JÚNIUS 1.
BALLAGÁS

Nyolcadikosai ballagtak június elsején délután, legtöbbjük ősztől ugyanitt folytatja
tanulmányait, az ajándékba kapott léggömbök nagy része tehát még négy évig biztosan Orosházán
marad.
- Rendhagyó ez az ünnep iskolánkban, hiszen a mi 8. osztályosaink többnyire nem mennek
el, itt folytatják tanulmányaikat „nagygimnazistaként”. A ballagás tehát csak jelképes esemény –
mondta ünnepi beszédében Makuláné Gulicska Valéria igazgató, aki szólt továbbá az
intézményben ebben a tanévben végbement változásokról is.
Az ilyenkor illendő és szokásos bátorító szavak most sem maradtak el: – Buzdítalak titeket
arra, hogy legyetek bátrak és szárnyaljatok a tehetségetek szárnyán, mint a bátor sas. Merjétek
megtapasztalni a világot, és közben gyűjtsetek minél több információt – mondta az igazgatónő, és
a dicséret szavával is szólt az eddigi eredmények kapcsán.
A diákokról szóló kisfilmet Csányi László tanár úr vezetésével forgatták a diákok, a 31 fős
osztály 25-re csökken, művészeti pályán tanulnak tovább, vagy elköltöznek a távozók. Az új
életszakaszba lépés jelképeként az alsóbb évfolyamosok sorfala alkotta kapun haladtak át a
ballagók, és ünnepélyes kézfogással az igazgatónő „nagygimnazistává” fogadta az eddigi
kisgimiseket.

Székhelyintézmény

KISGIMIS

JÚNIUS 2.
AKCIÓBAN A

TÁNCSICS

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából az idén iskolánk csatlakozott az országosan
szervezett TeSzedd szemétgyűjtési akcióhoz. Iskolánk diákjai több helyszínen sürgölődtek azon a
szombati napon: munkájuknak köszönhetően megtisztult a Mikolay kert, az Alvégi temetőben a
Hősök temetője, Gyopárosfürdő, Gellértegyháza és még sok hely városunkban.
Attól lehetett tartani, hogy a szombatot megelőző napok esős időjárása nehezíteni fogja a
munkát, azonban az égiek is támogatták ezt a nemes összefogást, így szombaton napsütéses
reggelre ébredhettünk. Diákjaink kezdeti tétovázása hamarosan feloldódott, a csapatmunka
jótékonyan hatott, hamarosan szorgos kezek szépítették lelkesen a várost. A nap tehát hasznosan
és jó hangulatban telt, bizonyítja ezt a rengeteg zsáknyi összegyűjtött hulladék és a munka közben
készült képek.

Székhelyintézmény

TESZEDD

JÚNIUS 4.
TAGOZAT ÉVZÁRÓ HANGVERSENYE

„Az ének maga a csoda: a lélek megtartó ereje.
Azért van, hogy a szív el ne hervadjon!
Az ének betölti reménységgel a világot, és ünneppé szenteli az ember hétköznapjait.”
Minden évben rangos eseménynek számít a 110 éves Vörösmarty tagintézmény életében a
zenei tagozatos diákok évet záró hangversenye. Ilyenkor egész éves munkája lezárásaként
bemutatkozik a legkisebbtől a végzős diákig valamennyi évfolyam. Természetesen a legnagyobb
izgalommal mindig a legkisebbek és a legnagyobbak készülnek; az előbbiek azért, mert először
lépnek színpadra, az utóbbiak pedig általános iskolásként utoljára. Az osztályok műsorát
koszorúként fonja körbe a két énekkar – a Kicsinyek Kórusa és a Kodály Zoltán Gyermekkar –
szívet melengető műsora. A tiszta, örömtől sugárzó gyermekarcok, a csengő hangok méltán kaptak
vastapsot a szülőktől, a nyolcadikosok búcsúműsorán pedig a szem nem maradt szárazon,
mindenki meghatódott, akár a színpadon énekelt, akár a közönség soraiban ült. Az est zárásaként a
közreműködők közösen énekelték el Selmeczi György Ünnepi gyermekzenéjét. Köszönjük a
felkészítő tanárok – Kardosné Bánhidi Éva, Makó Ildikó, Dávidné Bartha Szilvia -, a hangszeren
közreműködő tanárok – Szénási Anikó és Pintér Vilmos – áldozatos munkáját.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ZENEI

JÚNIUS 8.
BÚCSÚZTAK A TANÉVTŐL A

CZINÁBAN

A város hat általános iskolájának ballagó diákjai vidám vetélkedő keretében búcsúztak a
tanévtől a Czina iskolában.
„Egyszer volt hol nem volt, az üveggyáron is túl
volt egyszer egy Ifjúság út,
ahol az iskola nagyon cool.” – kezdték a Czina nyolcadikosai a bemutatkozást.
Egy szép emlék, jó buli, sok nevetés – röviden így jellemezhetnénk a Sulisiratót, amit a
Czina iskola két pedagógusa gondolta ki több mint 15 évvel ezelőtt. A nevével ellentétben
azonban egyáltalán szó sincs sírásról, annál több nevetésről. A játékos vetélkedő évről-évre egyre
népszerűbb, idén már hat iskola - a házigazda Czina, az Eötvös katolikus, a református, a
Vörösmarty, a Székács evangélikus és a Táncsics Mihály székhelyintézmény csapata vetélkedett.
A feladatok között volt olyan, ahol a tudás számított, volt ahol az ügyesség, de a főszerepet a
játékosság kapta. A csapatok már az első feladatnál bevetettek mindent a zenés, verses
bemutatkozás során. Volt zenefelismerő, gumikesztyűből vizet „fakasztó”, poharakat
csapatmunkával és koncentrációval egymásra rakosgató feladat is.
A megmérettetésen végül a református iskola bizonyult a legjobbnak, így a serleg is őket
illette. A második helyen a Czina iskola csapata végzett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára a Táncsics Mihály székhelyintézmény csapata állhatott. Negyedik lett a Vörösmarty iskola,
míg az 5-6. helyen holtverseny alakult ki az Eötvös katolikus és a Székács evangélikus iskola
között. A legjobb három helyezett oklevelet, tárgyjutalmat kapott, a többiek emléklapot vihettek
haza. A jutalmakat a Czina iskola alapítványa finanszírozta az önkormányzat civil szervezetek
számára kiírt pályázatán nyert forrásból.

Czina Sándor Tagintézmény

VETÉLKEDÉSSEL

JÚNIUS 11.
A

VÖRÖSMARTYBAN

A 2011/2012. tanévben is megrendeztük a Kis polihisztor versenyt az alsó tagozatosoknak
(2., 3., 4. évfolyamosoknak), melyre 57 diák jelentkezett. Ebben a tanévben a természet
védelmének, megóvásának lehetőségeire próbáltuk a tanulók figyelmét felhívni. Játékos
feladatokon keresztül, eddigi ismereteiteket elmélyítve, kiszélesítve, még több oldalról ismerhették
meg a természetvédelem lehetőségeit, amelyek alkalmazása, hasznosítása napjainkban
elengedhetetlen. Szerettük volna felébreszteni a gyermekekben azt, hogy a természet iránt való
elkötelezettségük fontos szerepet kapjon a mindennapjaikban, hogy a megszerzett információk
által tudatosan vigyázzanak a természetre, védjék és óvják azt lakóival együtt, hiszen ez az élőhely
rengeteg élőlénynek nyújt lakóhelyet, búvóhelyet egyszóval életteret. A négy fordulóból álló
verseny során megpróbáltuk elérni azt, hogy minél többen váljanak tudatos természet- és
környezetvédőkké, akik nem csak ismerik és szeretik a természetet, hanem meg is védik azt. A
verseny 4 fordulóból állt. Ezeken a fordulókon az összes pontszám 80%-át elért tanulók juthattak
tovább a döntőre, amely során elért eredmények alapján választottuk ki a tanév „kis polihisztorait”.
A verseny feladatsorai többféle tantárgyhoz kapcsolódtak. Az első fordulóban plakátkészítés volt a
feladat, a második fordulóban egy játékos kvízt kellett kitölteniük mini pc-n, majd a harmadik
fordulóban mesét kellett írniuk, melyet rajzzal illusztráltak is és a negyedik fordulóban, illetve a
döntőben egy feladatlapot kellett kitölteniük, amelynek feladatai több tantárgy köré
csoportosultak. A verseny az egész tanévet felölelte és egész éven keresztül megmozgatta a
gyermekek fantáziáját, kreativitását, gondolkodó képességét.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KIS POLIHISZTOROK

JÚNIUS 13.
A

CZINÁBAN

„Legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít…”
„ Hiányozni fogtok! Jó volt itt.” - hirdette a ballagó nyolcadikosok hátán, hogy mókás
keretek között is elbúcsúznak iskolájuktól, diáktársaiktól és tanáraiktól az utolsó tanítási héten. A
farsangon jó szolgálatot tett jelmezeken kívül a korábbi fellépések alkalmával használt álarcokat,
kellékeket is magukra öltötték végzőseink. Mindenki, akivel találkoztak iskolai körsétájuk során,
egy szem cukrot kapott tőlük. A szomszédos óvodát is felkeresték, hiszen közülük sokan nyolc
évvel ezelőtt onnan érkeztek az iskolába. A 2004-ben - az akkori ballagók által - alapított
vándorzászlót és oklevelet az 5. osztályosoknak adták át ünnepélyes keretek között, őket találták
legméltóbbnak arra, hogy ballagásukkor majd kiválasztva egy felső tagozatos osztályt,
továbbadják a stafétát. Az alapítók háromszor nyerték el „Az év osztálya” címet, a most ballagók
már egyszer, de az idei tanév végén is megpályázták, de a szavazás végeredményére a tanévzáróig
várniuk kell. Az osztályokat, a folyosókat, a tanárit végigjárva énekelték, hogy: „Legyetek jók, ha
tudtok, a többi nem számít…”

Czina Sándor Tagintézmény

BOLONDBALLAGÁS

JÚNIUS 14.
NAPJA A

VÖRÖSMARTYBAN

A diákönkormányzat ebben a tanévben is megrendezte a diákok napját. Június 14-e a sport, a
jókedv, a kézügyesség, a kreativitás, az ügyesség, a szépség, az egészség, a testkultúra és a mozgás
jegyében zajlott.
A napot a Téma 16 zenekar fellépése nyitotta meg, majd következett a Candy Dance Crew
csoport táncbemutatója, végül Csiki Rebeka buzdította mozgásra az iskola tanulóit, tanárait.
A fergeteges hangulatot a fiúk körében fokozta a floorball, a labdarúgás és egyéb ügyességi
játék. A lányok szépülhettek, csinosodhattak, tanácsot kaphattak a műkörmöstől, a kozmetikustól
és a fodrásztól.
Olyan volt ez a nap, mint egy színes paletta. Mindenki kedve szerint válogathatott a felkínált
programokból.
A nap zárása az olimpia jegyében zajlott. A piros, a kék, a fekete, a zöld, a sárgapólósok
megalkották az olimpiai ötkarikát, a fehérben lévők pedig az évszámot.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

DIÁKOK

2012. június 14-én a Rákóczitelepi Iskola 1. és 2. osztályos tanulói a szegedi Vadasparkba
kirándultak. Óriási izgalommal készülődtek a programra, már a kirándulást megelőző héten az
internet segítségével ismerkedtek az állatkert lakóival. Természetesen nagyon várták, hogy élőben
is láthassák a pingvineket és az újszülött állatokat. Érdeklődve olvasgatták a tájékoztató táblákat és
vidáman fotózták a vadaspark lakóit. A program belvárosi sétával zárult. Élményekkel teli napot
élhettek át tanulóink.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

KIRÁNDULÁS SZEGEDRE

JÚNIUS 15.
NAP A

CZINÁBAN

Az osztálytermekben a táblákra került az utolsó betű is, fennen hirdette, hogy VAKÁCIÓ! A
tanév utolsó napján minden osztály saját programot szervezett magának. A kisebbek meghívták
Lénát, azaz Lénárt Ferencet, hogy a kutyamenhelyről meséljen nekik, a felső tagozatos osztályok
közül voltak akik a képtárat keresték fel, voltak, akik üzemlátogatáson vettek részt. A komoly
programok mellett sor került a közös játékra is. Amíg a gyerekek önfeledten szórakoztak, addig a
szülők a tűzhely köré álltak, és közös főzés után közös ebédre hívták a gyerekeket, tanárokat. A
babgulyásnak és a palacsintának nagy sikere volt. Ismét jó hangulatban búcsúztattuk a tanévet,
készültünk a másnapi ballagásra.

Czina Sándor Tagintézmény

DIÁKÖNKORMÁNYZATI

ÜNNEPÉLY

Elérkezett a nap, melyet minden évben, minden diák nagyon vár: a tanévzáró napja, melyen
hivatalosan is befejeződik a tanév és kezdődhet a jól megérdemelt nyári szünet. 17 órakor
kezdődött az ünnepség rövid kulturális műsorral, majd Makuláné Gulicska Valéria igazgatónő
tanévzáró-értékelő beszédével folytatódott. Ezt követően a díjak átadására került sor. Iskolánkban
évek-évtizedek óta hagyomány, hogy a legtehetségesebb, legsikeresebben versenyző diákjaink
munkáját különböző alapítványi díjakkal ismerjük el. Így volt ez az idei évben is, számos végzős
és alsóbb évfolyamos diák, tanár kapott elismerést. A díjak közül a legrangosabb a Táncsics-díj,
melyet az idén Józó Muriel 12. B és Szántai Márk 12. A osztályos tanulók vehettek át. A tanári
Táncsics-díjat sokéves sikeres, áldozatos és kitartó munkájáért Lengyelné Makay Helga kapta. A
díjazások után még egy fontos momentum következett: a diákok átvették osztályfőnökeiktől a
bizonyítványaikat benne a jól megérdemelt osztályzatokkal.

Székhelyintézmény

TANÉVZÁRÓ

A tanév talán legvidámabb, legjobban várt napja az, amikor a nyolcadik évfolyamos diákok
bolondos jelmezekben elköszönnek iskolájuktól, társaiktól, tanáraiktól. Hónapokkal előbb már
lázas készülődés kezdődik: ki minek öltözzön, hogy minél ötletesebb, szellemesebb figura legyen.
Ötletességből az idén sem volt hiány. Hangos énekszó, csörgés, kereplő zajára végigvonultak
az iskola termein a közmunkások hólapáttal, a bögyös menyecskék, a takarítónők és egyéb
„jelenségek”.
A „maskarások”különféle műsorokkal is szórakoztatták a „nagyérdeműt”:
az a osztály táncműsora a 60-as éveket idézte,
a b elkészítette a Csillagok háborúja c. film paródiáját,
a c osztály mesekabarét adott elő.
Mindhárom előadás nagy sikert aratott a tanulók körében.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BOLONDBALLAGÁS

FOGLALKOZÁS

RÁKÓCZITELEPEN

Iskolánk alsós tanulói az idei tanévben is szoros kapcsolatot tartottak a Justh Zsigmond
Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárával. A tanév során az 1-2. évfolyamos tanulók háromszor, a 34. osztályosok pedig kétszer látogattak el a Gyermekkönyvtárba komplex foglakozásra. A
feladatlapos verseny során minden alsós nebuló 4 tesztet kapott.
A szorgalmi időszak végén a könyvtárosok értékelték és ajándékokkal jutalmazták
tanulóink munkáját.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

KÖNYVTÁRI

JÚNIUS 16.
ISKOLÁTÓL JÚNIUS

16-ÁN 26

TANULÓ BÚCSÚZOTT

„ Ahol az ember aratni akar, ott először vetni kell, és ahol az ember aratott, ott ismét vetni.”
/Lao-Ce/
Izgatott diákokkal és meghatódott szülőkkel, pedagógusokkal telt meg szombat délelőtt a
Czina iskola. A ballagási ünnepségre virágba borult iskolától 26 diák búcsúzott, akik közül 13-an a
Székhelyintézményben folytatják tanulmányaikat, 8-an a Tisza Kálmánban, a többiek Szarvason,
Csongrádon, Szentesen speciális szakközépiskolában. Az ünnepségen elismerték azokat a
nyolcadikos diákokat, akik kiemelkedő eredményt értek el.
Banyó Anita nevelőtestületi dicséretet kapott kiemelkedő, színvonalas közösségi
munkájáért, rajzversenyeken, természettudományos versenyeken elért eredményeiért, városi
csapatversenyeken nyújtott teljesítményéért.( Madarak és fák napja városi-területi rajzverseny első
helyezés, Madarak és Fák Napja országos verseny területi fordulójában 3. helyezés csapatban,
Autómentes Nap városi kerékpáros ügyességi verseny csapatban első helyezés).
Vass Nikolett nevelőtestületi dicséretet kapott kiemelkedő, színvonalas közösségi
munkájáért, városi csapatversenyeken elért eredményeiért. (Madarak és fák napja országos
verseny területi forduló 3. helyezés csapatban, Autómentes Nap városi kerékpáros ügyességi
verseny csapatban első helyezés).
Vitális Éva nevelőtestületi dicséretet kapott kiemelkedő, példaértékű közösségi munkájáért,
eredményes sporttevékenységéért, városi csapatversenyeken elért eredményeiért. (16. Békés
Megyei számítástechnikai verseny 6. helyezés, városi atlétika verseny 100 méteres futás
2.helyezés, Városismereti vetélkedő csapatban 2. helyezés)
Gugyella István nevelőtestületi dicséretet kapott a KGYTK (Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciája) regionális döntőjén elért első helyezésért, a KGYTK országos versenyén elért
második helyezéséért. További eredményei: Autómentes Nap városi kerékpáros ügyességi verseny
csapatban első helyezés, Madarak és fák napja országos verseny területi forduló harmadik
helyezés csapatban, városi atlétika verseny 100 méteres futás 3 helyezett.
Fejes Nikolett jeles tanulmányi eredményt ért el, kiemelkedő, színvonalas közösségi munkát
végzett. Városi német fordító versenyen 3. helyezést ért el, a Békés Megyei Információkereső
versenyen szintén 3. helyen végzett. További eredményei: Autómentes Nap városi kerékpáros
ügyességi verseny csapatban 1. helyezett, Városismereti vetélkedő csapatban 2. helyezett, városi
atlétika verseny súlylökés 3. helyezett).
Kardos Martin kiemelkedő közösségi munkát végzett. Kiemelkedő versenyeredményei:
Országos Közlekedési Ismeretek Verseny megyei döntő 2. helyezett, Kerékpáros Iskola Kupa
megyei döntő csapat és egyéni 2. hely, városi atlétika verseny 1500 méteres futás 3. hely.

Czina Sándor Tagintézmény

A CZINA

2012. június 16-án került sor intézményünkben a ballagási ünnepségre.63 nyolcadikos
búcsúzott el iskolájától. 9 órakor utoljára szólt a csengő a három osztály tiszteletére, majd a
diákok körbejárták az épületet. A műsor hagyományosan a zászlóátadással kezdődött, a
hetedikesek átvették a nyolcadikosoktól az iskolazászlót, melyre a nyolcadik évfolyam nevében
egy emlékszalag került. Ezek után a hetedikes és nyolcadikos színjátszók ünnepi műsora
következett, amely a három ballagó osztály közös énekével ért véget. Jakóné Mihály Brigitta
igazgatónő búcsúzó beszédéhez segítségéül hívott egy elsős kislányt, egy tavaly elballagott
tanulót, egy itt tanuló diákból lett tanítónőt és iskolánktól búcsúzó nyugdíjba vonuló tanárt, így
együtt közösen fogalmazták meg a vörösmartys lét lényegét.
A búcsúzó szavak után Kari Zsófia 8.a
osztályos tanuló 8 évi kitűnő tanulmányi
munkájáért, példamutató magatartásáért, közösségért és iskoláért végzett tevékenységéért.
Kimagasló jutalmazási formában, a nevelőtestületi dicséretben részesültek Zanócz Anett 8.a,
Madarász Gréta 8.a, Cuth Vivien 8.a, Horváth Nikoletta 8.a, Kraivich Dorina 8.a , Kovács Tibor
8.b, Bagdi Roland 8.b ,Mészáros Tamás 8. b osztályos tanulók.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BALLAGÁS

MÁR A VÉN DIÁK

RÁKÓCZITELEPRŐL

A Rákóczitelepi Telephelyen a 8. d-ből 16 fő ballagott osztályfőnökük, Pirer Katalin
vezetésével.
Igazi lokálpatriótaként a többség marad a városban középiskolásként is. Öten a Táncsics
Mihály Közoktatási Intézményben folytatják tanulmányaikat, nyolcan pedig a Békés Megyei Tisza
Kálmán Szakképző Iskolában.A többiek Szentesi, illetve egy tanuló Békéscsabai középiskolát
választott.
A ballagók közül két tanulót emeltünk ki a nyolc évben nyújtott teljesítménye alapján.
Dani Hajnalka mindvégig a 8. d húzóembere volt. Ő az a tanuló, akire mindig, mindenben
lehetett számítani. Nyolcadik év végéig az osztály legjobban teljesítő tanulója maradt. A KGYTKán kutatásmódszertani pályázatával a Tiszántúli Régióban 2. helyezett lett, de a Városi
Természettudományos Vetélkedőn 3. helyezést elérő csapatunkon is sokat segített
felkészültségével. Iskolai műsor, városi szereplés nem múlhatott el aktív közreműködése nélkül,
miközben közösségünk formálásában is komoly szerepet vállalt. Segítőkészsége, empátiája,
őszintesége példaértékű.
Hegedűs Martina szintén nyolc éven keresztül tartotta jó tanulmányi eredményét. Ő is
szerepelt minden műsorban, amiben iskolánk részt vett és szintén kiváló közösségi ember.
Osztályunk egyik tartópillére volt. A Városi Természettudományos Vetélkedőn 3. helyezést elérő
csapatunknak szintén aktív tagja volt.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény, Rákóczitelep telephely

BALLAG

JÚNIUS 17.
ÜNNEPÉLY

Rekkenő hőségben került sor iskolánk tanévzáró ünnepélyére 2012. június 17-én vasárnap
délelőtt 9 órakor.
Az iskolában 554 tanuló kapta meg bizonyítványát, köztük 78 elsős és 63 végzős. Az
ünnepség Bárdi Levente versével kezdődött, majd Jakóné Mihály Brigitta igazgatónő értékelte a
tanév munkáját. Felsorolta iskolánk különböző országos, megyei versenyeken elért eredményét,
majd a 141 kitűnő tanuló vehette át jutalomkönyvét.
Ezek után került sor a kis polihisztorvetélkedő győzteseinek jutalmazására is.
Az ünnepség Palyov Pál nyugdíjba vonuló tanár búcsúztatásával zárult.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

TANÉVZÁRÓ

JÚNIUS 18.

Június 18-án délután ragyogó napsütésben, árnyas fák alatt zárult a 2011-2012-es tanév a
rákóczitelepi iskolában. Százhuszonegy diák szülőkkel, tanítókkal, tanárokkal, segítő
alkalmazottakkal együtt örült a vakáció kezdetének.
Mucsi Ágnes igazgatóhelyettes a legjobb diákoknak könyvjutalmat és elismerő oklevelet
adott át. Nevelőtestületi dicséretben részesült Lakatos Angelo, 4. d osztályos tanuló, aki az
Országos Birkózó Diákolimpián aranyérmet szerzett tehetségének és kitartó munkájának
köszönhetően. Tanulmányi eredményével is utat mutat az iskola diákjainak. Büszkék lehetnek
teljesítményükre a kitűnők: Rajki Alida (1.d), Szemenyei Beatrix (1.d), Verasztó Ferenc (1.d),
Szűcs Dániel (3.d), Oláh Brigitta (4.d). Az ünnepségen elismerést kaptak a versenyeken szép
helyezést elérő nebulók, és azok, akik tevékenyen kapcsolódtak be az iskola életébe:
rendezvények, ünnepségek szervezésébe.
A város szélén található kis közösségnek sok nehézséget kellett legyűrnie. A kis létszámú
tantestület nagy fegyelemmel, rugalmas munkával oldotta meg az intézményi átalakulásból fakadó
új feladatokat. Hangyaszorgalommal és sok-sok türelemmel érte el, hogy új feltételek mellett is
sikeres tanévet vallhat magáénak, amint azt a diákok eredményei mutatják.
A tizennégy pedagógusból álló lelkes kis csapat a tanítványokkal együtt szép emlékeket
őrizhet a meghitt adventről és karácsonyi gáláról, a tartalmas nemzeti ünnepekről, emléknapokról.
Mindig nagy örömmel gondolhat vissza a fergeteges hangulatú, vidám szombat délelőtti farsangra,
hétvégi majálisra, az egész városrésznek kellemes kikapcsolódást nyújtó falunapra. Minden diák
igazi átéléssel emlegetheti az egészségnevelési hónap során és a Kék Bolygó hetén felfedezett
érdekességeket, ismereteket, különleges kísérleteket. A nyolcadikosok közül néhányan még
mindig meghatódva idézik fel ballagásuk szép pillanatait.
A nyári szünidő után hivatástudatát és elkötelezettségét őrző tanári kar tovább szorgoskodik
a hosszú évek során teremtett sokszínű iskoláért, a telepi gyermekek jelenéért és jövőéért.
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„HALIHÓ, ITT VAN A VAKÁCIÓ!”
TANÉVZÁRÓ RÁKÓCZITELEPEN

JÚNIUS 19.
ÜNNEPÉLY

CZINA TAGINTÉZMÉNY

Iskolánk történetének 34. tanévét június 19-én zártuk. Tanévzáró ünnepélyünk vendégei
voltak: Burka László úr, a városrész önkormányzati képviselője, Bellág Anikó az Ifjúság úti óvoda
vezetője, a szülői közösség vezetői. Juhász Józsefné igazgatónk beszédében értékelte a 2011/2012.
tanévet, köszöntötte, jutalmazta a kitűnő és a kimagasló eredményt elért tanulókat. E tanévben hat
tanuló érdemelte ki a nevelőtestületi dicséretet. Kunstár Sándorné, a diákönkormányzat vezetője
átadta Vitális Éva 8. osztályos tanulónak „Az év diákja”, Vass Nikolett 8.-os diáknak „Az év
nyolcadikos diákja” és a 8. osztálynak az „Év osztálya” kitüntető címeket.

Czina Sándor Tagintézmény

TANÉVZÁRÓ

