


Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep 

 

NYUGDÍJASOK KÖSZÖNTÉSE 
 

A rákóczitelepi iskolások évrıl-évre nagy szeretettel és izgalommal készülnek a helyi 
nyugdíjasok köszöntésére. 2009. szeptember 8-án a hatodikosok sorakoztak fel azok elıtt, 
akik évtizedek munkájával és emberi tartásával bizonyították, érdemes a példájukat követni. 
A gyerekek tisztelettel és hálával kérték a bölcsességekben bıvelkedıket: 
„Vigyázzatok hát magatokra, hogy hosszú-hosszú évekig állhassunk még elıttetek, s hogy 
életeteket mindvégig méltósággal élhessétek!”  

Szeptember 8. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

CSODAVILÁG 
 

A pedagógusok számára minden évben gondot jelent az óvodából az iskolába való átmenet 
megkönnyítése. Az intézményváltás nagy változást hoz a gyermekek életében, mely gondos 
odafigyeléssel és lelkiismeretes munkával gördülékenyebbé, zökkenımentesebbé tehetı. En-
nek érdekében 4 évvel ezelıtt indítottuk el az iskola-elıkészítı és befogadó programunkat 
„Csodavilág” címmel. Célunk az volt , hogy a két hetes idıszak alatt valóban csodaként él-
jék meg a gyerekek az iskola kezdetét, hogy érzelmileg könnyebben fogadják el az új kör-
nyezetet, érezzék,  hogy fontosak nekünk és társaiknak.Már az évnyitón külön figyelemmel 
fordulunk az elsısök felé: kis ajándékokat készítenek a nagyobbak nekik, és adják át szá-
mukra azt. A sok-sok játék, zenei program, készségfejlesztı foglalkozás mind azt kívánja 
elısegíteni, hogy minél hamarabb otthon érezzék magukat új, nagy közösségükben. Ebben a 
két hétben játékos formában sajátítják el a gyermekek az alapvetı iskolai szokásokat. Regge-
lente örömmel jönnek iskolába. Élvezik a nekik szóló programokat, amelyeknek tevékeny 
részesei lehetnek. Kíváncsian várják, hogy az új napon kik látogatnak el hozzájuk az osztály-
ba vagy ık kikhez mennek vendégségbe? Igyekszünk feloldani bennük a szorongást, a félel-
met, amit az iskola iránt érezhettek. Élvezik a nagyobb gyerekekkel való együttjátszást. A 
programok érdeklıdést keltettek bennünk a mővészeti területek iránt is. A közös mesé-
lés,bábozás erısíti a kommunikációs képességeiket, az alkalmazkodást. A sok manuális tevé-
kenység-bábkészítés, agyagozás,rajzolás segíti a finommotorikus mozgás fejlıdését. A szü-
lık részérıl maximális segítséget kapunk. Több közösségépítı alkalom is kínálkozik a prog-
ramok során. Új ismeretségek, új barátságok születnek a felnıttek között is.Az idei évben is 
jó hangulatú családi nappal-közös fızéssel, sportolással-zárul a változatos programsorozat. 

Hétfıtıl új csodák várnak az elsısökre : Nyit a tudás kapuja, várják a gyerekeket a 
betők és a számok!  

Szeptember 7. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

ÖTÖDIKESEK ÚSZÁSOKTATÁSA 
 

Mint minden évben, idén is a tanév elsı hetét a tagintézmény ötödikesei Gyopároson töl-
tötték, ahol tovább csiszolták, még biztosabbá tették a negyedik osztály év végén megszer-
zett úszástudásukat. Szerencsére az idıjárás is nagyon kedvezı volt, így nem teltek hiábava-
lóan a medencében töltött órák, a legtöbben a képességeikhez mérten sokat fejlıdtek az eltelt 
egy hét alatt. Külön öröm számunkra, hogy iskolánk tavaly nyugdíjba ment pedagógusa, 
Bencsikné Kiss Edit tanárnı az oktatásra visszatért körünkbe, és tapasztalataival segítette az 
úszni tanulókat. A napi három órás munkának meg is lett az eredménye: a hét végére min-
denki a képességeihez mérten biztosan és szépen tudott mozogni a vízben. 

Szeptember 10. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

FOLKOGRÁFIA KONCERT 
 

Dancz Gyula bácsira emlékezünk. 
A Magyar Dal Napját elıször tavaly ünnepelte az ország  a Szigeten, melynek keretében 

neves elıadók közremőködésével, az elmúlt öt évtized beat-pop-rock daltermésébıl hangzott 
el válogatás. A rendezvény célja mindenképpen az, hogy felhívja a figyelmet a magyar zené-
re. 

E kezdeményezés alkalmából, szeptember 11-én a Folkográfia együttes koncerttel várta a 
zenekedvelıket a Vörösmarty tagintézmény udvarán, mely egyben emlékkoncert is volt, az 
egy évvel ezelıtt elhunyt Dancz Gyula címzetes igazgató tiszteletére. Gyula bácsi nagy tisz-
telıje volt az erdélyi magyar kultúrának, így nem is lehetett volna mással tisztelegni emléke 
elıtt, mint a szintén erdélyi és ısi magyar zenei motívumokból építkezı Folkográfia együttes 
koncertjével. 

A Folkográfia koncert mindenki számára ingyenes volt, azonban támogatói jegyek vásár-
lásával bárki segíthetett. A befolyt összeg a Dancz Gyula nevével fémjelzett alapítvány 
számlájára került, melybıl tehetséggondozó versenyt szerveznek majd gyerekek számára. 

Szeptember 11. 



Székhely Intézmény 

 

„RÁHANGOLÓ TRÉNING” 
 

Szeptember 12-én az esti órákban iskolánk dolgozói bemelegítı tréninget tartottak az új 
tanév tiszteletére. 

Este 6 órakor már ropogott a tábortőz a gusztusos mangalicaszalonnák, házi kolbászok 
megsütéséhez. A három sütıhely körül egykettıre felhıtlen jókedv kerekedett mind a peda-
gógus kollégák, mind a technikai dolgozók körében.  

Szorgalmasan pirultak a kenyerek, csöpögtek az illatos szalonnalevek, a hagymakarikák 
könnyeket csaltak a szemünkbe. Egyre fokozódott a jókedv. Mindenki átadta magát a kultu-
rális élvezeteknek. Közös beszélgetések, éneklések, zenehallgatás tette hangulatosabbá ezt az 
estét. 

A jó hangulat tetıpontján megdördült az ég. A sebesen feltörı vihar elıtt még sikerült el-
búcsúznunk egymástól. Hangulatos, közösségformáló este volt. 

Szeptember 12. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

FEHÉR TÓ NAPJA 
 

2009. szeptember 19-én tízedik alkalommal rendezték meg a Fehértó Napját Kardoskút-
Pusztaközpontban. A programok két helyszínen, a Körös-Maros Nemzeti Park múzeumépü-
letének udvarán, illetve a Fehértó közelében zajlottak, amely az év többi részében a látoga-
tók elıl elzárt, védett terület. A rendezvény fı attrakcióját, a nyári szárazság miatt jelenleg 
szikes, a sótól fehér medrő tavat ezen a napon az érdeklıdık természetvédelmi ırök szakve-
zetésével díjmentesen járhatták be madármegfigyelés, fotózás, és a tájra jellemzı természet 
nyárvégi-ıszi arcának közelebbi megismerése céljából. A tó mellett megtekinthetıek voltak 
az alföldi puszta jellegzetes magyar háziállatfajtái: a rackla és cigája juhok, szürkemarhák. 

A múzeum udvarán egész nap folytak a rendezvények. A környék felsı tagozatosai termé-
szetismereti versenyen vehettek részt, amelyen bizonyíthatták, hogy mennyire ismerik sző-
kebb környezetük élıvilágát. A szervezık a kicsikre is gondoltak: a helyi népmővészek és 
tanítók segítségével megismerkedhettek régi gyermekjátékok készítésével, csuhéból, szalmá-
ból készíthettek figurákat. Az épületben az állandó fotókiállítás mellett megtekinthetı volt 
Monostoriné Hrabovszky Éva és Líbor Roland természetfotóiból készült válogatás. Délben 
finom szürkemarha-pörkölttel várták a vendégeket, a muzsikát pedig helyi zenészek, Mótyán 
Tibor és zenekara és Palatinus Ákos citerás adta. Délután a közönséget a Bokréta Népdalkör, 
Üllés népzenekar, Tik Tekerítık gyermek néptánccsoport valamint a Kankalin felnıtt nép-
tánccsoport szórakoztatta. 

A Vörösmarty Tagintézmény idén is képviseltette magát a programokon. 25 gyerek indult 
el szombat reggel kerékpárral a 10-12 km-es útra 7 pedagógus és 3 szülı kíséretében. A ren-
dezvényen mindenki nagyon jól érezte magát, és külön öröm számunkra, hogy a nyolcadiko-
saink idén megnyerték a természetismereti versenyt. 

Szeptember 19. 



Szeptember 23. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

ZENÉVEL ÉS TÁNCCAL AZ EURÓPAISÁGÉRT 
 

A Vörösmarty tagintézmény ötödik éve vesz részt az Európai Unió által támogatott 
Comenius programban. Ennek a pályázatnak a keretében fogadta jelenlegi partneriskoláinak 
tanárait és diákjait szeptember 23-29. között. A lengyel (Częstochowa) és török (Çorlu) ven-
dégek bemutatták iskoláikat, jeles népszokásaikat és pénteken a Vörösmarty-napon hagyo-
mányos játékaikat tanították meg a magyar tanulóknak. A Vörösmarty-nap 
„elıhangolásaként” csütörtökön táncház keretében kölcsönösen megismerhették és megta-
nulhatták egymás táncait, délutáni foglalkozáson sajátíthattak el különbözı hagyományos 
kézmőves technikákat. A csoport kirándult Szegedre, Budapestre és egy közeli öko-
gazdaságba is. A vendéglátó családokkal közösen vettek részt éjszakai akadályversenyen, 
fürdızésen, játékos sportvetélkedın. Németh Béla, városunk polgármestere fogadta a tanári 
küldöttséget és baráti beszélgetés keretében mutatta be a vendégeknek településünk múltját 
és jelenét. A pályázat 2010 májusában a törökországi Çorluban folytatódik, mely egyben le-
zárása is lesz a közösen végzett kétévi munkának. 



Székhely Intézmény 

 

BEMUTATÓ ÓRA 
 

Szeptember 24-én a Székhelyintézmény nevelıtestülete és a testnevelıi munkaközösség 
részére HEFOP-os bemutató órát tartott Ekéné Nagy Edit saját osztályával.  

A 7.b osztállyal 5. osztály óta dolgozik, a szövegértés-szövegalkotás B moduljában . Az 
óra anyaga - az atlétika mozgásanyag körében –futások, ugrások, melyet padok segítségével 
oldottak meg.  

Ehhez társult a HEFOP-os padgyakorlat, melyet váltóverseny formájában végeztek el a 
gyerekek. A HEFOP-os anyag pontos meghatározása: információ kiválasztás olvasott szöveg 
alapján.  

A megbeszélést követıen a testnevelıi munkaközösség egy jó hangulatú ebéd mellett 
folytatott kötetlen beszélgetést. 



Szeptember 25. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 
 

VÖRÖSMARTY NAP 
 

2009. szeptember 25-én a Vörösmarty Tagintézmény iskolai hagyományai szerint, Mihály 
naphoz kapcsolódva rendezték meg az idei Vörösmarty napot. Ebben az évben a programok 
két nagy témakör köré csoportosultak: az alsó tagozatosok Benedek Elek születésének 150. 
évfordulója alkalmából a mesék birodalmába látogathattak el, a felsısök pedig a 
COMENIUS projekthez kapcsolódva lengyel és török partnereink életével, szokásaival is-
merkedhettek meg. 

A programok már az Vörösmarty napot megelızı héten megkezdıdtek: a színjátszó szak-
körös gyerekek mesehısöknek beöltözve lovas kocsin járták a várost, hirdetve mindenfelé a 
pénteki eseményeket. 

A nevezetes nap emlékfutással kezdıdött, majd a nyolcadikosok koszorúzták meg az is-
kola névadójának emléktábláját. Ezután bemutatkozott a „Vörösmarty Birodalom” királyi 
párja, akik megnyitották az eseményt. Az irodalmi színpad fergeteges mősora következett, 
ami egy kíváncsi királylányról szólt, és nagy sikert aratott a gyerekek és a felnıttek között 
egyaránt. 

Az alsó tagozatosok között járva úgy érezhettük magunkat, mintha farsangon lennénk, 
mindenki be volt öltözve egy-egy mesehısnek. A közös programok után mesehallgatáson és 
meseillusztráláson vettek részt, majd a mesékhez kapcsolódó játékos feladatokat kellett meg-
oldaniuk. Volt itt lufipukkasztás (a Kisgömböc meséhez kapcsolódva), szék felöltöztetése, 
rönkhordás, aranyhalak kihalászása. 

A felsısök eközben komolyabb, életkoruknak jobban megfelelı programokon vettek 
részt. A lengyel és török vendégeink bemutatót tartottak iskolájuk, városuk életébıl, szoká-
saiból, kultúrájukból. Ezután rájuk is különbözı feladatok vártak, amelyben megmutathatták 
azt, hogy mennyire ismerik a COMENIUS programban résztvevı országok életét. 

A délelıtt folyamán idén is, mint minden évben, a Vörösmarty utcán népi kirakodók por-
tékáiban gyönyörködhettek a járókelık és az iskola tanulói. 

A programok végeztével a királyi pár „Birtoklevelet” adományozott, amelyben a Vörös-
marty Birodalom alattvalójává fogadott minden diákot. 

Az idei Vörösmarty nap azonban ezzel nem ért véget. Délután az iskola pedagógusai visz-
szavártak minden érdeklıdıt egy közös nyárzáró mulatságra. A nagyon jó hangulatban zajló 
rendezvényen az orosházi First zenekar zenélt, majd sötétedés után tőzzsonglırök szórakoz-
tatták a közönséget. Becslések szerint közel 400-an jöttek el, gyerekek, iskolai dolgozók, 
szülık és egyéb iskolához közel álló személyek. 



Eötvös József Tagintézmény 

 

NYITOTT HÉTVÉGE AZ EÖTVÖSBEN 
 

Minden Eötvös iskolás tanulót, szüleit, ismerıseit várták szeptember 26-án iskolánkban 
közös testedzésre, közös mozgásra. Célunk, ismerjék meg a szeptember elején átadott mőfü-
ves sportpályánkat. A szép számban megjelent tanulók tartalmasan, mozgással töltötték el a 
szombat délelıttöt. A programot Pappné Horváth Zsuzsanna és Papp Mihály testnevelık az 
IPR pályázaton nyert összegbıl valósították meg, amit megismételnek október 10 – én 9 – 
12 óráig. Mindenkit szeretettel várunk! 

Szeptember 26. 


