


Szeptember 1. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

CSODAVILÁG 
 

A 2010-2011-es tanévben 5. alkalommal kezdıdött a tanév a „Csodavilág” színes 
programjaival az elsı osztályosok számára. Bár az idıjárás nem mindig kedvezett, sokáig 
emlékezetes marad ez a 8 nap, melyben nemcsak a tanulók, hanem a szüleik is örömmel vet-
tek részt. 

Hagyományosan megrendezésre kerültek a következı programjaink:  
• „Piaci bevásárlás” a közös salátakészítéssel, ahol a 3. osztályosok voltak a segítsé-

günkre. 
• „Szobakoncert”, ahol a zenét tanuló gyerekekkel közösen felléptek a Zeneiskola 

tanárai is. 

• „Séta az óvodába”, amely mindig nagy élmény, hiszen az óvó nénikkel, volt cso-
porttársakkal való találkozás nagy örömmel tölti el a gyerekeket. 

• „Családi nap”, melynek sikere mindig garantált, az együttjátszás, fızés, ismerke-
dés és persze az oklevelek átvétele méltán zárja ezt az elıkészítı, befogadó progra-
mot. 

A bábkészítés, közös körjátékok, drámajáték, az érzékszervi, közlekedési játszóház 
minden napra tartogattak élményeket. Játszva ismerték meg az iskola szabályait, egymást, a 
tanító néniket a gyerekek. A jól sikerült napok után mégis többen kérdezték: „Mikor fogunk 
tanulni?” Mint minden évben, természetesen idén is eljött ennek az ideje, de az elsısök ezek 
után is sokat játszanak, és mire eljön a tanév vége, együtt várják az óvodásokat a következı 
„Csodavilágra”. 



Szeptember 3. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

ÖTÖDIKESEK ÚSZÁSOKTATÁSA 
 

Mint minden évben, idén is a tanév elsı hetét a tagintézmény ötödikesei Gyopároson 
töltötték, ahol tovább csiszolták, még biztosabbá tették a negyedik osztály év végén meg-
szerzett úszástudásukat. Szerencsére az idıjárás is nagyon kedvezı volt, csak egyetlen nap 
esett az oktatásra szánt 5 napból. Így nem teltek hiábavalóan a medencében töltött órák, és a 
legtöbben a képességeikhez mérten sokat fejlıdtek az eltelt egy hét alatt. Az oktatásban idén 
is Selmeczi Edit tanítónı, illetve Raffai András és Ilovszky Árpád tanár bácsik vettek részt. 

A napi három órás munkának meg is lett az eredménye: a hét végére mindenki a képes-
ségeihez mérten biztosan és szépen tudott mozogni a vízben. 



Szeptember 9. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

NÉGYEZREN A NAGY SPORTÁGVÁLASZTÓN 
 

Szeptember 9-én pénteken, és 10-én szombaton az Önkormányzat és iskolánk testne-
velı munkaközösségének  szervezésében került sor “Nagy Sportágválasztó” megrendezésé-
re.  

A kétnapos esemény megálmodói kettıs célt tőztek maguk, illetve a rendezvény elé. 
Elıször is a gyerekeket, felnıtteket a sport, a rendszeres mozgás felé orientálni, másrészt a 
sportágakat egy helyszínre összegyőjtve segíteni abban, hogy ki-ki a számára megfelelıt, a 
hozzáillıt könnyen kiválaszthassa.  

Az orosházi két nap mindkét célkitőzésnek maradéktalanul eleget tett. Mintegy né-
gyezren látogattak el az Eötvös-csarnokba. Az elsı napon a város és vonzáskörzete iskolása-
it, óvodásait várták a szervezık, akik jöttek is tömött sorokban. A jelenlevı sportágak – atlé-
tika, labdarúgás, kézilabda, vívás, karate, aerobik, hip-hop, kerékpársport, teakwando, búvár-
úszás, cselgáncs, kick-box, kung fu, birkózás, tánc, sakk, air soft, asztalitenisz, lövészet, 
BMX, trial, korcsolya, íjászat, tenisz – sportolói, edzıi végtelen türelemmel válaszoltak az 
apróságok kérdéseire és fáradhatatlanul segítettek egy-egy mozdulat elsajátításában. Sportági 
bemutatók sora segített a gyerekeknek megismerni az adott sportot. Pénteken együtt mozog-
hattunk a hatszoros aerobik világbajnok Katus Attilával, megküzdhettek kicsik és nagyob-
bak, a világ- és olimpiai bajnok judo-s Kovács Antallal. 

A szombat a családoké volt. Ezen a napon a gyerekek szüleikkel együtt mozoghattak, 
próbálgathatták tehetségüket, ügyességüket. Természetesen a különbözı sportágak kiválósá-
gainak jelenléte csak fokozta a vonzerıt és az érdekességet. A szervezık e tekintetben is ki-
tettek magukért. Számtalan ökölvívó mérkızést láthattunk, profi box világbajnokunk, Kótai 
Mihály jóvoltából és részvételével.  



Szeptember 13 — 17. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

HÉTMILLIÓ ÉVES FÁK KÖZÖTT 
 

İsz? İsz! İsz... Erdei iskola. Immáron 7. alkalommal indultunk el az Eötvös József 
Tagintézmény  ötödik évfolyamos diákjaival felfedezı utunkra. A Cserhát szelíd lankáin tú-
rázva feljutottunk Szandavár szikláihoz is. Ellátogattunk egy bio- farmra, ahol a bio-
gazdálkodás megismerése mellett kipróbáltuk a kecskefejést, és ellestük a kecskesajt készítés 
mesterfogásait. Nagy kihívás volt a  sustyafonás és az íjászkodás. Mégis  a legnagyobb ka-
land Ipolytarnóc felfedezése volt. Itt 20 millió évet „repültünk” vissza az idıben. Megnéztük 
a Miocén kor magyarországi leleteit, cápafogakat, csontvázakat, láblenyomatokat. Láthattuk 
a világon egyedülálló 7 millió éves ıs mamutfenyıket. Kalandos túrát tettünk a lomb- tanös-
vényen, ahol megfigyelhettük az itt élı állat- és növényvilágot. Eljutottunk Hollókıre, a cso-
dálatos palóc faluba, amely hően ırzi a táj népmővészeti kincseit.  

A gyerekek élményekben gazdag hét után ültek be újra a hagyományos iskola padba.   



Szeptember 13 — 18. 

Székhely Intézmény 

 

ÚSZÁS 
 

Szeptember13-tól 5 napig iskolánk 5-es tanulói úszásoktatáson vettek részt. Az idıjárás 
kegyeibe fogadott bennünket, így a tanuláson kívül kellemes élményben is részük volt a gye-
rekeknek. 

Az izgalom leginkább azokon a gyerekeken érzıdött, akik nem tudtak eddig úszni vagy 
a víz látványa is félelemmel töltötte el ıket. A tanulók fele már gyakorlott úszóként érkezett, 
így nekik napi 1500 - 2000 m leúszása volt a feladat. A most tanulók elıször a vízzel barát-
koztak, de a második naptól már a tanmedencében egyre hosszabb távokat úsztak. Az 5. na-
pon nagy örömünkre már csak néhány tanuló nem mert a „nagyvízben” lubickolni, így sok 
ötös lett a jutalom. 



Czina Sándor Tagintézmény 

 

XI. FEHÉRTÓ NAPJA 
 

A Körös-Maros Nemzeti Park Kardoskúton rendezte meg ismételten a Fehértó napja 
programját. Ebbıl az alkalomból tagintézményünket négy fıs csapat képviselte „Cigáják” 
fantázianévvel. Az idıjárás nem volt kegyes hozzánk, ennek ellenére jól éreztük magunkat. 
Gondolkodtató feladatlapot töltöttünk ki a nemzeti parkokról. Ezután lovas kocsival vagy 
kisvonattal „járhattuk be” a környéket. Az egyéni TOTÓ kitöltését poszterekkel jutalmazták. 
A verseny végén elıkelı helyezést nem értünk el, ám ez nem szegte kedvünket, a következı 
tanévben is próbálkozunk. Zárásaként még az esı is elállt. 

Szeptember 18. 



Szeptember 18 — 19. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

EÖTVÖS-KUPA 
 

Az Eötvös Tagintézmény és az ott zajló színvonalas sportiskolai képzés közelgı 25. 
születésnapja alkalmából szeptember 18-19-én utánpótlás kézilabda tornát szervezett az 
OKSC. Az évfordulóra való megemlékezés mellett a viadal célja a sportág népszerősítése, a 
résztvevık számára színvonalas mérkızések biztosítása, felkészülési lehetıség az Országos 
Kézilabda Utánpótlás Bajnokság küzdelmeire, valamint a sportkapcsolatok, sportbarátságok 
ápolása volt. A három korosztályban meghirdetett viadalon csoportonként négy-négy együt-
tes vett rész. A tornát két helyszínen rendezték meg, a Táncsics-  és az  Eötvös téri csarnok-
ban. Szép eredmények születtek, a ’97-esek 1. a ’96-osok és a ’99-esek pedig 2.  helyezést 
értek el. Iskolánk különdíjasai: gólkirálynı: Kránitz Gréta 8.b, legjobb kapus: Cseh Roberta 
5.b osztályos tanulók. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

TÖRÖK ÉS OLASZ VENDÉGEKET FOGADTAK 
 

A Vörösmarty tagintézmény ötödik Comenius pályázata keretében szeptember 20. és 
25. között 15 olasz és 20 török vendéget fogadott a magyar intézmény. 

Megérkezésükkor a magyar gyerekek átadták a vendégeknek az általuk festett pohara-
kat. 

A második napon a vendégek óralátogatáson vettek részt, bemutattuk egymásnak is-
koláinkat. Délután saját népi motívumainkat festettük tányérokra. Egy török, egy olasz és 
egy magyar motívum került egy tányérra, így szimbolizálva az iskolák közti erıs kapcsola-
tot. 

A vendégek rövid séta keretében ismerkedtek meg Orosháza nevezetességeivel. Ez-
alatt a koordinátorok és intézményvezetık Comenius megbeszélést tartottak, ahol elemezték 
a projekt elımenetelét és értékelték az elvégzett munkát. 

A következı nap sportvetélkedın mérhették össze erejüket a diákok. A játékos felada-
tok között nemcsak erıre volt szükség, de kreatív gondolkodásra is. Délután a program a 
családoknál folytatódott. 

A negyedik napon a magyar kultúrával, népi eszközökkel és hagyományokkal ismer-
kedhettek Ópusztaszeren a vendéglátó gyerekek és társaik, majd a haza vezetı úton rövid 
idıt töltöttek el Szegeden, ahol megtekintették a Dóm csodás épületét és a szökıkutat. 

Nagy érdeklıdéssel várták a vendégek a Vörösmarty nap forgatagát, ahol részt vettek 
a hivatalos megnyitón és iskolánk kórusával közösen elénekelték az olasz és a török him-
nuszt. Ezután megtekintették az irodalmi színpad mősorát, bemutatták saját néptáncaikat. 
Kíváncsian nézték meg a különbözı helyszíneken berendezett kiállításokat és az utcai vásárt. 
Délben a város alpolgármestere fogadta a delegációt. A délutáni program közös játékkal és 
akadályversennyel kezdıdött a helyi múzeum szervezésében, majd break-tánc bemutatóval 
és koncerttel folytatódott. Az este tőzzsonglırök mősorával zárult.  

A delegációk kellemes vacsora mellett köszönték meg vendéglátóik gondoskodását és 
szeretetét, majd átadták egymásnak ajándékaikat. 

Másnap reggel fájó szívvel búcsút vett egymástól a diákcsapat és nevelıik, de hama-
rosan újra találkoznak a törökországi Trabzonban. 

Szeptember 20 — 25. 



Szeptember 21. 

Székhely Intézmény 

 

FERGETEGES MESEJÁTÉK A BÍBUCI EGYÜTTESSEL 
 

2010. szeptember 21-én délelıtt a Bíbuci együttes egy csodálatos zenés mesejátékot 
adott elı iskolánk tornatermében. Nagyotmondó Tóbiás története széles mosolyt csalt az alsó 
tagozat kisdiákjaira. A fıszereplı füllentı, hencegı, nagyképő vándorlegény volt, aki színé-
szi alakításával alaposan megnevettette a közönséget. Hogyan sikerült becsapnia Varjú Vil-
mát, Hepehupa Fülöpöt a nyuszikát, a parasztlegényt és Nekeresdország királyát? Nos mind-
ez kiderült ırjöngı tapsvihar kíséretében. Bezzeg pórul járt, mert mindegyik meseszereplı 
rájött csalafintaságára, s mint a mesében szokás, méltán elnyerte büntetését. Minden jó, ha a 
vége jó, s a gyerekek is nagyon örültek, hogy Nagyotmondó Tóbiásból Igazmondó Tóbiás 
lett. A mesének több tanulsága is van, melyet a gyerekek is megfogadhatnak: „ Nem lehet 
bölcs az, aki túl okos!” „A hazugság nyomorúság, az igazmondás gazdagság!” A Bíbuci szí-
nésztársulat kedves színészei mindezt vidám dalokkal, kacagtató humorral, táncra perdítı 
zeneszóval tarkították. Az egész elıadás alatt a gyermekközösség felemelt kézzel tapsolt, és 
fantasztikusan érezte magát. Visszavárjuk ıket! 



Szeptember 22. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

AUTÓMENTES NAP  
 

Orosháza Város Önkormányzata és Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata autómentes 
napot hirdetett a városban. Tagintézményünket 15 fıs, hetedik, nyolcadikosokból álló csapat 
képviselte. Elsı feladatunk  egy iskolai induló megalkotása volt a „boci, boci, tarka” kezdető 
dal dallamára. A második megmérettetés során kerékpáros akadálypályán kellett végighalad-
nunk úgy, hogy a pálya végén várakozó váltótársnak a fülébe kellett súgni egy titkos monda-
tot. A lényeg az volt, hogy a legutolsó versenyzı is az eredeti titkos mondatot ismételje el. A 
gyakorlati feladat végeztével elénekeltük az indulónkat: 

 
    „Itt a Czina suli, 
    jöttünk versenyt nyerni. 
    Biciklivel vagyunk, 
    kupával távozunk.” 

 
A dal szövege nem csak üres szólam volt. De nem csak ezért éreztük jól magunkat 

ezen a délelıttön, hanem azért is, mert összetartásunkat, akarásunkat siker koronázta. 



Szeptember 25. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

VÖRÖSMARTY NAP 
 

A nap az idei évben is Vörösmarty emlékfutással és az emléktábla megkoszorúzásával 
vette kezdetét.  

A kirakodó vásár a Vörösmarty utcán egész délelıtt megtekinthetı volt. Nagyon szép 
remekmőveket láthattunk: fafaragásokat Horváth Sándor úrtól, szalmafonatokat Andrékó 
Pálnétól, mézeskalácsokat Uhlljar Mátyásnétól, népi játékokat Gálné Csizmadia Anikótól és 
Rózsa Imrénétıl, Tóth Imrénétıl gyöngy remekeket és ékszereket, népi hímzéseket az Oros-
házi Díszítımővészeti Körtıl, Gyalai Esztertıl gyékényfonatokat, az Orosházi Foltvarrók 
gyönyörő munkáit, Raffai Róbert kerámiáit, Vargáné Kovács Mónika bırtárgyait és a Hajdú-
völgy- Körösmente LEADER Egyesület Kiállítását. Molnár Józsefnénél pedig mézet kóstol-
hattunk.  

Ezután nagyon jó hangulatú táncházban mu-
lattunk együtt török és olasz vendégeinkkel. A 
magyar táncházunkat Felföldi Lászlóné irányítot-
ta a Székhely Intézmény 6.a osztályos tanulóival. 
Közben a múzeumban már dagasztották a kenye-
ret és az udvaron a gulyáslevesbe valókat tisztí-
tották diákjaink. 1 óra tánc után elfogyasztották a 
tízóraijukat a gyerekek és kezdıdhetett a játszó-
ház.  

Harminc helyszínen ismerkedhettek meg 
tanulóink nemzetünk hagyományival, értékeivel, 
foglalkozásaival.  Készítettünk csutka és csuhéj babákat, csigatésztát, népi hangszert, pólyás 
babát, szalmafonatokat, gyékénytárgyakat, agyagtárgyakat, fából virágkarókat. Reptettünk 
sárkányt, kötöttünk virágot, korongoztunk. Orosházi mintákat hímeztünk, festettünk. Főz-
tünk gyöngyöt, batikoltunk, mézeskalácsot díszítettünk, szappant öntöttünk. Itt volt Gulyás 
István borlovag, aki a magyar borkultúrával ismertetett meg bennünket, szılıt préseltünk, 
mustot kóstoltunk. Megismerkedtünk azzal is, hogy hogyan takarékoskodtak régen az embe-
rek a ház körül és, hogy miért volt kevés a szemét, mi volt a nı és mi a férfi szerepe. Az ud-
varon népi játékot játszottunk és a levegıben a kürtöskalács illata terjengett. A délelıtt vé-
gén a század eleji divattal ismerkedhettünk meg egy ragyogó divatbemutató keretében.  

 Ebéd után pedig a Vörösmarty Kupa futball torna vette kezdetét, ahol a város 2. kor-
csoportos diákjai mérhették össze tudásukat. 

Este Nyárbúcsúztató buli volt az udvaron. Az Orosházi Break tánccsoport tagjai bővöl-
tek el bennünket, majd a Mr Shame együttes zenéjére táncoltunk, énekeltünk. Az est zárása 
igazán ragyogóra sikerült, hisz a tőzlovagok, tőzzsonglırök kápráztattak el bennünket. 

Köszönjük a fent említett kiállítóknak, kézmőveseknek, a Szántó Kovács János Területi 
Múzeum dolgozóinak önzetlen segítségét, és az Asztalos Pékség, valamint a Hotel Corvus 
Aqva támogatását. 



Szeptember 27 — október 1. 

Székhely Intézmény 

 

SENECBEN JÁRTUNK 
 

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Székhelyin-
tézményének egy pedagógusa és diákja öt napot töltött a szlovákiai Senecben, ahol projekt-
indító rendezvényen vettek részt. A projektünk címe Teenagers’ Fears and Hopes és az 
ACES ( Academy of Central European Schools) keretein belül kerül megvalósításra az Erste 
Stiftung támogatásával. Célunk, hogy diákjaink felismerjék az erıszakot, legyen az testi, lel-
ki vagy akár számítógépen terjedı. Aktívan lépjenek fel ellene és kérjenek segítséget, ha 
szükséges. Fontos, hogy erıszakmentes világban valósíthassák meg reményeiket és céljaikat. 
Projektünk megvalósításához rengeteg ötletet kaptunk a találkozón, ahol személyesen is 
megismerkedhettünk partnereink képviselıivel és számos angol nyelvő elıadáson és cso-
portmunkán vettünk részt. Több mint 15 közép európai ország csaknem 250 küldöttje több 
száz diákot és pedagógust képviselt ezen a találkozón, ahol a közös cél egy kiegyensúlyo-
zott, céltudatos boldog generáció felnevelése egy viszonylag erıszakmentes környezetben 
együttmőködve a kisebbségekkel is. 


