
3. évfolyam 6. szám 



Ápr. 16-án, szerdán, az 5.a, 6.a, 6.b, 7.a és 7.b osztályok az 1-5. órá-

ban és a 6. óra első 10 percében a Citi Bank által szervezett Road 

Show-n vettek részt a 64, 68, 69, 71 és 72 termekben. Ezt követte 30-

án a JAM-nap, egy vidám sportnap, ahol mindenki kedvére 

zumbázhatott. Köszönjük a Citi Banknak a segítő támogatást. 



Ápr. 26-27. Tavasz Kupát rendeztek   

Hódmezővásárhelyen,  

ahol iskolánk  búvárúszói remekeltek 
 

Lovász Luca 4x50 m gyors váltó tagjaként ért el 1. helyezést 

Lovász Janka 50 m és 100 m gyorson egyaránt a 2. helyet szerezte 

meg 

 

Máj. 17-én szintén Hódmezővásárhelyen  

a Hód Kupán versenyeztek lányaink 

 

Lovász Luca a 4x50 m gyors váltóval ismét 1. helyen végzett, 

Lovász Janka itt 50 m és 100m gyorson is meg tudta szerezni az 1. 

helyezést. 

A közelmúltban Kecskeméten a BÁCSVÍZ-KVSC uszonyos és 

búvárúszó szakosztálya is  versenyt rendezett. Ezen a ver-

senyen jelen volt iskolánk fiú búvárúszója, Farkas Richárd 

is. Erről az eseményről a mellékelt cikkben olvashattok. 

Versenyzőinknek szívből gratulálunk. 



Marcell 2014.04.30-2014.05.04 között 
Rómában a Lazio Cup-on szerepelt a 
Szeol SC 2001-es csapatában, ahol a 32 
csapatból az előkelő 6. helyet szerezték 
meg.  
 
Továbbá a VII. nemzetközi Interliga 
2013/14 szezonjában a Szeol SC 2001-
es csapatának a Tisza Volán történeté-
ben először sikerült 16 csapatból az el-
ső helyet megszerezni nagy fölénnyel.  

Hamarosan le-
zárul a csapat 
NB II-es bajnoki 
szezonja is, 
ahol jelenleg 
szintén az első 
helyen szerepel 
a csapat, re-

méljük a tavaly meg-
szerzett első hely idén 
is megismétlődik. 

Gratulálunk Marcell-
nek és csapatának. 
További hasonló szép 
sikereket kívánunk!  

Rómába érkezés 



Olaszországban járt a Szeol SC 
A Szeol SC 2001-ben született labdarúgói Olaszországban, a Róma melletti Fiuggiban a 32 csapatot 

felvonultató nemzetközi (román, kínai és japán csapatok is rajthoz álltak) Lazio Cup rendezvényen 

vettek részt. 

 

A szegedi fiúk öt mérkőzésükből négy találkozót megnyertek, egyetlen külföldi csapatként bejutottak a 

legjobb nyolc közé. A négy közé jutásért vívott mérkőzésen nagy csatában, 1–0-s vereséget szenvedtek. 

Eredmények, csoportmérkőzések: Szeol SC–Invicta Grosseto 2–1, gólszerzők: Schildkraut Krisztián, Gé-

mes Máté. Szeol SC–Anguillara Sabazia 3–0, gólszerzők: Schidkraut Krisztián 2, Gémes Máté. Szeol SC–

Citta di Fiumicino 1–0, gólszerző: Schildkraut Krisztián. Nyolcaddöntő: Szeol SC–Folgore Amaseno 3–0, 

gólszerzők: Schildkraut Krisztián, Szabó Gergő, Dóra Donát. Negyeddöntő: Szeol SC–Urbetevere 0–1. 

forrás: Délmagyarország  

Iskolánk volt tanítványára, Vágó Fannyra, most 

már mint román bajnokra lehetünk büszkék.  

Gratulálunk. 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/schildkraut_krisztian/10955/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/gemes_mate/14993/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/gemes_mate/14993/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/szabo_gergo/10959/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/dora_donat/10951/


2014. április 26-27-én volt a Magyarország-Szerbia TECOS című határon átnyúló 

együttműködési program által szervezett, Mini-Liga elnevezésű tenisz verseny 1. for-

dulóján egy 2 napos tenisz mini-bajnokság, melyen iskolánk tanulói is indultak. 

 

Az eredmények, melyek hozzánk eljutottak:  
 

Szabó Alex 4.b osztályos 

diákunk arany érmes lett 

Simon Lara 4.b osztályos 

diákunk bronz érmes lett 

Simon Lara és Szabó Alex 

Szabó Alex, Simon Péter, Simon Lara, Vida Alexandra 



Magyarország-Szerbia TECOS című határon átnyúló együttműködési program 

által szervezett, Mini-Liga elnevezésű tenisz verseny 2. fordulóján Vida Alexandra 

4. b osztályos tanulónk 1. helyezést, míg Szabó Alex, szintén 4.b osztályos diákunk 

3. helyezést értek el.  

Teniszezőinknek szívből gratulálunk. Csak így tovább! 



A harmadik-negyedik osztályos lányok a városi diákolimpia „hárompróba” 

bajnokságán harmadik helyezést értek el. A csapat tagjai: Fejes Bianka, 

Lovászi Luca, Kiss Anna, Matijevics Kata, Prajda Szonja, Sebők Adrienn. 

A megyei döntőn május 6-án ismét rajthoz állnak, amihez sok sikert kívá-

nunk nekik. 



Egyéni sikerek az atlétika diákolimpia 

megyei döntőjében – 2014. május 14-én 

Bódis Gergő  (8.a) a 100m-es síkfutás  

megyei döntőjén második helyezést ért el 

 
 

Boróczki Bence (6.a)  a kislabdahajítás 

megyei döntőjén harmadik helyezést ért el. 

Szalai Roland (6.a) az 1500m-es síkfutás 

megyei döntőjén harmadik helyezést ért el. 

Ballai Marcell (8.a) a 300m-es síkfutás megyei döntőjén 

harmadik helyezést ért el. 

GRATULÁLUNK, ÉS TOVÁBBI SIKEREKET KÍVÁNUNK MINDANNYIUKNAK! 

Ballai Marcell a városi diákolimpia  

7-8.osztályosok ötpróba versenyében  

egyéni első helyezést ért el. 

Szurkolunk, hogy május 6-án a  

megyei döntőn is sikerüljön neki. 



Iskolánkban immár 10 éves hagyománya van a KÖTÉLUGRÁSnak. Sőt, az utóbbi évek-

ben egyre népszerűbb, hiszen tanulóink egyre többen és többször hajtják a köteleket az is-

kolai edzéseken kívül az ünnepi programjainkon, és Szeged város különböző rendezvénye-

in. Idén legutóbb  májusban a Gyertyámos utcai Óvodában, és a Pláza mögötti téren rende-

zett városi Családi napokon hívták fel a figyelmet Ördög Nóra Eszter tanárnő tanítványai 

lelkesedésükkel, ügyességükkel. Egyéni, 

páros és csapat gyakorlatokkal szórakoztat-

ták a népes közönséget, hangulatos ízelítőt 

mutattak be kis-, és nagyköteles produkci-

ókból is. Köszönjük a szülők és az iskola 

támogatását! 

Gyertyámos utcai Óvoda 



Városi Családi nap 



Sikerek a tavaszi sportversenyeken: 

Az ötödik-hatodik osztályos fiúk április 29-én a kézilabda diákolimpia megyei dön-

tőjén veretlenül lettek bajnokok.  

A hátsó sorban állnak: Balán Norbert, Csíki Richárd, Marczika Barnabás, Szalai 

Roland, Hajdú Olivér, Mandl Gábor edző. 

Első sor: Kovács Csaba, Borbély András, Mészáros Csongor, Rea Barnabás, Tóth 

Ádám. 

Fekszenek: Boróczki Bence, Bajusz Gergő 

Sok sikert kívánunk az országos elődöntőre. 



A szegedi Vörösmarty Iskola U12-es kézilabdásai 

ebben az évben is szépen meneteltek az országos 

döntők felé.  Az egyik küzdelem a Magyar Kézilabda 

Szövetség Gyermekbajnoksága, ahol a csapat a leg-

jobb 4 közé verekedte be magát, és a hétvégén Buda-

pesten próbálnak minél szebben csillogó érmet sze-

rezni. A bajnokság alatt 30 mérkőzést kellett leját-

szaniuk a fiúknak, melyeken nagyon szép eredmé-

nyekkel helytálltak, a döntőben még 3 mérkőzés vár 

rájuk. 

 

 A másik vonal, pedig a Magyar Diáksport Szövetség 

által rendezett Diákolimpia, ahol szintén az országos 

döntőig jutottak veretlenül a szegedi fiatalok. Itt me-

gyei, területi, majd országos selejtezőn vettek részt a 

gyerekek. Ebben a versenyben Pécset, június köze-

pén fogják összemérni a tudásukat. 

Szurkolunk a fiúknak mind a két döntőben, hogy Ők 

is csillogó éremmel a nyakukban térhessenek haza 

mind a két versenyről!!! 

A csapat tagjai: felső sor: Borbély András, Boróczky 

Bence, Hajdú Olivér, Szalai Roland, Marczika Bar-

nabás, Csíki Richárd, Balán Norbert, Mandl Gábor 

edző 

első sor: Csamangó Zsombor, Kovács Csaba, Mészá-

ros Csongor, Rea Barnabás, Tóth Ádám, Nagy-Pál 

Máté, Bajusz Gergő 



Bognár-Bódi Bernadett 



ISMÉT BAJNOKOK! 

Ismét eltel egy év! Tavaly ilyenkor egy Magyar Bajnok kézilabda csapatot köszönthettünk. Akkor 

azt gondoltuk, hogy ennél feljebb már nem vezet az út! Pedig vezet!!!   

A Vörösmarty 2001-es fiú kézilabda csapata az utánpótlás bajnokságban történelmet írt, hiszen 

megvédte a bajnoki címét, és a korosztályának MAGYAR BAJNOKAI lettek ismét. 

A szezon alatt az alapszakaszban 30 mérkőzést játszottak le a fiúk, rengeteget utaztak. A négyes 

döntőt pedig a 3. helyen várták. A Budapesten megrendezett Final4 pedig minden várakozást fe-

lülmúlt. A csapat extázisban játszott, minden mérkőzését megnyerte, így ŐK lettek a legjobbak 

közül a legjobbak!!! 

A házigazda FTC, a Gyöngyös, valamint az Éles Kézisuli felett aratott győzelemmel bearanyozták 

a hétvégét. A bajnokcsapat tagjai (zárójelben a mezszámok): Bajusz Bruno (39), Bajusz Gergő 

(10), Balán Norbert (51), Borbély András (40), Csamangó Zsombor (3), Csíki Richárd (20), Hajdú 

Olivér (33), Kovács Csaba (9), Marczika Barnabás (1), Mészáros Csongor (18), Nagy-Pál Máté 

(17), Rea Barnabás (5), Szabó Bence (15), Szalai Roland (6), Tóth Ádám (77), Mandl Gábor edző, 

Szabó László másodedző. 

Gratulálunk a fiúknak!!! 
Taxi Plusz 
62/555-555 
62/777-777 
+3630/4-555-555 
+3670/70-111-70   Köszönjük Balán Ritának a részletes beszámolót és a jó fotókat. 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/bajusz_bruno/46472/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/bajusz_gergo/21051/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/balan_norbert/21048/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/borbely_andras/21053/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/csamango_zsombor/46473/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/csiki_richard/21052/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/hajdu_oliver/23526/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/hajdu_oliver/23526/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/kovacs_csaba/8514/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/marczika_barnabas/21055/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/meszaros_csongor/21049/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/nagy-pal_mate/23530/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/hajdu_oliver/23526/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/rea_barnabas/23528/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/szabo_bence/16168/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/szalai_roland/21054/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/toth_adam/7099/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/mandl_gabor/16464/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/szabo_laszlo/217/




Bence, büszkék vagyunk rád. Gratulálunk. 



Kéri Romina ismét remekelt! 

3. a osztályos tanulónk 2014. május  31-én 

Kiskunhalason a Fit Kid Országos Fitness 

Bajnokságon I. helyezést ért el a Főnix 

Fitness versenyzőjeként. 

Romina, gratulálunk! 

Körmendi Kata 4. b osztályos tanulónk az 

ERIMA Országos Kézilabda Gyermek Bajnok-

ságon csapatával 7. helyezést ért el, melyet 

éremmel jutalmaztak. 

Katának is gratulálunk! 



Előző számunk-

ban már hírt ad-

tunk Simon Péter 

remek karate sze-

repléséről. Köz-

ben a sajtóban is 

olvashattunk róla. 

2014.05.17-én rendezték Kartlon a 3. Galga-SZAC Kupa Nemzetközi Wado-Ryu Karate Bajnoksá-

got, ahol sok kemény küzdelme után Simon Lara aranyérmet szerzett. 

Szegedi karate siker: 7 érem nemzetközi versenyen 

2014. május 17-én szombaton megrendezték a 3. GALGA-SZAC KUPA Nemzetközi Karate Bajnok-

ságot, amely Kartalon került megrendezésre.  A verseny felkerült a WUKF világszövetség hivatalos 

eseményei közé, így több nemzet, szövetség és stílus képviseltette magát, pontosabban 396 egyéni és 

63 csapat nevezést regisztráltak. Az Újszegedi Wado-ryu karate klub 7 indulóval vett részt és 7 ér-

met hozott haza: 2 aranyat, 2 ezüstöt és 3 bronzot.  Eredményével a csapat összesítésben azonos 

pontszámmal végzett a 13. helyezettel. 

Szamecz Róza 5 évesen 8 évesek közé felnevezve ezüst érmes, 12 éves kor alatti korosztályban: 

Szamecz Márton formagyakorlat arany, kumite bronz, Rully Vanda kumite bronz, 10 éves kor alatti 

korosztályban Simon Lara kumitében arany, Nyári Róbert 18 év feletti korosztályban kumitében 

ezüst, Orosz Róbert 18 év feletti korosztályban kumitében bronz. 

Üdvözlettel: Stempel Zoltán 

Lara, gratulálunk, 

nagyon büszkék 

vagyunk rád! 



Május 20-án a Fekete István Általános Iskola rendez-

te azt a tehetségkutató versenyt, melyre Hrotkó Luca 

6.b osztályos tanuló jelentkezett iskolánkból. 

A különböző kategóriákban induló versenyzők alsós 

énekes, vers- és prózamondó, hangszeres, felsős éne-

kes és tánc terén bizonyíthatták tudásukat. 

Luca a bemutatott népdalcsokorral a II. helyezést érte 

el, gratulálunk neki és további sikereket kívánunk. 

Gáspár Andrea és Szántó Lajosné felkészítő tanárok 



Május 27-én a Gedói Iskolában ren-

dezték meg a hagyományos népdal-

éneklési versenyt, melyen iskolán-

kat Hrtokó Luca 6. b osztályos ta-

nuló képviselte. a 4- 5- 6. osztályo-

sok kategóriájában, melyben 15-en 

indultak, csak az első három helye-

zett kapott értékelést. Luca sajnos 

nem volt köztük, de azért büszkék 

vagyunk rá, hogy ilyen rangos ver-

senyen képviselte iskolánkat, továb-

bi siketeket kívánunk neki. 

 

Gáspár Andrea és Szántó Lajosné  

felkészítő tanárok 



Június 3-án iskolánk vendégei voltak a vajdasági Hajdújárás község Petőfi Sándor Általá-

nos Iskolának a tanulói igazgatónőjük és néhány tanár kíséretében. A kapcsolatunk több 

éves múltra tekint vissza, hiszen már mi is két alkalommal vendégeik voltunk, és  ők is má-

sodszor látogattak el hozzánk. 

A Nemzeti Összetartozás Napját ünnepeltük egy néptáncgála keretében  Bálint Sándor Mű-

velődési Házban. 

A kilenc néptáncos vajdasági gyermek és kísérőik igazán felejthetetlen élménnyel gazdagí-

tottak bennünket gyönyörű népviseletükben, látványos, pattogós tánckoreográfiájukkal, 

versmondásukkal. 

A mieink is megmutatták a jelenlévő szülőknek és a vendégeknek mindazt a gazdag 

néptáncanyagot, amit az elmúlt év folyamán elsajátítottak. 

A szép, emlékezetes délutánért köszönet Szűcs Anna hajdújárási igazgatónőnek és munka-

társainak, Kiss Ernőnek,a Bálint Sándor Művelődési Ház igazgatójának, Gulyásné Szabó 

Klára igazgatónőnknek, Halminé Edina néptánc oktató tanárnőnek, Dobosné Katalinnak, a 

gála rendezőjének és a sok-sok kollégának a tevékeny részvételért. 

Szántó Lajosné 



Pünkösd hétfőn az újszegedi Te-

réz templom katolikus közösség 

családi  napján iskolánk 2.b osz-

tályos tanulói néptánc műsort 

adtak nagy sikerrel. A 12  

táncoslábú vidám kislány és fiú 

jókedvű, színes koreográfiájuk-

kal, kedves énekükkel vidám 

perceket szereztek a résztvevők-

nek. Köszönjük a gyerekeknek, 

az őket kísérő szülőknek, igazga-

tónőnknek, Klárika néninek, 

Mónika néninek és  Halminé 

Edina néninek, hogy vállalták 

ezt a külön programot a hőség-

ben és szabadidejükből áldoztak, 

hogy tehetséges gyermekeinket 

minél többen megismerjék, érté-

keljék, jó hírünket továbbadják. 

 

Szántóné Babi néni 



Május 27-én a Juhász Gyula Gyakorló Is-

kola könyvtárhasználati versenyén vet-

tünk részt a 6. b osztály tanulóival, Ábra-

hám- Tandari Lászlóval, Kiss Gergellyel, 

Farkas Maximiliánnal és Kovács Csabá-

val. Az idei verseny témája a 135 éve szü-

letett és 80 éve elhunyt népszerű ifjúsági 

író, Móra Ferenc munkássága volt. A fi-

úk, bár nem lettek az első három helyezett 

között, mégis szépen helyt álltak, alapo-

san felkészültek Móra életútjáról, művei-

ről. Hasznos ismeretekkel, tapasztalatok-

kal  gazdagodva, apró kis ajándékokkal 

tértünk haza a verseny után. 

Szántó Lajosné felkészítő tanár 



2014. június 11-én a 3.a osztályban 

jártam. Csodálatosan szép könyvet 

kaptak ajándékba, melyet közösen 

dolgoztak fel. Én már az utómunkála-

tokat láttam. A rajzos illusztrációikat 

fejezték be épp, és felolvasásuk révén 

kis ízelítőt is kaptam Nádori Lídia: 

Sárkány a lépcsőházban c. 

könyvéből. A szünidő közeled-

tével szívesen ajánlom alsós 

diákjainknak nyári olvasmány-

nak, jó szórakozást és kelle-

mes időtöltést kívánva hozzá. 

Gregusné Nóra néni 



Június 11. 







2014. májusi programok, tervek 

 
 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 OKÉV mérések: V.28. 

 Édesanyák ünneplése az alsó tagozaton: V.5-től folyamatosan 

Ajándékok készítése természetes anyagokból 

 Madarak, fák napja (Project nap): V.9. 

 - Zöld napok akadályverseny 

 - Füvészkerti foglalkozások 

 Hungarofitt mérés V.27. 

 Az iskolai Hírlevél Nyárleső számának elkészítése, megjelentetése a honlapon és 

nyomtatott változatának elhelyezése a faliújságokon 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 

2014.júniusi programok, tervek 

 
 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Az ÖKO iskolai programok bemutatása a rendezvényekről készült fotók alapján. 

 Nemzeti összetartozás napja: VI.4. 

 Környezetvédelmi világnap 

 DÖK-nap: VI. 5. 

 Osztálykirándulások:: VI.6. 

Kulturált viselkedés, természetes és mesterséges környezet megfigyelése 

 Kitekintés a nyárra, vakáció alatt se feledkezzem meg arról, hogy „Ökoiskolás” 

vagy! 

 Nyári táborok: 

Angol, Német, NyelvÉsz, ÖKO, Ugróköteles 

 Ballagás VI.13. 

 Tanévzáró ÖKO-san: VI.19. 

 Sportprogramok (folyamatos) 



Föld napja tankerületi vetélkedő 

 

Iskolánkban több éves hagyománya van annak, hogy a természettudományos munka-

közösség a Föld napja tiszteletére környezetvédelmi vetélkedőt szervez a tankerület  7. 

és 8. osztályos tanulóinak számára.  

Április 25-én nyolc szegedi iskola 13 csapata vett részt a játékos akadályversenyen. 

Sajnos a rossz időjárás miatt a vetélkedőt a liget helyett  iskolánk tantermeiben bonyo-

lítottuk le. A csapatok az állomásokon különböző természet- és környezetvédelmi fela-

datokat oldottak meg. 

A vidám, jó hangulatú versenyen az első és a harmadik díjat is a Szegedi Gregor Jó-

zsef Általános Iskola csapatai vitték el. Második helyezést pedig az Alsóvárosi Általá-

nos iskola csapata érte le. 

 

Horváthné Tímár Mária 

munkaközösség-vezető 

 

Képes összeállításunkat a vetélkedőről már előző számunkban közöltük. 



2014. május 9-én rendezték meg Algyőn a Fehér Ignác Álta-

lános Iskolában a Megyei Természetismereti Vetélkedőt, 

ahol 3 tanulónk képviselte iskolánkat: Sófi Máté Benedek 

2.b, Kiss Botond 3.a és Simon Lara 4.b osztályos tanulók. 17 

csapat versenyzett érdekesebbnél érdekesebb feladatokkal 

mint például: feladatlap, betűkavalkád, az Alma együttes 

Fűszerbatyu c. számából fűszernövények nevét kellett ki-

gyűjteni, tekézni Öko módra és még sok más.  

Versenyzőink sajnos dobogóra nem kerül-

tek, de derekasan helyt álltak a nehéz fela-

datokban. Felkészítő tanáruk Turainé Ma-

gyar Ibolya volt. 

Versenyzőinknek és felkészítőjüknek is kö-

szönjük a rengeteg munkát. 



5. a osztály 



5. b osztály 
2014. május 15-én iskolánkba láto-

gattak a Móravárosi Ipari Szakképző 

és Általános Iskola középiskolás tanu-

lói és oktatói. A két 5. osztályba te-

kintettek be. Érdekes és izgalmas fela-

datokkal foglalkoztatták a tanulóin-

kat. 

Memória, dominó játék és Activity 

volt a természetvédelem témakör-

ben, valamint szelektív hulladékgyűj-

tést és az öko tudatos vásárlást gya-

korolták, végül  tejes és üdítős dobo-

zokból pénztárcákat készítettek. 

Köszönjük vendégeinknek ezeket a 

tartalmas és hasznos perceket. 



2014. május 8. 

Eredmények   

Alsó tagozat: 

1. 1.b  725,5kg 

2. 2.a   625,5 kg 

3. 2.b  605kg 

4. 4.b  547kg 

5. 3.a   410 kg 

6. 1.a   141kg 

7. 4.a     41kg 

Felső tagozat 

1. 7.a  2517kg 

2. 8.c  1242kg 

3. 5.b  1073kg 

4. 7.b  1026kg 

5. 6.b  877kg 

6. 5.a  673 kg 

7. 8.a  436kg 

8. 6.a  203kg 



                   

Tisztasági őrjárat , heti rendszerességgel járta körbe a termeket az év folyamán, és nézte a 

termek tisztaságát, rendezettségét, valamint a leoltott villanyokat, és az elzárt vízcsapokat. 

                 

  Eredmények:  

                Tiszta , rendes osztály :  1.a     4.b      2.a 

                Tiszta osztály:    1.b    2.b   4.a  3.a  
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13 + 1 jó tanács a nyárra: 

1. Óvatosan közlekedj! 

2. Jól válaszd meg a barátaidat! 

3. Sötétedés után ne járj egyedül az utcán! 

4. Szüleidet minden esetben tájékoztasd merre jársz és kivel! 

5. Nagyobb összeget soha ne tarts magadnál! 

6. Mindenhol vigyázz értékeidre! 

7. Ne fogadj el semmit idegenektől! 

8. Nyáron is figyelmesen közlekedj! Tartsd be a közlekedési szabályokat! 

9. Soha ne szállj be idegen autójába! 

10. Ha egyedül vagy otthon soha se engedj be idegent a lakásba! 

11. Csak kijelölt strandon fürödj! 

12. Meggondolatlan dolgokat a strandon se tegyél! 

13. A szabályokat a strandon is tartsd be! 

+1 Vigyázz magadra és társaidra! 

VAKÁCIÓ! 

Mindenkinek jó pihenést és hasznos időtöltést kíván  

a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola  

minden dolgozója! 

Iskolánk telefonszáma:  

+36 62/547-132 

Mobilszámok: 

igazgató: +36 20 938-3953 

titkárság: +36 20 938-2413 

Iskolánk e-m
ail c

ímei:  

iskola@vorosmarty
-

szeged.sulinet.h
u 

vorosmarty
.iskola@int.ri

tek.hu 

Szerkesztők: 

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Masa Péter 7.b 

Jankovics Balázs 7.b 

Fotó:  

Niemi Mária, Ördög Nóra,  

Gregusné Juhász Eleonóra,  

Tömösiné Csúri Edina 

Felelős kiadó:  

Gulyásné Szabó Klára igazgató 

Így elfáradtunk tanév végére. 


