
Iskolások kaptak elismeréseket, értékes díjakat a ladányi megmérettetésen

Jól sikerült a levelezőverseny
Ünnepélyes keretek kö-
zött adtak át elismerése-
ket a Körösök Menti Leve-
lezős Verseny díjazottjainak 
a körösladányi Tüköry Lajos 
iskolában, hétfőn délután. 
A megmérettetésen min-
den általános iskolai tanu-
ló részt vehetett matemati-
ka, és magyar nyelvtan tan-
tárgyakból. A gyermekek 
számtalan könyvet, belépőt, 
és ajándéktárgyat is kaptak 
az elismerések mellé.

Busi Ottó
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KÖRÖSLADÁNY A versenyt a 
Tüköry Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la indította útjára 2018-ban, 
mely egy országos megméret-
tetés, és minden általános is-
kolai tanulónak szól, matema-
tika (1-8. osztály), és magyar 
nyelvtan (2-8. osztály) tantár-
gyakból. A verseny őszi, téli, 
tavaszi levelezős fordulókból 
és egy májusi (online) döntő-
ből állt. Mindegyik levelezős 
forduló során 12 feladat meg-
oldását kellett kódlapon meg-
jelölni, majd ezt egy postai le-
vélben vagy e-mailben vissza-
küldeni.

– A versenyünk célja a mate-
matika, és a magyar nyelvtan 
népszerűsítése, megszerette-
tése. A kompetenciák, a logi-
kus gondolkodás fejlesztése, a 

tantárgyak fontosságának fel-
ismertetése, a diákok sikerél-
ményhez juttatása, a felvételi-
zők segítése, és a hagyomány-
teremtés. A példák összeállítá-
sánál az vezérel minket, hogy 
az adott évfolyamon tanított 
tantárgyi ismeretek széles pa-
lettájának mindegyik eleme 
szerepeljen, illetve érintve le-
gyenek a matematika és a ma-
gyar nyelvtan egyéb ágai is. A 
feladatok megoldásánál szük-
ség van a versenyző diákok ál-
tal végzett háttérmunkára, mi-
vel nem kapnak kézhez min-

den ábrát, diagramot, tábláza-
tot, információt, – ezeket ne-
kik kell elkészíteni, megszer-
keszteni, utánajárni – így is 
fejlesztve a matematikai kom-
petenciájukat – részletezte a 
megmérettetés céljait a szer-
vezők részéről Solymosi Sán-
dor tanító.

Az eseményen részt vett a 
mezőhegyesi születésű dr. 
Isaszegi János nyugállomá-
nyú vezérőrnagy, a Zrínyi Ki-
adó vezetője, aki elmondta, 
számos helyen járt a világ-
ban, de mindig szívesen tér 

haza Békés megyébe. Mint el-
árulta, most is korábban ér-
kezett, hogy a díjkiosztó előtt 
még fel tudja fedezni a várost. 
– Elismerés, és köszönet illeti 
a szervezőket – fogalmazott a 
versenyről szólva, majd utal-
va a pandémiás helyzetre ki-
fejtette: mindez egy olyan 
időszakban zajlott, amikor a 
körülmények a gyerekek szá-
mára egy igen fura, és nehe-
zen feldolgozható helyzet te-
remtettek. – Hiszen nem jár-
hattak iskolába, nem talál-
kozhattak a pajtásaikkal, így 

aztán mindazoknak, akik eb-
ből kizökkentették őket, és 
egyben valami módon visz-
szavitték a gyerekeket az is-
kolába, a közösségbe, elisme-
rés és köszönet jár – hangsú-
lyozta Isaszegi János.

A szervezők elárulták, a 
mostani megmérettetésre 
több mint 130 iskolából, kö-
zel 700 diák nevezett, közü-
lük 103-an jutottak a döntő-
be, ahol hat feladatot kellett 
elkészíteni minél gyorsab-
ban és pontosabban. Békés 
megyéből Békéscsaba, Békés-
sámson, Csorvás, Dévaványa, 
Kamut, Köröstarcsa, és Nagy-
bánhegyes, valamint Oros-
háza fiataljai neveztek, és ér-
tek el eredményeket a verse-
nyen. A hétfői díjkiosztón pe-
dig több mint harminc kis-
gyermek volt jelen, és vette át 
az elismeréseket, valamint a 
különféle könyveket, tárgyju-
talmakat.

Az esemény végén a he-
lyi Rezeda citerazenekar és 
az Őszikék dalköre lépett fel, 
akik Bartók Béla Körösladány-
ban gyűjtött népdalcsokrából 
készültek. Az igazán jól sike-
rült ének- és citera előadást be 
sem tudták fejezni: a lelkes kö-
zönség újabb és újabb játékot 
kért tőlük. A verseny is hason-
lóképp folytatódik, és a tervek 
szerint az újabb forduló már az 
angol nyelvvel kibővítve várja 
a kisdiákokat.
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Solymosi Sándor, dr. Isaszegi János, Sas Éva szaktanár és Oravecz Eszter Ágnes intézményvezető adta 
át az elismeréseket a megmérettetésen résztvevő kisdiákoknak A szerző felvétele

Számos értékes 
ajándékkal 
gazdagodtak  
a résztvevők
A szervezők elmondása alap-
ján a körösladányi levele-
zős verseny az egyik legtöbb 
ajándékot, jutalmat kiosztó 
megmérettetések egyike. – 
Hosszú lenne felsorolni azt 
a számtalan belépőt, aján-
déktárgyat, amelyet támo-
gatóink jóvoltából kaptunk, 
de például minden verseny-
ző oklevélben és 35 ezer fo-
rint értékű ajándékutalvány-
ban részesült, nevezésen-
ként. Aki bejutott a döntőbe 
annak trófea és érem járt, 
a döntő során elért eredmé-
nyek alapján pedig évfolya-
monként, tantárgyanként a 
helyezettek ajándék- és belé-
pőcsomagot, számítástech-
nikai eszközök beszerzésé-
re fordítható vásárlási utal-
ványt kaptak – árulták el a 
szervezők. Mint megtudtuk, 
nemcsak a gyerekek, de a 
pedagógusok is kaptak elis-
merést: minden diákot bene-
vező pedagógus 35 ezer fo-
rint értékű ajándékutalvány-
ban részesült, illetve a 15 
vagy annál több nevezést le-
adó pedagógusok könyvju-
talmat is kaptak.
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