. hely
Kurai István 5.b 6. hely
 Curie Környezetvédelmi verseny – (Területi)
Hegyi Fanni 6.a 3.hely
Mag Zsanett 6.a 3.hely
Sallai Krisztina 6.a 3.hely
 Kaán Károly Természetismereti Verseny
Sallai Krisztina 6.a 2. hely
Andrejkovics Evelin 6.a 8. hely
Pacsika Mirella 5.b 3. hely
Fraisták Alexandra 5.b 4. hely
Czinkota Petra 5.a 6. hely
Fekete Fanni 8. hely
 Teleki Pál Földrajzverseny
Bánfi Beáta 7.a 1. hely
 Kerékpáros Iskolakupa
Szabó Richárd 5.a 3. hely
Dobó Judith 6.a 3. hely
 Curie Matematika Emlékverseny
Dobó Viktor 5.b 2. hely
Mahler Gergő 5.b 6. hely
Kovalcsik Anett 5.b 8. hely
Kurai Lotti 8.a 2. hely
Sárkány Tibor 8.a 3. hely
 Zrínyi Ilona Matematika Verseny
Sárkány Tibor 8.a 3.hely
 Nemzetközi Kenguru Matematikai Verseny
Dobó Viktor 5.b 4. hely
Sárkány Tibor 8.a 8. hely
 Curie Kémia Emlékverseny
Bánfi Beáta 7.a 2. hely
Hadabás Dávid 7.a 8. hely
Kurai Lotti 8.a 1. hely
Sárkány Tibor 8.a 3. hely
Sárkány Gabriella 8.a 4. hely
 Curie Matematikai Verseny
Czinkota Petra 7. hely
Metál László 2. hely
Birtyik Gergő 7. hely

Bánfi Beáta 5. hely
Szabó Bence 6. hely
 Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny
Sallai Krisztina 5. hely
 Diákolimpia Sakk
Kovalcsik Anett 2. hely
Mészáros Alexandra 2. hely
Czerman Gréta 2. hely
Krajcsi Viktória 2. hely
Kovalcsik Anett 3. hely
Czerman Gréta 5. hely
Mészáros Alexandra 7. hely
Szellelki Dorián 8. hely
Mahler Gergő 8. hely
Krajcsi Attila 5. hely
Mahler Gergő 5. hely
Dobó Viktor 5. hely
Dobó Judith 3. hely
Tripon Zsanett 3. hely
Czinkota Petra 3. hely
Dobó Csilla 3. hely
Nagy Norman 8. hely
Szellelki Dorián 8. hely
Mészáros Erik 8. hely
 Boszorkánykészítő kézműves pályázat
Dencsi Anna 5.a 5. hely
Országos
 Süni komplex tanulmányi verseny
Duna Mercédesz 5.b 11. hely
Kovalcsik Anett 5.b 11. hely
Sztojko Stella 5.b 11. hely
Molnár Dávid 5. b 11. hely
 Teleki Pál Országos Földrajz Verseny
Bánfi Beáta 7.a 14. hely
 Curie Kémia Emlékverseny
Kurai Lotti 8.a 17. hely
 Curie Matematika Emlékverseny
Dobó Viktor 5.b 12. hely
 Mozaik Tanulmányi Verseny – matematika
Sallai Krisztina 26 hely 6.a
 Csaba Gyöngye Országos Gyermeksakkverseny –
Dobó Judith 6.a 2.hely
Dobó Csilla 4.a 4.hely
Tripon Zsanett 6.a 6.hely
Kovalcsik Anett 5.b 6.hely
Mahler Gergő 5.b 6.hely
Dobó Viktor 5.b 9.hely
 Anyák Napi Rajzverseny
Rezi Hédi 5.c 6.hely
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Sporteredmények
Teremfoci diákolimpia
Nagykörzeti döntő: 1. hely
Megyei elődöntő: 1. hely
Megyei döntő: 1-2. hely
Döntő: Debrecen (Futsall Európa Bajnokság előmérkőzésén) 2. hely
Foci diákolimpia 5-6.osztály
Nagykörzeti döntő: 1. hely
Megyei elődöntő: 3. hely
Foci diákolimpia 1-2. osztály
Nagykörzeti döntő: 3. hely
Foci diákolimpia 3-4. osztály
Nagykörzeti döntő: 3. hely
Foci diákolimpia 7-8. osztály
Nagykörzeti döntő: 1. hely
Megyei elődöntő: 1. hely
Megyei döntő: 3. hely
Kézilabda diákolimpia 5-6. lány
Nagykörzeti döntő: 3. hely
Kézilabda diákolimpia 7-8. lány
Nagykörzeti döntő: 1. hely
Megyei elődöntő: 3. hely
Leányfoci diákolimpia 5-8. lány
Nagykörzeti döntő: 1. hely
Megyei döntő: 3. hely
Mezei futóverseny
Nagykörzeti döntő: 5-6.-os lánycsapat 1. hely
Megyei döntő: 5-6.-os lánycsapat 6. hely
Atlétika 1-8 osztály fiú-lány
Nagykörzeti döntő
1-2.-os fiú csapat: 3. hely
1-2.-os leánycsapat: 3. hely
3-4.-es fiú csapat: 3. hely
3-4.-es leánycsapat: 3. hely
5-6.-os leánycsapat: 3. hely
Lugasi Martin egyéni: 1. hely
7-8.-os fiú csapat: 2. hely
7-8.-os leány csapat: 2. hely
Papp Zsófi egyéni: 3. hely
„Nagy Vagy” Országos TV-s vetélkedő
Selejtező: 3.hely
Középdöntő: 2. hely
Elődöntő: 1. hely

Döntő: 4. hely
Felkészítő pedagógusok: Németh Gyuláné, Gyurikné Vass
Angéla, Lajtaváriné Gyulai Tünde, Festőné Szabó Erika.
Zsótérné Varga Mónika, Hoffmann Lászlóné, Szívós Tibor, Gyurik Diána, Csizmadia Erika, Chovan Erzsébet,
Sándor Mária, Heszné Kiss Anna, Kovalcsikné Borombós
Edit, Sipos Zoltánné, Szabó András, Balázsné Cseke Borbála, Csóti Lenke, Petróczki Istvánné, Dencsiné Sebők
Andrea
A művészetoktatásban is szép eredmények születtek.
 A „Mester és tanítványa” hangversenyt az iskola tükörtermében rendeztük meg, melyen sikerrel szerepeltek
kicsik és „nagyok” egyaránt.
 Tanulóink részt vettek a „Mutasd Magad Dél-Békés”
kistérségi amatőr művészeti rendezvénysorozaton, melyre
ének-zene kategóriában összesen 10 műsorszámmal neveztünk be.
Növendékeink komolyan készültek a megmérettetésre,
ahol szép eredményeket értek el.
 A mezőhegyesi és magyarbánhegyesi mikrotérségi
fordulókon a zsűri arany minősítéssel jutalmazta a következőket:
Sárkány Gabriellát (zongora), valamint a közelmúltban
alakult
Resonance együttest, melynek tagjai:
Czerman Gréta (furulya), Dobó Csilla (furulya), Tamás
Boglárka (furulya), Vígh Alexandra (furulya), Sin Bernadett (alt furulya), Birtyik Gergő Hunor (alt furulya),
Gladis Réka (fuvola), Horváth Eszter (fuvola), Kolcsár
Tünde (fuvola), Pataki Arnold (Klarinét), Sárkány
Gabriella (zongora), Búvár Eszter (woodblock), Kovalik
Viktória (woodblock), Kerekes Kamilla (triangulum),
Kmetykó Márta (triangulum).
 Ezüst minősítést kapott:
Búvár Eszter (furulya), Birtyik Gergő Hunor (alt furulya), Kotroczó Gábor (szintetizátor-keyboard)
 Kamara Együttes, melynek tagjai: Sin Bernadett
(alt furulya), Birtyik Gergő Hunor (alt furulya), Sárkány
Gabriella (zongora), Kovalik Viktória (tamburin)
 Bronz minősítést ért el:
Kolcsár Tünde (fuvola), Sin Bernadett (alt furulya)
Felkészítő pedagógusok:Fehér Gábor (fúvós hangszerek),
Petrásovits Beatrix (szintetizátor-keyboard), Kmetykó
László (zongora)
 Az arany minősítésben részesült tanulók, valamint a
zsűri döntése alapján Birtyik Gergő Hunor és Kotroczó
Gábor részt vehettek a Mezőkovácsházán megrendezett
„Dél-Békési Százszorszép Gálán”.
 Békéscsabán rendezték meg a Békés Megyei Zeneiskolák Zongoraversenyét, melyen Sárkány Gabriella 8.a,
a VII. korcsoportban II helyezést ért el, valamint a kötelező mű szép előadásáért a zsűri különdíját is.
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 Battonyán került megrendezésre a „Molnár Kornélia”
Nemzetközi Zongoraverseny, melyen Sárkány Gabriella
különdíjat kapott, Kmetykó Márta pedig III. helyezést ért
el. Felkészítő tanáruk Kmetykó László
A mi „nagy napunk”
Igen nagy megtiszteltetésben lehetett részünk 2010. március 26-án, mivel elkísérhettük kislányunkat (Almási Dóra, 3.a osztály) az országos mesemondó versenyre. A rendezvénynek az Apáczai Tankönyvkiadó budapesti székháza adott otthont. Már maga az épület is lenyűgöző volt,
ritkán lát ilyet egy vidéki ember.
Délelőtt 10 órakor kezdődött a verseny, amit egy regisztráció és egy számsorsolás előzött meg. Az országból 23
gyermek (3. és 4. osztály) verekedte be magát a döntőbe.
Nagy volt az izgalom a kicsik és a nagyok (tanárok és
szülők) szemében. Láng Hajnalka – a kiadó főszerkesztője
– volt a nap házigazdája. Kedves szavakkal köszöntötte a
gyerekeket, így egy kicsit oldotta a bennük levő feszültséget. A zsűriasztalnál három színész foglalt helyet, árgus és
kritikus szemekkel figyeltek minden egyes produkciót. A
zsűri elnöke Bánffy György művész úr volt, akit a felnőtteknek nem kell bemutatni, hiszen munkássága, filmjei és
szerepei feledhetetlenek. A kicsik előadásai egymást követték. Mindenki próbálta betartani a 4 perces időlimitet.
Akinek nem sikerült, azt időben leállította a zsűri, hogy
ezzel se rontsa az egyenlő esélyeket. Sokféle előadásmódnak lehettünk fültanúi. Természetesen nekünk Dórié tetszett a legjobban.
A mesék elhangzása után a zsűri elvonult, hogy meghozza
a nem könnyű feladatnak számító „nagy döntést”, ami
számukra sem volt kis dolog, hiszen szebbnél szebb előadások hangzottak el. Végül megszületett a „salamoni”
határozat. Minden résztvevő átvehetett egy-egy oklevelet.
A végéről haladtak előre az eredmények kihirdetésével.
Már amikor csak 10 versenyző neve nem hangzott el, nagyon izgultunk, hogy Dóri hányadik helyen fog végezni.
Végül a 7. lett. Nagyon örültünk az eredménynek, hiszen
országos versenyen, egy ilyen erős mezőnyben hetediknek
lenni nagyon szép eredmény. Külön büszkeség, hogy a
zsűri elnöke dicsérő szavakat is intézett hozzá.
A verseny befejezése után örömmel és boldogsággal teli
szívvel indultunk haza.
Almási család
Napjainkban is fontos anyanyelvünk ápolása
Lezajlottak a 2009/2010-es
tanév magyar nyelv és irodalom tanulmányi versenyei a
felső tagozatosok körében.
Mint minden tanévben az idén
is lelkes előkészületek előzték meg a megmérettetéseket.



A Kazinczy Ferencről elnevezett „Szép magyar
beszéd” verseny körzeti fordulóján az 5-6. évfolyamosok
korcsoportjában Festő Blanka 6. a osztályos tanuló I.
helyezést ért el. A versenyt Mezőhegyesen rendezték meg.

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny igen népszerű tanulóink körében. A területi
versenyen minden évfolyamon két-két tanuló képviselheti
iskolánkat. A válogatóversenyt szintén a mezőhegyesi
általános iskolában rendezték. Ebben az évben a legeredményesebbnek Sallai Krisztina 6. a osztályos tanuló bizonyult, aki a megyei döntőbe jutott. Eredményével bizonyította, hogy Békés megye 25 legjobb helyesírója közé
tartozik saját korcsoportjában. A megyei döntőre egyéb
elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott elmenni.

Az egyik legrangosabb nyelvtani, helyesírási,
gondolkodtató feladatokat felvonultató versennyé nőtte ki
magát a Bendegúz Akadémia NyelvÉSZ versenye. A tanulók nagyon kedvelik alsósok és felsősök egyaránt. A felső
tagozatosok közül az április 9-én megtartott megyei fordulóra két tanuló jutott be.
Festő Blanka 6. a osztályos tanuló, IV. helyezést
ért el
Sallai Krisztina 6. a osztályos tanuló.

A költészet napja alkalmából a József Attila Általános Művelődési Központ minden évben megrendezi - a
költő emléke előtt tisztelegve - hagyományos szavalóversenyét. Könyves Mirtill 7. a osztályos tanuló saját korcsoportjában III. helyezést ért el.
Abban bízom, hogy tanítványaim nem veszítik el lelkesedésüket, és jövőre legalább ilyen jó eredményekről számolhatok be.
Zsótérné Varga Mónika felkészítő pedagógus
Jó tanuló – jó sportoló
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Igazgatósága nyílt pályázatot írt ki „A Magyar Köztársaság jó tanulója-jó sportolója 2010” cím elnyerésére. Az
elismeréseket kimagasló tanulmányi és sporteredményükért 155-en vehették át Hiller István oktatási minisztertől.
Iskolánkból Almási Ferenc kapta ezt a díjat, mely a magyar diákok számára adható legmagasabb kitüntetés.
Szívből gratulálunk Feci!
Kovalcsikné Borombós Edit
Csanád Vezér Napok
Nagy várakozás és szorgos munka előzte meg az idei Csanád Vezér Napokat.
Előzetes feladatként az osztályok műanyag kupakokat és használt elemeket
gyűjtöttek, csatakiáltást írtak. Titokban
mindenki reménykedett, hátha ő őrizheti
a kupát. Az ünnepélyes megnyitó után
számháborúval kezdődött a versengés. Akik nem csatáztak, az alsós épületben kézműveskedhettek. Választhattak
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a gyöngyfűzés, textilkép-készítés, fonalbaba, pom-pom,
bojtkészítés közül. A gyerekek elleshették a népi síp és
dob alkotásának fortélyait, valamint hódolhattak az origamizásnak is.
Köszönjük a segítséget: Szűcsné Tóth Erika, Micsik Pálné,
Nemcov Julianna, Győrfi család, Kulcsár Szandra, Adok
Erika, Gajda család, Dunainé Pszota Mária, Jankó Erzsébet, Kmetykó Gyuláné, Czuthné Halasi Mária, Czene Jánosné és a magyarbánhegyesi kosárfonóknak. Az aulában
az alotó kedvű tanulókat az Ecsetvarázs című programra
vártuk. Közreműködhettek négy gyönyörű festmény elkészítésében, melyek az iskola folyosóját díszítik majd. Köszönjük Csicsely Sámuelnek, Zsótér Zoltánnak, Krisztof
Györgynek és Kovács Tibornak, hogy tanítványainkkal
együtt festettek.
Csütörtökön délután a Jövőnk Záloga Alapítványnak köszönhetően tanulóink kifulladásig trambulinoztak,
ugrálóváraztak. E közben az iskola betonfalán nagyon
szép rajzok készültek, a többiek váltóversenyben is megmutathatták ügyességüket.
A felsősök a csütörtöki délutánt a Naphajnal Egyesület
tagjaival töltöttük, akik baranta- és íjászbemutatóval nyitották meg programunkat. A gyerek verseny keretében
mocsárjárással kezdtek, majd megszólaltatták a kürtöt,
íjászkodtak, karikással pattogtattak és csatakeresztet dobtak. Végül rókavadászattal zárták a versengést.
Péntek reggel tovább fokozódott az izgalom a kötélhúzásban, közben pontokat lehetett gyűjteni szóláncírásból,
rejtvényfejtésből, kirakóból, ugrókötelezésből és labdapattogtatásból. A felsős osztályok gyalogtúrán vettek részt,
hét állomáson szereztek pontokat és versengtek a Csanád
Vezér Kupáért.
A Művelődési Házban a színjátszó csoport előadásában a
Kótyonfitty király almája című mesét nézhettük meg.
Szenzációs volt! Gratulálunk!
A színpad másokat is vonzott: Ki? Mit? Tud? keretében
mutathatták meg a vállalkozó szellemű diákok ének, tánc
és versmondó tudásukat.
Délután a szokásos családias hangulatú főzés, játék következett. Jó volt látni, hogy évről évre egyre többen vesznek
részt ezen a programon. Újdonság volt az idén, hogy néhány anyukának köszönhetően sok szép, érdekes arcfestés
készült az estébe nyúló bulizás közben.
Szeretnénk köszönetet mondani a festőknek: Szabó Gyöngyi, Szellelki Józsefné, Adok Erika, Bozsó Erika, Gonda
Attiláné, Gajda Lászlóné, Turcsán Judit.
Az idegesebbek ellenőriztethették vérnyomásukat is. Köszönjük a lehetőséget: Dobó Zoltánnak, Kostyálik Jánosnak, Medgyesi Istvánnak, Medgyesi Istvánnénak, Szalainé
Csabina Brigittának.
A Városi Rendőrkapitányság néhány dolgozója bemutatta
az állományban használt önvédelmi eszközöket, fegyvereket. Köszönet érte!

A tűzoltók két autóval álltak a kíváncsiak rendelkezésére.
A gyerekek beöltözhettek az oltás során használt ruhákba,
kipróbálhatták az eszközöket. Köszönet a lehetőségért!
Hosszas küzdelem után délután 5 órakor megtudhattuk,
hogy a szoros versenyt idén a 2. b és a 8.a osztály nyerte
meg. Gratulálunk nekik és minden résztvevő osztálynak!
A Könyvmoly szakkör játékos befejezése
Harmadik éve működik iskolánkban a Könyvmoly szakkör. Foglalkozásainkat a könyvtárban tartjuk, ahol a könyvek közelségében próbáljuk tanulóinkat olvasóvá tenni.
Az idei tanévben a harmadikos történelmi olvasmányokhoz próbáltunk pluszt nyújtani Bertalan Mária könyvtáros
segítségével. Könyvek, lexikonok, számítógépek, videók,
DVD-k segítették a munkánkat.
A befejező foglalkozáson nagy meglepetésben volt része
tanulóinknak, amit a könyvtár vezetőjének Ádám Andrásnénak ezúton is köszönünk! A békéscsabai Univerzál
Áruház VÁR-JÁTÉK üzletének tulajdonosa – Mojdíszné
Kneifel Edit – fejlesztő, gondolkodtató játékokat és kreatív
kellékeket hozott, amelyek a szórakozás mellett a tanulást,
olvasást is segítik.
A számítógéphez szokott gyermekeink nagyon élvezték a
tevékenykedtető játékot!
Zábrák Istvánné
A 2. b második féléve
Emlékeztek még, mennyi programmal dicsekedtünk az
első félévben?
Azt hittük, hogy azt a sok programot nem lehet felülmúlni,
de szerencsére nem így lett!!
A januári kemény félévi hajrá után ismét jobbnál jobb és
érdekesebb programok vártak ránk:
Februárban az egész osztály felöltözött a farsangon. Jól
éreztük magunkat!A Grund klubhálózat szervezésében
KRESZ- totót töltöttünk, felelevenítve gyalogos és kerékpáros KRESZ-tudásunkat. Békéscsabára utaztunk és a
Bábszínházban a Világszép Nádszál kisasszonyt néztük
meg. A könyvtárban rendszeresen kölcsönöztünk könyveket és előadást hallgattunk meg Dargay Attila életéről és a
híres könyvtárakról.
Március fő programja az Iskolabál volt, a közösséget bajor
tánccal szórakoztattuk, „kicsik” és „nagyok” is lelkesen
készültek erre az előadásra. Áprilisban – májusban a zeneiskolások könnyűzenei koncertje, a Tengertánc népi sokadalom, a gyereknapi Hevesi Imre koncert és kézműves
kiállítás vonzott bennünket a Művelődési Házba.
Hosszas várakozás után végre leadhattuk a sok felgyülemlett hulladékot.
Tanultunk Csoóri Sándor verseket, és szavaló versenyen
elmondhattuk a könyvtárban. Találkoztunk a híres költővel is Kaszaperen az író – olvasó találkozón.
A téli bábszínház annyira tetszett, hogy májusban ismét
elmentünk, ezúttal a Kacor Király című mesében gyö-
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nyörködhettünk. Közben még az édesanyákat, mamákat is
köszöntöttük. Rendszeresen rajzoltunk a rajzpályázatokra.
Balogh Renáta a „Gyopárosi élményeim” című pályázaton
különdíjat kapott.
A Csanád Vezér Napokon jókat versenyeztünk, örömünkre megnyertük a kupát!
Az év vége rögtön itt van, de vár még ránk egy kirándulás
Babó – majorba és egy kerékpártúra.
A nyáron pedig ott lesznek a táborok!
Hű, de jó lesz!
2.b osztály
TERVEZETT TÁBOROK
Mindent bele tábor Ildi nénivel
I. turnus: 2010. július 12-16.
II. turnus: 2010. augusztus 2-6.
Várható költségek: 10.000
Ft/fő/turnus, mely magába foglalja
a napi háromszori étkezést, a kirándulások, programok díjait.
Tervezett programok:
- különböző sporttevékenységek,
- kézműves foglalkozások,
- közlekedési ismeretek játékosan,
- kirándulás, kerékpártúra,
- strandolás, rejtvények,
- egész napos kirándulás busszal.

szentmiklós, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Szárhegy,
jégkrémgyár, parajdi sóbánya és strand. Kirándulás a
sóhegyre. Grillparty.
(útlevél szükséges)
Költség: 30000 Ft. Böbe néni, Barbara néni
(30/475-6585)
Szántódi tábor
2010. június 27-július 4. között Edit nénivel
Részvételi díj: 20 000 Ft/fő
Programok:
- Hajókázás Tihanyba,
- Kirándulás Siófokra
- Zenei fesztivál Balatonföldváron,
- fürdés végkimerülésig,
- karaoke…
Kézműves tábor
2010. június 28-július 2. között Andi nénivel, Angi nénivel, Mariann nénivel
Részvételi díj: nincs
Programok:
- olajfestés festőművész segítségével,
- látogatás grafikusműhelyben
- kirándulás a gyulai Várba,
- agyagozás, korongozás, kőfestés, origami,
- papírmasé figura készítése,
- gipszképek készítése
- lovaglás, állatsimogatás…

Szántódi tábor
2010. július 4-11. között Éva nénivel, Borika nénivel és
Tünde nénivel
Részvételi díj: 20 000 Ft/fő
Programok:
hajókázás Tihanyba,
vonatozás Keszthelyre,
fürdés végkimerülésig,
Szántódpuszta Tanyamúzeum megtekintése,
Mozi vagy koncert
Szántódi tábor
2010. július 11-18. között Olga nénivel
Részvételi díj: 20 000 Ft/fő
Programok:
- disco hajó,
- kalandpark,
- hajókázás,
- fürdés végkimerülésig,
- Mc Donalds
Erdélyi kirándulás

Ballagás
Az életed egy új fordulatot vesz,
Egy régi ajtó zárul be előtted.
De ne félj, hiszen ez nem a vég,
Hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép.
Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek,
Soha ne fordíts hátat az embereknek.
Szeresd a szépet, keresd a jót,
Ha szükséged van rám, én mindig itt vagyok.
Tudni akarod, hogy mit gondolok?
Rendben, neked elmondhatom.
Új diákok, tanárok és új iskola,
Sok minden változik, de te maradj önmagad.
Ha megfogadod a tanácsom,
Semmi baj nem érhet a világon.
De légy erős, kitartó és bátor,
Amilyenre szeretnéd, úgy formáld a világot!

Időpont:2010. június 24-28-ig. Szállás: Parajdon a Csatári
panzióban, 3-4 ágyas szobákban (fürdőszobás) teljes ellátással. Program: Korond, Farkaslaka, Segesvár, Gyergyó-
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BÚCSÚZUNK…

8.a
Osztályfőnök: Mihály Antalné

8.b

Balázs Dániel, Borbás Enikő, Farkas Réka,
Fekete Renáta, Gergely Athina, Győrfi Ramóna,
Huszka Adrián Balázs, Kanalas János Roland,
Kiss Árpád, Kovács József, Kőszegi Vivien, Kuka Bernadett,
Kulcsár Alexandra, Kurai Lotti, Molnár Tímea,
Nagygéczi Gábor, , Páger Tamás, Papp Zsófia,
Puskás Edina, Sárkány Gabriella, Sárkány Tibor,
Sóvári Bence, Sztasák István, Takács András Viktor,
Takács Tamás Sándor, Tóth Gábor, Uhrin Vivien,
Unyatinszki Márk, Zsótér Szandra

Osztályfőnök: Szabó András
Bakó Norbert, Balázs Barbara, Csiki Melinda,
Dulka Dénes, Farkas Beatrix, Forgó Dávid Attila,
Fülöp Márkó Tibor, Gyuris Jennifer, Horváth Kitti,
Jozó Attila, Józsa Nikolett,, Király Kitti Mónika,
Kovács Krisztián József, Rigó István, Rostás Bianka,
Sin Bernadett, Szabó Dávid Ferenc, Szlovák Nikolett,
Szöllősi Adrienn, Varga Csilla Regina

8.c
Osztályfőnök: Festőné Szabó Erika
Bali János, Bánfi Adrienn, Dorogi István,
Hack Dávid József, Halász József Dávid,
Hegedűs Nikolett, Husvéth Etelka, Kiss Pál,
Mika Elemér, Szabó Sándor, Szigeti János Márk,
Zacsok Evelin
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