Juhász Gyula: Március idusára

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai
És lángoló Petőfi szava zengett,
Kokárda lengett és zászló lobogott;
A költő kérdett és felelt a nemzet.
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót
Lelkes tömeg, de munka dala harsog,
Szépség, igazság lassan megy előre,
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe.

De azért lelkünk búsan visszanéz
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!

GYIÖK választás
2008. március 6-án a város általános és középiskolás tanulói diák polgármestert és képviselő testületet választottak.
Polgármester jelöltek: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola tanulói
Csontos Gábor
Zsilován Ágnes
Képviselő jelöltek:
Székhelyintézmény tanulói
Csete Vivien 6.o
Helbert Márk 6.o
Szűrszabó Gréta 7.o
Szattler Zsanett 8.o
Vörösmarty Mihály Tagintézmény tanulói:
Dobos Dorina 6. o
Kovács Emanuell 7. o
Csiki Rebeka 8. o
Czina Sándor Tagintézmény tanulói:
Erdős Zsófia 7.o
Eötvös József Tagintézmény tanulói:
Simon Tamás 6.o.
Albert Roland 7.o
Kocka Lilla 8.o
A választási bizottságot a felsőtagozatos osztály diákönkormányzat vezetők alkották.
A választás megszervezését Karsainé Kovács Mária DÖK vezető végezte.
A választás eredménye:
Diákpolgármester: Csontos Gábor Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola tanulója
Tagintézmények képviselői
Czina Sándor Tagintézmény: Erdős Zsófia
Székhelyintézmény: Szűrszabó Gréta, Szattler Zsanett
Vörösmarty Mihály Tagintézmény: Csiki Rebeka
A városi diákképviselő testület munkáját Kunstár Sándorné pedagógus és Csizmadia Gergely képviselő testületi tag segíti.

Gyermekvédelmi tanácskozás
2008. március 11-én, kedden Orosháza Város Általános Iskolájának képviseletében, az éves
gyermekvédelmi tanácskozáson beszámolót tartott Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus, a
Székhelyintézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse. A tanácskozás célja, hogy a gyermekjóléti,
illetve gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek saját tevékenységüket bemutatva segítség a
gyermekvédelmi rendszer egységes áttekintését. A tanácskozást az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Gyermekjóléti Központ rendezte meg, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A
konferenciára a kolléganő megadott szempontrendszer összegzése alapján Power Point formátumú
előadással, valamint írásos anyaggal is készült. A beszámoló összegezte az adott szempontrendszer
alapján a tagintézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseinek beszámolóit.
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Emlékműsor—március 15.

z 1848. március 15-i eseményekre együtt emlékeztünk a Kossuth téren. Szokolay Sándor
felemelő beszéde után Orosháza Város Általános Iskolájának tanulói adtak ünnepi műsort. Az összeállításban felidézték a kor hangulatát, rövid versrészletekkel érzékeltették, mi játszódott
le akkoriban az emberek lelkében. A történelmi hátteret prózai betétekkel jelenítették meg. A Vörösmarty Tagintézmény diákjai szép énekhangjukkal színesítették a műsort. (Göblyös Miklósné segített). Amikor meghallottuk a Nemzeti dal refrénjét, szinte egyszerre dobbant a szívünk, s a közönség
soraiból egy-egy gyermek is bekapcsolódott a versbe. A műsor nem csak a történelmi múlt, az ősök
tiszteletéről szólt, hanem a hazaszeretet, helytállás fontosságát is hangsúlyozta: „Én nem mehetek” el
innen- fogalmazta meg versében az utolsó szavaló, ráébresztve a ma ifjúságát arra, hogy a jelenkor
történelmében ők a legfontosabb szereplők.

Történelem musicelben
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z 56 csepp vér című musicalt iskolánk 7.-es és 8.-os tanulóink a Petőfi
Művelődési Központban tekinthették meg március 17-én. Ezen a vetítésen a
Czina Sándor és a Vörösmarty Mihály Tagintézmény diákjai is jelen voltak.
Az Eötvös József és a Székhely Intézmény tanulói egy korábbi alkalommal
nézték meg az 1956-ról szóló érdekes, tanulságos történetet.

Kis könyvtárosok
Március 28-án a Megyei Levelező Könyvtárhasználati
Verseny döntőjén vett részt Gál Pálma 3. osztályos diák
a Czina Sándor Tagintézmény képviseletében és Lengyel Erik 7. osztályos tanuló a Vörösmarty Mihály
Tagintézményből.

Március

M

Czina Sándor Tagintézmény
GYIÖK választás

árcius 6-án került sor a Városi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat tagintézményi képviselőjének megválasztására iskolánkban. Az előzetes ajánlás gyűjtése után Bjelik Evelin 7.a, Erdős Zsófia 7.b és Kanalas Claudia 6. osztályosok indulhattak ezen a megmérettetésen.
A titkos szavazás alkalmával a városi diáktestület tagjává Erdős Zsófiát delegálták diákjaink.

Március 15.
Ünnepi megemlékezés 1848. március 15-ről iskolagyűlés keretében, tanulmányi versenyek eredményhirdetése
a felső tagozatosoknak
Az ünnepi műsort az 5. és a 8. osztályosok adták elő.

Művészeti Szemle

T

agintézményünkben sokéves hagyomány, hogy a
tavasz beköszöntét a március 15-i ünnepi iskolagyűlést követően Művészeti Szemlével ünnepeljük.
Erre a rendezvényre minden osztály lelkesen készül. A
műsor igen színes minden évben: vers, próza, ének,
tánc és különböző jelenetek teszik érdekessé, hangulatossá a versengéssel egybekötött előadást.
A megmérettetést követően a legjobbak a szülőknek
rendezett gálaműsoron is előadhatják produkcióikat.
Ebben a tanévben ezt a programot március 20-án rendeztük meg, a szülők igen szép számban jelentek meg.
A rendezvényt megtisztelte Kisné Bor Emília az összevont intézmény igazgatóhelyettese, valamint Horváth
János a Szülői Közösség elnöke is. A kisebbek rövidebb, játékosabb műsorszámokkal, míg a nagyobbak
komolyabb, hosszabb előadásokkal készültek.
Az estébe nyúló műsorban 16 produkciót láthatott a
közönség, s szinte valamennyi osztály képviseltette
magát.
A hosszú nap után kissé fáradtan, de jókedvűen
kezdtük meg a megérdemelt tavaszi szünetet.
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Eötvös József Tagintézmény
Kacor király
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skolánk színjátszói márciusban többször is előadták tavaly elkészült, és idén felújított mesejelenetüket, a
Kacor királyt. Az óvodások után elsősöket láttak vendégül a Vörösmarty, majd pedig a József Attila iskolából. Az iskola aulája igencsak alkalmas egy-egy mesejáték előadására, a több helyszínt ebben a mesében
is jól tudták használni, a kisiskolások így érdekes, mozgalmas, kedves előadás részesei lehettek. További szép
sikereket kívánunk a színjátszóknak!

„Ki meri megidézni igazi arcát?”
- kérdezték a rákóczitelepi iskolások az idei március 15-i ünnepségen. A rendhagyó megemlékezést magának
érezhette minden résztvevő. Kissné Tarján Katalin, az intézmény vezetőjének beszédét fiatalos, lendületes műsor követte. A látványos, dinamikus tánc, mely a népi mozgáskultúra elemeit modernizálta, az alkalomra készített, hatalmasra vetített fotóm, az irodalmi összeállítás (Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey. Petőfi, Ady és Babits
verseiből) a forradalom mai értelmezését sugallta.
A felső tagozatosok mellett hajdan volt diákok is szerepelte, hangsúlyozva:
„Az élet szent okokból élni akar.
S ha Magyarországra dob valakit, annak
Százszorta inkább kell akarni.”
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Eötvös József Tagintézmény
Aréna – Trophy 2008.

2008. március 9-10-én rendezték Münchenben Európa egyik legrangosabb klubcsapatok közötti nemzetközi
úszóversenyét. Az idén 1500 fős rekordlétszámú nevezés érkezett az Olimpiai Uszodába kiírt versenyre. Iskolánk tanulója Arany Viktória a Dél-alföldi Régió csapatának tagjaként 6 versenyszámban állt rajtkőre. A rangos
mezőnyben 100 m mellúszásban 7. , 200 m háton és vegyesen 10. helyezést ért el. Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

H

„Talpra magyar, hí a haza!”
agyományainkhoz híven az iskola tanulói idén is méltón megünnepelték március 15-ét. A megtisztelő feladatot az 5. a osztály kapta, és színvonalas ünnepi műsorral emlékezett a 160 éve történetekre. Felelevenítették az 1848-as forradalom eseményeit, felidézték a nap hangulatát. Felhang-

zottak az ismerős sorok „Talpra magyar hí a haza…” valamint a 12 pontba foglalt kívánságok is. A látványt
illetve a győztes forradalmi hangulatot a verbunkos táncbemutató is fokozta. A műsort összeállította és betanította Makádiné Arany Rózsa és Orbánné Kovács Ilona.
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Székhelyintézmény
Comenius projekttalálkozó Schrambergben

skolánk 10 tanulója és 5 pedagógusa 2008. március
1-7. között a németországi Schramberg kisvárosba
utazott, hogy részt vegyen a Comenius projekttalálkozón. Az út izgalommal indult, hiszen sok résztvevőnek
ez volt az első repülőútja. Az utazást sok előkészület
előzte meg, hiszen tanulóink magyar néptáncot táncoltak a Comenius Gálán, mely felkészítésében Nagyné
Rátódi Erika vállalt szerepet.
A tanulók a német gyerekek családjainak a vendéglátását élvezték. Az angol nyelvet gyakorolták a kommunikálás során.
Schramberg, a festői kisváros, a Fekete-erdőben
található, Stuttgarttól 100 km-re. Lenyűgöző volt számunkra a fenyőerdők nyújtotta látvány, különösen
akkor mikor hó fedte a csúcsait. Schramberg városáról
a polgármesterrel történő találkozásnál megtudtuk,
hogy híres óragyártásáról és műszeriparáról.
A német iskola érdekes iskolai programokat szervezett nekünk: angol órán való részvétel, egy általános
iskolában is ellátogattunk és részt vettünk a Comenius
gálán. A gálán magyar néptáncot adtak elő a tanulók
és magyar népdalokat énekeltek gitáros kísérettel. A
német tanulók egy angol nyelvű színdarabot adtak elő,
melyben megismertük az iskolában működő Cirkusz
klubot és az iskola együttesét. A gála zárásaként, minden résztvevő nemzet elénekelte az Örömódát a saját
nyelvén.

Sok tapasztalattal gazdagodtunk az iskolalátogatás
során, rendkívül jól felszereltnek ítéltük meg az iskolát.
Sok kirándulást szerveztek nekünk, így eljutottunk
a Fekete-erdő fővárosába, Freiburgba. Megnéztük
Schilltach városát is, mely híres a fagerendás házairól
és a kádmúzeumáról. Ellátogattunk a Bódeni-tóhoz is,
ahol a vár témakörünkhöz kapcsolódóan megnéztük a
középkori meersburgi várat. Komppal szeltük át a tavat és Németország határain is túlmentünk. Elmentünk
a Rajna-vízeséshez Svájcba. Érdekes látvány volt látni
a nagy erővel lezúduló Európa legnagyobb vízesését.
Kirándulást tettünk a Franciaországban található Strasbourgban, ahol egy kishajóval mentünk el egészen az
óvárostól az Európa Parlamentig.
A kirándulások mellet az érdemi munkára is sor
került, amikor megbeszéltük a projektmunkát és megvitattuk
a
közös
projekttermékeinket:
egy
„álomrajzot”, melyet a három iskola tanulói közösen
készítenek és az angol nyelvű színdarabot, mely a három ország kultúrájáról szól.
Felejthetetlen egy hetet töltöttünk el a projekt találkozó során.
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Székhelyintézmény
Tojásfestő verseny

természet ébredését és megújulását elhozó tavasz legfontosabb ünnepei vallási eseményekhez, egyházi
dátumokhoz köthetők. Húsvétkor Jézus feltámadásának csodájára emlékezünk.
Iskolánkban már hagyomány a húsvéti tojásfestés. Az ebédlőben nagyvolt a sürgés-forgás. Az osztályokat 4-5
lány képviselte, akiknek a feladata minél különlegesebb tojást festeni. A zsűrit nem mindennapi látvány fogadta
az idén sem. Láthattak batikolt, karcolt viaszgyertyával készített, gyönyörűséges színes tojásokat. Kellemes
hangulatban telt a délután, jól esett a hagyományokat ápolni.
„Szépen kérem az anyját,
Adja elő a lányát,
Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka,
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza!
Szabad-e locsolni?”

Nőnapi köszöntő

I

skolánkban már hagyomány a nők köszöntése. Az iskola összes férfitagjai (7 fő) kellemes zenei aláfestés
mellett köszöntötték, a női dolgozókat kedves szavakkal, szép idézetekkel.
Néhol mosolyogva, néhol meghatódva hallgatták a kollégák a szívhez szóló műsort. Finomságokkal is kedveskedtek.
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Székhelyintézmény
Területi idegen nyelvi verseny

2008. március 28.-án rendeztük meg a hagyományos írásbeli nyelvi versenyünket angol és német nyelvből.
A versenyre közel nyolcvan tanuló jelentkezett a környék 10 iskolájából. A megnyitó után a diákok kitöltötték
a feladatlapokat, melyre 60 perc állt rendelkezésre. Ezután a zsűri kijavította a megoldott feladatokat. Közben a
diákok kipihenték magukat, beszélgettek, angol nyelvű úti beszámolót nézhettek és nagy izgalommal várták az
eredményhirdetést, melyre negyed ötkor került sor. Sok szép eredmény született, melyre büszkék lehetünk,
hiszen az iskolák legjobbjai mérték össze tudásukat. Az első három helyezett angol és német nyelvű könyveket,
kiadványokat kapott jutalomként. A verseny jó hangulatban, eredményesen telt el.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Március 15.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény hagyományaihoz híven ünnepélyes keretek között
emlékezett meg március 15-ről, a szabadságharc évfordulójáról.
Az idén is az irodalmi színpad készült rendhagyó műsorral, melyet az iskola udvarán adtak elő.
A műsor magába foglalta a forradalom előzményeit, március 15. eseményeit, megjelenítve
a Pilvax kávéházban a márciusi ifjakat, Táncsics kiszabadítását, a múzeum előtti eseményeket. A közönség a szereplőkkel együtt skandálta a Nemzeti dal refrénjét.
Sok mozgással, verssel, zenével tették emlékezetessé ezt az ünnepet.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Előadás a NAVA-ról

2008. március 28-án bemutató előadásra invitálta a Justh
Zsigmond Városi Könyvtár az érdeklődő pedagógusokat. Törköly József könyvtáros a NAVA működéséről, lehetőségeiről, a
regisztráció módjáról tartott igen hasznos tájékoztatót.
Mi a NAVA?
A NAVA - teljes nevén Nemzeti Audiovizuális Archívum
- a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum,
amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe tartoznak az országos földfelszíni terjesztésű televíziók
és rádiók magyar gyártású vagy magyar vonatkozású műsorai.
A NAVA ezenkívül befogad helyi műsorszolgáltatói vagy bármilyen egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási
vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak,
mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.
A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Az archívum 2006. január 1-jén
kezdte meg munkáját.
A NAVA különlegessége, hogy gyűjteményéhez online hozzáférést biztosít a törvény szabta kereteken belül. Archívumának adatbázisa szabadon kereshető, a benne található műsorok teljes terjedelmükben pedig az
úgynevezett NAVA-pontokon (amely a könyvtárakban, iskolákban stb. elérhető terminálok) tekinthetők meg.
Az oktatási intézményekben található NAVA-pontok az adott intézmény diákjai, tanárai számára állnak rendelkezésre, a nyilvános könyvtárak, múzeumok NAVA-pontjai pedig bárki számára szabad hozzáférést jelentenek
az archívum gyűjteményeihez. A NAVA szolgáltatásainak igénybevétele ingyenes.
A NAVA katalógusa az interneten bárki számára szabadon hozzáférhető, azonban az archivált műsorok egy
részének megtekintésére csak az úgynevezett NAVA-pontokban van lehetőség. Ezt a szolgáltatást a NAVApont hozzáférést biztosító intézmények látogatói ingyenesen használhatják.
NAVA-pontok Orosházán
Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Orosháza, Kossuth u. 1.
68/413-696
Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
Orosháza, Táncsics u. 2.
68/411-502
NAVA-pont regisztráció
NAVA-pont létesítése regisztrációhoz kötött, és nyilvántartásba vétel után engedélyezési eljárás követi.
NAVA-pont lehet minden nyilvános szolgáltatásokat nyújtó könyvtár, iskolai oktatás célját szolgáló intézmények, kép- és hangarchívumok, muzeális intézmények, valamint levéltárak.
Regisztrálni lehet a www.nava.hu oldalon.

