


Szeretettel köszöntünk benneteket 

a 2012-2013-as iskolai tanévben.  

Reméljük kipihentétek magatokat 

és telve energiával kezditek meg 

az új iskolai éveteket. A nyár, 

gondolom mindenkinek az olim-

pia jegyében telt. Jókat szurkolta-

tok, nagyokat izgultatok sportoló-

inkért. Az eredmény meg is lett, 

hiszen magyarjaink 9. helyen vé-

geztek az éremtáblázaton. Szep-

temberben megtekinthettétek az 

olimpiai kiállításunkat. Köszön-

jük, hogy vigyáztatok a kiállított 

tárgyakra. Aki élőben nem láthat-

ta, azok kedvéért képes összeállí-

tást készítettünk. 

A Vörösmarty-hét keretén belül 

november 12-én tehetség napot 

fogunk rendezni, mely lehetőséget 

ad nektek, hogy találkozzatok 

Gregus Brigittával, akiről kiállítá-

sunk egy része szól, és akinek a 

formaruhájában gyönyörködhet-

tek. Ezen a napon kérdéseket te-

hettek fel Briginek az olimpiával, 

a sporttal, a sportolókkal kapcso-

latban. Találkozhattok még isko-

lánk két tanítványával, Bódis Ger-

gő 7.a és Benák Armand 6.b osz-

tályos tanulókkal. 





A szegedi iskola-védőnők szervezésében immár 3.éve 

megrendezésre kerülő városi, egészségügyi témájú ver-

seny helyszínéül  idén a VADASPARK területét válasz-

tották nagy örömünkre a szervezők. Remek ötlet volt, 

mert rendkívül változatos, igazán természet közeli, külön-

leges feladatok is helyet kaphattak az előző években már 

megszokott (elsősegélynyújtás, rekeszmászás, gyógynö-

vény felismerés stb.) próbatételek mellett. 

Június 7-én (csütörtökön), idén is az előző évekhez ha-

sonlóan, külön versenyeztek az akadályokon a közép-, és 

általános iskolások. Ezen a szép, napsütéses napon össze-

sen 35 csapattal 175 tanuló és 24 védőnő vett részt a reg-

gel 9-től kb. 13 óráig tartó rendkívüli programon,  mely-

nek a végén, az eredményhirdetésnél minden résztvevő 

kapott valamilyen ajándékot! Ez is mutatja mennyire jó 

volt a szervezés! Köszönjük kedves Védőnők! Az ott 

készült fotók önmagukért beszélnek! 

 

Iskolánkat négy "végzős" tanuló képviselte: Engi Péter és 

Onódi Kinga 8/a, valamint Dorogi Martin és Szentesi 

Alexandra 8/c osztályos tanulók. Remekül helyt álltak, 

igazi csapattá kovácsolódtak össze a Vörösmarty-s gyere-

kek a  vetélkedő során, és a megtisztelő 8. helyen végez-

tek Ördög Nóra tanárnő kíséretében. A tanulók felkészíté-

sében még Kocsisné Szemes Ágnes védőnő, Horváthné 

Tímár Mária és Szitásné Kőszegi Irén tanárnők vettek 

részt. Az iskolánk nevezéséhez szükséges színvonalas, 

mutatós, plakát elkészítésében főként Berkó Michelle 7/a 

osztályos tanulónk jeleskedett.  

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárultak e nemes  célo-

kat kitűző  verseny sikeréhez. Mi biztosan jövőre is ott 

leszünk a "Hajtás" sorozat izgalmas állomásain. 

Kötélugró csoportunk nagy sikerrel lépett fel 

Szegeden a városi gyermeknapi programokon:  

május 26-án szombaton Újrókuson, és 27-én va-

sárnap kora délután a Szent István téren. 

A képek a Százszorszép Gyermekház művészeti csoportjainak évzá-

ró GÁLA műsorán készültek.  

Iskolánk tanulói színvonalas bemutatót tartottak a hálás és kíváncsi 

közönség nagy megelégedésére, Ördög Nóra Eszter tanárnő vezeté-

sével. Igazán jól érezték magukat tanulóink, amihez a szervezők 

finom kürtös kaláccsal, üdítőkkel és egyéb ingyenes programokkal 

járultak hozzá. Köszönjük mindenkinek a szép hétvégét! 



Május 24-én iskolánk al-

sósai Szeged nevezetessé-

geivel ismerkedtek a 

Diákönkormányzati nap 
keretén belül. Elsőseink és 

a negyedikesek a Fogadal-

mi templomhoz látogattak 

el, majd jót játszottak a kö-

zeli játszótéren. A 2.a osz-

tály szegedi papucsokat 

készített a Móra Ferenc 

Múzeumban, míg a 2.b-

sek tekéztek és a Sport-

uszodában sportnapot tar-

tottak, melyet fagyizással 

zártak. 



Május 31-én iskolánk tanárait a pedagó-

gusnap alkalmából alsós diákjaink kö-

szöntötték, majd a Gellért Szabadidő 

Központban falmászáson vettek részt, és 

finom kakaspörkölttel pótolták az elvesz-

tett kalóriákat. 

Ezen a napon a gyerekek is 

ellátogattak a Gellért Sza-

badidő Központba egy ju-

talomkirándulás keretében. 



Tavaszi Hírlevelünkben megemlítettük, hogy napköziseink-

nek március 13-án gyümölcsnapot rendeztünk, március 14-

én koszorúzáson voltunk a Klauzál téren, és április 4-én 

Karotin-futáson vettek részt az alsósok az újszegedi liget-

ben. Erről most fényképes beszámolónkat láthatjátok: 

 

 
Szintén márciusi programunk volt az „Esélyt az életnek” elne-

vezésű rendezvény, ahol a következő osztályok vettek részt: 

5.a, 5.b, 6.a, 6.c, 7.a, 8.c 

 

Március 28-án a 7.a osztály a Móra Ferenc Múzeumban 

járt. 

 

A városi Föld Napja Vetélkedőt április 27-én tartottuk. 

 

Május 4-én lovasok lovaikkal látogattak el iskolánkba.                                  

              

Az év folyamán sokat időztünk iskolánk sószobájában. 

                             



Nyáron több újságcikk jelent meg iskolánkról. Ebből 

adunk most összefoglalót: 

A KSZSE csapatában Kovács Noémi, jelenleg 6.a osztá-

lyos tanuló látható a képen 

A triatlonos sikerek között Kurucsai András 8.c osztá-

lyos tanulónkról olvashattok. 

A Kupagyőztes juniorok között iskolánk volt diákjai is 

fellelhetők. 
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A 32. tanévet kezdte közösen a Mandl házaspár 

Szeged - Sorozatunkban legendás edzőket, testnevelőket mutatunk be Csongrád megyéből. Az ötödik részben a 

szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola legendás testnevelő házaspárját, Mandl Alizt és Gábort mutatjuk 

be.  

- Szabadjáték! – szólt Mandl Gábor, a szegedi Vörösmarty-iskola legendás testnevelő tanára a gyerekekhez. Mi mást, 

mint kézilabdát játszottak a fiatalok. A kis teremben felesége, Aliz melegítette be a fiatalokat, majd kapitánylabda 

következett. 

– Ez a 32. tanév amit közösen kezdünk. 1979-ben házasodtunk össze, Szentesen kezdtük a pályafutásunkat. Imádom 

a tanítást, minden napot élvezek, kivéve a fizetésnapot, mert az összeg láttán elszomorodom... – kezdte a beszélgetést 

a férj, Gábor. 

– Bali Mihály volt a testnevelő tanárom, és ez meghatározója volt az életemnek, csakúgy, mint a szentesi évek, ott 

1980-ban kezdtünk el tanítani, a Deák Ferenc Általános Iskolában. Minden évet nagy lelkesedéssel kezdünk, várako-

zással. A lényeg, hogy meglássuk a tehetséget a gyerekekben, ki milyen sportágban lehet tehetséges. Kevés olyan pe-

dagógus dolgozhatott úgy, mint mi: közösen. Az évek alatt a párommal összecsiszolódtunk – vette át a szót a feleség, 

Aliz.  

– Fiatalként licitáltunk egymásra. Versenyeztünk, hogy a fiúk vagy a lányok lesznek a jobbak. Ebből sokat tanulhat-

tunk, de Krám Lehel testnevelő is nagy hatással volt ránk – folytatta a beszélgetést Mandl Gábor.  

1982 óta tanítanak az egykori Odessza II-ben, mai nevén a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Az újszegedi suli 

az egyik leghíresebb kézilabdás utánpótlás-nevelő bázisa hazánknak.  

– Feleségem kézilabdás volt, ő szerettette meg velem a sportágat. Birkóztam és tornáztam, de még kisgyerekként 

kéziztem is. Legalább húsz tanítványunkból lett testnevelő, erre büszkék vagyunk, csakúgy, mint az olimpikon és vá-

logatott sportolókra. Pigniczki, Asztalos, Bódi, Bálint, Borbély, a fiúknál Kotormán, Buday, Laluska, Sutka, Oláh, 

Fejes is ebbe a suliba járt, és biztos, hogy még sok-sok játékost tudnék felsorolni. Kotormán Attila volt az egyik leg-

jobb tanítvány, hiszen ő mindig visszakérdezett, hogy ez miért van, így nemcsak ő, hanem mi is sokat fejlődtünk – 

mesélt a kézilabdás időszakról a jelenleg az NB I/B-s KSZSE-nél vezetőedzőként dolgozó Mandl Gábor.  

– Szerettem az atlétikát, a kézilabdát. Szentesen a 80-as években a női vonalon komoly szinten folyt a játék. Szegedre 

kerülve a Szegedi Textilművek keresett meg bennünket, így kezdődött a városban a kézilabdás karrierünk. Szép idő-

szakot éltünk meg, és jó érzés akár egy Pick-meccset megnézni, vagy a televízióban végig izgulni egy-egy válogatott 

meccset, hiszen mindig akad köztük egykori tanítvány. Mi nem vagyunk olyanok – talán az a mentalitásunkból fakad 

–, hogy SMS-t írjunk, gratuláljunk nekik az elért sikerhez, hanem inkább otthon magunk között vagyunk büszkék ar-

ra, hogy talán mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy sikeresek legyenek – fejezte be a beszélgetést Mandl Aliz. 

 

A Mandl házaspár sok-sok tehetséges kézilabdást nevelt.  

Fotó: Frank Yvette 



Atlétika: 

taroltak a 

Titánok 

Brnóban 
2012. szeptember 17., 

hétfő •   

A varsói diákolimpi-

kon Európa-bajnokság 

után, szeptember 10-

12. között nemzetközi 

gyermek atlétikai versenyt rendeztek Brnóban, ahol a szegedi Titán 

Triatlon Club is népes küldöttséggel képviselte magát – fantasztikus 

eredményeket elérve. 
A Titán TC atlétái tavaly első alkalommal vettek részt ezen a nagyszabású 

versenyen, amelyen idén, az olimpia évében nem csak rekordok dőltek, de 

a résztvevők száma is. “A verseny fantasztikus megnyitóval kezdődött hét-

fő este, majd kedd reggel már korán a pályára szólították a versenyzőket. 

Az első napon szeles, meleg időjárás volt, ami kicsit összezavarta távolug-

róimat, akik közül csak Diallo Alina jutott döntőbe nagy szerencsével. 60 

méteren jöttek a selejtezők, ahol két tavalyi győztes is rajthoz állt Répássy 

Hanna és Vas Evelin személyében. Sajnos náluk látszott, hogy fáradtak a 

varsói verseny és utazás miatt, de azért a döntőbe kerültek. Az első napot 

Kovács Gergely koronázta meg, aki a Diákolimpia 600 méteres győzelme 

után hasonló fantasztikus hajrával és óriási egyéni csúccsal nyert 800 mé-

teren. Vacsora előtt még a 150-en indulók megkongatták a harangot, mivel 

2-2 titános került a 13 évesek döntőjébe. Itt Bódis Gergő után Vas Evelin 

is győzött 150 méteren, míg Horvát Luca elcsípett egy 3. helyezést. 800 

méteren Darabos Aliz részére jutott bronzérem, de itt mindhárom lányt ki 

kell emelnem. Dettike futásánál őrjöngött a lelátó, a kicsi leány élre állt és 

futott a győzelemért, amit igaz, egy kislány megpróbált tőle elvenni, de 

nem sikerült. Donát 1500 méteren egy helyezést javítva óriási egyéni 

csúccsal lett 2., míg 600 méteren Hanna és Blanka egy futamba kerülve 

próbáltak meg felfutni a dobogóra, ami csak egyikőjüknek, Hannának si-

került. Közben Niki a kislabdánál 6. helyezést ért el új egyéni csúccsal. 

Ezen a napon a nap rendesen elaludt, mert látni sem láttuk a felhőktől és a 

folyamatos gyenge szitálástól. Ettől függetlenül kiváló hőmérséklet ural-

kodott a pályán, aminek köszönhetően fantasztikus versenyeket és ered-

ményeket értünk el” – olvasható Menyhárt Zoltán, a Titán TC atlétaedző-

jének lelkes beszámolójában. 
 

Eredmények: 

Leány 11 évesek távolugrás: 
…11. Halasi Blanka 

Leány 11 évesek 60 m: 
…5. Répássy Hanna 8,96 s 

Fiú 13 évesek 60 m: 
…5. Bódis Gergő 8,05 s 

Leány 13 évesek 60 m: 
…4. Vas Evelin 8,36 s 

…Kerekes Nikoletta 

Leány 13 évesek távolugrás: 
…6. Diallo Alina 461 cm 

…Horváth Luca 

Fiú 13 évesek 800 m: 
1. Kovács Gergely 2’13,76 egyéni csúcs 

Fiú 13 évesek 150 m: 
1. Bódis Gergő 18,83 s egyéni csúcs 

…8. Kovács Gergely 19,63 s 

Leány 13 évesek 150 m: 
1. Vas Evelin 19,85 s egyéni csúcs 

3. Horváth Luca 20,49 s egyéni csúcs 

…Darabos Aliz 

…Diallo Alina 

…Bodai Bernadett 

…Bernátsky Dorottya 

Leány 13 évesek 800 m: 
3. Darabos Aliz 2’26,71 egyéni csúcs 

…6. Bodai Bernadett 2’31,70 egyéni csúcs 

…11. Bernátsky Dorottya 2’34,05 egyéni 

csúcs 

Leány 13 évesek kislabdahajítás: 
…6. Kerekes Nikoletta 49,58 m egyéni 

csúcs 

Fiú 15 évesek 1500 m: 
2. Kopasz Donát 4’20,82 egyéni csúcs 

Leány 11 évesek 60 m: 
2. Répássy Hanna 1’51,20 

…11. Halasi Blanka 1’59,79 

Leány 99/01 4×60 m: 

…4. Magyarország “A” váltó 33,59 s 

…9. Magyarország “B” váltó 35,35 s 

A Titánok között fellelhetők iskolánk je-

lenlegi és volt diákjai. Büszkék vagyunk 

rájuk! 

 
Benák Armand a nyári szünet-

ben szorgalmasan gyakorolt mó-

rahalmi csapatával a floridai vi-

lágbajnokságra, ahol 21 ország 

1200 versenyzője vett részt. A 

versenyre Tampában került sor 

augusztus 2-án junior kategóriá-

ban, a 12-14 évesek korosztályá-

ban. Csodálatos gyakorlatot be-

mutatva 3. helyen végzett. Hon-

lapunkon hamarosan megtekint-

hetitek gyakorlatát.  

Bódis Gergő Brnóban, 150 mé-

teren lett Európa bajnok. 

Gratulálunk a szép eredmények-

hez és további sportsikereket 

kívánunk! 

 



SZEGEDma.hu 

Atlétika: Zentán taroltak a Titánok  
2012. október 9., kedd •   

Zentán vettek részt idei utolsó pályaversenyükön a Titán Triatlon Club atlétika szakosztályának ifjú ti-

tánjai. 
 

Szombaton ragyogó időben a délvidéki Zentán a Titán TC 11 versenyzője vett részt az Alltech Kupa nevet vi-

selő Zentai Nyílt Serdülő Bajnokságon, az idei utolsó pályaversenyen. Az összesen több mint 300 fős mezőny-

ben a szegedi hosszútávfutók remekül szerepeltek, minden számban ahol indultak győzelmet arattak az ifjak. 

Kovács Gergely 600 méteren a két bajnoki (diákolimpia, egyéni ob) címe mellé és a brnói 800 méteres győzel-

me mellé ezt a versenyt is megnyerte kiváló eredménnyel. Dömösi Petra és Pálfi Fanni a korábbi versenyzést 

folytatva ismét nagyszerű futást produkált, ezúttal előbbi javára dőlt el a küzdelem. Menyhárt Zoltán atlétaedző 

rajtuk kívül Bódis Gergő 200 méteres eredményét és Halasi Blanka hárompróbáját emelte ki, utóbbi e megmé-

rettetés során ráadásul minden versenyszámot megnyert. 

Eredmények: 
Leány 2001/2002, hárompróba: 
1. Halasi Blanka (8,9 s; 33,64 m; 415 cm) 105pont 

Leány 1999/2000, 60 m: 
1. Horváth Luca 8,2 s 

2. Kerekes Nikoletta 8,7 s 

Leány 1999/2000, távolugrás: 
3. Horváth Luca 445 cm 

Leány 1999/2000, 600 m: 
1. Darabos Aliz 1’47,4 

2. Bernátsky Dorottya 1’48,8 

 

Leány 2001/2002, 600 m: 
1. Dömösi Petra 1’54,8 

2. Pálfi Fanni 1’55,3 

Leány 1997/1998, 800 m: 
1. Takács Eliza 2’29,8 

Fiú 1999/2000, 200 m: 
1. Bódis Gergő 25,4 s 

Fiú 1999/2000, 600 m: 
1. Kovács Gergely 1’37,4 

Fiú 1997/1998, 1000 m: 
1. Kopasz Donát 2’48,4 

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2012/10/Titanok_Zenta1a.jpg


 
 
Benák Armand élménybeszámolója 
(WC 2012 Rope Skipping) 
Nagy várakozással készültem a 2012. évi Kötélugró Világbajnokságra, melyet Floridában rendezett meg a sportág világszövetsége (FISAC-IRSF) 2012.07.30.-
2012.08.08. között. 
Nyáron gyakran megnéztem Észak-Amerika térképén, a legdélibb államot, ahol szubtrópusi éghajlat és szinte egész évben nyár van. Megkerestem a helyszínt, 
Tampát is, mely Florida nyugati partján fekszik és az állam harmadik legnagyobb városa, több mint 2.5 millió lakossal, hatalmas hajókikötővel, repülőtérrel, egyete-
mekkel, és toronyházakkal. Tampa nevezetessége még egy óriási élménypark és állatkert is melyet „Bush Garden”-nek neveznek hajmeresztő hullámvasutakkal és 
annyi látványossággal, hogy a belépő jegy is két napig érvényes. 

8 éves koromban kezdtem az ugrókötelezést Nóra néninél az iskolai sportkörben. Rendszeresen részt veszek a területi és 
országos bajnokságokon. 2012-ben négyszeres magyar bajnokként indultam a tavaszi VB válogató versenyeken korosztá-
lyomban. Március közepén került kihirdetésre, hogy a magyar válogatott „junior/12-14 év/” korcsoportos tagjaként Molnár Gá-
bor (felnőtt-) csapattársammal együtt részt vehetünk az amerikai világversenyen. 
Számos szervezési és előkészítő munka előzte meg a versenyt, melyet Édesanyám és a Magyar Ugrókötél Szövetség koordi-
nált. Én rendszeresen edzettem, fejlesztettem az állóképességem, a gyorserő kifejtést, valamint az akrobatikus elemeket töké-
letesítettem egyéni gyakorlatomban. Ebben a sportágban az elérhető pontszámot a gyakorlatba épített elemek nehézségi foka 
és a látványos kivitelezés együttesen alkotják. 
A nyári szünetben a népszerű mórahalmi csapat versenyzőivel együtt készültem, ahol sok tanácsot technikai és szakmai irá-
nyítást kaptam. Szinte mindennap edzettünk és sokat tanultam, fejlődtem.  
Elérkezett az utazás napja, július 29.-e. Az egri csapattársakkal utaztunk ki együtt délelőtti indulással Budapest-Párizs; Párizs-
Ditroit; Ditroit-Tampa útvonalon két átszállással. Ottani idő szerint 23 órakor érkeztünk meg Tampába, ahol a szervezők egyik 
képviselője várt bennünket. Az első éjszakát egy panzióban töltöttük és másnap utaztunk a verseny helyszínére, a Dél-Floridai 
Egyetem területére. Az Egyetem olyan nagy területen működött és annyi karral rendelkezett, hogy négy útvonalon saját busz-
járattal lehetett közlekedni az épületei között, és a belváros felé. 
Július 30.- a regisztrálás és a megnyitó napja volt. Megkaptuk a verseny programkönyvét, (résztvevők, helyszínek, időpontok 
stb.) elfoglaltuk a Kollégiumi szobákat, megnéztük az Étkezőt, a Sportcsarnokot és az edzőtermeket. 5 kontinens 21 ország 

több mint 1200 résztvevője képviselte magát a világversenyen. 
Július 31- Augusztus 1. Megragadtam minden lehetőséget, hogy inkább gyakoroljak az edzőteremben, mint sem izguljak az arénában a versenytársakat figyelve. 
Anyukám igyekezett segíteni, hogy leküzdjem a lámpalázam. Így megismerkedtem az edzőteremben a honkongi, koreai, ausztrál és más nemzetiségű versenyzőkkel 
is. Gyakorolhattam az angolt is egy kicsit és mutattunk egymásnak érdekes elemeket, technikákat is. Személyesen találkoztam az edzőteremben Luke Boon-nal is, a 
2010. évi ausztrál felnőtt világbajnokkal, aki biztatott és meg is dicsért, majd egy közös képet is készítettünk. 
Augusztus 2. Az egyköteles egyéni junior verseny napja 
A (30 mp-es) gyorsasági és az (180mp-es) állóképességi futások 8 pályán zajlottak párhuzamosan. Az eredményeket hatalmas kivetítőn követhették a nézők. Az 
amerikai sport televízió élőközvetítésben sugározta a versenyt, így itthon is lehetett nézni a közvetítést a televízió honlapján. Gyorsan zajlottak az események, nagyon 
jól szervezett volt a verseny. Jól esett, hogy a magyar csapattársaim és a kísérők a lelátóról hangosan szurkoltak nekem. Úgy emlékszem, hogy az egyéni gyakorla-
tom előtti percekben, már csak a zene ütemét hallottam a fejemben és láttam magam előtt, ahogyan végrehajtom az elemsorokat. Ekkor meghallottam a nevem és 
Detti néni utolsó tanácsaival felkísért a pálya szélére. Nem tudom felidézni a szavait, csak arra a nyugalomra emlékszem, ahogyan beszélt hozzám, és ez átragadt 
rám is, már nem izgultam, csak koncentráltam. Két kisebb hibát vétettem, amelyekre jól emlékszem, de igyekeztem gyorsan kijavítani ezeket. A szabadon választott 
gyakorlatom közben többször vastapssal jutalmaztak a nézők és hallottam a magyarok lelkes, hangos biztatását. Detti néni elégedetten mosolygott és nagyon megdi-
csért. Mindketten tudtuk, hogy egy értékes akrobatikus elemet kicseréltem egy, az edzőteremben 
tanult új elemre, amibe ráadásul még hiba is csúszott. Éreztem, hogy hibáztam, de Ő ezt csak késő 
délután kérte számon. Anyukám folyamatosan követte a versenytársak pontértékelését is, így jelezte, 
hogy az első 10-ben biztosan benne vagyok. Este 7 órakor kezdődött az eredményhirdetés. A ver-
senyzők nemzetenként felsorakoztak, majd ünnepélyes megnyitó után megkezdődött a junior bajnok-
ság eredményhirdetése. Minden versenyszámban külön hirdettek eredményt. Az összesített ered-
ményt is a 6. helyezéstől hirdették ki. A szabadon választott gyakorlatommal 3. (bronzérmet) összesí-
tett eredményben pedig 6. helyet szereztem. Mindenki gratulált és én nagyon boldog voltam, hogy 
felállhattam erre a nagy dobogóra. 
Augusztus 3- 6. A megérdemelt pihenés 
Tampában a verseny helyszínén két nap technikai szünet volt, így a külföldi és hazai társaink is pihe-
néssel töltötték a következő napokat a felnőtt világverseny előtt. Mi édesanyámmal elutaztunk West 
Palmba vonattal, ahol egy régi kedves barátnője várt bennünket, a közeli Port St. Luise-ból. Fantasz-
tikus városnézéssel, óceáni fürdőzéssel és sok-sok élménnyel pihenéssel telt a 3 napos vendégeske-
désünk. Amikor visszatértünk Tampába, a pihenésünk 4. napján a mórahalmi csapattal ellátogattunk 
a Tampa öböl (Mexikói öbölnél) legszebb fürdőhelyére Clearwater-be, melyet Florida legtisztább vizű 
part szakaszaként emlegetnek. A strand bejáratánál delfin szobor park fogadja a látogatót, mert a 
delfinek ezen a szakaszon rendszeresen kijönnek a partra. Először azt hittem, ez csak szóbeszéd, 
amikor egyszer csak fürdőzés közben megjelent egy igazi delfin 50-60 m-re a bóják mögött és hatal-
mas boldog felugrásokkal üdvözölt bennünket. Sajnos mire én felvehettem volna a produkcióját el is 
tünt. 
Augusztus 7. Felnőtt világverseny 
Szurkoltunk a magyar válogatott minden tagjának és nagyon büszkék voltunk az eredményeikre. 
Lajos Vanda 1. Bánhegyi Hanna 2. helyezésére, és a csapatversenyekben szerzett összes éremre és 
regisztrált helyezésre. Gábor csapattársam nagyon erős mezőnyben szabadon választott gyakorlatá-
val 30. helyezést ért el. Este ünnepélyes gálaműsorral készültek az egyes nemzetek, mellyel a világ-
verseny véget ért. Kihirdették, hogy a 2014. évi Világbajnokság Honkongba kerül megrendezésre, 
melynek valamennyi ázsiai csapat nagyon-nagyon örült. 
Augusztus 8. Tábor 
8-10 fős különböző nemzetiségű és életkorú csoportokat alkottunk és egy ugróköteles team-vezetőt 
jelöltek ki hozzánk. Tőle tanult a csoport új vagy egyedi elemeket, melyeket a begyakorlást követően 
be kellett mutatnunk a többieknek. Sokat tanultunk egymástól és sportbarátságokat kötöttünk. Kitűző-
ket, pólókat, karkötőket, kabalákat cseréltünk egymással. Mindannyian bízunk abban, hogy két év 
múlva újra találkozhatunk!!!!! Ezen a napon medencés, disco partis búcsúest volt kicsiknek és na-
gyoknak is. Mi is éjfél után feküdtünk csak le. 
Augusztus 9.-10. Hazautazás 
9.-én délután indult a repülőgépünk, a már megszokott útvonalon, ahogyan érkeztünk. Összepakoltunk, megebédeltünk és kimentünk a repülőtérre. Fáradt és jóleső 
érzéssel utaztam haza. Már egyáltalán nem szorongtam az Atlanti óceán felett töltött órákban sem, igaz ezt nagyrészt átaludtam, hiszen éjszaka volt. A 6 óra időelto-
lódás most hozzáadódott a „reggeli” ébredésünkhöz, hiszen Párizsban mikor leszálltunk, már déli 12 óra volt. Este érkeztünk Budapestre, ahol Apukám és a család-
tagjaim vártak ránk és gratuláltak nekem. Nagyon büszkék voltak ránk, mert ők is látták a sporttelevízió élőközvetítését a versenyről, így interneten keresztül velünk 
voltak és folyamatosan szurkoltak értünk. 
 
Köszönöm az Iskolámnak, és minden támogatómnak, akik segítettek és lehetővé tették, hogy részt vegyek a világversenyen. Külön köszönöm edzőim, Molnár Gábor, 
Martyin Lászlóné (Detti néni) Farkas Csamangó Petra és Farkas Csamangó Dalma fáradtságos szakmai munkáját, akikkel felkészültem, és valóra válthattam egy 
nagy álmom. 
 
Benák Armand 
Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola 6.b 



Végzőseink bankettje június 13-án volt, majd június 15-én búcsúztunk tőlük,  

a tanévet június 22-én zártuk. 



 

A tanítási 

év zárását 

követően különböző táborokat 

szerveztünk tanítványainknak: an-

gol, német nyelvi, napközis, illet-

ve ugróköteles táborokban tölt-

hették egy, illetve két hétig tartal-

masan szabadidejüket. 

Ismerd meg önmagad! – hirdeti már több, 

mint két és fél ezer éve az ókori görögök 

leghíresebb jóshelyének- Delfi jósdájának 

a jelmondata. 

Az előző tanévben  drog-prevenciós prog-

ramban vettek részt iskolánk felső tagoza-

tos diákjai. Az órák során az volt a cél, 

hogy a számos játékos feladaton, kommu-

nikációs gyakorlaton keresztül önismere-

tüket megszilárdítva, könnyen tudjanak 

NEM-et mondani abban az esetben, ha 

valami vagy valaki a káros szenvedélyek 

(alkohol, kábítószer, dohányzás) kipróbá-

lásában ígéri a megoldást problémájukra. 

Ebben orvos, pszichológus és mentálhigi-

énés szakemberek voltak segítségükre. 

Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy a nyári szünetben  kötélugró táborba jelentkezhetnek a sport iránt érdeklődő tanulók. 

Idén a vakáció második hetében, június 25- 29-ig  népesítették be a tornatermet délelőttönként  az ugrókötelesek. 

Iskolánk vezetésének támogatásával az edző tábor jelleggel kialakított programokon Ördög Nóra tanárnő vezetésével hajtották lelkesen a 

kötelet a jelentkezők. A sportági ismeretnek megfelelően kezdő és haladó csoportba kerültek a gyerekek, és gyorsasági valamint 

"gyöngyös " kötelekkel dolgozva tanulták a különböző elemeket, gyakorlatokat, a helyes hajtás technikákat. A tábor legfiatalabb résztve-

vője egy 6 éves kisfiú volt (Krékity Mátyás, iskolánk leendő elsőse), aki kb. 8 társával együtt teljesen kezdőként kóstolt bele a kötélugrás 

fortélyaiba. A haladók   tízen egy néhányan pörgették napról-napra egyre ügyesebben a kötelet. A tábor végére családjukat is meglepték 

újdonsült tudományukkal, és legjobb teljesítményük feltüntetésével emléklapot kaptak, amit boldogan vittek haza a tábor zárásakor.               

Az igazán tartalmas, pörgős, jól sikerült  tábor hangulatáról az ott készült fényképek is ízelítőt adnak, találkozzunk jövőre ugyanitt! 



DIÁKSPORTNAPI BESZÁMOLÓ 
 

 

Az iskola tanulói létszáma: 316 fő 

 

Megvalósult rendezvény: Gyalogtúra a töltésen, amelynek keretén 

belül minden tanuló teljesítette a 2012 méteres futótávot is. 

 

Résztvevők létszáma:          Tanulók: 302 fő 

       Célunk volt a 9 km-es táv megtétele maximum 120 perc alatt az 

iskola közelében lévő töltésen., 7 ellenőrző pont érintésével, iga-

zoló lap aláíratásával, lepecsételtetésével. A 3. és a 4. ellenőrző 

pont között lévő 2012 métert már futva teljesítették a diákok. Kü-

lön versenyt hirdettünk az alsósok és a felsősök között. A progra-

mot nagyon élvezte az iskola minden diákja és pedagógusa.  

Alsósaink közül a 3.a , a felső tagozaton a 6.a osztály teljesítette 

leggyorsabban a feladatot. 



2012. október 5-én olimpiai 

vetélkedőt rendeztünk 3. 4. 

osztályos napköziseinknek. 

Meghívott vendégeink voltak: 

Bódis Gergő 7.a és Benák Ar-

mand 6.b osztályos tanulók. 

 Gergő Brnoban lett Európa 

bajnok 150 méter futásban. 

Tanulóink kérdezhettek tőle, és 

sok érdekeset megtudtunk: pl.: 

azt, hogy izgul-e a versenyek 

előtt, mióta sportol stb. Gergő 

erről a rendezvényünkről is 

edzésre sietett, hiszen másnap 

Zentán egy nemzetközi verse-

nyen kellett indulnia. 

Másik meghívott sportolónk, Benák Armand volt, aki nyáron Tampában az Ug-

rókötél Világbajnokságon lett 3. helyezett. Gyakorlatát élőben és videón is meg-

tekinthették tanítványaink. Nagyon sok érdekes dolgot megtudtunk a versennyel 

kapcsolatban Armandtól és édesanyjától. 

Sportolóinkra büszkék vagyunk. További jó versenyzést kívánunk nekik, és ha-

sonlóan szép eredményeket! 

Olimpiai vetélkedő eredménye: 

 1. helyezett: 4. a osztály csapata ( „Nagy László csapat”: Tamási Dániel, 

Szalai Patrik, Nagy-Pál Máté, Kószó Máté, Rea Barnabás ) 

 2. helyezett: 3. a osztály csapata ( „Gyurta Dániel csapat”: Kiss Anna, 

Krékity Vera, Kószó Balázs, Almási Csenge, Nádházi Bence ) 

 3. helyezett: 3. b osztály csapata ( „Olimpikonok csapat”: Szabó Alex, Ba-

ka Dániel, Körmendi Kata, Radics Szintia, Vinkó Barna ) 

 4. helyezett: 4.b osztály csapata ( „Londoni olimpia csapat”: Borgye Sára, 

Vas Virág, Novaki Laura, Lajos Dominik, Mari Bendegúz ) 

A helyezetteknek gratulálunk. 

Október 1.: Zenei világnap 



Családi nap  
     Október 6-án, szombaton a Családi napi rendezvényünkön kb. 500 résztvevő – tanulóink, 

szüleik, rokonok, barátok, vendégek, a programokban segédkező szponzoraink, iskolánk dol-

gozói – fantasztikus élményekkel gazdagodtak! 

Az időjárás is nekünk kedvezett: csodálatosan szép időnk volt, így a tervezett programjainkat 

maradéktalanul, igazán jó hangulatban tudtuk megrendezni.  

Az első látogatók 8 óra körül érkeztek a családi nap új helyszínére, a Gellért Szabadidőköz-

pontba, és az utolsó osztály kb. 3 órakor hagyta el jó érzésekkel, elégedetten a parkot. 

Az elkészült fényképek önmagukért beszélnek! 
 

A nap versenyeredményei a következők: 
 

- Aszfaltrajzverseny:  

1. helyezett: Vikor Vanessza és édesanyja 2.a (10-es rajz) 

2. helyezett: Simon Lara és édesapja 3.b (9-es rajz) 

3. helyezett: Kurucsai Bettina és édesanyja 3.b (3-as rajz) 

                               Körmendi Kata és édesanyja 3.b (1-es rajz) 

4. helyezett: Letenovics Dóra és édesanyja 3.a (7-es rajz) 

                                 Várhelyi Krisztina és édesapja 3.b (8-as rajz) 

                                 Jankovics Emma  és édesanyja 3.b (11-es rajz) 

Különdíj:      Palázsy Dénes és édesanyja 3.a (5-ös rajz) 

A szép rajzokat köszönjük! 

 

- Kötélhúzó verseny –       alsó tagozat:   felső tagozat: 

    I. hely  3.a  I. hely  8.c 

    II. hely 1.b  II. hely 7.c 

    III. hely 1.a  III. hely 5.a 

 

- Labdarúgó villámtorna:  

I. hely 1-es. csapat: 

 

Vári Bence 

Vári Apuka 

Stavri Gergő 

Szép Noémi 

Dénes Ádám 

Marcika Barnabás 

     

II. hely 3-as csapat      III. hely 4-es csapat 

 

Matijevic Benedek      Mészáros Csongor 

Stammer Szabolcs      Noska ÍDominik 

Kiss Bendegúz                Csíki Rihárd 

Pocsai Márk       Gyömbér Gergő 

Döme Oresz       Melnichuk Viktor 

Szép Apuka       Vári Dániel, Molnár Máté 

  

A díjazottaknak gratulálunk! 

 

 



 

A családi napot a Barboncás Egyesület hangulatos, 

interaktív bábelőadása „indította be” a rendezvény téren 

számunkra felállított színpadon.  

Új kezdeményezés volt az ÖKO-TOTO iskolánk 

támogatására, mellyel az iskola Szülői Szervezetének öt-

lete alapján kitartó és lelkes anyukák segítségével kb. 30-

.000 Ft bevétel gyűlt össze. Köszönjük!! 

A tágas sportcentrumban a hagyományosan meg-

tartott népszerű versenyek mellett új lehetőségek is nyíl-

tak az aktív kikapcsolódásra: pl.falmászás, csónakázás, strandröplabda.  Ezeket örömmel és izga-

tottan vették igénybe a lelkes és kíváncsi családok. Ezen kívül sokaknak nyújtott kellemes él-

ményt a gyönyörű környezetben lévő teniszpályákon a te-

niszezés és… természetesen a szabadtéri sütés-főzés! 

Nagy érdeklődés kísérte a Jonatán Könyvmolyképző fela-

datait, a Kreatív Játszóházat, az Óriás Társasjátékokat és a 

színes kézműves foglalkozásokat, amelyekben igazán sok 

gyermek (és néhány segítő felnőtt is) ügyeskedett önfeled-

ten szórakozva. 

A hagyományos kézműves foglalkozás abban volt különle-

ges, hogy természetes alapanyagokat (magvakat, termése-

ket) is felhasználtak az egyéb anyagok (pl. papírok) mel-

lett, így még kreatívabb és szebbnél-szebb alkotások ké-

szülhettek a nap folyamán. 

A véradáson 27-en adtak vért, amely a tavalyihoz 

hasonlóan nagyon szép és nemes teljesítmény! 

Újdonság volt a „Teddy Maci Kórház” és a 

„rendőrségi foglalkozás”, amelyek szintén nagyon nép-

szerűek, érdekesek voltak. 

Az eredményhirdetések előtt, (a finom ebédek el-

fogyasztása után) iskolánk ugrókötelesei tartottak válto-

zatos, látványos bemutatót nagy sikerrel. 

Köszönjük a szervezőknek, osztályfőnököknek, 

támogatóinknak s minden résztvevőnek, akik hozzájá-

rultak az idei Családi napunk sikeréhez! 

 

Külön köszönet a :  

Gellért Szabadidőközpont vezetőjének, Korcz Lászlónak 

Jonatán Könyvmolyképző vezetőjének, dr. Lele Józsefnek az értékes ajándékkönyvekért 

AVON kozmetikumokért Bajorics Istvánnénak 

Ördögné Eszternek, Markosné Annának a csodálatos mézeskalácsokért 

MOE vezetőjének, Geszner Istvánnak és társainak 

Szegedi Rendőrség segítő munkatársainak 

Ifjúsági Ház „Spájz” csapatának a sok-sok játékért, apró ajándékokért! 

 

Ördög Nóra és Hegyközi Tamás 

főszervezők 



ÖKO-munkacsoport 2012/ 2013.I.negyedéves feladatai: 
 

 

SZEPTEMBERI tervek  

-Kreatív munkavégzés (Bódi K., Napközis mk.) 

-Hírmondó, őszi faliújság (Napközis mk.) 

-Honlap frissítése (Rendszergazda, Igazgató) 

-Tanmenetek ÖKO-szemléletének kialakítása (munkaközösség-vezetők) 

-Egészségvédelemre irányuló célkitűzések (mk.) 

-Mentálhygiéne (zajszint, stressz káros hatásainak csökkentésére törekvés) (mk.) 

-Szelektív hulladékgyűjtés (mk.) 

-Világnapokra plakátkészítés (Alsós mk., Természettud. mk.) 

-Könyvtáriskola szorgalmazása (Szántó Lné) 

-Autómentes Napon: "Két keréken" program szervezése (ÖKO-mcs., Testnevelés mk.) 

-Süni, Vadon Vetélkedőkbe való bekapcsolódás (Horváthné) 

-Mozaik Internetes Verseny regisztrációja, Környezetismeret témakörben (Kissné Edina) 

-Rajzpályázatok figyelése (Kiskunsági N. P., Természetvédelmi: Szitásné, Megyesi A.) 

  

OKTÓBERI tervek  

-Családi Nap (Véradás, Koraszülött M., Tappancs)    okt. 6. 

-Darules  (Ördög N.) 

-Iskolakert gondozása (Turainé, Tóthné K.) 

-Komposztáló, esővízgyűjtő működése (Kecskeméti J.) 

-ÖKO- őrjárat indítása (Dobosné)    okt. 12. 

-Vegyszermentes takarítás szorgalmazása, papírtörlő mennyiségének csökkentése (Kecskeméti J.) 

-ÖKO-könyvtársarok bővítése (Szántó Lné)) 

-Állatok Világnapja (Vetélkedő, plakát)    okt. 10. 

-Hírmondó, Honlap (Napközis mk., Rendszergazda) 

-Egészségvédelmi projektnapok (Bódi K., Megyesi A., Niemi M., Horváthné) 

-Őszi papírgyűjtés (Dobosné)    okt. 18. 

-Kiskunsági Nemzeti Park szakemberének előadása: Energia (3-4. o.)    okt. 18. 

-Halloween party (Niemi M.- Bánáthyné)    okt. 26. 

-Pályázatfigyelő (Zentai J.) 

  

NOVEMBERI tervek 

-Madárbarátkert bővítése Baross u. Óvodával együttműködve (ÖKO-mcs.) 

-Mese-projekt lebonyolítása (Alsós mk., Napközis mk.)    nov. 11-12., 19. 

-Angol nyelvű Mese-projekt előkészítése a köv. tanévre (Reál mk.) 

-Egészségnevelési hónap megszervezése (védőnőhallgatók, fogorvos- Horváthné,Bódi) 

-Zöld Iskolatáska Program indítása  (Dobosné, Megyesi A.)     nov. 22. 

-Óvodák Váltóversenye (Bódi K.)      nov. 22. 

-Pályázatfigyelő (Zentai J.) 

  

ELŐRETEKINTÉS 

DECEMBERI tervek 

-Könyvtáriskola: téli népszokások, jeles napok (Szántó Lné) 

-"Hóprojekt": téli dekorálás természetes anyaggal (Napközi, Alsós mk.) 

-Mikulás ünnep szervezése osztálykeretben  (Tanítók) 

-Madarak karácsonyfája (ÖKO-mcs.)    dec. 14. 

-Madáretetők folyamatos feltöltése (Kecskeméti J., Alsó, Napközi) 

-ÖKO- karácsonyi játszóház iskola előkészítő jelleggel (dísz, ajándék természetes anyagból) (Dobosné, Megyesi A. 

Napközi)   dec. 14. 

-Téli mozgásformák (Testnevelés mk.) 

-Karácsonyi ünnep szervezése (Alsós mk., Napközis mk.)    dec.  22, 



 

Előzetes: 

Félévi szülői értekezletek: 

Alsó tagozat 2013. február 4-én (hétfő) 17 óra 

Felső tagozat 2013. február 5-én (kedd) 17 óra 

Tanévzáró szülői értekezletek: 

Alsó tagozat 2013. május 13-án (hétfő) 17 óra 

Felső tagozat 2013. május 14-én (kedd) 17 óra 

Fogadóórák: azokban a hónapokban, amikor nincs szülői értekezlet 

2012. november 5-én alsós, november 6-án felsős, 

2013. január 7-én alsós, január 8-án felsős, 

2013. április 8-án alsós, április 9-én felsős 

hétfőnként és keddenként 17 óra 

Szünetek: 
Az őszi szünet 2012. október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. október 27. 

(szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). 

A téli szünet 2012. december 27-től 2013. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök). 

A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szü-

net utáni első tanítási nap április 3. (szerda). 

Munkanapok átszervezése: 
Október 27-én (szombat) tanítás nélküli munkanap, november 10-én és december 15-én pedig tanítás lesz. 

Várható programok: 

Zöld iskolatáska program: 

Újszegedi Óvodák Váltóversenye: november 22. (csütörtök 16 óra) 

Karácsonyi ÖKO Játszóház: december 13. (csütörtök 16 óra) 

Barangoló ismerkedés az iskola tantermeivel 2013. február 21. (csütörtök 16 óra) 

Iskola előkészítő foglalkozások:  

Játékos idegen nyelv (német/angol) 2013. január 24. (csütörtök 16 óra)  

Kreatív játékok 2013. március 21. (csütörtök 16 óra) 

Interaktív tábla… 

A ceruza meséje… 

2013. április 4. (csütörtök 16 óra) 

Bruno bear’s playhouse (Játékos angol nyelvi előkészítő foglalkozás a nyelvi osztályba jelentkezők számára): 

2013. február 7. (csütörtök 16 óra) 

2013. február 28. (csütörtök 16 óra) 

2013. március 7. (csütörtök 16 óra) 

A foglalkozások 30 percesek és ingyenesek. Gyermekével bármikor bekapcsolódhat! 

Szeretettel várjuk! 

Társadalmi munka: április 27 

Karácsonyi koncert: december 21. 

Szülők, nevelők bálja: február 15. 

Vörösmarty hetek: november12.-december1. 

Síszünet: január 21-22. 

Az első félév január 11-ig tart. 

Osztálykirándulás: június 6. 

Diákönkormányzati nap: június 7. 

Ballagás: 2013. június 14-én (péntek 17 óra) 

Tanítás nélküli munkanapok száma 5 lesz ebben a tanévben 

A 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és 

edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között 

kell megszervezniük 

   Szerkesztők: Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

    Gregusné Juhász Eleonóra 

    Kurucsai András 

  Fotó:   Niemi Mária 

  Felelős kiadó:     Gulyásné Szabó Klára igazgató 


