OKTÓBER

HÓNAPBAN
RAJZOLTAK

A Vörösmarty tagintézmény hatodik Comenius pályázatának témája a mese. A tavaszi
svédországi projekttalálkozón a jelen lévő tanulók ötleteket gyűjtöttek, hogy mi legyen a közös
meséjük témája. Ezeket a javaslatokat figyelembe véve készült el a történet vázlata, mely alapján
Ausztriában, a leobeni találkozón a diákok képregényt rajzoltak. Iskolánként tanulói csoportok
alakultak, ahol a diákok először megismerkedhettek a képregény rajzolásának technikájával, majd
minden gyerek választott magának egy karaktert. Tanulók és nevelők számára egyaránt nagy
kihívás volt a feladat, mert ilyen jellegű és ilyen nagy volumenű tevékenységet még egyikük sem
végzett korábban. A figurák kitalálása után következett a tervezés és megvalósítás. A
projekttalálkozón ötvözték az iskolák elképzeléseit és véglegesen megformázták a képregényt.
Ezek után a színezés két változatban készült el. A hagyományos akvarell ceruzák használatával
hosszú órákat töltöttek a tanulók a rajzok mellett. Az informatika tagozatos diákok a számítógép
adta lehetőségeket próbálták ki, és a modern technika segítségével dolgoztak. Mindkét változat
kiállításra kerül a tagintézményben.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KÉPREGÉNYT

OKTÓBER 1 - 5.
KÖZÖSEN

2011. október 1-5. között 13 tanuló és 5 pedagógus képviselte a Vörösmarty tagintézményt
Comenius pályázatuk ausztriai projekttalálkozóján. Az utazás közben Fürstenfeldben rövid
városnézésen vettek részt, melynek során nemcsak a város nevezetességeit tekintették meg, hanem
kirakodóvásáron ismerhették meg a helyi élelmiszereket és biotermékeket.
A Graz közelében található Eggenberg kastély pompás parkja és kiállítása elbűvölt mindenkit.
Leobenben megtekintették a híres Gösser sörgyár múzeumát, megismerkedhettek a
sörgyártás hagyományos és modern módszereivel. A németül tanuló diákok az idegenvezetés
során próbára tehették nyelvtudásukat. Délután a város történelmébe és nevezetességeibe nyertek
betekintést.
A korábbi Svédországban tartott projekttalálkozón a gyerekek közösen létrehozták a záró
találkozón bemutatásra kerülő meséjük vázát. A mostani összejövetel fő célja e mese képregény
változatának elkészítése volt. A tanulók lelkesen készültek erre a programra és örömmel osztották
meg elképzeléseiket partnereikkel.
A delegáció tagjai az erzbergi vasércbányához kapcsolódó mondával ismerkedhettek meg
egy túra során. Ugyanezt a történetet dolgozta fel az osztrák partner modernizált változatban és
színdarab formájában mutatta be.
Stájerország fővárosa, Ausztria második legnagyobb városa, Graz történelmi
nevezetességeivel és csodás épületeivel ámulatba ejtett mindenkit. A pályázat befejezésére
Orosházán kerül sor 2012 tavaszán.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

OSZTRÁKOKKAL

OKTÓBER 6.
EMLÉKEZVE

Tagintézményünk október 6-án ünnepi műsorral emlékezett meg a szabadságharc leverésének
legsötétebb napjáról.
Aradot a Magyar Golgotának is nevezik. Így tekintett rá már egykoron a levert szabadságharcot
sirató nép, s joggal őrzi mindmáig a történelmi emlékezet.
Amikor a fogságba került tábornokokat és tiszteket az oroszok szökésre bíztatták, ők nem éltek
a felkínált lehetőséggel. Miért? Mert úgy gondolták, ha megszöknek, a puszta életüket
hosszabbítják csak meg. Hazájukért aligha tehetnek, kegyelemkenyéren élhetnek. Ha kivégzésük
megtörténik, azzal évszázadokra ébren tartják a magyar forradalom és szabadságharc emlékét.
Kivégzésük napjára mindig emlékezni fog a magyar nemzet.
Ezt a szellemiséget, az önként vállalt vértanúság hősiességét adta vissza a rákóczitelepi tanulók
megemlékezése.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

ARADRA

OKTÓBER 7.
MULATSÁG A

CZINÁBAN

A Czina iskolában a szüreti mulatságon az Állatok Világnapjáról is megemlékeztek. A szüreti
mulatság évekkel ezelőtt egy osztályközösség ötlete alapján indult útjára, később vált iskolai
rendezvénnyé, aminek keretében az Állatok Világnapjáról is megemlékeznek a diákok. A
programok sorát az Uzsoki óvoda néptánccsoportja nyitotta meg, a bemutató végén sok diák,
pedagógus és szülő csatlakozott az ovisokhoz és egy közös össznépi tánccal folytatódott a
mulatság. Ezen a napon az Ifjúság úti óvoda csoportjai is ellátogattak hozzánk. Egy másik
helyszínen többek között cicákkal, kutyusokkal, kisegerekkel, teknősbékákkal, papagájokkal és
egy kaméleonnal ismerkedhettek meg a gyerekek, a rendezvény keretében ugyanis a diákok
bemutathatták kedvenc állataikat. A mustkészítés rejtelmeibe is betekintést nyerhettek, hiszen a
belépő egy fürt szőlő volt. A tanulók játékos vetélkedőkön bizonyíthatták, mennyire gyorsan
tudnak kukoricát hordani és morzsolni, vagy zsákban futni, ezzel felelevenítették a népi
hagyományokat is. Akik pedig a kreativitásukat szerették volna próbára tenni, azok az orosházi
hímzőkör tagjainak segítségével különböző alkotásokat készíthettek, vagy korábban benevezhettek
a madárijesztő-készítő pályázatra, melynek eredményhirdetése is ezen a napon volt. A rendezvény
fénypontja a voltizs (lovastorna) bemutató volt; Budavári Zsófia tanítványai lóháton bemutatott
akrobatikus mutatványaikkal kápráztatták el közönségüket. A látványos bemutató után a bátrabbak
lovagolhattak is. A vidám napra elfogadta meghívásunkat dr. Blahó János főigazgató és Kulcsár
László főigazgató-helyettes.

Czina Sándor Tagintézmény

SZÜRETI

Nagy hagyományokkal rendelkezik az iskolai életünkben a Gólyaavató, amelyre ebben a
tanévben 2011. október 11-én pénteken került sor. A 9. évfolyamos diákoknak már a tanítási órák
alatt is a 10.-esek által megadott „egyenruhában” kellett megjelennie, így a 9/8-asok híres
zenészek voltak, a 9. a-sok kertészek voltak FILA feliratú vödörsapkával, a 9. b-sek filmszínészek,
a 9. c-sek otthonkában, gumicsizmában és diszperzites vödörrel jártak. A 9. d tornadresszben, a 9.
h informatikusai lányruhában, a közgazdászai fűszoknyában és láthatósági mellényben jelentek
meg. Előzetes feladatuk volt egy-egy óda írása, amiben dicsőítik a 10. évfolyamosokat, valamint
zászlót készítettek önmaguknak és a 10.-eseknek.
A rendezvény a koradélutáni órákban vette kezdetét, amikor a diákok a „Szent Gólyát”
követve a Polgármesteri Hivatalhoz vonultak, ahol Chugyik Bettina 10/8-as tanuló éneke után dr.
Dancsó József polgármester úr és dr. Blahó János főigazgató úr köszöntötte őket, majd felhangzott
az avató szöveg, amelyet kórusban skandáltak a 9. évfolyamosok. A rendezvény ünnepi része után
indult a játékos vetélkedőből álló „Gólyaavató”a gimnázium sportcsarnokában. Volt közös tánc,
amit előzetesen kaptak feladatként, ügyességi sorjáték, akadálypálya, szájjal rajzolás rúzzsal,
filmjelenetek eljátszása, öltöztető verseny. A külső szemlélő számára talán a legérdekesebb az élő
piramis (gúla) építése volt.
A legsikeresebbeknek a 9. a-sok bizonyultak, így a szokások szerint az ehető stafétabotot, az
elsőségért járó tortát az előző évben győztes 10/8-asoktól ők vehették át, amit a győzelem
mámorában égők szintén a szokások szerint azonnal elfogyasztottak.

Székhelyintézmény

GÓLYAAVATÓ

OKTÓBER 8.
KIRÁNDULÁS

2011. október 8-án mi hetvenen a latint és történelmet tanulók Aquincumban jártunk.
Az osztálytársaimmal már másodjára jártam ott, és ha lehetne, ismét elmennék. Nemcsak a
hely miatt, hanem a jó hangulat és a közös út élménye miatt is. Aquincum egy igazán csodálatos
hely, ahol megismerkedhettünk az ókori római provinciák életével és ehhez nem is kellett messzire
utaznunk. Megcsodálhattuk az ókori fürdő maradványait, emellett láthattunk ókori pénzt és
használati tárgyakat, valamint díszes ékszereket. A hely egyik legcsodálatosabb eleme egy
majdnem teljes egészében fennmaradt mozaik, ami egyedülálló Európában.
Ajánlom Aquincum meglátogatását mindenkinek, aki egy kicsit is érdeklődik az ókor iránt.

Székhelyintézmény

AQUNCUMI

OKTÓBER 13.
ÚT VÁR RÁNK…”

A PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSON ÉS VÁSÁRON JÁRTAK A

CZINA

NYOLCADIKOSAI

Minden tanév kiemelt feladata, hogy a végzős diákjaink sikeresen vegyenek részt a
pályaválasztás nem könnyű folyamatában. A középiskolai nyílt napok látogatása mellett ismét
lehetőségük volt – a megszokottól korábban – részt venni a megyei pályaválasztási vásáron
Békéscsabán. A munkaügyi központ szervezésében az érdeklődő diákok különböző
szakmacsoportok szerint szerveződtek csoportokba, majd vezetőikkel bejárták a kiállított
standokat, megismerkedhettek az egy-egy szakterülethez tartozó Békés megyei középiskolákkal. A
közös séta után természetesen lehetőség nyílt egyéni tájékozódásra is. A pályaválasztási kínálat
palettája igen színes, eligazodni, pályát választani nem könnyű feladat. November hónapban
folytatódik a végleges döntést segítő pályaorientációs tevékenység: a középiskolák nyílt napjai
valamint a pályaválasztási szülői értekezlet is segíti a végleges döntés meghozatalát. E tanévben
26 nyolcadikosunk dönt arról, hol folytatja tanulmányait.

Czina Sándor Tagintézmény

„SZÁZ

OKTÓBER 13 - 14.
ÚT VÁR RÁNK”

A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Székhelyintézménye részt vett a
2011. október 13-14-én Békéscsabán megrendezett „Száz út vár ránk” pályaválasztási kiállításon.
A megye oktatási intézményei standokkal és tájékoztatókkal jelentek meg a rendezvényen, így
népszerűsítve a 2012/2013-as tanévben induló képzéseiket. A Táncsics a két nap folyamán 8-8
diákkal vett részt az eseményen, akik szórólapokat osztottak, és személyes beszélgetéseken
keresztül is tájékoztatták az érdeklődőket. A szóbeli információkat színesítették a diákélet
eseményeit megörökítő fényképek, Szalagavatókon és Táncsics-napokon készített filmfelvételek
és a képzéseket bemutató prezentációk. A börze az intézmény diákjai számára kiváló
kommunikációs gyakorlat volt, hiszen sokakat meg kellett szólítaniuk, és hitelesen kellett
népszerűsíteniük az általuk képviselt tagozatot. A leendő kilencedikesek választhatnak az iskola
sokszínű képzési palettájáról: így informálódhattak a speciális angol és német nyelvi osztályról, a
biológia és matematika tagozatról, a megújult, médiaközpontú humán képzésről, az emelt
óraszámú angol nyelvi csoportról, az általános és sport képzésről, az informatikai és a
közgazdasági szakközépiskolai osztályokról. A résztvevőknek azért is érdemes volt ellátogatniuk a
kiállításra, mert itt új kínálatként értesülhettek arról, hogy a biológia, a matematika és a humán
tagozaton a következő tanévben az angol nyelv mellett második nyelvként választható lesz a
német, a spanyol, az olasz vagy a latin.
Összességében elmondható, hogy két jó hangulatú, lendületes, tartalmas napot tölthettek együtt
a kiállítók és a látogatók.

Székhelyintézmény

„SZÁZ

OKTÓBER 17.
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT A

CZINÁBAN

Tanévenként két alkalommal, ősszel és tavasszal szervezünk papírgyűjtést. Október 17-én
hűvös, de napsütéses időben szorgoskodtak kicsik és nagyok az iskola környékén. A szülők egész
délután segítettek a mérésnél, rakodásnál. A gyerekek már az előző hetekben, napokban járták a
környező utcákat, gyűjtötték az újságokat, egyéb papírhulladékot. Az osztályok között
meghirdetett verseny mindig lázas munkát eredményez. Alsó és felső tagozaton a legtöbbet
gyűjtött osztályközösségek mondhatják magukénak a hulladékgyűjtést jelképező „vándorzsákot” a
következő gyűjtésig, illetve a szülők jóvoltából egy tortával is elismerik munkájukat. A gyűjtésből
befolyt összeget minden alkalommal a Diákönkormányzat (DÖK) által szervezett programokra és
osztályprogramokra fordítjuk. A Czina iskolában igen fontosnak tartjuk a környezettudatos
életvitelre nevelést. Ennek érdekében az elmúlt tanévekben fokozottan szorgalmaztuk a veszélyes
hulladék gyűjtését – a városban az iskoláknak meghirdetett elemgyűjtésben évek óta a
legeredményesebbek között szerepelünk. Az előző tanévben az első helyezést értünk el és ebben a
tanévben is beindult már az elemgyűjtés, a tanulók szüleik segítségével igen aktívak ezen a
területen. Mindemellett az iskolában második éve gyűjtjük a hulladékot szelektíven.

Czina Sándor Tagintézmény

A

OKTÓBER 23.
REMÉNY NAPJAI

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot iskolánk közössége meghitt hangulatban ünnepelte
október 21-én reggel. Hetedikes tanulóink által előadott műsor megidézte a korszak hangulatát és
érzelmeit: a kommunista diktatúra rettenetét, valamint a forradalmárok emberségét, szabad világra
vágyó lelkületét. Dicséret illeti fellépő diákjainkat különösen azért, mert színvonalas szavalataik,
lelkes szereplésük révén átélhettük apáink, nagyapáink küzdelmeit, és büszkén emlékezhettünk
rájuk.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

A

OKTÓBER 28.
NAP

A rákóczitelepi iskolában ebben a tanévben 12. alkalommal rendeztük meg hagyományőrző
napunkat. A gyerekek mindig nagy lelkesedéssel várják ezt az eseményt, mert ilyenkor a
programok során nem csak kikapcsolódhatnak, hanem sokat tanulhatnak is.
Idei napunkat a Nagy Gyula emlékév köré fontuk. A jelenlévőket Mucsi Ágnes
igazgatóhelyettes köszöntötte megnyitójában. Ezt követően a diákok városunk szülöttének, Nagy
Gyulának az életét, munkásságát ismerhették meg Bácsi Edit tanárnő előadásában, majd Orosháza
és környéke természeti földrajzát mutatták be 8. osztályos tanulóink. A délelőtt folyamán az
alsósokat és felsősöket külön programok várták. A nagyobbak Muszka Kálmán jóvoltából
megismerhették Gellértegyházát, majd ügyességi versenyen vettek részt. A testmozgás után
csoportokat alkotva meseillusztrációkat készítettek Nagy Gyula: Orosháza néprajza című kötetéből
választott mese alapján, illetve magyar népmeséket nézhettek.
Az alsósokat is gazdag program várta. Orbánné Kovács Ilona vezette táncházban rophatták,
majd Orosháza környéki népmesékkel és népdalokkal ismerkedtek. Ezek után népi játszóházban
engedhettek kreatív alkotóvágyuk követelésének.
11 órától zsibvásár vette kezdetét. A program a szülők által készített hagyományos, orosházi
paraszttarhonya elfogyasztásával zárult.
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HAGYOMÁNYŐRZŐ

OKTÓBER X.
A TMKIT Vörösmarty Tagintézmény tanárai évtizedek óta arra nevelik tanítványaikat, hogy
érzékenyen figyeljék a körülöttük lévő világot, észrevegyék a természet mindennapi egyszerű
csodáit. Az iskola a természetvédelmi szakkörösei ismét kilátogattak a kardoskúti Fehér tóra, hogy
megfigyeljék a darvak vonulását. Kellemes késő őszi délutánt töltöttek együtt kis és nagy diákok
tanítók és tanárok. Több száz madarat láttak, amint éjszakai pihenő helyükre igyekeztek. Hallották
krúgatásukat, megfigyelhették leszállásukat.
Sötétedés után hazaérve, a hidegtől kipirult arccal mesélték élményeiket szüleiknek.
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DARULES

