Szeptember

AUGUSZTUS 30.

A rákóczitelepi iskola 2012. augusztus 30-án százhat diák előtt tárta ki kapuit a 2012/2013as tanévre. Az ünnepélyes tanévnyitót megtisztelte jelenlétével dr. Blahó János főigazgató, aki
kiemelte az iskolakezdés örömteli pillanatát, amikor ismét gyermekzsivaj tölti be a nyári
szünidőben csendes épületet. Hangsúlyozta, hogy minden tanévkezdés felemelő, mert a közösség
biztosítva látja jövőjét: bízik abban, hogy az utódok méltó módon viszik tovább szüleik és tanáraik
örökségét. Az iskola dolgozói ennek megfelelően készültek már augusztusban az új tanévre, a
diákok fogadására. Szervezni kezdték a hagyományos rendezvényeket, eltervezték a
tehetséggondozás teendőit és a pedagógiai munkát. A tanulók is készültek az ünnepélyre Kissné
Tarján Katalin vezetésével. Kedves hangvételű bohókás versekkel lepték meg szüleiket, tanáraikat
a 83. tanév elején.

Cziona Sándor Tagintézmény

SZEPTEMBER 3.
A 2012/2013. tanévben a Czina Sándor tagintézményben 171 diák kezdjük meg az új
tanévet. Az iskolában 7 osztály van, mert a 7-8. évfolyam összevont. A pedagógus álláshelyek
száma 15, de jelenleg 2 tanár tartós távolléten van, helyettesítésük áttanítással történik. Szintén
áttanító kollégákkal oldjuk meg az alacsony óraszámú felsős tantárgyak (kémia, fizika, ének)
oktatását is. Az 1. és 2. osztályban iskolaotthonos formában folyik a nevelő-oktató munka, két
napközis csoportot indítunk, a tervek szerint egyet az alsós (3-4. osztályos) gyerekek részére, egyet
pedig a felsős tanulóknak. A Czina iskolában 27 elsős kezdi meg tanulmányait, a nyolcadikosok
18-an vannak.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

ÉVNYITÓ RÁKÓCZITELEPEN

SZEPTEMBER 3 - 14.
A

VÖRÖSMARTYBAN

Ha iskolába lépő gyermekünk van, akkor átérezhetjük és tapasztalhatjuk, hogy milyen
nehézségeket okoz az óvoda-iskola átmenet, milyen pedagógiai és pszichológiai felkészítést
igényelnek a gyerekek a minél zökkenő mentesebb és sikeresebb iskolakezdéshez. Éppen ezért hét
évvel ezelőtt a Vörösmartyban létrejött egy olyan program, melynek célja, hogy elősegítse az
iskolába lépő gyermekek mentális és emocionális beilleszkedését a számukra új környezetbe, új
közösségbe. Ennek köszönhetően az első osztályosok a tanév első tíz napját igazi csodaként élik
meg.
Az idei tanévben szeptember 3-án indult a program, melynek tíz napja alatt pedagógusok,
diákok, szülők azon fáradoztak, hogy minél színesebb programokkal segítsék elő, hogy valóban
csodaként éljék meg a gyerekek az iskola kezdetét. Érzelmileg könnyebben fogadják el az új
környezetet, érezzék, hogy fontosak nekünk és társaiknak. Már az évnyitón külön figyelemmel
fordultunk az elsősök felé: kis ajándékokat készítettek a nagyobbak nekik, és adták át számukra.
Minden egyes nap újabb és újabb tevékenység várt rájuk, mely mind a három első osztályban
egy időben vagy forgószínpadszerűen zajlott. Az ismerkedés, a sok-sok játék, zenei program,
készségfejlesztő foglalkozás mind azt segítette elő, hogy minél hamarabb otthon érezzék magukat
új, nagy közösségükben. Ebben a két hétben az óvodára jellemző játékos formában sajátították el a
gyermekek az alapvető iskolai szokásokat, szabályokat, házirendet. Élvezték a nekik szóló
programokat, melyeknek tevékeny részesei lehettek. Kíváncsian várták, hogy az új napon kik
látogatnak el hozzájuk az osztályba, vagy ők kihez mehetnek vendégségbe. A nagyobb tanulók,
ahol tudtak segítettek a kiselsősöknek. A szülőket is aktívan bevontuk a programok
lebonyolításába. Így együtt látogattunk ki a piacra, a családi napon pedig együtt sportoltunk,
játszottunk és főztünk a szülők nagy örömére is. Lehetőség nyílt, hogy megismerjük egymást:
pedagógus a gyerekeket, a gyerekek egymást, szülők szülőket, pedagógus a szülőket és persze
fordítva is. A kialakult jó kapcsolat aztán lehetővé tette, hogy segítőbb, elfogadóbb
osztályközösségek alakuljanak ki. A Csodavilág ez évben is sikeres volt, elérte célját. Sok közös
élménnyel lettünk gazdagabbak sok örömet tudtunk szerezni egymásnak. A program végére az
elsősök is igazi Vörösmartysokká váltak.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

CSODAVILÁG

SZEPTEMBER 4.
JÖTTEM

Nemes Mónika végzős diákunk a tanév utolsó hat hetét az USA-ban töltötte. Sokan irigyelték
ezért a lehetőségért. Osztálytársai már nagyon várták vissza az év vége felé. Világhálónak
köszönhetően szinte napra készen értesültünk arról, hogy mi történik vele.
Hazaérkezése után mesélt élményeiről.
Nővérem férje néhány éve az USA-ban dolgozik informatikusként. Az ő vendégük voltam.
Eredetileg a suli után utaztam volna ki, de sógorom szokásos európai konferenciája májusban volt,
így előbb utaztam ki vele. Visszafelé már egyedül jöttem.
Az amerikaiak nagyon mosolygós, barátságos, közvetlen emberek. Nővéremék lakóhelye
Cleveland kertvárosi részében van, családi házas nyugodt környezetben. Az ott lakók, ha nem
találják elég zöldnek a pázsitjukat, képesek azt zöldebbre festeni. Minden családnak legalább kettő
autója van. A házak előtt nincs kerítés, csak a házak mögött. Ott is azért, hogy az erdőben élő
őzeket, szarvasokat távol tartsák. Az egyik pillanatban még fülledt meleg volt, de néhány perc
múlva ömlött az eső. Utána nem sokkal újra száz ágra sütött a nap. Az amerikaiakat, különösen a
négereket nehéz volt megérteni, mert nagyon gyorsan beszélnek és a szóvégeket elharapják.
Nekem régebb óta kint élő erdélyi gyerekek tolmácsoltak.
Nővérem szeret és tud is főzni. Ételeit itthonról hozott alapanyagok segítségével készítette. A
szusit (főtt ecetes rizs hallal) nem sikerült megszeretnem, viszont nagyon finom és nagy adag
fagylaltokat nyaltam.
A környékbeli szafari parkban nagy élmény volt az autó szélvédőjén benéző állatokat
tanulmányozni. A Niagara vízesés életre szóló élményt nyújtott. Visszafelé New Yorkban szálltam
repülőre. Előtte szétnéztünk ebben a hatalmas, zajos, nyüzsgő városban. Úgy éreztem, ezt nem
tudnám megszokni, pedig jártunk Manhattanben a Time Squaren és a Szabadság szobornál is.

Kardoskúti Tagintézmény

AMERIKÁBÓL

SZEPTEMBER 19.

„ A hulladék létrehozása nem feltétlenül rossz dolog. Az a helytelen, ha nem kezdünk vele
semmit.” /Mark Stevenson/
Intézményünkben kiemelt szerepe van a tanulók környezeti nevelésének. A
környezettudatos magatartás kialakítása nemcsak a tanítási órákon folyik, de jelen van az iskolai
élet minden területén, szabadidős programjainkban is. Gyűjtünk mindent, ami újrahasznosítható,
környezetkárosító. Pedagógusaink e téren igen találékonyak. Mindig újabb és újabb ötletekkel,
programokkal próbálják tanítványaikat közelebb vinni a természethez, hogy minél több oldalról
ismerjék, védjék, óvják azt. Az évtizedek óta hagyománnyá váló őszi és tavaszi papírgyűjtés
mellett egyre bővül a paletta. Szelektíven gyűjtjük az üveget, a papírt, a műanyag palackot az
iskola udvarán elhelyezett gyűjtőedényekben. Ezzel nemcsak környezetünket óvjuk, de a
begyűjtött termékek újrahasznosítása is könnyebben megoldható. Évek óta részt veszünk a városi
használt elemgyűjtésben. Emellett gyűjtjük az elhasznált izzókat, fénycsöveket. Tudjuk, hogy e
veszélyes hulladékok milyen károkat okozhatnak környezetünkben, ha nem megfelelő módon
tárolják. Ebben a tanévben második alkalommal neveztünk be az országos kupakgyűjtő versenybe.
Mivel az elmúlt évben főleg az alsósok lelkes munkája révén gyűlt össze közel harmincezer forint
értékű kupak, ezért a műanyag hulladékért kapott összeget a kicsik közös programjaira fordítottuk.
Több éve már, hogy a Reál üzlethálózat meghirdette az általános iskolák osztálykirándulását
támogató programját. Közösségeink közül egyre többen kapcsolódtak be a programba felismerve,
hogy ily módon is gyarapíthatják az osztálykasszát. Szüleink is elkapták a „gyűjtőláz-t”. Hathatós
segítséget nyújtanak gyűjtésben, szállításban. Így észrevétlenül egymást nevelve, egyre többen
vagyunk, kik óvják, védik természeti környezetüket.
„ Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg.”
/Prótagorasz/

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

HULLADÉKGYŰJTÉS

SZEPTEMBER 22.

Az iskolánkban működő Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány 2007-ben rendezte meg
először a Rákóczitelepi Falunapot, hogy az iskolában évek óta folyó hagyományőrző programhoz
kapcsolódva új szokást teremtsen. A cél az volt, hogy közös események szervezésével
összehozzák a falu három generációját, továbbá megőrizzék a régi emberi tartást és normákat,
erősítsék a lokálpatriotizmust. Ezt a hagyományt viszi tovább a Rákóczi Fesztivál, amit első
alkalommal tartottunk 2012.szeptember 22-én.
A nap folyamán programok sokasága várta a kilátogatókat. Felléptek a helyi gyerekek és
idősek, volt zene, tánc, birkózó és karate bemutató, ingyenes ugráló vár és játékkuckó,
kirakodóvásár, arcfestés, kézműves foglalkozások. A részeg szemüveg mellett az íjászatot is
kipróbálhatták az érdeklődők. A legnépszerűbb program mégis a focibajnokság volt. Pörköltfőző-,
süteménysütő- és rajzverseny is színesítette a programot.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

I. RÁKÓCZI FESZTIVÁL

SZEPTEMBER 27.
ÉJSZAKÁJA

Szeptember 28-án országszerte számos program várta a Kutatók éjszakája résztvevőit, így
Szegeden is. A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont évek óta rendszeres
látogatója a Szegedi Tudományegyetem programjainak, az idei évben 90 diák és 8 pedagógus vett
részt a természettudományos előadásokon, bemutatókon.
A legvonzóbb program az idén is a füvészkerti éjszakai kalandtúra volt, de a diákok részt
vehettek növénytani, csillagászati, matematikai, geológiai előadásokon, kísérletezhettek kémia
laboratóriumban, betekinthettek a kutatóbiológusok munkájába, valamint próbára tehették
kreativitásukat különféle logikai játékokban.

Székhelyintézmény

KUTATÓK

SZEPTEMBER 28.

PROGRAMJA KERETÉBEN

2012. szeptember 27-én kora délután az SZTE-vel közös vendégtanár programja keretében a
Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont vendége volt Vadai István
irodalomtörténész, aki már több, korábbi alkalommal is előadott az iskolában.
Rendhagyó, Szúnyogszőnyeg című irodalomóráján ezúttal Katona József Bánk bán című
drámájának értékeire hívta fel a középiskolás diákok figyelmét. A Tanár úr – többek között – utalt
arra a véletlen egybeesésre is, hogy éppen 799. évvel Gertrudis királynő meggyilkolása után
(1213. szeptember 28-án gyilkolták meg Gertrudis királynét) tartja meg előadását.
Óriási érdeklődés kísérte a programot, hiszen összesen kb. 200 diákvolt kíváncsi az itt
elhangzottakra. Az előadást Veres Ildikó, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és
Tehetségközpont magyartanára szervezte.

Székhelyintézmény

VADAI ISTVÁN ELŐADÁSA A TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT SZTE-VEL KÖZÖS VENDÉGTANÁR

