12 DIÁKVILÁG
Programoznak
a versenyen
KECSKEMÉT Várják a jelentkező csapatokat a XI. Robotprogramozó Országos Csapatversenyre, melyet 2010 óta rendez
meg a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium több társintézménnyel közösen. A verseny
célja: a tehetséges, informatika, programozás, reáltudományok iránt fokozottan érdeklődő diákok számára lehetőséget
biztosítsanak tudásuk, kreativitásuk összemérésére. A versenyre 2-3 fős csapatok jelentkezését várják, 5. évfolyam, 6.
évfolyam és 7-8. évfolyam kategóriában. Nevezni 2020. február 28-áig lehet, nevezési díj
nincs. Az első regionális fordulót három helyszínen, Hajdúböszörményben, Kecskeméten
és Sopronban rendezik meg
2020. március 28-án. A döntőt pedig 2020. április 25-én,
Kecskeméten tartják meg.

Jókai-sétát
szerveznek
KECSKEMÉT A magyar széppróza napja alkalmából február 17én, hétfőn, 14 óra, 14.30 és 15
órakor indul a Jókai-séta az ifjúsági otthon szervezésében.
A programot Jókai Mór születésének 195. évfordulója tiszteletére rendezik meg. A séta során a diákok érintik a városban
lévő Jókai-emlékhelyeket, többi
között a Jókai utcai emléktáblát,
az egykori Dellő-tó helyét, az
egykori Király színház helyét,
az egykori Szilády Nyomda helyét és az egykori Jogakadémia
helyét. A sétát vezeti Székelyné Kőrösi Ilona helytörténész és
Bajtai Mária nyugalmazott magyartanár. Az előzetes bejelentkezés határideje: február 10.

Farsangolnak
a fiatalok
KECSKEMÉT A farsang nem maradhat el a közösségi terekben
sem. Az Eleven Közösségi Térben, a Széchenyi sétány 11.
szám alatt e hét pénteken 15
és 18 óra között zajlik a februári karnevál, míg a Kék Elefántban, a Batthyány utca 33.
szám alatt február 14-én, pénteken, 16 és 20 óra között tartják meg a farsangot. A programok ingyenesek.
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Kiemelten foglalkoznak
a környezetvédelemmel
Környezetvédelmi témahét zajlik a Katedra középiskolában. A diákok interaktív feladatokon keresztül komplex képet kapnak
a Földet érintő környezetvédelmi problémákról.
Sebestyén Hajnalka
hajnalka.sebestyen@mediaworks.hu

KECSKEMÉT A Katedra Általános Iskola, Gimnázium, Informatikai és Művészeti Szakgimnáziumban második éve
zajlik egy kompetenciafejlesztést segítő programsorozat,
melyet az intézmény a BácsKiskun Megyei Természettudományi és Ismeretterjesztő
Társasággal (TIT) közösen indított útjára. A tapasztalatok
nagyon pozitívak, mind a tanulók, mind a pedagógusok
részéről.
A diákok igényeit is figyelembe véve a tanítás után heti és havi szakkörökre, foglalkozásokra járhatnak a diákok,
van közöttük rajz, informatika, alakrajz, tűzzománc, angol
lányfoci, fotó, robotika és biológia tantárgyakhoz kapcsolódó. Ezeken túl témaheteket is
szerveznek, volt például egészség témahét, illetve most zajlik a környezetvédelmi. A nyáron kétféle tábort szerveztek.
A tanulásmódszertaniban a
leendő kilencedikeseknek segítettek a beilleszkedésben, illetve hasznos tanácsokat adtak számukra a könnyebb tanuláshoz. A Máriakéménden
megtartott művészeti táborban pedig az alkotás állt a rendezvény fókuszában.
Ezen a héten zajlik a Környezetvédelmi témahét, melyet Tubak István iskolaigazgató vezet a 9. évfolyamosoknak, valamint egy 11. és egy
12. osztály számára.
– Csapatmunkában dolgozunk, mely sok pozitívumot
rejt magában – mondta Tubak
István. – A témahét során
komplex képet kapnak a fiatalok a víz, a levegő és a környezetvédelem témakörében. Onnan indulunk ki, hogy milyen
csodálatos bolygón élünk, azaz milyen csodálatos bolygón
élhetnénk. Megnézzük az em-

Tubak István igazgató vezeti a környezetvédelmi témahetet a Katedrában

ber ökológiai lábnyomát a különböző nemzeteknél. Szó esik
a fogyasztói társadalomról,
mely a mai formájában zsákutcához vezet. Érintjük a szelektív hulladék témakörét is. A papír-, fém-, műanyaghulladék
mellett kitérünk egyéb szenynyeződésekre, mint az elektronikai hulladékra, a fényszenynyezésre, levegőszennyezésre
és elektroszmogra. Természetesen beszélgetünk a globális
felmelegedés problémájáról is.
Összességében a témahét célja, hogy érzékenyebbé tegyük
a diákokat a környezetvédelem iránt. Belső késztetést
érezzenek arra, hogy jobbá tegyék a Földet, de legalábbis ne

rontsák tovább a helyzetet –
jegyezte meg Tubak István.
A kétéves projekt népszerű szakkörei közé tartoznak a művészeti témakörűek. Lukács Gyöngyi művészettanár a napokban fejezte be a
rajz-festés szakkört.
– Célunk a tehetséggondozás. A szakkörön tanultak nagy
segítséget nyújtanak a diákoknak a felvételihez, az érettségihez és a versenyekre való felkészítéshez. Tanítványaink közül
négyen is indulnak most tavaszszal az országos festő- és rajzversenyen. Szeretik a fiatalok
a szakköröket, bővíthetik tudásukat, új technikákkal dolgozhatnak. Múzeumokban is jár-

tunk, a változatos kortárs művészettel való ismerkedéssel tovább szélesítették látásmódjukat – tette hozzá a tanárnő.
A projekt másik nagy sikerű programja a Tanulásmódszertani tábor volt, melynek pozitív hatásait nap mint
nap tapasztalják a tanórákon.
Szabóné Sánta Julianna tanárnő, táborvezető a tábor célját
foglalta össze.
– A tábor többcélú: egyrészt
az osztályok egy csapattá kovácsolódnak a játékos programok közben, másrészt a vidéki
tanulók megismerik a várost,
harmadsorban átvezetjük őket
a középiskola világába. Csapatokban dolgozunk. A diákok-

A szerző felvételei

nak segítünk elsajátítani a hatékony tanulási módszereket
különböző programok során
a könyvtárban, a TIT természettudományos élményközpontjában, a Cifrapalotában.
Az öt nap során minden tantárgyat érintünk. Az interaktív feladatok között van sok izgalmas program, például kutatómunka, szelfikészítés, relaxáció, memoritertanulási módszer, félelem-szorongás leküzdése, tűzzománcvarázs… és
még sorolhatnám – részletezte
a táborvezető tanárnő.
Látogasson el hírportálunkra!

A tanulmányi versenyeken szép sikereket értek el

Mató Zsombor és Várkonyi
Viktória

A katedrás diákok ebben a
tanévben is eredményesen
szerepelnek tanulmányi versenyeken. Vizuális kultúra
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen továbbjutott a második fordulóba:
Mató Zsombor 11. m osztályos tanuló (felkészítő tanárai: Lovas Ádám, Kun-Sebők
Kata, Tokodi Anita és Zsolczai
Balázs művésztanárok), valamint Várkonyi Viktória 12.

m osztályos tanuló (felkészítő tanára: Kőrös Sára művésztanár). A HEBE Országos
angol nyelvi levelezőversenyen a 10. évfolyamon az angolos tanulók közül 5. helyezett lett az Agg Martin, Magyar Dávid, Éhmann Niki alkotta csapat. 21. helyen végzett Samu Ramóna, Antal Iza,
Németh Réka, Födi Reni csapata, 23. lett Ádám Konrád,
Horváth Csaba, Posta Ben-

ce csapata, 24. Bartus Patrik, Zsámboki Balázs, Belusz
Fecó, Mecséry Zénó csapata.
A csapatokat Erdész Fanni készítette fel. A Rákóczi-emlékversenyen, a 9-12. évfolyamosok Országos történelmi csapatversenyén pedig 7. helyezést szerzett a László Eszter,
Vandlik Teodóra, Pál Ferenc
Dániel 9. m osztályos tanulók csapata, felkészítette őket
dr. Károlyfalvi József.

A Corvin-iskola ifjú citerás tehetségei már készülnek a nyári manchesteri GóbéFestre

Népi hangszereket szólaltattak meg a partin
KECSKEMÉT A Corvin Mátyás
Általános Iskolában működő Mátyás Király Citerazenekar a napokban rendezte
meg újabb Hungarikum partiját. Az iskola aulája megtelt a
népzenét szerető ﬁatalokkal,
felnőttekkel. A Hungarikum
partin Széles András citeraművész, valamint Böde István
és Böde-Harkai Csilla néptáncosok közreműködtek a citerazenekar tagjai mellett.
A Mátyás Király Citerazenekar Hungarikum partijának többéves hagyománya
van. Ezúttal is tartottak népzenei bemutatót, az érdeklődők a hangszerek közül ko-

bozt, furulyát, citerát hallhattak. Volt még ének, padkaporos táncház, népi játékok. A kézműves-foglalkozások alatt a gyerekek farsangi színes bohócot készítettek, illetve csörgőket, népi
hangkeltő eszközöket. A vidám bulit egy kis szabad
muzsikálás, örömzene zárta, miközben a kisebbek kipróbálhatták a nagyok hangszereit. Legközelebb március 6-án, pénteken lesz újabb
Hungarikum parti.
Sulczné dr. Bükki Éva, a
Mátyás Király Citerazenekar vezetője elmondta: március végén rögzítik a harma-

A ﬁatalok Széles András citeraművésszel játszottak együtt

dik népzenei CD-jüket, melynek a Meg kell a búzának érni címet adták. Közben készülnek a májusban megrendezendő Vass Lajos Népzenei Verseny középdöntőjére.
Az országos megméretésen
a citerazenekar mindegyik
csoportja, valamint szólóénekkel Ormai Réka a szakmai zsűri elé lép.
Nagy esemény ígérkezik június végén a fiatal citerások
életében, mert ismét meghívást kaptak Angliába, Manchesterbe, a GóbéFestre. Harmadszor képviselik majd népzenéjükkel Kecskemétet, illetve hazánkat a székely–magyar

fesztiválon, ahol egyébként a
zenei kínálat mindig nagyon
sokszínű. Tavaly is volt autentikus néptánc, klasszikus
zene, opera, punk-rock, jazz.
A színpadi fellépések mellett
egymást érték a workshopok,
a néptáncbemutatók és a táncházak. A fiatal kecskeméti tehetségek nagyon várják már,
hogy ismét színpadra léphessenek a nagy múltú fesztiválon. Zenei repertoárjukban a
citerás csokrokon túl sok-sok
népi hangszert megszólaltatnak majd. A kiutazásukat önerőből nem tudják biztosítani,
ezért már megkezdték a támoS. H.
gatók keresését.

