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2011. MÁRCIUS 

Tatai Farsang KupaTatai Farsang KupaTatai Farsang KupaTatai Farsang Kupa    

-2011. február 26-án rendezték meg 
Tatán a Farsang Kupát, melyen pék 
szakmában Ábri Jenı 1/13.c I. helyen, 
Dobos Adrienn 2/14.c I. helyen, Halasi 
László 2/14.c II. helyen, Karai József 
1/13.c I. helyen, Mihócsa Csaba 2/14.c 
II. helyen, Nagy Balázs 3/13. pc II. 
helyen, Pintér Ferenc 2/14.c II. helyen 
végzett.  Cukrász szakmában: Godó 
Anikó 2/14.c III. helyet, Várkonyi Ti-
bor 2/14.c II. helyet szerezte meg. Fel-
készítıjük: Turi Tibor, Tóth Ferencné 
és Tóth Gáborné, és Blaskovics–Tóth 
Krisztina. Elkészített termékeiket a képga-
lériában tekinthetik meg. (4. oldal). 

ban mindig is egyet jelentett az élet-
tel, az élet pedig az egészséggel. 
Nem  lehet véletlen, hogy e fogal-
makat az ENSZ összekapcsolja, és 
2008-ban „A víz világnapja” ünne-
pére a „Víz a városokért” jelszót, 
mottót fogalmazta meg. 
A vízre, annak fontosságára, nélkü-
lözhetetlenségére a hétköznapokban 
is egyre több ember, egyre tudato-
sabban figyel oda. Örülnünk kell 
ennek, hiszen egyre fontosabbás 
válik a környezettudatos gondolko-
dás, magatartás kialakítása. 
 
 
 
 

  -l 

- Napjainkban a víz nem az 
egyik, hanem talán a legfıbb örö-
me-bánata, gondja-baja a világ 
környezetéért aggódó lakosságá-
nak. Napjainkban, amikor méltán 
tartunk számon és ünnepelünk egy-
re több világnapot. A Víz Világ-
napjának szerepe, rangja nemhogy 
csökkenne, hanem nı. Ennek az a 
legfıbb oka az, hogy „az ivóvíz az 
egész világon kritikus tényezıvé 
vált.” 
Kritikussá vált, mert napjainkban 
400 millió gyermek nem jut egész-
séges ivóvízhez. Kritikussá vált, 
mert napjainkban az Európai Unió 
felszíni vizeinek 20 %-át súlyos 
fertızés veszélyezteti. 
A sort sajnos, folytathatnánk. A jó, 
egészséges víz az emberek tudatá-

A DÖNTİ EREDMÉNYEI: 
Matematika 
I. helyezett: B. Nagy Cintia - Lajosmizse 
II. helyezett: Kása Barbara – Nyársapát 
 Környezetvédelem 
II. helyezett: Lovas Krisztián – Szentki-
rály 
III. helyezett: Kıházi Keve – Nagykırös 
 Angol nyelv 
I. helyezett: Madari Julianna - Szentkirály 
II. helyezett: Kokovai Mónika – Szentki-
rály 
III. helyezett: Fercsi Dorina – Nagykırös 
 Német nyelv 
I. helyezett: Kovács László - Szentkirály 
II. helyezett: Szabó Tibor – Szentkirály 
III. helyezett: Ádám Ákos – Szentkirály 

- Iskolánk levelezı versenyre hív-
ta az általános iskolák nyolcadik 
osztályos tanulóit. A 3 fordulós 
verseny februárban befejezıdött. 
A legtöbb pontot szerzett diákok 
számára az iskolai fordulót 2011. 
február 15-én rendeztük.  

Minden kedves versenyzınek kö-
szönjük a beküldött feladatlapokat 
és gratulálunk a munkájukhoz. 
További sikereket és eredményes 
pályaválasztást kívánunk minden-
kinek! 

A verseny szervezıi 

Nyolcadik osztályosok levelezı versenyeNyolcadik osztályosok levelezı versenyeNyolcadik osztályosok levelezı versenyeNyolcadik osztályosok levelezı versenye    

Ünnepi mősor 3 

Csáó Toldi 3 



 

-Március elején a hagyomá-
nyokhoz híven az idei tanévben 
is ellátogattak UT-s  (Utazás és 
turizmust tanuló diákjaink) az 
év legnagyobb turisztikai vásá-
rára, az Utazás Kiállításra, 
melynek helyszíne az budapesti 
Hungexpo volt.  A kiállítás kül-
földi díszvendége idén India 
volt, aki többek között táncai-
val, hagyományainak bemutatá-
sával kápráztatta el a látogató-
kat. A belföldi díszvendég Gyır 
városa volt, így láthattuk a híres 
Gyıri Balett és a Gyıri Filhar-
monikus Zenekar fellépéseinek 
egy részét is. 
Mint minden évben, így idén is 
volt egy kiemelt témája a kiállí-
tásnak, nevezetesen az egész-
ségturizmus. Nem véletlen, hi-
szen mai rohanó világunkban 
talán a legfontosabb dolog 

egészségünk megırzése.  
Nagyon sok újdonságot láthat-
tunk idén, például színes prog-
ramokkal kedveskedtek a Hi-
malája Expo kiállítói. De meg-
néztük a Budapest Boat Show –
ot, vagyis a nemzetközi hajóki-
állítást, valamint a Karaván 
Szalon lakóautót. Sıt jártunk a 
Bringaexpon is.  
Mindenkinek nagyon tetszett a 
Himalája Expo, melyen megte-
kinthettünk az 1931-32-ben zaj-
lott Közép-Ázsiai Citroën Ex-
pedíció egyik autóját és felsze-
reléseit is. Képet kaptunk a Mo-
unt Everest elsı meghódítóiról 
is,  de láttunk sztpát, imahen-
gert, imazászlókat és buddhista 
szentélyt is, sıt buddhista szer-
zetesek élıben készítettek 
homokmandalákat is.  
Reméljük a következı Utazás 

kiállítás is ilyen színvonalas és 
érdekes lesz. 

-2011. március 10-én benépesült az 
aula, hiszen a koleszosok karaoke 
formában adtak számot énektudásuk-
ról. Felcsendültek az 1980-as és 90-es 
évek zenéi, de mai kedvenceket is 
énekeltek a versenyzık. Nemcsak a 
zsőri, de a kedves nézısereg is jól 
szórakozott a néha kicsit harsányra 
sikerült produkciókon. 

Karaoke est a kollégiumbanKaraoke est a kollégiumbanKaraoke est a kollégiumbanKaraoke est a kollégiumban    

Utazás kiállítás 2011Utazás kiállítás 2011Utazás kiállítás 2011Utazás kiállítás 2011    
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Házi  tornaversenyHázi  tornaversenyHázi  tornaversenyHázi  tornaverseny    

-A testnevelés munkaközösség 2011. 
március 29-én bonyolította le a 7. házi 
tornaversenyünket. Ebben az évben az 
évfolyamok csapatai mérték össze 
erejüket. 
Fiúknál 1. helyezést ért el a 10. évfo-
lyam: Fritschek György, Pintér László 
Dobozi Ádám, Patkós Gábor, Gavula 
Levente, Sas Gábor.  
2. lett a 9. évfolyam, 3. lett a 12. évfo-
lyam, és 4. helyen végzett a 11. évfo-
lyam. 
Lányoknál 1. helyezést ért: a 12. évfo-
lyam: Varga Sophia, Vincze Dóra, Pál 
Nikoletta, Törıcsik Dóra, Fehér-Deák 
Katalin és Pintér Alexandra. 
2. lett a 11. évfolyam, 3. helyen vég-
zett a 9. évfolyam, és 4. lett a 10. évfo-
lyam. Gratulálunk minden résztvevı-
nek és köszönjük a megjelenést! 

Sztupa 

A Boat show egyik hajója 

Egy régi típusú Ford a makói kiállítóknál 



-1848. március 15-re  emlé-
keztünk az iskola aulájában 
2011. március 11-én 4. és 5. 
órában. Az eddigi hagyomá-
nyoktól eltérıen idén a 10. év-
folyam tanulóinak és osztályfı-
nökeiknek kellett megrendezni-
ük az ünnepi mősort. Minden 
osztály kapott egy 7 feladatlap-
ból álló tesztlapot, és 8. feladat-
ként pedig kokárdát kellett ké-
szíteniük, melyek kiállításra 
kerültek az iskola aulájában.  

I. helyezést ért el: 9. a osztály, 
II. helyezett lett a 11.a, 
III. helyen a  11.pc és 10. b osz-
tály végzett. 

 Gratulálunk! 

Kitaibel Pál Biológia és Kitaibel Pál Biológia és Kitaibel Pál Biológia és Kitaibel Pál Biológia és 
Környezetvédelmi Környezetvédelmi Környezetvédelmi Környezetvédelmi 

VersenyVersenyVersenyVerseny    

- Kollégiumi nevelıink érde-
kesebbnél érdekesebb prog-
ramokkal igyekeznek színesí-
teni a bentlakó diákok életét. 
Ilyen esemény volt március 
24-én megrendezett „Csáó 
Toldi” elnevezéső játékos 
vetélkedı is, mely nevét a 
televízióból ismert Csaó Dar-
win címő mősor után kapta. 
Volt mérlegállás, karaoke, 
feladatmegoldás, zeneszám-
felismerés, lufi-fújás és ren-
geteg kacagás. 

- Márciusban került sor a megyei 
Kitaibel Pál Biológia és Környe-
zetvédelmi Versenyre, ahol  II. 
helyezett lett: Gazdag Viktória 9. c 
III. helyezett: Szijj Cintia 10.c osz-
tályos tanuló.  
Felkészítı: Bátor Mária. IV. Nagy 
Alexandra 10. b,V. helyezett Bene 
Réka 10. b osztályos tanuló lett.  
Felkészítı: Tömör Eszter. 
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,,Csáó Toldi”,,Csáó Toldi”,,Csáó Toldi”,,Csáó Toldi”    
-Varró Dániel az 
egyik legsikeresebb 
fiatal kortárs költınk, 
aki 2011. március 24-
én látogatott el Nagy-

kırösre az Arany János Kultu-
rális Központba, ahol Bakóné 
Drexler Ilona tanárnınk beszél-
getett a neves költıvel. Isko-
lánk valamennyi végzıs és 11. 
évfolyamos tanulója, valamint 
az Arany János Gimnázium,  
Szakképzı Iskola és Diákotthon 
tanulói is részt vettek a neves 
eseményen, ahol a költı bemu-
tatta verseinek egy részét, me-
sélt életérıl, közvetlenül beszél-
getett a jelenlévıkkel, majd a 
rendezvény végén dedikálta is 
köteteit.  

A költı kötetei: Szívdesszert,  
Bögre-azúr, Túl a Maszathe-
gyen, Akinek a lába hatos. 

Varró Dániel Varró Dániel Varró Dániel Varró Dániel 
NagykırösönNagykırösönNagykırösönNagykırösön    

Ünnepi mősorÜnnepi mősorÜnnepi mősorÜnnepi mősor    

A mősor egy részlete 

Az osztályok kokárdái 

Az iskolaújságot szerkesztették: Gregus 

Mária és Faragó Ildikó 11.c, Bedı László 

11.pc, Németh Zsófia 10. pc osztályos tanu-

lók valamint Gombai Bernadett tanárnı.  



A Tatai Farsang Kupán készített toldis versenyzık termékeiA Tatai Farsang Kupán készített toldis versenyzık termékeiA Tatai Farsang Kupán készített toldis versenyzık termékeiA Tatai Farsang Kupán készített toldis versenyzık termékei    

Ábri Jenı 1/13.c és 
Karai József 1/13.c I. hely 

aranyérem 
Felkészítı: Tóth Gáborné 

Dobos Adrienn 2/14.c és  
Jóri Anikó 2/14.c 

aranyérem 
Felkészítı: Tóthné Kovács Mária 

Nagy Balázs 3/13. pc  és  
Pintér Ferenc 2/14.c II. hely 

ezüstérem 
Felkészítı: Turi Tibor 

Halasi László 2/14.c és 
Mihócsa Csaba 2/14.c II. hely 

ezüstérem 
Felkészítı: Turi Tibor 

 


