4.

OKTÓBER

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben október 4-én. Ez a nap Assisi
Szent Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja.
A rendalapító Szent Ferenc a legenda szerint értett az állatok nyelvén, beszélgetett velük. Azt
hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.
Nem csak a vadon élő, hanem minden állat védelmére fontos felhívni a figyelmet! Éppen ezért az idei tanévben is gyűjtést szerveztünk az orosházi Szikhát Kutyamenhely számára, melynek
eredményeképpen sok kiló állateleség, valamint játékok és etetőtálak gyűltek össze iskolánk
diákjai jóvoltából.

Czina Sándor Tagintézmény

Állatok világnapja

5 -10.

OKTÓBER

Az iskola négy tanulója és öt pedagógusa október 5 és 10-e között egy találkozóra látogatott a
romániai Déva városába.
Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola német nyelvű ÖKO-BRÜCKE elnevezésű
Erasmus+ pályázata immár harmadik projekttalálkozójához érkezett.
Az iskola 4 tanulója és 5 pedagógusa lengyel és török partnereikkel együtt október második
hetében a romániai Déva városába látogattak el. A vendéglátó iskola a Colegiul Tehnic Energetic
„Dragomir Hurmuzescu” volt.
Mivel a pályázat témája az ökológia, a vendégek élményekben gazdag napokat töltöttek a
Retyezát Nemzeti Parkban, megismerkedve az ottani állat- és növényvilággal, a természetvédelem
fontosságával.
A partnerek bekapcsolódtak a vendéglátó iskola „Világűr hete” programjába is, ellátogattak a
kolozsvári csillagvizsgálóba, előadásokat hallgattak, prezentációkat tekintettek meg, kézműves
foglalkozáson vettek részt. Mindemellett természetesen megismerkedtek Déva kulturális értékeivel
is. Akár csak az előző projekttalálkozókon, itt is új barátságok születtek.

Vörösmarty Székhelyintézmény

Vörösmarty-sok Déván

6.

OKTÓBER

2015. október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk iskolai rendezvény keretében, melyre nagy
szeretettel és igyekezettel készültek a VM színpad 3-4. osztályos diákjai Farkas Attiláné
felkészítésével. Rövid verses összeállítással tisztelegtek a hősök emléke előtt.

Vörösmarty Székhelyintézmény

Október 6.

22.

OKTÓBER

A 16. alkalommal megrendezett Hagyományőrző nap a „Régi ízek” témakört járta körül. Nem
unatkozott se kicsi, se nagy, hiszen változatos programok álltak a jelenlévők elé. Bors Imre
makettjei és gyűjteménye minden szemet elkápráztatott. Megcsodálhattuk városunk különböző
épületeit. A földbe vájt kunyhók makettjei pedig bemutatták, miben éltek a múlt század elején a
rákóczitelepi szegény emberek. Megtekinthettük az összegyűjtött régi edényeket, megbeszéltük,
melyiket mire használták nagyszüleink, dédszüleink. A kiállításra meghívtuk a szomszédos óvoda
gyermekeit is, akik örömmel nézték meg azt.
Az előadás után a felsős diákok régi konyhákat, kemencéket, míg az alsós nebulók edényeket
modelleztek só-liszt gyurmából. Az elkészült művek sokáig díszíthetik a tantermeket. Ezt
követően játékos, de sok új ismeretet adó állomásokon merülhettek bele tanulóink a letűnt korok
ízvilágába. Az egyik állomáson régi receptekből plakátot készítettek. Olvasgatás közben
megismerkedtek az elmúlt században használt fűszerekkel, a hagyományos ételekkel. A másik
helyen fűszernövényeket szagolgattak. Itt ráébredtek arra, vannak olyan ételízesítők, melyek
kortalanok, ma is használjuk azokat. A harmadik állomáson ételekkel kapcsolatos közmondásokat
gyűjtöttek a felsősök, míg az alsósok „A kőleves” című mese megtekintése által ismerkedtek meg
a főzés rejtelmeivel. A negyedik állomáson az idősebb tanulók konyhába való házi áldásokat írtak,
míg a kisebbek figyelemmel, már-már tátott szájjal hallgatták a meghívott idős hölgy beszámolóit
gyermekkora ételeiről.
Ezt követően a Zsibvásárban oszthatták meg egymással megunt kincseiket. Ez a programrész
összekötötte a múltat a jelennel, hiszen a vásári hangulat igencsak hasonlított a régi vásári
forgatagokra, a megunt dolgok pedig ÖKO iskolához méltóan újrahasznosultak azáltal, hogy
gazdát cseréltek.
A program a szülők által készített táskaleves és fánk elfogyasztásával zárult. Diákjaink egy
izgalmas és tanulságos délelőttöt töltöttek az iskolában, élményekkel telve kezdhették meg a jól
megérdemelt őszi szünetet.

Rákóczitelepi Tagintézmény

Hagyományőrző nap a Rákóczitelepi iskolában

23.

OKTÓBER

A hetedik osztály ünnepi műsorában, gondolatban visszamentünk az időben. A magyar
történelem egyik jelentős eseményére emlékeztünk, ami 1956. október 23.-án kezdődött.
Felidéztünk egy eseménysorozatot, amely annyiféle, ahány ember átélte. Ez az ünnep magába
foglalja mindazt, amit a magyar nép óhajtott, amire vágyott, amit magának követelt. Az ünnep
jelkép és tanítás is egyben. Jelképe a hősiességnek, a kitartásnak, a győzni akarásnak. Tanítás arról
az egységről, amely a forradalom és szabadságharcban az egyéni és a közösségi érdekeket
egységbe foglalta. A történelem megismételte önmagát, 1848-hoz hasonlóan az ifjúság
tüntetésével kezdődött és a túlerővel folytatott kilátástalan harccal és küzdelemmel folytatódott,
majd úgy zárult, a vezetők kivégzésével. 1956. máig ható példája annak, hogy a nemzet fel tudott
emelkedni mélypontjáról.
Az események, amelyekről megemlékeztünk, 59 évvel ezelőtt zajlottak. Ahhoz, hogy jobban
megértsük, felidéztük azokat a történelmi tényeket, melyek a forradalomhoz vezettek. Ünnepi
műsorunkkal tisztelegtünk azok előtt, akik harcoltak a szabadságért.

Rákóczitelepi Tagintézmény

Ünnepi műsor - október 23.

23.

OKTÓBER

Az október 23-i emlékműsort mind iskolai, mind városi szinten a VM színpad felsős diákjai
adták. A színpad egyik oldalán napjainkban játszódott a történet, három unoka megtalálta a
forradalmat átélt nagypapa naplóját egy régi bőröndben. A naplót felolvasva elevenedtek meg a
színpad másik oldalán a korabeli események: kitelepítések, meghurcoltatások pillanatai, majd
október 23 történései, a forradalom vérbe fojtása és az azt követő megtorlás fájdalmai. A
színjátszó gyerekek mély átéléssel jelenítették meg az eseményeket. Felkészítőjük Farkas Attiláné
drámapedagógus volt.

Vörösmarty Székhelyintézmény

Október 23.

