
 

Lúdbırzik nézd a tócsa, vad, 

vidám, kamaszfiús 

szellıkkel jár a fák alatt, 

s zajong a március. 

A fázós rügy nem bujt ki még, 

hálót se szı a pók, 

de futnak már a kiscsibék, 

sárgás aranygolyók. 

Radnóti Miklós, 1941. február 26. 



Diákolimpia 

Szép eredményt ért az Orosháza Város Általános Iskola leány kézilabda csapata Papp 
Mihály edzı vezetésével. 2009. március 3- án a sportcsarnokban  rendezték meg a III. kor-
csoport számára megyei elıdöntıt, ahol a lányok két gyızelemmel megszerezték az elsı he-
lyet.  A megyei döntıre március 31-én kerül sor. 
A csapat tagjai: 

Állósor: Aradi Edina, Balogh Vanessza, Horváth Dorina (Eötvös), Szöllısi Dalma 
(József A), Telek Klára (Eötvös), Szöllısi Stella (József A),, Ádász Diána (Eötvös), edzı: 
Papp Mihály 

Elsı sor: Antal Dorina (Eötvös),  Molnár Beatrix (Vörösmarty),  Ulmann Bernadett 
(Vörösmarty), Kránitz Gréta, Ravasz Mariann (Eötvös) 

Arena-Trophy 2009. München 
 

Március végén Münchenben az olimpiai úszóstadionban rendezték meg az „Arena-
Trophy 2009.” Európa egyik legrangosabb, úszóegyesületek közötti nemzetközi úszóver-
senyét. A viadalon 12 nemzet 100 úszóklubjából több mint 1000 versenyzı állt rajtkıre.   
Magyarországot 8 egyesület képviselte, köztük az Orosháza Úszó Egyesület úszói. Az oros-
házi úszóktól a jelenleg legjobb öt úszó indult, akik közül hárman az Orosháza Város Általá-
nos Iskola tanulói.  Arany Viktória (Eötvös Tagintézmény), Makai Katalin (József Attila 
Tagintézmény) és Fehér Benjámin (Vörösmarty Tagintézmény). 

A verseny rendezıi 28 versenyszámból tíz korosztályban értékelték az úszókat. Az 
orosházi fiatalok közül Arany Viktória volt a legeredményesebb, aki 100 m pillangón negye-
dik helyezett lett, s emellett még egy-egy ötödik és hatodik helyezést szerzett. Makai Katalin 
egyéni legjobb eredményeit megjavította, legjobb helyezését 200 m gyorson érte el. Fehér 
Benjámin egyéni csúcsai jelentıs fejlıdést mutatnak. 



Czina Sándor Tagintézmény 

Március 4-én a Petıfi Mővelıdési Központ színháztermében iskolánk tanulói sokféle 
mősorral adtak egymásnak randevút a farsang alkalmából. Az iskolák legjobb produkcióival 
képviseltették magukat a diákok. A városi GYIÖK szervezésében került sor erre a rendez-
vényre. A Czina Tagintézményt a 8. évfolyam a farsangi  nyitótánccal képviselte. 

Városi farsang 2009 

Az iskola idegen nyelvi munkaközössége tagintézményünkben látogatott meg egy né-
metórát az 5. osztályban, melyet Végváriné Rehák Gizella tartott. A kicsiny létszámú, de lel-
kes németes csoport az óra minden pillanatában aktívan dolgozott, többségében párban, de 
egyénileg, s közösen is.  

A jelen lévı nyelvtanárok megelégedéssel nyilatkoztak a látottakról.  

Német nyelvi bemutató óra az 5. osztályban 

2009. március 25. 



Március 13-án ünneplıbe öltözött a tagintézmény valamennyi diákja, pedagógusa. A  
kokárdák jelezték március idusát. E tanítás nélküli munkanapon emlékeztünk meg az 1848. 
március 15-i forradalomról. Az újszerő mősort a tornateremben tekintettük meg. Ezután ke-
rült sor az évente visszatérı eredményhirdetésre.  Ebbıl az alkalomból a tanév során rende-
zett iskolai tanulmányi és egyéb versenyek helyezettjei okleveleket és jutalmakat vehetnek át 
az iskola közössége elıtt.  

Czina Sándor Tagintézmény 

„1848 Te csillag….” 

ünnepi iskolagyőlés 2009. március 13. 



Czina Sándor Tagintézmény 

Ezen a pénteki napon nagy volt a sürgés-forgás a Czina Tagintézmény háza táján. Ven-
dégeket hívtunk, hogy megmutathassuk tehetséges gyermekeink sokféle, színvonalas bemu-
tatkozását. 

Elfogadta meghívásunkat és megtisztelte jelenlétével a gálamősort Pusztainé Szabó 
Margit fıigazgató asszony, Burka László úr, a városrész önkormányzati képviselıje, Hor-
váth János és Vitálisné Gomolka Éva a szülıi szervezet képviseletében. Természetesen a fel-
lépı gyerekek szülei, rokonai is ott ültek a közönség soraiban, fokozva a fellépık izgalmát. 
E délutánon 17 mősorszám szerepelt. A kétórás, sokszínő mősor élvezettel nézte végig a kö-
zönség. A fellépık jutalma a gyakran felcsattanó taps volt. 

A nap végén örömmel fogadtuk a nézık gratulációit. 

A Mővészeti Szemle gálamősora 

2009. március 20. 



Eötvös József Tagintézmény 

1848. március 15-ére, a szabadságharc dicsı napjaira emlékeztünk március 13 – án 
pénteken iskolánk aulájában. 161 évvel ezelıtt fegyvert fogott a magyar nép, hogy kivívja 
szabadságát, függetlenségét. „Minden ünnepnek vannak színei. A mai ünnepé a piros, a fe-
hér és a  zöld. A magyar nemzet színei. Minden ünnepnek vannak jelképei. A mai ünnep jel-
képe a kokárda”. – a kezdı sorok és a Himnusz közös éneklése után az 5. a osztály tanulói 
tolmácsolásában újra átélhettük a dicsı nap eseményeit, mi történt a Pilvax kávéházban, a 
Landerer nyomdában, a Nemzeti Múzeumnál. Az ünnepségen felcsendült a Bánk bán gyö-
nyörő áriája is Simándy József elıadásában, s mősor a Szózat közös éneklésével zárult. 

„1848, te csillag 

Te népek csillaga” 

Március 15. az emelkedett hangulat mellett az 
önmagunkkal való szembenézésre is alkalmat kí-
nál. Ezért ünnepeltek a rákóczitelepi iskolában A 
nagyidai cigányok címő hısköltemény színrevite-
lével. Arany János nagyszerő mővének jelentısé-
gét ma is sajnálatos aktualitása adja: „Pártosság 
magyar közt vala szép divatban…” 
Az ötödikesek pergı, zenés-táncos elıadása szo-
katlan élményt nyújtott minden részvevınek. 
S talán majd a csendes hétköznapokra is futja az 
együvé tartozás, az összetartás erejébıl. 

Március 15. 



Iskolánkban hagyományos, természettudományos hét programsorozatának nyitánya-
ként meghívtuk az országot járó fizibuszt, hogy a pilóta, vagyis egy rátermett fizikatanár 
tartson a városi sportcsarnokban rendkívüli fizika órát. Az áramszolgáltatók ELMÜ és az 
ÉMÁSZ Energia Suli csapata forgalomba állított egy speciális mikrobuszt, felszerelve min-
denféle kísérletezésre alkalmas eszközzel, egy jó humorú fizikatanárral, hogy izgalmas és 
maradandó élményt nyújtó rendhagyó fizika órát tartson az iskolákban. A gyerekek környe-
zettudatos energiafelhasználásra történı felkészítését nem lehet elég korán elkezdeni. A 
Fizibusz-program az Eötvös Loránd Fizikai Társaság szakmai támogatását élvezi. A busz 
vezetıje és egyben fizika tanára, Tóth Pál a Csodák Palotájából már sokaknak ismert ember. 
Interaktív elıadása során látványos bemutatót tartott az  iskolánk tanulóinak és a többi tagin-
tézménybıl érkezı diákoknak. Hangsúlyozta és felhívta a figyelmet az energiatakarékosság 
fontosságára. 

Eötvös József Tagintézmény 

Eötvösben járt a fizibusz 

2009. február 23- án kitárult az iskola 
kapuja az óvodások elıtt. Iskolanyitogató fog-
lalkozásokat tartottunk a kicsiknek 5 alkalom-
mal. Délutánonként érdekes foglalkozásokat 
tartottunk számukra. Az óvódások nagy lelke-
sedéssel vettek részt dráma - és néptánc játé-
kokban, informatikai, nyelvi és barkács tevé-
kenységekben. A foglalkozások ideje alatt a 
szülık bepillantást nyerhettek iskolánk életé-
be. 

Iskolanyitogató 



2009. március 21-én, szombaton - az iskolaszék kezdeményezésére - ismét József bált 
rendeztünk. Ez az alkalom újra lehetıséget teremtett arra, hogy a szülık, a tanárok, a régi 
diákok, a támogatók és az iskolához valamilyen formában kötıdık találkozzanak egymással. 
A bál helyszíne a Városi Sportcsarnok volt. Iskolánk mostani és régi diákjai szórakoztatták a 
bálozókat. A mősorban láthattunk keringıt, jelenetet az Indul a bakterház címő regénybıl, a 
Csókkirály-ra táncoltak a felsısök, fellépett iskolánk néptánccsoportja is. Köszönjük a 
szponzorok segítségét. A bál bevételét: a tehetséges tanulók versenyeztetésére a színjátszó és 
néptánc szakkör támogatására, táborok utazási költségének támogatásra fordítjuk. 

József Bál 

Eötvös József Tagintézmény 



Székhelyintézmény 

Március elsı hetében érdekes kiállításra invitált bennünket a mővelıdési központ. Már 
a címe is csábító volt: Tudomány kiállítás… vagyis ha tudományos, akkor érdekes. El is lá-
togattunk több osztállyal egyik kora délután. Az emeleti terembe lépve minden gyermek 
szinte elfeledkezett a külvilágról és egy óra hosszára belefeledkezett a játékos és játékosan 
tudományos kísérletek kipróbálásába. Volt mesterséges villám, szappanbuborékból falat le-
hetett készíteni, tükörlabirintus, rengeteg érdekes ördöglakat, és egyéb rejtély, melyek nyitjá-
ra nem volt könnyő rálelni. A terem végén lévı paravánokat igen látványos és meghökkentı 
képek borították melyek tanulmányozása során néha feje tetejére állt a világ. De a legérdeke-
sebb és talán a gyerekek körében a legnépszerőbb a légágyú volt, mely nem állt másból 
mintegy nagy mőanyaghordóból, melynek ha jól az aljára csaptunk, az elıtte állót egy jól 
irányzott széllökés érte el. Nagyon jól szórakoztunk, sokat nevettünk és hasznos ismeretekre 
tettünk szert az egy óra alatt, mely a fizika törvényszerőségeinek ellentmondva olyan gyor-
san telt, mintha csak 5 perc lett volna! 

A tudomány kiállításon jártunk 



Székhelyintézmény 

Az OVÁI és PSZI tanulói számára már ismerıs név a 
Comenius, hiszen ez az EU által támogatott iskolai együtt-
mőködést jelenti, egy lengyel, egy francia és egy spanyol 
intézmény részvételével. Projektcímük „Együtt a Földün-
kért!”.  

A II. félév témaköre a víz, melyet az alsós tanulók 
több területen tanulmányoznak a tanítási órákon. Március 
20-án a projekt keretén belül megemlékeztek a Víz Világ-
napjáról.  Az órák a vízrıl szóltak, melyeknek a célja az 
volt, hogy tudatosítsa a tanulókban a víz védelmét, fontos-
ságát és az életben betöltött szerepét, amellett, hogy megta-
nuljanak spórolni a vízzel. A kék színő pulóver viselésével 
a gyerekek szimbolizálták a víz, mint lételem tulajdonsá-
gát.  A projektmódszer és a kooperatív technikák alkalma-
zása mellett sajátították el az ismereteket a vízrıl. A napot 
egy közös tornával kezdték, kék krepp papírral a kezükben 
zenére utánozták a víz hullámzását. Az óráknak fantáziane-
vük volt, így a gyerekek részt vettek például, „Víz kvíz”, 
„Táncoló hullámok” és „Kereszt-víz” órán, mit sem sejtve, 
hogy természetismereti, anyanyelvi és zenei ismereteket 
szereznek a vízrıl. „Ha-hajó”, „Buborék”, „Tengeri lé-
nyek” órákon vízi élılényeket, hajót, vízitündért és világí-
tótornyot készítettek, melyeket a nap végén egy kiállítás 
keretében a szülık is megtekinthettek. A nap egyik fény-
pontja volt, mikor kék színő táblával a kezükben zenére 
hullámalakzatot adtak elı. A kisiskolások vizes korsókban 
győjtötték a jutalom vízcseppeket. Amely tanulócsoport  
korsója a legjobban megtelt, az jutalomként kék színő lufi-
kat engedhetett el. A lufikon volt a gyerekek üzenete, mely 
a megtalálót a víz védelmére szólítja fel. A léggömbök a 
„woda”, „eau”, „agua” és „water” víz jelentéső szavak han-
gos kiáltása mellett szálltak fel a magasba. Aznap az iskola 
kerítése is produktummal zárult, hiszen szorgos szülıi ke-
zek munkájával megszépült. Köszönjük! 

A Víz Világnapja 

Székhelyintézmény 



Közel száz diák győlt össze Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Intézmé-
nyében március 18.-án, hogy nyelvtudását összemérje az immár hagyományosan megrende-
zésre kerülı területi idegen nyelvi versenyen Idén elıször a negyedik osztályosok is részt 
vettek és bebizonyították, hogy méltán itt a helyük, hiszen a versenyzık közül a legmaga-
sabb pontszámot egy negyedik osztályos kislány érte el. A versenyzık jól felkészültek és a 
szoros versenyben nagyon szép eredmények születtek. Nem csak a tagintézmények, hanem a 
városi és körzeti iskolák tanulói is szép helyezéseket értek el. A verseny megrendezését a 
Német Kisebbségi Önkormányzat, az Asztalos Pékség és az Oxford University Press támo-
gatta. 

Székhelyintézmény 

Angol verseny 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Interaktív tábla, digitális tananyag, kooperatív tanulási technikák – lassan három éve, 
hogy e fogalmak az iskolai tanítás részévé váltak. A nevelık elsajátították az új módszereket, 
megismerkedtek az új eszközökkel és beépítették azokat a mindennapi oktatásba.  Az eleinte 
kicsit nehézkesen induló programok használata során a tanítók sok akadályba ütköztek, ezért 
mindig örömmel fogadtak minden olyan kezdeményezést, amely segítséget nyújt munkájuk-
hoz.  

Ilyen segítség volt az Apáczai Könyvkiadó bemutatója március 9-én a Vörösmarty Mi-
hály Tagintézményben. … tanítónı, a Kiadó munkatársa az iskola 1. a osztályosai számára 
tartott egy rendhagyó magyar órát a város érdeklıdı pedagógusai elıtt. Az óra keretében 
bemutatásra kerültek a könyvkiadó saját készítéső szoftverei, amelyekkel élménytelivé és 
szórakoztatóvá vált a betőtanítás. A gyerekek az interaktív táblán megjelenı feladatokat ol-
dották meg: különbözı tárgyak rajzait kellett a helyükre húzniuk, vagy megjelölni azt, hogy 
melyik tárgy nevében található meg a tanult hang.  A feladatok megoldása után a program 
azonnal értékelt is: a rossz válasz után egy fejét csóváló medve jelent meg, a helyes vála-
szoknál pedig egy tapsikoló nyuszi. A kis elsısök nagyon élvezték az tábla használatát, a 
megjelenı pedagógusok pedig remélhetıleg sok tapasztalattal és új ötlettel tértek vissza 
munkájukhoz. 

Az Apáczai Könyvkiadó a Vörösmartyban 

2009. március 2-án került megrendezésre tagintézményünkben a helyesírási verseny iskolai 
fordulója 2-4. évfolyamos tanulóink számára. 
A résztvevıknek egy feladatlapot kellett megoldaniuk adott idı alatt. A jó helyesírási kész-
ség mellett szükség volt a logikus gondolkodásra is a jó feladatmegoldáshoz. 
A helyezettek sorrendjénél nemcsak a pontszámok, hanem a megoldáshoz felhasznált idı is 
számított. 
A városi helyesírási versenyen Bényi Kata 3.b, Birkás Bianka 3.a, Pusztai Balázs 4.b és Sza-
bó Lara 4.a osztályos tanulók képviselik iskolánkat. 

Helyesírási verseny 



„A Vörösmarty tagintézmény tanulóinak mősora a jelen és múlt szép összefonódását 
adta, tanított és láttatott, felsorolta a forradalom eseményeit, a szép beszéd,  a gyermeki tisz-
ta tekintetek, a komoly  jelenlét a színpadon az  érzelmekre is hatott , valóban  méltó volt az 
ünnephez.” Ezek a szavak az Orosházi Városi Televízió 2009. március 16-i adásában hang-
zottak el  az ünnepi mősorról, melyet iskolánk színjátszói adtak elı. 

A jól sikerült elıadást több hónapi felkészülés elızte meg, pedig akkor még nem is tud-
tuk, hogy a városi megemlékezésen is mi fogunk szerepelni. Emlékezetessé tette mősorun-
kat, hogy Kardosné Bánhidi Éva vezetésével a Kicsinyek kórusa is aktívan közremőködött, 
népdalokkal, furulyaszóval téve hangsúlyosabbá mondanivalónkat. 

A színjátszók lelkesedése határtalan volt, megbirkóztak a heti többszöri próbákkal, a 
betegségekkel, az idıjárással, hiszen az iskolai ünnep végül a tornaterembe szorult az esı 
miatt. Nehezítette dolgukat a hiányos hangosítás is. Szerencsére a városi mősoron már ked-
vezı volt az idıjárás, bár a hangosítás itt sem volt megfelelı a kórus számára. Természete-
sen ez nem von le semmit az elıadás értékébıl. Eddigi legnagyobb sikerünk volt, számos 
gratulációt fogadhattunk, de ennél is nagyobb ajándék volt a szereplık számára az iskolai, 
városi elıadáson a taps, a meghatott, könnyes  tekintetek, melyek kifejezték azt, hogy mon-
danivalónk megérintette a nézıket. 

És végül álljon itt a szereplık névsora, hiszen megérdemlik, hogy nevüket is megismer-
jék: 
7.a: Farkas Réka, Madai Magdolna, Lengyel Nikolett, Vona Patrícia 
6.a: Barna Flóra, Zanócz Gréta 
5.a: Zanócz Anett 
4.a: Csányi Petra, Szabó Lara, Varga Alexandra, Borsi Alexandra, Opauszki Bettina, 

Zsemberi Nikolett 
4.b: Borbély Dávid,Németh István, Birkás Krisztián, Andó Mónika,Monostori Tamás, Hor-

váth Gergı, Liziczai Kristóf,Csordás Dániel, 
4.c: Horváth Bence, Kóka Kornélia, Farkas Eszter, Dávid Debóra, Steff Péter,Fülöp Máté 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Március  15. A szabadságharcra emlékeztünk a Kossuth szobornál 



Iskolánk, az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai 
Szolgáltató Intézménye Vörösmarty Mihály Tagintézménye rendezi 
minden évben, a már hagyománnyá vált számítástechnika versenyt. 
Így történt ez az idei tanévben is. 

2009. március 20–a délutánján szép számmal érkeztek /40 fı/ tag-
intézményünkbe, az informatikát kedvelı, szeretı gyermekek. A vá-
ros minden tagintézményébıl voltak diákok, akik szerették volna be-
bizonyítani, hogy ık a legjobbak, a legtöbbet tudók e korszerő, de ifjú 
tudományág területén. A gyülekezés idején nagy izgalom látszott az 
arcokon. A diákokat kísérı nevelık még igyekeztek az utolsó instruk-
ciókat megadni. 

Orosz László megbízott fıigazgató helyettes megnyitója után, a 
szervezı ismertette a verseny lebonyolításának menetét, majd a fel-
ügyelı nevelık felkísérték a tanulókat az adott terembe. 

A versenyen kódszám azonosította a diákokat, amely biztosította a részrehajlás nélküli 
versenyzést. A verseny számítógép használat, felhasználói ismeret témakörében zajlott. 

Külön csoportban versenyeztek a normál, valamint emelt tanterv szerint haladó tanulók, 
5-6, illetve 7-8. évfolyamos bontásban. 

Minden korcsoport számot adott tudásáról a gyakorlatban, amely feladatokat számítógé-
pen végeztek el operációs rendszer, szövegszerkesztés témakörében. A 7-8. évfolyam mun-
káit táblázatkezelés is színesítette. A gyakorlati feladat elkészítését követte az elméleti fel-
adatsor, amelyet tesztlap segítségével mérte a tanulók tudását. 

Az elméleti és gyakorlati verseny közti szünetben szépen megterített asztal fogadta a ver-
senyzıket. A vendéglátásról az iskola pedagógusai gondoskodtak. 

A verseny barátságos légkörben zajlott. A versenyzık alapos felkészültsége a zsőrit ne-
héz döntés elé állította. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Városi Számítástechnika Verseny 



Kecskeméti élmények 

 
Az iskolában mőködı zenei alapítvány segítségével a két kórus tagjai évrıl évre szín-

házba mehetnek. Idén egy nagyszerő musicalt láthattunk a kecskeméti Katona József Szín-
házban március 28-án: Presser – Sztevanovity A padlás címőt. Eredetileg a „félig mese-félig 
musical”-t 1988 óta játssza a Vígszínház Presser Gábor csodálatos dalaival. A mostani kecs-
keméti elıadás két fıszereplıje a megasztáros Puskás Peti és a Társulat címő produkcióban 
nagy sikert arató Simon Boglárka. 

A Rádiós, Süni és társaik szívmelengetı, megindító története mindenkinek felejthetet-
len élményt nyújtott. Négy eltévedt, eltávozott hıs keresi az „örökre szépek” csillagát, azt a 
„távoli tájat, hol az elveszett játékok életre kelnek”. 

A padlás a legsikeresebb darabok közé tartozik, egyaránt szól a szívhez, a fejhez és a 
fülhöz. Mindannyiunk fülében visszacseng még az Örökre szépek, a Fényév távolság vagy a 
legnépszerőbb, Szilvásgombóc dallama 

Reméljük, hogy jövıre is hasonlóan szívmelengetı élményben lesz részünk; valami 
ehhez hasonlóan szép elıadást sikerül megnéznünk! 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 


