DECEMBER HÓNAPBAN
GYŰJTÉSE

Tagintézményünk legújabb Comenius pályázatának következő lépése volt, hogy a diákok a
karácsonyhoz és az év végéhez kapcsolódó tradicionális ünnepi ételek receptjeit gyűjtsék össze.
Először is kiválasztották az ételrecepteket, majd utánajártak, hogyan készítjük el, és milyen
hozzávalókra van szükség. A recepteket a gyerekek angolra fordították, majd az informatikus
pedagógusok segítségével egy gyűjteményt hoztak létre, melyet elküldtünk partnereinknek, hogy
ők is kipróbálhassák.
Miután megkaptuk a partnerek leírásait, diákok kis csoportja gyűlt össze iskolánk
háztartástechnika termében, hogy pedagógusaik segítségével a résztvevő országokból beérkezett
karácsonyi-újévi receptek közül elkészítsenek párat. A gyerekek egy olasz, egy spanyol és egy
magyar népi ételt választottak ki, és sütöttek meg közösen. Először lefordították a leírásokat, majd
miután összegyűjtötték a hozzávalókat, nekiláttak az izgalmas feladatnak. A fáradságos munkának
meglett a gyümölcse: az eredeti hazájától távol is megkóstolhatták partnereik egy-egy
ételkülönlegességét. A receptek megtalálhatók az iskola nemzetközi pályázatainak honlapján, a
www.comeni.us oldalon a 2011-13-as program Projekttermék menüpontjában.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

RECEPTEK

DECEMBER 2.
December 2-án a Közösségi Ház előtt rendezték meg a II. Rákóczitelepi Fenyőünnepet. A hideg
időjárás ellenére nagyon sokan összegyűltek az alkalomra.
A többméteres fenyőfa díszeit a helyi óvodások és iskolások készítették.
A megjelenteket Kovács Árpád, a körzet önkormányzati képviselője is köszöntötte, majd
ünnepi műsor következett. Elsőként a Bácska ovi nagycsoportosai varázsoltak meghitt hangulatot,
őket a helyi általános iskola felső tagozatosai követték a színpadon. A Rákóczitelepi Nyugdíjasok
Dalárdája ismert karácsonyi énekekből nyújtott át egy csokorra valót a megjelenteknek. Béres
Enikő tanítványainak – a Star-let- műsora alatt pedig már előkerültek a csillagszórók is, és többen
együtt énekelték a fellépőkkel a karácsonyi dallamokat.
Közben a Télapó is megérkezett, aki a fellépő óvodásoknak, diákoknak Mikulás-csomagot, a
téren összegyűlt gyermekeknek pedig szaloncukrot osztogatott. A rendezvényen a Székács József
Családsegítő Alapítvány jóvoltából 50 rászoruló gyermeket ajándékkal leptek meg.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

Szereplés a „Telepi” Fenyőünnepen

DECEMBER 3.
ÉS JÓTÉKONYKODÁS

2011. december 3-án szombaton mintegy 250-en gyűltek össze a Sámli bálon a Táncsics
sportcsarnokban, de nem csak szórakozni, hanem segíteni is, hiszen a bál bevételét minden évben
jótékony célra fordítják. Ez alkalommal a könyvtárállomány megújítására és a nehéz helyzetben
lévő tanulók megsegítésére fordítják a támogatói jegyekből befolyt összeget. A bált dr. Dancsó
József polgármester nyitotta meg.
A köszöntőt követően ünnepi műsor következett, majd a hagyományokat követve átadták az
Arany Sámli-díjat, amivel elismerik azokat, akik az intézmény oktató-nevelő munkáját segítik.
Arany Sámli-díjjal mondtak köszönetet az iskolaszék egykori elnökének, Gelegonya
Sándornak. A tradíciók és értékek filozófiáját követve vezette az iskolaszéket és számos esetben
anyagi támogatással és kapcsolatainak bevonásával jelentősen segítette az iskolai célkitűzések
megvalósítását. Gelegonya Sándor külföldi tartózkodása miatt személyesen nem tudott jelen lenni
a bálon, ezért a díjat testvére, Gelegonya Zoltán vette át.
Elismerésben részesült dr. Herczegfalvi Lászlóné dr. Abonyi Etelka is. A Fehér Kígyó
Gyógyszertár ügyvezetőjének a magas szintű betegellátás mellett fontos célja az
egészségmegőrzés, az egészséges életmód és a szűrővizsgálatok népszerűsítése. A gimnázium
pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezet és egészségtudatos magatartás.
Természetes volt tehát, hogy az iskola egészségnapi rendezvényeinek szervezésekor a
szakgyógyszerészhez fordultak szponzori segítségért. Sokéves aktív támogatását Arany Sámlidíjjal köszönték meg.
Dr. Csizmadia Ferencné, az AFS orosházi körzete vezetőjének lelkiismeretes szervező
munkáját ismerték el Arany Sámli-díjjal. A nemzetközi diákcsereprogram keretében a világ
különböző pontjairól Orosházára érkező diákokat és az őket fogadó szülőket tanácsaival segíti,
szervezi programjaikat, gondoskodik biztonságos elhelyezésükről, tanulmányaik zavartalan
folytatásáról. Munkája nyomán, a csereprogram keretében a gimnázium diákjainak lehetőségük
van külföldön tanulni.
Az iskola kilencedikes diákjainak nyitótáncát követően vacsorával, tombolahúzással, zenével
és tánccal folytatódott a bál.

Székhelyintézmény

SZÓRAKOZÁS

DECEMBER 5.
December 5-én az Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány és az osztályok Szülői
Munkaközösségének támogatásával ellátogatott hozzánk a Mikulás. A kisebbek nagy izgalommal
fogadták a Nagyszakállúnak beöltözött apukát. Csillogó szemekkel énekelték a különböző Télapó
dalokat, miközben megkapták csomagjaikat. A felsősök is jó szívvel vették át az ajándékot. A
virgácsok ezúttal elmaradtak, mert a gyerekek megígérték, jövőre még fényesebb cipővel várják
majd a jóságos Mikulást.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

December 5-én nálunk járt a Mikulás

DECEMBER 5 - 9.
NYELVI TÉMAHÉT

A Nagy-Britannia hét során a diákok élvezetes keretek között mélyíthették el tudásukat.
Adott tárgyköröket dolgoztak fel a diákok öt tanítási napon keresztül, rugalmas időkeretek között,
változatos és sokszínű módszerek segítségével. A program során Kiss László tanár Nagy-Britannia
történetét körvonalazta az érdeklődők számára és az ország lényeges földrajzi, politikai és
kulturális jellemzőiről is beszélt előadásában. Az országismereti vetélkedőn hét csapat adott
számot tudásáról írásban és szóban Wales-ről, az idei verseny témájáról. A jó hangulatú, tartalmas
versenyt a Táncsics speciális angol tantervű 9.a osztályának diákjai nyerték. A hét egyik népszerű
programja volt Andrew Mile, a Károli Gáspár Egyetem oktatójának érdekes előadása. Mile angol
nyelven beszélt a brit uralkodókról az orosházi diákoknak. Debbie Tedd „ Sailing trips across the
Atlantic”címmel utazásairól számolt be, Kondor Edith Mária tanárnő és diákjai pedig londoni
élményeikről meséltek. Erostyák Zoltán történész, néprajzkutató „IRA és az ír önazonosság” című,
izgalmas előadásának keretében az írek történetével ismerkedtek a tanulók. Az idei volt a 12.
alkalom, hogy megrendezték a hetet, amit filmvetítés zárta, természetesen angol nyelvű, a brit
kultúrára jellemző, klasszikus tárgyú filmeket láthattak a tanulók.

Székhelyintézmény

ANGOL

DECEMBER 6.
AZ ÓVODÁKBAN, AZ

EZÜST FENYŐ IDŐSEK OTTHONÁBAN

Tagintézményünk 4.-es tanulói minden tanévben lelkesen készülődnek a mikulásra, mert
ilyenkor ellátogatnak az Uzsoki és az Ifjúság úti óvodákba, s ajándékkal, műsorral kedveskednek a
kis lakóknak. E tanévben újdonság volt, hogy az alsó tagozatos néptáncosaink mikulás alkalmából
köszöntötték az Ezüst Fenyő Idősek Otthona lakóit. A tánc mellett hangulatos műsort is előadtak
az otthonban élő idős embereknek. Az ott élők ajándékkal köszönték meg szereplésüket. Alsó
tagozatos diákjaink örömmel vettek részt ebben a tevékenységben, hiszen a náluk kisebb
társaiknak és az idős embereknek is szeretetet adhattak, ami mai világunkban figyelemre méltó
cselekedet.

Czina Sándor Tagintézmény

MIKULÁS

JÁRT A

VÖRÖSMARTYBAN

Az idei évben is, mint eddig minden alkalommal, iskolánkat december 6-án nem más, mint maga a Mikulás
látogatta meg személyesen. Rengeteg dolga mellett volt ideje arra, hogy az intézmény mind a 24 osztályát
végiglátogassa, és a jó gyerekek számára ajándékot vigyen. A kisebbek és a nagyok közül is jó páran verssel, énekkel
kedveskedtek neki.
A nap végén az ünnepélyes eredményhirdetést is megtisztelte jelenlétével, ahol a sport- és tanulmányi versenyeken
legjobb eredményt elért tanulók jutalmat kaptak tőle, és készíthettek egy közös fotót vele.
Ezúton is köszönjük Tompa Lajos tanár úrnak és a nyolcadikos krampuszoknak a közreműködést!

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MIKULÁS

DECEMBER 9.
A Czina iskolában december 9-én rendeztük meg a hagyományos Arany Dobókocka térségi
matematika versenyt, ahol összesen 110-en mérték össze tudásukat. A megmérettetés célja, hogy a
kistérség tanulói számára lehetőséget biztosítsunk a tehetségek felismerésére, a megmérettetésre, a
kiemelkedő matematikai teljesítmények elismerésére. Idén először a 3. és 4. osztályosok is
versenybe szállhattak az „arany dobókockáért”. A hetedik alkalommal rendezett megmérettetésre a
város iskolái mellett öt környező településről érkeztek a diákok. Amíg a pedagógusok a verseny
feladatait értékelték, addig a versenyzőknek lehetősége volt filmet nézni iskolánk olvasótermében,
a nagyoknak internetezni, míg a kicsiket kézműves foglalkozás várta. A verseny különdíját, az
„arany dobókockát” minden alkalommal a legeredményesebb versenyzőnek ítélik oda. Az előző
évi győztes ismét átvehette a 92%-os teljesítményét elismerő jutalmat. Versenyünket megtisztelte
jelenlétével, megnyitó beszédet mondott dr. Blahó János úr, a Táncsics Mihály Közoktatási
Intézmény és Tehetségközpont főigazgatója.

Czina Sándor Tagintézmény

ARANY DOBÓKOCKA TÉRSÉGI MATEMATIKAVERSENY

Intézményünk, a TMKIT Vörösmarty Mihály Tagintézménye immár hetedik alkalommal
teremti meg a lehetőséget a szakiskolás fiatalok számára, hogy a már elsajátított informatikai
tudásukat a megye szakiskoláiban tanuló más fiatalokkal összemérjék, s ez által saját tudásukat
igazolják, tanulságot vonjanak le, hogy miben kell még fejlődniük. A verseny elsősorban
gyakorlatorientált.
Örömmel nyugtáztuk, hogy nem csak fiúk, de szép számmal jelentkeztek leány tanulók is, s
határozottan ügyesek voltak.
A versenyt Jakóné Mihály Brigitta, az iskola igazgatója nyitotta meg, majd Orosz László
stratégiai főigazgató helyettes ismertette, hogy a tehetséggondozó pályázat továbbvitele e verseny.
A verseny gyakorlati feladatsor megoldásával vette kezdetét. A számítógépen megoldandó
témakörök: operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet ismeretet tartalmazott.
A feladat megoldását rövid szünet követte, amikor üdítő, sütemények, szendvicsek
elfogyasztásával gyűjthettek erőt a tanulók a következő fordulóra.
Az érdeklődők számára, iskolánk robotika szakkörös tagjai tartottak bemutatót. A robotok
kipróbálására is volt lehetőség. A gyerekek tervezésével készült robotok Lego elemekből épültek.
Az elméleti feladatsort tesztes formában tanulói laptopokon oldották meg a versenyzők.
Az eredményhirdetéssel fejeződött be a péntek délután. A résztvevők értékes ajándékkal
térhettek haza.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZAKISKOLÁSOK VII. MEGYEI VERSENYE

DECEMBER 15.
A

VÖRÖSMARTYBAN

Van a csoda… Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik. De ez a csoda nem a
színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a
csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte,
szívből jövő kívánságokban, szerető érzésekben érkezik. Ezt az üzenetet hirdetik azok a gyerekek
által készített angyalkák, mely a Vörösmarty Tagintézmény falait díszítették a karácsony előtti
napokban. Az adventi várakozás idején ezekre a gyöngyszemekre jó ránézni, mert tükrözi a
gyerekek kreativitását, ügyességét és lelkesedését az örömteli készülődést. Az angyalkák az téli
szünetben tovább repültek Békéscsabára a megyei Tudásház és Könyvtár épületébe. Az ünnepek
alatt már ott melegítették az emberek szívét.
A kiállítás Tompáné Barabás Edit és Oroszné Vass Ildikó tanárnő ötlete volt, melyre a város
iskolái és óvodásai küldték el munkáikat.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ANGYALOK

MESE NYOMÁBAN

A Vörösmarty tagintézmény 2010-12-es Comenius pályázatában a mesék világába viszi
tanulóit. Eddig már készítettek bábokat, írtak történeteket, s a partnerekkel közösen megálmodott
mesét most képregény formájában dolgozták fel. Két külön tanulói csoport alakult. Egyikük
Kupeczkiné Szenczi Erzsébet tanítónő segítségével megrajzolta és kiszínezte a képeket. Az
akvarell ceruzák használatával különleges festményszerű hatást értek el. A másik csoport Líbor
Roland vezetésével a számítógép adta lehetőségeket aknázta ki. Ők a modern technológiát hívták
segítségül a színezéshez. Mindkét csapat kiváló munkát végzett, melynek eredménye
megtekinthető az intézmény kiállító részlegében, később pedig a képek az iskola díszéül fognak
szolgálni.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

EGY COMENIUS

DECEMBER 17.
GYERTYAGYÚJTÁS A

CZINA

UDVARÁN, ISKOLÁBA HÍVOGATÓ

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS ÓVODÁSOKNAK

Lázasan készültek a diákok a péntek délutáni - első alkalommal rendezett - ünnepi
gyertyagyújtásra. Míg a gyerekek által készített díszek felkerültek az udvaron felállított hatalmas
fenyőfára, addig a leendő első osztályosoknak és szüleiknek adventi játszóházat szerveztek a
tanító nénik. Az alsó tagozatosoknak is lehetőségük volt alkotni, sok szép dolog készült például
méhviaszból és finom karácsonyfadíszek mézeskalácsból. És amíg a kicsik alkottak, addig a
nagyok, azaz a felsősök Mikulás-ünnepséget tartottak, melynek keretében megajándékozták
egymást. A zord idő ellenére sokan eljöttek az ünnepi gyertyagyújtásra, ami a nyolcadikos diákok
műsorával vette kezdetét, majd Burka László önkormányzati képviselő köszöntötte a
megjelenteket. Hasonlóképpen a lakótelepi naphoz, ebből az eseményből is szeretnénk
hagyományt teremteni. Fontos, hogy az Üvegvárosrészben élők számára is legyen olyan alkalom,
melyen együtt, meghitt ünnepség keretében hangolódhatnak rá a szeretet ünnepére. A köszöntő
szavak után az Ifjúság úti ovisok betlehemes játéka következett, őket a negyedikesek követték
karácsonyi műsorukkal. Bár a szél okozott némi fennakadást, végül mégis sikerült - még ha rövid
időre is - az udvaron felrajzolt fenyőfát teamécsesekkel kirakni, mely pillanat még meghittebbé
tette az ünnepséget. Végül Juhász Józsefné igazgató köszöntötte a diákokat, és az ünnepi
pillanatot kihasználva - egyfajta karácsonyi ajándékként átnyújtva - igazgatói dicsértben
részesítette az elmúlt időszakban tanulmányi- és sportversenyeken kiemelt eredményeket elért
illetve kiemelkedő szorgalmú tanulókat. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Lipták Andrásné
címzetes igazgatónk, Orosz László és Kulcsár László főigazgató-helyettesek.

Czina Sándor Tagintézmény

ÜNNEPI

DECEMBER 21.
A

CZINA TAGINTÉZMÉNYBEN

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap a karácsonyvárás jegyében zajlott tagintézményünkben. A
gyertyagyújtás egész iskolát megmozgató élménye után a kisebb közösségek közös ünneplése
következett. Az alsó tagozatosok színházi előadást tekinthettek meg, készülve a szeretet ünnepére.
Az osztályok szülői közösségei ajándékkal kedveskedtek a legkisebbeknek, melyeket ezen a
napon vehettek át a gyerekek. A felső tagozatosok ezalatt osztálykeretben ünnepeltek,
megajándékozták egymást. A nyolcadikosok utolsó közös karácsonyukon – mint felső tagozatos
létük alatt minden évben – jókívánságokat mondtak egymásnak, s a szeretet fonalát ismét
megalkották. A szülői közösség e napon ajándékkal, vendéglátással köszönte meg a pedagógusok
munkáját, majd a nap végén a tantestület tagjai, a dolgozók is boldog karácsonyt kívántak
egymásnak.

Czina Sándor Tagintézmény

KARÁCSONYVÁRÁS

MŰSOR

A karácsonyi műsornak nagy hagyományai vannak iskolánkban. A tanulók jelentős része
készül hónapokig, hogy a műsor az ünnephez méltóan emelkedett, szép és megható legyen. Nem
történt ez máshogy idén sem. A kétszer egy órás (az alsósoknak és a felsősöknek külön tartott)
műsorsorozatban fellépetek az iskola színjátszói, akik egy humoros darabot adtak elő a karácsonyi
megemlékezés előkészítésének fáradalmairól. Láthattuk az intézmény méltán híres énekkarának és
a Kicsinyek kórusának műsorát. A műsor végén egy meglepetés produkció következett, a
gimnázium kisgimiseinek előadása, tele humorral és remek alakításokkal.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KARÁCSONYI

„Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.”
(Wass Albert: Karácsonyi versek II.)
Szerdán a rákóczitelepi gyerekek karácsonyi gálával varázsoltak meghitt ünnepi csendet a
lelkekbe. Műsoruk a szeretet ajándéka szüleik, társaik, tanáraik számára.
Az elsősök Károlyi Amy Fenyőünnep című mesejátékával emlékeztettek az emberi szívben
lakozó szelídségre. A harmadikosok nagy átéléssel adták elő Móra Ferenc mindenki számára
kedves meséjét, A didergő királyt, hogy senki sem feledkezzen el a szeretetről, hiszen
mindannyian vágyunk rá szívünk mélyén, és hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy csak akkor
gyarapszik, ha minél többet adunk belőle. A másodikosok és a negyedikesek betlehemes játéka a
Megváltó csodálatos születésének történetével felébresztette a jóságban való hitet, és
megörvendeztetett mindenkit, mert bebizonyította, hogy e földön minden emberhez megérkezik
az, aki a szabadság és a boldogság forrása. Felső tagozatos leányok kecsességükkel bájolták el a
közönséget, modern táncuk könnyed nyitánya volt a szép délelőttnek. A műsor végére igazi
angyallá változtak: lelket melengető karácsonyi versek kíséretében gyertyát gyújtottak, mely a
szeretet tüzét jelképezte, emlékeztetve, hogy a mindennapok nehézségei közepette maradjunk
meg olyan jónak, mint amilyennek születtünk!

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

Karácsonyi gála Rákóczitelepen

DECEMBER 22.
Az adventi ünnepkörhöz kapcsolódva minden tanévben megrendezzük iskolánkban az alsó
tagozatosok számára a „Karácsonyi Játszóház”-at. Eddigi rendezvényeinket mindig nagy siker
koronázta.
Az idei kézműves foglalkozást a Békés Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kézműves
Szakiskolájának szervezésében tartottuk, melyet ezen iskola tanulói animáltak pedagógusaik
irányításával. Ennek oka az, hogy az Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az OrosházaRákóczitelepi Általános Iskola Tanulói támogatására a „Békés megye kulturális és turisztikai
pályázata 2011” A/14 kategóriájában támogatást nyert 70 fő részére, ezért változatosabbá,
különlegesebbé tehettük tanulóink hagyományos karácsonyi felkészülését.
A tevékenység során 3 csoportban 3 féle ajándékot készíthettek diákjaink, ezt forgószínpad
szerűen oldottuk meg. A gyermekek megismerkedhettek a jeles napokkal, ünnepi szokásokkal és
betekintést nyerhettek a különböző kézműves foglalkozások rejtelmeibe, lehetőségük adódott
mindezek kipróbálására. Díszíthettek mézeskalácsot, készíthettek természetes anyagokból adventi
kopogtatót, karácsonyi dekorációkat.
A program színesítette tanulóink hétköznapjait, és lélekben felkészítette őket a Karácsonyi
ünnepre és az ajándékozás örömére.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

Karácsonyi játszóház

