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„Csodavilág” a Vörösmartyban  

10 éve már, hogy a Vörösmartyban az elsősök számára másként kezdődik a tanév, mint más 

iskolákban. A „Csodavilág”iskola-előkészítő és befogadó programunknak köszönhetően az 

elsősök még egy kicsit maradhatnak óvodások az iskola falai között is. Célunk az, hogy a két hetes 

időszak alatt valóban csodaként éljék meg a gyerekek az iskola kezdetét, hogy érzelmileg 

könnyebben fogadják el az új környezetet, érezzék, hogy fontosak nekünk és társaiknak. 

Már az évnyitón külön figyelemmel fordulunk az új tanulók felé: kis ajándékokat készítenek a 

nagyobbak nekik, és adják át számukra azt. Ebben a két hétben játékos formában ismerkednek az 

új intézmény termeivel és szokásaival. Reggelente örömmel jönnek iskolába. Élvezik a nekik szóló 

programokat, amelyeknek tevékeny részesei lehetnek. Kíváncsian várják, hogy az új napon kik 

látogatnak el hozzájuk az osztályba, van-e közöttük ismerősük vagy ők kikhez mennek 

vendégségbe? Igyekszünk feloldani bennük a szorongást, a félelmet, amit az iskola iránt 

érezhettek. Élvezik a nagyobb gyerekekkel való együttjátszást. A programok érdeklődést keltettek 

bennük a művészeti területek iránt is. A közös mesélés, bábozás erősíti a kommunikációs 

képességeiket, az alkalmazkodást. A sok manuális tevékenység-bábkészítés, agyagozás, rajzolás 

segíti a finommotorikus mozgás fejlődését. Jártak piacon vásárolni és készítettek finom 

gyümölcssalátát a vásárolt terményekből. Mindennap egy új élmény várt rájuk! 

A szülők részéről minden segítséget megkaptunk a programok sikeres lebonyolításához. Több 

közösségépítő alkalom is kínálkozik, így a sok óvodából érkező gyermek és szüleik 

megismerkedhetnek egymással. 

Igaz az időjárás nem volt kegyes hozzánk, a mi kedvünket még sem szegte az eső: jó hangulatú 

családi nappal-közös főzéssel, sportolással-zárult a változatos programsorozat. 

Hétfőtől új csodák jönnek, amit már az elsősök alig vártak: Számország és Betűország ajtaja 

kitárult! 

SZEPTEMBER 1-11. 
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Suliszépítés és Szüreti mulatság 

A Diákönkormányzat kezdeményezésére és szervezésében ma délután környezetszépítési 

programot szerveztünk. Szülőkkel, gyerekekkel a belső füves udvart tettük rendbe. Felújítottuk a 

homokozót, lefestettük a gumikat, padot, virágládát. Szeretnénk még több gumijátékot az udvarra, 

a tervek szerint az ősz folyamán meg is valósítjuk majd. 

Az idén is volt szüret a Czinában. Kicsik és nagyok is jól érezhették magukat a kora délutáni 

rendezvényen. A hagyományos szőlőpréselés-mustkóstolás mellett játszóház, hangszerbemutató, 

valamint játékos szellemi és sportvetélkedők várták a gyerekeket. A nagyobbak fociztak, többen 

játékos szüreti szelfiket készítettek magukról... 

SZEPTEMBER 23-24. 
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Vörösmarty nap  

A péntek délelőtt a változatos programoknak köszönhetően tavaly, és most is különösen jó 

hangulatban telt, ami megalapozza a rendezvény későbbi látogatottságát is.  

A Vörösmarty-nap témáját, és az ahhoz kapcsolódó programokat korábban is az adott év 

aktualitásához igazította az iskola. Idén a rendhagyó nap központi témáját a fény tárgyköre 

jelentette, mert 2015-öt az UNESCO a Fény Évének választotta. A idei, szeptember 25-ei 

Vörösmarty-nap a 14. volt a sorban, melyen mintegy hétszázan vettek részt. 

Ez a nap arról szól, hogy együtt legyünk játékosan, szabadon, de közben tanuljunk is.  

A rossz idő miatt a kora reggeli órákra tervezett futás és koszorúzás ugyan elmaradt. Az 

interaktív programok, érdekes előadások 9 órakor kezdődtek. A diákok izgalommal vándoroltak az 

iskola egyik terméből a másikba, az információkban és élményekben gazdag programokból idén 

sem volt hiány. Többek között kísérleti előadásokat hallgathattak, gyertyát, animációt és 

kaleidoszkópot készíthettek. Új ismereteket szerezhettek a csillagászatról, a napfogyatkozásról és a 

mandala festés technikáiról. Török Zsolt fotográfus a fotótechnika elméleti és gyakorlati 

rejtelmeibe vezette be az intézmény tanulóit, akik nagy örömmel pózoltak a kamerának. A 

szervezők az iskola földszintjén izgalmas fotókiállítással, a Petőfi Művelődési Központ 

színháztermében pedig filmvetítéssel várták a kíváncsi tanoncokat. 

A számos támogatónak, az összehangolt szervezésnek és a megannyi kreatív ötletnek 

köszönhetően a diákok körében a péntek délben véget érő Vörösmarty-nap úgy tűnt, idén fényes 

sikert aratott. 

SZEPTEMBER 25. SZEPTEMBER 
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Rákóczi Fesztivál 2015. 

Egy település élete, a lakóközösség alakulása, formálódása apróbb mozzanatok és nagyobb 

változások folyamatos, soha véget nem érő láncolatából áll. Fennmaradásának, fejlődésének 

záloga éppen ezen folyamatok irányán és intenzitásán múlik. Szeptember 26.-án 9. alkalommal 

rendezték meg a hagyományos szeptemberi találkozót Rákóczitelepen. 

Idén második alkalommal köszönthették településünk legidősebb emberét. E címet Májer János 

tudhatja magáénak. 2015. augusztus 31-ig legfiatalabb lakosunk Curpás Dominik. 

Annak érdekében, hogy elismerjük azokat, akik Rákóczitelep közösségért és annak fejlődéséért 

tevékenykednek, alapítványunk létrehozta a „Rákóczitelepért” kitüntető címet. 

Első alkalommal 2007. szeptember 22-én, került sor a plakett átadására. Az idei fesztiválon 

nagyrabecsülésünk jeléül Marton Sándornénak nyújthattuk át a „Rákóczitelepért” emlékplakettet. 

A fesztiválon szerepeltek táncos fellépők, vidám jelenetek, sportbemutatók, a folyamatos 

programok között pedig megtalálhattuk az ingyenes ugrálóvárat és az arcfestést. Rendeztek „1 

perc és nyersz” játékot, valamint foci bajnokságot is. 

Már hagyományosan ringbe szálltak a házi pálinkák, a házi sütemények és a bográcsos 

főzőverseny sem maradt el. 

A családi egészségnap keretein belül az érdeklődők megmérethették koleszterin- és vércukor 

szintjüket, vérnyomásukat, majd egyénre szabottan tanácsokat kaptak az életmód változtatásához. 

SZEPTEMBER 26. 


