Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlı illatokkal alkonyul.
A hegyrıl hővös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.

Radnóti Miklós, 1941 február 25.

Czina Sándor Tagintézmény
Parkszépítés
A tagintézményünk mögött elterülı méretes park rendbehozatalát Burka László önkormányzati képviselı úr évek óta szervezi, s a városrész lakosságának aktivizálásában komoly
segítıtársa is akadt. Felsorakozott kezdeményezése mögé az üvegvárosiak „Miénk a tér"
Parkszépítı Egyesülete is. A gyerekek – nem csak a mi iskolánkba járók – imádják a rendbetett parkot, játszóteret. Az aszfaltozott kézilabdapályát használni is lehet. Salakos futópályát
alakítottak ki a kocogni vágyóknak, napközben itt tartjuk a testnevelésórákat. Itt építették fel
a kalandvárat, mely mágnesként vonzza a kisebb-nagyobb gyerekeket. Megmaradtak mellette a korábbi játszótér szépen rendben tartott elemei is. A városüzemeltetési és szolgáltató a
felnıttek számára csinos padokat telepített. Méltányolták a környéken lakók igyekezetét, s
tapasztalták, hogy nem csak használják, hanem igyekeznek megırizni, megvédeni is a parkot. A maguk számára, saját kezük által tágított teret...
Május 9-én felnıttek és gyerekek sokasága több száz bokor, cserje elültetésével szorgoskodott. A Miénk a tér egyesület nyertes pályázata révén tovább szépülhetett a park. A
felnıttek mellett felsı tagozatos diákjaink is derekasan kivették részüket a munkából, kivívva ezzel a felnıttek elismerését.

Czina Sándor Tagintézmény
Élet – játék, játék – élet
Az "Élet játék – játék élet" elnevezéső interaktív program hívja fel a fiatalság figyelmét
a dohányzás veszélyeire. Az aggasztó halálozási adatok, s a fiatalok körében drámaian növekvı dohányzás miatt kiemelten fontos feladat a megelızés. A kiállításon figyelmeztetik a
látogatókat a cigarettázás rövid és hosszú távú következményeire. A rendezvényen újszerően, interaktív módon szólnak a témáról, s ez segíthet annak tudatosításában, hogy felelısek
vagyunk egészségünkért. 2009 májusában Orosházán is lehetıség volt e kiállítás megtekintésére. A nyolcadik évfolyam minden tanulója részt vett ezen az érdekes kiállításon. A 8.a osztály különösen érintett a témában, mert 2. éve vettek részt a Füstmentes osztály országos versenyében, melyben sikerrel szerepeltek mindkét évben. A megyei, régiós és országos megmérettetés elıkelı I. helyezését érték el az idei tanévben.

Osztálykirándulások 2009
Tagintézményünk tanulói minden májusban útra kelnek. Ez az osztálykirándulások hónapja. A kisebbek egynapos, a nagyobbak több napos túrákat tesznek. Vannak, akik közelebbi célpontot keresnek fel, vannak, akik távolabb utaznak. E tanévben osztályaink Gyulán,
Szarvason, Ópusztaszeren, a Varga-tanyán, Kardoskúton, Budapesten, Bugacpusztán jártak.
Jártak múzeumban, állatkertben, várban, láthattak lovasbemutatót, túrázhattak kedvükre. A
8.-osok júniusban kirándulnak. Az a-sok a hegyekbe, a b-sek Szarvasra látogatnak el. A képek tanúsága szerint minden gyermek jól érezte magát éppen ott, ahol jártak.

Eötvös József Tagintézmény
Budapesti kirándulás
A Természet Búvárai Alapítvány, hagyományához hően, az idén is kétszer szervezett 1
napos budapesti kirándulást, melynek célja a fıváros nevezetességeinek megtekintése, megismerése.
Tavasszal május 9.-én került sor erre a kirándulásra, ahol 30 diák vehette fel a hátizsákját és a túra cipıjét reggel 5 órakor. Vonattal tették meg a több órás utat, és a helyi közlekedésben a földalatti utazás rejtelmeivel ismerkedtek. A Természettudományi Múzeumban
több, már eddig is látott és tanult állat kitömött példányát tanulmányozhatták. A Csodák Palotája sok, eddig nem ismert fizikai, logikai, matematikai ismeretekkel gazdagította a tanulók
tudását. Mindent kipróbálhattak, saját maguk tapasztalhatták, hogyan mőködnek a mindennapi dolgok. A kirándulás záró programja egy 3D-s mozi volt, ahol egy természetfilmet nézhettek meg. Mindenki számára egy izgalmas, ismeretekben gazdag nap zárult 23. 30- kor,
amikor megállt velük a vonat az orosházi állomáson.
Reméljük, ısszel ismét beszámolhatunk egy újabb izgalmas kirándulásról.
A kirándulás szervezıi és kísérıi: Marosvölgyiné Rideg Ágnes és Birkás Istvánné

Tavaszváró Pünkösdölı
A várossá nyilvánítás 63. évfordulója tiszteletére tavaszváró pünkösdölı zenés, népi
iparmővészeti kirakodóvásárral tarkított programot szerveztek szombat délelıtt iskolánk diákjai, tanárai. Az iskolánk életében ennek már komoly hagyományai vannak, nem titkolt
szándékunk, hogy a népzene, a néptánc értékeivel minél többeket megismertessünk ezeken
az alkalmakon. Az idén 16 csoport lépett fel a verıfényes szombati délelıttön. A Tekergı
zenekar térzenéje csalogatta a kíváncsiskodókat a helyszínre, majd bemutatkozott az evangélikus iskola pedagógus amatır néptánccsoportja, szólót táncolt Arany István. Ezt követték a
diákcsoportok (Rezeda, Kaláris, az önkormányzati és az evangélikus iskolák, az óvodások)
produkciói. Eljöttek Orosházára a székkutasiak, a tótkomlósiak is. A program keretében lehetett fát faragni, csuhét és szalmát fonni, textilbıl játékokat készíteni, gyöngyöt főzni, mézeskalácsot készíteni. Köszönjünk a fıszervezınknek Orbánné Kovács Ilonának.

Eötvös József Tagintézmény
„Vízivilág” rajzpályázat
A szentesi Mővészetek Háza és a szegedi Gedói Általános iskola „Vízivilág” címmel
nemzetközi rajzpályázatot hirdetett.
A felhívásra 54 intézménybıl 748 pályamunka érkezett. Iskolánkból négy tanuló készített színvonalas alkotást.
A zsőri a 21 díjazott munka mellett még 61-t tartott érdemesnek arra, hogy bekerüljön a
kiállítás anyagába, és a nagyközönség is gyönyörködhessen benne.
Az I. korcsoportban Tóth Martin 3.b , a II. korcsoportban Huszárik Dóra 5.b, a III. korcsoportban Ceglédi Sándor 7.a osztályos tanuló vívta ki ezt az elismerést. A kiállítás anyaga
megtekinthetı a következı honlapon: www,muveszetekhaza.hu
Felkészítı: Korpoani Tünde
Gratulálunk az ügyes alkotóknak!

Eötvös József Tagintézmény
Eötvös Majális
2008. május 17.
Bár szombat, mégis gyerek zsivajtól volt hangos az Eötvös elıtti tér. 8 órakor ki kerékpárral, ki autóbusszal indult el a Rákóczitelepi sportpályára, ahol a hagyományos gyermeknapi majális került megrendezésre.
Mucsi Ágnes tagintézmény vezetı megnyitó szavai után a tanulókat színes program
kavalkád várta.
A délelıtt folyamán érdekes akadálypályák, váltóversenyek, az osztályok között kötélhúzó verseny bonyolódott.
A meghívottak folyamatosan szórakoztatták a színpad elıtt összegyőlt közönséget.
Társastánc-és modern tánc bemutató után ördög botosok, aerobikosok, kosaras zsonglırök mutatták be rövid mősorukat. Nagy érdeklıdés kísérte a birkózó szakosztály sportolóinak rövid, látványos programját.
A majális hangulatát erısítette, hogy a rendezvényen nemcsak üdítıt, hanem kürtös
kalácsot, vásári édességet és fagyit is vehettek.
A legkisebbek körhintára is felülhettek.
A legnépszerőbb program a délelıtt folyamán a tőzoltó autó volt. Akinek türelme volt
kivárni a sorát, az a magasból is megtekinthette a színes forgatagot.
Délben kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagon térhettek haza.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a bemutatójukkal, rövid mősorukkal, részvételükkel színesebbé tették diákjaink számára ezt a délelıttöt.

Székhelyintézmény
Mi az a HSM ?
A tinilányok biztosan kórusban kiabálnák: High School Musical!
2009. május 9-én izgatott lánycsapat várakozott a József Attila Tagintézmény elıtt. Az
iskola tanulói a világhírő film alapján készült élı jégshowra indultak Budapestre a Sportarénába.
A lányok a High School Musical jól ismert slágereit, táncait láthatták a jégen. Úgy
érezhették magukat, mintha ık is részei lennének az elıadásnak! A jeges produkcióban volt
kosár- és baseball meccs, akrobatikus táncelemek. Hatalmas átlátszó díszletek és tőzijáték
tette még felejthetetlenebbé az élményt. Az egész egy film, egy színházi elıadás és egy hatalmas koncert kitőnı egyvelege volt.
A tinik fantasztikusan érezték magukat. A busz nevetéstıl, énekléstıl, tapsolástól volt
hangos a haza vezetı úton. Büszkén mutatták az itthon maradóknak az emlékbe vásárolt kalapokat, posztereket, nyakláncokat.
A vidám kis csapat utolsó kérdése az volt: Mikor lesz a következı??? Nem tudjuk. De
biztosan megyünk!

Fellépés a Tavaszváró Pünkösdölın
A várossá nyilvánítás 63. évfordulója tiszteletére tavaszváró pünkösdölı zenés, népi
iparmővészeti kirakodóvásárral tarkított programot szerveztek május 16-án délelıtt az orosházi Eötvös tagintézmény tanárai, diákjai.
A Tekergı zenekar térzenéje csalogatta a kíváncsiskodókat a helyszínre, majd 16 néptánccsoport lépett színpadra. Köztük volt iskolánk két csoportja is. Elsıként az 1.a osztály
lépett színpadra. Bátor hangjukkal, ügyes és pontos lépésükkel kápráztatták el a közönséget.
Iskolánkat a 4.a osztály is képviselte. A négy év munkája meghozta gyümölcsét, hiszen fergeteges mősort adtak elı.
Reméljük, jövıre ismét ott lehetünk, hogy folytassuk hagyományainkat.

Székhelyintézmény
JÓbálAT rendeztünk
Elhatároztuk, hogy így a tanév vége felé-, amikor egy kicsit már mindenki elfáradt- rendezünk egy bált, hogy újult erıvel folytathassuk a munkát! Aktív szülıi munkaközösségünk
kezdeményezésére mozgásba lendült mindenki, elkezdıdött a szervezés… készültek a meghívók, győltek a tombolatárgyak, összeállt a mősor. Május 8-án este 7-kor pedig kezdetét
vette a Bál. A megnyitó és a vendégek köszöntését követıen a rögtönzött színpadra léptek
azok a gyermekek és fiatalok, akiknek többek között köszönhettük, hogy igényesen, színvonalasan szórakozhattunk. Gyönyörő fiatal pár lejtett táncot, melynek hölgy tagja iskolánk
volt növendéke. Fiatal színinövendék vidám prózarészlete következett ezután, majd egy
énekegyüttes szórakoztatta a közönséget, népszerő muzsikákkal. Ezt követıen harcos karate
bemutató kápráztatott el bennünket, akiket egy csapat bőbájos táncos gyermek és fiatal követett (nem egy közülük iskolánk tanulója) musical koreográfiákkal. Hatalmas tapsot kaptak, a
mősor zárásaként pedig ismét a fiatal táncospárokat láthattuk. A mősort követıen a terem
közepén gyönyörően feldíszített asztalra készítették a finom, ínycsiklandó vacsorafogásokat,
hidegtálakat. Igazán jól estek a finom falatok a baráti társaságok által körülvett asztaloknál.
A vacsora alatt és után pedig egy színvonalas trió szórakoztatta a közönséget népszerő talpalávalókkal. Remek hangulatban telt az este, nem sokkal éjfél elıtt pedig kisorsolásra kerültek az értékes tombolatárgyak. A vidám epizód után pedig szabad volt a tánc egészen kora
hajnalig….jó volt látni iskolánk dolgozóit, a szülıket, ahogyan önfeledten együtt táncoltak,
beszélgettek. S amikor hazatértünk jó volt erre az estére gondolni melyrıl eszünkbe juthat
Gyárfás Endre alábbi versidézete:
„Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.”
…s melyrıl elmondhatjuk, hogy valóban JÓ bálAT rendeztünk!

Székhelyintézmény
Rendhagyó összevont iskolai énekóra
A zenei nevelést nem lehet elég korán kezdeni, Kodály tréfás/komoly megállapítása
szerint a legjobb már kilenc hónappal a születés elıtt. A zenei élményhez jutás, az éneklés, a
zenetanulás, a zene befogadásának képessége jótékony hatású nem csupán az általános mőveltségi szint emeléséhez, hanem a testi-lelki harmóniához is. A rendszeres zeni élmény a
fegyelmet, a koncentráló képességet és a teljesítményt is fokozza. A rendkívül gazdag Kárpát-medencei hagyományos népzene egyszerre ısi és modern, mindezeket a szerepeket képes betölteni. Ezért tartja fontosnak a Muzsikás együttes a jövı nemzedéke számára a népzene megismerését, befogadását. Nagy izgalommal várták a diákok és a pedagógusok is a rendhagyó énekórát. Iskolánk tornaterme zsúfolásig megtelt május 25-én délelıtt a kíváncsi hallgatósággal. Iskolánk fontosnak tartja a hagyományápolást, ezért is jó érzés töltötte el a pedagógusaink szívét, hogy a tanítványaink sok népdalt felismertek, tudták a különleges hangszerek nevét. Fergeteges volt az együtt éneklés, a lányok csujjogatása.
Mindannyian jól éreztük magunkat. Reméljük, hamarosan ismét láthatjuk az együttes
színvonalas, gyermekbarát produkcióját.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Madarak és fák napja
Idén már 19. alkalommal ünnepeltük a madarakat és fákat iskolánkban. Sok lelkes természetbarát összefogásaként jöhet létre évrıl évre ez a színvonalas programsorozat. A megnyitót az irodalmi színpadosok kis meséje tette színesebbé. Ezen a napon iskolánk átalakul,
és sok helyszínen várják az érdeklıdıket elıadásokkal, vásárral, állat-és növény kiállításokkal. A munkakutya bemutató és a kutyaszépségverseny-elengedhetetlen programjaink Ezek
mellett elindulnak az osztályok csapatai egy akadályversenyen, melynek megoldásával vándor díjat nyerhetnek el.
Már évek óta színesíti a programokat, hogy ekkor tartjuk a városi-területi mesemondó
versenyt is: óvodástól 4. osztályosokig lelkesen mesélnek a gyerekek szebbnél szebb állatmeséket!
Másik helyszínen a városi-területi rajzverseny résztvevıi alkotnak.
Elızetes feladatként is sok szép egyéni pályamunka érkezik ilyenkor, mely mind a természet szeretetérıl árulkodik.
Minden évben a magyar méz és méhészeti termékek népszerősítése érdekében érdekes
színfolt a diák mézkirálynı választás és a mézkóstolás-melyet kis méhecskének öltözött
gyerekek a városban is kínálgatnak.
Tombola, játék, vásárfia és a sok-sok nyeremény teszi még feledhetetlenebbé ezt a napot a gyerekek számára. Elballagott diákjaink közül is sokan visszalátogatnak hozzánk ezen
a napon. A város iskoláiból, óvodáiból is szép számú érdeklıdı jár nálunk, hogy megnézzék
kiállításainkat, részt vegyenek programjainkon.
A nap zárásaként már hagyomány, hogy postagalamb röptetést láthatunk.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Projekttalálkozó Lengyelországban
A Comenius program keretében a Vörösmarty Mihály tagintézmény 16 fıs küldöttsége
projekttalálkozón vett részt 2009. május 16-20-ig a lengyelországi Czestochowában. Útközben lehetıségük nyílt megtekinteni a világhírő wieliczkai sóbányát, Krakkó várát, a Wawelt,
a fıtéren a híres posztóházat és az ołsztyni várromot.
A vendéglátó iskola nevelıi és diákjai nagy szeretettel fogadták a magyar és török vendégeket. Rövid pihenı után megmutatták városuk legnevezetesebb épületét, a Jasna Gora
kolostort.
A lengyel hagyománynak megfelelıen sóval és kenyérrel üdvözölték a küldöttségeket,
majd a vendéglátók bemutatták mősorukat, melyben történelmük jelentıs eseményeit elevenítették fel. A programról a helyi televízió is tudósított.
A következı napon a török partner bemutatkozó mősora nagy sikert aratott, majd a lengyel diákok játékos vetélkedın adtak számot arról, mit tudnak partnereik országáról.
A magyar csoport bemutatta iskoláját és az általunk készített projektterméket, melyben
névnapokhoz kapcsolódó népszokásokat dolgoztak fel. A húsvéti locsoláshoz kapcsolódó
jelenet után népdalcsokor zárta a mősort.
A pályázat megbecsültségét az is bizonyítja, hogy a 250000 lakosú város polgármestere
fogadta a tanári küldöttségeket és ajándékcsomaggal kedveskedett.
Fájó szívvel búcsúztak a partnerek egymástól, szerencsére nem hosszú idıre, hiszen
szeptemberben az orosházi iskola láthatja vendégül a lengyel és török partnereit.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Ünnepi hangverseny
„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegı. Sokan csak
akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”
/Kodály Zoltán/
2009. május 25.- én, hétfın tartotta év végi, ünnepélyes hangversenyét a zenei tagozat.
A minden évben megrendezésre kerülı ünnepségre nagy izgalommal készültek az
ének osztályok.
Az estét Kardosné Bánhidi Éva tanárnı által vezetett Kicsinyek Kórusa nyitotta meg.
Majd a legkisebbek, az 1. osztályosok következtek. İk egy népi hagyományt elevenítettek fel: a pünkösdölést.
A 2. 3. osztály népdalokat, kétszólamú énekeket mutatott be a közönségnek.
A 4.a osztály igazi lakodalmi hangulatot teremtett a „Galgamácsai lakodalmas” elıadásával.
Az iskolájuktól búcsúzó nyolcadikosok ballagó dalokat énekeltek, majd igazi
„örömzenélés” következett.
Lengyel Erik zongorán, Törköly Márton gitáron kísérte az osztály énekét.
Az estét az iskola Kodály Zoltán Gyermekkórusa zárta, majd minden szereplı bejött a
színpadra, s elénekelte az Anyák himnuszát.
Csaknem 200 gyerek szép énekével, és a lelkes közönség vastapsával zárult ez a szép
este.
Köszönet érte a felkészítı tanároknak: Dávidné Bartha Szilviának, Göblyös Miklósné,
Ildikó néninek, Kardosné Bánhidi Évának és a zongorakísérıknek: Tóth Judit tanárnınek és
Pintér Vilmos tanárúrnak.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Papírgyőjtés
A korábbi évek hagyományának megfelelıen idén is megszerveztük a papírgyőjtést.
A világgazdasági válság sajnos ezen a téren is érezteti hatását. Míg régebben több átvevı
közül választhattunk (általában aszerint, hogy ki fizet többet és szállít gördülékenyebben)
ebben az évben nem kis feladat volt megfelelı céget találni. Szerencsére egy gyulai vállalkozó felvállalta a várhatóan nagy mennyiségő papír elszállítását. Az elızetes megállapodás
alapján már korán reggel megjelentek a cég munkásai és megkezdtük az elıkészületeket. A
gyerekek szüleikkel már reggel 6 óra után elkezdték hordani a papírkötegeket a sportpályára,
ahol minden osztály számára kijelöltünk egy területet. Idén nemcsak az új átvevı volt eltérés
a korábbi évekhez képest, hanem még az egyik óvoda is nálunk győjtött. A várhatóan nem
túl nagy mennyiségő papírt másképp nem tudták volna értékesíteni és mi szívesen segítettünk, hiszen az utóbbi években egyre szorosabb együttmőködés alakult ki az iskola és az
óvoda között. Az ovisok papírját mérlegeltük elsınek (amíg az iskolások tanulta). Közel két
tonnát győjtöttek. A tanítás után kezdıdött a munka dandárja. Elızetes ütemterv szerint adták át az osztályok a győjtött hulladékot. A szállítókapacitás teljes kihasználását bizonyítja,
hogy a teherautónak fordulnia kellett és a hullámpapírt este 6 után sikerült csak elszállítani
egy másik tehergépkocsin. Pár nap múlva közölték a végleges eredményt és hozták a papír
ellenértékét. Összesen több mint 29 tonna papír győlt össze, melynek az ellenértéke az osztálykasszákat gyarapította a DÖK számára felajánlott fejenkénti 100 forintok kivételével. Ezt
a pénzt a DÖK-napi játszóház finanszírozására használták fel. Bár nehéz és kimerítı nap
volt, de eredményes, hiszen mindenki közösen szorgoskodott az udvaron és a közösen végzett munka öröme napokig áthatotta a legaktívabb tanulókat. Dicséret illeti a munkásokat is,
hiszen gyorsan pontosan dolgoztak és irányították a munkát.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Országos Kompetencia Mérés
A tanulók teljesítményének, tudásának mérése az oktatással egyidıs. Régen a számonkérés egyszerő elsajátított tananyagot, hiszen elsısorban gyakorlati oktatás volt. Az elkészített vizsgadarab, vagy katonai képzésnél maga a túlélés elegendı bizonyíték volt az elsajátításra. Manapság középiskolás korig az elméleti oktatás dominál. A mérése pedig bár
folyamatos, de nem egységes. Általában a tananyag visszaadásának képességét mérjük nem
pedig a tanultak használatát. Természetesen iskolánként, de néha osztályonként is másképp
és esetleg eltérıen értékelve. Ezek a mérések általában lezárást jelentettek a diagnosztikus
mérések kivételével. Régen megfogalmazódott az igény egy átfogó, azonos szempontok
alapján értékelt mérésre. Olyanra, ami egyben támpontot jelent a további fejlesztésekhez is.
Erre dolgozták ki az un. Országos mérést, amiben a matematikai és a szövegértési képességek használatát mérik. Tehát nem a tananyagot kell visszaadniuk a tanulóknak, hanem használni a tanultakat. 4. 6. 8. és 10. évfolyamon zajlik a mérés, melyben minden adott évfolyamon tanuló diák részt vesz. Várható, hogy a következı években 12. évfolyamon is bevezetik.
A változatos feladatok lehetıséget adnak nemcsak a tanulók értékelésére, más tanulókkal
való összehasonlításokra osztályon belül vagy akár az országosan is, hanem az értékelı
programnak köszönhetıen egyénileg és csoportonként is meghatározhatók azok a fejlesztési
területek, amelyek az elırelépéshez illetve a felzárkóztatáshoz szükségesek. Másrészt az intézményi szintő értékelés lehetıséget ad az iskola teljesítményének közérthetı módon való
publikálására is. Minden tanévben május utolsó hetének szerdáján kerül megírásra a teszt
minden iskolában.

