
 
 
 
 

 

Késın kel a nap, teli van még 

csordultig az ég sőrő sötéttel. 

Oly feketén teli még, 

szinte lecseppen. 

Roppan a jégen a hajnal 

lépte a szürke hidegben. 

Radnóti Miklós, 1941. február 5. 
 

 



Czina Sándor Tagintézmény 

Aranytoll 2009 

Február 18-án rendezték meg a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny 
területi fordulóját. A város iskolái mellett 4 környezı település 69 diákja mérte össze tudását 
tollbamondásban és feladatmegoldásban. 

Az iskola különdíját, az aranytollat minden évben a legjobb eredményt elért tanuló kapja. 
Az aranytoll idei tulajdonosa: Püski Gyöngyi 6. évfolyam (98,5 ponttal)  a  Czina Sándor 
Tagintézménybıl. 



Czina Sándor Tagintézmény 

Iskolába hívogató – farsangi kézmőves foglalkozás 

2009. február 26. 

Az iskolai farsangot megelızı napon kézmőves foglalkozásra hívtuk az ovisokat. Lázas 
igyekezettel, hatalmas alkotókedvvel vettek részt az álarcok készítésében jövendı elsıseink. 

A szülıi, testvéri segítséget is igénybe vették, mire elkészültek „mőveik”. A jó hangulatú 
munka eredményeként sokféle álarcot vihettek haza.  



A Czina Tagintézményben sem volt ez 
másként. A mulatozást a kicsik kezdték. Be-
mutatkoztak jelmezeikben, majd kezdetét vet-
te a hivatalos bohóckodás, hiszen az alsós di-
ákönkormányzat azzal kedveskedett tagjainak, 
hogy meghívott egy bohócot, aki szórakoztat-
ta, majd meg is mozgatta hálás közönségét. A 
képek önmagukért beszélnek. 

A jókedvő forgatagban öröm volt részt 
venni. Az alsós farsang zárásaként a 8.-osok 
táncát tekinthették meg, amit Antali Zoltán 
táncpedagógus tanított be diákjainknak. 

A felsısök mulatságát is ugyanez a tánc 
illetve farsang idei hercege nyitotta meg, majd 
sorra következtek az osztályok produkciói. A 
legkisebbek a „Legyetek jók, ha tudtok” kez-
dető szám többféle feldolgozására táncoltak, a 
legidısebbektıl Norbi-tornát láthattunk és 
country-táncot a Rednextıl. 

A 7.-esekkel egzotikus szigeten jártunk, 
háncsszoknyás lányok lejtették táncukat. 

A télbúcsúztatást a 6.-osok osztályfınök-
ükkel együtt mutatták be: boszorkányok, va-
rázslók járták körül a jelképes máglyarakást 
kísérteties zenére lépkedve. 

A mősorok után tombolahúzás követke-
zett. A fıdíj egy családi belépı volt 
Gyopárosfürdın az élményfürdıbe. Az izgal-
mak után az elmaradhatatlan diszkó várta a 
felsısöket. 

Farsang – február 27. 

„Itt a farsang, áll a bál…” 

Czina Sándor Tagintézmény 



Eötvös József Tagintézmény 

Február 4-én rendezték meg a játékos sor- és váltóverseny megyei döntıjét Békésen, 
melyen Tagintézményünk képviselte Orosházát. A sportrendezvényen 10 feladatot kellett 
megoldani az alsótagozatosoknak. A játék végén az elıkelı 5. helyet szerezte meg csapa-
tunk. 

A csapat tagjai: Kiss Alexandra , Buczku Domonik, Balogh István, Jónás Zoltán (2.b) 
Szöllısi Dorottya, Szokolai Luca, Fülıp Henrietta, Szepesi Kitti, Verók Viktória, Fülöp Sza-
bolcs, Varga Martin, Szabó Árpád (3.b), Kenyeres Barbara, Borbély Fruzsina, Kiss Alex, 
Császár István, Buczku Patrik (4.b). Felkészítı tanár: Pappné Horváth Zsuzsanna. 

Megyei döntı 



A sportiskolai kézilabdás lányok kétnapos nemzetközi kézilabda tornán, a Fınix-
kupán vettek részt. Az 1996-os születéső korosztályban 22 csapat nevezett. A mi lányaink 
csoportjukat megnyerve jutottak a legjobb négy közé. Ott a tavalyi országos bajnok Debrece-
ni Sportiskolától kikaptak, így a 3. 4. helyért játszhattak. Végül a csapat 4. helyezett lett, s 
ezzel az eredménnyel sportiskolás lányaink lerakták névjegyüket az országos szintő verseny-
zésben. A csapat tagjai: Kónya Kinga, Ravasz Marriann, Kránitz Réka, KránitzvGréta, 
Ádász Diána, Aradi Edina, Telek Klára, Ulmann Bernadett, Molnár Beatrix, Szöllısi Stella, 
Szöllısi Dalma. Edzı: Papp Mihály. 

Fınix kupa 

Eötvös József Tagintézmény 

Február 10-én kedden rendez-
ték meg a kézilabda Adidas Gyer-
mekbajnokság megyei döntıjét. A 6. 
osztályos sportiskolás lányok 3 mér-
kızést játszottak. A megszerzett 8 
ponttal megnyerték a megyei döntıt. 
Legeredményesebb Kránitz Gréta 
volt 13 góllal. A csapat tagjai: Kó-
nya Kinga, Ravasz Marriann, 
Kránitz Réka, KránitzvGréta, Ádász 
Diána, Aradi Edina, Telek Klára, 
Ulmann Bernadett, Molnár Beatrix, 
Szöllısi Stella, Szöllısi Dalma. 
Edzı: Papp Mihály. 

Adidas Gyermekbajnokság 



„Itt a farsang, áll a bál 
Keringızik  a kanál 

Csárdást jár a habverı 
Bokázik a máktörı” 

 
Iskolánk 2009. február 13-án tartotta a felsı tagozatosok farsangját a sportcsarnokban. 

Az alsóbb évesek külön mókáztak február 19-én. 
Láthattunk babashowt sok-sok kisbabával, az ötödikesek Pepsi reklámját, ahol a lányok 

gladiátorként küzdöttek. A nagy-nagy naplórablást, a rossz tanulók bizony elcsenték az osz-
tálynaplót. 

6. a- sok rock and roll tánccal perdültek elénk. A takarítónık táncát tapssal biztattuk. 
A 8. a osztály a Lop-dal fesztiválon régi idık zenéjébıl és táncaiból válogatott. 
A 8. c-sek  Péntek esti megacsillaga bizonyult a zsőri által a legszórakoztatóbb mősor-

számnak. 
Táncbemutatók színesítették a délután hangulatát. 
Majd a lurkók jókedvően táncoltak a suli Discoban. 
Ez a nap is megmarad emlékezetünkben. 

Eötvös József Tagintézmény 



Eötvös József Tagintézmény 

Alsós farsang 

2009. február 26–án gyermekzsivajtól volt hangos a Sportcsarnok. „Elfelejtke” a hó-
bortos bohóc vidám karneválra hívta a gyerekeket. A felvonulók között akadtak királylá-
nyok, katonák, cirkuszi artisták. Látható volt az „Igazi pöttyös túri rudi, a csavaros fagyi, a 
101 kiskutya egyike, és még sok ötletes jelmez. A legkreatívabbakat a zsőri csokoládéval 
jutalmazta. Voltak osztályok, akik csoportos produkciójukkal tapsoltatták meg a közönséget. 
Láthattak boszorkánytáncot a 2.b jóvoltából, dzsungeltáncot a 3. osztálytól. Nagy sikert arat-
tak az 1.a telefonálós palántái, illetve az 1.b „iskolatáskás” tánca. A csarnoki felvonulást 
discó követte, ahol minden kis nebuló kitáncolhatta magát. 



Február 21-én, szombaton a rákóczitelepi alsós tanulók, a következı hét végén pedig 
a felsısök igyekeztek előzni a telet vidám és színes programjukkal. (jelmezesek.jpg) 

Az osztályok jelenetei komplett idıutazással értek fel, hiszen az ıskori mamutvadá-
szattól egy Hófehérke-paródián keresztül a jelenkor matematika órájáig mindent megidéztek. 
(ıskor.jpg)  Ugyanilyen változatosságot mutattak az alsó tagozatosok jelmezei. Itt a kígyó-
bővölıtıl egy-két múmián keresztül a kínai vízhordóig találkozhattunk szerepüket átélı jel-
mezesekkel. (kíygóbővölı.jpg) 

A rendezvény sikerét nem csupán a gyerekek vidámsága bizonyította, hanem az is, 
hogy télőzésünknek köszönhetıen a következı héten végre beköszöntött a tavasz.  

Farsang Rákóczitelepen 

Eötvös József Tagintézmény 



Székhelyintézmény 

Békés Megyei Szimfonikus Zenekar és a Balassi Táncegyüttes közremőködésével nézte 
meg iskolánk 1.a osztályos tanulói a Csínom Palkó címő daljátékot. 

Népmővészeti virágmotívummal nyitották meg az elsı felvonást fehérbe öltözött kuru-
cokkal. 

A díszlet, a szereplık mind fehérben pompáztak. Mintha a túlvilágról jöttek volna visz-
sza eljátszani nekünk a darabot. A zene viszont ízig-vérig magyaros, lendületes, táncba csa-
logató volt. A rendezı a fehér színpadon szerelmet, humort, csatát tárt a nézık elé, nagy si-
kerrel. 

A gyerekeknek a nagy összecsapás kurucok és labancok között tetszett a legjobban, me-
lyet fényeffekttel emeltek még látványosabbá. Másnap az önmővelı füzetükbe ezt a részletet 
rajzzal örökítették meg. 

Csínom Palkó 



Jó étvágyat! Szoktuk kívánni egymásnak étkezés elıtt… s hogy az étvágy még jobb 
legyen esztétikus környezet szükséges. Ha belépünk iskolánk étkezıjének ajtaján ilyen fogad 
bennünket. A négy évszak határozza meg a dekorációt, elsıként az ısz, amikor is az iskolába 
kerülünk. Majd a tél hóembere nagy piros orral, azután a tavasz varázsos színei és végül a 
nyári gyümölcsök s a kéklı víz, ami a nyári szünetet vetíti elénk. 

S hogy mindez még télen is nyári fényben tündököljön, az asztalokra és az ablakokra 
napsárga, vidám terítık, és függönyök kerültek Olyan érzésünk van, ha belépünk, hogy min-
dig süt a nap!  Jókedv, vidámság és jó étvágy, ha ez mind együtt van az iskolai teljesítés is 
könnyebb. 

Megszépült iskolánk ebédlıje 

Székhelyintézmény 



Székhelyintézmény 

Bemutató óra 

A Székhelyintézményben 2009. február végén az alsós munkaközösségnek tartott be-
mutató órát, matematikából a 2.b osztályban Koósné Pálvölgyi Erzsébet. 

Az óra komplexitását a farsangi hangulat tette színesebbé. A játékos feladatok, rejtvé-
nyek, aktivitásra késztették a tanulókat. A gyermekek egyéni képességeiknek megfelelı fel-
adatokat kaptak. A felzárkóztatásra szoruló tanulók, az egyéni fejlesztı feladatokat tanítói 
segítséggel végezték. Sikerélményhez jutottak. 

A kooperatív csoportmunkában a kiemelkedı képességő gyermekek ösztönözték a 
gyengébb képességő tanulókat a pontos munkavégzésre. A tanító a HEFOP továbbképzése-
ken szerzett tapasztalatokat beépítette az oktatási és nevelési folyamatba. 



Székhelyintézmény 

2009. február közepén jelentısen „megnıtt” iskolánk létszáma. Látogatóink felnıttek vol-
tak. Azon szülık, kiknek szeptember 1-jétıl lesznek gyermekeik iskolások, elsı osztályosok. 

Nagyon nagy érdeklıdés övezte a tanítónık bemutató foglakozásait. Iskolánk 4. osztályos 
tanulói nem kis izgalommal vállalkoztak arra, hogy bemutathassák, hogyan készülnek egy-
egy órára a mindennapokban, milyen munkaformákat alkalmaznak a tanítási-tanulási folya-
mat során. Ferencsik Zoltánné magyar, Havasi Ildikó matematika, Horváth Endréné termé-
szetismeret foglalkozásán minden érdeklıdı megismerhette a tagozatos osztályokban folyó 
oktató-nevelı munkát, a tanítók személyiségét. Mindhárom órán a kooperatív technikák és a 
tudománypedagógiai módszerek alkalmazásával bepillantást kaphattunk a gyermekek széles-
körő tájékozottságáról, szóbeli és írásbeli kifejezıképességérıl. A szülık láthatták a tanulók 
fantasztikus felkészültségét, logikus, gyors gondolkodásmódjukat. Pedagógusaink magával 
ragadó egyéniségükkel varázsolták el az osztályt és a szülıket is. A fakultatív órákon is nagy 
létszámban vettek részt a szülık. Iskolánk egyéni arculatát mutatták be tanítóink. (angol fog-
lalkozás-Gulyás Katalin, néptánc-Felföldi Lászlóné, színjátszás-Ferencsik Zoltánné) 

A délután megrendezett tájékoztató szülıi értekezleten arra is sor kerülhetett, hogy a szü-
lık egyéni kérdéseikre is választ kapjanak a leendı elsı osztályt tanító pedagógusokról, is-
kolánk vezetıitıl, szaktanároktól. 

Bízunk benne, hogy szeptemberben sok kis elsıs kezdi meg tanulmányait iskolánkban! 

Bemutató órák a leendı elsı osztályos gyerekek szüleinek 



   Végre felvirradt ez a nap is, amelyet a félévzárás dolgozatai után már nagyon vártunk. 
Február 27-én, pénteken már reggel érezni lehetett iskolánk folyosóin és tantermeiben az iz-
gatott készülıdést… gyerekek és szülık jöttek jelmezekkel, tálca szendvicsekkel megrakva. 

   A délelıtt még a szokásos rend szerint zajlott, de ebéd után már az osztálytermek az 
izgatott készülıdés zajától voltak hangosak. Mindenfele ötletes farsangi dekoráció tette még 
vidámabbá a napot. Fél kettı tájban azután elindult a menet, a jelmezes osztályok átvonultak 
a Városi Sportcsarnokba, ahol már rengeteg szülı, nagyszülı, izgatott és jókedvő vendég 
várta a gyermekeket. Az igazgatói köszöntıt követıen a nyolcadikosok hagyományos nyitó-
tánca következett. Kipirult arcú szép leányok, gyönyörő ruhákban komoly párjuk oldalán 
lejtették a táncot, majd a hercegi párral helyet foglaltak a szépen dekorált színpadon, hogy 
végignézzék a mősort. Felváltva konferálták be a vidámabbnál vidámabb zenés, táncos mő-
sorokat. Volt itt egész osztálynyi titkos ügynök, táncoltak cilinderben és sétapálcával, de 
kaphattunk ízelítıt a macska-egér harc viszontagságaiból. A mősorszámok között pedig a 
legapróbbak vonultak fel ötletes, különleges jelmezeikben. Volt közöttük rajzfilmhıs, her-
cegnı, ırült tudós de még egy igazi múmia is. A felvonulókat és a mősorokat pedig hatalmas 
taps kísérte és végül már hagyományos módon, de annál rejtélyesebben felkonferálva követ-
keztek az iskola pedagógusai, akik két csapatban táncos párbajt vívtak az elmúlt évtizedek 
népszerő slágereire az ennek megfelelı retro öltözékben. Nekik is -mint minden alkalom-
mal- hatalmas sikerük volt. A jól sikerült mősort követıen az iskolában folytatódott a vidám 
nap. Az osztályokban rengeteg finomság várta a gyerekeket majd zene tánc elıször a kiseb-
beknek, majd a felsı tagozatos gyerekeknek. Volt még tombolahúzás is, ahol értékes nyere-
ményeknek és finomabbnál finomabb tortáknak örülhettek a nyertesek. 

   Kilenc óra tájban azután elcsendesedett a hatalmas épület, minden ünneplı hazatért, 
szívében a kellemes, vidám nap élményeivel, lábában a tánc ritmusával. Jól sikerült nap volt! 
Jövıre megismételjük! 

Székhelyintézmény 

Farsang 2009 ( avagy James Bond,  macskák, egerek és a többiek…) 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Nyílt nap a leendı elsısöknek és szüleiknek 

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a nagycsoportos óvodásoknak és szü-
leiknek nyílt napunkat-2009.február 18-án 8-12óráig. A gyerekek szüleikkel szétnézhettek az 
épületben, megkereshették ismerıseiket, barátaikat, és beszélgethettek a leendı elsı osztá-
lyos tanítókkal is. Elsı órában magyar órákon vehettek részt a gyerekek (tanított: Csányi Ju-
dit, Bartók Anikó, Olajosné Farkas Ágnes), második órában matematika és testnevelés órák 
voltak(tanított: Csernainé Gabnai Sára, Selmeczi Edit, Tóthné Németh Anikó), harmadik 
órában ének és informatika (tanított:Göblyös Miklósné, Líbor Roland, Bordásné 
Nyiregyházki Mária), és 4.órában ismét informatika órán voltak vendégeink. A pedagógusok 
az órákon igyekeztek bevonni az ovisokat is a feladatokba. Minden óra végén apró ajándé-
kokkal kedveskedtek az iskolások a kisebbeknek. Nagy érdeklıdés mellett, igen jó hangulatú 
délelıttöt töltöttünk együtt! Reméljük sok kisgyerekkel találkozunk majd ısztıl a mi isko-
lánkban! 

Még ezen a napon-2009.február 18-án 17órától iskolánk iránt érdeklıdı szülık részére 
szülıi fórumot tartottunk. A találkozót Orosz  László, igazgató úr nyitotta meg-röviden be-
mutatta iskolánk tagozatait, a nálunk folyó pedagógiai munkáról beszélt, és bemutatta a leen-
dı elsı osztályban tanító pedagógusokat/tanárokat is.1.a Tóthné Németh Anikó, Olajosné 
Farkas Ágnes, ének: Göblyös Miklósné1.b: Bartók Anikó, Selmeczi Edit, 1.c: Csernainé 
Gabnai Sára, Csányi Judit, informatika: Líbor Roland, Bordásné Nyiregyházki Mária 

Ezt követıen Csányi Judit, alsós munkaközösség-vezetı mutatta be prezentációval il-
lusztrálva az óvodából iskolába beilleszkedést segítı programunkat, a Csodavilág programot, 
ill. a Meixner módszerrıl, elsı osztályban használatos tankönyvekrıl is szólt. 

Ezután a szülık kérdéseire igazgató úr válaszolt, majd kötetlen beszélgetéssel folytató-
dott az ismerkedés pedagógusok és szülık között. 

Szülıi fórum 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Ha február, akkor farsang. Az idén 2009. február 20-án rendezte meg tagintézmé-
nyünk a felsısök hagyományos farsangi mulatságát. Ezen a délutánon lufikkal díszített tor-
naterem várta az érdeklıdıket, mely a jókedvtıl és a mulatságtól volt egész péntek délután-
tól estéig nyúlóan hangos. Az idei farsang vetélkedıvel, osztályok mősoraival és a kihagyha-
tatlan discoval várta iskolánk tanulóit, tanárait és a szülıket. Természetesen az ilyenkor ke-
lendı üdítı, sütemény és szendvics várta a szomjas és éhes vendégeket. 

A vetélkedıben a kompetencia alapú és a nem szakrendszerő oktatásból ismertes és 
a gyerekek által igen kedvelt játékos feladatok voltak láthatóak. Ide tartozik a csoportnév-
adás, mintán szereplı rajz lerajzolása a társ elmondása alapján, felszabadítás babzsákkal, 
puzzle kirakása idıre. S mindezeket színesítette az újságpapíron való táncolás, csoki evése 
késsel és villával, illetve az elengedhetetlen sorversenyben gyufásdoboz eljutatása orron és 
ásványvizes palack eljuttatása a térdek között. A három tanárból álló zsőri igazságos értéke-
lését meghallgatva a csapatok a jókedvő, mókás vetélkedı után átvehették a nekik járó okle-
veleket. 

A farsangi mulatság tovább folytatódott az osztályok produkcióival. A nagyközön-
ség elé elıször a 6. c osztályból álló táncos lábú lányok álltak, akiktıl igen szép produkciót 
láthattunk. A tánc után a hangszer és az ének kapott fıszerepet. Tagintézményünk két végzıs 
ének tagozatos tanulója gitárral és énekkel fokozta a közönség idáig is létezı jókedvét. A két 
fiú elıadása után hatalmas tapssal hagyta el a képzeletbeli színpadot. Az utolsó fellépı az 5. 
a osztály volt, akik a jól ismert ABBA zenekar slágereire betanult koreográfiát mutatták be, 
melyet a közönség hatalmas tapssal jutalmazott. Ugyanilyen jókedvvel folytatódott a tagin-
tézményünk jelenlegi és volt tanulóinak megrendezett farsangi disco, mely a késı estébe 
nyúlóan lett vége. 

Egy igazán jó hangulatú farsangi mulatság élményével térhettek haza a jelenlévı 
gyerekek, szülık és tanárok. 

Felsısök farsangi mulatsága 
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Az idén is meghirdetésre került az országos Curie Természetismereti Emlékverseny. Az 
országos kiírású megmérettetésen a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3-4. évfolyamos ta-
nulói harmadik alkalommal vettek részt. A verseny négy levelezı fordulóval kezdıdött, 
amelyen a tanulóknak bizonyítaniuk kellett azt, hogy mennyire jártasak hazánk nevezetessé-
geinek és természetvédelmi értékeinek ismeretében. 

Átfogó ismereteket kellett szerezniük olyan, a tanórán éppen hogy csak érintett témákról 
is, mint a környezetvédelem fontossága, nemzeti parkjaink, hírességeink életútja, vagy a ma-
gyar városok nevezetességei. A felkészülés jól sikerült, mind a hat csapatunk bejutott a me-
gyei fordulóba. A szarvasi döntıre február 20-án került sor. Itt különösen nagy volt a tét, hi-
szen a tavalyi csapatunk megnyerte azt, és a nagyon elıkelı országos harmadik helyen fejez-
ték be a versengést. A szorgalmas felkészülés és a lelkes munka idén is meghozta eredmé-
nyét: a megyei verseny elsı négy helyezését a vörösmartys tanulók szerezték meg. Az elsı 
helyezett csapat tagjai: Csányi Petra, Sin Boglárka, Szilassi Krisztina 4. a osztályos tanulók, 
akik bejutottak az országos döntıbe, ahol reményeink szerint legalább olyan szép eredményt 
fognak elérni, mint tavalyi társaik. Szurkolunk nekik! 

Curie Természetismereti Emlékverseny 
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Farsang „farka” a Vörösmartyban 

„Kivisszük a betegsíget. Behozzuk az egissíget. Haj ki kiszi, haj.” 
Hangos gyerekzsivaj hallatszott február 27-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény ud-

varáról, ahol az alsó tagozatos gyerekek farsangi népszokásokat elevenítettek fel. 
Az egyik a téltemetés, ennek keretében telet jelképezı szalmabábut égettek. A kiszehaj-

tás melletti másik hagyományırzés a villızés volt. A másodikosok főzfaágat lengetve kö-
szöntötték a tavaszt. Nem maradhatott azonban el errıl a délutánról a farsang „farkát” még 
inkább jellemzı jókedv, állarcos alakoskodás, mulatozás. A kicsinyek igen humoros, tréfás 
mősorokkal ajándékozták meg egymást, majd ezt követte a jelmezes felvonulás. A herceg-
nık, bohócok, lovagok színes kavalkádja, a sok mosolygós arc, vidám kacagás végérvénye-
sen meghozta a tavaszt. 



Az iskola rendıre program keretében Kruzslicz  Róbertné rendır törzsırmester isko-
lánkban a 3.a osztályos tanulóknak környezetismeret óra keretében játékos foglalkozást tar-
tott a helyes közlekedésrıl. A program célja, hogy az országban minden általános iskolás 
biztonságosan és helyesen tudjon közlekedni .A foglalkozáson a rendırség által kiadott kis 
színezıs füzetek segítségével ismerkedtek a gyerekek a közlekedési táblákkal, forgalmi szi-
tuációkkal és nem utolsósorban a közlekedés illemszabályaival. Nagy sikere volt még  a ki-
rakós játéknak és a memória kártyának is.   Iskola rendırünk közvetlen kapcsolatban van 
intézményünkkel, a nevelıkkel és diákokkal, így aktívan közremőködik a gyerekek nevelé-
sében is. Erre volt jó példa  a közlekedési játszóházunk , ahol az elıre felépített szabályossá-
gi pályán rendıri irányítás mellett közlekedhettek tanulóink. Fontos szerepe van még Edit 
néninek abban is , hogy felhívja tanulóink figyelmét az iskolánk környékén lévı veszélyes 
helyekre, elıadást tat az aktuális bőn-és baleset-megelızési témakörökben 

Közlekedés helyesen 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 


