
 

 

 

Hővös arany szél lobog, 

leülnek a vándorok. 

Kamra mélyén egér rág, 

aranylik fenn a faág. 

Minden aranysárga itt, 

csapzott sárga zászlait 

eldobni még nem meri, 

hát lengeti a tengeri. 

Radnóti Miklós, 1941. február 7. 



Országos Atlétika verseny 

2008. szeptember 23.-án került megrendezésre a megyei atlétikai Ügyességi CSB, 
ahol 3 csapatunk 1. illetve 2. helyezést ért el, és eredménye alapján meghívást kapott az or-
szágos bajnokságra. Az idıpontja 2008. október 8., helyszín: Budapest. Reggel 6 órakor in-
dultunk,14 tanulóval, kísérı: Marosvölgyiné Rideg Ágnes. A csapat tagjai már az összevont 
iskola tanulói voltak, akik vagy már ismerték egymást, vagy a buszon gyorsan összeismer-
kedtek. J ó hangulatban tettük meg az utat Pestig. Ott a nevezés, a bemelegítés után a magas-
ugró fiúk kezdték a versenyt, közben a lány kislabdahajítók is versenybe szálltak. Egymás 
mellett, egymásnak szurkolva versenyeztek. A végén került sor a távolugró fiúkra, akik az 
elsı csoportban ugrottak, és nagyon jó teljesítménnyel örvendeztették meg a szurkolóikat és 
keserítették el az ellenfeleiket. Az utolsó pillanatig harcban álltak az 1. helyért, de a végén 
pár cm-rel szorultak le a dobogó legtetejérıl. De az eredményük, a 2. hely, nagyon szép tel-
jesítmény volt. De a többiek is mosollyal az arcukon hagyták el az UTE atlétika - pályát, hi-
szen az elıkelı 6. és 7. helyen végeztek, ami országos versenyen kiemelkedı eredmény. Re-
méljük tavasszal is ott lehetünk az országos versenyeken. 



Czina Sándor Tagintézmény 

Az alsó tagozat az Állatok Világnapjához kapcsolódóan szintén pályázati támogatás ré-
vén – melyet a Békés megyei Közoktatási Közalapítvány írt ki, többek között a környezeti 
nevelés megvalósítására – Nyíregyházára kirándult ezen a napon a Vadasparkba. Az igen 
sok látnivalót kínáló program során fıleg a környezetismereti órákon tanultakat bıvíthették 
tanulóink. A kellemes környezet és a gazdag állatvilág felejthetetlen élményt nyújtott gyer-
meknek és felnıttnek egyaránt. 

A különleges tanítási nap alsósaink számára információkban, ismeretanyagban és fıként 
élményekben bıvelkedı programot kínált. 

Az alsó tagozat Nyíregyházán járt október 3-án 

Október 10-én a Tini Könyvtári Napok rendez-
vénysorozatának egyik programja volt Békés-
csabán a megyei könyvtárban a könyvtárhasz-
nálati csapatverseny tizennyolc 3 fıs csapat 
részvételével. 
A verseny témakörei a programsorozathoz al-
kalmazkodva olyan fontos emberi értékek, 
mint a barátság, szeretet, szerelem. Az írásbeli 
forduló értékelése után a zsőri döntése alapján 
jutottak tovább a csapatok a szóbeli döntıbe. 
A megmérettetésben könyvtári elméleti tudás-
ról, olvasottságról, kézikönyvekben és az In-
terneten való tájékozottságról, keresési techni-
kák alkalmazásáról kellett sokrétően számot 
adni. Tagintézményünk 3 fıs csapata a legjobb 

írásbeli feladatmegoldás után a szóbeli versengésben is remekelt, s a továbbjutó 5 csapat kö-
zül  I. helyezéssel térhettünk haza. 

A csapat tagjai voltak: Erdıs Zsófia 8.b, Szabó Petra 7.o. és Török Nikolett 8.b osztályos 
tanulók. 

Országos Tini Könyvtári Napok a  

Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban 



Czina Sándor Tagintézmény 

Az értékteremtés e formája mindig nagy érdeklıdéssel, aktivitással kísért tagintézmé-
nyünkben. A kimagasló mennyiségek mellett elmondhatjuk, hogy tanulóink szorgosan győj-
tik a fémet és a papírt évente két alkalommal. Az idei tanévben sem volt ez másként. Az alsó 
tagozatosok legeredményesebb osztálya tanulónként 46,88 kilogrammot győjtött. İk a leg-
idısebbek, a negyedikesek. A nagyobbaknál a legkiemelkedıbb eredmény a 7.-ben született, 
ık 142,18 kg/fı átlagot értek el. Tagintézményünkben összesen 64.424 kg hulladék győlt 
össze. Az említett 2 osztály tortát kapott szorgalmáért, s nem csak a dobogós helyezettek 
kaptak jutalmat. Következı alkalommal májusban győjtünk papírt és vasat. 

Hulladékgyőjtés október15-én 



A tanévkezdés nehézségein túlesve október 3-án „iskolán kívüli” tanítási nap volt intéz-
ményünkben valamennyi tanulónk és pedagógusunk részvételével. A felsısök fıleg történel-
mi és irodalmi ismereteiket bıvíthették ezen a napon. Az idei évben kerül megrendezésre a 
„Reneszánsz Év 2008” elnevezéső kulturális rendezvénysorozat. Ennek keretein belül hirdet-
te meg a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezı Kht. – Reneszánsz Programiroda, vala-
mint az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Reneszánsz túrák Magyarországon” címet vise-
lı szabadidıs és ismeretszerzı programok támogatására kiírt pályázatát. Iskolánk sikeresen 
pályázott, melynek eredményeként valamennyi felsı tagozatos tanuló egésznapos kirándulá-
son vehetett részt a szegedi Móra Ferenc Múzeum (5. 6. évfolyam) illetve az ópusztaszeri 
Nemzeti Történeti Emlékpark rendezvényein (7.8. évfolyam). A kirándulás során felmerülı 
költségeket (belépıdíjak, buszköltség, egész napi étkezés) a támogató vállalta magára. A 
gyerekek kézügyességét próbára tevı játszóházi, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokon reneszánsz kori ékszerek, nemezelt játékok, agyagbábuk készültek. Szakemberek is-
mertettek meg a reneszánsz kori építészet, életmód rejtélyeivel. A tanórákon elsajátított is-
mereteket a kiállítások anyaga tette érdekessé, könnyen feldolgozhatóvá. Jártunk ásatáson, 
ahol a gyerekek több száz éves csontokat vehettek kézbe. Megtekinthettünk egy – az ország-
ban egyedülálló – Biblia-kiállítást, bepillanthattunk Móra Ferenc dolgozószobájába, és a va-
lamikori Megváltás Patika hétköznapjaiba. Ópusztaszeren a Feszty-körkép megtekintését 
követıen elıdeink fegyvereinek kipróbálására, lovaglásra is lehetıség kínálkozott. A panop-
tikum élıvé varázsolta rég elhunyt nagy uralkodóink alakját. 

Ez a nap felejthetetlen élményt jelentett mindannyiunknak, ráadásul az idıjárás és kegyes 
volt hozzánk. A programok sorát közös estebéddel zártuk Szegeden, majd hazaindultunk 
Orosházára. 

Különleges tanítási nap a Czinában  

Czina Sándor Tagintézmény 



Eötvös József Tagintézmény 

Az Eötvös Tagintézmény Természet Búvárai Alapítványa hagyományırzı céllal 
 3. alkalommal szervezett tanulmányi kirándulást Budapestre. Ebben a tanévben, október 11-én 51 tanuló és 

öt kísérı pedagógus  látogatott el  a Közlekedési Múzeumba, majd az Állatkertbe.  Az Aréna Plaza háromdi-
menziós mozijában Galapagos szigetére „utazhattak”. A természetfilm egyedülálló, felejthetetlen  látványt 
nyújtott  a résztvevık számára  

Eötvös diákok budapesti kirándulása 

A fenti címmel indított akciót az egy-és kétfo-
rintosok győjtésére az UNICEF Magyarországi 
Bizottsága. Az akcióval a fiatalabb korosztály-
okban szerették volna tudatosítani, hogy az ada-
kozás és segítség nem csak a tehetısek kiváltsá-
ga. Az összegyőjtött pénz felébıl hazai kistele-
pülési óvodákat segít a UNICEF, a másik felé-
bıl a világ legszegényebb országaiban épít is-
kolákat. 
Október 22-étıl 4 jutalomnapot tölthetett 10 
magyarországi diák, akik a legtöbb 1 és 2 forin-
tos érmét győjtötték, köztük iskolánk két tanu-
lója Botás Katalin 5.b, Seres Zoltán 5.a osztá-

lyos tanulók, akik 1600 egy- és kétforintost juttattak el az UNICEF Magyarországi Bizottsá-
ga számára. Legszebb élményük a Földközi-tenger látványa volt, és barcelonai iskola min-
dennapjaiba is bepillanthattak, s megcsodálták az FC Barcelona sportcsarnokát is. 

Kis pénz-nagy segítség  



Az Eötvös József Tagintézmény október 18-án rendezte meg a már hagyománynak számí-
tó Eötvös napját. Az igazgatónı megnyitó beszéde után Eötvös József életérıl szólt az iro-
dalmi mősor. Majd Szántai Márk volt Eötvös- díjas, Apáczai- díjas tanuló emlékfát ültetett 
az iskola udvarára a nevelıtestület és a tanulóifjúság elıtt. A délelıtt folyamán irodalmi, tör-
ténelmi, reneszánsz és rajz versenyen vetélkedtek az osztályok képviselıi, témája Eötvös 
kora, a 19. század volt. Ezután játékos osztályok közötti szellemi vetélkedıvel folytatódott 
az 

 Eötvös-nap. Az 5. b osztály bizonyult a legjobbnak. 
A nap zárásaként tagintézmények közötti játékos sorversenyen küzdhettek a résztvevık 
- 8 diák, egy nevelı és egy szülı csapatonként - . Emelkedett, jókedvő hangulatban biztat-

ta a csapatokat a lelkes nézısereg, az iskola tanulói és nevelıi. 
A játékos sorverseny eredménye: 

1. Eötvös B csapat 
2. József Attila Tagintézmény 
3.  Eötvös C csapat 

Eötvös József Tagintézmény 

Iskolák közötti játékos sportvetélkedı az Eötvösben 

Vetélkedtünk 

Az orosházi Evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium szervezésében érdekes 
Mátyás vetélkedın vett részt iskolánk csapata. 
A lexikai tudást felmérı keresztrejtvény és 
kvízkérdések mellett reneszánsz zenefelisme-
rés, rajzolás, sıt még lovagi torna is várta a 
versenyzıket. A korszakot nemcsak ismerni 
kellett, a korhő öltözékért is értékes pontokat 
lehetett szerezni. Az elsı helyezést elért csa-
pat tagjai: Bara Alexandra, Jeszenszky Bian-
ka, Szalai Brigitta, Simon Tamás és Szíjjártó 
József. 



Eötvös József Tagintézmény 

A Békés Megyei Önkormányzat Munkácsy Mihály múzeuma tárlatlátogatásra hívta a ta-
nulókat.  

Tagintézményünkbıl mintegy 30 fı vett részt ezen a programon. A tanulók megtekinthet-
ték a múzeum állandó kiállítását, majd a "Gyermekemet az országért - a tatárjárás" címő lát-
ványos kiállítást. A gyerekeknek nagy élményt jelentett, hogy kipróbálhatták a korabeli 
fegyvereket, ruházatot, kicsit beleélhették magukat a hısök szerepébe. A tárlatlátogatást kéz-
mőves foglalkozás zárta. A programról élményekben gazdagodva térhettek haza a gyerekek. 

Múzeumban jártunk  

Méltó módon emlékeztünk meg 1956. október 23-ról.  A  6. b osztályos tanulók ünnepi 
mősort rendeztek osztályfınökük Végváriné Rehák Gizella irányításával. Az ünnepség a  
Himnusz eléneklésével kezdıdött, majd a forradalom eseményeit elevenítették fel a szerep-
lık. Háttérben  korhő fényképek, a közönség elıtt egy fehér asztal gyertyával és ıszirózsák-
kal fejezték ki tiszteletüket a forradalom résztvevıi elıtt. 

1956. október 23. 



„Ki meri meglátni, ki meri megidézni 
igazi arcát”- tették fel a kérdést a 
rákóczitelepi iskola diákjai a városi ok-
tóber 6-i megemlékezés mősorában. 
A szokatlan, igen hatásos látványele-
mekben bıvelkedı elıadásban a tanu-
lók egy ötöde szerepelt. Elsısöktıl a 
nyolcadikosokon át, már végzettekkel 
is találkozhattunk a mozgásos-zenés-
irodalmi blokkban. A szereplık klasszi-

kus, s hőtlenül feledett alkotásokkal is segítettek újraértelmezni nagy elıdeink áldozatát. 
Hangsúlyozva, hogy a Haza mindenkor nagybetős. Az igen intenzív negyedóra fájdalmasan 
érvényes gondolatokat idézett a Kımőves Kelemen rock-ballada dinamikus elemeivel. A 
kesergés és gyász mellett azonban a fiatalok példát mutattak hitünket erısítendı: „Szóljanak 
a harangok, / Szóljon alleluja! / Mire jön új március, viruljon ki újra!” 

Szép szavakkal, mozdulatokkal október 6-án 

Eötvös József Tagintézmény 

A rákóczitelepi iskolások október 18-án rendezték 9. Hagyományırzı napjukat. Immá-
ron a reneszánsz jegyében. Valamennyi osztály bemutatott egy-egy Mátyás korabeli mondát. 
A hangulatos jelenetek között próbatételek várták ıket. A sólyomröptetéstıl a bajvíváson, az 
udvari költık vetélkedésén, a saját képükkel ékesített „iskolai kódex” elkészítéséig vezetett 
az út. Pénzverde és címerkészítés is várta ıket. Hosszú sor kígyózott az udvari jóssá avan-
zsált tanító néni elıtt. A tíz méteres falikárpit festéséhez bárki nekihasalhatott. A legder-
mesztıbb hangulat a várbörtön elıtt uralkodott, ami békeidıben az iskola használaton kívüli 
pincéje. E napon a gyertyákkal itt-ott megvilágított, salétromos csigalépcsı alatt egyenesen a 
biológia szertárból kölcsönzött Samunak ütközhettek az elítéltek. A nap fénypontja a szülık 
korabeli jelmezes bemutatója volt.  

A program Pribék Endre képeinek kiállítás megnyitójával, majd az öregdiákok és hajda-
ni tanárok találkozójával folytatódott. Az itt sírós, ott derős emlékidézések felvett hanganya-
ga, a hozott régi bizonyítványok és fotók remek alapját jelentik egy késıbbiekben megjelenı 
kiadványnak. Mely talán újabb bizonyítékául szolgál annak, hogy a rákóczitelepi iskola 
olyan kohó, amely mindenkibıl a legjobbat hozza ki. 

Hagyományırzı nap a rákóczitelepi iskolában 



Székhelyintézmény 

Kellemes ıszi idıben indult el iskolánk 2. c osztályos tanulói a buszpályaudvarról 
Gyopárosfürdıre. Megérkezésünkkor még harmatos volt fő, párás az erdei levegı. 

Rögtön-a séta elsı helyszínén: a vasút melletti parkban-annyi látnivaló akadt, hogy félı 
volt, nem tudjuk bejárni az egész erdıt. Taplógombát, ıszi virágokat, szúette fatörzset, kü-
lönleges meztelen csigát, pókokat, madártollakat, tojáshéjat, gubacsot, makkot, gesztenyét, 
szentjánoskenyeret fedeztünk fel. Kéregmintát vettünk a fákról, és gyönyörködtünk a rajzo-
latukban. Közben be-beszakadtunk egy-egy vakondtúrásba. A csodálatos fák törzsein boros-
tyánt és pirosan pompázó vadszılıt véltünk felfedezni. A séta közben egy diák kiáltotta el 
magát: -Vadkacsa! Lázasan kereste a szemünk ezt a kedves madarat, és már kórusban mond-
tuk is a Balatonparton címő verset: „Balatonparton, a nádi világban…” 

A hídról kitárult a tó látványa. Hatalmas gépekkel tisztították a tó medrét. Lemerészked-
tünk a tó partjára. Leguggoltunk, és néma csendben, áhitattal hallgattuk a vízivilág lélegzet-
vételét. Vízbuborékok pattogtak, moccant a nádas. Egyszercsak egy vízisikló surrant a tó 
felé! Nagyon nagy élmény volt a kirándulás mindenki számára. 

Kirándulás Gyopárosfürdın  

Mennyit ér egy alma vagy egy citrom? Na-
gyon sokat! Néha egy egész életet! 
Idén a József Attila Tagintézmény 3. a osz-
tályos „kisrendırei” ellenırizhették az autó-
sokat. Most nem ıket figyelték a felnıttek 
árgus szemekkel, betartják-e a szabályokat, 
hanem ık figyelhették a felnıtteket, betart-
ják-e a közlekedési szabályokat. 
A baleset-megelızésrıl és a biztonságos 
közlekedésrıl tartott osztályfınöki órát kö-
vetıen 2008. október 10-én a Szılı körúton 
a tanulók közlekedési rendırök kíséretében, 
közúti ellenırzésen vettek részt. A 

„kisrendırök” ellenırizték a biztonsági övek, a szabványos gyermekülés használatát. Szeren-
csére az Alma-citrom akció során nagyon sok citrom megmaradt, az almák pedig az utolsó 
darabig elfogytak.  

Alma—citrom akció 



Székhelyintézmény 

2008. október 9-én reneszánsz vetélkedıre hívtak bennünket az Orosházi Evangéli-
kus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium intézményébe. Ötfıs csapatok neveztek erre a 
versenyre még az elmúlt tanévben, a tematika Mátyás király és kora volt. Iskolánkat a 7.c 
osztály csapata képviselte. 

Amikor megérkeztünk a helyszínre, megcsodáltuk a korhő jelmezeket, melyekkel 
felidézték a királyi udvar hangulatát. A csapatok jókedvően mutatták egymásnak a kor stílu-
sában írt menetleveleket. Rövid ismertetı és pár pogácsa után elindulhattak a csoportok az 
állomáshelyekre. 

Igen változatos versenyfeladatokkal vártak bennünket. Volt történelmi totó, zenefel-
ismerés, internetes képkirakó, ügyességi feladat, és még sorolhatnám az érdekesebbnél érde-
kesebb fejtörıket. Nagyon jól éreztük magunkat, és sok új információval lettünk gazdagab-
bak. Egy délutánra visszautaztunk az idıben a humanizmus korába. 

Reneszánsz vetélkedı az Evangélikus iskolában 

Szereted-e az állatokat? címmel szavalóversenyt hirdetett az Orosházi Állat- és Termé-
szetvédı Egyesület az Állatok Világnapja alkalmából. A helyszín az Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium díszterme volt. Jelen volt az önkormányzat részérıl a polgár-
mester helyettes, aki köszöntıt mondott a verseny elıtt. 

Igazán széles korosztályt foglalt magában ez a nap, hiszen az óvodásoktól egészen a 8. 
osztályosokig felkészültek a tanulók. 

Korcsoportonként egy 2. egy 3. és két különdíjat hoztunk el. 

Szereted-e az állatokat? 



Immár hagyománnyá vált Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató 
Intézmény Székhelyintézményében, hogy egy októberi napot vidámsággal, vetélkedéssel és 
emlékezéssel töltünk. Minden évben megemlékezünk iskolánk egykori névadójáról, József 
Attiláról. Idén 114. alkalommal koszorúztak diákönkormányzat-vezetık intézményünkben, s 
rövid kis mősorral ünnepeltünk. 

A csípıs reggeli hidegben nyitotta meg iskolanapunkat Pusztainé Szabó Margit, fıigazga-
tó és Víghné Pintér Lilla igazgató. Ebben az évben Mátyás király trónra lépésének 150. év-
fordulója van, s ezért mi is a reneszánsz év jegyében szerveztük programjainkat. Jelmezes 
hírvivık köszöntötték a kis elsısöket, akik elıször vettek részt az iskolanapi vigasságon. Ez-
után „lovagi” tornára invitálta a tanulókat és tanárokat Zsigáné Mezei Beáta „nemzetes asz-
szony”. Miután felfrissültünk, az iskolaépület tantermeiben változatos programokban volt 
részünk. Lehetett mézeskalácsot festeni, történelmi-irodalmi totót kitölteni, gyümölcssalátát 
és töklámpást készíteni külhoni divat szerint. Egy másik helyszínen dalnokok vetélkedtek, a 
játékos sportvetélkedın pedig minden osztály csapata igyekezett minél több zsoldot győjteni 
„serege” számára. A kisebbeket mesekuckó, rajzverseny várta, valamint szellemi vetélkedın 
mérhették össze erejüket az iskola könyvtárában. 

Nagyon nehéz hiánytalanul minden egyes programot felsorolni, hiszen az épület minden 
szegletében más és más érdekesség várta a gyerekeket. Lovaskocsival tehettek túrát a tanu-
lók városunkban, s a kirakodóvásáron apró kis játékokat is vehettek. Amikor már a nap is 
megörvendeztetett bennünket meleg sugaraival, együtt néztük az ügyes kosárlabdázók, 
aerobikosok és karatésok bemutatóját az iskolaudvaron. A sport jegyében zajlott a nap zárása 
is, hiszen dél tájban sor kerülhetett az olyannyira várt tanár-diák labdarúgó-mérkızésre. 
Együtt szurkolunk a pálya mellett, ki-ki a maga favoritjának. 

Kellemesen elfáradva, egy-egy pereccel kezükben indultak haza a gyerekek. Ugyanilyen 
élményekkel teli napra várja ıket az iskola jövıre is! 

Iskolanap a reneszánsz jegyében 

Székhelyintézmény 



Október 15-én ismét Orosházán járt az ÖKO kami-
on, az ÖKO-Pannon KHT mozgó, interaktív be-
mutatóterme, ahol a szelektív hulladékgyőjtés 
hasznosságával ismerkedhettek meg az érdeklı-
dık, s ahová a mi iskolánk is meghívást kapott. 
Számos osztály és napközis csoport „adta egymás-
nak a kilincset” az érdekes helyen. A rögtönzött 
bemutatóterem oldalát hulladékból készült ruhák s 
az azokat viselı médiaszemélyiségek képei voltak 
láthatók, felhívva mindenki figyelmét a válogatott 

hulladékgyőjtés fontosságára. A gyerekek merített papírt készíthettek már újrahasznosított 
papírtermékekbıl, valamint érdekes készülékeken követhették nyomon az alumínium újra-
hasznosításának mozzanatait. Különbözı érdekes tevékenységekkel hívták fel figyelmünket 
a környezet védelmére, a hulladékok szelektív győjtésére az újrahasznosítás fontosságára. 

A különleges bemutató végén pedig kedves és okos füzetecskéket kaptak ajándékba a gye-
rekek melyekbıl még többet megtudhatnak a környezetvédelemrıl. 

Orosházán járt az ÖKO-pannon 

Mővészetpedagógia, hagyományırzés, 
identitás- ezzel a címmel rendezték meg 
Szolnokon a XIII. Országos ÉKP konferen-
ciát a 25. jubileumát ünneplı Kodály Zoltán 
Általános Iskolában. 
A konferencia elsı napján az iskola igazga-
tónıjének köszöntıje és Szolnok város al-
polgármesterének megnyitóját követıen 
elıadások hangzottak el Dr. Zsolnai József 
professzor emeritustól valamint számos ne-
ves szakember tolmácsolásában. A délután 
folyamán a vendégek megtekinthették az 
iskolát melynek tágas tereit számos gyö-

nyörő gyermekkéz alkotta mő díszíti. Este, pedig az iskola tanulóinak kulturális bemutatóját 
láthatták a vendégek az iskola aulájában. 

A konferencia második napján színvonalas, tartalmas, érdekes bemutató foglalkozásokat 
tekinthettünk meg melyek között szerepelt magyar, médiaismeret, báb, ének, színjátszás, 
néprajz, de néptánc és vizuális kultúra is.  Az órákat követıen pedig konzultáción és óra-
megbeszéléseken vitattuk meg a látottakat. Nagyon sokat tanultunk a látottakból és a mővé-
szeti órákon lélekemelı érzés volt hallgatni a csodálatos énekszót és gyönyörködni a magyar 
néptáncokban. Este az iskola néptánccsoportja mutatkozott be, valamint rendezett jó hangu-
latú táncházat. 

A zárónapon szakkörök és szabadidıs foglalkozások bemutatói zajlottak valamint a konfe-
rencián résztvevı pedagógusok bevonásával kézmőves tevékenységek. Az ÉKP-s iskolák 
vezetıi pedig a vezetıi szekcióban Dr. Zsolnai József  professzor emeritus úrral az iskolák 
hatékony és eredményes menedzselésérıl tanácskoztak. 

A három napos tartalmas, gazdag programot a professzor úr és az iskola igazgatója zárta. 

ÉKP Konferencia Szolnokon  

Székhelyintézmény 



Gyerekkorban rengeteg energiára van szüksége szervezetünknek. A 
mindennapi tízórai biztosítja számunkra a szükséges energiát az isko-
lában. 
A Rama margarinos szendvicsek vitaminokat és létfontosságú zsírsa-
vat tartalmaznak, amire mindennap szükségük van. 
2008. október 1. és november 5. között az ország 80 általános iskolá-
ját látogatják meg a Rama Tízóraibuszok. 
Iskolánk elé október 10-én parkolt le. Praktikus ajándékra lehetett 
szert tenni. Akinek kedve tartotta, megmutathatta a Rama-busz sze-
mélyzetének az éppen nála levı tízórait és akinél uzsonna volt, az 
ajándékba uzsonnás dobozt kapott. 

Diákjaink már korán reggel lázasan várták a Budapestrıl érkezı különleges buszt. Hasz-
nos tanácsokat kaptak az egészsége táplálkozásról és a sport fontosságáról. 

Rama tízóraibusz iskolánkban 

Székhelyintézmény 

Nagyon jól megszervezett kiállításon 
vehettünk részt iskolánk felsı tagozatos ta-
nulóival. A korosztály számára megfelelı 
módon volt elıkészítve. Sokszínő és érdekes 
témával foglalkozott. A gyerekek számára 
öröm volt, hogy az egyes tárgyakat ki lehe-
tett próbálni, mint például az íjakat, a tapasz-
talás örömét átélhették a tanulók. Gyakorlati 
ismereteiket megerısítették azáltal, hogy 
érintıképernyı segítségével utána lehetett 
nézni a dolgoknak. A gyerekek tudását bıví-
tette a tárlat.  

Gyermekemet az országért kiállítás Békéscsabaán 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

4 évvel ezelıtt fogalmazódott meg bennünk, hogy tehetséges ta-
nulóink számára jó lenne egy kis szabadidıs tevékenységet adnunk. 
Persze olyat, ami nem csak szórakoztat, de tanít is! 

Ebben a felgyorsult világban egyre több információ vesz bennün-
ket körül, és nem mindegy, hogy tudunk-e bennük tájékozódni vagy 
elveszünk bennük. Ezért már gyermekkorban érdemes megszokni, 
hogy a kérdéseinkre válaszokat lehet találni, csak meg kell keresni 
azokat. Ez volt az ötletadó, amikor  eldöntöttük, hogy játékos mó-
don, de megpróbáljuk gyermekeinket minél elıbb bevezetni ezek-
nek a tudományoknak rejtelmeibe. 

Választottunk egy témát, és minden hónapban egy tantárgy köré 
csoportosítva kérdéseket tettünk fel. Elsı évben iskolánk névadójá-
hoz : Vörösmarty Mihályhoz kapcsolódtak a kérdések.  A gyerekek lelkesen kapcsolódtak be 
a játékba. Évfolyamonként más-más feladatsort kaptak.  Ezekre a kérdésekre a választ rész-
ben könyvekben, könyvtárban, vagy interneten búvárkodva lehetett megtalálni. Volt, amikor 
rejtvények megoldásával kellett a megoldáshoz jutni. Sokszor az egész család aktívan részt 
vett a havi feladatok megoldásában-ezzel a család nagyobb tagjai tanították a  kicsiket a 
megoldások keresésére. Nagyon sok szép alkotás is született a feladatok  kapcsán, melyeket 
havonta a folyosón kiállítottunk, és lehetett bennük gyönyörködni.  Készült sok szép rajz, 
illusztráció, vagy pl. farsangi álarcok, hogy néhányat említsünk. A közös keresgélés, alkotás 
jó szabadidıs program is! Az itt megszerzett tudással,új tanulási módszerek alkalmazásával  
észre sem vették, de nagyon sokat nyertek a gyerekek. 

Az idei évben a reneszánsz jegyében zajlanak a fordulók. Kicsit változtattunk a verseny 
rendjén a korábbi évekhez képest. Elıre adunk ki felkészülési anyagot a gyerekeknek-ebben 
segíthetnek a családtagok is-de a feladatok megoldása már önállóan történik. Évfolyamon-
ként más és más nehézségő feladatsor várja a gyerekeket. Az egyes fordulókat humán, ter-
mészettudományok, mővészetek, egészséges életmód és testnevelés, informatika témakörök-
ben rendezzük.Választhatnak egy hivatást is a képzeletbeli királyi udvarban: poéta, tudós, 
trubadúr, lovag, könyvtáros –a forduló végén mindig kihirdetjük ki teljesítette legjobban azt? 
S természetesen jutalmazzuk is ıket. A verseny elıtt mindenki választott egyet, amirıl úgy 
gondolja, hogy ı abban a legjobb-ennek a fordulónak a pontjait tehát duplán számoljuk majd 
neki. 

Az eredményeket a folyosóra kitett falitáblákon lehet nyomon követni: izgatottan olvas-
gatják, hogy kinek hány pontot sikerült elérni? 

Kis polihisztor verseny   



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 Október 22-én este vidámságtól volt hangos a Mővelıdési Ház színházterme. Az idei 
tanévben is bemutatkoztak a Vörösmarty tagintézmény alsó tagozatos diákjai egy-egy vidám 
jelenettel, mesével, táncos produkcióval a szülıknek. Három évvel ezelıtt merült fel az ötlet, 
hogy a nem zenei tagozatos gyerekek is felléphessenek, és megmutathassák képességeiket.                
Kezdetben a Vörösmarty-nap keretein belül csillogtatták meg színészi tehetségüket a részt-
vevık, az idei évben pedig egy rendhagyó irodalomóra adott helyet a rendezvénynek. Ezen 
az estén a szülıknek adták elı produkcióikat a gyerekek. 

 Elsıként a Kicsinyek kórusa lépett a színpadra Kardosné Bánhidi Éva vezetésével. A 
Botos tánc, illetve a békakirályról szóló nóta megalapozta a jó hangulatot. 

 Ezután a 2. évfolyam magyar népmesék alapján készült Az okos lány címő mesejátéka 
következett. A jeleneteket betanította Csányi Judit, Bartók Anikó és Dávidné Bartha Szilvia. 

 A 4.a és 4.b osztály közösen elıadott színdarabja, a Megitatják a főzfát, bıvelkedett ér-
dekes fordulatokban, nem utolsó sorban pedig sok humorban. A forgatókönyvet írta és a da-
rabot színpadra állította Tornyi-Molnárné Budácsik Anita és Líbor Roland. 

 A 4.c osztályosok Ágai Ágnes, Lackfi János verseibıl és svéd gyermekversekbıl állítot-
ták össze mősorukat. A produkció létrejöttében aktívan közremőködött az osztály minden 
tagja Farkas Attiláné vezetésével. 

 Az est zárószáma egy zenés, táncos jelenet volt, melyet a 4.a és 4.b osztály tanulói közö-
sen adtak elı a 3.a osztály közremőködésével. Az Oliver címő musicalbıl csendült fel egy 
részlet, melyben arról énekeltek, hogy senki sem fogja megbánni, ha ehhez a vidám kis csa-
pathoz csatlakozik. 

Rendhagyó irodalomóra 



Iskolánkban hagyomány, hogy megemlé-
kezünk nemzeti ünnepeinkrıl nemcsak tan-
órákon, hanem iskolai keretek között is. Eddig 
a mősorokat az iskolai rádión keresztül  hall-
hattuk. Ezek méltók voltak az ünnepekhez, de 
hatása nem volt olyan mély, mintha látják is a 
gyerekek az elıadókat. Ezért gondoltuk az 
idén úgy a színjátszókkal, hogy ha az idıjárás 
is engedi, szemléletesebbé tesszük megemlé-
kezésünket, az udvaron adjuk elı mősorunkat. 

Elıadásunk  elejét iskolai környezetbe he-
lyeztük, ahol  egy „tanár” kérdéseire válaszol-
va próbáltuk megértetni az 1956-os forrada-
lom kirobbanásának okait. Ezeket az okokat 
szókártyákon ki is tettük, hogy szemléltessük 
a nézıkkel. A mősor második részében került 
sor a hısökre való megemlékezésre, amit  leg-
végül úgy zártunk, hogy a szereplık fehér vi-
rágot helyeztek el az égı mécsesek mellé, így 
adva meg a tiszteletet  az akkori hısi halottak-
nak. A diákok hallgatásából,  figyelmébıl arra 
következtettünk, hogy megérintette ıket az 
elıadás mondanivalója, talán ezentúl jobban 
odafigyelnek az ünnep tartalmára. 

Emlékmősor 1956. október 23-áról 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Csongrádi vendégek tagintézményünkben 
 

Egy csongrádi iskola pedagógusai nevelıtestületi értekezlet keretében látogattak el a Vö-
rösmarty Mihály Tagintézménybe. 

Kellemes hangulatú tapasztalatcsere, megbeszélés után bemutató órákon figyelhették 
meg a nálunk folyó magas szintő pedagógiai munkát. 

Bemutató órákat tartottak énekbıl: 
Dávidné Bartha Szilvia tanárnı a 2.a és Göblyös Miklósné, Ildikó néni a 3.a osztályban 

A 4.a osztályban a környezetismeret órán a zene és a természet kapcsolatáról beszélgetett a 
tanulókkal Tornyi - Molnárné Budácsik Anita tanító néni. 

A csongrádi vendégek elragadtatással és elismeréssel szóltak az iskolában folyó munká-
ról. Bízunk abban, hogy a két iskola közötti kapcsolat hosszú távú és eredményes lesz. 


