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Határtalanul! - kirándulás Erdélyben 

2016. június 1-4-ig négy napon keresztül mesés tájakon, csodálatos emberek és gyerekek közt 

jártak az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt HATÁRTALANUL! program, tanulmányi 

kirándulások hetedikeseknek HAT-15-05-0664 azonosító számú sikeres pályázat jóvoltából 67 

gyermek látogathatott el Erdély történelmi, irodalmi jelentőségű városaiba: Nagyszalontára, 

Nagyváradra, Csucsára Arany János és Ady Endre nyomdokain haladva. Majd a Torockó és Torda 

környékének látványosságainak felkeresése után a helyi mesteremberek munkáival ismerkedhettek 

meg. Gyulafehérvár története és történelmi jelentőségeinek felkutatása után Dévára az árvaházba 

vezetett útjuk, ahol az ottani árvagyerekek és nevelőszüleik életébe nyerhettek bepillantást és 

átadták adományukat, melyet az iskola tanulói gyűjtöttek nekik. Iskolák és óvodák is örülhettek a 

magyar diákok látogatásának, hiszen saját készítésű ajándékaikkal (meseillusztrációk, 

madáretetők) és énekszóval is meglepték az erdélyi magyar gyerekeket. Hazafelé a világhírű 

ásványkiállítás és a medvebarlang megtekintése után mindenki kellemes emlékekkel, élményekkel 

tért haza. A kirándulást követő értékelő órán összegzésként fogalmazódott meg bennük: 

„Erdélyt minden  magyar diáknak látnia kell!” „ Köszönjük!” 

JÚNIUS 1 - 4. 
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Ballagási ünnepély Rákóczitelepen 

Ünneplőbe öltözött intézményünk június második szombatján. Miután ballagó nyolcadikosaink 

körbejárták alma materüket, szívhez szóló műsorral búcsúztak itt maradó társaiktól, tanáraiktól, az 

iskola dolgozóitól és köszönetet mondtak szüleiknek.  

Az iskolai hagyomány részeként a 8. d osztályos tanulók egyedi, neveikkel ellátott kavicsot 

hagytak itt emlékbe, amelyből tabló készül és az iskola aulájában kerül majd elhelyezésre a 

korábbi végzős osztályok plakettjei mellett. 

Kissné Tarján Katalin tagintézmény-vezető igazgató asszony búcsúbeszédében Arany János 

szavait idézte: 

„Útjaink százfelé válnak 

de szívünk egy célért dobog, 

Nekivágunk a küzdelmes mának, 

És épít karunk egy szebb holnapot..." 

 

Az idei évben a Rákóczitelepi iskolából 15 diák ballagott el, közülük hárman gimnáziumban, tíz 

tanuló szakgimnáziumban, ketten szakközépiskolában folytatják tanulmányaikat.  

JÚNIUS 18. 
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Ballagás 

Iskolánk három nyolcadikos osztályából összesen 77 diák búcsúzott el a 2015-2016-os 

tanévben. Erre az alkalomra ünneplőbe öltözött az iskolánk. Az épületet kívül-belül virágokkal 

díszítették a hetedik osztályosok, a termek, a folyosók, az ünnepi ruhába öltözött gyerekek és 

felnőttek mind azt hirdették, hogy milyen jelentős nap a mai.  

A végzős tanulók az utolsó osztálykép elkészítése után a tantermeikben fogadták a gyerekek és 

osztályfőnökeik búcsúzó jókívánságait, a tarisznyákat és a virágokat. Szülők, rokonok 

ajándékokkal és virágcsokrokkal emlékeztek meg a nyolc évről. Majd megszólalt az utolsó 

csengetés, melynek hangja elkísérte az éneklő diákokat, s miközben bejárták az épület folyosóit, 

visszaemlékeztek az itt töltött nyolc évre.  

A ballagási műsor az iskola udvarán folytatódott. Nyolcadikos diákjaink elköszöntek az 

intézménytől, tanáraiktól, osztályfőnökeiktől és diáktársaiktól. Megköszönték pedagógusaiknak, 

szüleiknek, nagyszüleiknek azt a sok segítséget, melyet hosszú évek során kaptak tőlük, s mellyel 

most új fejezetet nyithatnak életükben. Ezután a fiatalabbakon volt a sor: az iskola ifjú 

színjátszósai szívhez szóló műsorral búcsúztak társaiktól, a vendégek meghatottan hallgatták 

elköszönő szavaikat.  

A műsor után az iskola is megköszönte a sok munkát azoknak, akik az intézmény hírnevét 

öregbítették: Vörösmarty-díjakat és nevelőtestületi dicséreteket osztottak ki a legkiemelkedőbb 

nyolcadikos tanulók között. A 2015-2016-os tanév Vörösmarty-díjasai Orosz Bence és Ulmann 

Ákos lettek, nevelőtestületi dicséretet pedig Kiss Dorina, Verasztó Anna, Petrilla Brigitta, Czuth 

Csaba, Hegedűs Dóra, Fiam Regina Éliás Petra és Nagy Andrea kaptak. Kívánunk nekik, és 

minden nyolcadikosnak további sikereket az elkövetkező tanulmányaik során! 

JÚNIUS 18. 
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Tanévzáró ünnepély 

A tanévzáró ünnepség a jeles napok közé tartozik, hiszen azonos lelkesedéssel várják tanárok és 

diákok. Minden szeptemberben mikor elkezdünk egy új tanévet, arra gondolunk milyen hosszú 

lesz az előttünk álló közel 10 hónap, de így visszatekintve csak egy röpke pillanat.  

Itt a tanév vége! 181 tanítási nap után 2016. június 21-én lezártuk a 2015/2016-os tanulmányi 

évet, s az ünnepséget követően az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat. A tanévzáró 

kicsit számadás is az elvégzett munkáról. Tekintsünk át az eltelt hónapok eseményeit. 

A kialakított értékeket megtartottuk, nevelőmunkánkat a hagyományos programok 

korszerűsítésével és napjaink kihívásainak megfelelő oktatási gyakorlattal gazdagítottuk. A 

„Kézen fogva”,  az „Együtt” és a „Kőrösi Csoma Sándor”  programok immár hagyományossá 

váltak. 

Az idei tanév legjelentősebb hozománya az oktatás területén iskolánkban a KIP - Komplex 

Instrukciós Program- bevezetése. Tantestületünk valamennyi tagja elvégezte azt a 30 órás 

tanfolyamot, mely feljogosít arra, hogy ezt a nagyszerű módszert alkalmazhassuk. Ezen kívül 

tanulmányi úton jártunk Budapesten és Hejőkeresztúron, hogy a gyakorlati megvalósításból is 

ízelítőt, ötleteket kapjunk. Részt vettünk a Magyar Tudományos Akadémián rendezett országos 

KIP konferencián, ahol bemutatkozott iskolánk is. Ehhez kapcsolódóan a Vodafon Digitális Iskola 

programba is bekerültünk. Kaptunk 19 tabletet a Vodafontól és 10 tanuló budapesti kiránduláson 

vehetett részt. 

Az oktatás mellett kiemelten fontos a nevelés. Ennek jó színterei a tanórán kívüli rendezvények. 

Hagyományos programjaink és ünnepeink az idén is sikeresek voltak. Kiemelt rendezvényeink a 

IV. Rákóczi fesztivál, Hagyományőrző Nap, Egészségnevelési hónap, Karácsonyi játszóház, 

Farsang, Kék bolygó hete és napja, a Családi sportnap, Ballagás. 

Több pályázat fenntartási időszakában vagyunk és számos kisebb sikeres pályázaton nyertünk. 

Orosháza város önkormányzata saját forrást biztosított iskolánknak a legsürgetőbb javítási 

feladatok ellátására. Ezekkel a munkálatokkal az elmúlt két évben több, mint 3 millió forint értékű 

támogatásban részesültünk.  

A beiskolázásunk is sikeresen zajlott, és nyolcadikos diákjaink is mindannyian a választott 

középiskolában folytatják tanulmányaikat. 

JÚNIUS 21. 


