Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és AMI
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VAKÁCIÓRÁ-HANGOLÓ
Végre itt a nyár! Örül ennek diák, szülő, tanár
egyaránt. Eljött a feltöltődés, pihenés ideje egy
dolgos tanév után.
Visszagondolva a 2010/2011-es tanévre, a szokásosnál egy kicsit több esemény, rendezvény,
program részesei lehettünk. Részben a pályázatoknak köszönhető, -melyek által anyagi forrásokat tudtunk bevonni,- hogy a programokat
színesebbé, gazdagabbá tegyük.
A Tehetséges Fiatalok Egyesülete számos emlékezetes, örömteli foglalkozást tartott, melyeken megvendégeléssel várták tanulóinkat.
Iskolánk tanulói a Csanád Vezér Napok egyik
délutánján ugrálóvárakon, trambulinokon szórakozhatott.
Pedagógusaink számos továbbképzésen, csapatépítő tréningen (Gyula), kiránduláson (Taktaharkány, Parajd) vettek részt, hogy a mai kor
– nem csekély – kihívásainak minél jobban
megfeleljenek.
Büszkék vagyunk diákjainkra és felkészítőikre,
akik megyei, országos versenyeken az élbolyba
kerülve a Csanád Vezér Iskola hírnevét erősítették.
Míg a diákok pihennek, az iskola megújul, 4
teljesen újonnan berendezett tanteremmel, új
nyílászárókkal és vizesblokkokkal várjuk
vissza őket szeptemberben.
Az iskola vezetése nevében kívánok MINDENKINEK lelki békét, igazi
pihenést, kellemes vakációt!
Gyurikné Vass Angéla

„Azért vagy itt, hogy mindent láss
Hogy értsd a szót, olvasd az írást.
Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,
hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj.”
(Ákos)
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Versenyeredmények
KÖRZETI
Kerékpáros Iskolakupa – Battonya körzeti verseny
Iványi Zoltán 6.a – egyéni 3. hely
Buvár Eszter 3. b – Iványi Zoltán
6.a csapat – 1. hely
„Szép magyar beszéd” –körzeti
1.hely Festő Blanka 7.a
Kistérségi Kincskereső honismereti vetélkedő 2.hely
Garai Imola 6.b
Duna Mercédesz 6.b
Dobó Viktor 6.b
Mahler Gergő 6.b
Körzeti diákolimpia Mezőhegyes
I. korcsoport leány csapat 1.hely
Horváth Anna 1.b
Pintér Dóra 1.b
Czinkota Fruzsina 2.a –egyéni
1.hely
Almási Adél 2.a
Zengő Dorina Pintér Nóra 2.b
I. korcsoport fiú csapat 1.hely
Kanász Péter 1.b
Tar Gergő 1.b
Bakos Zsombor 1.a
Kovalik Ákos 2.b – egyéni 1.hely
Mészáros Patrik 2.a
Neisz Gergő 2.a
II. korcsoport leány csapat 2.hely
Mészáros Alexandra 5.b – egyéni
1.hely
Kostyálik Dóra 4.a
Tóth Petra 4.a
Búvár Eszter 3.b
Kanász Edina 4.a
II. korcsoport fiú csapat 3.hely
Mészáros Erik 5.b – egyéni 2.hely
Almási Ákos 4.a
Czuth Lajos 4.c
Pintér Ákos 4.c
Győrfi Dominik 3.a
Gonda Roland 3.b
Mezei futóverseny Mezőhegyes
Az I. korcsoport lányok 1 hely
Czinkota Fruzsina 2.a – egyéniben 1. hely

Almási Adél 2.a – egyéniben 2.
hely
Zengő Dorina 2.b
Kéri Vanda 2.a
Pintér Nóra 2.b
Az I. korcsoport fiúk 1. hely
Mészáros Patrik 2.a - egyéni
1.hely
Kovalik Ákos 2.b - egyéni 2.hely
Bakos Zsombor 1.a
Fenyves Márkó 2.b
Kanász Péter 1.b
Ale Zsolt 2.b
A II. korcsoport lány 2. hely
Mészáros Alexandra 5.b – egyéni
1. hely
Gajda Nikolett 4. c
Buvár Eszter 3.b
Kostyálik Dóra 4.a
Tóth Petra 4.a
A II. korcsoport fiúk 3. hely
Mészáros Erik 5.b – egyéni 1.hely
Almási Ákos 4.a – egyéni 2. hely
Czuth Lajos 4.c
Kelemen Adrián 3.a
Pintér Ákos 4.c
Lány kézilabda bajnokság 5-6oszt. 1.hely
Mezei futóverseny
III. korcsoport lányok 3. hely
Kanász Violetta 5.b - egyéni
3.hely
Kotroczó Fruzsina 6.a
Fekete Fanni 6.a
Farkas Krisztina 6.a
IV. korcsoport lányok 1.hely
Papp Zita 7.a - egyéni 1.hely
Andrejkovics Evelin 7.a
Gyürki Zsanett 8.a
Mikite Zsanett 8.a
Könyves Mirtill 8.a
IV. korcsoport fiúk 2.hely
Hadabás Dávid 8.a - egyéni
3.hely
Jenei Róbert 7.a
Benkő Rajmond 7.a
Bedő Csaba 8.a
Körzeti Labdarúgás Diákolimpia 2.hely

Labdarúgó Diákolimpia 2. hely
Hadabás Dávid, Bedő Csaba,
Krajcsi Attila, Benkő Rajmond,
Jenei Róbert, Marofka Máté,
Madai Márk, Trabalka Máté,
Nagy László, Szabó Richárd,
Medgyesi Gergő, Lugasi József
Leányfoci Diákolimpia
Andrejkovics Evelin, Papp Zita,
Tripon Zsanett, Wekerle Szandra,
Hegyi Fanni, Balogh Martina,
Mikite Zsanett, Gyürki Zsanett,
Könyves Mirtill, Mészáros Alexandra
TERÜLETI
Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny területi forduló – Mezőhegyes
1. hely Gyurik Zita 4.a, Gajda
Nikolett 3.a
A Csanád Vezér Általános Iskola
4.a osztály a IX. Délalföldi
gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázaton kiemelkedő
alkotásaikkal vettek részt.
Kistérségi Matematika verseny
Medgyesegyháza
3. hely Kovács Erik 4.b
Curie területi matematika verseny – Szeged
1. hely Sztojkó Viktor 4.a
LÜK-bajnokság területi döntő –
Szeged
1. hely Tóth Bence 2.a
2. hely Gonda Nándor 2.a
Számítástechnika Kistérségi
Verseny
3. hely Festő Blanka
MEGYEI
BENDEGÚZ nyelvÉSZ Országos Anyanyelvi Tanulmányi
Verseny megyei fordulóján
3. hely Gajda Nikolett 4. c
4. hely Gyurik Zita 4. a
6.hely Festő Blanka 7. a
Kerékpáros Iskolakupa Megyei
verseny – Sarkad
6. hely Iványi Zoltán 6.a
6. hely Buvár Eszter 3.b
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V. Békés Megyei Monda és Mesemondó Verseny – Mezőkovácsháza
1. hely Zengő Bettina 3.a,
2. hely Gyurik Zita 4.a, Szűcs
Anna Erika 2.a
3. hely Dobó Bence – 3.a
Megyei Apáczai Mesemondó
Verseny – Gyula
1. hely Gyurik Zita 4.a
3. hely Zengő Bettina 3.a
Békés Megyei Monda-és Mesemondó Verseny 3.hely Festő
Blanka 7.a
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 1. csapat 5.hely
Garai Imola 6.b
Duna Mercédesz 6.b
Molnár Dávid 6.b
2. csapat 5.hely
Andrejkovics Evelin 7.a
Mag Zsanett 7.a
Hegyi Fanni 7.a
Zrínyi Ilona Matematika verseny
Metál László 7.a 2.hely
Dobó Viktor 6.b 7.hely
Curie Matematika verseny
Medgyesi Gergő 5.a 6.hely
Orosz Vivien 5.a 7.hely
Zengő Ákos 5.b 8.hely
Curie Matematika verseny
Dobó Viktor 6.b 2.hely
Balázs Krisztián 6.b 4.hely
Mahler Gergő 6.b 5.hely
Kovalcsik Anett 6.b 7.hely
Bendegúz megyei nyelvész verseny
Festő Blanka 7.a 6.hely
Juhász Gyula V. Nemzetközi
vers, énekelt vers- és prózamondó verseny Békés Megyei
döntő
Könyves Mirtill 8.a különdíj
Kaán Károly Megyei Természetismereti Verseny
Dobó Viktor 6.b 1.hely
Gonda Barbara 5.b 2.hely

Orosz Vivien 5.a 4.hely
Czerman Gréta 5.a 6.hely
Herman Ottó Megyei Biológia
Verseny
Papp Zita 7.a 19.hely
Teleki Pál Megyei Földrajz
Verseny
Bánfi Beáta 8.a 8.hely
II. Szülőföldünk Békés Megye
Amatőr Művészeti Fesztivál
Szarvas Resonance együttese
bronz minősítésben részesült.
Lány kézilabda bajnokság 5-6.o
3.hely
Megyei Diákolimpia sakk:
csapat verseny
4.hely
Bacsa Gréta 1.b
Zengő Bettina 3.a
Mészáros Alexandra 5.b
2.hely
Kovalcsik Anett 6.b
Tripon Zsanett 7.a
Czinkota Petra 6.a
Dobó Csilla 5.a
4.hely
Mahler Gergő 6.b
Dobó Viktor 6.b
Fuksz Dávid 5.b
Avasán Norman 4.b
Megyei Diákolimpia egyéni
sakk verseny
Dobó Csilla 5.a 5.hely
Mészáros Alexandra 5.b 5.hely
Bacsa Gréta 1.b 6.hely
Kovalcsik Anett 6.b 6.hely
Tripon Zsanett 7.a 8.hely
Zengő Bettina 3.a 8.hely
Mahler Gergő 6.b 8.hely
Avasán Norman 4.b 8.hely
Mezei futóverseny – Orosháza
megyei döntő
4. hely I. korcsoport lány
Czinkota Fruzsina 2. a, Almási
Adél 2.a, Zengő Dorina 2.b, Kéri
Vanda 2.a, Horváth Anna 1.b
Almási Ákos 4. a– egyéni 4. hely

ORSZÁGOS
Apáczai Kiadó Országos Mesemondó Verseny Budapest
2. hely Gyurik Zita 4.a
Weöres Sándor Országos Színjátszó Találkozót tartottak Gyulán. Ezen a rendezvényen iskolánk – Mezőkovácsházi Csanád
Vezér Általános Iskola és AMI –
Mezőkovácsházi Színjátszó Műhelye bronz minősítést kapott.
Országos LÜK verseny – Budapest
13. hely: Tóth Bence 2.a
19. hely: Gonda Nándor 2. a
Országos Szivárvány Levelezős
Verseny
12. hely Páger Máté 3.b
23. hely Turcsán László 4.c
35. hely Balogh Renáta 3.b
Országos Arany János Anyanyelvi verseny – Budapest
Gyurik Zita 4.a – 4. hely
Matuz Ádám 4.b – 5. hely
„Szép magyar beszéd” verseny
országos döntő
Festő Blanka 7.a
Kazinczy-érem bronz fokozat
Országos Nyílt Sakkverseny
Kovalcsik Anett 6.b 3.hely
Tripon Zsanett 7.a 4.hely
Mahler Gergő 6.b 4.hely
Dobó Viktor 6.b 7.hely
Nemzetközi Országos Matematika Verseny 8.hely
Festő Blanka 7.a
Hegyi Fanni 7.a
Mag Zsanett 7.a
Madai Márk 7.a
Mikite Zsanett 8.a
Orosz Kitti 8.a
Hadabás Dávid 8.a
Fekete Tamás 8.a
Kenguru Matematika verseny
Gonda Barbara 5.b 16.hely
Szakál Richárd 5.a 71.hely
Zengő Ákos 5.b 86.hely
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Dobó Viktor 6.b 2.hely
Kovalcsik Anett 6.b 15.hely
Mahler Gergő 6.b 39.hely
Kaán Károly Természetismereti Verseny országos döntő
Dobó Viktor 6.b 11.hely
poszter 1.hely
kiselőadás 4.hely
Bendegúz országos angol verseny
Festő Blanka 7.a 2.hely
NEMZETKÖZI
Országos Nemzetközi Zongoraverseny 3. hely: Kmetykó Márta
4. a
„Molnár Kornélia” Nemzetközi
Zongoraversenyen 2. hely
Kmetykó Márta
Felkészítő tanárok:
Botás Istvánné, Chovan Erzsébet,
Cseh Katalin, Csóti Lenke, Fehér
Gábor, Gyurik Dia, Heszné Kiss
Anna, Hoffmann Lászlóné, Kaszányi Lajosné, Kisházi Sándorné, Kmetykó László, Kovalcsikné
Borombós Edit, Mihály Antalné,
Németh Gyuláné, Petrásovits
Beatrix, Petróczki Istvánné, Sebők Andrea, Sipos Zoltánné, Szabó András, Szekeres Barbara,
Török Andrásné, Zábrák Istvánné, Zubán Annamária, Zsótérné
Varga Mónika

Alapítványi bál
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Jövőnk Záloga alapítványa március
4-én és 5-én rendezte meg jótékonysági bállal összekötött rendezvényét. Az iskola tanulóinak
színvonalas táncos produkcióit a
szülői és a pedagógustánc tette
még élményszerűbbé. A végzős
diákok gyönyörű angol keringővel búcsúztak jelképesen az isko-

lától. A bál bevételét az alapítvány – a gondolkodást, logikát és
az alapvető kompetenciákat fejlesztő – táblajátékok vásárlására
fordítja. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a rendezvényt segítők munkájáért és a szponzorok
támogatásáért.

5 próba -London
EDF DÉMÁSZ ötpróba LONDON 2012.
Iskolánk Varga Gusztáv programvezető- és összekötő ösztönzésére benevezett a fent megnevezett iskolák közötti versenybe.
Helyi és központi próbákon szerzünk pontokat iskolánknak, amit
csoportos és egyéni próbakönyvekben vezetünk.
Cél: sportolási lehetőség biztosítása, szabadidő hasznos eltöltése,
egészséges életmódra nevelés,
családok együtt sportolása.
A program öt sportág eseményeit
öleli fel: futás, kerékpár, gyalogtúra, úszás, triatlon/duatlon. A
sorozat 2012-es tanév végéig tart.
Értékes ajándékcsomag nyerhető.
Már 3 helyi próbán vagyunk túl.
Gyalogtúra: 2011. április 2. 67
fő vett részt és szerzett pontot a
10 km-es táv teljesítésével. Az
időjárás kedvezett a túrának.
Nagy örömünkre családok is teljesítették a távot. Osztályfőnökök
is segítették a szervező munkát és
kíséretet is vállaltak. A 9 órakor
induló csapat az önkormányzat
által kijelölt nagytúra útvonalat
teljesítette,
mely
Reformátuskovácsházán és a
Babó-majori területen is átvezetett. 13 óra körül értünk vissza.
Futás: 2011. május 1-én szemerkélő eső várta a futók csoportját.
31-en teljesítették a távot, óvodáskorútól egészen a felnőtt korosztályig. Közös bemelegítés után
3200 m lefutása, kocogása volt a

cél. Mindenki teljesítette és
örömmel fogadta a kalóriapótlást
helyreállító csokoládét, oklevelet
és pólókat.
A következő próbát jelöltük ki:
központi próbává. 2011. június 4én KERÉKPÁROZÁS próbán
vettünk részt.
Résztvevők száma: I. korcsoport
31 fő, II. korcsoport 43 fő.
14 év feletti korosztály 42 km-t
teljesített. Útvonal: Mezőkovácsháza, Battonya, Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza.
14 év alatti korosztály 21 km-t
teljesített. Útvonal: Mezőkovácsháza, Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Mezőkovácsháza.
A verseny folytatódik a 2011/12es tanévben. Várjuk az eddigi és
az új versenyzőket is. Hajrá London!

V. Megyei Mese és Mondamondó
Verseny
A Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft-vel közösen hirdette meg
iskolánk a versenyt, amire 17
település 119 tanulója jelentkezett. A gyerekek öt korcsoportban
álltak a szakmai zsűri színe elé. A
monda- és mesemondó versenyt
Kónya István, a Békés megyei
közgyűlés alelnöke és dr. Turcsán
Zsolt, Mezőkovácsháza polgármestere nyitotta meg.
A mese nagyon fontos a gyermekek életében. Nem helyettesítheti
sem a tévé, sem a videó, sem a
DVD az élőszót. A mese fejleszti
a kreativitást, a képzeletet, az
emlékezetet, gyarapítja a szókincset. Rendkívüli módon erősíti a
szülő és a gyermek közti kapcsolatot. A mondavilág pedig adalék
történelmünk megismeréséhez. A
verseny napján a tanulók által
mondott mesék, mondák egy cso4

dás világba röpítették a hallgatóságot.
A verseny eredményeiről az újság
„Versenyeredmények” rovatában
olvashattok.

Pályázatok
Projektből jeles
A TÁMOP-3.4/4/B-08/1-20090026 Tehetséggondozás Mezőkovácsházán c. pályázat keretében
négy projektet valósítottunk meg
a felső tagozaton az alábbi témákban:
- Ókori találmányok
- Erdélyi néphagyományok
- CSALamÁDé / 2011 - A család
éve
- Faiskola
Számtalan színes, érdekes programban vehettek részt a témák
iránt érdeklődő tanulók. Foglalkoztak az ókori írásfajtákkal, készítettek homokórát, vízórát, merített papírt,, és anyagot gyűjtöttek a Stonehenge-ről, lefestették
és elkészítették a makettjét is.
Gyűjtöttek székely meséket, vicceket, ételrecepteket, kutatták
Erdély híres szülötteinek életútját,
rajzoltak térképet és meseillusztrációt.
Feldolgozták a családi ünnepeket,
készítettek családfát és címert,
megismerkedtek az angol, amerikai és a német ünnepi szokásokkal.
A kézműves foglalkozásokon
ajándéktárgyak,
termésbábok,
sípok és pörgettyűk készültek, és
a gyerekek kipróbálhatták a fafaragást is.
Szerepelt még a programban
gyümölcs- és teakóstolás, vetélkedő a madarak és fák napján,
készült képes szótár angol és német nyelven, az iskola udvarán
pedig egy fát is elültettünk.
Szerveztünk közös mozilátogatást
Békéscsabára, és kirándulást

Szarvasra. A projektek közös
értékelését a Csanád Vezér Napok keretében tartottuk meg kiállítással és élménybeszámolóval
egybekötve. A közel 100 gyerek
és felnőtt munkájának eredményességét mindennél jobban bizonyítja, hogy több gyerek is feltette azt a kérdést: „Milyen témát
dolgozunk fel legközelebb?”

Erdélyi kirándulás
Az erdélyi utat mindenki nagy
lelkesedéssel várta. Reggel fél 6kor indultunk az Önkormányzat
elől. Parajdon a Szent Borbála
Fogadóban szálltunk meg. Második nap elutaztunk Marosfőre,
ahol megnéztük honnan ered a
Maros folyó, megtekintettünk egy
gyönyörű kolostort és ellátogattunk a Mikó-várba. Harmadik
napon Farkaslakán megnéztük
Tamási Áron költő, író sírját és
szobrát. Visszafelé megálltunk
egy fagyigyárnál, majd este pedig
elmentünk hegyet mászni. A negyedik napon elutaztunk a Békásszoroshoz. Felfelé egy darabig
busszal mentünk, majd gyalog
élvezhettük Erdély és a szoros
csodálatos látványát és friss, tiszta levegőjét. Ezután a Gyilkostóhoz vezetett az utunk. Az ötödik napon Korondra látogattunk
el, ahol egy jót sétáltunk az
útmenti bazárban és kipróbálhattuk a korongozást is. Végül pedig
a parajdi sóbányát csodálhattuk
meg. A napot egy szalonnasütéssel zártuk, és szomorúan vettük
tudomásul, hogy elérkezett a hazautazás napja. Az itt töltött idő
alatt rájöttünk, hogy az erdélyi
emberek nagyon kedvesek. A
gyönyörű táj, a szilvapálinka
(amit ajándékba vettünk) és a házi
csoki már csak hab a tortán.

Köszönjük szponzorainknak, akik
nélkül ez a kirándulás nem valósulhatott volna meg.

Gyulán jártunk
2011. január 7. 12 óra
Na végre! Vége a 4. órának is!
Rohanás haza a bőröndért, 2 órára
jön a busz értünk. Indulunk Gyulára. Vajon milyen lesz?
Sokféle továbbképzésen voltam
már, de ilyenen még nem: Csapatépítő tréning. Csak jó lehet,
hiszen az egész tantestület jön, és
az irodai dolgozók is ott lesznek.
Talán jobban megismerjük egymást…
2011. január 9. 15 óra
A várakozásaimat felülmúlta ez a
hétvége. Köszönet érte a Magyar
Géniusz Projektirodának, a vezetőiknek és dolgozóiknak, és
Gyurikné Vass Angélának, aki
megszervezte nekünk ezt a tartalmas majdnem három napot.
A csapatépítő tréningen próbáltuk
egymást jobban megismerni,
együtt gondolkodni. S hogy ez
élvezetes legyen, játékokkal tettük.
A képzés második felében készség és képességfejlesztő játékokkal ismerkedtünk meg. A
hejőkeresztúri
iskolaigazgató
asszony a táblajátékokkal elért
eredményeikről, illetve a tanítási
órákba beépíthető játékokról,
azok felhasználási lehetőségeiről
tartott előadást. Természetesen
sok – sok gyakorlati példával.
A szellemi táplálékoktól zsongó
agyunkat a Gyulai Várfürdőben
relaxáltuk éjszaki fürdőzés közben.
A kollégáimat elnézve, nagyon
lelkesek vagyunk. Már azon törjük a fejünket, hogy honnan, milyen forrásból kerítünk pénzt,
hogy iskolánk tanulói is megismerhessék ezt a módszert.
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Hétfőn reggel biztosan ki fogok
próbálni a megismert játékok
közül néhányat.
Remélem, a gyerekek is élvezni
fogják, legalább annyira, mint mi!

Taktaharkányban is jártunk
Április 8-án kora reggel nagy útra
indult egy takaros, mályvaszínű
busz az Önkormányzat parkolójából. Iskolánk tantestületének 30
tagja ült rajta.
A TÁMOP 3.4.4. pályázat keretében szerveződött a kétnapos
kirándulás, melynek fő célja a
kapcsolatépítés volt másik szintén
tehetségponttá akkreditált iskolával. Választásunk a taktaharkányi
intézményre esett, mely évek óta
élen jár a tehetséggondozás szép,
de rögös útján.
Érkezésünket már nagyon várták
a kis borsodi településen, hiszen
nemcsak finom ebéddel, hanem
bemutatóval is készültek számunkra.
Először egy második osztályos
matematika órába kapcsolódtunk
be. Irigykedve figyeltük a gyakorlottságot, amivel a rengeteg lehetőséget rejtő digitális táblát használták a gyerekek. Játszva fejlesztették matematikai készségeiket.
Később, az iskola épületében barangolva délutáni foglalkozásokra
néztünk be, ahol a gyerekek logikai készségeit (sakk), kreativitását (kézműves, rajz), mozgáskészségét (tánc), igyekeztek minél magasabb szintre emelni. Az
iskola folyosóin a gyerekek
szebbnél-szebb alkotásaiban gyönyörködhettünk.
Utunk a számítógépes teremben
zárult, ahol az igazgatónő mesélt
eddigi munkájukról, eredményeikről. Csak gratulálni tudtunk
neki és kollégáinak áldozatos
munkájukhoz.

Este egy tarcali pincében elköltött
vacsora után, Tokajban hajtottuk
álomra fejünket. Másnap igazán
szakavatott idegenvezetőnk is
akadt. Taktaharkány természetjáró, lokálpatrióta polgármestere
szegődött kísérőnkül, s igyekezett
minden ismeretét, információját
átadni nekünk, miközben körbebuszoztuk a Zempléni-hegységet.
Alföldhöz szokott szemünknek
igazi gyönyörűség volt a szépen
művelt domboldalak, ember nem
járta vadregényes tájak látványa.
Széphalomban rövid sétát tettünk
a Kazinczy emlékhelyen, majd
néhány órára Kassára is átlátogattunk, ahol a Dón patinás épületét,
pompás freskóit, szobrait csodáltuk meg.
Késő este fáradtan, de lélekben
feltöltődve érkeztünk haza. Hozzátartozóinkat, barátainkat általunk gondosan ellenőrzött, kiváló
minőségű szerencsi csokoládékkal, és finom Tokaj környéki borral igyekeztük kárpótolni a látványos távollétünkért.

Parajdon is jártunk
Május 19-én reggel tantestületünk
11 órás buszozás után megérkezett Erdély szívébe, Parajdra.
Festői környezetben, patakparti
panzió faházaiban szállásoltak el
bennünket. A parajdi általános
iskola meglátogatása után a környék nevezetességeiben gyönyörködtünk. Sétáltunk a Medve-tó
partján, jégesőben ebédeltünk a
Gyilkos-tónál, átsétáltunk a Békás-szoroson, Korondon a népi
kerámia remekeit csodálhattuk
meg.
Farkaslakán Tamási Áron sírjánál
tisztelegtünk,
többszáz
éves
székelykapuk alatt sétáltunk fel
Orbán Balázs sírjához.

Feledhetetlen élményekkel gazdagodva jöttünk haza.
Kürtőskalács, töltött káposzta,
áfonya pálinka… Erdély, sohasem feledlek. Szívem visszavágyik hozzád.

Csanád Vezér Napok
Hagyományainkhoz híven idén is
május utolsó napjaiban rendeztük
iskolánk névadójáról, Csanád
vezérről elnevezett rendezvénysorozatunkat.
Egészségnap, ugrálóvár, trambulin, sportmérkőzések, több állomásos akadályverseny és még
számtalan program közül válogathattak három napon át, szerdától péntekig iskolánk tanulói. Ráadásul a vállalkozó kedvű szülők
is együtt élhették át gyermekeikkel az eseményeket.
Az osztályok pontokat gyűjtöttek
-már előzetes feladatok során is-,
amely a Csanád vezér-kupa egy
évre történő elnyeréséért folyt. Az
elméleti és ügyességi feladatokat
külön állítottuk össze az alsó és a
felső tagozatosok számára. A
tanulók elmondása szerint nagy
élmény volt az ugrálóvár, valamint az akadálypálya is sokaknak
komoly kihívást jelentett. A szerdai egészségnapra a szülők is
elkísérték gyermekeiket. Sok-sok
felnőtt vett részt az ingyenes szűrővizsgálatokon. A péntek délelőtt a környezetvédelem jegyében telt el, a témához kapcsolódó
filmvetítés, előadás és kézműves
foglalkozás után a „Ne pazarolj!”- rajzpályázat eredményhirdetése következett. A legjobb
rajzot Dencsi Anna (6.a) készítette, mellyel egy kerékpárt nyert. A
2.-3. helyezettek -Adler Rafael
4.a, Kmetykó László 1.b- jutalma
kerékpár felszerelés volt. A napot
végül közös főzés, fél órás váltó6

futás, sportmérkőzések, eredményhirdetés és tábortűz zárta a
hetet. Az alsósok közül a 3. a
osztály tanulói vihették haza egy
esztendőre a Csanád Vezér Kupát, a felsősöknél a 7.a csapata
végzett az élen.

Megyei mezei futóverseny
Pénteken reggel lázas készülődés
és rengeteg gyakorlás után izgatottan ültünk fel a buszra. Minden korcsoport diákja lehetőséget
kapott, hogy összemérhesse erejét, állóképességét, gyorsaságát a
megye többi tanulójával. Mindenki nagyon izgult, hiszen tudtuk, hogy sportiskolásokkal, testnevelés
tagozatosokkal
kell
együtt futnunk. Mikor odaértünk,
rengeteg kisdiák volt már a pályán saját edzőjével. A megnyitón
elmondták a tudnivalókat, hányadik korosztály hány métert fog
lefutni és legfőképpen merre lesz
az irány azon a hatalmas
lovaspályán, ahol teljesítenünk
kell a távot.
Bemelegítettük izmainkat, majd
elkezdődött a verseny. Folyamatosan szurkoltunk, ezzel is segítve
az embertelennek tűnő távon futó
csapattársakat. A verseny gyorsan
zajlott, szakszerűen megszervezett volt, minden szám után rögtön eredményt hirdettek és ünnepélyes keretek között vehették át
a diákok az érmeket, okleveleket.
Iskolánkból a legfiatalabb korcsoportban versenyző társainknak
volt lehetősége, hogy felálljon a
díjkiosztó tribünre.
Az iskolába visszatérve - eredménytől függetlenül - a pedagógusok és a gyerekek egyaránt
büszkék voltak ránk, hiszen a
megye legjobb futói között versenyezhettünk.

Köszönjük a felkészítést tanárainknak és reméljük, jövőre is
megmérettethetjük magunkat.
Andrejkovics Evelin

Mutasd Magad Dél-Békés
Kulturális sikersorozat a szemezgetőktől a Százszorszép
gáláig
A dél-békési kistérség kulturális
intézményei, a könyvtárak és a
közgyűjtemények kezdeményezéseként - 18 település összefogásával - négy éve megalakult a
Dél-Békési Kistérség Közkincs
Kerekasztala, melynek gesztora
és koordinátora a Kalocsa Róza
Nonprofit Közhasznú Kft lett. Az
Oktatási Kulturális Minisztérium
sikeres pályázatának köszönhetően 2010-ben hirdették meg elsőként, a ,,Mutasd Magad DélBékés” kistérségi amatőr művészeti rendezvénysorozatot, mely
nagy sikert aratott. 2011-ben a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
(NEFMI) támogatásával folytatódhatott, illetve januártól májusig ismét megrendezésre került a
programsorozat,
mely
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mikrotérségi helyszínen (Almáskamarás, Végegyháza, Magyarbánhegyes, Kevermes, Medgyesegyháza) zajlott.
A kistérségi ,,szemezgetőkön” 33 tagú szakmai zsűri arany, ezüst,
bronz minősítéssel értékelte a
produkciókat. Az eseménysorozatot a Százszorszép gála zárta,
mely egyben a kistérség Kulturális Napja. A gálát tavaly a Mezőkovácsházi Művelődési Központban tartották, míg idén május 7én Mezőhegyesen a József Attila
ÁMK-ban rendezték meg. Itt, a
mikrotérségekben rendezett minősítők legjobbjai, az arany minősítést elért produkciók, illetve
az ezüst minősítettek közül a zsű-

ri által meghívott fellépők mutatkoztak be.
A mezőkovácsháziak mindkét
évben Magyarbánhegyesen léptek
fel nagy sikerrel. 2011-ben nem
csak a létszámban, de az eredmények tekintetében is nagy előrelépést mondhat magáénak minden
kovácsházi fellépő, közülük pedig
az általános iskolások különösen
kitettek magukért. Mindezt mi
sem bizonyítja ékesebben, mint
az elért eredmények:
Az öt településen 168 produkcióban 826 fellépő mutatkozott be.
Összesen 36 arany, 39 ezüst és 36
bronz minősítés született. Ebből
kiragadva Magyarbánhegyesen az
55 produkcióból 44 volt mezőkovácsházi, és a 214 fellépőből 28
produkcióban közel 150 fő képviselte városunk általános iskoláját.
A magyarbánhegyesi zsűri elnöke
Falusi László zenepedagógus,
tagjai Mészáros Mihály, a Békés
Megyei Jókai Színház színművésze, Botta Tibor táncpedagógus
volt. Értékelésük alapján a kiosztott 17 arany minősítésből 11-et a
mezőkovácsházi általános iskolás
fiatalok nyertek el.
Arany minősítettek:
Resonance Együttes (12 fő) zene
Gyurik Zita (kiemelt arany) mese
Almási Dóra mese
Marofka Gábor zene
Könyves Mirtill mese
Kmetykó Márta zene
4. osztály tánc
Pintér Nikolett próza
1. osztály tánc
Szűcs Anna Erika mese
Almási Adél vers
Ezüst minősítettek:
Kamara Együttes (5 fő) zene
Sztojkó Viktor vers
Kotroczó Gábor zene
Búvár Eszter zene
Bakos Zsombor vers
Thurzó Csenge vers
Szalai Lorina vers
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Bronz minősítettek:
Almási Ákos vers
Tóth Szelina vers
Pléli Réka vers
Czinkota Fruzsina vers
Mihalik Fanni vers
Sztojkó Kristóf mese
A zsűri értékelése alapján a
gyermekek tehetsége, szorgalma,
kitartása mindenképp dicséretet
érdemel, ám mindez nem jöhetett
volna létre a pedagógusok odaadó
munkája nélkül. Ők azok, akik
időt nem kímélő próbákon készítették fel a tanulókat, önzetlenül
vállalták a plusz feladatokat, magukénak érezték a rendezvényt,
energiát fordítottak a fiatalok
fejlesztésére, tehetségeik kibontakoztatására. Mindezt a sok munkát a zsűri kiemelt köszönettel
illette. A magyarbánhegyesi rendezvényen Fehér Gábor és Németh Gyuláné több éves felkészítő munkájukért elismerő oklevélben részesültek.
A szervezők köszönik mindazok
közreműködését, akik felkészítő
munkájukkal, illetve fellépéseikkel hozzájárultak a rendezvénysorozat sikeres megvalósításához.
Az elért eredményeikhez gratulálunk!
Jankó Erzsébet

Hulladékgyűjtés
2011. április 27-én megrendezésre került a Hulladékgyűjtés. Az
iskola tanulói és szüleik aktívan
részt vettek a megmozdulásban.
Mindenkinek sikerült kisebbnagyobb összeggel gazdagítnia az
osztály kasszáját.
1.a
1.b
2.a
2.b

27 334
Ft
121 651
Ft
34 618
Ft
13 883
Ft

5.a
5.b
6.a
6.b

23 483
Ft
66 882
Ft
52 813
Ft
59 278
Ft

3.a
3.b
4.a
4.b
4.c

45 967
Ft
44 957
Ft
101 948
Ft
133 288
Ft
26 487
Ft

6.c
7.a
7.b
8.a
8.b

19 394
Ft
73 254
Ft
20 925
Ft
78 268
Ft
1278
Ft

Tehetséges Fiatalok Egyesülete –
Uniós vetélkedő
Május 6-án egy képzeletbeli utazáson vettünk részt a Városi
Könyvtárban, a Tehetséges Fiatalok Egyesületének jóvoltából. A
négy alapító államot mutattuk be,
mindegyiket más-más 10 fős csoport. A csapatoknak össze kellett
gyűjteni bizonyos információkat
saját országukról. A vetélkedőt
mindenki az adott ország bemutatásával kezdte, ezután a témában
5 kérdésre kellett válaszolnia a
másik három csapatnak. Ezt követően összeszámolták az eddig
megszerzett pontokat, mi pedig
közben jóízűen ettük a számunkra
készített süteményeket. A helyezéseket még nem árulták el nekünk. A második feladat egy internetes társasjáték volt. Minden
csapat egy virtuális bábuval
játszhatott és 4×14 véletlenszerűen kisorsolt kérdésre kellett válaszolni. Az utolsó feladatban Magyarországról 10 kérdésre kellett
helyes megoldásokat adni, majd
fáradtságos munkánk jutalmaként
csokiban is részesültünk. Végül a
szervezők összeszámolták a megszerzett pontokat, a győztes a
franciák csapata lett. Nagyon jól
éreztük magunkat, és valóban
igaz a következő mondás, miszerint a részvétel a fontos és nem a
helyezés.
Festő Blanka

Táborok
Balaton Edit nénivel 07.03.-10.
Balaton Zábrákné Éva nénivel
07.10.-17.
Balaton Tibi bácsival 07.17.-24.
Foci Bandi bácsival 06.20.-07.01.
Kézilabda Mariann nénivel
06.27.-07.01.
Vakációs Heszné Ani nénivel
06.27.-07.01.
Színjátszó – Szilvásvárad
Gyurikné Angi nénivel 06.24.-28.
Hittan Molnár Virág nénivel
06.28.-07.02.
Kézműves – Mártély – Műv. Ház
- 06.20.-27.
Honfoglaló – Könyvtár 07.04.07.09.

Továbbtanulás
„Az egyiknek sikerült, a másiknak nem…”
2011. április 27. sokunk számára
egy átlagos szerdai nap, de vannak akik alig várják, hogy elérkezzen. Ők a nyolcadikosok, hiszen ezen a napon kapják meg azt
a levelet, amelyből megtudhatják,
hogy hőn áhított középiskolájukba felvételt nyertek, avagy sem.
Ez a nap is elérkezett, az izgalom
a tetőfokára hágott. Remegő kezek tépik fel a borítékokat örömujjongás és bánatos tekintetek
közepette.
Hát igen, az egyiknek sikerült, a
másiknak nem.
De most nézzük a rideg számadatokat. 44 nyolcadikos tanulónk
közül 43 diák tanul tovább. Közülük 16 tanuló gimnáziumban, 16
tanuló szakközépiskolában és 11
tanuló szakiskolában folytatja
középiskolai tanulmányait.
Egy új élet kezdődik számukra,
amelyhez kitartást és sok sikert
kívánunk.
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Műhelyek
Közlekedési Tehetséggondozó
Műhely
A közúti forgalomban mindenki
részt vesz legyen az gyalogos,
kerékpáros, autóban utasként
vagy a tömegközlekedési eszközökön utazó személy. Ma hazánkban a közlekedési kultúra
még nagyon sok hiányossággal
rendelkezik. Ahhoz, hogy ez javuljon, már gyermekkorban el
kell kezdeni a felkészítést, hogy
gyermekeink ismereteket, tudást
szerezzenek az utakon található
táblákról, jelentésükről, a hozzájuk kötődő szabályokról, röviden
a KRESZ-ről.
Mindenki, legyen felnőtt vagy
gyerek, célja elérése érdekében,
gyalog vagy valamilyen járművön, járművel közutat vesz
igénybe, vagyis közlekedik.
Az utakon a járművek, illetve a
gyalogosok egymással találkoznak, ami számos veszély forrása
lehetne, ha nem lennének közlekedési szabályok, és nem alkalmaznánk azokat.
Az idei tanévben lehetőségünk
nyílt egy pályázat megnyerésével,
hogy Közlekedési Tehetségműhelyt indítsunk. E foglalkozások
révén még több diákunk tud bekapcsolódni a játékos KRESZtanulásba. Korszerű eszközök
segítik a tudás elsajátítását – számítógépes szituációk, kerékpárral
a forgalomban oktató CD-rom
irányításával mindenki kerékpározhat, melyet azonnal értékel a
gép.
Az elméleti ismeretek mellett
nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati kivitelezésre is. Először az
iskola udvarán felállított ügyességi pályán végeznek különböző
feladatokat a gyerekek, majd pedig a szabályossági pályán is közlekedniük kell. Míg az ügyességi
feladatokat egymás után sorban

hajtják végre, addig a szabályossági feladatokat egyszerre kell
kivitelezniük. Hiszen az életben
is, kinn az utcán egyszerre több
közlekedő is van, többféle közlekedési eszközzel. Mindenkinek
figyelni kell mindenkire a szabályok betartása mellett. Ezen ismeretek birtokában kerül sor a forgalomban történő közlekedésre felnőtt felügyelete mellett, majd a
műhely tagjai önállóan is végrehajtják az előírt feladatokat.

Mezőkovácsházi Színjátszó
Műhely
A Mezőkovácsházi Színjátszó
Műhely a 2010/2011-es tanévben
az Oktatásért Közalapítvány által
kiírt 2 nyertes pályázatban előírtak szerint dolgozott. A szeptemberben megrendezett országos
konferencián műhelyünk „Egy
nap az iskolában” című zenés
darabbal lépett fel nagy sikerrel.
A tanév további részében új mesejáték kidolgozása határozta meg
munkánkat. A darab címe:
Piripócsi történet. Tevékenységünket az első félévben Kara
Tünde, második félévben Seregi
Zoltán rendező segítette. Mindketten a Békés Megyei Jókai
Színház tagjai. Áprilisban a Weöres Sándor Országos Színjátszó
Találkozón a zsűri bronz minősítéssel értékelte a Mezőkovácsházi
Színjátszó Műhely fellépését.
A nyertes pályázat lehetővé tette,
hogy műhelyünk valamennyi tagja ellátogathasson Budapestre a
Nemzeti Színházba, ahol Weöres
Sándor: Holdbéli csónakos című
mesejátékát tekinthettük meg.
Emlékezetes pillanatok részesei
voltunk Bodrogi Gyula, Stolh
András „társaságában”. A csoport
munkájának zárásaként VI. 9-én
délelőtt 10 órakor mutatta be az

iskola diákjainak a Piripócsi történet című darabját. Jövőre várjuk
az új kihívásokat és az új tagokat
műhelyünkbe!

Komplex alsós tehetséggondozó
műhely
Az Oktatásért Közalapítvány által
kiírt pályázaton 60 órás tehetséggondozó műhely lebonyolítására
nyertünk lehetőséget.
A 20 résztvevő tanulót a 3. évfolyamról képességvizsgálat és
egyéni motiváció alapján választottuk ki. A 60 óra során négy
nagy projektet dolgoztunk fel:
Mesterségek, Mit hozott a postás?, Irány Róma! és Macskánia
címmel. Munkánkat a sok új
készség-, képesség-, kreativitásfejlesztő, logikai játék is nagyban
segítette.
Látogatást
tettünk
Krisztof
György festőművésznél, bepillanthattunk a postai dolgozók
munkájának kulisszatitkaiba, postagalambokat röptettünk, nyomoztunk a régi rómaiak után,
interneten böngésztük a mai olaszok életét, ételeit /a pizzát meg is
kóstoltuk/, s miután megterveztük
és benépesítettük „Macskavárost”, a szegedi vadaspark igazi
nagymacskáit is megcsodáltuk
egy jó hangulatú műhelyzáró kiránduláson.
A műhelymunkába sok nyelvi-,
logikai-, manuális készséget, kreativitást igénylő és fejlesztő játék,
sok-sok vidámság, s még egy
tartalmas egész napos kirándulás
is megfért az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban.
Jó volt együtt dolgozni, jobban
megismerni egymást!
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8.a
Osztályfőnök: Kovalcsikné Borombós Edit
Ajtai Zsuzsanna, Balázs
Nikolett, Balogh
Martina, Bánfi Beáta,
Bedő Csaba, Boldog
Boglárka, Elekes Klaudia, Fekete Tamás,
Gyürki Zsanett,
Hadabás Dávid,
Kanalas Helén, Kaszányi Bence, Kotroczó
Gábor, Könyves Mirtill,
Kuka Tibor, Kurai
Krisztina, Márta Vivien, Mikite Zsanett,
Molnár Mariann, Orosz
Kitti, Paksi Amanda,
Stefanidesz Péter, Szabó Bence, Szarvas Cintia, Takács Vivien, Vajda Tamás

8.b
Osztályfőnök: Sipos Zoltánné
Csíki Tamás, Csurár
Attila Dávid, Faragó
Patrícia, Gábor Mihály,
Gonda Rajmond,
Grevletyi Norbert,
Grevletyi Zoltán,
Horváth Kitti, Kolompár István Richárd,
Komár Renáta, Kovács
József Márk,
Lapusnyik Alexandra,
Nagy Mónika, Radics
Rebeka, Sárközi Melinda, Soós Richárd,
Szabó Róbert, Sztasák
István
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