


Október hónapban  

Eötvös József Tagintézmény 

 

ÖKOISKOLA LETT AZ EÖTVÖS 

Iskolánk  pályázat útján nyerte el az Oktatási Minisztéri-
um, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
által létrehozott Ökoiskola címet. A cím három évre szól, mely 
időszak alatt folytatja, és magasabb szintre emeli az  intéz-
mény környezeti nevelési programját a fenntarthatóság érdeké-
ben. Az ökoiskola a jövő iskolája, ahol kiemelt szerepe van a 
környezeti nevelésnek, az egészségtudatos életmódnak. Az 
iskola minden tevékenysége tükrözi a környezettudatosságot. 
A pedagógusoknak környezeti nevelőkké kell válniuk, ún. 
„zöld szemlélettel” gondolkozni, s ezt közvetíteni a diákok és a szülők felé is. Az oroshá-
zi  környezeti értékek és gondok megismerése is  fontos részét képezi az intézmény pedagó-
giai munkájának. Október 2-án, szombaton az állatok világnapja alkalmából a Szikhát állat-
menhelyre látogattak tanulóink, október 14-én szorgos kezek gyűjtötték a papírt, október 23-
án pénteken  a Világtakarítási Nap alkalmából Gyopároson a tisztább környezetért dolgoz-
tak. 



Október 1.  

Czina Sándor Tagintézmény 

 

SZÜRETI MULATSÁG, ÁLLATOK VILÁGNAPJA A 
CZINA TAGINTÉZMÉNYBEN 

 

Évekkel ezelőtt a az iskola egyik osztálya környezetismeret óra keretében szőlőt pré-
selt, és ismerkedett a mustkészítés fortélyaival. A szüreti mulatság később iskolai szintűvé 
nőtte ki magát, és a kezdeményezést összekapcsoltuk az állatok világnapjával. E kettősség 
jegyében telt október 1-je péntek tagintézményünkben. Reggel minden diák a kedvenc plüss-
állatkájával indult el otthonról. Aztán egész nap velük lehettek az osztálytermekben, sőt a 
harmadik szünetben az iskola diákjai összegyűltek az udvaron, ahová mindenki magával vit-
te kis kedvencét is, szimbolizálva azt, hogy amennyire szeretik kedvenc játékállataikat, úgy 
szeretik az élőket is. Délután a diákok bemutathatták kedvenc élő állatkáikat is. Kutyák, tek-
nősök és hörcsögök – csak néhány azok közül, melyeket elhoztak a gyerekek. Szüreti mulat-
ságról lévén szó, a hagyományok ápolása is teret kapott, a gyerekek bepillantást nyerhettek a 
mustkészítés rejtelmeibe, játszóház keretében kézműves foglalkozásokkal ismerkedhettek, 
kukoricát morzsoltak, táncházban vehettek részt.  Mindemellett arcfestés és filmvetítés is 
színesítette a programot. A rendezvény mustkóstolással zárult. A szüreti mulatságra egy fürt 
szőlő volt a belépő. 



Október 4. 

Székhelyintézmény 

 

ALMAPROGRAM ISKOLÁNKBAN 
 

Alsó tagozatos tanulóink hetente négyszer kapnak almát. A Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal hirdette meg az iskolagyümölcs programot két évvel ezelőtt, hogy a kisisko-
lások minél többet fogyasszanak gyümölcsöt, és figyeljenek az egészséges táplálkozásra. 
Tanulóink nagyon örülnek az almának, hiszen tudják, milyen fontos a gyümölcsfogyasztás. 
Fő cél a tudatos egészséges életmód kialakítása már az iskolás korban. 



Október 6. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

PAPÍRGYŰJTÉS A CZINA TAGINTÉZMÉNYBEN 
 

Az október 5-i egész napos keddi eső igen elszomorította a tanulókat iskolánkban, hi-
szen az előző hetekben nagy igyekezettel gyűjtötte minden osztály az október 6-ára meghir-
detett hulladékgyűjtésre a papírt. Szerdán aztán gyönyörű, őszi napsütéses időben zajlott le a 
program. Tanulók, pedagógusok és szülők közös, áldozatos munkájának eredményeként is-
mét több mint 10 tonna papírhulladékok gyűjtöttünk össze alig 4 óra alatt. A kisebbek 3391 
kg-ot, nagyobbak 7300-at mozgattak meg ezen a napon.  A versengés jutalma tagozatonként 
a „vándorzsák” és egy-egy torta a legeredményesebben dolgozó osztályoknak.  

A befolyt összeget tagintézményünkben iskolai és osztályprogramok lebonyolítására 
fordítjuk majd. A gyűjtésbe bekapcsolódó valamennyi tanuló, szülő és pedagógus derekasan 
helytállt ezen a napon. Köszönet munkájukért! 



Eötvös József Tagintézmény 

 

Kardoskút nevezetességei 
 

2010.október 6-án iskolánk 47 kisdiákjának az érdeklődésére látogatást tettünk 
Kardoskútra, a Körös-Maros Nemzeti Park Természetvédelmi területére. Látogatásunk fő 
célja az itt tenyésztett és egyben őrzött őshonos állatok megtekintése volt, melyet az őszi ma-
dárvonulás látványával egészítettünk ki. 

Intézményünk 2010. tavaszán csatlakozott az ÖKOISKOLA-i programhoz, melyet 
számtalan vállalással és programmal igyekszünk színessé tenni, a felnövekvő generációt en-
nek szellemében tudatosan felnevelni. A szeptemberi „Fehértó” napján egy csapattal mi is 
szerepeltünk, sajnos a kora őszi esős idő a tervezett nagyobb megmozdulást nem tette lehető-
vé. Ezen előzmények ismeretében szerveződött az októberi kirándulás, mely jó fogadtatással 
bírt elsősorban a kisebbek részéről. 

Török Sándor természetvédő vezetésével komoly, szakszerű, egyben a gyerekeknek 
szóló szakvezetést kaptunk a telephelyen. Megcsodálhattuk a rackajuhot, a cigáját betekin-
tést kaptunk a szürke marha tenyésztéséről, az UNIÓS pályázatok adta lehetőségekről. Nagy 
élmény volt a telepen tartott ló emberszeretete, aki nagy türelemmel viselte a gyerek és fel-
nőtt sereg simogatását, közelségét. 

A telepet elhagyva őszi madármegfigyelésre kerülhetett sor .Élmény volt mindannyi-
unk számára a hömpölygő darvak, a leszálló kócsagok, récék, lilik megfigyelése. 

Az ősz mindenkiben egyfajta búcsúzási érzést kelt,hiszen a madarak is messzi útra in-
dulnak tőlünk több ezer kilométerre. De tavasszal visszajönnek, és a természet újraébred. 

Bízom benne, hogy sok gyermek visszatér, és megcsodálja az élővilág ajándékait. 



Székhelyintézmény 

 

Ismét megérkezett az Öko-kamion! 
 

Ezen a szép napos késő őszi napon ismét ellátogatott városunkba az Öko-Pannon KHT 
interaktív kamionja. Hosszan kígyózó sorokban álltak előtte aprók és nagyok, közöttük az 
Orosháza Város Általános Iskolája József Attila Székhelyintézményének diákjai. Kvíz kér-
dések megválaszolása után, melyekért természetesen ajándék is járt, felmehettünk a kamion-
ra ahol rengeteg érdekesség várt ránk. Szelektálhattunk hulladékot, készíthettünk merített 
papírt, kipróbálhattuk az ügyességi játékokat és szép, színes és hasznos prospektusokat kap-
tunk. Hamar eltelt a fél óra, amit ott töltöttünk. Az iskolába visszatérve újból felelevenítettük 
a hallottakat és elhatároztuk, hogy még nagyobb gondot fordítunk környezetünk megóvásá-
ra, hiszen ez mindannyiunk érdeke! 



Október 6 - 9. 

Székhelyintézmény 

 

IRÁNY A VILÁG! 
 

A Comenius pályázat keretein belül, az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagó-
giai Szolgáltató Intézménye József Attila Székhelyintézményéből 2 pedagógus szakmai érte-
kezleten vett részt Csehországban október 6-tól négy napon át. A találkozóra Sokolov város-
ában került sor, ahol egy 4 nemzet összesen 24 diákját érintő, két éves projekt – előkészítés 
zajlott. A pályázatban szereplő országok – Németország, Csehország, Lengyelország és Ma-
gyarország — iskoláinak tanulói számára lehetőség nyílik egymás kultúráinak, oktatási sajá-
tosságainak megismerésére, valamint az angol nyelvtudásuk külföldön való elmélyítésére. 

A József Attila Székhelyintézmény a 3 ország tanárait és diákjait, Csehországból ha-
zaérkezve, 2011 szeptemberében fogja fogadni egy héten át, melyre az előkészületek már az 
idén megkezdődnek. Iskolánk diákjai pedig az ezt követő télen utaznak Németországba és 
Lengyelországba. 



Október 8. 

Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep 

 

ÚT(RAVALÓ) A HAZASZERETETHEZ 
 

Augusztus végén a rákóczitelepi iskolánkban tartották az esemény első találkozóját. Az 
országossá nőtt szakmai program azt mutatja, Orosháza város felismerte a helyi értékek to-
vábbadásának fontosságát, és ezt összintézményi szinten kívánja valóra váltani. Az I. Oros-
házi Honismereti Hét az előző tanévben az általános iskolások számára hozta tapasztalati 
közelségbe a szülőváros megismerését. A helyi identitástudat erősítésével vélhetően lesznek 
olyan szálak, amelyek biztosan kötik őket gyermekkoruk helyszínéhez. Október 8-án folyta-
tódott a program, ahol  Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár előadását is meg-
hallgathatták a résztvevők. A két nap programja tartalmi gazdagodást hozott azoknak, akik-
től elvárják, hogy ezen a téren a legtöbbet tegyék. Mert az már közhely, de attól igaz, hogy 
ma a családról az intézményekre kerül át a felelősség átadni „a múltban megszerzett erőket” 
és szárnyat adva a mának „meghódítani a jövőt”. 



Október 11. 

Székhelyintézmény 

 

ÓVODÁSOK AZ ISKOLAPADBAN 
 

A Könd utcai óvoda rekonstrúciója folyamatban van, így a nagycsoportos óvodások a 
József Attila Székhelyintézményben kezdték meg a tanévet. Az iskola tanulói nagy szeretet-
tel fogadták az ovisokat, rendezvényeinkre rendszeresen meghívjuk őket. A minap az 1.b 
osztályos tanulók fogadták régi óvodástársaikat a tantermükben. Az óvó- és tanító nénik 
szerveztek számukra közös foglalkozást a gyerekek nagy örömére. 



Október 12. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

PAPÍRGYŰJTÉS 
 

A Vörösmartyban ebben a tanévben is megrendeztük az őszi papírgyűjtést. A környezetvédelem mellett az 
osztálykasszák gyarapítása volt a cél. Természetesen azt nem kötöttük a gyerekek orrára, hogy némi nevelési 
célzattal is buzdítjuk munkára őket. Egy ilyen hulladékgyűjtés jó alkalom a közösen végzett munka örömének 
megismerésére, átélésére. Ilyenkor nem csak (alsóban főleg nem) a gyerekek gyűjtenek, hanem az egész család, 
rokonok, szomszédok megmozdulnak a nemes ügy érdekében. Az eredményességet pedig az egész osztály egy 
emberként ünnepli. A takarékosság és az informatika áldásos hatása természetesen itt is érezteti hatását. Évről-
évre egyre kevesebb papír gyűlik össze. Most 14 tonnát sikerül összegyűjteni tanulóinknak, a korábbi 10 tonná-
val szemben. Természetesen ebben az is közrejátszott, hogy a tavaszi ár dupláját kaptuk érte. 



Október 13. 

Székhelyintézmény 

 

ISKOLANAP 
 

Ebben a tanévben is méltó módon emlékeztünk meg iskolánk alapításának 116. évfordu-
lójáról. 

Előzetes feladat az volt a tanulók számára, hogy gyűjtsenek 
rengeteg hulladékpapírt, színes és fekete-fehér újságot, valamint 
műanyag palackokat. Célunk ezzel az volt, hogy egyrészt megta-
nítsuk a gyerekeket a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, 
másrészt pedig az, hogy ilyen módon gyűjtsünk pénzt közösen az 
iskola udvarának fejlesztésére, illetve valamilyen, a tanulók által 
közösen használt tárgy megvételére. A befolyt összeg egy részét 
felajánlottuk a devecseri és kolontári iszapkatasztrófa károsultjai-
nak részére. A gyerekek nagyon komolyan vették előzetes feladatukat, időben nekikezdtek a 
gyűjtésnek, így rengeteg papírt hoztak. Az udvaron történt a papíroknak a leadása, mérése, 
nagyon szervezetten vettek részt az osztályok a gyűjtési munkálatokban. Ritka az olyan alka-
lom, amikor ilyen nagy lelkesedést lehet látni a gyermekek szemében. A papírgyűjtési akció 
tehát elérte célját. 

Eközben az alsósok is és a felsősök is az iskola udvarán vagy a tanteremben pikniket ren-
deztek. Finomabbnál finomabb ennivalókat, süteményeket, szendvicseket, üdítőket hoztak. 
Az udvaron és a folyosón sétálgatva mindenki érezhette az ínycsiklandó illatokat. A gyere-
kek betartották a kulturált étkezési szokásokat. 

Az udvaron lévő betonpálya pedig helyet adott a sportversenyeknek. A gyerekek itt kipró-
bálhatták az ügyességüket kerékpáros, görkorcsolyás, rolleres, gördeszkás feladatok kereté-
ben. 

Az iskola épületében pedig a kisebbek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol 
őszi gyümölcsöket készítettek a gyerekek. Csodálatos alkotások születtek, amelyeket meg 
lehet tekinteni iskolánk folyosóján. 

Az ösztönző erő az óriás pizzák voltak, amelyeket a győztes osztályok diákjai vehettek át 
másnap, uzsonnaszünetben. Ezen kívül a tanulók társasjátékokat is kaptak az iskola alapítvá-
nyának segítségével. 

Ezt a napot mindig izgatottan várjuk, pedagógusok és gyerekek egyaránt, hiszen ezen a 
napon közösen, egymással beszélgetve egy kellemes napot tölthetünk el. 



Október 14. 

Székhelyintézmény 

 

„MONDD, SZERETED AZ ÁLLATOKAT?” 
 

Iskolánk tanítványai nagyon szeretik az állatokat, ezért nagy örömmel fogadták az Oroshá-
zi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület rajzpályázatát, melynek témája „Mondd, 
szereted az állatokat?”. Előzetesen rengeteg gyűjtőmunkát, kutatómunkát végeztünk a gye-
rekkel. Megbeszéltünk az állattartás szabályait, helyes gondozásukat, felelősségteljes tartásu-
kat. Az állatszeretet, állatvédelem állt a pályamunkáink középpontjában. Iskolánkból Kneifel 
Nóra  4.a osztályos tanuló II. helyezést, Garabuczi Vanessza 2.a osztályos tanuló az egyesü-
let Különdíját nyerte el. Nagyon örültünk, hogy minden résztvevő tanulót kedves ajándékkal 
bíztattak. A gyerekek szívesen rajzoltak az állatok védelméért! 



Október 17. 

Székhelyintézmény 

 

A SZEGÉNYSÉG ÉVE 
 

A szegénység problémájára hívta fel a figyelmet az Orosházi Családsegítő Szolgálat az 
általános iskolások számára kiírt rajzpályázattal, mely október 17-éhez, a szegénység elleni 
küzdelem világnapjához kapcsolódott. 

Az Európai Unió által készített felmérés szerint a gyermekek 25%-a él a szegénységi kü-
szöb alatt, hazánkban és ez a szám magasabb mint az uniós átlag. 

A pályázó tanulók téma iránti érzékenységét mutatják az elkészült munkák. Az elkészült 
alkotások közül három diák rajzát értékelte a zsűri első helyen. Köztük volt iskolánk 7.c osz-
tályos tanulója, Bakos Viktória is. Gratulálunk kimagasló eredményéhez. 



Október 18. 

Székhelyintézmény 

 

KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA 
 

A Tudományos Diákköri munka (TDK) Dr. Zsolnai József kutatásvezető (habilitált egye-
temi tanár) javaslatára indult el 1997-ben. A tevékenység Kiss Albert tudományos munkatárs 
koordinálásával a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Kutatóintézet ÉKP Központ Kísérleti Is-
kolája Zalabér kutatócsoportjának közreműködésével folyik az ÉKP-s iskolák hálózatában. 

A tudományos kutatómunka lehetőséget kínál a tehetségígéretek képességfejlesztésére, 
amelyre az önálló tanulási képesség, az ismeretek utáni kutatói hajlam, a nagyfokú kreativi-
tás, a jó kommunikációs képesség a jellemző. 

A legsikeresebb tudományos alkotások tanulói és felkészítő tanárai meghívást kapnak a 
regionális, majd az országos fordulóra. 

E fórumokon találkozhatnak a legjobb munkát készítő tanulók és felkészítő tanárok, és tíz 
perces előadásban mutatják be tudományos kutatásaik eredményeit. 

Iskolánk, a korábbi József Attila Általános Iskola a 2001-2002-es tanévtől aktív részese a 
tudományos diákköri munkának, közel 300 dolgozatot készítettek a tehetséges tíz és tizen-
négy év közötti kisdiákok. 

Az intézmény-összevonással a kutatómunkát még jobban kiszélesítettük, így minden tag-
intézmény bekapcsolódott ebbe a munkába. 

Október 18-án a József Attila Székhelyintézményben Dr. Kincses Istvánné a KGYTK-s 
munka orosházi koordinátora továbbképzést tartott a sok érdeklődő tanár és tanuló számára. 
A tudományos kutatómunka iránt nagy az érdeklődés, ebben a tanévben közel 50 kisdiák 
jelentkezett KGYTK-s munkára. 

Ösztönzően hatott a továbbképzésen bemutatott tudományos diákköri munkák PowerPoin-
tos feldolgozása. A legjobb 2009/2010-es KGYTK-s munkák bemutatása nagyon érdekes és 
tanulságos volt. 

A következő tanulók tudományos munkáját hallhattunk 

Sok kitartó munkával járó elfoglaltság ez a 10-14 éves gyerekeknek és a felkészülést irá-
nyító pedagógusoknak is. A több hónapos ismeretanyag-gyűjtés, mikrokutatás, tudományos 
problémafelvetés, hipotézis felállítása, összefüggések keresése nagyon sok időt, energiát és 
kitartást igényel majd a munkában résztvevőktől. 

Tanuló neve Tagintézmény Felkészítő tanár 

Jónás Noémi 7. osztályos Vörösmarty Mihály Tagintézmény Bordásné Nyíregyházki Mária 

Monostori Tamás 5. osztályos Vörösmarty Mihály Tagintézmény Jankó Béláné 

Zvolenszki Nóra 7. osztályos Eötvös József Tagintézmény Bárdos Zsuzsanna 

Groska Gergő 6. osztályos József Attila Székhelyintézmény Dr. Kincses Istvánné 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

SZÓTÁRNAGYHATALOM OROSHÁZÁN 
 

A Grimm Kiadó országos szótárbemutató körútjának egyik állomásaként október 18-án a 
Vörösmarty tagintézménybe látogatott. A szegedi székhelyű cég szótárbemutatóval egybekö-
tött termékismertetőt tartott nyelvtanároknak. A közel ötven érdeklődő a város és a környező 
települések általános és középiskoláiból érkezett. A 15 éve alapított kiadó vezetője, Borbás 
László köszöntötte a megjelenteket, majd röviden ismertette a cég tevékenységét és az elért 
sikereket. 

Smelka Eszter kiadványaik és szótáraik sajátosságaira hívta fel a figyelmet. Kiemelte, 
hogy a gyermekszótárak létrehozásánál nagy hangsúlyt fektettek az életkori sajátosságok 
figyelembe vételére, segítségül hívva gyakorló pszichológusokat és nyelvtanárokat is. 

Bemutatta a Kiváló Magyar Szótár díjjal kitüntetett termékeiket és a nyelvtanulást segítő 
kiadványaikat. A programról senki sem távozott üres kézzel, hiszen a jelenlévők ajándékba 
kaptak egy általuk kiválasztott szótárat. 



Október 18 - 22. 

Székhelyintézmény 

 

SZERETJÜK A JOGHURTOT! 
 

A héten ingyen joghurtot kaptak alsós diákjaink a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és az 
Orosházi Gazdakör jóvoltából. Hétfőtől péntekig minden alsó tagozatos kisdiák kap napi egy 
pohár egészséges joghurtot. Diákjaink nagyon örültek, hiszen már az iskolában megtanulták, 
milyen fontos egészségesen táplálkozni, sok tejterméket enni, inni. A tanórákon sokat be-
szélgetünk a helyes táplálkozásról, az egészséges életmódról. Köszönjük a felajánlást, nagy 
örömet szereztek tanulóinknak. 



Október 19. 

Székhelyintézmény 

 

NÉPTÁNC A NYUGDÍJASOKNAK 
 

A Családsegítő Szolgálat szervezésében zenés mulatságot, ebéddel gazdagított idősek na-
pi ünnepséget tartottak október 19-én délelőtt a helyi múzeumban. Többnyire egyedül, ma-
gányosan élő nyugdíjasoknak csaltunk mosolyt az arcára néptánc műsorunkkal.  Napok óta 
lázasan készültek iskolánk második és harmadik osztályos ÉKP-s tanulói, hogy elkápráztas-
sák lendületükkel, vidámságukkal, illetve tánctudásukkal a kedves nyugdíjasokat. A sok-sok 
táncpróba megérte! Vastapssal, ragyogó szemekkel, mosolygó arccal díjazták színvonalas 
műsorunkat. Szívesen táncolunk legközelebb is ilyen vidám nyugdíjasoknak. 



Október 23. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

A FORRADALOMRA EMLÉKEZTÜNK 
 

Az Eötvös József Tagintézményben október 22-én, pénteken délelőtt az iskola aulájában 
az 1956. évi forradalom és szabadságharc  megemlékezésére gyűlt össze a tanulóifjúság.  

Az aula hangulatos őszi dekorációja és az ünnepi faliújság méltó helyet  adott az emléke-
zésnek.  

A 7. és 8. osztályos tanulók  műsorát meghitt csendben hallgatták az ünnepi díszbe öltö-
zött  diákok. Az események felidézését az „1956 Aki magyar” című rockopera dalai színesí-
tették. Az érzelmekre is ható színvonalas műsor Lukácsné Lengyel Katalin tanárnő munkáját 
dicséri. 

Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep 

 

MEGEMLÉKEZÉS 1956-RÓL 
 

A rákóczitelepi iskolások irodalmi szemelvényekkel, zenével, 
közös énekléssel, látványos mozgáselemekkel idézték az 54 esz-
tendővel ezelőtti hősöket, a 11 napig lángoló szabadság remé-
nyét. Nem feledve, hogy  „…minden dolog mélyén béke él / És 
minden tájak éjén csend lakik / S a végtelenség összhangot ze-
nél.” Számukra 1956 üzenete nemcsak az, hogy mindig „nem”-et 
kell mondani az emberek szellemi és gazdasági kizsákmányolá-
sára, de az is, hogy ne tűrjék meg azokat, akik félelmet akarnak kelteni bennük és körülöttük. 
1956 üzenete, hogy senkinek sem szabad lehajtani a fejét, amikor az igazság megtipróival 
kell szembenézni. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

OKTÓBER 23-I ÜNNEPSÉG 
 

Az október 23-i ünnepségre szeptember végén kezdtük el a felkészülést a felsős színját-
szó csoport tagjaival. A műsor közös munkával jött létre.  A csoport tagjaiban felmerült, 
hogy korosztályuk nagyon keveset tud  az 1956-os eseményről. Ez adta az ötletet a műsor 
elkészítéséhez. A műsor elején azt játszották el a gyerekek, hogy egy próbán hogyan tervezik 
az aktuális megemlékezést. Majd mini riportok keretében bizonyították, hogy egy átlag fel-
sős tanuló tényleg mennyire keveset tud október 23-ról. Legérdekesebb eleme a műsornak az 
volt, hogy egy felnőttet játszó tanuló gyerekkori élményét idézte fel az októberi események-
kel kapcsolatban. Maga a  történet valós, egy akkoriban Körmenden élő 13 éves fiú történe-
te, aki  felnőttként Egy kis úttörő címmel jelentette meg visszaemlékezéseit a helyi újságban 
2006-ban. 

A műsor zárásaként azt közvetítették a szereplők, hogy ez az ünnep mit jelent és jelent-
het a mai fiatalok számára: 

"Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek leszünk elődeink tetteire, egy kicsit 
mindig erősebbek, okosabbak, összetartóbbak leszünk a mindennapokban, mert ez 1956 iga-
zi üzenete." 

A produkció egy közös dallal  zárult, a színjátszók Kormorán együttes Álmodj álmodót 
című dalát adták elő. 



Október 28. 

Székhelyintézmény 

 

HARRUCKERN VÁRTA JÓZSEF ATTILÁT 
 

Október 28-án ismét lehetőségünk nyílt iskolánk, a József Attila iskola hetedikes és 
nyolcadikos diákjainak, hogy Szabadkígyósra látogassanak, a Harruckern János Közoktatási 
Intézménybe. A gyerekek nem csak a verőfényes napsütésnek örülhettek, hanem a sok-sok 
hasznos és kézzelfogható ismeretnek, amivel pályaválasztásukat segítik. Hiszen egészen más 
dolog meghallgatni egy tájékoztatót, mint jelen lenni, amikor a pék tanulók dagasztják vagy 
sütik a kenyeret. Két pedagógus kíséretében érkeztek tanulóink a kastélyba, mely régi szép 
stílusával megkapó, kivételes helyszíne az oktatásnak. Ámulva nézték tanulóink a csempe-
kályhás kollégiumi szobákat, az eredeti, ódon bútorokat, polcokat és parkettát a könyvtárban. 
Sok szakmát mutattak be a középiskolások, ezzel könnyítve a gyerekek választását, hiszen 
sokan nem döntötték még el, mit szeretnének dolgozni felnőttként. A cukrászoknál a 
csokivárba és cukorkupolába nem kóstolhattak bele, de ők is tevékenykedhettek. Nagyon 
tetszett tanulóinknak, hogy a mézes süteményeket saját kezűleg díszíthették ki cukormázzal, 
Megtapasztalhatták, mennyire ügyes a kezük az ilyen finom mozdulatokhoz. Betekinthettek 
minden munkafolyamatba, megnézhették a hatalmas gépeket. Zárásként nagy sétát tettek a 
gyönyörű kastélykertben és a toronyból lefényképezhették a környéket. A gyerekek örültek, 
hogy ilyen szép környezetben tölthették a délelőttöt, s emellett talán már biztosabban tudnak 
jövőjükkel kapcsolatban is dönteni, hiszen kreatív és szép szakmákat ismerhettek meg. 



Október 29. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

EÖTVÖS-NAP AZ EÖTVÖS JÓZSEF TAGINTÉZMÉNYBEN 
 

Az Eötvös József Tagintézmény október 29-én rendezte hagyományőrző programját, az 
Eötvös-napot. A sportcsarnokban Mucsi Ágnes igazgatónő nyitotta meg az iskolai rendez-
vényt. A megnyitó irodalmi műsorában Eötvös József életéről, Békés megyei kapcsolódásá-
ról hallhattak az intézmény tanulói. Közösen elszavalták Eötvös József: Tanács című versét 
az iskola volt tanulója, Almási Gyula előversmondó közreműködésével. 

Majd a tanulmányi és közösségi munkában, valamint a sportversenyeken kiemelkedő 
eredményt elért diákok állhattak példaképül a tanulóifjúság elé igazgatói dicséretben része-
sülve. A róluk készült fotók az iskolai faliújságon is láthatók majd azzal a céllal, hogy érde-
mes jól tanulni és sportolni, az iskolai közösségért tevékenykedni. 

Ezután elénekelték az „Ígérem, hogy küzdök majd” sportiskolai indulót. 
A megnyitó rendezvényt követően 10 fős csapatokban szellemi és ügyességi akadály-

versenyen mérhették össze tudásukat az Eötvös diákok. 25 féle feladattal kellett a csapatok-
nak megküzdeni az intézmény fennállásának 25. tanévét jelképezve. 

40 tanuló 25 km-es kerékpártúrán vett részt. Úti céljuk az Eötvös-kanyar közeli volt 
Eötvös-major megtekintése, ahová emléktáblát helyeztek el. Az iskola névadója, Eötvös Jó-
zsef gyakran látogatott el ide, felesége, Rosty Ágnes családi birtokára a főváros zaja elől me-
nekülve. 

A jókedvű délelőttöt a tagintézmények közötti floorball bajnokság és az akadályver-
seny eredményhirdetése zárta. 



Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep 

 

XI. HAGYOMÁNYŐRZŐ NAP  
A RÁKÓCZITELEPI ISKOLÁBAN 

 
Október 29-én a rákóczitelepi iskolások a 150 eszten-

deje született és 75 évvel ezelőtt elhunyt, megyénkbeli Kner 
Izidor nyomdász tisztelete, a könyv, az írás megbecsülése 
köré fonták különleges napjuk programját. A rendezvény 
rangját jelezte, hogy először a témát kutató felsősök tartottak 
látványos diasorokkal szemléltetett nagyszerű előadásokat: 
közöttük a Békés megyei nyomdászat kezdetét jelentő Réthy 
Lipót nyomdájáról, a kéziratos- és minikönyvekről, a Kner 
nyomda történetéről.   Sokszínű, izgalmas kiállítás kerekedett 
a gyerekek, szülők, tanárok gyűjtötte, régi-régi családi doku-
mentumokból, megsárgult nyomtatványokból, bőrkötéses, itt-
ott még aranyporos könyvekből, évtizedekkel ezelőtt eltávo-
zottak irataiból. A gyerekek maguk készítették medalionba 
rej thető táncrendjüket,  ragasztották dióhéjba 
minikönyvecskéjüket, kezük nyomán kilószámra alakult 
nyomdai dúccá a rózsakrumpli. Kódexeik patinás árnyalatait 
csalafinta módon, ám annál praktikusabban púderrel, alapo-
zófestékkel finomították. Hetek hangulatos próbái után minden osztály egy-egy fergeteges 
produkcióval vitte színre az 1886-ban Kúnos Ignác által lejegyzett, 1926-ban Gyomán meg-
jelentetett adomagyűjtemény részleteit. Akadt osztály, ahol Naszreddin Hodzsa feleségének 
szerepét maga az osztályfőnök alakította. A szűnni nem akaró taps jelezte: a gyerekek végte-
lenül hálásak a felnőttekkel együttes játékért. Egyetlen nehézség akadt: a kora reggeltől se-
rénykedő szülők és támogatók jóvoltából a vidék jellegzetes receptje alapján készült bográ-
csosból oly irgalmatlan mennyiség kerekedett, hogy az még a nagyétkű kamaszokat is próbá-
ra tette.  A telephelyvezető azzal zárta a napot, hogy az őszi szünetre mindenkinek a világra 
egy-egy új ablakot nyitó, remek olvasmányt kívánt.  



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

KIK A LEGJOBBAK?   ITT KIDERÜLT! 
 

2010. október 29-én délután iskolánkban megrendezésre került az alsós osztályok közötti 
sportverseny. Az évfolyamok osztályonként versengtek egymással, így minden évfolyamnak 
lett győztese. 

A sportverseny nem volt hagyományosnak mondható. Olyan feladatokat kellett végigcsi-
nálniuk a gyerekeknek, amelyek az izgalommal teli szórakozást garantálják. 

Minden évfolyam zenés, aerobikos bemelegítéssel kezdett, majd gumiszalagokkal „paci 
fogó” következett, aztán lufival a fejük közt kellett a pároknak gyorsnak és ügyesnek lenni. 
Nem maradhatott ki a „teniszlabdával a kanálon” futás és a „floorball terelgetős” játék sem. 
A csúcspont mégis a rolleres verseny volt, és a gyerekek sikítottak a kommandós feladat lát-
tán. Végül egy nagyon kemény, körmérkörzéses kötélhúzás következett. 

Pirosan, elfáradtan, de csillogó szemmel, mosolyogva hagyták el a tornatermet a nebulók. 


