Október

OKTÓBER 5.
MULATSÁG A

CZINÁBAN

A szüreti mulatság évekkel ezelőtt indult útjára az iskolánkban, aminek keretében az Állatok
Világnapjáról is megemlékezünk a diákokkal.
A tanulóink minden alkalommal lázasan készülnek a rendezvényre, termésbábokat
készítenek, amiket aztán a délután folyamán egy kiállítás keretében megtekinthetnek társaik is. A
szülők is kiveszik a részüket az alkotásból: a mulatságra madárijesztőket készítenek, amelyek
közül a legötletesebbeket oklevéllel díjazták. A rendezvényre – mint minden évben - egy fürt szőlő
volt a belépő.
Az október 5-i mulatságon a programok sorát a Ifjúság óvoda Sziporka néptánccsoportja
nyitotta meg, őket felnőttek, a Harangos Néptáncegyüttes követte. Bemutatójuk végén sok diák,
pedagógus és szülő csatlakozott a néptáncosokhoz és egy közös össznépi tánccal folytatódott a
mulatság. Egy másik helyszínen többek között cicákkal, kutyusokkal, nyuszival, tengerimalaccal,
kisegerekkel, teknősbékákkal, papagájokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, a rendezvény
keretében ugyanis a diákok bemutathatták kedvenc állataikat is.
A tanulók játékos vetélkedőkön bizonyíthatták, mennyire gyorsan tudnak kukoricát
morzsolni, vagy tálcáról, bekötött szemmel szőlőszemet falatozni, de a közkedvelt zsákban futás
sem maradt el.
A mustkészítés rejtelmeivel is megismerkedhettek a tanulók, sőt az ezzel kapcsolatos
tárgyakat is megnézhették közelebbről. A játszóházban levelekből készültek az ötletes figurák. A
bátrabbak lovagolhattak, a kevésbé bátrabbak pónira ülhettek. A mulatság eredményhirdetéssel
zárult.

Czina Sándor Tagintézmény

SZÜRETI

OKTÓBER 6.
ÉS ÜGYESEN

Az október hatodiki munkanappá nyilvánított szombaton izgalmas és érdekes honvédelmi
vetélkedőt szerveztünk tanulóink és önkéntes hozzátartozóik számára.
Egymást bíztatták és lelkesítették gyerekek és felnőttek az akadályok leküzdése során.
Izgalmas és vidám pillanatok is jellemezték a vetélkedőt. Egy maradandó élmény a sok közül,
hogy az iskola padlásán az ellenség által hátrahagyott felszerelési tárgyak közül a szervezők által
elrejtett katonai kulacs helyett az egyik csapat két katonai kulacsot fedezett fel a sötétben. Lehet,
hogy tényleg voltak katonák a padláson?
A vidám pillanatok mellett lehetősége volt a résztvevőknek méltóképpen megemlékezni az
aradi vértanuk hősiességéről, emberi nagyságáról.
A nap programjának sikeréhez nagylelkű támogatóink az Agrár Zrt., Gádoros és Vidéke
Takarékszövetkezet, a Szülői Szervezet munkát, anyagi és tárgyi hozzájárulást nyújtó aktivistái, a
közreműködő pedagógusok kreativitása, a diákok fegyelmezett lelkesedése, és a jó idő egyaránt
hozzájárult.

Kardoskúti Tagintézmény

BÁTRAN

OKTÓBER 5 - 13.
NAP,

2012. ISKOLÁNK 110.

SZÜLETÉSNAPJA

„A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újrarendezgetni azt, ami már
megvan benne, hanem hozzáadni mindig.” Ottlik Géza: Iskola a határon
Lázas készülődés előzte meg azt a napot, amelyen elkezdődött a TMKIT Vörösmarty
Tagintézményének rendezvénysorozata. 2102. október 05-én jubileumi gálaműsor keretében
jelenlegi és volt tanítványok, tanárok szereplésével, egy csodálatos hangversennyel indult a 110
éves iskola egy hetes rendezvénysorozata.
Mindennap tartogatott valami meglepetést. Színes, érdekes, változatos programok
szórakoztatták az iskola tanulóit, tanárait, a szülőket és az ide látogató vendégeket.
Délelőttönként a hagyományokhoz híven a gyermekek számára szerveztek programot a
nevelők. Volt Vörösmarty-futás, emléktábla koszorúzás, de játékos váltóversenyek is. Folytatódott
a Vörösmarty Kupa.
A múlt és jelen üzenetét, a jövő számára, a gyermekek élőképpel örökítették meg: VMlogoval, az összetartozás jelképeként.
Délutánonként nemcsak a jelenlegi tanulóknak szólt a program. Vártuk a vendégeket, a
szülőket is, hogy gyönyörködhessenek kulturális programjainkban: fotókiállításon,
képzőművészeti kiállításon bizonyították a gyermekek, hogy a művészet ereje összeköt bennünket.
A záró napon már mindenki játszott!: a tanárokból diákok lettek, a szülők vezették az
osztályokat, a gyermekek jót nevettek tanítóik meglepetés műsorán. Az orosházi fúvósok ünnepre
csalogató műsora, a meglepetés műsor, a táncház, s az ezt követő számtalan érdekes program
biztosította, hogy mindenki hasznosan és jókedvűen töltse el ezt a vidám délelőttöt. Az esti
programok már a város lakóit is becsalogatták az iskolaudvarra, ahol még kirakodó vásár is volt. A
First együttes dalaira táncolt kicsi és nagy. A tűzzsonglőrök látványos bemutatójától csillogott a
gyermekek szeme. Naplemente után tábortűz köré gyűlt az iskola apraja-nagyja, hogy egy közös
énekléssel zárják a napot. De torta nélkül nem lehet születésnap! S igazi meglepetésként,
köszönhetően a szülők figyelmességének, minden csemetének jutott egy falat édesség is.
A nap zárása, fény az éjszakában: virtuális falfestéssel a szemünk előtt épült fel egy iskola.
Ezen a napon sikerült megvalósítani a nevelőknek küldetésüket: sikerült „hozzáadni” - a múlthoz,
a jelenhez… megmutatni az elődök munkáját, tisztelegni előttük, folytatni az utat, s irányt mutatni
a jövőhöz, gyermekeiknek.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

VÖRÖSMARTY-

OKTÓBER 10.

A hagyományos avatást idén a Táncsics gimnázium előtti Történelmi Emlékparkban
tartották. Dr. Dancsó József polgármester −miután megbizonyosodott róla, hogy az elsősök kellő
hangerővel készültek az avatásra − városi diákká fogadta őket. A Táncsics gimi és a Tisza Kálmán
iskola igazgatója is köszöntötte a diákokat, és sok sikert kívántak első középiskolai tanévükhöz.
Az eskühöz természetesen gólyalétük végéig, vagyis egy évig hűen ragaszkodni fognak. A
Táncsicsosok a Szent Gólya minden részére: tollára, kelepelésére és az általa elfogyasztott békára
is megesküdtek. Azt is megfogadták, hogy az őket avató tízedikes diákok életét megkönnyítik,
szabadságukat áldozva tűzriadóval megkímélik őket a dolgozatírástól, és úgy tisztelik őket, mint
magát a Szent Gólyát. Az eseményt a visszafogottság jellemezte: “szolid, konzervatív öltözködés,
tökéletes smink, búskomorság, és csend”. Most már ők is orosházi diákok.
Ezután játékos feladatok keretein belül dőlt el az iskola sportcsarnokában, melyik osztály
lett az avatottak legjobbja.

Székhelyintézmény

GÓLYAAVATÓ

OKTÓBER 11.
A

CZINÁBAN

Minden tanévben tavasszal és ősszel rendeznek papírgyűjtést a Czina iskolában. Október 11
-én délután is sorra gyűltek a papírok a lelkes diákok és szülők jóvoltából. A szorgalomnak
meglett az eredménye, hisz négy óra leforgása alatt mintegy 8 és fél tonna papír gyűlt össze. Bár
ez a mennyiség évről-évre – valószínűleg a családok eltüzelik, illetve maguk értékesítik - egyre
kevesebb, így is szép ez a teljesítmény. Az első és az ötödik osztály volt igen lelkes. Az elsőben
természetesen a szülők, az ötödikes tanulók pedig osztályfőnökükkel együtt gyűjtöttek

A

SZABADSÁG ÜNNEPE

RÁKÓCZITELEPEN

Az 1956-os forradalomra iskolánk pénteken emlékezett. A nyolcadikosok műsora felidézte a
korszakot: a kommunista diktatúra rettenetét, valamint a forradalmárok emberségét, bátorságát és
szabadságvágyát. Az ünnepség alatt a főként kisdiákokból álló közönség megismerte a nagyapák,
dédapák küzdelmét. Az ötvenhatos fiatalok jövőért – értünk - hozott áldozatát Albert Camus
felejthetetlen szavaival méltatták a szereplők: „ A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett
a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon.”. A nyolcadikosok műsora méltó
ünneplése volt ennek a történelmi örökségnek.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

OKTÓBER 19.

Czina Sándor Tagintézmény

PAPÍRGYŰJTÉS

OKTÓBER 25.

A Czina iskola még az előző tanévben nyújtott be pályázatot a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesülethez (MME) a Madárbarát Iskola cím elnyerésére. A regisztrációt
követően az iskolában egy évig madárvédelmi feladatokat végeztünk, melyről beszámolót
küldtünk az MME-hez. A beküldött jelentés alapján a Czina elnyerte, és ezek után büszkén
viselheti a Madárbarát Iskola címet, melyről az iskola homlokzatán elhelyezett tábla tanúskodik. A
diákok évek óta végzik a madáretetést, minden osztály saját etetőt helyez el az iskola udvarán,
illetve a parkban, melyet a tanév ideje alatt rendszeresen felügyelnek. Az előző tanévben ezt a
tevékenységet kibővítették az odúk és az itatók kihelyezésével is. A gyerekek eddig is
megfigyelhették a madarak fészkelését, költését. A mesterséges odú kihelyezése viszont lehetővé
tette, hogy a kikelt fiókákat fokozott óvatosság mellett le is fotózhassák. A folyamatosan végzett
munka eredményére joggal lehetünk büszkék. A madárvédelmi munkát természetesen egész
tanévben is folytatják tanulóink.

Czina Sándor Tagintézmény

MADÁRBARÁT CZINA

A

TÁNCSICS-ÉLETRŐL

Kitört az őszi szünet, mégis tele volt a Táncsics gimi zsibongója hétfő délelőtt. A diákok
nem őrültek meg, reklámfilmet forgattak az iskoláról. ·
A forgatás mottója: A pillanat, ami egész életen át tart! Ez maga a Táncsics érzés, ezt
példázza a film, ami nagyszerű lehetőség arra, hogy az érdeklődő általános iskolás diákok a
beiskolázási tájékoztatókon ízelítőt kapjanak a hamisítatlan Táncsics-hangulatról.
A forgatás alatt nagy volt az élet a suliban, a Táncsics stúdiósok felszerelésekkel,
kamerákkal a kezükben jöttek mentek, a diákok pedig egymással beszélgetve várták, hogy képre
kerüljenek.
A filmben van jelenet a szünetről, a büfé előtti életről, de a kamera belátogatott többek
között matematika-, testnevelés- és nyelvi órára is.

Székhelyintézmény

FILMFORGATÁS

OKTÓBER 27.
NAP A

RÁKÓCZITELEPI ISKOLÁBAN

Október 27-én 13. alkalommal rendezték meg a hagyományőrző napot a Rákóczitelepi
Iskolában. A programokat Gárdonyi Géza (1863. augusztus 3. – 1922. október 30.) író, költő,
drámaíró, újságíró, pedagógus halálának 90. évfordulója és Eger várának utolsó ostroma -1552.
október17, amely a várvédők törökök elleni sikerével zárult - köré szervezték. Érdekes előadást
hallhattak a tanulók Gárdonyi Géza életéről és a török korról, részleteket néztek az Egri csillagok
c. filmből.
Vár makettet készítettek és kártyavárat építettek, kakasviadalon mérték össze erejüket,
logikai feladatokkal csiszolták elméjüket. Korabeli vásárok forgatagát idéző zsibvásáron adtakvettek, majd közös ebéddel és a törökméz kóstolásával zárták a napot.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

HAGYOMÁNYŐRZŐ

OKTÓBER 28. - NOVEMBER 1.

Tartalmas programmal töltöttük az őszi szünetet, hiszen jelenleg is futó „United Tastes of
Europe” című Comenius pályázatunk spanyolországi projekttalálkozóján vettünk részt La Palma
del Condado városában.
A találkozón a intézményünket tíz fő képviselte. Megismerkedhettünk a spanyol iskolával, a
diákokkal, ízelítőt kaptuk a spanyol kultúrából és a projekt témájához kapcsolódva
megkóstolhattuk a jellegzetes helyi ételspecialitásokat, úgymint a paellat vagy a churrost. A
gyerekek bemutatták a projektben elvégzett tevékenységeiket: pékséget, borászatot, savanyítóüzemet látogattak, magvas-képeket készítettek, a pályázatban résztvevő három nemzet ételei közül
főztek meg néhányat, valamint a bor előállításának lépéseit örökítették meg képregény
formájában.
A projektmunka mellett lehetőségünk nyílt megismerkedni a vendéglátó spanyol várossal,
megtekintettük a Doñana Nemzeti Park állat és növényvilágát, valamint Sevillában a Spanyol
teret, a királyi palotát, az Alcázarest és a katedrális épületét is.
Csoportunk saját programot is szervezett. A Gibraltári-szoroson átkelve az afrikai ország,
Marokkó kikötővárosában, Tangerben vettünk részt egy túrán, ahol megismerkedtük a
szőnyegszövés fortélyaival, valamint ízelítőt kaptunk a helyi gasztronómiából, sétáltunk az
óvárosban és a bazárban is. Az utolsó napon pedig a spanyol Costa del Sol, azaz a napos part
turista központjában, Málagában tettünk buszos városnézést.
A találkozóról visszatérve képes élménybeszámolót tartottunk az érdeklődőknek, melyen
felelevenítettük a projekttalálkozó legérdekesebb pillanatait.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

VÖRÖSMARTYSOK AFRIKÁBAN

