Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselıt! a hős esık elıtt.
Felhın vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esız.
Kibomló konttyal jı az édes ısz.
Radnóti Miklós, 1940. július 15.

IX. Fehértó Napja
2008. szeptember 13-án valósult meg a Kardoskúti Önkormányzat együttmőködésével a kilencedik alkalommal megrendezett Fehértó Napja
Kardoskúton, melynek központi helyszínéül az itteni Pusztaközpont, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság múzeumépületének udvara szolgált.
A rendezvény fı attrakcióját, a nyári szárazság miatt jelenleg szikes, a sótól
fehér medrő tavat ezen a napon a látogatók természetvédelmi ırök szakvezetésével díjmentesen járhatták be madármegfigyelés, fotózás, és a tájra jellemzı természet nyárvégi-ıszi arcának közelebbi megismerése céljából. A tájegységen megtekinthetıek voltak olyan régi magyar háziállat - fajták, mint a Körös-Maros
Nemzeti Park által fenntartott, nagy egyedszámú szürke marha gulya, racka és cigája juhok.
Népszerő volt a Dr. Kalotás Zsolt természetfotóival kibıvített Kardoskúti Múzeumban található kiállítás. A kiállítás anyaga válogatás a fotós "Körös-Maros Nemzeti Park - A természet szigetei" címő könyvébıl. A múzeum a kardoskúti táj változásait, a növény - és állatvilágot régi térképekkel, rajzokkal, fotókkal és preparátumokkal szemlélteti.
A rendezvényen a gyerekek kipróbálhatták kézmőves ügyességüket: lehetıség volt csuhéfigurák, aratódíszek, karkötık készítésére és mézeskalácsfestésre. Vendégeink bográcsban készült szürke marha pörköltet kóstolhattak a közkedvelt Labozár Antal és zenekara által elıadott nótákat hallgatva.
A délután folyamán helyi illetıségő táncosok, énekesek szórakoztatták a nagyközönséget: a
színpadon Orosháza Város Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája Uzsoki Utcai Tagóvodájának gyermektáncosai, a Tekergık Népzenei Együttes, a Bokréta Népdalkör és az Árendás Néptáncegyüttes lépett fel. Az idei rendezvény látogatóinak száma 1500 fıre becsülhetı.
A rendezvényen a tagintézmények csapatai is vetélkedhettek egymással.
A végeredmény:
I. Czina Sándor Tagintézmény
II. Vörösmarty Tagintézmény
III. Székhelyintézmény
IV. Eötvös Tagintézmény
V. Kardoskút Tagintézmény

Összintézményi tőzvédelmi oktatás
Összintézményi tőzvédelmi oktatás volt az Eötvös József Tagintézmény Sportcsarnokában. Az oktatást Marton Gergely tőzmegelızési kiemelt fıelıadó tartotta.
Az elıadásban felmerülı, bekövetkezı tőzesetek alatti intézkedéseket, ismerhettük meg.
A háztartásban elıforduló helyzetek megoldására is kaptunk hasznos tanácsokat. Az elıadó projektoros elıadásra készült, ami technikai okok miatt elmaradt. Október 2-án a pótoktatáson már a kivetített és szörnyő képek még hitelesebbé tették az ügy fontosságát és lényegét.
Az elıadó figyelembe vette hosszú napunkat az iskolában, ezért nem nyújtotta túl hoszszúra, sıt humoros könnyen felfogható elıadást hallhattunk tıle. Iskolánkból minden pedagógus, technikai dolgozó képviseltette magát.

Czina Sándor Tagintézmény
Úszásoktatás
Tagintézményünk 3. 4, 6. és 7. osztályosai szeptember 2. hetében úszásoktatáson vettek részt Gyopárosfürdın. A viszonylag nagy létszámú részvétel oka az
volt, hogy az iskolafelújítás és a kedvezıtlen idıjárás miatt korábbi években elmaradtak ezek az oktatások.
Az alsó tagozatosok délelıtt, a felsısök délután ismerkedtek a vízzel, az úszás
alapjaival. Az idıjárás végig kegyes volt hozzánk, így sikerrel zárult ez a szokványostól
eltérı tanulási forma.

Szüreti mulatság

Szeptember végén az alsós munkaközösség és a DÖK rendezésében színes programban
volt részünk. Az egyik kedvenc, hosszú évekre visszatekintı hagyományos foglalatosság a
mustkészítés és –kóstolás volt a tanulók és a vendégek körében, akik a reneszánsz korabeli
szokásokról is hallhattak érdekességeket az édes nedő készítésével kapcsolatban. A kisebbek az ıszt idézı kézmőves foglalkozásokon vehettek részt, szılıfürtöt és színes levélnyomatot készíthettek ügyes kező diákjaink. Igen kedvelt volt az arcfestés is. A kisállatbemutató az október eleji állatok világnapját hozta elıbbre tagintézményünkben, ugyanis
ezen a napon az iskola minden tanulója kiránduláson vett részt. A különleges kisállatokat a
gyerekek hozták be az iskolába. Élményt jelentett, hogy szabad volt ezeket megsimogatni.
A világnap megünneplését célozta az a korábban meghirdetett rajzpályázat is, amelynek
eredményhirdetésére is szeptember 26-án került sor. Elfogadták meghívásunkat az Uzsoki
és az Ifjúság úti Tagóvodák kis lakói is.
A jó hangulatú nap elmaradhatatlan programja volt a táncház. Kicsik és nagyok fürgén
„ropták” az udvaron.

Eötvös József Tagintézmény
Gondolj a szívedre
Szeptember utolsó vasárnapján rendezték meg a "Szív világnapját". E napon sokféle rendezvény várta az érdeklıdıket a Petıfi Mővelıdési Központban. Amíg a felnıttek érdekes és
hasznos elıadásokat hallgattak, megmérették a vérnyomásukat és vércukor szintjüket, addig
a gyerekek sport- és kreatív foglalkozások közül válogathattak. Tagintézményünk tanulói,
tanáraik segítségével csapatokat szerveztek, hogy összemérjék erejüket, ügyességüket a többi tagintézmény diákjaival. A felkészülés, a szülök lelkes buzdítása meghozta az eredményt.
A sportversenyen a 4. és 6. b osztály csapatai harmadik helyezést értek el. A kreatív vetélkedın a 3.a,b és 4.a,b tanulói is harmadikok lettek.
Gratulálunk a gyerekeknek és az ıket felkészítı, kísérı nevelıknek

Mesék Mátyás királyról
Szeptember 13-án rendezték meg Kecskeméten a reneszánsz év jegyében meghirdetett
„Mesék Mátyás királyról” mesemondó verseny régiós döntıjét, ahol mondákat, népmeséket
adtak elı a tanulók. A helyszín „Meseország” hangulatát idézte, a színpadon Meseország
királyának és királynıjének jelképes koronája volt látható. Iskolánk két tanulója eredményesen szerepelt. Gyivicsán Pál 6.a osztályos tanuló 3., Bara Alexandra 8. c osztályos tanuló 1.
helyezést ért el, s ı képviseli az országos döntıben Dél-Alföldet. Felkészítı tanáruk
Makádiné Arany Rózsa.

Eötvös József Tagintézmény
Erdei iskolában voltunk

Egy borongós, kora ıszi reggelen 30 mindenre elszánt kisdiák és nevelıik mégis felszállt
a buszra, hogy tovább folytassák az Eötvösös hagyományokat, és Erdei iskolába utazzanak.
Az úti cél a festıi környezetben elterülı palóc falu, Bogács volt. Sajnos az idı végig hővös és esıs volt, de ezt feledtette az a változatos program, amiben a tanulók részt vettek. Az
öt nap alatt ellátogattak Noszvajra, a de la Motte Kastélyba, megismerték a környezı falvakat, és az ott élı mesteremberek munkáját. Így megismerhették a fazekas mesterséget, készítettek mézeskalácsot, tájházat, múzeumot, templomot látogattak. A rideg idı ellenére a
túrázás sem maradt el. Felkapaszkodtak a kaptárkövekhez, a 70 millió éves Subalyuk barlanghoz. Természetesen a lovaglás sem hiányzott a programból.
A hét végén sok élménnyel gazdagodva tértek haza.

Székhelyintézmény
Újra indul a Comenius projekt
Iskolánk ismét részt vesz egy Comenius projektben, mely két évre szól. A projekt címe
„Together for our planet!” vagyis „Együtt a Földünkért!”. A projekt témája a környezettan, mely
négy témakörre osztható: élılények, víz, hulladék feldolgozás és egészséges életmód. Minden
témakör projekttermékkel zárul. A projektben
alsó tagozatos tanulók vesznek részt tanítóik irányításával. A résztvevı iskolák között munkamegosztás és felelısi rendszer mőködik. Iskolánk
felelıs a projekt bábfigurájának elkészítéséért,
ami körbeutazza a résztvevı országokat a projekttalálkozók során, ötleteket ad a kézmőves tevékenységek lebonyolításában valamint a
tanulók közötti kapcsolatok kialakításáért. A tanulói tevékenységek között szerepel faültetés,
egy „Európa állatai” album létrehozása, egy nemzetközi falevélalbum elkészítése, nemzetközi poszter készítés a választott nemzeti jelképrıl, amely egy fa, a víz tanulmányozása, mini
koncert rendezése saját készítéső hangszerekkel, stb. A projektproduktumok létrejöttéhez
Koordináló iskolánk: Szkola Podstawowa nr 67, Katowice, Lengyelország
Partneriskolák:
Ecole Saint Yves, Rennes, Franciaország
CEIP Dolors Monserda Santapau, Barcelona, Spanyolország
Orosháza Város Általános Iskolája, Orosháza, Magyarország
A francia iskola 2008. novemberében szervez projekttalálkozót. Iskolánk 2009. májusában
rendez találkozót, ahol a projekttagok megbeszélik az addig elvégzett feladatokat, értékelik
az együttmőködést és összeállítják a vízrıl készített posztert.

Ráhangoló tréning
Szeptember 12-én az iskolánk udvarán közös szalonnasütést szerveztünk pedagógusainknak és a gazdasági dolgozóinknak.
A tanévre ráhangoló, csapatépítı céllal önkéntes alapon vehettek részt az alkalmazottak
párjukkal együtt. Szalonnát sütöttünk, kenyeret pirítottunk, salátát, pogácsát ettünk.
Nagyon jó hangulatban telt az este, énekszóval, sok nevetéssel 10 órakor ért véget.

Székhelyintézmény
Úszás
Ebben a tanévben az önkormányzat finanszírozásában ısszel is és nyár elején is járhatnak
úszni az 5. osztályosok.
A mostani 5. évfolyamban nagyon sok tanuló már tudott úszni, mindössze 17 tanuló volt
kezdı.
A mostoha idıjárás miatt- külön engedéllyel- az élményfürdı benti medencéjében kellett
megoldanunk az oktatást. Ebbıl eredıen az úszni már valamennyire tudó gyerekeknek a
mélyvízi oktatást nem lehetett megvalósítani. Ez a nyár elejére maradt.
A kezdık közül négy tanuló csak úszódeszka segítségével tudott siklani, a többiek a sikláson túl a mellúszás kar és lábmunkáját is elsajátították. Számukra a levegıvétel beépítése
lesz a nyár eleji feladat.
A 4 félénk tanuló talán a nyáron már deszka nélkül is megpróbál siklani, hiszen a vízzel
sikerült megbarátkoztatni ıket.

Itt járt Zsolnai Tanár Úr
Szeptember 22-én iskolánkban látogatást tett Dr. Zsolnai József a Veszprémi Egyetem Pápán mőködı Pedagógiai Kutatóintézetének igazgatója, a Pannon Egyetem Neveléstudományi
Intézetének professzor emeritusa.
Iskolánk programjának, módszertanának a szülıatyja meghatódva fogadta a tantestület
tiszteletteljes megjelenését. Köszönetét nyilvánította ki mindazért a kiemelkedı munkáért,
melyeket az ÉKP-s konferencián bizonyítottunk. Reményeit fejezte ki, hogy a tudománypedagógiai gondolkodásmód kialakítását iskolánk a jövıben is szorgalmazni fogja. Az általa
elmondott köszönı mondatok növelték önbizalmunkat, s erısítették megbecsülésünket.

Székhelyintézmény
Szív világnapja
A Magyar Nemzeti Szívalapítvány és a Magyar Kardiológusok Társasága minden évben
szeptember utolsó vasárnapján, a Szívünk Napján hívja fel a szív és érrendszeri megbetegedések kiemelkedı gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósítható megelızési módszerekre a figyelmet.
Ezt a napot kb. 100 országban, így hazánkban is megrendezik. Városunkban ezen a vasárnap
Délután mozgalmassá volt a Kossuth utca és környéke. Felnıttek és gyerekek sokasága
vett részt a programokon, különösen szép számban jelentek meg iskolánk tanulói, pedagógusai.
Különbözı szőrıvizsgálatokon ismerhettük meg saját rizikófaktorainkat, változatos elıadásokon tájékozódtunk a korszerő egészségmegırzésrıl, valamint a mozgást népszerősítı
versenyeken, kézmőves foglalkozásokon próbálhattuk ki rátermettségünket.
A rendezvény a szokásos „Szív rohammal” indult, ahol az egészségükkel és szívügyükkel
törıdı fiatalok és idısek együtt vettek részt. Sajnos ebben az évben kevesebb érdeklıdıt
vonzott a futás, de a kis csapat lelkesedése még mindig dicséretes volt. (a beharangozással
ellentétben nem mindenkinek jutott póló)
Iskolánk tanulói játékos sportversenyen mérték össze ügyességüket más iskolák csapataival.
Szépen helytállt csapatunk, különösen jó volt szurkolni az elsıseiknek. A gyerekeket
Ekéné Nagy Edit és Fehérné Kiss Katalin készítette fel.
Ferencsik Zoltánné tanítványa Czvitkó Balázs 4.a osztályos tanuló Zsombor vitéz címő
saját mővét mesélte el.
A nap végén kreatív foglalkozásokon és vetélkedın mutathatták meg leleményességüket.
Bízunk abban, hogy a rendezvény résztvevıi élményekben gazdagon tértek haza, és az
egészségmegóvás sokkal fontosabb lesz mindenki számára.
Ezen a nyáron Sitkei Anikó és Ferencsik Zoltánné a Szalvis víz lelıhelyén Bükkszéken
táborozott iskolánk 45 tanulójával.
Nagyon szórakoztató, vidám kirándulás volt.
Programjaink között szerepelt Eger nevezetességeinek megtekintése, Szalajka-völgyben
egy kellemes kisvasúti utazás után felmásztunk az ısember barlanghoz.
Nem maradhatott ki a Siroki vár megmászása sem. Kimelegedve értünk fel a várromhoz,
ahonnan csodálatos kilátásban gyönyörködhettünk.
Rendeztünk számháborút, Ki mit tud?-ot szellemi vetélkedıt, activity-t, és sok közös játékot. Felhıtlen egy hét után élményekkel gazdagon tértünk haza a gyerekekkel

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Tájékoztató a nem szakrendszerő oktatásról
A 2008/2009-es tanév egyik kiemelt feladata a nem szakrendszerő oktatás bevezetése az
ötödik évfolyamon. Ehhez kaptunk segítséget a Vörösmarty Mihály Tagintézményben megrendezett konferencián.
A tanácskozás egy könyvbemutatóval kezdıdött, ahol bemutatták az ebben a témakörben
eddig megjelent kiadványokat. Ezeket a könyveket meg is lehetett vásárolni a helyszínen. A
megbeszélésen jelen volt, és segítséget nyújtott Fekete Gabriella, a Békés Megyei Humán
Fejlesztési és Információs Központ munkatársa is. Beszámolót tartott a lehetséges megoldási
módszerekrıl, valamint arról, hogy más iskolákban hogyan oldották meg ezt a feladatot.
Készségesen válaszolt a felmerülı kérdésekre is. Ezután Kisné Bor Emília elmondta, hogyan
fogjuk mi megvalósítani iskolánkban a nem szakrendszerő oktatást. Megtudtuk, hogy közösen el kell készíteni a nem szakrendszerő oktatás tantervét, valamint tanmenetét. Tájékoztatást adott az elkövetkezı öt hónap fejlesztendı kompetencia területeirıl és az értékelésrıl.

Bebarangoltuk a Csodavilágot

Szeptemberben kinyíltak az iskola kapui. A Vörösmarty Tagintézménybe induló elsısök
izgatottan várták a „Varázslatos Új Világot”.
Nagyon sok színes program várt rájuk. Két hét alatt megismerkedhettek az iskolával, tanítókkal, társaikkal és az új környezettel. A „Csodavilág” rendkívül változatos programokat
nyújtott a számukra.
A felsıs gyerekek szobakoncertet adtak nekik, amely során együtt énekelték a tanult óvodai dalokat. Megismerkedhettek sok hangszerrel is. A piaci séta után—ahol ık maguk vásároltak be—együtt készítették el a tízórai zöldség– és gyümölcssalátát a 3. évfolyamos tanulókkal. Nemcsak a gyerekek a szülık is jól érezték magukat a családi sportnapon. Nagyon
örültek a gyerekek, amikor visszatérhettek az óvodájukba és óvó-nénijüknek, régi társaiknak
élménybeszámolót tarthattak az addigi eseményekrıl. Majd az egész „Csodavilág” program
az elsısök avatásával zárult, ahol a Vörösmarty Mihály Tagintézmény tanulóivá váltak.
Ez a varázslatos világ nem, csak a gyerekek számára könnyítette meg a beilleszkedést,
hanem esélyt adott arra, hogy a szülık is megismerhessék az új közösséget és a tanítókat.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Vörösmarty—nap
Ha szeptember, akkor iskola nap. Hagyományainkhoz híven szeptember 26-án rendezte
meg iskolánk Mihály naphoz kapcsolódva Vörösmarty-napját. Ebben az évben programjainkat a reneszánsz jegyében szerveztük, ezzel gazdagítva a város ünnepi mősorait.
A programok már elızı nap kezdıdtek, amikor korabeli ruhákba öltözött gyerekek
lovaskocsin járták végig a város iskoláit, intézményeit, vásári forgataggal invitálva a kíváncsiskodókat iskolánkba. A nevezetes nap az emlékfutással kezdıdött, majd megkoszorúztuk
névadónk emléktábláját. Az irodalmi színpad fergeteges hangulatú elıadásával indult a program, majd elindultak az osztályok teljesíteni „lovagi tornájukat”.
Igazi reneszánsz korba csöppentek tanulóink, hisz olyan állomásokon kellett ügyességüket, bátorságukat megmutatniuk , mint:” Mátyás király Divatháza, Mátyás kocsisa voltam,
Harcra fel, hív a fekete sereg!”A kicsik is kivették részüket a viadalból, hisz dárdát dobálhattak, íjászkodhattak , molnár kisinasként zsákokat hordtak. Nagy érdeklıdés övezte a
kocsihúzást, a diótörést vagy a rúd tartást. A nap fénypontja az apróddá fogadás volt , melynek során a ceremóniamester és az iskolavezetés „ felkent” képviselıje elıtt fogadalmat tettek tanulóink , s vitézzé ütettek. Errıl a nemes eseményrıl királyi pecsétes levelet is kaptak,
mely örök emlék marad a 2008-as Vörösmarty-napról.
A reneszánsz nap programjai nemcsak tanulóinknak, hanem minden érdeklıdınek kellemes és izgalmas szórakozást nyújtott, hisz bárki élvezhette az íjászok, a tőzfújók, az ugrócsoportok bemutatóját. Az utcán pedig a járókelık gyönyörködhettek a népi kirakodók színes portékáiban.

