
 

Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz, 

az ég derüs, nincs homlokán redı, 

utak mentén virágzik mind az ákác, 

a csermelynek arany taréja nı 

s a fényes levegıbe villogó 

jeleket ír egy lustán hısködı 

gyémántos testü nagy szitakötı. 

Radnóti Miklós, 1941. február 28. 

 



Országos atlétika verseny 
 
 

2009. május 25.-én került megrendezésre a megyei IV. korcsoportos egyéni atlétika 
verseny, melyre a város legjobbjai vívták ki a továbbjutást. Minden versenyszámban részt 
vettünk, de az országos nevezési szintet két számban teljesítették. 1500m-en Tóth Dániel, és 
a 4x100m-es fiú váltó. İk képviselték a városunkat a 2009. június 8.-án Budapesten rende-
zett országos versenyen. Tóth Dániel rendkívüli akaraterejével a 27 induló közül a 14. helyet 
szerezte meg, 4,36 perces idıvel. A 4 x100m-es váltófutásban a fiúk 32 csapatból a 7. helyre 
futották be magukat, nagyon szép és pontos átadások után. Az orosházi gyerekek ismét szép 
eredményekkel büszkélkedhettek, és öregbítették a város hírnevét. Gratulálunk nekik!  



Czina Sándor Tagintézmény 

Sulisirató 2009 
 

Ebben a tanévben is a hagyományokhoz híven a város oktatási intézményei 
Sulisiratóval búcsúztatták a tanévet a Czina Sándor Tagintézményben. A játékos ügyességi 
vetélkedıre öt csapat nevezett, akik tíz feladatban mérték össze tudásukat. A próbatételek 
között volt lufivadászat, tőzoltás injekciós fecskendıvel, origami, meseírás és sok más szóra-
koztató feladvány.  Az idei vetélkedınek érdekessége volt, hogy a kísérı pedagógusok – csa-
patuk írásos feladatmegoldása közben – külön ügyességi feladatokat oldottak meg. Míg a 
zsőri meghozta döntését, a diákok nagy örömmel vették birtokba az iskola melletti játszópar-
kot. 

A szórakoztató délután a következı eredménnyel zárult: harmadik helyezést ért el a 
Vörösmarty Mihály Tagintézmény, második lett az Evangélikus Általános Iskola és Gimná-
zium, és az idén az elsınek járó jutalmat az Eötvös József Tagintézmény csapata vehette át.  
Gratulálunk valamennyi résztvevı csapatnak. 



Czina Sándor Tagintézmény 

DÖK-nap június 12. 
 

Hangos zene és közös aerobic nyitotta az utolsó tanítási napot a Czina Sándor Tagintéz-
ményben, ahol a diákönkormányzat elsı alkalommal hirdette meg „Szuperdiák kerestetik” 
versenyét. A felsısöknek szervezett program tíz különleges állomásán többek között szere-
pelt gólyalábazás, patkódobálás, kerékpáros ügyességi pálya, labdavadászat talicskával, ka-
kukk-keresés és egyéb játékos feladatok. A legmagasabb pontszámmal végzı diáknak járó 
különleges címmel feliratozott pólót elsı alkalommal Tábi Attila 8. osztályos tanuló vehette 
magára. Ezalatt az alsósok kézmőves foglalkozáson vehettek részt, lovaskocsikázhattak, 
megnézhették a rendırök, valamint a tőzoltók bemutatóját. A délelıtt folyamán sor került 
még BMX és táncbemutatóra is. A jó hangulatú programot a szülıi közösség segítségével 
közös szabadtéri ebéd zárta 



Czina Sándor Tagintézmény 

Bankett – bolondballagás 2009 
 

„Nyár van megint. 
Arcon legyint 

Friss napsugár. 
Gyerünk, gyerünk, heverni kár!” 

/Sík Sándor/ 
 
Az idei tanévben két nyolcadik osztályunk volt. Az ı ballagásukkal tagintézményünk 

egy évfolyamos iskola lesz. A ballagást megelızı délután a nyolcadikos szülık vendégül 
látták gyermekeiket és tanáraikat. Elfogadta a gyerekek meghívását Pusztainé Szabó Margit 
fıigazgató asszony. Kedves szavakkal bocsátotta útjukra ıket. Az estebédet követıen  jó 
hangulatú mulatozás kezdıdött, az a és b osztály tanulói közösen táncoltak. A búcsúzás e 
vidám formája tagintézményünkben sokéves hagyomány, mint az is, hogy az utolsó tanítási 
napon bolondballagást rendezünk. Az itt maradó diákoktól bolondozva is elbúcsúznak vég-
zıseink.  



Czina Sándor Tagintézmény 

„Ma nem tanulni jöttünk 
Ma szívünk ünnepel.” 

 

Ballagás 2009. június 13. 
 

„Megszerzett tudásunk poggyászként cipeljük, / nagy szükségünk lesz rá, mert halad-
ni muszáj…” hallhattuk az ünnepi mősorban. Ballagó nyolcadikosaink köszöntek így el is-
kolánktól, diáktársaiktól, szüleiktıl, vendégeiktıl. E napon 35 végzıs diák hagyta el gyönyö-
rően feldíszített iskolánk falait. A róluk, nekik  szóló ünnep vendégei voltak: Burka László 
úr, a városrész önkormányzati képviselıje, Vitálisné Gomolka Éva asszony és Horváth János 
úr, a szülıi közösség képviselıi. Az iskolán utoljára végigballagva nyolcadikosainkat a fıbe-
járatig kísérte Lipták Andrásné igazgató asszony és Juhász Józsefné asszony, igazgató-
helyettes. A vendégek és a diáktársak díszsorfala között vonultak az ünnepség helyszínére. 
Tanácsok, szép gondolatok hangzottak el, melyek a tarisznya mellett útravalóul szolgálnak. 
E nap mottója is lehet a mősor egyik gondolata: „Sorsunkat lassan saját kezünkbe vesszük, / 
Fogjuk tarisznyánk és elindulunk….”  



Czina Sándor Tagintézmény 

Tanévzáró ünnepély 2009. június 16. 
 

A 2008/2009. tanév 2009. június 15-én ért véget. Másnap estefelé a Czina Tagintéz-
mény diákjai már kezükbe vehették bizonyítványukat. Az ünnepségen részt vett Pusztainé 
Szabó Margit fıigazgató asszony, Orosz László úr, megbízott fıigazgató-helyettes, Burka 
László úr, a városrész önkormányzati képviselıje, a Spartacus Birkózó Egyesület vezetıi és 
a szülıi közösség képviselıi. Az igazgatói beszédek elhangzása után az 5.-esek verssel kö-
szöntek el a tanévtıl. A kitőnık és a kiemelkedı versenyeredményt elért tanulók jutalmazása 
után Kunstár Sándorné, a tagintézményi diákönkormányzat vezetıje ismertette „Az év osztá-
lya” szavazás végeredményét. E cím birtokosa a nevelıtestület szavazatai alapján immár má-
sodszor  a 8.a osztály lett. „Az év diákja” cím viselésére a diákok szavazatai alapján Bjelik 
Evelin 8.a osztályos diák jogosult, „Az év nyolcadikos diákja címet a nevelıtestület szavaza-
tai alapján Vass Vivien 8.a osztályos diák kapta meg. İ képviselte tagintézményünket a Jó 
tanulók városi méltatásán is. A montenegrói jutalomkirándulás résztvevıje Török Nikolett 
8.b osztályos tanuló. A bizonyítványosztás után iskolánk apraja-nagyja egy idıre búcsút vett 
iskolájától. 



Eötvös József Tagintézmény 

Ballagás 

2001 - 2009 
 

„Soha ne feledd, hogy 
Mából lesz a holnap, 
S a holnapból a jövı! 
Használd fel a mát, 

Hogy boldogabb legyen a jövıd!” 
/Eötvös József/ 

 
2008. június 13-án tartotta  iskolánk ballagási ünnepségét. A ballagó osztályok az általuk 

választott zenére foglalták el helyüket a sportcsarnokban. Elsıként a búcsúzó nyolcadikosok 
visszaemlékezéseit láthattuk  a kivetítın. A hetedik osztályosok nevében Für Jessica, Kozó 
Judit és Nagy Nikolett köszönt el. Ezt követıen a ballagók képviseletében Bara Alexandra, 
Jeszenszky P. Renáta Gyıri-Dani Dávid, Albert Roland, Aklan Szilvia, Bokor Zsanett, Far-
kas Adrienn, Rácz Tímea köszönte meg a szülıknek, a pedagógusoknak és az itt maradó di-
áktársaknak az eltöltött éveket. Mucsi Ágnes igazgatónı köszöntötte a ballagókat mondta el 
nekik szánt útravaló gondolatait. Az ünnepség zárásaként a „Tábortőz” címő dal hangzott el 
közös énekként. A mősort összeállította Fésőné Bálint Gizella. 



Tanévzáró ünnepség 
 

2009. június 18-án 18 órakor tartotta iskolánk tanévzáró ünnepségét, melyen megjelent 
Pusztainé Szabó Margit fıigazgatónı, Orosz László fıigazgatóhelyettes és Mészárosné 
Jantyik Judit a szülıi munkaközösség vezetıje. A Himnusz eléneklése után a 7. osztályos 
tanulók verssel köszöntötték  az ünnepség résztvevıit. Pusztainé Szabó Margit igazgatónı 
tanévzáró beszéde után a díjak átadása következett. A díjakat Mucsi Ágnes igazgatónı adta 
át. Ebben a tanévben a pedagógus Eötvös-díjat Marosvölgyiné Rideg Ágnes tanárnı kapta 
kiemelkedı munkájáért. A tanulói Eötvös-díjat Czirok Bence 8 a. osztályos tanuló nyerte el, 
kiváló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért és versenyeredményeiért. A „Jó ta-
nuló, jó sportoló” kitüntetést Gyıri-Dani Dávid 8.a osztályos tanuló érdemelte ki. Az év ta-
nulója 5. 6. évfolyamon Ujj Gréta, 7-8. évfolyamon Skíta Renáta lett.  Példamutató magatar-
tású és szorgalmú tanulók  Mucsi Ágnes igazgatónıtıl vehették  át az elismerı okleveleket 
és jutalomkönyveket. Ebben a tanévben nyugdíjbavonulásuk alkalmából elköszöntünk 
Makádi Arany Rózsa tanárnıtıl, Ökrös Ferenc tanár úrtól és Bánfi István technikai dolgozó-
tól. Tanévzáró ünnepségünk a Szózat eléneklésével zárult. 

Eötvös József Tagintézmény 



Eötvös József Tagintézmény 

Kirándulások 

5. a Budapest 5. b Budapest 

7. a Hódmezıvásárhely 7. b Dunakanyar 

6. b Gyula 

Rám—szakadék, Rákóczitelep 

Rákóczitelep 



Székhelyintézmény 

Alsósok gyermeknapja 

Az idıjárás elızı este megijesztett bennünket, de másnapra már nyoma sem volt az 
esınek, amikor is iskolánk tanulói pedagógusaikkal elindultak, hogy eltöltsenek egy kelle-
mes napot. Az alsó tagozat a Mikolay-kertben töltötte a délelıttöt. Nagyot néztek az autósok, 
amikor tarka, vidám gyereksereg kígyózott át az utakon, s rövid gyaloglás után megérkez-
tünk a helyszínre, a liget árnyas fái alá. Elıkerültek a kis plédek, az uzsonnás táskák s a jóíző 
falatozás után jöhetett a móka. Akadályverseny érdekes feladatokkal és számháború színesí-
tette a napot. A versenyzést „kipihenni” pedig a legjobban a vadonatúj játszótér játékain le-
hetett. Kellemesen elfáradva, teli élménnyel indultunk vissza az iskolába. Öröm volt ez a 
nap, jó volt így együtt, a közös versenyzés és játék öröme jó érzés volt gyermeknek, felnıtt-
nek egyaránt. 

A Darvas házban jártunk…. 
 

Örömmel tettünk eleget a kedves invitálásnak rendhagyó irodalomórára s egy kelle-
mes délután a 2. a-sokkal ellátogattunk a Darvas emlékházba. Nagy szeretettel fogadtak ott 
bennünket, a hogy átléptük a kicsi ház küszöbét, máris varázslat kezdıdött, visszarepültünk 
jó néhány évtizedet az idıben s egy kedves tanár néni és segítıje, egy bölcs kandúr kíséreté-
ben látogatást tettünk egy családnál a múlt század elején. A szereplık bırébe a gyerekek búj-
tak s nagyon élvezték, hogy megismerkedhettek különleges szokásokkal, berendezési tár-
gyakkal, emberekkel. A játék után pedig egy kincsesláda megnyitása következett, onnan pe-
dig valódi érték és kincs került elı, régi-régi könyvek, gyönyörő kötésben. Mindent kezünk-
be vehettük, s szinte éreztük a lapok illatával együtt a több száz éves könyvek lapjain meg-
elevenedı történetek izgalmát. Családfákkal ismerkedhettünk s a foglakozás végén még va-
lódi viaszpecsétet is gyárthattunk leveleinkre. Megígértük hogy a nyár folyamán és a követ-
kezı években is ellátogatunk erre a helyre, hogy gyarapítsuk tudásunkat s visszautazva az 
idıben különleges élményekre tegyünk szert. 



Székhelyintézmény 

Papírgyőjtés 
 

Ismét eljött a tanév vége, melynek egyik programja a papírgyőjtés volt. Nagyon hasznos 
tevékenység ez, hiszen az osztályok  ezáltal bevételhez jutnak, illetve a begyőjtött és elszállí-
tott papír újrafeldolgozást követıen ismét hasznosítható lesz. A szállítást már hetekkel meg-
elızte a szorgos győjtés. Egy jó meleg kedd délután pedig megérkezett a hatalmas konténer, 
melyben elhelyezhették az osztályok a rengeteg papírt. Az alsó tagozat kezdett, hatalmas kö-
tegelt papírhegyekkel álltak sorba a lelkes kisdiákok, hogy mérlegelés után a konténerbe ke-
rüljön, amit begyőjtöttek. A lelkes szülık és tanítók is segítségükre voltak ebben. A felsı 
tagozatosok is rengeteg papírhulladékot győjtöttek aznap délutánra. Az osztályfınökök na-
gyon boldogok voltak. Amikor pedig már dugig megtelt a konténer a jól végzett munka örö-
mével ülhettek le pihenni a gyerekek, miután a hetedikesek kifogástalan rendet tettek az ud-
varon. Jövıre megismételjük… 



„Fogadjuk örökbe a Gyopáros tavat!” 
 

A Comenius projekt víz témaköréhez kapcsolódóan az alsó tagozatos tanulók tanulmányi 
kiránduláson vettek részt június 11-én. A gyopárosi tanulmányút során a környezettudatos 
magatartásukról is meggyızıdtünk: szemetet szedtek a tó partján. Megállapították, hogy 
mindenki segítsége sokat jelent környezetünk értékeinek megırzésében. A tanulók a vízrıl, a 
víz élı- és állatvilágáról szóló feladatlapot töltöttek ki.  Megismerték a vízpart növényzetét, 
vízmintát győjtöttek, térképen jelölték túrájuk útvonalát, terméseket győjtöttek az erdıben. A 
gyerekek a vízparti élményeik során fényképet készítettek, melyekkel részt vesznek a nem-
zetközi fotópályázaton.  

Székhelyintézmény 

Gyopárka tündér a Városi Képtárban 
 

Június 6-án szombatra felkérést kaptunk, hogy vegyünk részt Károlyi Fülöp Béla leg-
újabb könyvének bemutatóján, illetve dedikálásán, melyet Tóth Nóra ifjú mővész gyönyörő-
séges illusztrációi díszítenek. A fiatal mővész képeibıl pedig tárlatot nyitottak ugyanezen a 
napon. 
Örömmel tettünk eleget ennek a felkérésnek, hiszen bábelıadásunk is Gyopárka tündér törté-
netét eleveníti fel. Izgatott készülıdés elızte meg a bemutatót, melyet azután lelkes gyer-
mekkezek tapsa kísért. Az elıadást megelızıen az író, Károly Fülöp Béla beszélt kötetérıl s 
megígérte, várható a folytatás is. A délelıtt második felében pedig játszóház várta a gyerme-
keket, ahol szorgos kis kezeik alól gyönyörő pillangók és virágok kerültek ki. Közben pedig 
az író dedikálta számukra s szüleik számára könyveit, s finom sütemények és egy kis hősítı 
kíséretében jóíző beszélgetéssel zárult a nap. 



Székhelyintézmény 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

DÖK nap 
 

Hagyományosan minden tanév utolsó elıtti napján rendezi meg tagintézményünk a di-
áknapot. Ebben a tanévben is így történt, a nap azonban igazán rendkívülire sikeredett. A 
szülıi közösség segítségével ugyanis extrém játékokkal tudtuk az iskola udvarát és tornater-
mét berendezni. Volt ugrálóvár, trambulin, „mőbika”. Lehetett hó nélkül sítalpazni, persze 
ehhez több ügyes lábú, jó ritmusérzékő csapat kellett. Népszerő volt a „lovagi torna”, mely-
hez jó adag egyensúlyérzék szükségeltetett, ugyanis két körbeforgó korongra állva egy 
„bunkó” segítségével kellett az ellenfelet kiütni, azaz leverni a korongról. Ez már csak azért 
is jó „buli” volt, mert a bevállalós férfi tanáraink is vállalták a nem mindennapi megmérette-
tést.  

Aki éppen nem a játékok között volt, az egy 12 állomásból álló, az év jeles napjaihoz 
kötıdı játékos feladatsort teljesíthetett az osztálytársakkal együtt. 

Ez a nap rendkívüli hosszúságú volt, mert csak délután négykor bontották el a parkot. 
Kicsit sajnáljuk, hogy bár a többi tagintézmény diákjait is meghívtuk az extrém játékokhoz, 
ık nem jöttek el hozzánk! 



Bolondballagás 
 

Az utolsó tanítási nap hagyományosan a búcsúzó nyolcadikosoké. Ezen a napon is ık 
voltak a fıszereplık. 

Reggel nyolckor a változatos jelmezekbe öltözött diákok énekelve végigvonultak az 
épületben, elköszöntek az alsóbb évfolyamoktól. Mindenkin nyomot hagyott a búcsúzók 
csókja. Kilenckor felavattuk a téglafalunk újabb szakaszát, így immár 4 évfolyam üzeneteit 
olvashatjuk a tanárikhoz vezetı folyosón. A nap további részében szórakozni hívta a tanuló-
kat a három nyolcadik osztály. Az utolsó napokban sok idıt töltöttek a mősor elıkészítésé-
vel, megtervezésével. 

-Az A osztály megénekeltette a közönségét, majd néhány történelmi eseményt elevení-
tettek fel a poénos oldaláról. 

-A B osztály tanár-diák párbajt szervezett: ki milyen jól ismeri a másikat, milyen jól 
tudnak együttmőködni, felismeri-e a tanítványát egy csupasz lábszárról. 

-A C osztály vegyes csapatok közötti vetélkedıt bonyolított le. Volt, akiknek összekö-
tözött lábbal kellett versenyt futnia, volt, akinek barnát kellett ennie pelenkából, volt, aki 
gördülıfutamon vett részt, és hogy késıbb se felejtsék el milyen volt a délelıtt: 
gimicukorzabával zártak. 

A nap zárásaként ismét egymásnak feszült a tanárok és diákok focicsapata. Komoly 
küzdelem után a tanárok nyertek sok-semmire.(most is☺) 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Ballagás 2009. 
 

„Búcsú perce int, itt vagyunk ma mind, hosszú vándorévek várnak…” 
 

Ünneplıbe öltözött az iskola ezen a szép napon, melyen az ünnepeltek a 8. osztályos ta-
nulók, a ballagók voltak. 

 
A ballagás visszavonhatatlanul lezárta azt a 8 esztendıt, mely a diákok életében az általá-

nos iskolás éveket jelentette, s kezdıdik valami egészen más, egy teljesen ismeretlen : a kö-
zépiskola. 

Az elmaradhatatlan ballagó tarisznya,  sok-sok virág,  baráti ölelések, tanácsok kíséreté-
ben bocsátotta útjára a Vörösmarty Tagintézmény 3 ballagó osztályát. 
 

„ Üres az osztály, most búcsúzik tıle, a dalos ajkú sok vidám diák…” 
 
Elköszönt iskolájától:  
A 8. a  osztály Osztályfınök: Oroszné Vass Ildikó 
A 8.b osztály Osztályfınök: Tompa Lajos 
A 8. c osztály Osztályfınök: Jakóné Mihály Brigitta 
 

A 2009-es ballagás legemlékezetesebb mősorszáma az a dal volt, melyet Törköly Márton 
8. a osztályos tanuló írt, a szólót Olajos Tamás , a refrént pedig a 8.a osztályos lányok éne-
kelték. 

Az iskola tantestülete minden ballagó diákjának sikeres középiskolás éveket kíván. 
 
„ Hát indulj! Kint a nagyvilágban van sok nemes szív is; ne félj, egy percig se csüggedj,aki 

bátran elıretör, az célhoz ér.”/ Nyekraszov/ 



Tanévzáró 
 

Minden tanévben eljön az a nap, amit tanár, diák, szülı év eleje óta vár: az évzáró nap-
ja. A mi tagintézményünkben ez a pillanat 2009. június 19-én délután jött el. Mindenki izga-
tott volt, különösen azok, akik egész évben szorgalmasan dolgoztak, és munkájukért, kitőnı 
tanulmányi eredményükért dicséretben részesültek. Orosz László fıigazgató-helyettes úrnak 
és Tóth László tanár úrnak ugyancsak sokat kellett beszélnie, mire mind a 138 kitőnı tanuló 
nevét felolvasta.  

Most búcsúztunk el Bencsikné Kiss Edit tanárnıtıl, aki németet és testnevelést tanított, 
és Bánki Horváth Gabriella tanárnıtıl, aki a rajz és a biológia rejtelmeibe vezetett, valamint 
Budai Mátyásnétól, mindenki Erzsike nénijétıl, aki a konyhán segített a sok éhes diákot 
ebédhez juttatni hosszú éveken át. Hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánunk mindnyájuk-
nak! 

Az ünnepség végén az osztálytermében megkapta a bizonyítványát, és végre elkezdı-
dött a VAKÁCIÓ!!! 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 


