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Nyírbátor – Látványos bemutatókkal és kísérletekkel színesítették a „küzdelmek napját”. 

 

A Báthory Anna Református Általános Iskola adott otthont a múlt hét végén a IV. Országos Komplex 

Természettudományi Versenynek Nyírbátorban, ahol a legjobb 24 csapat mérte össze tudását. A két 

korosztályban meghirdetett küzdelemre az 5-6. és 7-8. osztályosok jelentkezhettek, csoportonként 4-4 

versenyzővel. Az első három fordulót levelezős formában teljesítette az 51 benevezett csapat, a 

döntőbe a legjobbak jutottak be. 

Játékos formában 
– A verseny célja, hogy a résztvevők a természettudományok, a matematika, valamint az informatika 

köréből játékos formában mérjék össze ismereteiket, alkotókészségüket, környezettudatosságukat. Az 

ország több pontjáról is érkeztek csapatok, így például Budapestről, Debrecenből, Kisújszállásról, 

Hajdúböszörményből, Nyírbéltekről, Túrkevéről, Penészlekről s természetesen Nyírbátorból – mondta 

el Sivadóné Cselenyák Dóra, a házigazda intézmény igazgatója. 

A jelentkezők között voltak, akik első alkalommal vettek részt a megmérettetésen, de akadtak olyanok 

is, akik már sokadszor adtak számot kimagasló ismereteikről. A nagyszabású rendezvény a diákokat 

folyamatos felkészülésre, kutatómunkára ösztönzi és rengeteg információt nyújt, amelyet 

tanulmányaik során jól hasznosíthatnak majd. 

A mindennapokban is hasznos 
A szervezők nem titkolt célja az is, hogy a diákok megtanuljanak csapatban dolgozni és a megszerzett 

tudásukat is így kamatoztassák. A természetismereti verseny szélesíti a gyermekek látókörét, s abban 

is segít, hogy a tananyagot a gyakorlati életben is hasznosítsák. 

– A feladatok mellett azért élményekből is bőven kijutott a versenyzőknek. A Nyíregyházi Egyetem 

Kémia Tanszékének docense, a nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

kémiatanára, Sarka Lajos és dr. Beszeda Imre, a Nyíregyházi Egyetem Fizika Tanszékének vezetője 

látványos bemutatóval és kísérletekkel színesítette a délutánt. 

– A diákok megtapasztalhatták a matematika, a fizika és az egyéb természetismereti tárgyak 

törvényszerűségeit, a kísérletek közben számos kérdésükre választ kaptak – összegezte Sivadóné 

Cselenyák Dóra. 

Elégedetten nyugtázták 
A kiváló bemutatók, elkészített feladatsorok, makettek, plakátok, prezentációk és megannyi kísérlet 

után az eredményhirdetésen a fiatalok megkapták a várva várt jutalmakat. A többfordulós országos 

versenyt szervező tanárok (Babik Béla koordinátor, Fehér Ádám, Kerekesné Puholla Mária, Opre 

Csabáné és Világosi László) úgy nyilatkoztak: elégedettek a csapatok munkáival, eredményeikkel és 

az egész napos küzdelemmel. 
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