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Színházban jártunk! 
Február 22-én a 3.a és a 3.b osztály színházi előadáson vett részt, illetve annak 
felvételét tekinthette meg a saját osztályában. Mindez a Lázár Ervin Program 
keretei között valósult meg. A tanulók Márton Klára-Janik László-Varga Bálint: 
Tessék engem elrabolni! című ifjúsági zenés színdaraját izgulták végig. A kortárs 
főhős kalandos és megható története közben megannyi fülbemászó dalt is 
meghallgattak. Igazán különleges élmény volt egy színházi előadással kezdeni a 
napot! A végén a taps sem maradt el, bár sajnos a színészek ezt most nem 
hallhatták. 

 

Március 15-re emlékeztünk 
2021-ben is online idéztük fel a forradalmi eseményeket és emlékeztünk együtt a 
hőseinkre. Sajgó András tanár úr és a 6. osztály igazán különleges, szeretettel és 
humorral átszőtt, rendhagyó emlékműsorral készült erre az ünnepre. A téma 
hitelessége kedvéért még a szülőket is sikerült rávenni egy kis szereplésre! 

   
Mivel az online térben került megosztásra a műsor, ezért különböző helyszíneken 
- többek között a szabadban is - került sor a felvételre. A rögzítésről és a vágásról 
rendszergazdánk, Árva Béla gondoskodott. 

Az előadást a vadonatúj YouTube csatornánkon lehet megtekinteni! 
 

Matematika verseny 
Ebben a tanévben is lehetőséget kaptak 
felsős tanulóink, hogy próbára tegyék 
magukat matematikából. Az 5-7. 
osztályosoknak számukra újszerű, 
összetett feladatokból álló feladatsorral 
kellett megbirkózniuk. 
Sokan vették sikeresen az akadályokat, 
de végül a jók közül is a legjobbak lettek: 

5. osztály: 
I. helyezett: Kaszás Petra Bori 

II. helyezett: Szurcsik Sára 
III. helyezett: Tóth Tamás 

6. osztály: 
I. helyezett: Kaszás Bálint és Tóth Ábel 

László 
II. helyezett: Kiss Vivien, Bata Viktória 

és Ábrahám-Tandari Lilien 
III. helyezett: Kiss Krisztián 

 
7. osztály: 

I. helyezett: Szücs Dániel és Ördögh 
Benedek 

II. helyezett: Szurcsik Nóra, Szücs 
Vilmos és Mádi Szabolcs 

III. helyezett: Császár Richárd 
A nyolcadikosok számára ez a 
megmérettetés egyúttal egy próba 
felvételi is volt. Ők a korábbi évek 
felvételi feladatsorai közül oldottak meg 
egyet, ezzel is edződve az akkor még 
előttük álló írásbeli felvételi vizsgára. 
Közülük az alábbi tanulók teljesítettek a 
legjobban: 
8. osztály: 

I. helyezett: Kaszás Réka Natasa 
II. helyezett: Ördögh Réka 

III. helyezett: Tóth Kata 

 
Szeretném megemlíteni, hogy a januári 
felvételi vizsgán a matematika versenyen 
is szépen szereplő lányokon túl 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 
matematikából: Papp Dániel Zoltán, 
Kulcsár Márk, Lenkó Attila, Terteli Máté 
és Csorna Laura. 
Minden résztvevő versenyzőnek ezúton 
is gratulálunk! 

Kovácsné Szász Hajnalka 
 

Farsang Napja 
Egyetlen nap van az évben, mikor senki sem kételkedik benne, hogy azzá válhat, 
amivé csak akar.  
Ez a nap a Farsang napja. A Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola tantermeit 
szellemek, boszik, imposztorok, királylányok, hercegek, szuperhősök és erdei 
állatkák lepték el, voltak köztünk édes desszertek, bátor harcosok, unikornisok, 
gyógyszerészek, pincérek és sellők is. 

 

 
A Farsang olyan nap, mikor bármi megtörténhet. A farkas nem eszi meg Piroskát 
és a kutyák, macskák és kisegerek is barátokká válnak, sőt, együtt táncolnak és 
ünnepelnek. No meg degeszre tömik a pocakot. Bizony nem volt hiány finom 
falatokból, ízletes üdítőkből, jó hangulatból és nevetésből sem. 
Ezen a napon pár órára megfeledkeztünk a tanulásról, a házi feladatról, a vírusról 
és az önfeledt játéké, nevetésé, bulizásé, a gyerekkoré lett a főszerep. Erre már 
nagyon nagy szüksége volt felnőttnek, gyereknek egyaránt. 
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