


Június 8. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 
 

Június 8-án ünnepélyes keretek között Mucsi Ágnes igazgatónő nyitotta meg az aulá-
ban megrendezett kiállítást. A 7. a osztályos tanulók az elmúlt 25 év legfontosabb eseménye-
it elevenítették fel. Ezután az Eötvös-díjas tanulók és nevelők falának ünnepélyes felavatásá-
ra került sor. A rövid ünnepséget követően tanulók és nevelők érdeklődve nézték a kiállított 
tárgyakat és tablókat. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

SULISIRATÓ 
 

„Sulisirató” a neve annak a vidám hangulatú megmérettetésnek, 
melyet iskolánkban tartunk már évek óta. A „Sulisiratót”  iskolánk 
két pedagógusa gondolta ki több mint 15 évvel ezelőtt. A nevével 
ellentétben azonban egyáltalán szó sincs sírásról, viszont annál több 
nevetésről. A rendezvény célja az, hogy egy vidám hangulatú dél-
után keretében búcsúztassák a város általános iskolásai a tanévet. 
Idén öt iskola csapata vállalkozott a megmérettetésre; a házigazda 
Czina, az Eötvös, a József Attila, a Vörösmarty iskola, és néhány év kihagyás után a Tán-
csics kisgimnazistái is vetélkedtek. A diákok körében nagyon népszerű a rendezvény, mert 
nem csupán a vetélkedésről szól, hanem az iskolák közötti kapcsolat erősítéséről, egy jó han-
gulatú programban valót részvételről. A feladatoknál az ügyesség és tudás mellett a legna-
gyobb szerepet a játékosság kapta. A kezdeti feszengést gyorsan leküzdötték a diákok, ebben 
nagy segítségükre volt a lelkes szurkolótábor. A megmérettetésen végül a Táncsics kisgim-
nazistái bizonyultak a legjobbnak, ők nyerték meg a serleget. 

Június 9. 



Június 10. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

EÖTVÖS NEGYED ÉVSZÁZADA 
 

Iskolánk fennállásának 25. évfordulóját 
ünnepelte a 2010/11-es tanévben. Június 10-én, 
pénteken gálával zárult a jubileumi ünnepség-
sorozat. Zsúfolásig megtelt a sportcsarnok szü-
lőkkel, egykori és jelenlegi tanítványokkal, pe-
dagógusokkal. A jubileumi ünnepségen gyer-
tyával emlékeztek azokra a pedagógusokra, 
akik az iskolában tanítottak és már nem lehet-
nek közöttünk. Majd Mucsi Ágnes igazgató 
elevenítette fel, milyen programokkal készültek 
a tanévre, hogy méltó módon megünnepelhes-
sék az iskola fennállásának 25. évfordulóját.  Medvegy Ivett építész-tervező, az iskola egy-
kori tanítványa az ünnepi eseményre elkészítette az iskola makettjét, az intézmény tervrajza 
alapján, méretarányos kicsinyítésben. A makett az ünnepség dísze lett. Az emlékezést 
Bogdánffy Csaba címzetes igazgató folytatta. 

1986-ban egy megalapozott döntést követően, modern, eredetileg 16 tantermes általá-
nos iskola kezdte meg, 714 tanulóval, Orbán János igazgatásával az oktató-nevelő tevékeny-
séget városunkban – elevenítette fel a múltat Bogdánffy Csaba. Majd az iskola elmúlt 25 
évének legfontosabb eseményeiről szólt. Az emlékezést ünnepi műsor követte, ami egy az 
iskolát bemutató kisfilmmel kezdődött. Az Eötvös-díjas tanárok és diákok neveinek elhang-
zása után, a képzeletbeli színpadot jelenlegi és egykori tanítványok vették át, akik tánccal, 
zenével, verssel, sportbemutatóval és egy közös énekléssel ünnepelték iskolájuk negyed év-
százados fennállását.  



Június 14. 

Székhelyintézmény 

 

PAPÍR ÉS PET- PALACK GYŰJTÉSE 
 

Ismét eljött a tanév vége, melynek egyik hasznos programja a papír és a PET- palack 
gyűjtése volt. Hasznos munka volt az iskolának, hiszen a begyűjtött és elszállított hulladékok 
újrafeldolgozását követően ismét hasznosítható lesz. A szállítást már hetekkel megelőzte a 
szorgos gyűjtés.  

Egy meleg június délelőtti napon megérkezett a hatalmas konténer, melybe elhelyez-
ték a hulladékokat az osztályok. Az alsó tagozat kezdett, hatalmas hulladékhegyekkel álltak 
sorba a lelkes kisdiákok, hogy mérlegelés után a helyére kerüljön, amit begyűjtöttek. A lel-
kes szülők és tanítók is segítségükre voltak ebben. A felső tagozatos gyerekek rengeteg pa-
pírhulladékot gyűjtöttek aznap délutánra. Az iskola pedagógusai és gyerekei nagyon boldo-
gok voltak. Jövőre megismételjük! 



Június 15. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

DÖK-NAP A CZINÁBAN 
 

A tanítás nélküli munkanap az iskola körbefutásá-
val kezdődött, ezután vehették birtokba a gyerekek az is-
kola óriási zöldövezetét, ahol ki-ki kedve szerint válogat-
hatott a sokféle programlehetőségből. Az előző tanév leg-
sikeresebb extrém sportjátékait az integrációs pedagógiai 
rendszer támogatásával biztosítottuk tanulóink számára. 
Ismét volt arcfestés, csenga - osztályok közötti verseny-
zéssel, ugrálóvár a kisebbeknek; a rodeobika előtt a nap 
folyamán hosszú sor kígyózott. A bátrabbak a hatalmas 
kerékbe szíjaztatták magukat, és fejjel lefele is szétnézhet-
tek a környéken, vagy Toldi Miklósnak képzelhették ma-
gukat a forgó tányéron egyensúlyozva lovagi tornát játsz-
va. A pihenés időszakában kocsikázni lehetett, a meleg-
ben jólesett egy-egy fagylalt is. Amíg a gyerekek felhőtle-
nül szórakoztak, addig a szülői közösség készítette a fi-
nom babgulyást. Ebéd előtt a TRIÁL kerékpárosok léleg-
zetelállító produkcióval szórakoztatták iskolánk összese-
reglett tanulóit. A szabadban elköltött ebéd után jóleső 
érzéssel tért haza mindenki, hiszen ismét tartalmas, vidám 
hangulatú napot tölthettünk együtt a tanévet búcsúztatva. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

DIÁK ÖNKORMÁNYZATI NAP A VÖRÖSMARTYBAN 
 
Iskolánkban évek óta hagyomány már, hogy az év végén, a sok-sok tanulás után tar-

tunk egy igazi, önfeledt diák napot, ahová a családtagokat is meghívhatják a gyerekek. Az 
idei évben helyszínül Gellértegyházát választottuk: itt ugyanis minden adott arra, hogy 600 
fős csapatunk jól érezze magát. Minden osztály megoldotta a kijutást: ki gyalog, ki bicikli-
vel, ki autókkal érkezett a helyszínre. 

Rövid megnyitóval kezdődött a nap, ahol Tompáné Barabás Edit, főszervező és 
Muszka Kálmán köszöntötték a gyerekeket, vendégeket. Ezután vette kezdetét a játék: 12 
állomás várta a kicsiket és a nagyokat. Egyszerre érkezett egy állomásra egy felső tagozatos 
és egy alsó tagozatos osztály. Itt megismerkedtek, vagy közösen felidéztek a magyarok törté-
netének  egy-egy epizódját (pl. A magyarok eredete vagy a Csodaszarvas legendája), majd 
jöttek a feladatok. A gyerekek minden ügyességére, találékonyságára szükség volt, hogy 
megoldják a kitalált próbákat: volt csirkepofozó, mocsárjárás, óriás csúzlival lövés, bajvívás, 
diótörő, és még sok hasonló próbatétel. Szülők, gyerekek, tanárok igazi nagy közös játékban 
vehettek részt! A sok mozgás után megéheztek kicsik és nagyok és egy igazi magyar finom-
sággal kedveskedett nekik Illyés Gábor: babgulyással! Jó étvággyal elfogyasztották az ételt, 
majd mindenki ahogy érkezett (olyan közlekedési eszközzel), úgy ment haza. 

Gyönyörű napsütéses nap volt, így igazán élmény volt a kirándulás. Sok vidám pilla-
nattal gazdagodva érkeztünk haza. 



Június 18. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

BALLAGÁS 2011 
 

„A jó iskola két dolgot adhat útravalóul a diákjainak: 
gyökereket és szárnyakat. Ahol az ember egyszer gyökeret 
eresztett, ahonnan a legmélyebb önmaga származik, ott min-
dig biztonságra, otthonra talál. Ez az iskola volt második ott-
honotok hosszú éveken keresztül, jelentsen hát gyökeret egy 
életen át. Szárnyaitok is megerősödtek a 8 év alatt. Próbáljá-
tok most ki őket! Röpítsenek magasra titeket!” – hangzott el a 
hetedikesek búcsúztató beszédében. 

 A Czina Sándor iskola 22 nyolcadikosa búcsúzott június 18-án szombaton  délelőtt 
az iskolától. A feldíszített iskolán végigvonulva köszöntek el nyolc év tanulmányainak hely-
színétől. Szülők, rokonok jelenlétében búcsúztak egymástól is, hiszen útjaik mostantól szét-
válnak, ám az együtt töltött évek élményei megmaradnak. Az ünnepség keretében a végző-
sök megkapták az útra való tarisznyát is a ballagtató hetedikesektől.  A 22 diák közül 3-an 
nem helyi iskolát választottak, többségük gimnáziumban tanul tovább. Az ünnepség vendége 
volt Lipták Andrásné címzetes igazgató asszony. 

Eötvös József Tagintézmény 

 
BALLAGÁS AZ EÖTVÖSBEN ÉS RÁKÓCZITELEPEN 

„Mindig hinni és remélni..” 
 

2011. június 18-án került sor iskolánkban a nyolcadikosok 
búcsúztatására. 51 tanuló fejezte be általános iskolai tanulmánya-
it. Rákóczitelepen  19 tanuló búcsúzott az iskolától, társaitól, ta-
náraitól. A ballagókat szépen feldíszített tantermek fogadták. A 
ballagást követő  ünnepi műsoron  a nyolcadikosok köszönetet 
mondtak szüleiknek, tanáraiknak, elbúcsúztak társaiktól. 



Székhelyintézmény 

 

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK… 
 

Június 18-án virágba borult az iskolánk. Az iskola épületét virágokkal díszítették a he-
tedik osztályosok. A termek, a folyosók, az ünnepi ruhába öltözött gyerekek és felnőttek, 
mind azt hirdették, hogy ünnep van ma. A végzős tanulók az osztálytermekben fogadták a 
gyerekek és osztályfőnökeik búcsúzó jókívánságait, a tarisznyákat és a virágokat. Szülők, 
rokonok ajándékokkal és virágcsokrokkal emlékeztek meg a nyolc évről. Majd megszólalt az 
iskola kolompja, melynek hangja elkísérte az éneklő diákokat, s miközben bejárták az épület 
folyosóit, visszaemlékeztek az itt töltött nyolc évre. 

A ballagási műsor a Petőfi Művelődési Központ színháztermében kezdődött. Nyolcadi-
kos diákjaink elköszöntek az intézménytől, tanáraiktól, osztályfőnökeiktől és diáktársaiktól. 
Megköszönték pedagógusaiknak, szüleiknek, nagyszüleiknek azt a sok segítséget, melyet 
hosszú évek során kaptak tőlük, s mellyel most új fejezetet nyithatnak életükben.  

A vendégek meghatottan hallgatták elköszönő szavaikat, verseiket, és nézték az elmúlt 
8 év fotóit. Diákjaink közül néhányan megcsillogtatták tehetségüket. Zongorajáték, szóló-
tánc és gitár szerepelt búcsúműsoraikban. A könnyekig meghatódott vendégek és gyerekek a 
műsor végén hazaindultak, hogy otthon, családjuk körében folytassák az ünneplést. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

BALLAGÁS A VÖRÖSMARTYBAN 
 

A ballagásra az előkészületek már áprilisban elkez-
dődtek. A nyolcadik osztályosokat megkérte a színját-
szók vezetője, írjanak mesét vagy verset az iskolában 
eltelt 8 évről. A 8.a osztály mind a 24 tagja írt verset, ezt 
kellett eggyé ötvözni, a  másik két osztály meséi  rövi-
debbek voltak, így könnyebb volt egy egységes történe-
tet gyúrni belőlük. A műsorban szerepeltek mind a há-
rom ballagó osztályból, valamint a fiatalabb évfolyam-
okról is. 

A ballagás 2011. június 18-án 9-kor kezdődött a hagyományos csengőszóval. Az osztá-
lyok utoljára végigjárták az épület folyosóit, majd min-
den osztály a saját bevonuló zenéjére elfoglalta a helyét 
az udvaron. A műsor az iskola zászlajának átadásával 
kezdődött, majd a ballagókat Zanócz Anett 7. évfolya-
mos búcsúztatta el. A továbbiakban a ballagók köszön-
tek el tanáraiktól, diáktársaiktól, hálájukat fejezték ki 
szüleiknek, akik mindig támogatták őket. A nyolcadiko-
sok ünnepi műsorának záró eleme volt a galambok sza-
badon engedése, mely  jelképezi a nyolcadikos gyerekek 
szárnyra kelését.  

Az ünnepi műsor után Jakóné Mihály Brigitta búcsúzott a nyolcadikos diákoktól, átad-
ta a Vörösmarty-díjat Orosz Boglárka és Zanócz Gréta 8. a osztályos tanulóknak, valamint 
Lustyik Jenő 8.b osztályos tanulónak.  Nevelőtestületi dicséretben 14 tanuló részesült. 



Június 19. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

 

ÉVZÁRÁS A VÖRÖSMARTYBAN 
 

Emlékezetes, programokban gazdag évet zárt a Vörösmarty Mihály Tagintézmény. 
Legkiemelkedőbbek a Vörösmarty és a DÖK nap, a Csodavilág program, a bolondballagás, 
valamint a Comenius pályázat külföldi útjai Észt-, Török- és Svédországba. 

Az idén arany minősítést kapott Kicsinyek Kórusa, valamint az ugyancsak arany minő-
sítésű Kodály Zoltán Gyermekkórus nemcsak az iskolai koncerteken, de a városi ünnepsége-
ken is megmutatta az ének-zene tagozatos gyermekek kiváló zenei tehetségét. Városi márci-
us 15-i műsoron a bronzminősítést kapott színjátszó csoportunk kiválóan szerepelt. 

Tanévzáró ünnepségükön 554 tanuló kapta meg 
bizonyítványát: 68 elsős és 70 végzős. Sikeres pályavá-
lasztást mutatja, hogy a tanulóink 90%-a első helyen 
nyert felvételt, közülük 45-en gimnáziumban, 15-en 
szakközépiskolában és 10-en pedig szakiskolában foly-
tatják tovább tanulmányaikat. 

Év végén 3 tanuló kapott Vörösmarty-díjat 8 éven 
át tartó kiváló tanulmányi, közösségi és sport munkájá-
ért, országos valamint megyei versenyen elért kimagasló 
eredményéért: Orosz Anna Boglárka, Zanócz Gréta 8.a és Lustyik Jenő 8.b osztályos tanuló. 
Nevelő testületi dicséretet 14 végzős és 3 negyedik évfolyamos tanuló vehetett át példamuta-
tó közösségi, tanulmányi és sportmunkájáért. 

A vörösmartys diákok büszkék lehetnek tanulmányi eredményükre is, hiszen 105 alsós 
és 55 felsős kitűnő tanuló lett ez a tanulólétszám 29%-a, iskola tanulmányi átlaga 4,2 lett. 

Tagintézményünk az idén is több városi-körzeti versenyt szervezett, két megyei infor-
matika verseny rendezője, helyszíne volt. Számtalan városi-körzeti, megyei vagy regionális-
országos tanulmányi és sportversenyre jutottak el tanulóink. 

24 tanuló országos tanulmányi versenyen, 7 regionális, 41 pedig megyei versenyen in-
dult és ért el nagyon szép eredményt. 23 tanuló országos sport versenyen, 43 –an pedig me-
gyei diákolimpiai versenyeken indultak sikeresen. 

Szűcs Ferenc által alapított Örökös vándorserleget a diákolimpiai számokban legered-
ményesebb tanuló  Tornyi-Molnár Adrienn 8. a osztályos tanuló kapta. 

Ki kell emelni még a robotika szakkörösök munkáját, akik nemcsak az országos verse-
nyen elért 3. helyezésükre lehetnek büszkék, hanem arra is, hogy több alkalommal a környék 
településein és Svédországban is népszerűsítették a robotprogramozást. 

Az iskola nevelőtestülete ezúton is szeretné megköszönni azoknak a szülőknek, társin-
tézményeknek és vállalkozóknak önzetlen segítségét, támogatását, akik segítettek rendezvé-
nyeik, programjaik és versenyeik lebonyolítását. 



Június 21. 

Czina Sándor Tagintézmény 

 

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLY 
 

Iskolánk történetének  33. tanévét június 21-én zártuk. 
Tanévzáró ünnepélyünk vendégei voltak: Pusztainé Szabó 
Margit főigazgató asszony, Kisné Bor Emília főigazgató–
helyettes asszony, Orosz László főigazgató-helyettes úr, 
Burka László úr,  a városrész önkormányzati képviselője, a 
szülői közösség vezetői. Juhász Józsefné igazgatónk beszé-
dében értékelte a 2010/2011. tanévet, köszöntötte, jutalmaz-
ta a kitűnő és a kimagasló eredményt elért tanulókat. 
Kunstár Sándorné, a diákönkormányzat vezetője átadta „Az 
év diákja”, „Az év nyolcadikos diákja” és az „Év osztálya” kitüntető címeket az arra érde-
mes diákoknak és  osztálynak. A 33. tanév zárásaként elhangzott, hogy a következő tanévet 
új névvel, új szerkezetben kezdjük el, a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehet-
ségközpont Czina Sándor tagintézményeként. 

Székhelyintézmény 

 

TANÉVZÁRÓ 
 

Megint eltelt egy tanév. Szinte „tegnap” nyitottuk meg az új 2010/2011-es tanévet, ma 
meg bezárjuk. Hihetetlen gyorsasággal telt el. Ismét itt van az évzáró napja, a várva - várt 
VAKÁCIÓ kezdete. Pedagógusaink arra törekedtek, hogy minél több legyen az érték, amit a 
gyerekek tudásban kaphatnak az iskolától. Nemcsak oktattunk, hanem szeretetben neveltük 
diákjainkat. Fontos volt számunkra a tisztesség, egymás tisztelete, a szülő tisztelete, becsüle-
tesség, megbízhatóság, áldozatkészség, egymásért vállalt felelősség. 

Az iskola feladatait, céljait közös erővel végeztük el. Voltak vidám és szomorú pillana-
taink, voltak ragyogó sikereink és kudarcaink is. Mindezek ellenére sikeres tanévet tudha-
tunk magunk mögött. A tanévben szervezett rendezvényeink a gyerekek fejlődését szolgál-
ták. Azon dolgoztunk, hogy megteremtsük az Pedagógiai Programban megfogalmazott elvá-
rásokat. A tanévzárón sok tanulónak lett kitűnő és jeles bizonyítványa, akikre büszkék va-
gyunk! Nagy öröm volt látni, mennyi tehetséges gyermek nő fel a szárnyaink alatt. Sok-sok 
tehetséges gyerek vehette át jutalmát a tanév során nyújtott sikeres versenyeredményéért. 

Törekszünk arra, hogy a gyerekekben rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és ered-
ménnyel hozzuk felszínre a következő tanévben is. 



Június 22. 

Eötvös József Tagintézmény 

 

TANÉVZÁRÓ AZ EÖTVÖSBEN 
 

Június 22-én tartotta az Eötvös József Tagintézmény tanévzáró ünnepségét. Pusztainé 
Szabó Margit főigazgató elköszönt a tantestülettől, mert szeptembertől az iskola önálló in-
tézményként, a katolikus egyház fenntartásával folytatja a nevelő-oktató munkát. Mucsi Ág-
nes igazgató összegezte a tanév eredményeit, majd Eötvös emlékplakettek nyújtott át az is-
kola támogatóinak: Csányi Flórián teherfuvarozónak, Csiszárné Szendi Pálmának, az iskolai 
büfé üzemeltetőjének, Gál Imrének, az AKG Zrt. vezérigazgatójának, Óvári Judit iskolai vé-
dőnőnek, Szokolainé Molnár Éva fényképésznek és Tóth Bálintnak a Diego áruház vezetőjé-
nek. 

Számtalan jutalom átadásával folytatódott az 
ünnepség. Az iskola legmagasabb elismerésében, 
tanári Eötvös-díjban Schmidt Jenőné, tanulói Eöt-
vös-díjban Antal Dorina 8. b osztályos tanuló ré-
szesült. Az „Év tanulója” elismerő címet Ujj 
Gréta 7. a osztályos tanuló vehette át. 41 példa-
mutató magatartású, szorgalmú, kitűnő tanuló 
diák az igazgatónőtől kapta meg bizonyítványát, 
az elismerő oklevelet és jutalomkönyvet. Nevelő-
testületi dicséretben részesült 40 tanuló kiemelke-
dő közösségi, tanulmányi és sporteredményekért. 

Az iskolában működő alapítványok is jutalmazták az adott területen legjobban teljesítő 
diákokat és nevelőket. Az Eötvös József Alapítvány a számítástechnikában, a Tehetséges 
Tanulókért Alapítvány a magyar nyelv-és irodalom területén, a Természet Búvárai Alapít-
vány a természetismereti tárgyak körében kiválóakat. 

Az Eötvös Diák- és Pedagógus Sportegyesület „Jó tanuló, jó sportoló” díját Kónya Kin-
ga 8. b osztályos tanuló, eredményes kézilabdázó kapta. Sportiskolai jutalomban részesült 
országos diákolimpiai sporteredményt elért 23 tanuló. Süle Katalin, az Orosházi Kézilabda 
Sport Klub elnöke az egyesület megbízásából elismerésben részesítette Papp Mihály testne-
velő tanárt, edzőt, aki leány kézilabda csapatával országos 2. helyezést ért el. Az „OMTK 
ULE 1913” egyesület elnöke a legjobb labdarúgókat jutalmazta. 

A tanévzáró befejezéseként Mucsi Ágnes igazgatónő munkájukat méltatva köszönt el 
hét nevelőtől, akik szeptembertől más oktatási intézményekben dolgoznak tovább. Végül 
Gombkötő Valéria igazgatóhelyettes elbúcsúzott Mucsi Ágnes igazgatónőtől, aki az újonnan 
alakuló összevont intézménybe távozik. 


