MÁJUS

HÓNAPBAN
ISKOLA

A 2011/2012. tanév elején döntöttünk arról, hogy benevezünk a „Madárbarát
iskola” címre. A cím odaítélésének feltétele, hogy a tanév során gondoskodjunk a
madarakról nem csak etetéssel, hanem fészkelő odúk biztosításával is. Ősztől
kezdődően a tavasz kezdetéig eleséggel láttuk el a madarakat, s biztonságos fészkelő
odúkat is készítettünk számukra. A környékünkön élő már amúgy is jelentős számú
madár meghálálta a gondoskodást, mert madárdaltól hangos iskolánk környéke, a
megszokottól is több énekesmadár trillázik naponta. Az iskolánk udvarán álló
hársfán lévő egyik kihelyezett odúban egy cinkecsalád rakott fészket. A 6 fióka
szépen cseperedik, kicsit szűkös nekik már az odú, lassan kirepülnek. További
fényképek a madarakról a Galériában találhatók a Madárbarát Iskola mappában.

Czina Sándor Tagintézmény

MADÁRBARÁT

MÁJUS 4.
Május 4.-én családi sportnapot szervezetünk iskolánkban. A program délután két órakor
kezdődött – bemelegítésként különböző fogójátékokkal. Ezt követően a sportpályán bemutatók
várták a közönséget: Az Orosházi Spartacus Birkózó Egyesület bemutatóját a judosok követték.
Mindkét esetben az iskola tanulói mutatták be tudásukat társaiknak és szüleiknek. Őket a
Nongravity akrobatika csapat követte Szilasi László vezetésével. A bemutató végén a gyerekek ki
is próbálhatták magukat néhány egyszerűbb akrobatikus gyakorlatban.
A bemutatókkal párhuzamosan a gyerekek és a szülők különböző játékokban versenghettek:
volt gólyaláb – verseny, célba dobás és asztalitenisz is.
Eközben a tornateremben egy változatos akadálypályán vezethette le fölös energiáit az, aki
esetleg nem fáradt el eléggé.
16:00 órától a szülő - diák focimeccsen a szülők bebizonyították, hogy a tapasztalat
győzedelmeskedhet a fiatalság felett.
17:00 órakor eredményhirdetéssel zárult a program, ahol díjazták a különböző versengések
legjobbjait. Ha oklevelet nem is, de egy a mozgás élményét mindenki hazavihette a tartalmas
délután után.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

SPORTDÉLUTÁN RÁKÓCZITELEPEN

MÁJUS 5.
Az idő kegyes volt, szépen sütött a nap, így minden készen állt ahhoz, hogy a ballagók az
érettségi előtt még utoljára bejárják az iskolát. Idén összesen 8 osztály 203 diákja ballagott el az
iskolából. Köszöntő beszédében elsősorban hozzájuk szólt Blahó János igazgató.
- Az orosházi gimnáziumi képzés 78. generációjaként ti 203-an néhány hét elteltével azon 8620
főhöz csatlakozhattok, akik teljesítették az érettségi követelményeit. Egy kisváros lakossága ez a
nyolcezer ember, aki az orosházi gimnáziumban mindezidáig végzett. Nyolcezer döntően sikeres
ember. A sikeresség lényege a felfedezésvágy és alkotó tudás szimbiózisa – mondta az igazgató.
Hozzátette, előttük áll az a csupa nagybetűs élet, ami magában hordozza a nagy utazásokat, a
csodálatos felfedezéseket.
- Vándor vagy, tehát minden nap tovább kell menned az úton, és ezen az úton önmagad
megismerése lesz a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb
találkozás. Az iskola, az alma mater kötelessége hogy útravalót adjon. Nem tehet mást a
búcsúztató igazgató sem, hiszen tapasztalom az értékvesztett világ rátok, ránk zúduló problémáit –
fogalmazott. Beszéde végén Blahó János kiemelte, hogy az iskola sikere a tanítványok sikere, ami
a szülők, diákok tanárok együttes munkájában keresendő. Megköszönte a szülőknek az együtt
gondolkodást, a támogatást, az otthon melegét. Majd az iskola hagyományait követve a
tablóidézetekkel búcsúzott a végzős osztályoktól és egy szál virággal köszönte meg az
osztályfőnökök munkáját.

Székhelyintézmény

BALLAGÁS

MÁJUS 10.
JÖVŐ ELKEZDŐDÖTT”-DR.

SZABÓ GÁBOR

ELŐADÁSA

Május 10-én csütörtökön zsúfolásig telt a Táncsics gimnázium aulája a Vinculum
Szabadegyetem újabb előadásán, amit a Táncsics tehetségközpont és a Gimnázium Öregdiák
Baráti Köre Vinculum Közhasznú Egyesülete szervezett. Ezúttal a lézerekről és az épülő szegedi
lézerkutató központról tudhattunk meg többet prof. dr. Szabó Gábortól, a Szegedi
Tudományegyetem professzorától. Előadásának címe “A jövő elkezdődött” Szeged a lézerkutatás
európai fővárosa volt.A szegedi egyetem rektora, aki egyben a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja beszélt a szegedi lézerkutatásokról és arról, hogy a megépülő lézerközpont óriási
fejlődést hozhat a városnak és az egyetemnek.
- A felső határ a csillagos ég, világszerte jegyzett központtá kell válni ennek a
lézerközpontnak, hiszen maga az EU ezt egy olyan projektnek szánja, amivel saját nemzetközi
versenyképességét kívánja javítani. A lézerfizika bizonyos területein néhány évig ebben a
központban olyan kísérleteknek kell zajlania, amelyek sehol máshol a világon nem lesznek
lehetségesek, ezért a tudósok és kutatók hozzánk jönnek dolgozni – fogalmazott. Kifejtette, hogy
az unió egyértelműen keletre nyit a lézerkutatásban, hiszen Prágában és Bukarestben is épül
hasonló lézerközpont, de a legnagyobb ezek közül Szegeden készül el. Arra a kérdésre, hogy
Szeged mivel érdemelte ki ezt a magas szintű kutatóközpontot úgy felelt, ehhez jó alapot adott a
nemzetközi
szinten
is
magasan
jegyzett
szegedi
egyetem.
- Azok az eredmények, amelyeket az utóbbi három évtizedben kollégáimmal elértünk ad egy
szakmai környezetet a beruházásnak. A lézerközpont komoly gazdasági fejlesztést is elindít, hiszen
olyan csúcstechnológiai cégeknek a betelepülését várjuk, amelyek intelligens munkahelyeket
hoznak létre és lényegesen hozzájárulnak a régió gazdasági fejlődéséhez – fogalmazott dr. Szabó
Gábor. Hozzátette, ebből profitálhat Orosháza is, hiszen egyre több kötődés van a két város között
az oktatás területén. Kiemelte, Orosháza ilyen értelemben egy nagy hálózat része és az egyetem, a
Táncsics tehetségközpont és a város vezetői nagyon komolyan gondolják a hosszútávú
együttműködést.

Székhelyintézmény

„A

Iskolánkban hat éve működik a földszinti galéria, amely számos kiállításnak adott már
otthont. Az idén tavasszal a madarak és fák napja alkalmából fotópályázatot hirdettünk,
természetfotó témakörben. A pályázatra az iskola tanulói, szülei és dolgozói egyaránt nevezhettek
alkotásaikkal. Ez remek lehetőséget biztosított arra, hogy tanár és diák együtt értékelje a
visszatükrözött természet eredetiségét, szülő és gyerek együtt érezze újra a fotóhoz kapcsolódó
vidám, közös családi hangulatot. A pályázatunkra sok fotó érkezett, 19 alkotónak 91 képe, ebből
válogatta ki a zsűri a legszebb, legérdekesebb 15-öt, melyek kiállítás formájában kerültek
bemutatásra. 2012. május 10-én ünnepélyes keretek között hirdettünk eredményt és
elismerésképpen minden kiállítónak átadtunk egy emléklapot és egy kis ajándékot – stílszerűen
egy képkeretet.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

FOTÓKIÁLLÍTÁS

MÁJUS 11.
ÉS FÁK NAPJA

Ismét, immár XXII. alkalommal rendeztük meg iskolánkban madarak és fák napját. Mindig
kiemelten kezeltük a környezetvédelmet, a természet megismertetetését és annak megszerettetését
diákjainkkal. Nagyon fontos feladatnak érezzük, hogy gyermekeinkbe kialakítsunk egy fajta
érzékenységet mellyel odafigyeljenek az őket körülvevő világra és felelősséget érezzenek az
élőlények iránt.
A nap folyamán nagyon sok színvonalas, érdekes előadást hallgathattak meg, sok szép
kiállítást tekinthettek meg tanítványaink. A nap Jakóné Mihály Brigitta tagintézmény-vezető
köszöntő szavaival vette kezdetét. Az alsós színjátszók kedves játéka után a programok
ismertetésére került sor.
Ezután kezdődtek előadások: A szegedi Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület
munkatársai Hajdú Mihály a gombák világát, Molnár Bettina bogarak világát varázsolta
iskolánkba. Dr Lakos István Ragadozó madarakról, madárvédelemről tartott érdekes előadást,
melyen azt is megnézhették tanulóink, hogyan táplálkozik a réti héja. Páhi Zoltán az SZTE
doktorandusz hallgatója A Föld és az ember kapcsolatáról, Mihalik Csaba a nagypapagájok
tenyésztéséről , az idősebb Mihalik Csaba pedig az orosházi posta galambászat történetéről
beszélt. Bogdán György a munkakutyák világát mutatta be, Ilovszky Árpád Mátráról és a
Mofettáról tartott bemutatót, melyet saját képeivel illusztrált, Lénárt „Léna” Ferenc állatvédelem
fontosságára hívta fel a figyelmet. A szegedi Tömörkény Gimnázium környezetvédelmi tagozatos
tanulói a legkisebbeket vezették be játékos formában az erdő titkaiba. Nagy örömünkre
ellátogatott hozzánk és gyönyörű fafaragásaival kápráztatta el Berkó Sándor fafaragó. Aki a már
használhatatlannak tűnő fadarabokból is csodákat varázsolt elénk. Ezenfelül tanítványaink és
vendégeink sok érdekes kiállítást nézhettek meg: a díszmadarakat, a kaktuszkiállítást, láthattak
ásványokat, tavaszi színpompás egynyári növényeket. Közelebbről megismerhették a méhészetet,
meg is kóstolhatták a különböző fajta mézeket. Kiállítást rendezetünk az előzetesen meghirdetett
rajzpályázat alkotásaiból, valamint az iskolánk tanulói által készített újrahasznosított tárgyakból.
Az iskola udvarán a „Napos-napok” Csemete Természet és Környezetvédelmi Egyesület sátrában
további hasznos ismereteket szerezhettek az érdeklődők.
Irodalmi színpadosaink, szimpatizánsok, régi elballagott diákok, tanulóink szülei egy flash
mobot kezdeményeztek a környezetvédelemért, melynek címe felelős vagy a földünkért, mely
nagy sikert aratott. Egyik legkedveltebb programunk a fajtatiszta és keverékkutyák
szépségversenye, hát ez az idei évben is nagyon nagy sikert aratott, hisz behozhatták és
bemutathatták kedvenceiket a gyerekek. A sok érdekes program mellett megrendeztük
versenyeinket elméleti és gyakorlati ismereteikről adhattak számot a csapatok, madárodú-készítő
verseny is volt, a mézkirálynő címért is ezen a napon történt a vetélkedés. Megrendezésre került a
körzeti rajzverseny a felső tagozatos diákoknak, a kistérségi mesemondó verseny az óvodásoknak
és az alsó tagozatos gyerekeknek, valamint a városi természetismereti vetélkedő. Az ünnepélyes
záráson tudták meg a versenyzők eredményeiket, átvehették megérdemelt jutalmukat, és az idei év
mézkirálynőjének a fejére is ekkor került a korona.
A rendkívül tartalmas napot hagyományosan a postagalambok szabadon engedése zárta.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MADARAK

MESEMONDÓ VERSENY

„A lélek hőmérője: a könyv. Mondd meg, mit olvasol, s megmondom: mi vagy,
megmondom: mi az akaratod, célod, vágyad, álmod.” Juhász Gyula
Május 11-én rendezték meg a TMKIT Vörösmarty Tagintézményben a már hagyományossá vált Kistérségi
mesemondó versenyt.
25 gyermek jelentkezett és vett részt a mára már hagyományossá váló versenyen. A verseny célja a tehetségek
bemutatkozása, lehetőséget adni, azoknak az ifjú tehetségeknek, akik szeretnek mesélni, akik szeretnek utazni egy
teljesen más világba…
3 korcsoportban indultak a gyermekek:
A zsűrinek igen, nehéz dolga volt, hiszen minden produkcióban volt valami megkapó.
Gratulálunk minden kis mesemondónak, köszönet az őket felkészítő óvodapedagógusoknak, tanítóknak és a
szülőknek.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KISTÉRSÉGI

MÁJUS 14.
Iskolánk jelenleg is futó Comenius Iskolai Együttműködések pályázatának a témája a
hagyományos népi életmódhoz kapcsolódó tevékenységek, szokások felkutatása és kipróbálása a
gyakorlatban. Ezért sütöttünk már kemencében kenyeret, főztünk lekvárt, most pedig a
háziszappan elkészítését ismerhettük meg.
A napokban az OROS-HÁZI SZAPPAN Kft. Luther utcai telephelyén jártunk, hogy
megfigyelhessék a szappankészítés eszközeit, lépéseit és megismerkedjünk a háziszappan
múltjával. Tanulóink ősszel nemcsak színes és fekete-fehér papírt gyűjtöttek, hanem használt zsírt
és avas szalonnát is, melyből elkészült a tradicionális háziszappan.
Németh Csilla, ügyvezető igazgató röviden ismertette a szappan történetét, bemutatta a
diákjainknak a különböző fázisokat, majd végül a darabolás és csomagolás lépéseit is. Az így
elkészült szappanokat tanulóink egyedivé varázsolták az iskola logójával. Ezeket majd
ajándékként adjuk a következő projekttalálkozón a pályázatban részt vevő partnereiknek.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZAPPANFŐZÉS

MÁJUS 19.
2012. május 19-én került megrendezésre a XVI. Megyei számítástechnika verseny a TMKIT
Vörösmarty Mihály Tagintézményében. A diákok számítógép használat, multimédia, videó,
információ keresés, weblap kategóriákban mérhették össze tudásukat. A megyei versenyt körzeti
válogató verseny előzte meg, ahonnan a legjobb teljesítményt elért tanulók jutottak a megyei
fordulóba.
A versenyt az intézmény igazgató asszonya nyitotta meg, majd a szervezők ismertették a
verseny lebonyolításának menetét. A számítógép használat kategóriában elméleti és gyakorlati
feladatok szerepeltek. A nap folyamán mód nyílott a vektorgrafikus rajzoló programmal készült
képek kiállításának megtekintésére, de az érdeklődők végignézhették a multimédia, weblap, videó
bemutatókat, amit a robotika szakkör bemutatója követett. A szakkörös tanulók az érdeklődők
számára saját tervezésű robotot működtettek, ami nagy sikert aratott.
A versenyen a tanulók minden kategóriában széleskörű ismeretről adtak számot.
A tartalmas, jó hangulatú, eredményes versenyt az eredményhirdetés zárta. A zsűrinek igen
nehéz feladata volt, hiszen a diákok igen jól felkészültek, s nagy tudásról tettek tanúbizonyságot.
Valamennyi támogatónknak köszönetet mondunk a rendezvény lebonyolításához nyújtott
segítségéért.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

XVI. MEGYEI SZÁMÍTÁSTECHNIKA VERSENY

Május 19-én a Rákóczitelepi Iskola adott helyt a „Telepi Majális” nevezetű
kezdeményezésnek.
A program során látványos sportbemutatók, váltóversenyek, kötélhúzás és népi játékok
(úgyis mint célba dobás, gólyalábon járás, karika hajtás) várták a mozgékonyabb résztvevőket.
A nyugodtabb vérmérsékletűek kézműves foglalkozáson tölthették az időt, vagy a Telepi
Csillag Születik tehetségkutató verseny fordulóin szurkolhattak a számukra legkedvesebb
versenyzőnek.
A lányok inkább a táncházban ropták, míg a fiúk többsége a motor-szimulátornál állt sorba
vagy a modellezők bemutatóját csodálta.
A nap a versenyek eredményhirdetésével zárult, melyen rengeteg édesség került kiosztásra.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

TELEPI MAJÁLIS

MÁJUS 28.
LÁDA

A Pünkösd előtti héten minden délután szorgos kezek dolgoztak a Czina Tagintézményben,
hogy a Szántó Kovács János Múzeummal közösen a TÁMOP 3.2.10 pályázat keretén belül
elkészüljenek a tulipános ládák.
A hét folyamán megismerkedtek a gyerekek az asztalos mesterség alapjaival, betekintést
nyerhettek a régi népi hagyományokba, megismerkedtek a régi házasodási szokásokkal, a
hozomány, a kelengye vagy stafírung jelentésével.
Stafírung vagy kelengye: a hozomány egyik fajtája, ill. elnevezése. Elsősorban
vászonneműből állt: viselőruhák, díszpárnák, ágytakarók, lepedők, szalmazsák és derékalj,
kendők, abroszok, továbbá törülközők, tarisznyák, zsákok; de hozzá tartozhattak a lakás
feldíszítésére szolgáló kendők, cserépedények, kancsók, tálak, tükrök és a ruhanemű tartására
szolgáló ládák, bútorok stb. is. A kelengye sok helyen a fiatal pár részére szinte életre szóló
ellátást biztosított, de hiányoztak belőle a munkaeszközök, az önálló háztartás viteléhez szükséges
eszközök.
A projekt során két stafírungos láda készült, egyik a Szántó Kovács János Múzeumban kerül
kiállításra, a másik elkészült láda az iskolában kerül méltó helyére.
A gyerekek a láda összeszerelésétől kezdve a motívumok megtervezésén át a minta
felrajzolásában, felfestésében is aktívan kivették részüket.

Czina Sándor Tagintézmény

STAFÍRUNGOS

MÁJUS 29.
A Czina Tagintézményben diákönkormányzati program minden májusban a szalagtűzés.
Ezen a napon megállunk egy pillanatra emlékezni, a múltat felidézni. E nap emléke az a szalag,
melyen két évszám állt: 2004 – 2012. A ballagók jelképes stafétát adnak át ilyenkor a
hetedikeseknek, megkérve őket arra, hogy öregbítsék iskolánk hírnevét, ápolják hagyományainkat,
példát adva a fiatalabb diákoknak. Ünnepségünkön jelen volt tagintézményünk címzetes
igazgatója, Lipták Andrásné is. A nyolcadikosok a tanév végén huszonhatan ballagnak el
iskolájukból. Bjelik Nikolett, végzős diák Popper Péter szavaival búcsúzott:
" A biztonságot keresed?
Legyél te a biztonság!
Önmagad biztonsága.
A békét keresed?
Legyél te a béke!
Önmagad békéje.
A fényt keresed?
Legyél te a fény!
Önmagad fénye."

Czina Sándor Tagintézmény

SZALAGTŰZÉS

MÁJUS 31 -

3.

OTTHON VAGY!

A Vörösmarty Mihály Tagintézmény a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul!
Tanulmányi kirándulások magyarlakta területekre pályázata keretében 1.558.400.- Ft támogatást
nyert arra, hogy a 7. osztályos diákok (60 tanuló és 8 pedagógus) 2012.május-júniusában 4 napot
tölthessenek el Erdélyben.
A pályázat megvalósításának kezdete korábbra nyúlik vissza, hiszen a tanulók már kora
tavasztól különböző tevékenységekkel készültek a programra. A 7. a lányai koszorút kötöttek,
minden osztály prezentációkkal, beszámolókkal készült különböző témákban.
Az előkészítő órákra május 21-én került sor, ahol a gyerekek tájékoztatást kaptak az erdélyi
magyarságról, Lénárt Ferenc képes úti beszámolót tartott, végezetül játékos feladatok segítségével
a diákok számot adtak megszerzett ismereteikről.
A tanulmányi kirándulás során számos erdélyi település nevezetességeit tekintették meg,
miközben a helyi közösség számára hasznos tevékenységeket is végeztek. Elhelyezhették az
általuk készített koszorút az aradi vértanúk emlékművénél, láthatták a soborsini királyi kastélyt és
Déva várát. Lippánál a marosi tutajozásról hallgattak meg tanulói előadást és bocsátották vízre a
7. c osztály által készített tutajokat. Déván és Székelyudvarhelyen koncertet adtak és a helyi
gyerekekkel közösen nézték meg a városok nevezetességeit. Mindkét településen átadásra kerültek
a korábban itthon gyűjtött adományok, tartós élelmiszerek és könyvek. A parajdi sóbányában
tornázhattak a diákok, Korondon Józsa János, a népművészet mestere tartott előadást a
fazekasságról, jellegzetes színvilágáról és motívumairól. A székelyudvarhelyi gyerekekkel több
közös programjuk is volt: meseillusztrációkat rajzoltak, melyeket átadtak a helyi kórháznak,
tanulmányozták a rovásírást, madáretetőket készítettek és táncházban tanulták egymás néptáncait.
A 7. b osztályosok mézeskalácsból készítették el a Jézus szíve kápolna makettjét, melyet a helyi
plébániának ajándékoztak, Kolozsvárott pedig Mátyás mondákat idéztek fel.
A négy nap során nagyon sok új ismeretet szereztek a tanulók. A június hetedikén
megtartott értékelő órán számot adtak megszerzett tudásukról, aznap délután pedig beszámolót
tartottak élményeikről iskolatársaiknak és szüleiknek, végezetül megköszönték az út szervezését
nevelőiknek.
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