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SZEPTEMBER HÓNAPBAN 
A VÖRÖSMARTY TOVÁBB HÓDÍT EURÓPÁBAN 

 
Újabb Comenius projektbe kezdhet a Vörösmarty tagintézmény a 2011/12-es tanévtől, ezúttal 

olasz és spanyol partnerekkel.  Az iskola ötödik pályázatának címe „United Tastes of Europe”, 

azaz Európa ízei, ami utal a program témájára, hiszen a népszokások mellett a diákok 

megismerkedhetnek a partnerek népi ételeivel, recepteket gyűjtenek és elkészítik azokat. A 

feladatok között szerepel még különböző magvakból képek készítése, befőzés, tésztahíd építés és 

népszokások bemutatása is. A közös projekttermék pedig egy többnyelvű szakácskönyv lesz, mely 

bemutatja a három nemzet hagyományos íz világát. Az Európai Unió 20000 eurós támogatásával 

két év alatt fogják megvalósítani a projektet, melyben az intézmény ismét koordinátori szerepet 

tölt be, a pályázatok történetében már másodjára, így hagyományt teremtve. A pályázat minden 

lépéséről részletes tájékoztató olvasható a www.comeni.us weboldalon. 
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CSODAVILÁG A VÖRÖSMARTYBAN 
 

Már 6. éve a tanév első két hete az első osztályosok számára más, mint a többi osztálynak: 

számukra a tanító nénik minden évben kidolgozzák azoknak a programoknak a sorát, amelyekkel 

megkönnyíthetik az óvodából iskolába vezető utat. 

Tanulók, szülők és pedagógusok azon fáradoznak, hogy az elsősök megismerjék az intézményt, 

illetve rövid időn belül az iskola nagy közösségéhez tartozónak érezhessék magukat. 

Mivel hozzánk a város tíz óvodájából érkeznek a gyerekek, szükség van az ismerkedésre, a 

közösségépítésre, mielőtt a nagy munkába belefognának. A Csodavilág programmal egyszerűbbé 

és könnyebbé válik az iskolakezdés. A program tulajdonképpen az óvodát idézi fel, így a gyerekek 

kevésbé érzik meg az intézményváltás nehézségeit, hiszen azt az életet folytatják, amit már az 

óvodában megszoktak. Minden nap más-más program várja a kicsiket, melyek között volt 

bábozás, agyagozás, társasjátékozás, mesemondás. Ellátogatnak a piacra is, játékos 

sportvetélkedőn mérhetik össze ügyességüket, ismerkedhetnek a „muzsika hangjaival”, 

ritmushangszerekkel. Az ősz színeiről, termésekről mesésen és valóságban is a Máltai játszótéren 

hallhattak és persze az ügyességüket is próbára tehették a játékokon. Érdekes, új programok is 

kerülnek a kínálatba minden évben. Idén az öko-suliban gyarapíthatták tudásukat a 

környezetvédelemről és készíthettek pl. zöldség mandalát. A biztonságos közlekedés fontosságáról 

interaktív táblán is tanulhattak, de ki is próbálhatták magukat: kerékpáros ügyességi játékot 

szerveztek számukra, ahol a rendőr néni magyarázta el a gyerekeknek a szabályokat. A nagyobb 

tanulók, ahol tudtak segítették a kiselsősöket. 

A Csodavilág programsorozat szeptember 16-án családi nappal zárult Gyopárosfürdőn, ahol a 

szüleikkel együtt vetélkedtek és főztek a csemeték, majd ünnepélyesen vörösmartys diákká avatták 

őket. A program elérte célját, hiszen a gyermekek már a második hét végére otthon érezték 

magukat az iskolában.  



SZEPTEMBER 1. 

TIOP TÁBLABEMUTATÓ FOGLALKOZÁSOK 
 

Tagintézményünk a TIOP 1.1.1.-07 pályázatnak köszönhetően 4 interaktív tábla-csomaggal 

gazdagodott augusztusban. Szintén e pályázatnak köszönhető a 18 új tanulói számítógép Windows 

7 operációs rendszerrel és Office 2010-es irodai programcsomaggal. Emellett gazdagodtunk 4 

tanulói mini pc-vel és egy szavazócsomaggal, amely a gyors számonkérést teszi lehetővé.  A 

pályázat előírásainak megfelelően a táblák működését bemutattuk az érdeklődő szülőknek. 

ÚJ TANÉV – ÚJ KÖRNYEZET, OSZTÁLY-ÖSSZEVONÁS A CZINÁBAN 
 

A Czina Sándor Tagintézményben nyáron is szorgoskodtak a diákok, szülők és a 

pedagógusok. A földszinti folyosót varázsolták még otthonosabbá a legkisebbek számára. Egy 

tanító néni ötlete alapján mesefigurák kerültek a folyosói oszlopokra. A közkedvelt mesealakokat 

egy ügyes kezű anyuka rajzolta meg, melyeket aztán tanulók,  szülők és pedagógusok keltettek 

életre. Terveink közt szerepel a továbbiakban, hogy a tanév során a tornatermi folyosót is közösen 

újítjuk majd fel a tanulók tervei alapján. A Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és 

Tehetségközpont tagintézményeként kezdtük meg a  2011/2012. tanévet 178 diákkal és 13 fős 

tantestülettel.   Osztály-összevonásra került sor, mely a 6. és 7. osztályunkat érinti. Az alapozó 

tantárgyak mindegyikét – magyar nyelv és irodalom, matematika, angol nyelv – csoportbontásban 

tanulják tanulóink. Az 1. osztályt 21 kisdiák kezdte meg, a 8. osztályban 27 fő tanul ebben a 

tanévben. Az összintézményi tanévnyitó másnapján iskolánk udvarán gyülekeztünk, hogy kevésbé 

ünnepélyesen, de a megszokott módon kezdhessük el az új tanévet. 1. osztályosaink verssel 

köszöntötték a megjelenteket. 
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SZEPTEMBER 6. 
SZELEKTÍV GYŰJTÉS 

 
 „A fényforrások szelektív gyűjtésével nemcsak a környezetet óvjuk, de a begyűjtött 

termékek újrahasznosítása is megoldható. Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 

figyelemfelkeltő és környezettudatosságra nevelő kampányt indított, melynek célja, hogy az 

elhasznált kompakt izzókat, fénycsöveket, lámpatesteket a lakosság a jövőben szelektíven gyűjtse 

és azok ne  a kommunális hulladékba kerüljenek.” – olvasható a www.oroscafe.hu oldalon. A 

kiállításon interaktív játékok, dokumentumfilmek, nyomtatott információs anyagok segítették a 

megértést, hangsúlyozták a téma fontosságát. Tagintézményünkből a 4. és a 8. osztály látogatott el 

erre a rendezvényre szeptember 6-án.  
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SAVANYÚSÁG KÉSZÍTÉSE 

 
A szeptemberben indult új Comenius pályázat címe United Tastes of Europe azaz Európa 

egyesített ízei, melyet olasz és spanyol iskolákkal közösen valósítunk meg. A program témája a 

hagyományos népi ételek felderítése és elkészítése, valamint az ezekhez kapcsolódó 

néphagyományok, népszokások megismerése. Az első feladatok közé tartozik, hogy a gyerekek 

felkutassák a befőzési, konzerválási szokásokat, nemcsak a családban, hanem nagyüzemi 

körülmények között is. Ennek egyik legalkalmasabb helyszíne volt a nagyéri savanyúságüzem, 

ahol a savanyítás minden lépését láthatták a diákok, illetve bekapcsolódhattak egyes 

munkafázisokba is. 

A különböző higiéniai szabályokat betartva paprikát és káposztát tisztíthattak, savanyúságot 

csomagolhattak, illetve egy nagyon fontos lépést, a címkézést is megfigyelhették. A látogatás alatt 

Lőrincz Imre cégtulajdonos elmondta, hogy az ország számos helyén csak az itt feldolgozott 

termékeket árulják. A családi vállalkozás 1994 óta működik. A gyerekek számára ez nemcsak 

szórakozás volt, hanem fontos tapasztalatgyűjtés, amit felhasználva bemutatják az egyes lépéseket, 

összehasonlítva azokkal, amiket otthon láttak szüleiktől, nagyszüleiktől. A kész termékeket a 

projektben szereplő olasz és spanyol iskolákba viszik el.  
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NAGYI SZILVALEKVÁRJA 

 
A vörösmartys gyerekek ismét fakanalat ragadtak! Tanulók csapata gyűlt össze a Szántó - 

Kovács János Területi Múzeum kertjében, hogy az iskola Comenius pályázatában leírt feladatok 

közül megvalósítsák az elsőt, a befőzést. A régi hagyományoknak megfelelően üstben 

szilvalekvárt készítettek a gyerekek, barackbefőttet is tettek el, illetve nevelőik segítségével 

kenyértésztát dagasztottak, csülkös és kolbászos kenyeret, kis cipót és fonott kalácsot sütöttek a 

múzeum kemencéjében. A nemzetközi kapcsolatokat is ápolva meghívtuk a székhelyintézményben 

vendégeskedő thaiföldi cserediákokat is, akiknek igazi kuriózum volt a vasárnap délelőtti program. 

Köszönjük Rózsa Zoltán múzeumigazgatónak és kollégáinak a lehetőséget és önzetlen 

segítségüket! 
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„TAKARÉKOS TIPPEK” 
HATÉKONY ENERGIAFELHASZNÁLÁSI JÁTÉK A CZINÁBAN 

 
Talán nem is tudja mindenki, mekkora hatással lehet a környezetünkre, sőt családunk életére is 

néhány apró, a hatékony energiafelhasználást elősegítő trükk. Ezekkel a mindennapi fortélyokkal 

az energiaköltségeinket akár 30%-kal is csökkenthetjük. A TIGÁZ  óriási méretű 

energiatakarékossági társasjátékot alkotott, hogy az általános iskolák alsó és felső tagozatos diákjai 

rendhagyó környezetismeret  illetve fizika óra keretében  játszva ismerhessék meg az energetika, a 

környezettudatos energiafelhasználás és az energiatakarékosság témakörét. A  program lényege  

tehát játék a tudásért, játék a környezetért. Olyan kezdeményezés, amelynek keretében 

szórakoztatva taníthatunk és játszva tanulhatunk. Többek között azt, hogyan takarékoskodjunk az 

árammal, a vízzel, fűtőanyaggal, energiatakarékos háztartási eszközök vásárlásával. 

Tagintézményünkben a 3. és 4. osztályosok vettek részt e programban, játszva tanulhatták meg az 

energiatakarékossággal kapcsolatos fontos ismereteket.  



C
zin

a S
án

d
o

r T
ag

in
téz

m
én

y
 

AUTÓMENTES NAP OROSHÁZÁN 
 

Orosháza Város Önkormányzata és Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzata ismét autómentes 

napot hirdetett a városban. Tagintézményünket 10 fős, hatodik, hetedik, nyolcadik osztályosokból 

álló csapat képviselte. Az elméleti, KRESZ-ismeretekről szóló, feladatlap kitöltése után gyakorlati 

feladatokat kellett végrehajtaniuk a versenyzőknek. Ezután a kerékpáros ügyességi verseny 

pályáján időre teljesítettek a csapat tagjai. A tavalyi győzelmet megkoronázták egy újabbal a 

sikeresen szereplő „Bringások”. 



SZEPTEMBER 23. 
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 

 
A Biológia és a Matematika Munkaközösség szervezésében 107 diák és 9 kísérő pedagógus vett 

részt a idei Kutatók éjszakája szegedi programjain. Az előadások több helyszínen  és különböző 

témákban kerültek megrendezésre, így mindenki a saját érdeklődésének megfelelően válogathatott. 

Az eligazodásban a kísérő tanárok segítettek. A minden évben népszerű éjszakai kalandtúra a 

Füvészkertben és a Csillagvizsgáló most is sokakat vonzott, de népszerűek voltak az egykori 

tanárképző főiskola kiállításai és interaktív fizika kísérletei is. 

A biológusokat az idén növénytani előadások várták az újszegedi Biológia Intézetben. A 

csoport éjfélre ért haza. 
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SZEPTEMBER 24. 
V. RÁKÓCZITELEPI FALUNAP 

 
Szeptember 24-én reggel az orosházi fúvósok hangjára ébredt Rákóczitelep. V. alkalommal 

rendezték meg a Falunapot. 

„Orosháza kertvárosa Rákóczitelep, mely az 1920-as években népesült be a Nagyatádi 

földreform idején. Azóta rengeteg változás történt a településrész életében. Az idők folyamán sem 

alakultak át azonban azok az értékek, amelyek ma is meghatározóak. A közvetlen emberi 

kapcsolatok, a családias légkör feltétlen szükségét ma is vallják az itt élők. Az összetartozást egyik 

legféltettebb kincsüknek érzik.”- hangsúlyozta a megnyitón Kissné Tarján Katalin, az iskolai 

Alapítvány elnöke, aki azt is kiemelte, hogy a helyi iskolának a közösségformáló ereje mindig 

kiemelkedő fontosságú volt. 

A rendezvény keretében mindenki megtalálta a számára kedves programot. A kicsiknek 

játszóház, ugrálóvár, arc- és hennafestés, a nagyobbaknak bográcsos főzőverseny, cukrász verseny, 

jó ebédhez szól a nóta valamint minden korosztálynak kötélhúzás és focigála. A napot koncert és 

vidám hangulatú vacsora zárta. 

Ebben az évben is átadták a „Rákóczitelepért” emlékplakettet, melyet Zalai Mihályné kapott, 

aki éveken keresztül a szülői munkaközösség aktív tagja volt. Életeleme a sport, a mozgás, évek 

óta szervezi a településen az aerobikot. 
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SZEPTEMBER 26. 
LENGYEL CSEREDIÁKOK OROSHÁZÁN 

 
2009. júniusában Gyulán a Római Katolikus Gimnáziumban diákcsere – látogatáson tartózkodó 

stalovwa wolai katolikus Gimnázium vezetőjét kérte meg Nyerges Zsuzanna, a Táncsics Mihály 

Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Székhelyintézményének tanára, hogy keressen az 

iskola számára egy lengyel partneriskolát.  

Egy hét múlva levélben jelentkezett a sandiomierzi Szent Hedvig Katolikus Líceum német 

nyelvtanára Jola Strycharz, hogy iskolájuk, amely a Szeplőtelen Szűz Mária Szolgálóleányai 

apácarend irányítása alatt áll szívesen építene ki kapcsolatot a mi iskolánkkal. Két évig tartó 

levelezés és bemutatkozás után ez év májusában létrejött az első találkozás Sandomierzben. 

A l4 magyar diákot és kísérő tanáraikat nagy-nagy szeretettel fogadták mind a vendéglátó 

családok, mind pedig az egyházi fenntartású intézmény és Sandomierz város is. 

A színes iskolai programok és vetélkedők mellett megismerhettük a Visztula Partján hét dombra 

települt, s e miatt „lengyel Róma”ként emlegetett püspöki székhely nevezetességeit és kultúráját, 

ellátogattunk Krakkóba, megnézhettük a wieliczkai sóbányát és az ujazdi várat is. 

A viszontlátogatásra szeptember 19-26. között került sor. A lengyel tanulókat és kísérőiket most 

a magyar családok látták vendégül, s igyekeztek színes programokkal a két iskola tanulói közötti 

barátságot elmélyíteni. Az intézmények között megkezdődött a kapcsolat hivatalossá tétele. 

A projekt kifejezett célja egyrészt a német nyelven történő kommunikáció elősegítése a 

nyelvtanulás motiválása azon tanulóknál is, akiknek a családjai a drága nyelvi utazásokat /több 

ezer Euro /nem tudják számukra lehetővé tenni. A projekt ennek megfelelően önerőből, szülők, 

támogatók segítségével, kizárólag saját szervezéssel, idegenvezetésekkel valósult meg.  

Mivel a levelezések során kiderült, hogy mindkét iskolában a német és az angol nyelvet 

tanulják a legtöbben, így a két német nyelvtanár mellett/ Árusnné Erős Krisztina, Nyerges 

Zsuzsanna/ bekapcsolódott a munkába az angol munkaközösség tanára Kondor Edith Mária is.  

A másik cél az volt, hogy tanulók és tanáraik is megismerkedhessenek egy egyházi szellemű 

oktatási intézmény nevelési elveivel és életével, s az így szerzett pozitív tapasztalatokkal, 

élményekkel gazdagodjanak.  

Nagy hozadéka az utazásoknak, hogy a levelezés, a találkozások óriási motivációt nyújtanak a 

nyelvtanuláshoz, az utazás során rengeteg civilizációs ismerettel gazdagodhatnak a tanulók, 

közvetlen közelről tapasztalhatják meg egy másik nép kultúráját, szokásait. Bizonyos, hogy az 

élmények életre szólóak lesznek! 
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KISGIMIS AVATÓ 
 

Egy szép kora őszi nap szokványosan indult, de az 5/8-as kisdiákok számára különlegesen 

fontosnak bizonyult, mert ezzel az eseménnyel váltak hivatalosan Táncsicsistává. 

Lázasan készülődtek, meghívták szüleiket, és a többi alsó gimnáziumi évfolyam is kivette 

részét a szervezésből. Főszervező a 6/8-as osztály volt, akik az előző évektől eltérően nem 

csapatokra osztva, hanem egységesen adták ki a feladatokat a beavatásra váróknak. 

Először az osztály tanulóinak rövid, bemutatkozó verseit hallgathattuk meg. Ezután activity 

játékkal bizonyították kreativitásukat, majd a székfoglalóban gyorsaságuk és szemfülességük 

számított. A szervezők egy kvíz során mérték fel tájékozottságukat az iskola dolgairól és 

épületeiről. A pedagógusokat is beavatták a játékba, amikor náluk rejtették el egy kirakós játék 

darabjait. Az eseményt a hagyományos eskütétel zárta, amelyet az osztályfőnökük és a diákok 

mondtak el nagy átéléssel. Teljesítményükért egy nagy torta volt a jutalmuk. Az evés-ivás utáni 

karaoke, Csányi László tanár úr vezetésével, vidám hangulatban telt. 



„HAZÁNK MAGYARORSZÁG” SZEPTEMBER 30-ÁN, KILENCEDIK 
ALKALOMMAL RENDEZETT VÖRÖSMARTY NAP 

 
Az iskola fennállásának 100. évfordulóján, 2002-ben fogalmazódott meg az iskolavezetésben, 

hogy a Vörösmarty nappal tisztelegnek az iskola névadója előtt. Az előző évben népszokásainkat 

elevenítettük fel. Évvégén a DÖK napon a „Magyarok bejövetele” címmel rendeztünk játékos 

akadályversenyt. Ebben az évben „Hazánk Magyarország” címet kapta a rendezvény, melynek 

során honismereti vetélkedő forgószínpadot hoztunk létre, sok játékkal, vidámsággal és 

információval. A cél az volt, hogy a tanulóink megismerjék hazánk történelmét, szépségeit, 

kiválóságait, szűkebb hazánk, Orosháza értékeit, és legszűkebb otthonunk, a Vörösmarty iskola 

történetét és nagyjait. A tanulóink előzetesen tájékozódhattak abból a felkészülési anyagból, 

melyet az állomásokat irányító kollégák adtak számukra. 

A program a hagyományos Vörösmarty futással kezdődött, ami az egészséges életmódot 

népszerűsíti. Majd az iskola falán lévő emléktáblánál helyeztek el koszorút a nyolcadikos 

diákjaink. 

Ezután következett a megnyitó. Igazgatónőnk köszöntötte az iskola vendégeit és tanulóit. 

Ezután a nap díszvendégének, Verasztó Antalnak, Orosháza díszpolgárának „Oros tündér és a 

rosszcsont királyfi” című meséjét hallgatták meg tanulóink. A nap folyamán a meséhez készített 

illusztrációkból a földszinti iskolai galériában rendezett kiállítást is megtekinthették a látogatók. 

Majd az idei „Bajban vagyunk, segíts rajtunk” mesepályázat sikeres kis meseíróinak munkáját 

jutalmaztuk meg az alkotásaikból készített mese CD-vel, amely erre az alkalomra készült el. A 

meseírók olyan gyerekek, akiknek céljává vált az állatok és természet megmentése, megóvása, de 

remek tollforgatók is. Nemcsak vörösmartys diákok írtak meséket, hanem aradi és kisiratosi 

tanulók is, erősítve ezzel az iskolák közötti baráti együttműködést. A határontúli gyerekek a 

rendezvényen fellépésükkel tovább színesítették a programot 

Nagy sikert aratott a táncház is ahol a Tekergők zenekar húzta a talpalávalót. 

A honismereti játék során a tanulóinknak többek között Nobel-díjasaink, olimpiai bajnokaink, 

világörökségeink, irodalmi és zenei nagyjaink, képző- és iparművészeink témakörökben kellett 

számot adniuk tudásukról, ismereteikről. Terítékre került a magyar gasztronómia, a valaha volt 

betyárélet, illetve a kovácsmesterség fortélyai. Az egyik állomás a hagyományosnak mondható, de 

sokszínű kirakodóvásár volt. 

Délben pedig a kis labdarúgók versenyezhettek a VM kupáért. 

A program délután „Nyárbúcsúztató a Vörösmartyban” címmel folytatódott. Az iskola udvara 

jelenlegi és egykori diákokkal, szülőkkel, pedagógusokkal telt meg, ahol capoeira bemutató, Mr. 

Shame koncert és a tűzzsonglőrök káprázatos produkciója várta a megjelenteket. 
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