Egy szív, egy nemzet

A 2019/2020-as tanévben különleges, nagymérvű megemlékezés sorozatot terveztünk, amellyel
felidézhettük a száz évvel ezelőtti fájdalmas eseményeket, történelmünk második mohácsi vészét,
egyben megerősíthettük az összetartozásunkat is határon kívül rekedt magyar testvéreinkkel. Ezt a célt
tűzte ki számos országos, illetve a Kárpát-medencén belül megrendezett versenykiírás is.
A nemzeti összetartozás jegyében került meghirdetésre két képzőművészeti pályázat is, amelyeken a
Kerekegyházi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI tanulói is eredményesen szerepeltek.
Az Oktatási Hivatal által meghirdetett „Szent Korona és a magyar koronázási jelvények” országos
művészeti versenyen a Szent Korona történetével párhuzamosan a történelmünk egyes fejezeteit
idézhettük fel tanulóinkkal, illetve mint a magyarság legfontosabb szakrális tárgyát, szimbólumát
dolgoztuk fel annak vizuális mondanivalóját megragadva a mai fiatalok számára. A január végén az
Oktatási Hivatal Szegedi Pedagógiai Központja által megrendezett díjátadón értesültünk arról, hogy
országosan közel 3000 pályamunka érkezett be az Oktatási Hivatalba, amelyek közül régióként és
korosztályonként választották a díjazottakat. A szakmai zsűri a Dél-Alföldi Régióban 50 iskola 650
pályázata közül iskolánk két tanulóját is díjazták: I.helyezett: Németh Noémi 6.a, III. helyezett:
Marton Áron 7.a osztályos tanulót.

Történelmünk "Korona-Tanúja"

I.helyezett: Németh Noémi 6.a
osztályos tanuló
Felkészítő tanár: Ferenczné Csertő Ágnes

Marton Áron 7.a osztályos tanuló: Ikonok

Marton Áron: Ikonok

A tanév második felében bekövetkezett járványügyi intézkedések miatt elmaradt ugyan a saját
iskolánk által kiírt szokásos „Tehetségpont” rajpályázat, de még részt tudtunk venni egy nagyobb léptékű
rajzpályázaton: A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai
Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, valamint a nagyváradi Tanoda Egyesület közös szervezésében
nyolcadik alkalommal kínált lehetőséget a gyerekeknek, fiataloknak a hadtörténetünkhöz kapcsolódó
alkotásra.
Az idei pályázatra 902 pályamunka érkezett, melyeket – tekintettel a csoportos alkotás lehetőségére –
több mint ezer diák készített. Alkotások érkeztek Magyarország 37 településéről, valamint Felvidék 4,
Délvidék 2, valamint Erdély és a Partium 18 településéről. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
rendezett verseny kiíráson iskolánk két tanulójának alkotását díjazták: Ferencz Janka 8. a osztályos
tanulót Aranyceruza-díjjal, illetve Mozsárik Levente 7.a osztályos tanulót különdíjjal tüntették ki.

Aranyceruza -díj: Ferencz Janka 8. a ( Pumák földön-égen: Zétényi Csukás Kálmán, Szentgyörgyi
Dezső, Michna György emlékére)

Különdíjas: Mozsárik Levente 7.a
Névtelen sírok, névtelen hősök

