Októberben
Székhely Intézmény

MEZEI

FUTÓVERSENY

Az idén is megrendezésre kerülı mezei futóversenyt izgatott várakozás elızte meg.
Lelkesen készültek kicsik és nagyok, reménykedve abban, hogy ebben az évben is egy
igazi verseny során búcsúzhatnak a nyártól. Titkon álmokat szıttek, melyekben látták, ahogyan fáradt testük elsıként ér célba, lehagyva a közel száz versenyzıt. A lányok remélték,
hogy a gyengülı napsugár az ı hajukban fog tündökölni a dobogó felsı fokán. A fiúk izmaikat méregették, légzéstechnikáikat vitatták meg. A felkészülés közös pontja az edzés volt. A
gondosan felépített testnevelés órákon, a nyáron „ellustult” izmok fokozatos fejlesztése valósult meg. Tanulóink óráról órára fejlıdtek, a lefutott távok nıttek, a felhasznált idık csökkentek. A felkészülés végeztével kritikus állomáshoz érkeztünk: Ki lehet részese a versenynek? A döntést az idıeredmények befolyásolták. Osztályonként 4-5 fı indulhatott.
A kivonulás a szokásos módon történt. Elıször az alsó tagozatosokat szállította a busz,
majd a felsıs versenyzık következtek. A rövid utazás csak fokozta az izgalmakat. A gyerekek jó tanácsokkal látták el egymást. Megbeszélték a verseny körüli szabályokat is.
A bemelegítés már rutinfeladatnak számított. Mind a kisebbek, mind a nagyobbak kész
anatómiai sort állítottak össze. Az izmok bemelegítése után került sor a várva várt versenyre.
Ennek során több versenyzınk az elsı 10 között végzett, ezzel elıkelı helyet szerezve iskolánk csapatának. Elmondhatjuk, hogy a felkészülést eredményes verseny zárta, melynek
során izgalmas, vidám délutánon vehettek részt iskolánk tanulói.
Jólesı érzés volt látni a visszaúton a kellemesen fáradt ifjakat, a levegı okozta farkaséhséget, hallani a csicsergı beszámolókat, melynek gyakran elhangzó eleme volt:
„Jövıre talán…”

Október 1.
Eötvös József Tagintézmény

A

TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT

2009. október 1.-én nagy sürgés-forgás volt az Eötvös suli környékén. Megjelent az apraja és a nagyja is. Az iskola környékét tették rendbe a tanulók Bartolák Andrea tanárnı vezetésével. Összeszedték az iskola körül eldobált szemetet, nagy nejlon zsákokba győjtötték az
épület elıtt, a bokrok alján és az udvaron fellelhetı hulladékokat. A tanulók lelkesen tették
szebbé környezetüket. Reméljük, hogy igényük lesz környezetük tisztántartására, megóvására a jövıben is.

Október 6.
Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

TISZTELET

AZ ARADI VÉRTANÚKNAK

A hatodik cések adták a rákóczitelepi iskola október
hatodikai megemlékezésének mősorát. Kissné Tarján
Katalin intézményvezetı beszéde után a százhatvan
évvel ezelıtti eseményekrıl Pirer Katalin tanárnı különleges fotói és sajátos fényjátékok közepette szóltak.
A ritkán vagy alig hallott szemelvényeket, a gazdag
látványelemeket a jelenlévık áhítattal figyelték. Megsejtve az örök feladatot: „Utódtól fogja hő utód tanulni: Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”

Október 5.
Székhely Intézmény

TERMÉSZETVÉDELMI

VETÉLKEDİ

Iskolánk 3 fıs csapata 2 fordulós természetvédelmi vetélkedın vett részt.
Az elsı fordulóra április 22-én, a Föld napján került sor Biharugrán. 22 csapat versenyzett, ahol megyei II. helyezést értünk el. A feladatok között voltak elméleti kérdések, elızetes felkészülést kívánó megoldások. A legnagyobb sikert a terepen végzett feladatok adták a
gyerekeknek. Meg kellett mutatni tanulóinknak mennyire jártasak az állat- és növény felismerésében, hogyan tudják a távcsövet használni és a mocsáron átkelést is bizonyítaniuk kellett.
A 2. fordulót október 5-én, a Föld napján rendezték Dévaványán. Hazánk legnagyobb
túzokrezervátumának megismerése nagy élményt jelentett tanulóinknak. Itt szintén elméleti
és gyakorlati ismeretekbıl kellett számot adni a gyerekeknek. Összesítésben csapatunk megyei V. helyezést értek el. A csapat tagjai: Agud Angelika, Csete Vivien, Ferenczi Fanni

Október 6—10.
Székhely Intézmény

COMENIUS

PROJEKTTALÁLKOZÓ

BARCELONÁBAN

Iskolánkban, az EU által támogatott Comenius iskolai együttmőködés már ötéves múltra
tekint vissza. 2009. október 6-10. között vett részt iskolánk hatfıs küldöttsége a spanyol
partneriskola szervezésében megtartott találkozón, melyen jelen voltak a lengyel és a francia
tanárok is. Az iskolalátogatás alkalmával egy nagyon kreatív, sok gyerekmunkától díszített
iskola tárult a látogatók elé. Megtekintettük a Comenius projekt kiállítását, valamint láthattuk a spanyol gyerekek projektmunkáit, melyek a vízrıl, a vízrıl szóló fotópályázatról és a
Föld védelmérıl szóltak. A projektmegbeszélés során az iskolák bemutatták az elkészült projekttermékeket a víz és a szelektív hulladékgyőjtés témakörben. Láthattunk DVD filmet a
francia tengerpart tisztításáról, képes albumot a francia gyerekek hulladék feldolgozó üzemben tett látogatásáról és a lengyel gyerekek papírgyőjtési akciójáról. Átadtuk a rajzpályázat
rajzait, a víz színeirıl készített posztert, így már minden nemzet elkészítheti „A víz európai
színei” közös posztert. Nagyon hasznosak az ilyen megbeszélések, hiszen sokat tanulunk
egymástól. Iskolai fesztivál keretében, a gyerekek ötletes jelmezben felvonultak, katalán táncokat adtak elı, valamint „tornyot” építettek úgy, hogy egymás vállára álltak. A kerületi polgármesternı fogadta a külföldi tanárokat. A kiutazó pedagógusok megcsodálták Barcelona
nevezetességeit. Különösen, Gaudi építész épületei keltették fel az érdeklıdést. Örömmel teli
pillanat volt a tengerparti séta is.
A legközelebbi találkozót a lengyel iskola szervezi 2010. májusában.

Október 11.
Eötvös József Tagintézmény

ERDEI

ISKOLÁBAN JÁRTAK

Ha szeptember, akkor erdei iskola. Tudja már ezt minden Eötvösös kisdiák. Az idén 6. alkalommal huszonhatan indultak el a nagy útra és egészen Révfülöpig meg sem álltak. Itt
azután igen gazdag program várta ıket. Az öt nap alatt bejárták Salföldet, túráztak Hegyestőre és a Kıtengerhez. Végigjárták a Teodóra tanösvényt. Nem maradt ki a programból a
tapolcai tavas-barlang és a csodálatos szigligeti vár sem. A hét legizgalmasabb eseménye a
számháború volt, mely a 900 éves Pálos Kolostor romjai között került megrendezésre. Még a
hazafelé út is tartogatott érdekességeket. A tihanyi félszigeten körbe járták az Apátság épületeit, és próbálkozhattak a visszhang megszólaltatásával. Kellemesen elfáradva, de rengeteg
élménnyel gazdagodva tértek haza.

Október 12.
Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ACES

PÁLYÁZAT TALÁLKOZÓJA

A Vörösmarty Mihály Tagintézmény és a leobeni Neues Gymnasium sikeres pályázatot
nyújtott be az osztrák Interkulturelles Zentrum és az Erste Foundation által kiírt felhívásra.
Projektünk a vasfüggöny lebontásának huszadik évfordulójához kapcsolódik. A témavezetı
tanár Szalók József, és a résztvevı osztály egyik diákja, Vági Dóra ötnapos találkozón vett
részt Salzburgban, ahol tizenöt ország 43 támogatott projektjének képviselıivel találkozhattak. A gyakorlati segítségnyújtáson túl közös projekttevékenységek során a résztvevıknek
lehetıségük nyílt megismerni egymás oktatási szerkezetét és kultúráját. A zsúfolt program
mellett megtekintették Mozart szülıvárosának nevezetességeit, köztük Közép-Európa legnagyobb épen maradt katonai építményét (Festung Hohensalzburg) illetve a Mirabella kert
pompás virágait.
Október végén a pályázat következı lépéseként a leobeni találkozón az osztrák és a magyar diákok együtt dolgoztak a projekt megvalósításán.

Október 13.
Székhely Intézmény

ISKOLÁNK 115

ÉVES

Jubileumi rendezvénysorozatnak adott otthont Orosháza Város Általános Iskolájának József Attila Székhelyintézménye. A programok október 13-án, az iskolanapon kezdıdtek. Sajnos a rossz idı sok léggömböt elvitt iskolánk születésnapi díszeibıl, de a gyerekek jó hangulatát ez sem tudta beárnyékolni. Ezen a napon nem csak iskolánkra, hanem iskolánk névadójára is emlékezünk. A gyerekek megkoszorúzták József Attila szobrát, kinek szellemisége,
morális hagyatéka ma is él. „Az ünnep arra szolgál, hogy a múlt fényénél felelısséggel vizsgáljuk a jövı dolgait, hogy az ünnep ereje kihasson mindennapjainkra.” – hangzott el Víghné
Pintér Lilla igazgatónı köszöntıjében. İ idézte Cristopher Marlowe sorait is, melyeket mottóul választott, hogy kiemelje iskolánk egyéni arculatát: „Reményeink szerint két maradandó
dolgot hagyhatunk gyermekeinkre: gyökereket és szárnyakat”.
A megnyitó után játékos vetélkedıkön vettek részt a diákok. Üdvözlılapot készítettek,
szerencsekereket forgattak, történeti vetélkedıkön bizonyították tudásukat. Természetesen
többféle bemutatót is láthattak a tornateremben (vívás, aerobic, karate), és játékos sportversenyeken is ügyeskedhettek.
A 115. születésnap alkalmából gálamősorral tisztelegnek és állítanak emléket azoknak a
diákoknak, akik intézményünk több mint egy évszázados fennállása alatt öregbítették annak
hírnevét, mővészek, tudósok, elismert polgárai lettek városunknak, hazánknak. Emlékeznek
mindazokra is, akik nem tettek szert országos hírnévre, ám az iskola felei között sikerekben
gazdag, boldog diákéveket töltöttek, megannyi tudományt, szépséget, emberséget tanultak az
ódon épület falai között. A mősorszámok között különbözı mőfajú produkciók szerepelnek.
Kicsik és nagyok mutatják be hagyományırzı néptáncukat, verseket mondanak a gyerekek
angol és magyar nyelven, az iskola énekkara énekel két szép zenemővet és a könnyőzenei
palettáról is kapunk ízelítıt. A tanulók sokoldalúságát tárja elénk a második osztályosok
bábszínháza a hatodikosok vidám jelenete és aerobic-formációja.
Ennek az intézménynek fontos célja, hogy megmutassa az egész városnak, mennyi tehetség bontakozhat ki, ha odafigyelünk rájuk, felkaroljuk ıket. A kultúra, a mővészet szeretete
juttatta el a diákokat ehhez a teljesítményhez, s természetesen sok-sok tanulás és gyakorlás.
Elsısorban a szülıknek szeretnénk kedveskedni mősorukkal, megajándékozni ıket ezzel a
kötetlen, szórakoztató estével.

Október 17.
Eötvös József Tagintézmény

KIRÁNDULTUNK!
A természet Búvárai Alapítvány minden évben már hagyományosan megszervezi az ıszi
és tavaszi budapesti kirándulást.
Az idén az ıszire 2009. október 17.-én szombaton került sor, egy kicsit szomorkás ıszi
napon. Az ıszies hangulat nem befolyásolta a 32 diák jókedvét,akik kicsit álmosan, de annál
nagyobb lelkesedéssel vetették bele magukat a kirándulásba, és szálltak fel 5.15-kor a szegedre induló vonatra.Az elsı uticélunk a Szépmővészeti Múzeum volt, ahol megtekintettük
az állandó kiállítást. nagyon szép festményeket láthattunk.
11 órától a Fıvárosi Nagycirkuszban gyönyörködhettünk a szebbnél szebb és látványosabb mutatványokban, és nevethettük végig a bohóc produkcióit, sıt egyikünk még szereplıje is volt az "események"-nek.A több mint 2 órás elıadás minden percét élveztük, hiszen a
cirkusz fennállásának 120 éve alkalmából színvonalas mősorral várták a közönséget.
A cirkusz után a West End Cityben 3D-s filmet néztünk meg, és a nap végét vásárlással
zártuk. 18.53-kor kissé elfáradva, de még töretlen jókedvvel szálltunk fel a vonatra. Utunk
egy sajnálatos baleset miatt 1 órával tovább tartott, így 23.30-kor álltunk meg Orosházán,ahol már vártak Bennünket a szülık.
Ismét egy kellemes és érdekes napot töltöttünk el.

Október 23.
Eötvös József Tagintézmény

A

FORRADALOMRA EMLÉKEZTÜNK

Október 22-én reggel ünneplıbe öltözött tanulók gyülekeztek iskolánk aulájában, hogy
méltó módon megemlékezzenek 1956. október 23.-áról. A 7.a és 8.a osztály tanulói
Holecska Mirjam tanárnı vezetésével készültek fel az ünnepi mősorra. A megemlékezés a
Himnusz eléneklésével kezdıdött, majd a tanulók felidézték az 1956-os eseményeket, hangsúlyozva a szabadság fontosságát, amely mást jelent a gyerekek, és mást a felnıttek számára.
A mősor végén a szereplık piros rózsával a kezükben, mécsesek fényénél az iskola tanulóival együtt énekelték el a Szózatot.

Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

1956

OKTÓBERÉNEK EMLÉKÉRE

A rákóczitelepi iskola hetedikesei szóltak az ünneplıkhöz október 22-én, Kissné Tarján Katalin intézményvezetı beszéde után. A forradalmi események felidézésén túl ma is
tanulságos részletek hangzottak el Wass Albert, Reményik Sándor tollából. A modern mozgáselemekkel színesített idézetek közül ma is reményt sugárzó:
„Csak ketten legyünk együtt, ketten-hárman:
Már kivirul a lelkek tavasza,
Csak néhányan, egy kicsike kis zugban,
És az a kis zug – az lesz a Haza.”

Október 30.
Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

X. HAGYOMÁNYİRZİ NAP
2009. október 30-án reggel nyolctól este nyolcig számtalan emberléptékő és szívet melengetı programra került sor a fennállásának nyolcvanadik évfordulóját ünneplı rákóczitelepi
iskolában.
A pedagógusok által évtizedek óta ırzött és e helyütt felidézett anekdotáktól az osztályok
által, különbözı évtizedekbıl győjtögetett tárgyak, emlékek kiállításán és sokszínő, ötletgazdag bemutatásán, a régi öltözékek felvonulásán, a kívánságfa készítésen át a Vidám Versek
Versmondó Versenyéig sok-sok kalanddal kedveskedtek a résztvevıknek: mostani és volt
tanítványoknak, szülıknek, érdeklıdıknek. Sajátos hangulata volt a különleges malomjátéknak, ahol gyerekek helyettesítették a kavicsokat, miközben a közönség sosem tapasztalt, néma csönddel segítette a játékosokat. Egy kis idıre lecsendesedett a nyüzsgés, amikor a tavaly
elbúcsúzott tanítványok „ballagóköveivel” erısítették meg jelképesen az iskola falait. A déli
batyusbulit követıen gyerek-felnıtt akadályversenyen diadalmaskodtak a diákok. Sötétedés
után „Vidám kísértetek” népesítették be a pincétıl a padlásig az áramtalanított iskolát.

