Dsida Jenő: Június

Kis szekrényemen sorakoznak,
és seregszemlét tartok én:
Lázmérő, jódos géztekercsek,
kininporok és digalén.
Nyitott ablakon június száll,
madár csiripel, csacsog egyre,
s a betáncoló napsugár
aranyport szór az üvegekre.
A régi tüzes kacagások –
a nyarak hite, jaj, mivé lett?
De most künn azért harsány e dal,
és kicsordul a győztes élet.
Júniusok szent hevülése
a kórházig is fel-felárad,
de mit akar itt, menjen innen,
mikor itt minden olyan fáradt.

Június
Kitüntetés a nyugdíjba vonuló pedagógusainknak

Városunkban hosszú évek óta szokás, hogy az önkormányzat ünnepséget szervez az itt tanító
pedagógusainak, és ennek keretében kitüntetik azokat, akik egy élet munkássága után nyugdíjba vonulnak. Erre az idén június hónapban került sor a tanítás befejezéséhez közeledve.
Az egybegyűlteket az ünnepi műsor első része után Jantos Istvánné, az Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója köszöntötte. Beszédében méltatta a pedagógustársadalom manapság nem irigyelt, de szép hivatását, és kiemelte: a pedagógus bármilyen nehéz,
csüggedt helyzetben is képes újra folytatni hivatását.
Az oktatási miniszter a pedagógusnap alkalmából iskolánk tanárai közül 4 pedagógusnak
adományozott eddigi munkásságuk, pedagógusi életpályájuk elismeréseként Pedagógus
Szolgálati Emlékérem kitüntetést, melyet Németh Béla polgármester adott át.
Az idei díjazottak:
Bánki Horváth Gabriella, a Vörösmarty Mihály Tagintézmény pedagógusa
Felföldi Lászlóné, Székhelyintézmény pedagógusa
Ökrös Ferenc, az Eötvös József Tagintézmény pedagógusa
Ökrös Ferencné, a Vörösmarty Mihály Tagintézmény pedagógusa

Június

A

Czina Sándor Tagintézmény
Pedagógusnap

városi pedagógusnap szép hagyománya, hogy ilyenkor köszöntik a nyugdíjba vonuló
kartársakat, s minden pedagógust. A városi rendezvény külön értéke, hogy gyermekek
szerepelnek, ők adják a műsort a köszöntéshez. Tagintézményeink mindegyikéből láthattunk produkciókat. A mi iskolánkból Vitális Éva 4. osztályos és Kanalas Claudia 6. osztályos tanuló egy-egy verssel nyújtotta át a képzeletbeli hála-csokrot, mely szólt a pályától
megváló, megérdemelt pihenésüket kezdő, és a szolgálatot tovább folytató pedagógusnak
egyaránt.
Egy szép versrészlettel köszöntöttük a tanítókat, tanárokat a ballagás napján is tagintézményünkben.
„Akik vezettek: áldás életükre!
Lelkünk önzetlen buzgóságuk tükre;
Ők kertészkedtek nyolc esztendőn át
S gyümölcsöt a fa mégis nekünk ád.

S ha nyújt sikert később a földi pálya:
Ragyogjon őrájuk legszebb sugára;
Mert bár derék, ki jó úton halad,
Még derekabb, ki jó ösvényt mutat.”

A tagintézményi szülői közösség egy-egy szál virággal köszönte meg a pedagógusok munkáját ebből az alkalomból.

T

Készülődés a ballagásra

agintézményünk évtizedes hagyománya, hogy a ballagó 8.-osok a fényképezés napján a 8 év emlékéül
szalagot kapnak a 7.-esektől. Idén sem volt ez másként. Megható, ünnepélyes rendezvényünk a 8.-osok
számára azt jelezi, hogy közeledik a búcsúzás napja, lezárul életük egy szakasza. A 8.-osok a stafétát átvevő 7.esektől Exupéry szép gondolatával köszöntek el:
„Csak akkor lélegzünk szabadon, ha egy rajtunk kívül álló közös cél köt össze testvéreinkkel, ilyenkor ráeszmélünk, hogy szeretni nem annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti: együtt nézni ugyanabba az irányba!
Bajtársak csak akkor vannak, ha ugyanegy közösségben haladnak ugyanegy csúcs felé, ahol egymásra találnak.”

Az iskola legjobbjai

O

rosháza város néhány évre visszatekintő rendezvénye, hogy a tanév végén megállunk egy pillanatra, s
megünnepeljük azokat a diákokat, akik városunk büszkeségei. Tanulmányi eredményükkel, példamutató
magatartásukkal, a különböző versenyeken nyújtott teljesítményükkel példát mutatnak társaiknak. Ezen az ünnepségen tantestületünk javaslatára
Vass Benjámin 8. osztályos tanuló vett részt, aki 8 éven át példát adott magatartásával, tanulmányi munkájával, olvasottságával társainak. A műsort a gyerekek adták ezen alkalomból. Tagintézményünket Szabó Petra és
Szabó Roland testvérpár képviselte, akik humoros történetekkel színesítették a műsort.

Bolondballagás

T

agintézményünk sokak által várt rendezvénye az évenként júniusban megrendezett bolondballagás. A végzős 8.-osok a gyermekkori képeikből készült tabló címeként egy sláger címét választották: „Kócos kis
ördögök voltunk...”. Ez adhatta az ötletet, hogy a bolondballagáson ördögöknek öltöznek. Miután bejárták az
iskolát, meglátogatták az osztályokat, volt óvodájukat is felkeresték, ahol cukorkával kedveskedtek az apróságoknak.
Ezután mindannyian az udvaron gyülekeztünk, ahol a 4 évvel ezelőtti 8.-osok stafétáját adták át a szerintük
arra méltó 6. osztályosoknak. Az „ördögfiókák” a Legyetek jók, ha tudtok c. produkcióval köszöntek el társaiktól. Két torta is gazdára talált ezen a napon a diákönkormányzat jóvoltából, hiszen ekkor hirdettük ki a tanév
osztályok közötti tisztasági versenyének végeredményét.
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Czina Sándor Tagintézmény
Az utolsó napok

E

zen a napon az alsó tagozatosok városunk nevezetességeivel ismerkedtek meg, a felsős osztályok közül a
7.b-sek Gyopároson, az élményfürdőben töltöttek egy
kellemes délelőttöt, a 7.a és a 8. osztály ugyanitt, a tó másik partján „hadat üzent” egymásnak, s a kerékpártúra után
számháborúztak. A küzdelem az idősebbeknek kedvezett,
de a vesztesek is jól érezték magukat. A végzősök örömmel állapították meg, hogy számháborúban verhetetlenek.

Sulisirató

C

sütörtökön, 12-én rendeztük meg a „Sulisirató” játékos vetélkedőnket,
mely ismét a korábban megszokott városi érdeklődés mellett zajlott.
Elfogadta meghívásunkat, és egy-egy 10 fős csapattal képviseltette magát az
Eötvös tagintézmény, az Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium, a
Székhely és a Vörösmarty tagintézmény. A csapatok humoros bemutatkozása után elmélet és ügyességi feladatokban mutathatták meg a diákok, melyik
csapat milyen eredményt ér el. A csapatok tagja volt
a kísérő tanár is, akik néhány feladat megoldásából
ki kellett, hogy maradjon.
A zsűri elnöke volt Orosháza jelenlegi diák polgármestere Csontos Gábor, tagjai pedig Tengerics Éva
gyermekkönyvtáros és Horváth János a szülői közösségünk elnöke. A jó hangulatú versenyt és a kupát
tagintézményünk 8.-os csapata nyerte.
A szülők közössége a verseny ideje alatt nem tétlenkedett, bográcsokban paprikás krumpli főtt, s ezen a
napon a szabadban ebédelt iskolánk apraja-nagyja.

Diákönkormányzati nap

J

únius 13-án pénteken délelőtt diákönkormányzati nap volt tagintézményünkben. Az alsó tagozatosok a
tornateremben a Grimm-busz Színház előadását tekinthették meg
A felső tagozatosok az ebédlőben versengtek közlekedési témában. Ekkor került sor arra is, hogy a tanév
közben osztályonként gyűjtött 1-2 forintosokat grammra pontosan lemértük, s kihirdettük a verseny végeredményét.
A délután sem a pihenés jegyében telt, hiszen a 7.-esek a másnapi ballagást készítették elő, virágot gyűjtöttek.
A 8.-osok pedig a bankettjükre készülődtek, amely 16.30-kor kezdődött az osztály szülői közössége rendezésében. A bankettre elfogadta meghívásunkat Pusztainé Szabó Margit igazgató asszony és helyettese, Kisné Bor
Emília asszony is.
A jó hangulatú bankettet egy közös vonatozás zárta, s a búcsúzás pillanataiban nem maradtak szárazon szemek.
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Czina Sándor Tagintézmény
Ballagás

E

tanévben 27 végzős 8.-osunktól búcsúztunk a ballagáson. Tagintézményünk több évtizedes hagyománya
szerint a ballagók megkoszorúzták az iskola főbejáratánál található táblát, mely az építőknek állít örök
emléket. Az emlékezetes búcsúzáshoz a 7.-esek ünnepi virágdíszbe öltöztették az épületet, s a kisebbek díszsorfala előtt vonult ki az őket váró vendégekhez a 27 diák. A ballagók sorát tagintézmény-vezetőnk, az általános
igazgatóhelyettes asszony és igazgatóhelyettesünk zárta, akik kikísérték diákjainkat utolsó sétájukra. Az iskolát
körbejárva a Honfoglalás c. film zenéjének hangjaira érkeztek meg a végzősök az ünnepség színhelyére.
Bensőséges műsor vette kezdetét, melynek főszereplői a 8.-osok voltak. A zászlóátadás tiszteletet parancsolóan
ünnepélyes volt. Ballagásunk vendégei voltak: Kisné Bor Emília igazgatóhelyettes asszony, Burka László úr, a
városrész önkormányzati képviselője és Horváth János, a szülői közösség elnöke.
A műsor egy részlete Reményik Sándor verse volt:
Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk
Az éjtől reggel, a naptól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor a hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,

Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.

Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj
Hidegen hagy az elhagyott táj, -Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindig búcsúzunk.
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Tanévzáró
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tanévzáró ünnepély a megszokott módon zajlott, azaz mégsem. Hagyományainktól eltérően nem az iskola
előtti füves részt, hanem az udvart rendeztük be vendégeinknek, tanulóinknak.
Folyamatosan kémleltük az eget, de bíztunk benne, hogy megússzuk eső nélkül, ugyanúgy, mint a ballagáson. A kezdeteknél semmi gond nem volt. Felsőseink és egy 1. osztályosunk verssel köszöntötték az ünnepet.
Ezután Pusztainé Szabó Margit igazgató asszony mondott beszédet, s amikor tagintézmény-vezetőnk, Lipták
Andrásné kezdett hozzá szokásos év végi értékeléséhez, már félő volt, hogy be kell költöznünk az épületbe.
Szerencsére kitűnő tanulóink az iskola minden tanulója és vendégeink előtt vehették át jutalomkönyveiket.
Ezután fegyelmezetten vonultunk be tantermeinkbe, ahol kis technikai szünet után folytatódott az ünnepség.
A különböző versenyeredményeket már az épületben hallgattuk végig. A jól teljesítő versenyzőink az ünnepség
után vehették át jutalmaikat. E tanévben is szavaztunk „Az év 8.-os diákja” és „Az év osztálya” címre. Az előbbit Hegyi Evelin 8.-os diákunk nyerte el, az utóbbit pedig a 7.a osztály.
Nagy öröm ért bennünket, mert az Orosházi Birkózó Sportklubtól 40.000,- Ft értékű sportszer-vásárlási
utalványt kaptunk 26 birkózónknak köszönhetően.
Tanévzárónkat megtisztelte jelenlétével Kisné Bor Emília igazgatóhelyettes asszony, Burka László úr, a
városrész önkormányzati képviselője, az OSC birkózó szakosztályának vezetői és Horváth János, az iskolai
szülői közösség vezetője is. Ugyanezen a napon értesültünk arról, hogy a „Reneszánsz év” alkalmából meghirdetett pályázaton iskolánk 600.000,- Ft-os pályázatot nyert, melyet a felső tagozat egynapos szegedi kirándulásra használhat fel a következő tanév őszén.
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Eötvös József Tagintézmény
Országos bajnok

J

únius 3-án, Tatán került megrendezésre az Atlétikai Diákolimpia Országos Döntője, ahol Fejes
Gergely a II. korcsoportos fiúk (1997-98-as születésűek) között ért el egyéni összetett versenyben I.
helyezést. Közel 150 tanuló közül lett az első.
Az országos versenyen elért eredményei: 60m:
9,05s, távolugrás: 4,40m, kislabdahajítás: 52,16m
Az tatai eredménye alapján került be abba a válogatottba, akik a június 21-én, Varsóban megrendezésre
kerülő Nemzetközi Gyermek Atlétikai Bajnokságon
képviselhetik hazánkat. Itt elsősorban Kelet- és KözépEurópa országaiból lesznek versenyzők. Gergely
kislabdahajításból indulhat.
Fejes Gergely az Eötvös Tagintézmény 5. osztályos,
rákóczitelepi tanulója.

A motorsport nagy tehetsége
Török Ádám szintén rákóczitelepi tanuló. A harmadikos kisfiú hatéves kora óta motorozik és az elmúlt 3 évben
jelentős hazai és nemzetközi sikereket ért el a motokrossz pályákon.
Eddigi legjelentősebb eredményei:
2005. év:
Magyar Köztársaság Kupasorozat – 4. hely
2006. év:
Nemzetközi 3. hely
MAMS Mx. OB. – 3. hely
2007. év:
MAMS Nemzetközi Junior Kupa – 4. hely
2008. év:
Dél-Kupa Sorozat – 1. hely
Nemzetközi – 3. hely
Szlovák-Cseh-Magyar Közös Nemzeti Kupa – 3. hely (ezen belül Magyar Junior 2. hely)
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Eötvös József Tagintézmény
Pedagógusnap

A városi és a telephelyi pedagógusnapon 23
rákóczitelepi diák Wass Albert szavaival ” Űzent a
háznak, mely fölnevelte” őket. A tagintézményben
Pirer Katalin csodálatos fényképfelvételei előtt a gézengúzok is szót kaptak a rendhagyóan dinamikus műsorban:
„Szeress és hagyd, hogy szeresselek,
Szeress akkor is, ha rossz vagyok….
Hogy megtaláljam majd a helyemet a nagyvilágban
És békében élhessek magammal.”

Ballagás – Rákóczitelepen

N

emcsak a ballagóknak, szüleiknek és tanáraiknak is jutott virág a rákóczitelepi ballagáson, de azoknak is, akik már nem lehettek
velük, a lemaradottaknak, a kitaszítottaknak, akikhez
akkor is fordulhattak, amikor fájt az igazságtalanság.
Miközben a 24 ballagó mindegyike mikrofon
mögé állt, rendhagyó módon felidézték a csínyeiket
is. A lélektisztító pillanatokban bővelkedő, könnyesmosolygós ünnepséget -immáron hagyományos - faültetéssel zárták. Tudván, hogy „az ember lába gyors,
örökké új hazát keres, a fák tudják, nem érdemes,
velünk a sors.”
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Eötvös József Tagintézmény
Ballagás

2008. június 14-én tartotta ballagási ünnepség az Eötvös József Tagintézmény. A központi iskolában megjelent Kisné Bor Emília, Orosháza Város Általános Iskolája igazgatóhelyettese, a ballagó osztályok az általuk
választott zenére foglalták el helyüket a sportcsarnokban. Elsőként megtekintették a búcsúzó nyolcadikosok
visszaemlékezései a kivetítőn. A hetedik osztályosok nevében Bara Alexandra, Aklan Szilvia és Győri-Dani
Dávid köszönt el. Ezt követően a ballagók képviseletében Kocka Lilla, Bíró Dorina, Sonkolyos Csaba, Szabó
Zina, Antali Armand, Szántai Márk, Horváth Donise, Jancsurák Kitti és Szilasi Máté köszönte meg a szülőknek, a pedagógusoknak és az itt maradó diáktársaknak az eltöltött éveket. A műsort összeállította Makádiné
Arany Rózsa és Kabódiné Bagi Zsuzsanna. Mucsi Ágnes tagintézmény-vezető mondta el útravaló gondolatait.
Az ünnepség zárásaként a „Ki szívét osztja szét” című dal hangzott el közös énekként.
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Eötvös József Tagintézmény
Tanévzáró ünnepség

2008. június 17-én 18 órakor tartotta iskolánk tanévzáró ünnepségét, melyen megjelent Pusztainé Szabó
Margit igazgatónő és Mészárosné Jantyik Judit a szülői munkaközösség vezetője. A Himnusz eléneklése után
Aklan Szilvia és Bara Alaxandra „Valami szépet kellene tenned” című verssel köszöntötték a megjelenteket.
Pusztainé Szabó Margit igazgatónő tanévzáró beszéde után a díjak átadása következett. A díjakat Mucsi Ágnes
tagintézmény-vezető adta át. Ebben a tanévben a pedagógus Eötvös-díját Korponai Tünde tanítónő kapta kiemelkedő munkájáért. A tanulói Eötvös-díjat Szántai Márk 8 b. osztályos tanuló nyerte el, 8 év alatt minden
tanévben kítűnő tanulmányi eredményt el, országos versenyeken is eredményesen szerepelt, eredményeivel
kiérdemelte az Apáczai-díjat is. Az év tanulója 5. 6. évfolyamon Miklós László, 7-8. évfolyamon Vízi Klaudia
lett. A 43 példamutató magatartású és szorgalmú tanuló Mucsi Ágnes tagintézmény-vezetőtől vehette át az
elismerő okleveleket és jutalomkönyveket, s ezek után iskolánk alapítványai adták át díjaikat. Tanévzáró ünnepségünk a Szózat eléneklésével zárult.
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Székhelyintézmény

Gyermeknap

A

z idei tanév utolsó hetében, június 10-én került megrendezésre iskolánkban a hagyományos gyermekna-

pi program. A felső tagozatosok osztályfőnökeik és az őket tanítók kiséretében Gyopárosfürdőre mentek kerékpárral, ahol is az élmény– és parkfürdőben élvezhették a strand örömeit. Az alsó tagozatosok pedig a Mikolaykertbe sétáltak ki a tanító nénikkel. A színes kis csapat hátizsákjaiban uzsonnával, labdával és egyéb játékokkal
9 óra körül érkezett meg a parkba és mintegy 2 és fél órán keresztül játszottak, vetélkedtek egymással. A park
árnyas fái alatt előkerültek a kis plédek, az uzsonna és a frissítők, majd következett egy jó hangulatú akadályverseny, amelynek állomásain tréfás ügyességi feladatokat oldottak meg a gyerekek. Aztán volt sorverseny,
labdajátékok, tollas és több, másfajta mozgásra lehetőséget nyújtó tevékenység. A park mellett húzódó út pedig
az ügyesebb görkorisok számára nyújtott gyakorlási lehetőséget.
Az időjárás is kedvezett a programoknak, hiszen egész nap verőfényes volt és jó meleg.
Dél előtt nem sokkal a kis csapat megindult vissza az iskolába, útközben még a közlekedés szabályait is feleleveníthettük és gyakorolhattuk a kisebbekkel. A visszaérkezést követően pedig jóízűen fogyasztották el az ebédet és elevenítették fel a délelőtt eseményeit.
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Székhelyintézmény

Ballagás

M

int minden évben, most is elbúcsúztak szeretett iskolájuktól ballagó nyolcadik osztályos diákjaink.

A műsort a vendégek köszöntése, a zászlónak való tiszteletadás, és a Himnusz eléneklése után a hetedik osztályos diákok búcsúztató beszéde nyitotta meg. Ezután mindhárom nyolcadik osztály szívhez szóló előadást tartott az iskolában eltöltött nyolc évről projektoros kivetítő segítségével. Ballagó diákjaink a Fanfár hangjaira
átadták a zászlót a nyomukba lépő hetedikeseknek, és felkötötték szalagjukat a zászlóra. Majd a székhely- intézményünk vezetője, Víghné Pintér Lilla mondta el kedves, őszinte hangú beszédét. A műsor tetőpontja a
nyolcadik osztályos diákok búcsúzója volt. Zenei aláfestés mellett szép verseket és idézeteket hallgathattak
meg a kedves vendégek, valamint tarkította még az előadást furulya-, fuvola- és zongoraszó is. Az ünnep legemlékezetesebb és legmeghatóbb része pedig a Tábortűz című dal eléneklése volt. A műsort a Szózat hangjai és
a zászlónak való tiszteletadás zárta le. A műsor összességében megható, szívhez szóló, szép és színvonalas
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V

Székhelyintézmény
Tanévzáró

éget ér a 2007/2008-as tanév.

Ma számot adunk eredményeinkről és hiányosságainkról, kijelöljük a következő tanév legfontosabb feladatait.
Mindannyian tudjuk, hogy nehéz év van mögöttünk. Iskolaösszevonások történtek, a szentetornyai telephelyünk megszűnt, személyi változások álltak fel intézményünk életében.
Örömmel mondhatjuk, hogy kitartásunknak szép eredményei születtek az iskolai élet minden területén. 103
tanuló kitűnő tanulmányi eredményt és példamutató magatartást tanúsított ebben a tanévben. Valamennyiünk
számára öröm, ha jó példaként a kitűnők és a nevelőtestületi dicséretben részesültek nevét mondhatjuk, hallhatjuk. Az idén 8-an részesültek általános nevelőtestületi dicséretben tanulmányi eredményéért és példamutató
magatartásáért. Díszoklevelet vehettek 3 tanuló, mivel 8 év minden évfolyamán kitűnő bizonyítványt kaptak.
Figyelmet fordítottunk környezeti kultúránkra, amit a hulladék- és elemgyűjtési akciónk támaszt alá. Továbbra
is folytattuk a város által koordinált KEF prevenciót, a rendőrség bevonásával a bűnmegelőzést, azaz a DADA
programot eredményesen dolgoztuk fel. Az idei tanévben átdolgozásra kerültek az iskolai dokumentumok, melyek mindenki számára elérhetőek. Mint minden tanévben, ebben is sok lehetőség volt más iskolák diákjaival
történő versenyzésre. A jó eredmények most sem maradtak el. Területi, megyei, országos versenyeken szép
helyezést értük el. Az Orosházi Spartacus Birkózó Klubbal nagyon jó partneri viszonyban van intézményünk.
A gyerekeket és a segítő pedagógust jutalomban részesítették.
A tanórai és a tanórán kívüli pedagógiai munka eredményének mérésére több lehetőség is adódik. Az évközi
érdemjegyek, a félévi és az év végi osztályzatok a tanulmányi munkáról, diák, pedagógus és szülő közös munkájától ad képet. Ezekben kifejeződik a szorgalom, a képesség, az érdeklődés, a pedagógus felkészültsége és
követelményrendszere, de a szülői törődés, az iskola és a szülői ház kapcsolata is.
Az értékek között fontos a magatartás, a fegyelem minősége, az erkölcsi értékek ismerete és azok gyakorlatban
való megjelenése. Őszintén el kell mondanunk voltak gondjaink e téren. Voltak meggondolatlan cselekvések,
az adott életkortól idegen viselkedések. Ezek észrevétele és a fegyelmezés megtétele az iskolai foglalkozások
idejében a pedagógus feladata, ám a tanulságok levonása és a gyermekkel történő elbeszélgetés a szülő felelőssége is.
Víghné Pintér Lilla tagintézmény-vezetőnk külön megköszönte az elsősök, a nyolcadikosok, a pedagógusok és
végzős osztályainkból azon szülők munkáját, akik a 8 év alatt különösen sokat tettek osztályukért.
Eseményekben és eredményekben is bővelkedő tanévet zártunk.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Kis polihisztor verseny

H

árom évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk, hogy tehetséges tanulóink számára jó lenne egy kis szabadidős tevékenységet adnunk. Persze olyat, ami nem csak szórakoztat, de
tanít is!
Ebben a felgyorsult világban egyre több információ vesz bennünket körül, és nem mindegy, hogy tudunk-e
bennük tájékozódni vagy elveszünk bennük. Ezért már gyermekkorban érdemes megszokni, hogy a kérdéseinkre válaszokat lehet találni, csak meg kell keresni azokat. Ez volt az ötletadó, amikor egyik évben eldöntöttük,
hogy játékos módon, de megpróbáljuk gyermekeinket minél előbb bevezetni ezeknek a tudományoknak rejtelmeibe.
Választottunk egy témát, és minden hónapban egy tantárgy köré csoportosítva kérdéseket tettünk fel. Első
évben iskolánk névadójához : Vörösmarty Mihályhoz kapcsolódtak a kérdések. A gyerekek lelkesen kapcsolódtak be a játékba. Évfolyamonként más-más feladatsort kaptak. Ezekre a kérdésekre a választ részben könyvekben, könyvtárban, vagy interneten búvárkodva lehetett megtalálni. Volt, amikor rejtvények megoldásával
kellett a megoldáshoz jutni. Sokszor az egész család aktívan részt vett a havi feladatok megoldásában-ezzel a
család nagyobb tagjai tanították a kicsiket a megoldások keresésére. Nagyon sok szép alkotás is született a
feladatok kapcsán, melyeket havonta a folyosón kiállítottunk, és lehetett bennük gyönyörködni. Készült sok szép rajz, illusztráció, vagy pl. farsangi álarcok, hogy néhányat említsünk. A közös keresgélés, alkotás jó szabadidős program is! Az itt megszerzett tudással,új
tanulási módszerek alkalmazásával észre sem vették, de nagyon sokat nyertek a gyerekek.
Az eredményeket a folyosóra kitett falitáblákon lehetett nyomon követni: izgatottan
olvasgatták, hogy kinek hány pontot sikerült elérni?
Év végén aztán a pontok összeszámlálása után a legjobban teljesítők még egy komplex
feladatsor önálló megoldásával bizonyíthatták, hogy valóban ők sokoldalúak, ügyesek sok
területen, tehát igazi kis polihisztorok!
Az évfolyam három legügyesebb, legkitartóbb tanulója ennek jutalmaként szép ajándékokban is részesül.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Tanévzáró hangverseny

z ének maga a csoda: A lélek megtartó ereje. Azért van, hogy a szív el ne hervadjon! Betölti reménységgel a világot, amely minden percében kezdet és a vég! Az ének ünneppé szenteli az ember hétköznapjait.
Minden évben nagy-nagy várakozás és hosszú, küzdelmes gyakorlás előzi meg a zenei tagozat tanévzáró hangversenyét. Az idei tanévzáró hangversenyre 2008. június 6-án került sor a Petőfi Művelődési Központ
Koncerttermében.
Ezen az ünnepi estén bemutatkoznak az iskola kórusai és zenei tagozatos osztályai. Az estét a Kicsinyek Kórusa nyitotta meg Kardosné Bánhidi Éva vezényletével.
A legnagyobb várakozás az 1. osztályosok műsorát előzte meg. Ők először állnak színpadon, s örvendeztetik
meg kedves műsorukkal szüleiket, a közönséget.
Ahogy az 1. osztály először, a 8. osztály utoljára szerepel ezen az ünnepségen.
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben!
Hiányosságom váljék jósággá benned!
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél!
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Bízunk abban, hogy a zenei tagozaton eltöltött 8 év sok kedves emléket idéz majd fel évek múlva is tanulóinkban. Az este katartikus pillanatokkal zárult. Közel 180 tanuló énekelte együtt Selmeczi György: Ünnepi
gyermekzene című művét.
Az est sikeréért köszönet a felkészítő tanároknak: Dávidné Barta Szilviának, Kardosné Bánhidi Évának,
Göblyös Miklósnénak, a zongorakísérő Tóth Juditnak, s nem utolsó sorban a gyerekeknek.

Június

Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Nyári úszásoktatás

T

agintézményünk idei második úszásoktatásának ideje: 2008. június 2-tól - június 6-ig tartott, melyen a 4.
évfolyam vett részt 3 osztállyal, illetve három oktatóval: Ökrös Ferencné, Ilovszky Árpád, Bencsikné Kiss
Edit, valamint egy kísérő nevelővel.
Differenciált csoportmunkában történt a 75 tanuló oktatása.
A legnagyobb hangsúly a vízhez szoktatási csoportnál volt, ahol 2 tanuló vízbiztonsága még fejlesztést igényel, a többiek már biztonsággal siklanak, illetve a kar és láb tempót gyakorolják. A középső csoportból már 6
– 8 tanuló „fellépett” a haladókhoz.
A haladó csoportban technikajavítás történik, illetve másik úszásnemek megtanítása a feladat.
Reményeink szerint szeptemberben ugyanez a tanulócsoport folytathatja még egy hétig az úszástanulást.

E

Diákönkormányzati nap

bben a tanévben június 12-ére esett az ötödik tanítás nélküli munkanap, mely egyben a hagyományos, minden évben megrendezett
DÖK nap volt. Mivel az idő nem kedvezett így az alsó tagozatosok
Gyopárosfürdő, a felső tagozatosok a Mátra Sándor Stadion helyett az iskola épületén belül érezték jól magukat. Az alsó tagozatosoknál
minden osztály más – más színű fejpántot vislet, így megkülönböztetve egymást.
A megnyitót egy közös reggeli torna követte, melyet Csiki Rebeka végzős tanulónk vezényelt le kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatva.
Mid az alsó és felső tagozatos tanulók állomásokon lévő feladatokat hajtottak végre, ahol a sport, az ügyesség és a rutin is szerepet játszott.
A 12 – 12 állomáson megtalálható volt a mocsárjárás, kötélhúzás, hulla –
hopp karikázás, zsákban futás, gólyalábbal menés, kúszófolyosó, mondatkirakó, puzzle kirakó városismerettel, gyertyaoltása fújással, függőleges célba
dobás repülővel, kerékpáros ügyességi verseny kresz feladatlappal.
Minden állomást egy - egy osztály képviselt, így ezt a napot igazán a
magukénak érezték a diákok. Az alsósoknál a szülők a felsősöknél a tanárok
segítettek be.
A feladatok elvégzése után pedig következett a várva várt eredményhirdetés. Évfolyamonként három helyezett volt, így minden osztály kaphatott valami jutalmat.
Mind a két korosztály vidáman és élményekkel dúsan teli napot tudhatott magának, abban a hitben, hogy
jövőre is lesz DÖK nap.
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Égetőkemence

A

2007-2008 –as tanév utolsó tanítási napján nagy, nehéz csomag érkezett az iskolába. Nagy
örömünkre kiderült, hogy a Közalapítványi pályázaton nyert pénzből vásárolt kerámiaégető

kemence és tartozékai érkeztek meg. A nyári szünet alatt volt idő beszereltetni a hozzá tartozó vezetékeket, biztonsági berendezéseket, és összeszereltük az állványzatát is. A hivatalos beüzemelés előtt
tanulmányoztuk a külön rendelt használati útmutatót, kitettük a biztonsági előírásokat. Januárban
szakember: Hudák Ildikó segítségével megtörtént az első próbaüzem az érdeklődő kollégák jelenlétében. Azóta már önállóan is használtuk régebben készült agyagedények, apró szobrok, plakettek, és
az emlékfal tégláinak kiégetésére. A jövőben a rajzórákon készült agyagtárgyak kiégetését is tervezzük.

Emlékfal

A

z emlékfalunk hagyományosan a búcsúzó nyolcadikosok, és osztályfőnökeik által készített kis
téglákból készül, bővül. Az ötlet a fal létrehozására az Orosz házaspáré volt. A diákok a képlé-

keny agyagba belekarcolják hátrahagyandó idézeteiket. Tudatosan és nagy gonddal készítik műveiket. Előtte igyekeznek tájékozódni a már meglévő téglákon szereplő idézetekről, hogy elkerüljék az
ismétlődést, bár ez nem sikerül mindig. A kiszáradt téglákat most már magunk tudjuk kiégetni, korábban a művészeti iskola segítségét vettük igénybe, amit ezúton is köszönünk. Az utolsó előtti hétvégére marad a téglák felragasztása, folytatva a már két éve megkezdett sort. Amíg az iskolában üres
falfelület van, hagyományunkat folytatjuk. Jöjjenek el, olvassák el az elköszönő diákjaink üzeneteit!

Bolondosan elballagtunk

A

hagyományokhoz híven ebben a tanévben is
megtartottuk a bolondballagást iskolánkban. Sokat törtük a fejünket, milyen programot is találjunk ki
arra a napra.
Péntek 13-a szerencsétlen volt számunkra, hiszen az
eső miatt beszorultunk az épületbe. Ám ez sem szegte
kedvünket, hogy bohókás ruhákban végigballagjunk az
iskolán. Az alsóbb évfolyamosok már alig várták,
hogy láthassanak minket.
9 órakor vette kezdetét osztályunk műsora. Mivel
négy házaspár is tanít iskolánkban, ezért azt találtuk
ki, hogy házaspárbajt szervezünk. Arra voltunk kíváncsiak, vajon mennyire gondolkodnak azonosan a párok, mennyire ismerik egymást.
A játék folyamán megtudhattuk, mióta tenyészt
kutyát Tompa Lajos bácsi, illetve azt is, hogy a házasságával kezdődött őszülése. Tóthékról kiderült, nem
egyformán emlékeznek első autójukra, és Anikó néninek nincs kedvenc tantárgya. Orosz Laci bácsi bizony
nem veszi ki a részét a házi munkából, bár a vallomása
óta láttuk bevásárolni. Palyov Pali bácsi pedig a játéknak köszönhetően megtudta, Éva néni milyen arckrémet használ. A döntőben a Tompa és az Orosz házaspár mérkőzött egymással. Az egyre nehezedő kérdésekre kiválóan megfeleltek, Edit néni még Lajos bácsi
vércsoportját is tudta, Ildikó néni pedig pontosan ismerte Laci bácsi mobilszámlájának összegét.
Végül a küzdelemből a Tompa család került ki
győztesen, jutalmuk egy serleg lett. Minden házaspár
emléklapot kapott. Reméljük, vendégeink is ugyanúgy
élvezték a programot, ahogy mi. Köszönjük a segítséget a Tompa, Tóth, Orosz és Palyov házaspárnak.
Az ének—zene tagozatos ballagó osztály műsorát a
mindennapok televíziós műsorai köré fonta. Reklámokat és televíziós adásokat parodizáltak.
Műsoruk végén pedig megemlékeztek az elmúlt
nyolc évről egy általuk írt dallal, melynek minden
versszakát egy adott tanáruknak írták. A megható dal
nagy meglepetés volt minden tanár számára. Köszönjük.
A számítástechnika tagozatos osztály, azaz a „bések” pedig egy nem mindennapi színteret a honvédséget választották alapul produkciójukhoz. Ők ezzel a
kis műsorral búcsúztak az általános iskola nyolc évétől.
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Vörösmarty Mihály Tagintézmény
Ballagás a Vörösmarty Mihály Tagintézményben

„Mi búcsúzunk s elmegyünk…” hangzik fel évről
évre a jól ismert dal a ballagó nyolcadikosok ajkán. Nem
volt ez másként az idei tanév végén sem. Búcsút mondtak
az általános iskolának végzős diákjaink. Fájó szívvel, de
kíváncsisággal telve a középiskola iránt.
A ballagási előkészületek közepette felidézték a
régi kedves emlékeket, a feleletek, dolgozatok izgalmát, a
versenyekre való készülés érdekességét, a tréfás történeteket, kalandos osztálykirándulásokat, a meghitt pillanatokat, egy-egy anyák napi, vagy pedagógus napi ünnepség
kapcsán.
Az utolsó tanítási napon a bolondballagás már
jelezte, közeleg a búcsú pillanata. A nyolcadikosok végigjárták az alsóbb évfolyamosok tantermeit, s bolondozva köszöntek el diáktársaiktól.
Iskolánk hagyománya szerint, e napon, a búcsúzó évfolyam tanulói felavatják az emlékfalat, melyet
saját készítésű, égetésű téglába írt idézettel ékesítenek. Az emlékfal jelképezi, hogy mindannyian fontos építőkövei vagyunk egy közösségnek, s a költő szavaival élve:
Arra születtem, hogy felnőtt is legyek,
S megértsem a szóból azt, amit lehet.
S végül arra jöttem én a világra,
Hogy hinni tudjam: nem vagyok hiába
Adamis Anna
A tréfás napot követte másnap a megható, fennkölt hangulatú ballagási ünnepség, melyből éreztük:
tanár- diák, szülő egy célért munkálkodik ebben az iskolában.
Lehetnek bár nehezebb napok, de a szeretet ereje, a szorgalmas, kitartó munka sok- sok eredményt
hozott, s hoz. Az ünnepségen kitüntetett tanulók hosszú névsora is mindezt fémjelzi.
A ballagás kezdetén végzős diákjaink megkoszorúzták iskolánk névadójának emléktábláját. Majd búcsút vettek az alamamátertől.
A 8. a osztály műsora könnyeket csalt nevelő, diák, szülő szemébe egyaránt. A ballagó diákok és
Orosz László igazgató úr közösen előadott verséből a kiröppenő, szárnyaló madarak, a beláthatatlan magasságig feljutó repülő szimbólumából érezhettük az ifjúság határtalan lehetőségeit. Ugyanakkor az állandóság jelentőségét, a pedagógus személyiségének meghatározó szerepét.
Az ünnepi műsort a Kodály Zoltán Gyermekkórus előadása színesítette.
Búcsúzó diákjaink számára útravalóként megalapozott tudást, a tudás iránti vágyat, az igényességet, a
munkaszeretetet, egymás iránti toleranciát is a tarisznyájukba tettük.
Szeretnénk, ha sohasem felejtenétek el, hogy ennek az iskolának a tanulói voltatok, s ez meghatározná
életeteket igényességben, emberi magatartásban egyaránt.
A szabadsággal éljetek okosan, önmagatok és leendő közösségetek hasznára!

„ Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen,
de joggal elvárom mindenkitől,
hogy mindig ember legyen.”
Ady Endre

Vörösmarty díjasok

Nevelőtestületi dicséretesek

