
 

 

 

Április, április, bolondok hónapja! 

Szeretlek én téged, - a föld akkor kapja 

A langyos csillogó, locsogó esőket, 

Melyeket hallgatni oly jó, s a szív éled... 

  

Április, április, - bolondok hónapja! 

Zöld füvét a csikó ropogva harapja, 

Zsenge reménységnek harmatozó füvét 

Harapja friss szájjal egész Emberiség. 

Nem vagyunk mi azért, nem és nem, bolondok, 

Hajoljatok reánk, derék, új falombok, 

Az legyen a divat, áprilisi fényből, 

Szűrjetek ránk szép szűrt legényes reményből. 

Tóth Árpád: Április 



 

 

2007. októberében alakult meg Orosháza Város Általános Iskolájának Pedagógus Nőikara. A már 

működő Dalárda kibővült, és gyarapodott tagokkal a Vörösmarty és az Eötvös tagintézményből.  

Bemutatkozó fellépésünk 2007. decemberében volt a Városi Karácsonyi Hangversenyen, ahol több 

szakember elismerően szólt a kórus munkájáról. 

Ennek hatására beneveztünk az „Éneklő Magyarország” minősítő hangversenyre, mely 2008. ápri-

lis 17-én került megrendezésre. 

Öt művel készültünk. Ahogy közeledett az idő, úgy kibővült a próbák időtartama, mely köszönhető 

a kórustagok áldozatos munkájának. 

 A minősítő hangversenyen a kórus ezüstminősítést kapott. 

Terveink közt szerepel a kórus létszámának bővítése, valamint vegyeskarrá alakítása.  

„Éneklő Magyarország” Minősítő Hangverseny  

Kerékpáros túra 

A z Orosházi Kerékpárosok Érdekvédelmi szervezete április 22-én kerékpáros túrát rende-

zett a Föld napja tiszteletére. A kardoskúti Fehér-tóhoz kerekezve kívánták felhívni min-

denki figyelmét a környezet- és természetvédelem fontosságára. A túrán 160 kerekes vett részt.  

A városba visszaérkezve, kerékpáros hagyomány szerint fej fölé tartott bringákkal jelezték a részt-

vevők, hogy egyáltalán nem fáradtak.  



 

 Czina Sándor Tagintézmény Április 

T agintézményünkben hagyomány, hogy évente két alkalommal környezetvédelmi délutánt rendezünk, ami-

kor iskolánk apraja-nagyja ásót, gereblyét, seprőt ragad, s külső környezetünket rendezzük, takarítjuk. Így 

volt ez most is április elején. Az őszi avartól megtisztított gyep, a tisztára gereblyézett park mindamellett, hogy 

kellemes látvány, otthont adhat a szabadban egyre többet tartózkodó gyerekeknek, felnőtteknek. 

Tágas, füves belső udvaraink külön értéke iskolánknak, s a fák lombja pihenőhelye a csivitelő madaraknak. 

A tiszta, rendezett zöldövezet látványa még inkább kiemeli felújított iskolánk szépségét. 

Környezetvédelem 

K ézműves foglalkozást tartottak  óvodásoknak, a leendő 1. osztályosainknak a tanító nénik április 18-án. 

Ez a program része az iskolába szoktatásnak, ahol a gyerekek és pedagógusaik oldott hangulatban ismer-

kednek egymással  

Foglalkozás a leendő elsősöknek 



 

 

Á 
prilis 22-én a Föld Napja tiszteletére kardoskúti kerékpártúrán vett részt tagintézmé-

nyünkből 14 felsős diák  és 3 tanár. 

Az Orosházi Kerékpárosok Egyesülete (OKÉ) szervezésében kerekeztünk ki a Fehér-

tóhoz. 

Út közben rácsodálkoztunk a természet szépségeire, észrevettük mindazt, amit rohanó 

hétköznapjaink miatt hajlamosak vagyunk elhanyagolni. 

Az Eötvös Tagintézmény elől indultunk, majd ugyanide tértünk vissza, a kilométer-számláló közel járt a 40-

eshez . Új élménnyel gazdagodva, a teljesítmény büszkeségével zártuk ezt a napot. 

A Föld napja 

Czina Sándor Tagintézmény Április 

Városalapítási évforduló 

A z április 24-i héten minden osztályunk megemlékezett a városalapítási évfordulóról.  
Az alsó tagozatosok környezetismeret és magyarórákon, a felső tagozatosok osztályfőnöki órákon foglal-

koztak e témával életkoruknak megfelelően.  

Két alkalommal is vendégünk volt Pleskó Pál úr, a  képviselőtestület tagja,  egy alkalommal pedig 

Pusztainé Szabó Margit igazgató asszony felső tagozatos osztályfőnöki órákon. 

Az 5. osztályban jó hangulatú csoportmunkában vettek részt a gyerekek. Többek között kalauzolniuk kellett 

egy képzeletbeli vendéget Orosházán, mozaikképet állítottak össze. 

A 7.b-sek komoly tényanyaggal ismerkedhettek meg városunkkal kapcsolatosan. 

Az óra végén a Vágó-féle kvízműsor – természetesen Orosházáról szóló - kérdéseire válaszolva kiderült, 

hogy sok új ismerettel és jelképes milliókkal gazdagodtak.  

A várostörténeti vetélkedőn mindkét korcsoportban eredményesen képviselte tagintézményünket egy-egy 

csapat. 
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Német nyelvű vers-és prózamondó verseny 

A 
 hagyományoknak megfelelően idén áprilisban is indultak tanulóink a 

Német Kisebbségi Önkormányzat német nyelvű vers-és prózamondó 

versenyén. A gyerekeknek svájci szerzők műveiből kellett kiválasztani 

az előadandó verset vagy prózát. A sikeres felkészülés után a tanulók kicsit iz-

gulva adták elő a műveket. A versenyen Jeszenszky Bianka (felkészítő: 

Végváriné Rehák Gizella) 3. helyezést ért el. A többi tanulót is dicséret illeti.  

Jövőre újra megpróbáljuk! 

A 
z Eötvös József Tagintézmény harmadik alkalommal tartotta meg hagyományos jótékonysági bálját, 

melyet az iskola szülői munkaközössége és a tantestület szervezett. 

A bálat a 8.a osztály tanulói nyitották meg egy látványos, szép bécsi keringővel, melyet Antali Zoltán 

táncpedagógus tanított be. Vidám perceket szerzett Nyári Tibor és Szilasi Máté 8.c osztályos tanuló az utazás-

sal kapcsolatos jelenettel. 

A Kaláris néptánc csoport dunántúli táncokkal színesítette a programot. Csontos Gábor a Táncsics diák pol-

gármestere, iskolánk volt diákja nevettette meg a közönséget sportos élményeivel. Zárásként a 7. c osztályosok 

Bomba című pergő cigánytánca ragadtatta tapsra a nézőket. 

A bálat Németh Béla polgármester úr és az intézmény vezetője Mucsi Ágnes köszöntötte egy pohár pezsgő-

vel. 

A finom vacsora és italok után nyílt meg első alkalommal a Casino, ahol különféle játékokat játszhattak a 

vendégek. A tombolán értékes tárgyak találtak gazdára. 

A talpalávalót a Mixer zenekar szolgáltatta. 

A bál támogatói: 

Orosháza Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt., Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt., Karácsonyi Beáta, 

AGRO-M Rt., Szitó Imre, Csiszárné Szendi Pálma,Rózsa Autósiskola, Zsikó Üvegcentrum, Kozák László, Dél

-Békés Megyei Vízgazdálkodási Társulat, Fittnes és Birkózó Klub, Alpine Pro, S- Copy, Blahó  László 

gyógymasszőr, Fehér Kígyó, Csepregi Ferencné, MMD, Cpinracing   terem, Kovács  virágbolt, Orosnet, Flying 

Teachers, Színvonal - Herjeczkiné Ruhman Csilla, Kohári Béláné kozmetikus, Tóthné Török Klára, Bíró Béla, 

Király Márta - Németh Imre, Zsiga 

Józsefné, VASEX, Török István, DIEGO Lakástextil, Jónás Ferenc, Ráczné Tóth Ágnes,  Fanny  Csemege, 

Káplár Klára Korall ékszer, Marunák Istvánné - Be Diamons Company, Kőházi  Emese, az osztály szülői 

munkközösségei. 

A bevételből audióvizuális eszközöket vásárolunk és a néptáncosokat támogatjuk.  

Jótékonysági bál az Eötvösben 
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Természettudományos Hét az Eötvösben 

E 
bben a tanévben negyedik alkalommal rendeztük meg a Természettudományos Hetet –TT7- az Eöt-

vös József Tagintézményben. Az ötlet kitalálói úgy gondolták, ne csak a Föld napját ünnepeljék meg 

a gyerekek, hanem egy kicsit többet, mást is megtapasztalhassanak az életünket körülvevő világ cso-

dáiból. Minden délután érdekes programokat szerveztünk tanulóink számára. Rózsa Zoltán régész előadásában 

betekintést nyerhettek környezetünk ősi kultúrájába, és Dr. Németh András a kisállattartás szépségeibe és ve-

szélyeibe avatta be tanulóinkat. Közben kirándultak, ellátogattak kertészetbe, filmet nézhettek és a bátrabbak 

még érdekes kísérletekkel is elkápráztathatták érdeklődő társaikat.  

Pénteken a Föld napját ünnepeltük. A megnyitó ünnepség a Rákóczitelepi diákok színvonalas műsorával 

kezdődött, melyre Bárdos Zsuzsa tanárnő készítette fel a gyerekeket. Az akrobatikus bemutató és a pályázatok 

eredményhirdetése után Szendrő Szabolcs hegymászó beszélt legemlékezetesebb útjáról, a Himalája meghódí-

tásáról. A délelőtt folyamán a tanulók érdekes előadásokat hallgathattak, pl. Pribelszki András az „El Camino” 

elnevezésű zarándokútjáról adott különleges élménybeszámolót. Majd akadályversenyen, és egy vetélkedőn is 

részt vettek tanulóink, ahol nemcsak ügyességüket bizonyíthatták, hanem a hét folyamán megszerzett ismere-

tükről is számot adhattak.  

A nap végén a legjobbak jutalomban részesült. 



 

 

T 
udjuk, hogy a múltjából kiforgatott ember há-

lyogos szemmel vakoskodik a jövő küszöbén. 

Ezért indítottuk el egy alföldi település kertvá-

rosi arcú külső negyedében, Rákóczitelepen működő 

iskolánkban 2000 májusában hagyományőrző progra-

munkat. Ennek fő gondozója mindig a saját osztályom, 

de rendezvényeinknek az iskola valamennyi tanulója 

cselekvő részese, lelkes szereplője…   

 

Az első évek témái, tapasztalatai 

Az eddig eltelt nyolc év alatt a következő utat jártuk 

be. A 2000. esztendő Szent György napján, városalapí-

tásunk évfordulóján lakodalmast rendeztünk… 

A következő tanévtől az akkori 5. d osztály vezeté-

sével további néprajzi hagyományokkal ismerkedtünk. 

Környékbeli idős emberek élményanyagából merítve, 

a helyi múzeum gyűjteményében búvárkodva, tanul-

mányokat, adattári dokumentumokat böngészve. En-

nek gyümölcse lett az iskola első hagyományőrző nap-

ja, melyet a keresztelés népszokása és a népi gyógy-

módok és babonák köré építettük… 

Sokat tanultunk a környékbeli gyógynövényeket 

gyűjtögetve. Tavasszal a Gergely-járáshoz kötve egy 

száz évvel ezelőtti iskola hétköznapjait igyekeztünk 

megidézni… 

Verebélyi Csabát és Papp Gergőt hónapokig foglal-

koztatta a településünktől néhány kilométerre lévő 

hajdani Lebuki csárda. Utánajártak, milyen betyárka-

landokra emlékeznek a környékbeliek… 

Tanulóink helyi nyelvjáráskutatásának eredménye 

egy hangkazetta, mely a környékbeli, ízesen beszélő 

öregek és óvodások meséit, énekeit őrzi. A hangsajá-

tosságokat s a vidék szókincsét tanulóink kiejtésével 

rögzítettük… 

A tanévet pünkösdöléssel zártuk… 

2001 őszén vidékünk néprajzának elemei közül a 

táplálkozási szokásokban mélyültünk el, a görhe-, má-

lé-, puliszkakészítésen túl még a disznóvágástól sem 

riadtunk meg… 

Februárban tollforgató versenyt rendeztünk annak 

nyomán, hogy Móricz Zsigmond 1927-es felolvasó 

körútján az orosházi ember, az orosházi föld és az 

orosházi búza dicséretét zengte… 

A városalapítás következő évfordulóján a gyerekek 

az eddig szerzett ismereteiket az Orosházán tartott 

országos néprajzi konferencián villantották fel… 

2002 őszén, a Kossuth évforduló kapcsán Kossuth 

Lajos környékbeli kötődéseiről a helyi múzeum igaz-

gatójával beszélgethettek tanítványaink… 

2003 áprilisában a megye irodalmi hagyományairól 

gyűjtött ismereteinket rendszerezhettük… 

 

A gyűjtött, megismert hagyományok ébrentartása 

Őszi hagyományőrző napunkon az akkori hetedike-

sek felbujtására az eddig összegyűjtött és leírott anya-

gok dramatizálásával betyárkodtunk… 

A következő hagyományőrző napon Lúdas Matyit 

idéztük, de nem csak az iskola falai közé. Hiszen a 

Döbrögi fájdalmaira alkalmatos gyógyírokat faluszerte 

gyűjtögettük, s a nagy csapatást is a település legszebb 

fájánál kellett elszenvednie, a környékbeliek együtt 

érzőnek éppen nem mondható derültsége közepette.  

A programban akkor már négy éve részvevő nyolca-

dikosok október végén a környék pedagógusait, saját 

tanáraikat, szüleiket kalauzolták végig a helyi múzeum 

épületén… 

Karácsonyra a vidék betlehemes játékaiból, formulái-

ból állítottunk össze egy darabot. A magunk készítette 

csutkabábokkal megyénk más városaiban is bemutat-

kozhattunk.  

 

Élettörténetek gyűjtése 

A következő évet önálló gyűjtő- és kutatómunkával 

töltötték a programhoz kötődők. Nemcsak jeles hely-

béli emberek életével, munkásságával, de az iskola 

történetével, sőt az orosházi zsidók élete 1944 nyári 

hónapjainak részleteivel is megismerkedtünk. Túlélők, 

leszármazottak nyomasztó emlékeit őrzik a gyűjtött 

hanganyagok. 

Hagyományőrző tevékenységünket valamennyi 

rákóczitelepi iskolást megmozgató, látványos rendez-

vényekkel kezdtük 2000-ben. Azóta is minden tanév 

elejére kitalálunk egy, az újonnan belépők figyelmét is 

felkeltő mozgalmas napot. A továbbiakban azonban 

mind elvontabb elemekkel ismertetjük meg diákjain-

kat… 

Programunk jelenlegi szakaszában először az oros-

házi önéletíró parasztok munkásságával ismerked-

tünk… 

2007-ben világháborús emlékek gyűjtésére is vállal-

koztunk. Eközben megesett, hogy az érdeklődő unoka 

döbbentette rá a szüleit arra, milyen fontos a (még) 

köztük élő idősebbeket szóra bírni. Akik közül mindig 

őrködik a zajló jég mellett valaki. Akiknek történetei 

néhány ponton egybefonódnak, mégis mind egyéniek. 

Ha ennek a többféleségnek az elfogadásában, a külön-

bözőségre való rácsodálkozásban és előrébb vittük 

tanítványainkat, az a hagyományőrzés újabb hozadéka. 

S talán egy aprócska segítség ahhoz, hogy a tőlünk 

kikerülők maguk is dacolhassanak a világgal, s a belő-

le szakajtott darabkán biztosabban állhassanak.  

Hagyományőrző törekvések egy külső városrész iskolájában 

(A teljes szöveg megjelent: HONISMERET XXXVI. ÉVFOLYAM 2008/2. /28-33./) 

Eötvös József Tagintézmény Április 
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A 
z Orosháza Barátikör városismereti vetélkedőt szervezett az általános iskolások számára. Az Eötvös 

Tagintézmény két csapat képviselte. A tanulók a város különböző pontjain érdekes ügyességi és elmé-

leti tudást igénylő feladatokat oldottak meg. A vetélkedőn a 7. osztályosok csapata a „Végvári vitézek” 

I. helyezést értek el Végváriné Rehák Gizella felkészítésével. 

A csapat tagjai: Albert Roland, Csurák Ádám, Győri-Dani Dávid, Farkas Gábor, Szíjjártó József. A 6. évfolya-

mosok csapata is eredményesen szerepelt. 

Orosháza 264 éves 

A 
z Eötvös József Tagintézményben működő  „Természet Búvárai” alapítvány  rajzversenyre hívta a vá-

rosban és a környező településeken lakó ügyes kezű óvodásokat és általános iskolásokat. Öt korcso-

portban lehetett pályázni. A témák  középpontjában a természet szeretete és a természetvédelem állt. 

Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, 13 intézményből több mint kétszáz pályamunka érkezett. Minden korcso-

port legjobb három alkotása mellett sok különdíj is kiosztásra került. A legjobb munkákból kiállítás nyílt az 

iskola aulájában, melyet május 10-ig megtekinthetnek az érdeklődők.  

Rajzpályázat 



 

 Eötvös József Tagintézmény Április 

2008. április 28-án a Justh Zsigmond Városi Könyvtár vetélkedőt rendezett „Játsszunk a zenével!” címmel 

5-8. osztályos tanulók részére. Iskolánkat Kurucz Adrienn, Albert Roland és Csurák Ádám 7. a osztályos tanu-

lók képviselték. A feladatok között volt hangszer felismerés, zeneszerzők kirakása puzzle-ból, tesztlap kitölté-

se. A csapatoknak még énekelni is kellett egy szabadon választott népdalt. Albert Roland vállalta ezt a megmé-

rettetést, és szép éneklésével ezt a feladatot maximális pontszámmal jutalmazta a zsűri. A versenyen a tanulók 

az értékes 3. helyet szerezték meg. Szép ajándékokkal, és egy kellemes délután élményével térhettek haza. 

Zenei vetélkedő 

A 
 Kalmár László Országos Matematika Ver-

seny megyei fordulójára került sor 2008. már-

cius 29-én Békéscsabán. A 3-8. osztályosok 

számára meghirdetett versenyen Durkó Edina 4. osz-

tályos tanuló I. helyezést ért el, ezzel megkapta a le-

hetőséget, hogy Békés megyét képviselje a június  22 

– 24 - én Nyíregyházán megrendezésre kerülő döntő-

ben. Felkészítő tanára Vidovenyecz Anna. 

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei for-

dulójának Sarkadon megrendezett eredményhirdetésé-

re a meghívott tanulók között szerepelt, ahol több száz 

tanulót maga mögött hagyva, átvette a 12. helyezetnek 

járó elismerést. 

Sokoldalúságának adott tanú bizonyságot, amikor 

májusban az angol nyelv városi szintű versenyén do-

bogós lett. 

Szép sikereket ért el idén, a városi szintű vers-

mondó, helyesíró versenyen. 

Sikerek matematikából 



 

 

A 
z Orosházi Kerékpárosok Érdekvédelmi Egyesülete is programmal készült a városalapítás évfordulójá-

ra, melyben iskolánk tanulói is szép számmal képviseltették magukat. A kora délutáni kardoskúti túrán 

a kerékpárosok meglátogatták a Fehértói bemutató központot, majd kora este részt vettek a városi fel-

vonuláson a leendő belvárosi kerékpárút nyomvonalán. Mivel iskolánkat képviselte a legtöbb szülő és gyermek 

a túrán, ezért megnyertük az egyesület  által kitűzött 30 000 ft-os pénzdíjat. 

Eötvös József Tagintézmény Április 

OKÉ kerékpártúra 

Föld Napja 

A 
 TT7 zárásaként került megrendezésre a Föld Napja. A megnyitó a rákóczitelepi diá-

kok színvonalas műsorával kezdődött. Az akrobatikus bemutató és a pályázatok 

eredményhirdetése után Szendrő Szabolcs hegymászó beszélt a legemlékezetesebb 

útjáról a Himalája meghódításáról. Délelőtt a tanulók akadályversenyen vettek részt, ahol a 

hét folyamán megszerzett ismeretekről is számot adhattak. A legjobbak jutalomban részesül-

tek. 



 

 Székhelyintézmény Április 

Apáczai továbbképzés  

 

 

 

 

2008. április  7 –én iskolánkból öten vettünk részt az Apáczai kiadó által 

szervezett interaktív tábla és tananyag-bemutatón Szarvas városában. A 

rendezvénynek a Tessedik Sámuel főiskola Pedagógiai karának patinás épülete 

adott otthont. A bevezető szavak után egy fiatal pedagógus kolléga bemutatóját 

láthattuk mely az interaktív tábla használatára tanított bennünket. Számos 

lehetőséget tárt elénk, ismerkedhettünk a táblák típusaival, a használható 

programokkal. A jelenlévő érdeklődő kollégákat is bevonva nagyon érdekes és 

szemléletes előadást hallhattunk, láthattunk. 

Rövid szünetet követően pedig két szekcióra oszlott a hallgatóság, az egyik 

csoport az olvasás, írás tanítás a másik a matematika tanításhoz kaphatott 

szemléletes segítséget az interaktív tananyag bemutatásával. Az olvasás, 

szövegértés teljes körűen kidolgozott, a matematika kimunkálás alatt áll. 

Természetismeretből is rendelkezésre áll már az interaktív tananyag. Az anyag a 

tankönyvcsaládra épül, rengeteg jól használható feladattal, ami nem nélkülözi a 

tanári irányítást sem. 

A bemutató végén minden érdeklődő szabadon kipróbálhatta a táblát és 

kérdéseket tehetett fel a tananyag használatával kapcsolatban. Hasznos volt az itt 

eltöltött délután, hiszen az itt hallottak a jövő iskoláját vetítik előre. 

 

 



 

 

Comenius projekt beszámolója a németországi találkozóról  

Székhelyintézmény Április 

Április 9.-én tartottuk élménybeszámolónkat, ahol schrambergi élményeinket osztottuk 

meg az érdeklődő szülőkkel, diákokkal és kollégákkal. 

Minden résztvevő rövid előadással készült. Bemutattuk a projectmunkát, Baden-

Würtenberg tarományt, a német iskolarendszert, Schramberg városát és a kirándulásainkról is 

hallhattunk egy rövid ismertetőt. 

Az előadások mellett egy kis kiállításon tekinthették meg az érdeklődők az utazásról 

hozott prospektusokat, könyveket és emléktárgyakat. 

A jó hangulatú összejövetel végén Fekete-erdő tortával kínáltuk meg vendégeinket. 

Az élménybeszámolót tartották: Gulyás Katalin, Víghné Pintér Lilla, Tóthné Násztor Edit, 

Nagyné Rátódi Erika és Benkő Erika 

Iskolánkban közel húsz éve működik nagyon eredményesen az egészségőr szakkör. 

Szakkörökön elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteket sajátítanak el a gyerekek elméletben és sok gyakor-

latban. 

A 2007/2008-as tanévben iskolánk adott otthont az egészségőr, elsősegélynyújtó versenynek. Jól felkészült 

iskolák gyerekei mérték össze tudásaikat  

Egészségőr, elsősegélynyújtó verseny  



 

 

A  területi versenyt 2008. április 11-én 14 órától rendezte meg a Petőfi Kulturális Kht. karöltve Orosháza 

Város Általános Iskolájával. A verseny elődöntőkkel kezdődött, melyet helyileg bonyolítottak le az isko-

lák. Ezután a legjobbak kerültek be a területi fordulóba.  

A versenyre érkeztek Békéssámsonról, Gádorosról, Pusztaföldvárról, Székkutasról, Mezőhegyesről és termé-

szetesen az orosházi iskolákból. Három kategória volt a versenyen: 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály. A 

gyerekek életkoruknak megfelelő verseket választottak, eredményesen szerepeltek, dicsérve a felkészítő taná-

rok munkáját is. Örömmel hallgattuk a szebbnél szebb verseket, s néztük a lelkes, értő gyermekarcokat. A tanu-

lók bizonyították versszeretetüket, a költészet iránt tanúsított elhivatottságukat.  

 József Attila-szavalóverseny 

Tantestületi vacsora 

Á 
prilis 15-én összegyűltünk a Gyopár Club éttermében, hogy jóhangulatú vacsora mellett töltsünk el együtt 

pár órát.  

Régen vártunk már ezekre a pillanatokra, hiszen a mindennapok rohanásában egyre kevesebb idő van a kötet-

len kollegális beszélgetésre.  

Víghné Pintér Lilla kedves hívó szavára remek szervezésben végre egy asztalnál ülhetett a tantestület 18 tag-

ja. 

A vacsora svédasztalos lehetősége mindannyiunkat elbűvölt. Mindent végig kóstoltunk!  

Falatozás közben megtárgyaltuk a fagyikészítés rejtelmeit, a süteménysütés csínját-bínját, és eszmét cserél-

tünk a töltött húsok egyéni elkészítési módjairól.  

Szóval semmi iskola! 

Megbeszéltük egyéni életünk sikereit és kudarcait, boldogan hallgattuk ki, milyen regényt olvasott legutóbb, 

kitárgyaltuk milyen változtatások történtek Orosházán az elmúlt fél évben. 

Az együtt töltött percek felértek egy munkahelyi pszichiátriai csoportbeszélgetéssel. Milyen jó lenne ezt 

többször is megtenni! Hátha lesz még rá alkalom! Az ötlet, a szervezés és a végrehajtás kitűnő volt. Lehetne ez 

hagyomány? 

Székhelyintézmény Április 

József Attila-díjas: Losonczi István 

Áprilisban mindig különleges az értekezletünk. Nemcsak az elmúlt időszak 

értékeléséről, az előttünk álló feladatokról, észrevételekről, kérésekről, mun-

kaközösségek beszámolójáról szól. Áprilisi értekezletünkön kerül sor a Jó-

zsef Attila-díj átadására. 

Nálunk ez hagyomány. Az idén Losonczi István kapta. Pusztainé Szabó Mar-

git igazgató adta át, megköszönve lelkiismeretes munkáját.  



 

 Vörösmarty Mihály Tagintézmény Április 

Á 
prilis 24. a városalapítás napja. Ebből az alkalomból az OROS-HAZA Baráti 

Kör városismereti vetélkedőt szervezett. 

Iskolánkat egy hatodikos és egy nyolcadikos csapat képviselte. A vetélkedőt 

komoly felkészülés előzte meg. A csapatok nevet választottak, majd ehhez illő 

jelvényt készítettek, illetve ez csatakiáltást eszeltek ki. 

A gyakorlati teendők mellett elméleti felkészülés is folyt, megismerkedtek 

városunk múltjával és jelenével, felkeresték nevezetességeit. 

A vetélkedő megrendezésére április 26-án délután került sor. A csapatok a 

Petőfi KHT épülete előtt gyülekeztek. Először bemutatták jelvényeiket és csata-

kiáltásaikat, majd útnak indultak, hogy felkeressék a város különböző pontjain 

elhelyezett állomásokat. A szemerkélő eső ellenére lelkesen és jó hangulatban 

teljesítették a feladatokat. A visszatérő csapatokat friss sütemény és izgatott fel-

készítő tanáraik várták.  

A pontok összesítése után eljött az eredményhirdetés ideje. A szervezők min-

den résztvevőt csokival jutalmaztak. A dobogós helyezettek értékes ajándékokat 

kaptak. 

Iskolánk hatodikos csapata a „Gyopárka tündérek” első helyezést értek el. A csapat tagjai: Lichtenstein 

Gyöngyi, Farmasi Károly, Kónya Balázs, Rácz Erik, Pipis László 6.b osztályos tanulók. Nyolcadikos csapatunk 

az „ OROSHAZAFIAK” második helyezést ért el. A csapat tagjai: Bucskó Dóra, Gellény Zsófia, Józó Muriel, 

Éliás Dávid, Éliás Tibor 8.b osztályos tanulók. 

A jó hangulatú verseny maradandó élményt jelentett a tanulók számára, szeretnénk a következő évben is ré-

szesei lenni ezen eseménynek. 

Városismereti vetélkedő 

A  Curie környezetvédelmi versenyen második alkalommal vett részt tagintézményünk alsós természetvédel-

mi szakköre. A verseny témája: Ismerd meg és védd a környezetedet! Környezeti ártalmak hatásai az élő-

világra, vizekre, talajra stb. 

Tagintézményünk 3 csapattal nevezett, akik 4 fordulón keresztül feladatlapokat kaptak. A felkészülés a 

megadott szakirodalmakból és az internetről történt az irányításommal. A területi döntőn, amely Szarvason volt 

az első 3 helyet elhoztuk. Csapatjaink: 1. Bagdi Roland, Kovács Tibor és Mészáros Tamás, 2. Éliás Róbert, 

Kersmájer István, Tóth Roland és Darida Ádám 3. Marossy Márton, Pusztai Balázs és Sin Boglárka. 

Az országos döntőre amely Szolnokon került megrendezésre az első helyezett csapatunk jutott be. Erre a 

fentebb említett témakörből dokumentációt és kiselőadást kellett készíteni. Sok és körültekintő gyűjtőmunka 

után együtt elkészítettük a prezentációt és az összekötő szöveget. Darvakként felülről madártávlatból nézve 

bemutattuk, hogy a városunk lakói, közelebbről szakköröseink milyen környezetvédelmi munkát végeznek. 

Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy a sok munka gyümölcseként, harmadikként végeztünk. 

Országos versenyen az alsó tagozatosaink 



 

 Vörösmarty Mihály Tagintézmény Április 

A Föld napja 

A 
 Föld Napjának gondolata egy amerikai egyetemi hallgató, Denis Ha-

yes ötlete volt. Az első ünnepre 1970. április 22-én került sor, amelyen 

közel 25 millió amerikai vett részt, hogy felhívja a figyelmet bolygónk 

romló környezeti állapotára. 

1990 óta Magyarországon is megünnepeljük a Föld Napját, minden év április 

22-én. Idén is országszerte rendeztek programokat. 

Városunkban az Orosházi Kerékpárosok Érdekvédelmi Szervezete (OKÉ) fel-

hívására, az immár hagyományos kerékpártúrájukon vett részt iskolánk. A 

kardoskúti Fehér-tóhoz kerekezve kívánták felhívni mindenki figyelmét a környezet- és természetvédelem fon-

tosságára. A 160 résztvevő között volt iskolánk 26 tanulója ill. két pedagógusa is. 

Délután kettő órakor indultunk az Eötvös tér elől. 

Tömött sorokban haladtunk Kardoskút felé némi közlekedési fennakadást is okozva. Kardoskúton az ottani 

iskolások is csatlakoztak hozzánk, s így haladtunk tovább a Fehér-tóhoz.  

 

Kiérve megcsodálhattuk a magyar szürke szarvasmarha csordát és „lakhelyüket”. 

 

Visszaindulva megpihentünk a kilátónál, ahol néhány érdekességet hallhattunk a területről, 

 

 

 

 

 

és egy kis teától és pogácsától megújult erőre kapva 

hazaindultunk. A tanyaközpontban lévő múzeumban 

megtekintettük a puszta állatvilágát bemutató kiállí-

tást is. 

A városba visszaérkezve, akik még éreztek maguk-

ban elég energiát, kerékpárjukat a magasba emelve 

jelezték, hogy egyáltalán nem fáradtak el. 



 

 Vörösmarty Mihály Tagintézmény Április 

Gyula-városerdő, erdei iskola 

E rdei iskolánkat „Az erdő és az ember” akkreditált program alapján szerveztük meg. Az erdő külső és belső 

kapcsolatai projekt köré alakítottuk ki a modulokat, melyeket a gyerekek előzetes javaslatai alapján állí-

tunk össze, figyelembe véve az időjárási helyzetet is. 

Az utolsó előtti napon tájfutó verseny, majd az utolsó nap délelőttjén 4 fős csoportoknak, Ki a legügyesebb a 

végén? vetélkedőt szerveztünk. 

Az erdei iskola heti programja: 

  hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

6-7 

óra 

  hajnali vadles hajnali vadles     

9-12 

óra 

Érkezés: 9.20 

busszal, ismerke-

dés a táborral, 

erdei játékok 

városerdei erdő 

megismerése, 8-

10 km-es túra 

  

biztonságban élni I., 

életvezetési ismere-

tek, áldozattá és 

elkövetővé válás 

  

modulok: 

a vadász, 

mikrovilág 

tájékozódás 

honismeret 

verseny: az isme-

retek alkalmazá-

sa 4 fős csapa-

toknak, 

az erdei iskola 

értékelése 

14-17 

óra 

tanösvényt ismer-

tető túra 

  

modulok: 

a vadász, 

mikrovilág 

tájékozódás 

honismeret 

biztonságban élni 

II., gyermekkori 

csavargás veszélyei, 

iskolai bűnözés, 

balesetvédelem 

tájfutó verseny 

feladatokkal 

4 fős csapatoknak 

összepakolás, 

búcsúzás, hazau-

tazás busszal: 

13.30 

17-18 

óra 

sportjátékok, 

szabadidő 

sportjátékok, 

szabadidő 

sportjátékok, 

szabadidő 

sportjátékok, 

szabadidő 

  

18.30

-21 

óra 

a Körös gát szere-

pe (séta a gáton) 

  

sportverseny, 

bátorságpróba 

sportverseny 

a nap képei, tábor-

tűz, közös éneklés, 

beszélgetés, 

szalonnasütés 

a nap képei, diave-

títés  a Fekete-

Körösről 

Puskás Lajos 

  

A Dalerd Rt. munkatársainak moduljai: a vadász munkája - fegyverek, mikrovilág. 

Horváth Antal: tájékozódás 

Jankó Béláné: honismeret 

 A modulokat 14 fős csoportokban valósítottuk meg forgószínpadszerűen, így minden csoport minden 

modullal megismerkedett. 

 Időtartamuk: 1-1,5 óra. 

Bencsikné Kiss Edit tanárnő bonyolította le a sportversenyeket. 

A Dalerd Rt. részéről: Puskás Lajos, Hajdú Imre, Vid Katalin és Czirle Csaba vettek részt az erdei iskola prog-

ramjaiban. A bűnmegelőzési napot a Gyulai Rendőrkapitányság két rendőre tartotta. 

Az erdei iskolát 2008. április 07-től április 11-ig 57 fővel sikerült megvalósítanunk. Minden tanuló kapott aján-

dékot, a legügyesebbek külön könyvjutalmat is. 

Az erdei iskola után a legügyesebb tanulók természetismeretből ötösöket kaptak. Tanulóink lerajzolták legked-

vesebb élményeiket és a legsikeresebb rajzokat a DALERD ZRT-nek ajándékoztuk. Kiállítást készítettünk az 

erdei iskolai gyűjteményekből (pl. termések, levelek, rovar maradványok) és feladatokból.  


