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A MIKULÁS LÁTOGATÁSA A
VÖRÖSMARTYBAN

Az idei évben is, mint eddig minden alkalommal, iskolánkat december 6-án nem más, mint
maga a Mikulás látogatta meg személyesen. Rengeteg dolga mellett volt ideje arra, hogy az
intézmény mind a 24 osztályát végiglátogassa, és a jó gyerekek számára ajándékot vigyen. A
kisebbek és a nagyok közül is jó páran verssel, énekkel kedveskedtek neki. A nap végén az
ünnepélyes eredményhirdetést is megtisztelte jelenlétével, ahol a sport-és tanulmányi versenyeken
legjobb eredményt elért tanulók jutalmat kaptak tőle, és készíthettek egy közös fotót vele.
Ezúton is köszönjük Tompa Lajos tanár úrnak és a nyolcadikos krampuszoknak a
közreműködést!

Vörösmarty Székhelyintézmény
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DISZNÓTORTÓL A CSILLAGSZÓRÓIG

Megadtuk a módját a Czina iskolában az ünnepvárásnak, szerdán reggel disznóvágással
kezdtünk, délután karácsonyi ünnepséget tartottunk.
Napokkal korábban készültek kicsik és nagyok erre a napra. Az iskola udvarán felállított
karácsonyfát – melyet az Ifjúság utca egyik lakója ajánlott fel – folyamatosan díszítették az
osztályok saját készítésű díszekkel.
A disznóvágás reggelén egy ráhangoló tanulságos novella meghallgatásával kezdődött a
program. A hagyományos szalmás pörzsölés látványa nagy élmény volt, hiszen közvetlen közelről
a diákok többsége még nem látott ilyet. A délelőtt folyamán figyelemmel kísérhették a feldolgozás
menetét, egy-egy munkafázisba be is kapcsolódhattak. A közös disznótoros ebédet követően az
osztályközösségek karácsonyi programjai következtek, a kisebbek kézműves foglalkozásokkal, a
nagyobbak csapatjátékokkal, egymás megajándékozásával töltötték ezt az időt.
A szabadtéri ünnepi programon az O-I Manufacturing Magyarország Kft. (öblösüveggyár), és
az önkormányzat képviselői mellett az Ifjúság úti óvodások is részt vettek. Az öblösüveggyár
részéről Czellecz Attila gyárigazgató és Gyenge Éva kereskedelmi menedzser az előző évhez
hasonlóan ismét megajándékozta az osztályokat. Az óvodások rövid verssel, az iskola
negyedikesei karácsonyi jelenettel, míg a felső tagozatosok mesével, rövid prózával színesítették
az ünnepi programot, melyen részt vett Lipták Andrásné címzetes igazgató, valamint Orosz László
a Vörösmarty iskola igazgatója és Puskás Tiborné igazgatóhelyettes is. A nap közös
csillagszórógyújtással zárult.

Czina Sándor Tagintézmény
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

Karácsonyra készülvén ünnepi hangulatban telt tanulóink utolsó tanítási napja. Az apróságok
díszeket készítettek lelkesen, a nagyobbak furmányos társasjátékokat próbálhattak ki.
Jézuska is bekopogott, ajándékait az ADRA, az Adventista Szeretetszolgálat adta át
nagycsaládos gyerekeknek a délelőtt folyamán. Az iskola diákjai karácsonyi műsorral hálálták
meg a szeretetet. Ünnepségünket a negyedikes Farkas Mihály és Farkas István kürtön és trombitán
előadott játéka nyitotta meg. A Bácska utcai óvodások karácsonyi versekkel és dalokkal
kedveskedtek az iskolásoknak. A második osztályosok bábjátékot adtak elő a Megváltó
születésének történetéről. Bemutatójuk igazi ünnepi ajándék volt, hiszen a bábokat is maguk
készítették. Ezután a felsős diákok versei és az énekkar fellépése következett, majd
meglepetésként az ötödikesek betlehemest játszottak. Eközben a kis Jézuska sem volt tétlen,
hiszen a műsor végén megjelentek az általa hozott ajándékok.

Rákóczitelepi Tagintézmény
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KARÁCSONYI MŰSOR

Az év utolsó tanítási napján, december 19én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény
énekzene tagozatos tanulói és színjátszói karácsonyi műsorral kedveskedtek az iskola
tanulóinak, az óvodásoknak, a nyugdíjas pedagógusoknak és az őket tanítóknak. A mintegy
kétszer egy órás műsorban kicsik és nagyok fellépései követték egymást.
Karácsony közeledtével hagyományainkhoz híven a művészeti munkacsoport kétféle
előadással is megörvendezteti közönségét. A kórustagok hangversennyel, a színjátszók szívet
melengető műsorral hangolnak bennünket az ünnepre. A Kicsinyek Kórusa Kardosné Bánhidi Éva
tanárnő vezetésével aratott sikert a művelődési ház általunk kevésbé szeretett színháztermében,
pedig a szavak erejéig alaposan megdobálták a közönséget hógolyóval. A Kodály Zoltán
Gyermekkórusban kilencvenen énekelték a szép dallamokat Mozarttól Kodályig. Színjátszóink
pedig rendhagyó módon karácsnyi improvizációkkal szórakoztatták a felső tagozatos közönséget.

Vörösmarty Székhelyintézmény
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