


Június 4. 

Székhely Intézmény 

 

GYEREKNAP KATUS ATTILÁVAL 
 

Június 4- én rendezte meg Székhelyintézményünk és az Orosházi Kyokushin Karate 
Szabadidı Kör Egyesület közös szervezésében azt a nagyszabású gyermeknapi programot, 
melyet Euro-bic mozgásfesztivállal és versennyel kötöttek egybe. A helyszín Gyopárosfürdı 
lett volna, de az idıjárás közbeszólt, így az Eötvös Sportcsarnok adott otthont a fantasztikus 
eseménynek. Több száz gyermeket mozgatott meg Katus Attila aerobik világbajnok a gyer-
meknapunkon. Az alsó és felsı tagozat közös bemelegítés után külön versenyzett, majd 
aerobik-versenyzık is megmutatták fergeteges produkciójukat. Ez volt az elsı ilyen rendez-
vény, de reméljük a jövıben igazi versenysorozattá alakul a rendhagyó gyermeknapunk. A 
mozgásfesztivál célja a mozgás szeretete illetve a sportág megismerése. Katus Attila négy-
szereses világbajnok elmondta a diákoknak, felnıtteknek, hogy az iskolának, szülıknek óriá-
si a felelıssége, hiszen mindent már gyermekkorban kell kialakítani. Bízik abban, hogy ez a 
néhány óra is olyan erıt, lehetıséget adott iskolánk gyerekeinek, szüleinek és pedagógusai-
nak, mellyel a sport közelebb áll majd a hétköznapjainkhoz. Jövıre reméljük, ugyanitt talál-
kozunk… 



Június 5. 

Székhely Intézmény 

 

ISKOLÁNK A LIBAMÁJFESZTIVÁLON 
 

A háromnapos rendezvényen a Székhelyintézmény is képviseltette magát. Bemutatták 
tanulóink, hogy milyen ügyesen táncolnak, elıadták vidám farsangi produkcióikat. Szeren-
csére szombat délutánra már a nap is kisütött, így népes közönség elıtt szerepelt az 1.a, 2.a, 
3.a néptánc-csoportja Nagyné Rátódi Erika és Erdei Gabriella vezetésével. A 4.a Kallóné 
Kárpáti Mónika, a 4.b Karsainé Kovács Mária segítségével adta elı keleti illetve vadnyugati 
koreográfiáját. Ezután a 6.c osztály lánytanulói vittek el bennünket az álmok világába, majd 
a 6.a zárta a mősort Egyiptom címő produkciójával. A gyerekeket tapssal jutalmazta a kö-
zönség, valamint Hevesi Tamás mősorvezetı oklevelet adott át a résztvevıknek. Utána ked-
vükre bolyonghattak a kiállító standok, figyelhették a további mősorszámokat. Az esti kon-
certre is biztosan sokan kilátogattak. 



Június 9. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

SULISIRATÓ 
 

A hagyományoknak megfelelıen idén is megrendeztük az utolsó héten, június 9-én 
délután a Sulisiratót. Ilyenkor meghívjuk a város általános iskoláit, hogy fıként végzıs diá-
kokkal vegyenek részt egy játékos vetélkedın. A cél nem is igazán a versengés, inkább az 
együtt átélt közös élmény, a tanév jókedvő lezárása. 

Volt két logikai feladat, a többi látványos, zömmel mozgásos vagy ügyességi feladat. 
Néhány cím: bokafogó, cukorvár, ne kukoricázz, ne görcsölj. 

A délutánt a jó hangulat, a hangos szurkolás jellemezte. 
Az izgalmak a vetélkedı végéig megmaradtak, mivel a háromtagú zsőri a végén érté-

kelte a két logikai feladatot. Ezután holtverseny alakult ki a 2. és a 3. helyen álló csapatok 
között, amit egy utolsó logikai feladvánnyal döntöttünk el. Mivel a zsőri nem hozta nyilvá-
nosságra, melyik a két csapat, így mindenki megoldotta a ráadás feladatot. 

Idén a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium csapata 
nyert, második a Vörösmarty Mihály Tagintézmény, harmadik pedig a házigazda, a Czina 
Sándor Tagintézmény csapata lett. 

A jutalmazásukban a GYIÖK is közremőködött. 



Június 10. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

DIÁKÖNKORMÁNYZATI NAP A VÖRÖSMARTYBAN 
 

Június 10-én került megrendezésre a Vörösmarty Tagintézményben a 
diákönkormányzati nap. Amikor csak az idıjárás megengedi, a programokat ezen a délelıt-
tön az iskolán kívül tartjuk, lehetıleg zöld övezetben. Idén is így történt, bár a megszokott 
gyopárosi, mikulai-kerti rendezvények helyett idén a bogárzói lovaspályán győltek össze az 
iskola tanulói, tanárai, és az érdeklıdı, segítı szülık. 

A programok színes palettájáról válogathattak a gyerekek. A rövid megnyitó után az 
iskola volt diákjaiból álló Feszültség zenekar szórakoztatta az egybegyőlteket, majd a Szántó 
Kovács János Területi Múzeum dolgozói adták elı a Nyalka-balga királyfi címő bábjátékot 
az alsósoknak. Az alsósok ez után közös éneklésen vettek részt a Törköly család tagjaival, 
miközben a felsısök egy akadályverseny feladatait oldhatták meg. 

A programokat színesítette a helyszínen felállított extrém játszótér, rodeóbikával, lég-
várral és egyéb játékokkal, valamint hennafestés, lovaskocsikázás, lovak simogatása, lovag-
lás. A nap bezárása egy közösen elfogyasztott paprikás krumpli volt, amit a helyszínen ké-
szítettek gulyáságyúban. 



Június 11. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

BOLONDBALLAGÁS A VÖRÖSMARTYBAN 
 

Június 11-e minden bizonnyal a nyolcadikosok által leginkább várt nap volt a tanév-
ben. Ekkor tartottuk meg a bolondballagás a Vörösmarty Tagintézményben. 

A végzıs diákok legalább annyit készültek erre a napra is, mint az ezt követı balla-
gásra. Ki kellett választani a lehetı legviccesebb ruhákat és meg kellett szervezni a napi szó-
rakoztató programot a tanulótársaik szórakoztatására. És amíg a ballagáshoz ebben rengeteg 
tanári, szülıi segítséget kapnak, itt csak magukra számíthattak. 

A nap a hagyományok szerint indult: a kifestett, kiöltözött nyolcadikosok síppal, 
dobbal hangosan énekelve vonultak végig az osztályokon és aki csak hagyta magát, attól egy 
búcsúpuszival köszöntek el. A felvonulás után következtek a bemutatók. A 8.a-sok egy ze-
nés, táncos produkcióval készültek, a 8.b-sek egy humoros jelenettel, a 8.c osztályosok pedig 
egy játékos sorversennyel, ahol a tanárok és a diákok együtt küzdhettek egymással és egy-
másért. A nap befejezéseként tanár-diák foci és kosármeccs volt. Ismét a tanárok gyıztek 
mindkét sportágban, a diákok azonban jövıre újra próbálkozhatnak… 



Június 12. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

BALLAGÁS CZINA TAGINTÉZMÉNY 
 

Az idei ballagó nyolcadik osztály létszáma 23 fı. Már nagy izgalommal várták a balla-
gást, ahogy ez a ballagás elıtti esti banketten is kiderült, hiszen itt beszélgethettek "utoljára" 
egy igazán kiadósat egymással. Sokuk szemében csillogott könnycsepp, de érzıdött rajtuk a 
jövıbe vetett bizalom is. Igyekeztünk számukra emlékezetessé varázsolni ezt a nagy napot. S 
ahogy a valamikori elsı ballagások idején tették, mi is csempésztünk egy kevés földet és sót 
a ballagó tarisznyába, hogy soha ne felejtsék el iskolájukat, eddigi második otthonukat, hi-
szen innen ahányan vannak - szinte annyifelé vezet majd útjuk. Útravaló gondolatokkal is 
elláttuk ıket, ahogy a szokásos - tarisznyába nélkülözhetetlen - kellékek is elkísérték ıket 
ezen a verıfényes júniusi napon... 



Székhely Intézmény 

 

BALLAGÁS 
 

Szombaton reggel, június 12-én már virágfüzérek jelezték, 
hogy ballagnak a Székhelyintézmény nyolcadikos diákjai. Az 
iskola épületét virágdíszbe öltöztették a hetedik osztályosok. A 
termek, a folyosón, a szép ruhába öltözött gyermekek mind azt 
hirdették, hogy ünnep van ma. Az iskola elıtt gyülekeztek a 
végzıs tanulók, majd felvonulva termeikbe fogadták a gyerekek 
és osztályfınökeik búcsúzó jókívánságait, a tarisznyákat és a 
virágokat. Szüleik, rokonaik is virágcsokrokkal, ajándékokkal 
emlékeztek meg a nyolc év lezárultáról. Majd megszólalt az iskola kolompja, melynek hang-
ja elkísérte az éneklı diákokat, s miközben bejárták az épület ódon folyosóit, visszaemlékez-
tek az itt töltött nyolc évre. 

A ballagási mősor 10 órakor kezdıdött a Petıfi Mővelıdési Központ színházteremében. 
Mind a három végzıs osztályból szerepeltek Tanulók. Elköszöntek az intézménytıl, tanára-
iktól, osztályfınökeiktıl, diáktársaiktól. Megköszönték pedagógusaiknak, szüleiknek, nagy-
szüleiknek azt a sok segítséget, melyet hosszú évek során kaptak tılük, s mellyel most új fe-
jezetet nyithatnak életükben. A vendégek meghatottan hallgatták elköszönı szavaikat, verse-
iket, nézték a régi képeket. Tanulóink közül néhányan különbözı mővészeti ágakban csillog-
tatták meg tehetségüket, szerepelt szólótánc, - ének és gitár a mősorban. Zárásként minden 
ballagó diák együtt énekelte Máté Péter. Egyszer véget ér címő dalát a színpadon, s érzései-
ket elárulta csillogó szemük, kipirult arcuk. Amint elhalkultak a zene utolsó hangjai, a gyere-
kek hazaindultak, hogy otthon, családjuk körében folytassák az ünneplést. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

BALLAGÁS A VÖRÖSMARTYBAN 
 

Június 12-én elballagtak a nyolcadik osztályosok a Vörösmarty Tagintéz-
ménybıl. Idén 73 tanuló fejezte be az általános iskolai tanulmányait iskolánk-
ban. A nagy esemény elıtti napokban már érezhetı volt az izgalom a nyolcadi-
kosok között, hisz ekkor tudatosult bennük igazán, hogy életük egy nagyon 
fontos és hosszú szakasza éppen most zárul le. Az ünnephez méltó volt a iskola 
épületének feldíszítése is, amit a hetedik osztályosok végeztek el az ballagás 
elıtti napon és a ballagás napjának hajnalán. 

A nyolcadikosokat elıször az osztálytermükben búcsúztatták el volt ta-
náraik, osztályfınökeik, majd diáktársaik nyújtották át nekik a tarisznyákat, virágokat. Majd 
ezek után, az utolsó csengetést követıen még egyszer utoljára bejárhatták az iskola folyosóit 
és termeit. Az ünnepségre az iskola udvarán került sor, ahol a tagintézményünk igazgatója, 
Jakóné Mihály Brigitta köszöntötte az ünnepelteket, majd adta át Farkas Réká-
nak és Petrilla Annamáriának a Vörösmarty-díjat, és a végzıs osztályok leg-
jobbjainak, Németh Réka, Popon Dorina, Kardos Gábor, Kovács Martin 8.a és 
Zsigovics Petra, Kónya Balázs 8.b osztályos tanulóknak a nevelıtestületi dicsé-
reteket. A mősor sem maradhatott el, a nyolcadikosok egy igazán megható és 
humoros jelenettel emlékeztek vissza az együtt töltött nyolc évre, majd az erre 
az alkalomra alakult zenekar dalát hallgathatták meg az ünneplı szülık, hozzá-
tartozók. A mősor végén elrepülı galambok jelképezték a tılünk távozókat, 
akik emlékét még sokáig ırizni fogjuk. 



Június 14. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

DÖK-NAP A CZINÁBAN 
EXTRÉM SPORTNAP 

 
Dacolva a reggeli idıjárással 7 órakor kezdte meg 

Zsofenszki Gábor vállalkozó az extrém sportszerek felál-
lítását a Czina Sándor Tagintézmény udvarán. Szerencsé-
re az idıjárás kegyes volt, és a tanév zárásaként a tanulók 
nagy örömére kellemes és mindenki számára szórakoztató 
délelıttöt tölthettünk el együtt. A programot az iskola 
körbefutásával nyitottuk, majd 5 fıs csapatok versenyez-
hettek egymással és sok esetben a sportszerekkel is. A 
rodeobika, a felemás bicikli, az extrém karika, a százlábú 
igen koncentrált mozgást igényelt a tanulóktól és a vállal-
kozó kedvő felnıttektıl. A kisebbek jót szórakoztak az ugrálóvárban, a trambulinon, de ked-
velt tevékenység volt az óriás jenga, a lengıteke és a gladiátor is. A szülıi közösség jóvoltá-
ból a programot közös, szabadtéri ebéddel zártuk. A programot a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány pályázati támogatásával és szülıi segítséggel valósítottuk meg. 



Június 15. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

TANÉVZÁRÓ ELISMERÉSEK AZ EÖTVÖS TAGINTÉZMÉNYBEN 
 

Az iskola június 15-én, kedden 18 órakor a sportcsarnokban rendezte tanévzáró ünnep-
ségét, a rákóczitelepi diákok és nevelık is itt búcsúztatták a tanévet. Pusztainé Szabó Margit 
fıigazgató, majd Mucsi Ágnes igazgató tanévzáró beszéde után az elismerések átadása kö-
vetkezett. 

Magas színvonalú nevelı – oktató munkája alapján az intézmény legmagasabb elisme-
rését, a 2009/2010. tanév pedagógus Eötvös-díját Jancsurákné Juhász Erika tanítónı kapta. 

  A tanulói Eötvös-díjra  Arany Viktória 8. a osztályos tanuló vált méltóvá kitőnı ta-
nulmányi eredménye, példamutató magatartása, szorgalma, az úszás sportban elért kimagas-
ló eredménye elismeréseként.  

„Az év tanulója” kitüntetı címet az 5. 6. évfolyamon Ujj Gréta 6. a, a 7.- 8. évfolya-
mon Tobak Myrtilla 8. c osztályos rákóczitelepi tanuló kapta. Tanulmányi és sportversenye-
ken kimagasló eredményt elért 39 diák nevelıtestületi dicséretben részesült.  40 kitőnı tanu-
ló az igazgatónıtıl vehette át bizonyítványát.   

A Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Országos Központja által meghirdetett 
Kutató gyerekek tudományos konferenciája címő, felmenı rendszerő komplex tanulmányi 
versenyre 5 pályamunka készült különbözı tudományterületeken, és szerepelt kiváló ered-
ménnyel. Tobak Myrtill és Zvolenszki Nóra országos 3. helyezetteknek Mucsi Ágnes igaz-
gatónı nyújtotta át az elismerı oklevelet.  

Ezután az iskolában mőködı alapítványok jutalmazták a különbözı tantárgyi területe-
ken legjobban teljesítı 12 tanulót. A testnevelés és sporttagozatos iskolában megkülönbözte-
tett tisztelet jár a sportolóknak.  

Az Eötvös Diák- és Pedagógus Sportegyesület „Jó tanuló, jó sportoló” díját Telek Klá-
ra 8. b osztályos tanuló érdemelte ki jeles tanulmányi eredményéért és a kézilabda sportban 
nyújtott országosan is kiemelkedı teljesítményéért. 16 tanuló részesült még a sport alapít-
vány elismerésében. Az iskolával együttmőködı sportegyesületek, az Orosházi Kézilabda 
Sport Klub, az Orosházi Férfi Kézilabda Egyesület, a Spartacus Birkózó Klub, a Kazszer 
Tenisz Klub is jutalmakat adott az arra legérdemesebb pedagógusoknak és diákoknak. 

Befejezésül egy elsı osztályos kisdiák, Patyi Ákos vakációra hívó verssel zárta a tan-
évet.  



Június 18. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG A VÖRÖSMARTYBAN 

 
Június 18-án a tartották a Vörösmarty Tagintézményben a tanévzáró ünnepséget, 

amely minden kisdiák egész éves vágyát jelenti: véget ért a tanév, elkezdıdött az vakáció. 
Sajnos az idıjárás nem a nyári formáját mutatta, az esı miatt a megjelenı szülı és a 

diákok az osztálytermeikbe szorultak, és a hangosbemondón keresztül követhették az esemé-
nyeket, de ez a tanévzáró ünnepélyességébıl csak nagyon keveset vont le. 

A megnyitó után Pusztainé Szabó Margit, iskolánk fıigazgatója köszöntötte a gyereke-
ket, és mondott méltató szavakat a tagintézmény idei munkájáról. Ezután Jakóné Mihály Bri-
gitta mutatta be az idei év eredményeit. Idén is megjegyezhettük magunkban, hogy jó érzés 
vörösmartysnak lenni: 278 tanulmányi, 291 diákolimpiai és 70 egyesületi eredménnyel öreg-
bítették tanulóink az iskola hírnevét. A tanévzárón csak az országos és megyei díjazottakat 
sorolhatták fel, de így is hosszú percekig hallgathatták tanulóink büszkén társaik sikereit. 

Ezek után egy újabb hosszú felsorolás következett, amelyben az iskola kitőnı tanulóit 
méltatták. Az ünnepség során adták át az iskola alsósoknak szánt tanulmányi versenyének, a 
Kis polihisztornak a díjait is, idén Petrilla Brigitta (2.o), Bányai Fruzsina (3.o), Irimiás Van-
da (4.o) tanulók lettek a legjobbak az induló 86 diák közül. 

A Szőcs Ferenc nyugdíjas tanár által alapított vándorserleget az év legeredményesebb 
gyermek sportolója kapta. A serleget maga az alapító, Szőcs Ferenc – a Békés Megyei Lab-
darúgó Szövetség toborzó gyermek instruktora – adta át Kónya Balázs 8.b osztályos tanuló-
nak. 

Befejezésként az énekkar elıadását hallgathatták meg az szülık és a diákok. 



Június 20. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 
ELKÖSZÖNTÜNK IGAZGATÓNKTÓL, LIPTÁK ANDRÁSNÉTÓL 

 
„Egy lángot adok, ápold, add tovább, s ırizd híven…” 

 
E Reményik- idézettel köszönt el tantestületétıl, a gyerekektıl,  a szülıktıl a tanévzáró 

ünnepélyen  a nyugdíjba vonuló Lipták Andrásné címzetes igazgató asszony. „Egy lángok 
adok – folytatta a vers sorait -, én is kaptam azt…” példaképétıl, az iskola elsı igazgatójától, 
Gulyás Jánosné Zsuzsikától. A szülıi közösség, a gyerekek verssel, hálás szavakkal köszön-
ték meg áldozatos munkáját, mindazt, amit a Czina iskoláért fáradhatatlanul tett hosszú éve-
ken keresztül. Az ünnepségen jelen volt Pusztainé Szabó Margit fıigazgató asszony és Orosz 
László fıigazgató-helyettes úr, akik Orosháza Város Általános Iskolája igazgatótanácsa dön-
tése értelmében címzetes igazgatói címet adományoztak Lipták Andrásnénak. A meghitt pil-
lanatokat még szebbé varázsolták Bódi Irén szavai: 
 

„Egy pálya útja véget ér. 
A gyorsvonat megáll, 

s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.” 


