
Kányádi Sándor 

Tavaszelő  

Zajlik a Küküllő, 
vonszolódva lépdel, 
hátán a sok súlyos 
dirib-darab jéggel. 

Egyik-másik tábla 
tutajnak beillő 
emeli, billenti, 
viszi a Küküllő. 

Viszi s ha megunja, 
kiveti a partra, 
hogy a nap egy kicsit 
vékonyítson rajta. 

Vállra veszi újra, 
s kéri, invitálja, 
hogy a nap is üljön 
föl a tutajára. 





A húsvét 

A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz el-

jövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állá-

sának megfelelően) tartanak. A Biblia szerint Jézus - pénteki keresztre feszí-

tése után - a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettesítő áldozatával 

megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a 

halál felett. Az eredetileg zsidó ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi 

fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét egybeesik a tavaszi napéj-

egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a 

feltámadás, az újjászületés. 

A név eredete: 

Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott 

negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A böjt után ezen a napon szabad 

először húst enni. A böjt utolsó hetének neve: "nagyhét", a húsvét utáni hét 

húsvét hete, egyes magyar vidékeken "fehérhét" - fehérvasárnapig tart. 

 

A húsvét héber neve "pészah". A szó "kikerülés"-t, "elkerülés"-t jelent, 

utalva arra, hogy a halál angyala elkerülte a zsidóknak bárány vérével meg-

jelölt házait. Innen származik a ritkábban használt angol név, a passover is. 

A kifejezés az ünnep magyar nevében nem található meg, de 

Csíkménaságon a húsvéti körmenet neve: "kikerülés". 

Az angol Easter a német Ostern szóval együtt keresendő. Ose egy germán 

istennő, Ostara a tavasz keleti (v.ö. angol East, német Ost) úrnője, ünnepe a 

tavaszi napéjegyenlőség idején volt. 

A húsvét helye az egyházi évben: 

A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a kora 

tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jé-

zus negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. 

Ezt kisebb-nagyobb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel 

zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. 

Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek 

is nevezik. 

Virágvasárnap a húsvétvasárnap előtti vasárnap, nagyböjt utolsó vasárnap-

ja. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ahol a nép ünnepelte. Ilyenkor hagyo-

mányosan barkát szentelnek, s körmenetben vonulnak be a templomba.

(forrás: internet) 



 

Április elseje eredete 

Állítólag az áprilisi tréfálkozás eredetét Franciaországban kell 

keresnünk, ahol a régi naptár szerint az esztendő április 1-jén 

kezdődött. Ezen a napon ősi szokás szerint az ismerősök ajándékokkal 

lepték meg egymást. IX. Károly király 1564-ben azt a rendeletet hozta, 

hogy az esztendőnek onnantól fogva január 1-jén kell kezdődnie. Így 

az ajándékozások időpontja is áttolódott január elsejére, de az 

emberek eleinte április 1-jén is küldözgettek ajándékokat egymásnak, 

majd – tekintettel a kettős költségre – az április elseji ajándékozgatás 

átalakult: értékes meglepetések helyett inkább tréfákat küldtek, s 

végül kialakult az a szokás, hogy a hamis évkezdetet hamiskodással, 

vagyis bolondozással ünnepelték meg. 

Talán az egyik legrégibb tréfát Toulouse grófja, XIV. Lajos francia 

király fia eszelte ki. Áldozatul Gramont márkit választotta. Március 

31-ének éjszakáján, mialatt a márki aludt, a gróf cinkosaival kilopatta 

a ruháit. Minden egyes darabot felfejtettek, majd újra összevarrtak, de 

szűkebbre. Reggel a márki fel akarta húzni a nadrágját, de nem fért 

bele. Riadtan nyúlt mellénye után, ám nem tudta begombolni. 

Ugyanígy járt a kabátjával is. Javában küszködött, amikor rányitotta 

az ajtót az egyik cinkostárs: „Az istenért, márki, mi történt önnel? 

Egészen meg van dagadva!” A márkiról gyöngyökben hullt a veríték, 

hogy miféle furcsa és borzasztó betegség üthetett ki rajta. Orvosért 

futtattak, aki szintén beavatott volt, és megvizsgálta, receptet írt, majd 

„gondterhelten” távozott. Elszaladtak a recepttel a gyógyszerészhez, 

aki visszaküldte, hogy nem érti. Nem is érthette, mert ez volt ráírva 

latinul: „Accipe cisalia et dissue purpunctum”. Vagyis „Végy ollót, és 

vágd fel a mellényedet!” 

       (Cikk eredete: internet) 

Érdemes tehát április első napján jobban odafigyelni, s ha megvicceljük barátainkat, 
ügyeljünk rá, hogy a vicc senki számára ne legyen kellemetlen! 



TAVASZI PROJEKT   

Március- "Kikelet hava" 
 

Április- "Szelek hava"   

Iskolakert gondozása, munkálatok végzése. Ültetés. 
Lakóhelyünk és közvetlen környezetének megismerése. 

Tanulmányi séta   "Zöld szigetek" szakszerű gondozá-

sa.   Télikert rendbetétele. 

Kerékpártároló karbantartása, bővítése. Szemétszüret (lakosság bevonásával) 

ÖKO-hírmondó Törekvés a szemét-és légszennyezés csökkentésére. 

Folyosó, tantermek tavaszi takarítása, dekorálása. 
2013. március 11. ÖKO-hírmondó 
Közv. környezet, udvar, sportpálya karbantartása, zöl-
dítés. Tavaszi papírgyűjtés. 2013. április 19. 

Honlap "ÖKO-hírek" Honlap "ÖKO-hírek" 

Egészséges táplálkozás, életvitel hangsúlyozása. 
Gyümölcs-délután (gyümölcs saláta, vitaminok) 

ÖKO-őrjárat, Tisztaság ellenőr 
   Környezetvédelmi témanapok 
Szemétszüret (lakosság bevonásával)   

Jeles napok, ünnepek  2013. március 14. 
Séta Petőfi, Kossuth emlékhelyekhez 
  

"Zöld projektórák- projektnapok" 
„Zöld iskolatáska” program 
(nyílt órák a leendő 1. osztályosoknak) 2013. márc. 
22. 
  
Pályázatfigyelő 
Rajzpályázat (Bálint Sándor Művelődési Ház) 
  
Víz Világnapja (Sárkányhajózás, Sétahajózás) 
  

Jeles napok, ünnepek: 
Húsvétolás (népszokások) 2013. április 3. 
Nyuszifutás (jelmezes futódélután) 
Föld Világnapja – Környezetvédelmi Világnap 
Városi vetélkedő (felső tagozat) 2013. április 12. 
  

Sportprogramok: Diákolimpiák 
  
  
  

Múzeumiskola 
Sportprogramok 
Bioépítészeti kiállítás 



Aranyhomok Kupa Kecskemét, 2013. 03. 09. 
 

- Farkas Richárd 2.a : 

Ezüst érmes 100 m uszonyos delfin versenyszámban. 

 

- Lovász luca 2.a : 

Arany érmes 50 és 100 m uszonyos gyorsúszásban. 



Szolnokon rendezték meg idén március 9-10-én a DIÁKOLIMPIAI KÖTÉLUGRÓ országos döntőt, ahol 

BENÁK ARMAND 6. osztályos tanulónk képviselte nagy reményekkel iskolánkat! 

 

Armand 3 versenyszámban indult, és ... mindegyiket megnyerte!! 

Először a gyorsasági futásokban ( 30 és 180 másodperces), majd az egyéni szabadon választott gyakorlatban jeles-

kedett!  

Nagyon hangulatos zenére, látványos akrobatikus elemekkel megtűzdelt, magas pontokat érő gyakorlatot mutatott 

be, ami alatt a  mórahalmi csapattal ( Csongrád megye legeredményesebb csoportja) együtt izgultunk érte! Így 

nem lepődtünk meg, hogy az összetett versenyt is megnyerte. 

Sok-sok edzéssel a háta mögött, megérdemelten állt a dobogó legfelső fokára! 

Külön köszönet Benákné Szűcs Katalin édesanyának a versenyhez nyújtott segítségért. 

 

Gratulálunk Armandnak és további sportsikereket kívánunk, hiszen a legnagyobb cél Neki  idén az európai ver-

senyre való kijutás. Kívánjuk, hogy sikerüljön! 

 

Ördög Nóra Eszter  

testnevelő tanár 



A Kerékpáros Iskola Kupa városi döntőjének megrendezésére 2013. 

április 12-én került sor a Szegedi Rendőrkapitányságon 14 órai kezdet-

tel.  

Gyülekezés, regisztráció 13 órától a  kapitányság aulájában volt. 

A városi döntőn elméleti és ügyességi versenyszámok szerepeltek. Az 

elméleti verseny egy teszt kitöltése volt, míg a kerékpáros ügyességi 

feladatokhoz a pályát a Rendőrkapitányság tornatermében állították 

fel.  

Résztvevők: Szabó Szabina, Zádori Benedek, Nagy Tamás, 

Kónya Gergely, Minkó Gábor 

Hetedikeseink ügyesen szerepeltek ,de sajnálatos módon a megyei döntőbe nem jutottak be. Külön 

megemlíteném Nagy Tamást, aki a nem túl könnyű pályát hibátlanul teljesítette. 

Köszönjük tanítványainknak a részvételt. 

Gregusné Juhász Eleonóra (kísérő tanár) 

 



Kiemelkedő, magabiztos teljesítménnyel 

veretlenül aranyérmesek! 

 

Az országos döntőbe jutott csapat!!!! 

A 2-3. osztályos szivacskézilabdás fiúk a régiódöntőből második helyezettként jutottak az orszá-
gos elődöntőbe. 

Gratulálunk! 

További sikereket kívánunk! 



Országos elődöntőben a 2004-es fiú szivacskézilabdás csapatunk is 

Április 27-én, Lajosmizsén került sor az U8-as korosztály régiódöntőjére. 
A rendező Lajosmizsével kerültünk egy csoportba, nem is tudtuk legyőzni őket. A keresztjátékban a Pick Szeged-

del kellett megküzdenünk, akikkel szemben a megyei fordulóban döntetlennel végeztünk. 

Nagyon ügyesen játszottak a 2-3. osztályosok, akik 4 góllal most jobbnak bizonyultak, és ezzel az eredménnyel 

az országos elődöntőbe jutottak, az utolsó mérkőzés eredményétől függetlenül. 



A szegedi Vörösmarty 

Általános Iskola 2012-

ben nyerte meg a Ha-

tártalanul! pályázatot, 

amely lehetővé tette, 

hogy iskolánk 7. osztá-

lyos tanulói Erdélybe 

látogassanak el. 

2013.03.24-2013.03.28-

ig tartó utazásunk ese-

ményeit meséljük el 

ezen a honlapon. 

Olvass tovább: http://vorosmartysok-

hatartalanul.webnode.hu/blog/  

BGA-12-HA-01-0578 sz. pályázat 

http://vorosmartysok-hatartalanul.webnode.hu/blog/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fvorosmartysok-hatartalanul.webnode.hu%2Fblog%2F
http://vorosmartysok-hatartalanul.webnode.hu/blog/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fvorosmartysok-hatartalanul.webnode.hu%2Fblog%2F






2013. április 4-én, éppen Juhász Gyula születésének 130. évforduló-

ján rendeztük meg a városi könyv- és könyvtárhasználati versenyün-

ket - immár hatodik alkalommal- a költő munkásságáról, költészeté-

ről, szegedi vonatkozásáról. 

6 csapat vett részt a versengésben: elsők lettek az Arany János Álta-

lános Iskola tanulói, a második helyezést a Tarján Kéttannyelvű Ál-

talános Iskola csapata érte el. Harmadik helyen pedig a Béke utcai 

Általános  Iskola csapata végzett. Részt vettek még a versenyen a Ju-

hász Gyula Gyakorló Általános Iskolából, a Szatymazi Általános Is-

kolából egy-egy csapat, és iskolánkat is képviselték a 7.c-s lányok. 

A zsűrizésben közreműködtek: Kulcsár Marianna, Novkovné Hevesi 

Andrea könyvtárosok és Dr. Kapronczay Tamás  az Ötágú Síp Kultu-

rális Egyesület tagja. 

A versenyzők színvonalas felkészülésről tettek tanúságot, a legjobbak 

könyvjutalomban részesültek. 

Szántó Lajosné könyvtáros tanár 



Juhász Gyula múzsája irodalmunk egyik 
legismertebb női alakja. Sok felnőtt fü-
lében, szívében megragadt a „Milyen 
volt szőkesége, nem tudom már… „ 
verssor, ami Annáról íródott. 

Irodalmárok kutatásaiból az is kiderül, 
hogy az Anna-versek címzettje lényegé-
ben nem ismerte a költőt. A szőke mú-
zsa később így emlékezett: „ Mindössze 

egyszer beszéltem vele, akkor is különös körülmények között. Lakáso-
mon víg társaság gyűlt össze, s valaki szólt, hogy künn a jeges téli esté-
ben, az utca túlsó oldalán a fiatal tanár, Juhász Gyula toporog és fagyos-
kodik. 

Kimentem hozzá és behívtam. Halk hangon válaszolt, ha kérdeztem és 
csak hallgatott és hallgatott." 

 

Juhász Gyula: Anna örök 

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál 
emlékeimből lassan, elfakult 
arcképed a szívemben, elmosódott 
a vállaidnak íve, elsuhant 
a hangod és én nem mentem utánad 
az élet egyre mélyebb erdejében. 
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki, 
ma már nem reszketek tekintetedre, 
ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, 
hogy ifjúság bolondság, ó de mégis 
ne hidd szivem, hogy ez hiába volt 
és hogy egészen elmúlt, ó ne hidd! 
Mert benne élsz te minden félrecsúszott 
nyakkendőmben és elvétett szavamban 
és minden eltévesztett köszönésben 
és minden összetépett levelemben 
és egész elhibázott életemben 
élsz és uralkodol örökkön. Amen. 

Schall Anna 



                     Visszhangok… 

Ez év április 4-én, színvonalas vetélkedőre került sor a Vörös-
marty Mihály Általános Iskolában, melynek témája Juhász 
Gyula költészete és a „szülötte várossal” való kapcsolata volt. 
Zsűritagként óriási élményt jelentett annak megtapasztalása, 
hogy a versenyben részt vevő csapatok milyen odaadással ké-
szültek fel a megmérettetésre, és milyen lelkesedéssel vettek 
részt a különböző feladatokban.  

Különösen emlékezetes pillanata volt a vetélkedőnek a tragi-
kus sorsú költő - csapatok által előzetesen kiválasztott - versei-
nek előadása. A szavalatok megható tisztasággal - és az elő-
adók fiatal kora ellenére – mély drámaisággal adták vissza a 
versek mondanivalóját.  

Öröm volt ott lenni és részesévé válni ennek a szép élmény-
nek. Köszönet a diákoknak, és a felkészítő tanároknak. 

Kapronczay Tamás Árpád 

Méltán érezhettem büszkének magam, mikor a vetélkedő 
után Beretka Annamária és Kerekes Patrícia szavalatáról az a 
vélemény fogalmazódott meg a zsűritagok és a kísérő pedagó-
gusok körében, hogy a teremben „megállt a levegő” , oly meg-
ható volt lányaink előadása. 

Köszönet ezért a „visszhangért” két diákunknak, valamint Gás-
pár Andrea és Szántó Lajosné kolleganőknek felkészítő munká-
jukért. 

Batta Zsuzsanna 



A beérkezett plakátok: 



A zsűri: 

A résztvevők: 



2013. április 5-én Budapesten vett részt iskolánk 30 tanulója és a Dózsa iskola diák-

jai egy, a Somogyi Könyvtár szervezésében történt múzeum látogatáson. Két intéz-

ményt, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumot és a Magyar Természettudo-

mányi Múzeumot tekintettük meg és vettünk részt mindkét helyen érdekes, látvá-

nyos foglalkozásokon. 

A Közlekedési Múzeumban 3 foglalkozás kötötte le diákjaink figyelmét: a kerékpár 

története, a városi közlekedés és egy szegedi kiállított villamoson zajlott beszélgetés, 

illetve egy kézműves foglalkozás a kerékpárral kapcsolatban. A kiállítások megte-

kintése nagy élményt szerzett a gyerekeknek, láthattuk a Szent Jupát hajót, régi , 

érdekes terepasztalokat mozdonyokkal, vagonokkal, betekinthettünk 50-100 éve 

közlekedett vonatok utasterébe, lyukasztottunk 1 Ft-os villamos jegyeket, megnéz-

tük a régi korok légi, vízi és szárazföldi járműveit, jegyeket, közlekedési részvénye-

ket. 

Délben egy jóízű három fogásos finom ebéddel vendégeltek meg bennünket a Ma-

nuel étteremben. 

Délután a Természettudományi Múzeumba mentünk, ahol szintén foglalkozás kere-

tében volt alkalmunk elmélyedni a vízi világ csodáiban, élőlényeiben. Itt is lehetősé-

günk nyílt arra, hogy részletesen megnézzünk egy-egy kiállítást, Magyarország ál-

lat- és növényvilágát, a kőzeteket, ásványi anyagokat, Noé bárkáját a sok-sok állat-

tal, a világ legjobb természetfotóit. 

Nagyon hasznos, érdekes és szórakoztató programokban volt részünk, köszönjük a 

Somogyi Könyvtár gyermekkönyvtárosainak a lehetőséget és Nagy Zsuzsanna és 

Östör Szabina könyvtárosok részvételét a nap lebonyolításában. 

Szántó Lajosné könyvtáros tanár. 





Képes összefoglaló a napközis 

gyümölcsnapról: 



A napközis délután perceiben sok hasznos tudnivalót megjegyeztek a gyerekeink az 

egészséges életmódról, többek között azt is, hogy miért fontosak a vitaminok, az ásványi 

anyagok fejlődő szervezetük számára. 

Egyik kérdésük az volt, hogy hogyan őrizhetőek meg a gyümölcsökben található vitami-

nok, s milyen formában tanácsos fogyasztani őket. Nagy volt az egyetértés, hogy a gyü-

mölcssalátákat felnőtt és gyerek egyaránt szereti, minden évszakban ízlés szerint elké-

szíthetőek vitamindúsan. Születtek ínycsiklandó salátaköltemények-igaz ott csak rajzos 

és írásos formában, de otthon bárki számára elkészíthetően.  

Íme egy recept a délutáni ötletelésből: 

Vaníliás gyümölcssaláta 

 

Hozzávalók 4 főre: 

 1 citrom kifacsart leve 

 3 dl víz 

 fél rúd felhasított vanília vagy vaníliás cukor 

 cukor ízlés szerint (2-3 ek) 

 2 narancs 

 1 alma 

 1 körte 

 2-3 kivi 

 2 banán 

 4-5 kisméretű mandarin 

 1 doboz őszibarackbefőtt (vagy ananász, esetleg mindkettő) 

pár szem szegfűszeg 

Elkészítés: 

1. Egy nagyobb üvegtálba öntjük a vizet, belekeverjük a citromlét és a cukrot. Beletesz-
szük a vaníliát és a szegfűszeget. Hozzáöntjük a barackkompót levét, így megkapjuk a 
gyümölcssalátánk levét. 

2. A gyümölcsöket megtisztítjuk, tetszőleges formájúra feldaraboljuk, majd óvatosan be-
leforgatjuk az elkészített lébe. A banánt tegyük bele utoljára, hogy ne törjön meg. 

Jól behűtve tálaljuk. 

Jó étvágyat kívánunk hozzá! 



Iskolánk az idei tanévtől elnyerte a Vöröskeresz-

tes Bázis Iskola címet. Ennek eszmeiségéhez tar-

tozik, hogy a természet szeretetére és tiszteletére 

biztatjuk és neveljük tanulóinkat. Így vöröske-

resztes tagjaink  számára idén két kirándulást is 

szerveztünk ki a szabadba : az elsőt ősszel, főként 

a felső tagozatosoknak, a másodikat pedig ta-

vasszal, az alsó tagozatos diákoknak.  

A két kiránduláson iskolánk csaknem 80 vörös-

keresztes  tanulója vett részt. A novemberi 

DARULES és az áprilisi „FÖLD NAPJA” prog-

ramok is a Szatymazi úti Tisza-völgyi Bemutató 

Háznál kezdődtek. Ábrahám Krisztián szakmai 

vezetése ezután a Kiskunsági Nemzeti Park iga-

zán sok természeti látványossággal bővelkedő te-

rületén folytatódott. Lelkesedése ráragadt a kí-

váncsi nebulókra, akik élményekkel gazdagon 

tértek vissza. 

 A kirándulás jó hangulatát az ott készült fényké-

pek is tükrözik. 

 

      Ördög Nóra Eszter- Tóthné Kőrffy Edina 

                                                                                    

   kísérő tanárok 





Az „Iskolabarangolás” programunk keretében, február 21-én a leendő 1. osztá-
lyosoknak és szüleiknek lehetőséget adtunk arra, hogy megismerkedhessenek 
iskolánk épületével, tantermeivel és az iskolában tanító pedagógusokkal. 

A kis óvodások megilletődve léptek be az iskola épületébe. Rögtön a bejáratnál 
kiszínezhető menetlevelet kaptak, amely segítséget nyújtott a bejárandó útvo-
nalra. Hatalmas tappancsok vezették a megfelelő irányba a látogatókat. A kü-
lönböző helyszíneken játékos feladatok várták a gyerekeket. Minden feladat 
megoldásáért jutalom matricát kaptak, melyeket örömmel ragasztgattak be 
szüleik segítségével a menetlevelükbe. 

Az utolsó állomáson minden kis látogató léggömböt kapott. Az ajándékokat 
szorongatva kezükben már sokkal vidámabban, mosolyogva, felszabadultan kö-
szöntek el iskolánktól. 

Jövőre is hasonló találkozásra várjuk a leendő 1. osztályosokat és szüleiket. 

Horváthné Tímár Mária 



"Mindenik embernek a lelkében dal van,  

És a saját lelkét hallja minden dalban  

És akinek szép a lelkében az ének,  

Az hallja a mások énekét is szépnek"  

(Babits Mihály) 

Szerkesztők: Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

   Gregusné Juhász Eleonóra 

   Kurucsai András 

   Masa Péter 

Fotó:   Niemi Mária 

Felelős kiadó:     Gulyásné Szabó Klára  

   igazgató 

Előzetes: 

Május első vasárnapja: Anyák napja 

Május 11: Társadalmi munka 

Május 13: Szülői értekezlet 

Június 6: Osztálykirándulások 

Június 7: DÖK-nap 

Június 14: Ballagás 

Június 20: Évzáró 

 


