December

DEEMBER

VÉGI ÜNNEPEINK

2012. decemberében is előkerült a hosszú, piros Mikulásköpeny és a görbe bot, amit az
iskola legjobban szeretett fizika tanára öltött magára, hogy krampuszkái kíséretében a Vörösmarty
24 osztályteremét végig járva látogassa meg a jó és a rossz gyerekeket – de ilyet nálunk hiába is
keres, nem igaz? Az elsősök élménybeszámolójából szépen kitapintható volt az álruhás lebukása,
mert S. Zsófi a mindentudás birtokában bejelentette: - Nem az igazi volt, mert az anyukám úgy
köszönt neki, hogy „Szia Lajos”! Ennek ellenére a kicsik és nagyok egyaránt boldogan vették a
Mikulás és a krampuszok (Csányi Petra, Lászik Dóra, Varga Alexandra) látogatását.
Karácsony közeledtével hagyományainkhoz híven a művészeti munkacsoport kétféle
előadással is megörvendezteti közönségét. A kórustagok hangversennyel, a színjátszók szívet
melengető műsorral hangolnak bennünket az ünnepre. A Kicsinyek Kórusa Kardosné Bánhidi Éva
tanárnő vezetésével aratott sikert a művház általunk kevésbé szeretett színháztermében, pedig a
szavak erejéig alaposan megdobálták a közönséget hógolyóval. A Kodály Zoltán
Gyermekkórusban kilencvenen énekelték a szép dallamokat Mozarttól Kodályig. A Karácsonyi
pásztortáncban Kardos Gergely fuvolaszólója, az Ave Maria szólójában pedig Gellény Kata,
Lászik Dóra, Miszlai Dorina, Muszka Tamara és Szabó Dorina szép éneke koronázta meg
műsorunkat, s tették mérhetetlenül büszkévé Makó Ildikó kórusvezetőt, valamint a kórusmunkát
segítő Dávidné Barta Szilvia, Tóth Margit tanárnőket.
Az év utolsó napján az alsó és a felső tagozat számára Farkas Attiláné színjátszói okoztak
feledhetetlen perceket. Nem hiszem, hogy volt ember e nagy iskolában, akármelyik játszóházi
helyszínen, aki ne dúdolta volna magában a Fehér karácsonyt.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ÉV

HÓNAPBAN

DEEMBER 1.

Szombaton este 250-nél is több résztvevővel zajlott a hagyományos rendezvény, amelynek
kezdő perceiben mai és egykori táncsicsosok adtak műsort. Felléptek: Kovács Szabolcs, Bobor
Péter, Józsa Mihály előadóművész, Németh Ibolya. A hagyományoknak megfelelően a 9.
évfolyamosok bemutatták keringőjüket, felkészülésüket Horváthné Kriczki Zita táncpedagógus
segítette. A rendezvény bevételét az intézmény földrajzi előadójának fejlesztésére és a tehetséges
diákok támogatására fordítják.
Idén hárman kaptak Arany Sámli-díjat: Imre Zsoltné, a középiskolai munkaközösség
leköszönő elnöke, Rózsa Zoltán igazgató és a Szántó Kovács János Területi Múzeum
munkaközössége és Rajki István, az Orosházi Férfi Kézilabda Sportegyesület elnöke.
A bál védnökei voltak: Dr Kaáli-Nagy Géza orvosprofesszor (egykori táncsicsista, az iskola
legjelentősebb szponzora, aki alapítványain keresztül támogatja a kiemelkedő eredményeket elért
tanulókat), Kovács Gábor (ugyancsak volt diákként anyagi támogatói tevékenységével hozzájárul
az oktatás színvonalának emeléséhez, a technikai eszközök fejlesztéséhez), valamint Dr. Csiki
Csaba szakgyógyszerész (elsősorban az egészségnevelés támogatásával segíti volt iskolája
működését).

Székhelyintézmény

SÁMLI-BÁL

DEEMBER 7.
DOBOKÓCKA MATEMATIKA TANULMÁNYI VERSENY

A karácsonyi díszbe öltözött iskolánk idén is megrendezte az Arany Dobókocka térségi
matematika versenyt, immár nyolcadik alkalommal. A megmérettetés célja, hogy a kistérség
tanulói számára lehetőséget biztosítson a tehetségek felismerésére, a kiemelkedő matematikai
teljesítmények elismerésére. A december 7-i versenyen a város és a környező települések 13
iskolájának 115 tanulója mérte össze tudását. A 2011/2012. tanév óta az alsó tagozatos 3. és 4.
osztályosok is részt vehetnek a versengésben. Amíg a pedagógusok a verseny feladatait értékelték,
addig a versenyzőknek lehetősége volt filmet nézni az iskola olvasótermében, a nagyok
internetezhettek, míg a kicsiket kézműves foglalkozás várta.
A verseny különdíját, az „arany dobókockát” minden évben a legeredményesebb versenyző
kapja. Idén Nagy Tamás a Vörösmarty iskola 3. osztályos tanulója vehette át, aki 96%-os
teljesítménnyel oldotta meg a feladatokat. (felkészítő tanára: Tompáné Barabás Edit).

Czina Sándor Tagintézmény

ARANY

DEEMBER 10 - 14.
A

TMKIT-BEN

A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Székhelyintézményben 2012.
december 10-14. között Kenyáról szóló témahét került megrendezésre. Az iskolában már több
mint 10 éve nagy hagyománya van az angol nyelvi munkaközösség által megrendezett Regionális
Országismereti Vetélkedőnek. Az angol nyelvi munkaközösség minden tanévben kiválaszt egy
olyan országot feldolgozásra, ahol az angol hivatalos nyelv, most Kenyára esett a választás. A
tanulóknak lehetőségük nyílt arra, hogy különlegesen élvezetes keretek között mélyíthessék el
tudásukat erről az országról, miközben az angol nyelvet is gyakorolhatták. A hét folyamán a
diákok által készített tablókból kiállítást rendeztek az iskola aulájában. A programok között többek
között szerepeltek előadások, vetélkedők, filmvetítés, december 13-án pedig az Afrikai-Magyar
Egyesület képviselői látogattak el az intézménybe. Az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU) egy
nemzetközi segélyezéssel és fejlesztéssel foglalkozó nem kormányzati, nonprofit szervezet. Az
egyesület Afrikában halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, kisebbségek számára
hosszú távú megoldást nyújtó támogatási programokat szervez. A diákok számára nagy élmény
volt hallgatni az egyesület tagjainak előadásait és az autentikus afrikai zenét BOM-C előadásában.
A Regionális Országismereti Vetélkedőn a Táncsics háromfős csapatai második, illetve harmadik
helyezést értek el, az első helyen a szegedi Deák Ferenc Gimnázium csapata végzett. A témahét az
iskola egész diákközösségét megmozgatta.

Székhelyintézmény

KENYA-HÉT

DEEMBER 15.
A

TÁNCSICSBAN

December 15-én a Táncsics Mihály Gimnázium aulájában egy különleges eseményen vehettek
részt a tanulók, természetesen mi is a körönség soraiból figyeltük a rendhagyó előadást: a Szegedi
Nemzeti Színház tagjai, Danis Lídia, Barnák László, Savanyu Gergely és Pataki Ferenc adták elő a
mindannyiunk által ismert, ókori színdarabot, az Antigonét. Azonban nem a megszokott módon,
hanem iskolai keretek között, a Tantermi Színházi Projekt jóvoltából, egy modern feldolgozást
láthattunk. A pályázat célja, hogy a diákokkal megismertessék és megszerettessék a kötelező
olvasmányokat és a színházat, egy hozzájuk közel álló helyszínen. Bár ez az előadás a rendhagyók
között is rendhagyó volt, mivel nem egy osztályterem, hanem a zsibongó volt a színpad, ahol
sokkal nagyobb volt a közönség, ezáltal az élmény mégsem lett kevesebb, sőt jóval többet
kaptunk, hiszem több mint 100 emberrel oszthattuk meg az érzéseinket. Maga az előadás
csodálatos volt, elsőre nem is gondoltuk volna, hogy egy szokványos, mai környezet, modern
ruhák és berendezési tárgyak ilyen harmóniát tudnak alkotni a több ezer éves szavakkal és
mondanivalóval. A szemünk előtt vált aktuálissá, maivá a történet, teljesen belemerülhettünk a
szereplők érzelmeibe, együtt sírtunk Iszménével, azonosultunk Antigonéval, és megérthettük
Kreón döntéseit, amiket talán sosem tettünk a dráma olvasása közben. A színészi játék
példamutató volt, azt hisszük, sokunkban megfordult a gondolat: „Igen, én ezt akarom csinálni
egész életemben!” Hihetetlen volt szemlélni, ahogy egy ember a szemünk előtt, egy pillanat alatt
változott át valaki mássá, és mindezt nem is egyszer tette meg! Olyan élményt kaptunk ettől a négy
színésztől, amit egyhamar nem felejtünk el. Megváltoztatták a jelenlévők drámáról alkotott képét,
és azt hisszük, sok friss színházrajongót teremtettek. Köszönjük ezt a fantasztikus élményt, és
reméljük, a jövőben találkozunk majd, hogy a segítségükkel ismét ellátogathassunk egy másik
világba.

Székhelyintézmény

ANTIGONÉ

DEEMBER 19.
GYERTYAGYÚJTÁS

–

MÁSODSZOR

2011. decemberében rendeztük meg először a Czina iskolában az ünnepi gyertyagyújtást,
melynek keretében közös ünneplésre invitáljuk a gyerekeket és szüleiket. Az elmúlt időszakban
szorgosan készültek a díszek a fenyőfára - a gyerekek, pedagógusok keze munkája nyomán - ami a
szerdai ünnepségre fénybe és díszbe öltözött az udvaron. Az iskola belülről már december eleje
óta ünneplőben pompázott, a gyertyagyújtást megelőző napokban pedig az iskolánk épülete is
díszkivilágítást kapott, így valódi karácsonyi hangulat uralkodott ezen a délutánon. Az osztályok
saját karácsonyi programot szerveztek a tantermekben, illetve közös játszóházi foglalkozás volt az
ebédlőben, ahol a szülők sütötte mézeskalácsot díszítették, viaszgyertyát illetve üvegfestéssel
karácsonyi díszeket készíthettek. A szülők a délután folyamán teával kínálták a vendégeket. Az
udvaron tartott karácsonyi ünnepségen Burka László, a körzet önkormányzati képviselőjének
köszöntő szavai után műsor következett, amire az Ifjúsági ovisok dallal, a diákok verssel
készültek, majd a czinások közösen énekeltek el egy-egy karácsonyi éneket. Juhász Józsefné
igazgató is köszöntötte a diákokat, és az ünnepi pillanatot kihasználva felsorolta azokat a diákokat,
akik igazgatói dicsértben részesültek az elmúlt időszakban tanulmányi- és sportversenyeken elért
eredményükért, kiemelkedő szorgalmukért. Végül az udvaron felrajzolt, teamécsesekkel kirakott
és meggyújtott gyertyák fénye mellett zárult a meghitt ünnepség.

Czina Sándor Tagintézmény

ÜNNEPI

DEEMBER 21.
GÁLA

RÁKÓCZITELEPEN

December 21-én karácsonyi hangulatban telt a délelőtt a rákóczitelepi iskolában. Az alsó tagozatosok
játszóházban élhették ki kreativitásukat, majd az iskola tanulói műsorral köszöntek el egymástól a téli szünet előtt.
Elsőként a Bácska utcai óvodások kedveskedtek betlehemes játékkal helybeli társaiknak. Előadásukkal meghitt
hangulatot teremtettek. A második osztályosok elkalauzolták a közönséget a Mikulás otthonába, akinek szavára
mindenki szívvel-lélekkel énekelt. A harmadik osztályosok betlehemi élőképe látványosan idézte fel Jézus
születésének varázslatos titkát. A negyedikesek Holle anyó meséjét adták elő emlékezetes lelkesedéssel. A felsősök
Fekete István December című novellájának átdolgozásával lepték meg a kisebbeket, melyben a szereplők egy-egy
évszakot testesítettek meg: így hozták vissza az egész évben átélt örömöt, vidámságot. Jelenetük üzenete szerint földi
életünk a legszebb ajándék a világon. Az osztályok műsorszámait egyéni produkciók színezték: furulya-és énekszó
töltötte be a termet, szavalat szólt a lelkekhez, anyuka és kislánya közösen alkotott verse aratott nagy sikert. A
fináléban már mindenki dalolt, és együtt örült a falu apraja-nagyja a helyi alapítvány ajándékcsomagjainak.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

KARÁCSONYI

DEEMBER 22.
KARÁCSONY

Iskolánkból 50 tanuló (Vörösmarty - 40, Rákóczitelep - 10 tanuló) vett részt a parlamenti
karácsonyi ünnepségen. A gyerekek nagyon örültek, a lehetőségnek és remekül érezték magukat.
A szervezés első osztályú volt, a szórakoztatás is kitűnő. Elvarázsolt bennünket a Csodák palotája,
megnevettetett a bohóc, új arcot festettek nekünk. Sok hírességgel - énekesekkel, színészekkel,
olimpikonokkal - találkoztak a gyerekek, akiktől autogramot kaptak és képeket is készíthettek
velük. A megvendégelés tökéletesre sikerült, érkezéskor reggelivel vártak bennünket majd ebédet
is felszolgáltak. Hazainduláskor mindenki ajándékcsomagot kapott. Sok élménnyel gazdagodva
hajtottuk álomra fejünket a hosszú nap után.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény és Rákóczitelep telephely

PARLAMENTI

