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1. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 

 

Kányádi Sándor:  
Májusi szellő 

Almavirággal 
futkos a szellő, 
akár egy kócos 

semmirekellő. 
Kócosnak kócos, 
de nem mihaszna, 

okot nem ád ő 

soha panaszra.  

Téren Beatrix rajza 
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Iskolánk 3. b osztályos tanulója szép sorokkal köszöntötte édesanyját. 
Ebből adunk közre egy részletet: 

Anyák napja 

 A májusi szám alkotói: 
Ravasz Tamás 

Bielik Maja 

Medvegy Alexandra 

 Bulik Sára 

Berki Máté 

Valuj Erika 

Stefán Roland 

Bakos Albert 
Pavló Gábor 

 

 

 Pavló Patrik: Jó anyámnak 

részlet 
 

 

Isten áldja jó anyámat, 
Ki életet adott nekem. 
Remélem, hogy sokáig élsz, 
S nem lesz baleseted! 
 

Mióta az eszemet tudom,  
A szeretet mezején lovagolok, 
S a feléd irányuló szeretetem, 
Határtalanul sok. 
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A Föld napja alkalmából Ildikó néni április 21-én 
előadást tartott Ázsiáról. Egy kicsit az élővilágról 
is mesélt, de inkább a természeten volt a hangsúly. 
A Góbi sivatagról is volt szó, ami Ázsia nagy 
sivataga és itt élnek a kétpúpú tevék. Az eltűnő 
Aral-tó közelében elrozsdásodott hajóroncsokat is 
találunk, egy kisebb halászfalu közelében. A 
Mariana- árok sem maradt ki, ha az előadás elején 
leejtettünk volna pont az árok felett egy 0,5 kg-os 
acélgolyót, az az előadás végére csak az árok 
felénél tartott volna (64perc alatt ér le). S a havas 
Mount Everest is említésre került, ahol az 
emberek szeméthegyeket hagytak maguk után. A 
legfiatalabb ember, aki megmászta a hegyet 
korunkbeli, a legidősebb pedig 80 éves volt. 
Megemlítésre került a Fuji hegy Japánban, ahol 
évente rengeteg földrengés van. Ott a gyerekeknek 
nemcsak tűzvédelmi gyakorlatot tartanak, mint 
nekünk, hanem földrengésgyakorlatot is. 
Szerintem az előadás nagyon érdekes és  izgalmas 
volt. 
  

Bielik Maja  

A Föld napja  
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Interjú Lakatos Dominikával 
 

A Szegedi Móravárosi Szakközép és Szakiskolába jár. 
 

 

Hogy tetszik neked a kollégium? 

     Nagyon jó, mert sok programot szerveznek nekünk, színházakba 
és fürdőkbe járunk. Nekünk kötelező szilencium is van. 
 

Szereted az új iskoládat?  

      Igen nagyon szeretem, de néha visszavágyódom ide. 
 

Tartod még a kapcsolatot a régi osztálytársaiddal? 

      Persze, rendszeresen beszélek velük facebookon és személyesen 
is találkozgatunk. 
 

Mit üzensz az idejáróknak?  

       Azt, hogy tanuljanak sokat és hallgassanak a tanárokra, mert ez 
középiskolában jól fog jönni.  Azt is üzenem, hogy mindig 
kövessétek az álmaitokat! 
      
Köszönöm az interjút. 

          Bielik Maja 

Beszélgetés 
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MEGYE FUTÁS 2016 
 

 

Április 14-én 13:00-kor Nagyszénásra érkezett a békéscsabai BSI 
Futónagykövet, Tóth László, azzal a céllal, hogy népszerűsítse a futást. 
Iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel várták a Zrínyi Miklós utca végén látható 
„Nagyszénás” táblánál. Itt találkoztunk vele és társaival, megejtettünk egy 
közös fotózást és a visszaszámlálás után elindultunk a helyi önkormányzathoz. 
Itt kaptunk egy kis vendéglátást, majd továbbfutottunk a temetőig. 
Elbúcsúztunk és megígértük, jövőre is találkozunk. 

R.Tamás 
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   „Mo o hro e” a ki sik sze ével 
Egy áprilisi esős délutá  a két első osztályos apközis 
soport egteki tete iskolá k egykori diákjá ak, Pekár 

Áro ak a fotókiállítását. 
A hétköz api hasz álai tárgyakat fé yképezte le a iatal 

űvész a aguk egyszerűségé e  fekete-fehér 
á rázolás óddal. 
Volt idő k a hatal as tere e  „székfoglalót” is játsza i. 
Jól éreztük agu kat. 
Áro ak sok sikert kívá u k, várjuk a következő 
kiállítását. 

                                                

 

     Napközis tanító nénik 
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1. évek óta az egyik legnépszerűbb férfinév 

 

2. Dunántúli-középhegység 

 

3. magyarországi tó 

 

Ő. fürtös gyümölcs 

 

ő. a görög ABC els  betűje 

 

6. Északi-sarkon él  nagytestű állat 
 

7.   írta a Családi kör-t 
 

8. vadászkutya 

Medvegy Alexandra 
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„…Rímek között…” 
 

A fenti címen szervezett megyei versmondó versenyt az 
orosházi Wesley János Gyógypedagógiai Óvoda 
Fejlesztő Nevelés-, Oktatást Végző Iskola Speciális 
Szakiskola. A vetélkedőre 2016. április 22-én került sor 
– idén már negyedik alkalommal. 2013. áprilisában 
azzal a céllal indították útjára a megmérettetést, hogy a 
gyógypedagógiai osztályokban, illetve a többségi 
tanulócsoportokban integráltan oktatott sajátos nevelési 
igényű (SNI) gyermekek számára teremtsen lehetőséget 
tehetségük, ügyességük kibontakoztatására. 
A verseny népszerűségét mutatja, hogy az idén 
megyénk 10 tanintézetéből 66 kisdiák nyújtotta be a 
nevezését. A Nagyszénási Czabán Samu Általános 
Iskolát 3 tanuló képviselte: 
  Brlázs  Nándor 1.a, 
  Annus  Balázs 3. b, 
  Uhljár  Dóra 7. b      osztályos  tanulók. 
A szoros versenyben helyezést nem értek el, de 
tiszteletre méltóan helyt álltak, méltóképpen 
képviselték iskolánkat. Köszönjük a teljesítményeteket! 
Büszkék vagyunk rátok! 

Birkás Józsefné Éva néni  
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 . -é  került egre dezésre a felső tagozato  a szavalóverse . A 
verse   órakor kezdődöt. Mi de ki ag o  sokat készült rá és i de ki 

ag o  jól szerepelt. Zelk Zoltá  verseitől kezdve Petői Sá dorig ag o  sok jó 
verset hallgathatot eg a zsűri. Külö  értékelték az . , . , . , . osztál osokat. 

. osztál :   
. hel : N e sok Sarolta  
. hel : Ne es Miklós, Farkas Viktória   
. hel : Heg i Mária                                                                                                                                                                                                                          

. osztál : 
. hel : Bulik Sára 

. hel : Csö ör Nikolet 

. hel : Ver ő zi Kíra 

                                                                                                                      
. osztál :  

. hel : Roszik Rita                                                                                

. hel : G urik A ita  

. hel : Mago  Natália, Uhljár Dóra                                                                                                                                                                                                                    
. osztál : 

. hel : Har ai Bla ka 

. hel : Hu er Dárius 

. hel : Valkovszki Ale a dra és Sarkadi Meli da    
Iskolá kat  . -é  Orosházá  a terülei verse e  képviseli: N e sok 
Sarolta és Har ai Bla ka.   
 

           Bulik Sára                                              

 

 

Szavalóverse  
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6. április -é  az Orosházi Liszt Fere  Alapfokú 
Művészei Iskola évzáró e utatót tartot „Tavaszi 
zso gás” í el a Nagyszé ási Kulturális Közpo t a . 
A társastá ot ta uló ta ítvá yai k tö  tá - 

e e  is e utaták tudásukat. 
A ha gszeres e utató  hallotu k hegedűpe getést, 
furulyajátékot alsó tagozatos diákjai któl. 
Az orosházi űvészei iskola felső  évfolya os 

öve dékei is tá oltak, vala i t külö öző 
ha gszereket szólaltatak eg, övelve a űsor 
szí vo alát. Ezzel is i spirálva a kise eket, hogy hova 
juthat ak el sok gyakorlással, és hogy ekkora örö  
az együt ze élés. 
Köszö jük a ta árok ak a felkészítést, tová i sok 
sikert kívá u k u kájukhoz, a ta ulók ak pedig 
kitartást az elkövetkező idők e  a ze eta uláshoz. 
                                                                                                                   Alsós tanító nénik 

„Tavaszi zsongás” 
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Területi Szavalóverseny Kondoroson 

 

 

Iskolánk 12 tanulója és 4 kísérő pedagógus 2016. 
április 12-én Kondoroson vett részt a Területi 
Szavalóversenyen. Az ünnepélyes megnyitó után 
minden évfolyam tanulója külön tanteremben, más
-más zsűri előtt szerepelt. A verseny szünetében 
megvendégelésre került sor, diákjaink színezéssel 
tölthették az eredményhirdetésig az időt. 
Szeretnénk köszönetet mondani a nagyszénási 
Önkormányzatnak, hogy rendelkezésünkre 
bocsátotta kisbuszait. 
Az alábbi eredményeket értük el: 
 

     Árgyelán Ákos 1. a                   III. helyezés 

     Vida Nóra Adél 2.o                     I. helyezés 

     Nagy Máté Miklós  3.b              I. helyezés 

     Zsofenszki Barnabás  3.b        III. helyezés 

     Hevesi Brigitta   4.a                 III. helyezés 

 
                                                                                       Alsós tanító nénik 
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Angol verseny: 
I. Nyemcsok Sarolta      III. Szedlják Fanni 
Asztalitenisz bajnokság: 
I. Varga Zsolt 
II. Varadi Patrik 

III. ze Milán 

József Attila területi szavalóverseny: 
III. Nyemcsok Sarolta 

III. Harmati Blanka 

Versenyek 

VIII. Csillagászati Akadályverseny 
Idén nyolcadik alkalommal rendezte meg a Nagyszénási Kulturális 
Központ MIRA Csillagászati Szakköre az akadályversenyét. Április 
29-én ő csapat érkezett a községbe: Méhkerék, Sarkad, Orosháza, 
Kondoros és a „hazai” Nagyszénás csapata. Fél tízkor — egy rövid 
megnyitó után — a csapatok egyenként elindultak az állomásokra. 
Minden állomáson izgalmas, néha vicces feladatok várták a 
nyolctagú csapatokat. Öt órakor megvacsoráztunk, majd kihirdettük 
az eredményeket. 
I.hely: Nagyszénás csapata (Csillagközi rombolók) 
A csapat tagjai: Szíjjártó Stella, Valuj Erika, Bulik Sára, Verb czi 
Kíra, Bella Krisztina, Frankó Adél, Buza Virág, Sarkadi Melinda 

Ezek után a Puli Space programtól jött három úriember és elhozták 
nekünk a Puli egy prototípusát. Sokaktól hallottam, hogy jönnének 
jöv re is. Reméljük így lesz.  

R. Tamás 



VIII. Makettkészítő Verseny 

 

A MIRA Csillagászati Szakkör és a Nagyszénási 
Kulturális Központ idén is megrendezte ezt a családias 
programot. Idén űrállomást, űrrepül gépet, Star Wars 
űrjárműveket lehetett készíteni. 12 munkadarab készült 
el, melyeket zsűriztek. Ennek az eredményhirdetése 
volt április 1ő-én. Ezt megel zte egy nagyszerű el adás 
és egy csillagászati kiállítás megnyitója, mely a 
Kulturális Központ szolgáltatói irodájában tekinthet  
meg. Ezek után egy finom vacsora és távcsöves 
észlelés (a Kiss György Csillagdában) következett. 

R. Tamás 
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Májusi programok 

 
Dátu  Nap Ese é y 

. . Pé tek Iskolagyűlés 

. . Kedd Madarak és Fák Napja 

VICC 

Bielik Maja 


