


A nyár a pihenés, kirándulás, nyaralás időszaka. 

Ezt várjuk egész évben.  

Végre eljött!  

Mi ezzel a verssel köszöntjük az idei nyarat. 





Bácsvíz Kupa Kecskemét 2015. 03. 28. 

 

Lovász Janka: 

 

50 gyors :      2. hely 

50 pillangó :      2. hely 

100 gyors:      2. hely 

4x100 gyorsváltó tagjaként:  1. hely 

 

Lovász Luca: 

 

100 delfin :      4. hely 

200 gyors:      4. hely 

4X100 gyorsváltó tagjaként :  1. hely 

 

Gyermek Országos Bajnokság Eger 2015. 05. 23-24. 

 

A 2007-es születésű Lovász Janka a 10 évesek között úszott és így szerezte 

meg a 4x50 méteres pillangó váltó tagjaként az 1. helyezést 

 

Lovász Luca: 

 

4x50 pillangó váltó :     1. hely 

4x100 gyorsváltó:     2. hely 

a többi szánban, amiben indult 4. és 5. helyezéseket ért el 

 

Szép volt lányok! Gratulálunk! 



ÚSZÁS 

BÚVÁRÚSZÁS 

2015. június 7-én, Gyöngyösön ren-

dezték meg az Országos Búvárúszó 

Diákolimpiát, ahol a Lovász testvé-

rek a következő eredményeket érték 

el:  

Lovász Luca: 50 m delfin és 100 

gyors 4. hely 

Lovász Janka: 50 m pillangó 2., 200 

m gyors 3., 100 m gyors és 50 m 

gyors 5. hely.  

Kovács Ákos 1.b osztályos diákunk Aquatlon 

versenyen indult 2015. április 19-én Hódmezővá-

sárhelyen, ahol 50 m gyorsúszásban és 200 m 

futásban versenyzett. 2. helyezést ért el. 

Gratulálunk! 



Csamangó Lili és Kovács Réka  

3. a osztályos tanulók újabb kézilabdás 

díja ez a csodálatos kupa 

2015. április 2-6. 

Prága 

3. hely 



Szilágyi Ábel rövidpályás gyorskorcsolyázónk eredményei összegezve: 

 

2013:  

Mikulás Kupa Nemzetközi Bajnokság III. hely 

Tisza Kupa Nemzetközi Bajnokság II. hely 

Országos Bajnokság I. hely 

2014: 

Zágráb Nemzetközi Bajnokság (Horvátország) I. hely 

Celje Nemzetközi Bajnokság (Szlovénia) I. hely 

Mikulás Kupa Nemzetközi Bajnokság III. hely 

Belgrád Nemzetközi Bajnokság (Szerbia) I. hely 

Tisza Kupa Nemzetközi Bajnokság II. hely 

Országos Bajnokság I. hely 

2015: 

Celje Nemzetközi Bajnokság (Szlovénia) II. hely 

Ausztria Nemzetközi Bajnokság I. hely 

Országos Bajnokság I. hely 

Alpok-Adria Nemzetközi Összetett Bajnokság abszolút I. hely 



2015. május 9-én került megrendezésre a   

4. GALGA-SZAC KUPA  

Nemzetközi Karate Bajnokság Kartalon. 

  

Sikerek: 

Simon Lara 10 évesen U12 kumite (bunyó) ka-

tegóriában I. helyezett - arany érmes 

 

Simon Péter 8 évesen U10 kumite (bunyó) ka-

tegóriában III. helyezett - bronz érmes lett. 

 

4 nemzet (Anglia, Románia, Szlovákia és Ma-

gyarország) 20 klubjának közel 400 nevezése 

érkezett a versenyre, így nagyon komoly ver-

senyen érték el az eredményeket. 

 

Eredményeikhez szív-

ből gratulálunk és a 

továbbiakban is ha-

sonló sportsikereket 

kívánunk! 

 



2015. április 16. 

Kötélugró bemutató 



Az utóbbi időben egyre népszerűbb a KÖTÉLUGRÁS  Magyarországon: különböző rendezvényeken, ün-

nepi programokon is láthatunk ugróköteles fiatalokat, de egyre többen versenyszerűen is űzik ezt a látvá-

nyos, ám cseppet sem könnyű sportot.  

 

A mi iskolánkban évek óta rendszeresen gyakorolják az ugrálókötelezés fortélyait az edzéseken a gyere-

kek, és a városban már egyre szélesebb körben tudnak erről. 

Ezért is kapott ugróköteles csoportunk meghívást  a szegedi Egyetem JGY Pedagógusképző Karának  ta-

vaszi Hök-napjára. 

 

Tanulóink  április 16-án, csütörtökön kora délután egyéni, páros és csapat gyakorlatokkal igyekeztek szó-

rakoztatni az érdeklődő egyetemista közönséget. Ördög Nóra Eszter tanárnő, és Selmeci Tímea főiskolai 

hallgató vezetésével gyönyörű napsütéses időben, az egyetemi Sportcentrum udvarán  nagy sikerrel mutat-

tak be ízelítőt kis-, és nagyobb-köteles produkciókból, és gyorsasági hajtásokból. 

A jó hangulatú bemutató után a gyerekek jutalmul  ugrálóvárban  lazíthattak, és "zsonglőr-képző" foglalko-

zásokon vehettek részt nagy örömükre. A rendezvény részleteit, hangulatát az ott készült képek jól tükrö-

zik. 

További képek az alábbi linkre kattintva láthatók: 

http://www.partyponty.hu/albums/2556 

http://www.partyponty.hu/albums/2556


2015. május 16. 

Kötélugró bemutató a  

Dózsa György Általános Iskolában 



KÉZILABDA  DIÁKOLIMPIA  III. IV. korcsoport  

MEGYEI DÖNTŐK 

TELJES SIKERREL ZÁRULT 

 

 

 

A 2014/15 -ős tanévben mindkét korcsoportban megye győztes lett az iskolánk. 

Az Etelka sori Sportcsarnokban került megrendezésre, és mindkét korcsoportban 

a Madách Imre Általános Iskola tanulóit győzték le nagy gólkülönbséggel.  

Eredmények: 26:7;  30:12; 

A III. korcsoportos csapat névsora : Gercsó Balázs, Kiss Levente, Rea Barnabás, 

Kószó Balázs, 

Csamangó Zsombor, Kucsera Balázs, térdelnek:Szalai Patrik,Kovács Martin, 

Noska Szabolcs, fekszenek: Újházi Bendegúz, Tamási Dániel,  

felkészítő tanár: Mandl Gábor 

A  IV. korcsoportos csapat névsora: Balán Norbert,Csíki Richárd, Kovács 

Csaba, Borbély András, Szalai Roland, Mészáros Csongor, Hajdú Oli-

vér,Tóth Ádám, fekszik, Boróczky Bence, Bajusz Gergő,  

hiányzik a képről: Lőrincz Marcell, Tőkés Martin, Nagy Balázs. 



 

A május 1-jei hosszú hétvégén került megrendezésre Fehérgyarma-

ton a Kézilabda Diákolimpia IV. korcsoport (2000-es születésűek) 

országos elődöntője. A szegedi Vörösmarty Mihály Ált.Iskola csa-

pata 6 órás utazás után először a Sárospatak csapatával kellett, 

hogy megmérkőzzön. Szerencsére könnyedén, több mint 10 gólos 

győzelemmel hangolódott rá a következő, továbbjutást eldöntő 

mérkőzésre. A második meccs igen nehéz ellenfelet hozott, a Hajdú-

nánás csapatát. A fiatalok és edzőjük teljes extázisban kézilabdáz-

tak, és 1 gólos győzelemmel bejutottak a Kézilabda Diákolimpia 

Országos döntőjébe, ahol a 8 legjobb fog mérkőzni a Diákolimpiai 

címért. 
 

A döntő 2015.06.04-07 között kerül megrendezésre Debrecen-

ben!  Bár a Vörösmarty csapata szinte mind 2001-es, de felveszik a 

"kesztyűt" az idősebb korcsoporttal!   

Hajrá fiúk,szurkolunk Nektek!!! 
 

A csapat tagjai: felső sor:  Marczika Barnabás, Tőkés Martin, 

Balán Norbert, Lőrincz Marcell, Csíki Richárd, Nagy Balázs, Haj-

dú Olivér, Bajusz Gergő, Mandl Gábor edző 

térdelnek: Borbély András, Mészáros Csongor, Tóth Ádám, Kovács 

Csaba 

elől a kapusok: Boróczky Bence, Szalai Roland 



Debrecenben került megrendezésre az elmúlt héten jún. 04-07 kö-

zött a IV. korcsoportban az összevont labdajátékok Diákolimpiai 

Országos Döntője. Kézilabdásainkat a szegedi Vörösmarty 

M.Ált.Iskola csapata képviselte. A fiúk erőn felüli teljesítménnyel 

az idősebb korcsoportban, kiváló eredménnyel érkeztek haza va-

sárnap este. A csoport meccsek során a kézilabda akadémiák csa-

pataival kellett felvenniük a verseny: Alsóörsi NEKA, Békés 

NEKA, Balatonboglár NEKA. Sikerrel vették a megmérettetést, 

majd a mindent eldöntő bronz mérkőzésen, magabiztosan utasítot-

ták maguk mögé a Tatabánya csapatát. 

Ez az eredmény méltó zárása volt ennek a szezonnak, és megérde-

melten mehet pihenőre a csapat!  Gratulálunk!!!! 

 

A csapat tagjai:  Marczika Baranabás, Balán Norbert, Bajusz Ger-

gő, Szalai Roland (a torna legjobb kapusa lett), Boróczky Bence, 

Tóth Ádám, Mészáros Csongor, Csíki Richárd, Lőrincz Marcell, 

Tőkés Martin, Borbély András, Nagy Balázs, Rea Barnabás, Ko-

vács Csaba.  

Felkészítő tanárok: Mandl Alice, Mandl Gábor 

 

Balán Rita szülő beszámolója 







2015. április 26. 

ÁRKÁD FUTÁS 

Iskolánk diákjai és tanárai a legtöbb futóversenyen jelen vannak.  

Így volt ez most is, az április 26-én megrendezett Árkád futófesztiválon is. 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/sokan_voltak_8211_arkad_futofesztival_szegeden/2427185/ 

Az eseményről erre a linkre kattintva lehet többet megtudni. 

Volt tanítványunkról a Délmagyarország ha-

sábjain olvashattunk május 4-én és 5-én. 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/sokan_voltak_8211_arkad_futofesztival_szegeden/2427185/


http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/egyszeruen_szeretek_futni/2429205/ 

Interjú  

Tőkés Martinnal 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/egyszeruen_szeretek_futni/2429205/




2015. március 18. 

Káros szenvedélyek 

vetélkedő 



2015. március 18. 

Könyv– és könyvtárhasználati vetélkedő 

Március 18-án rendezte a Béke Utcai Általános Iskola könyv- és könyvtárhasználati versenyét, melyen idén 

is két csapattal szerepeltünk. 

A 3-4. osztályosok, "kiskönyvtárosok" vetélkedője 16 csapat részvételével zajlott. A délutánt kitöltő izgal-

mas versenyben ugyan nem értünk el helyezést, az első három hely valamelyikét, de ennek ellenére hasz-

nos, érdekes vetélkedőben volt része nyolc tanulónknak: 

a " Hűvősvölgyi Susogós Mackók" csapatának: 

a Héger Dominika, 

Kiss Botond, 

Sebők Adrienn, 

Vikor vanessza együttesnek, 

és a "Hungarikum " csapatnak: 

Fodor Petra, 

Fogarasi Márk, 

Kósa Fanni, 

Záhonyi Botond részvételével. 

Két érdekes könyvet olvastunk el: Csukás István: Hapci rakétával a Hókuszpókusz- szigetre és Bosnyák 

Viktória: Tündérboszorkány című regényét. 

Megismerkedtünk a lexikonok használatával, a könyvtári rend kialakításával, könyvismertetést tanultunk, 

megismertük a könyv részeit és még sok hasznos tudnivalót a könyvtár világából. 

  

Szántó Lajosné felkészítő tanár 



2015. március 31. 

Weöres Sándor  

versillusztrációs rajzpá-

A rajzpályázatra rajzszakkörön ké-

szültek a gyerekek és az itt látható ké-

pek, melyeket Szitásné 

Kőszegi Irén tanárnő 

küldött be. 

4-5 vers volt, amiből vá-

lasztani lehetett.  

4 korcsoportban hirdet-

ték meg a pályázatot, 1-

2, 3-4, 5-6, és 7-8. osztá-

lyosoknak. Több, mint 

300 rajz érkezett, és 

nem csak Szegedről, 

mert díjazottak között 

volt deszki, szatymazi is-

kolából is gyerek. A Sze-

gedi Vörösmarty Mihály Általános Is-

kolából Molnár Zsófia 1.b, Csontos 

Anna és Bakos Mirtill 2. b, Vikor Va-

nessza,  Záhonyi Botond, Kiss Bo-

tond, Lovász Luca 4. a és Almási 

Csenge 5. a osztályos tanulók alkotá-

sait láthatjuk a képeken. Almási 

Csenge az 5-6. osztályosok korcsoportjában 3. lett. A zsűri két fes-

tőművész volt. 

A díjátadást március 31-én tartották a Weöres Sándor Általános Is-

kolában. 

Nagyon örültünk. Az eredménynek. 

Petrucz Diána 

Szülő 

Almási Csenge 5. a osztályos diákunk édesanyja 



Vöröskeresztes Elsősegélynyújtó verseny 

Szeged 

2015. 04. 23 

Mikor beértünk a verseny helyszínére, a Plaza-ba 

egy pultnál regisztrálni kellett a versenyző játékosok-

nak. Miután ez megtörtént egy kisebb helyiségben 

elmondtak részletesen minden információt, amit tud-

ni kellett a versenyről. 9 állomást kellett teljesíteni. 

Nagyon érdekes, életszerű helyzetek, sérülések for-

dultak elő, melyeket a versenyző csapatoknak 

„forgószínpadszerűen” kellett megoldani.  

A főbíró, a Szegedi Mentőállomás egyik vezetője: El-

mer János. 

A verseny végén a főbírón kívül Sasvári Kriszta és 

Herpai Ildikó a Csongrád megyei Vöröskereszt veze-

tői hirdettek eredményt, adták át az okleveleket és az 

ajándékokat a helyezetteknek!  

Csapatunk 2. helyezést ért el ezen a versenyen! 

Több korosztály volt:  

Általános Iskola, Középiskola, Felnőttek 

Az iskolánkat képviselő csapat tagjai: csapatkapitány 

Juhász Brigitta, Mészáros Orsolya, Vass Bettina, 

Hallósy Kincső, Mucsi Máté 7. b osztályos tanulók 

Felkészítőink: iskolánk védőnője Kocsispéterné Szemes Ágnes és 

Ördög Nóra Eszter tanárnő 

Köszönjük a felkészítést, a szervezést! Jövőre is szeretnénk részt 

venni a városi elsősegélynyújtó versenyen! 

A helyszínen készült képek bepillantást adnak a verseny feladatai-

ról, hangulatáról. 

 

Szeged, 2015. 04. 24     Tarjányi Marcell  

          7. b  



A rendezvény célja Ökoiskolai programkóstoló volt. Elméleti és gyakorlati bemutatókat tartottak pedagó-

gusoknak és diákoknak. Különböző iskolazöldítési praktikákat ajánlottak. 

Megvalósításban, környezeti nevelésben partnerek voltak: Csemete Természet- és Környezetvédelmi 

Egyesület, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Szegedi Interaktív Természetismereti Tudástár, Algyői 

Ezerjófű Egyesület 

Az alábbi programokon a résztvevők forgószínpadszerűen vehettek részt: 

1. Megyei játékos természetismereti vetélkedő – az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Madarak és fák 

napja alkalmából rendezte, alsó tagozatosoknak 

2. Év élőlényei - Szegedi Interaktív Természetismereti Tudástár állomása, Kosznai Norbert előadásával 

3. Herman Ottó vándortanösvény bemutatója - Szegedi Interaktív Természetismereti Tudástár állomása, 

Illés Gábor vezetésével 

4. Erdei iskola, természetjárás, Kék túra, táborozás - Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

állomása, Tóth Gábor segédletével 

5. Komposztálás - Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület állomása, Puczkó Éva bemutatásá-

ban 

6. Energia park bemutatója - Algyői Fehér Ignác Általános Iskola diákjai közreműködésével 

7. Témahetek, projektek az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában. Ötletadás. Szavazógépes játék – Papp 

Leonóra, Koczka Ágnes, Iván Zsuzsanna irányításával 

8. Algyői Ezerjófű Egyesület bemutatója 

 

A program ideje alatt Bojtos Ferenc a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesület mint Dél-

alföldi Regionális Zöld Óvoda és Ökoiskola Forrásközpont irodavezetője az Ökoiskola cím pályázattal 

kapcsolatban mentorálást tartott. 

 

A Megyei természetismereti vetélkedőn iskolánkból 

Hegyes Máté 2.a, Sófi Máté Benedek 3.b és Kiss Bo-

tond 4.a osztályos tanulók vettek részt. Jégmadár csa-

patunk a Jómadarakkal és a Csodapókokkal holtver-

senyben a 12. helyen végzett. 

2015. május 8. 

Ökoiskola roadshow az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában 



A Juhász Gyula gyakorló iskola május 20-án rendezte 

az 5-6. osztályos tanulók könyvtárhasználati verse-

nyét, melyen iskolánk 6.a -s tanulói:  

Nagy Bettina,  

Kucsera Balázs, 

Szögi Péter és  

Uzonyi Gyula vettek részt. 

A verseny témája nagyon izgalmas volt: "2015 a fény nemzetközi éve - Szeged, 

a napfény városa". 

Egy szép prezentációval készültünk és Szeged tájépítészetének emlékei közül 

a napsugaras házakról tanultunk. Emellett a könyvtárhasználati ismereteinket 

is bővítettük. 

Nem értünk el dobogós helyezést, mégis megérte részt venni ezen a vetélke-

dőn. 

Szántó Lajosné 

felkészítő tanár 

2015. május 20. 

Könyvtárhasználati verseny 

2015. május 27. 

Népdaléneklési 

verseny 

 

A Gedói általános iskola május 

27-én rendezte meg népdalének-

lési versenyét, melyre a határon 

túlról, Temesvárról is érkeztek 

résztvevők. 

Iskolánkat Kollár Martin 6.b osz-

tályos tanuló képviselet egy 

szép felcsíki népdalcsokorral. 

A 4-6 osztályosok  kategóriájá-

ban, melyben 18 versenyző in-

dult, Martin a zsűri különdíját 

szerezte meg, melynek nagyon 

megörültünk. 

Gáspár Andrea és  

Szántó Lajosné  

felkészítő tanárok 



 

A Bonifert Domonkos Matematikaversenyen 

Krékity Vera Abigél, iskolánk 5. a osztályos ta-

nulója III. helyezést ért el. Az 5. osztályosok 

között. 

Felkészítő tanára Erdei Ágnes tanárnő  volt 

 

Nyelvmester csapatversenyt rendeztek Mi fán 

terem? elnevezéssel. Ezen az 1fordulós, orszá-

gos levelező versenyen Simon Lara és Janko-

vics Emma 5. b osztályos tanulóink 3. helye-

zést értek el az 5. osztályosok korcsoportjá-

ban. 

Az előkelő helyezésekhez szívből gratulálunk! 





2015. március 31.  

Nyuszi futás 



Nyolcadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban a tankerületi könyv- és könyvtárhasználati ver-

senyt a 7-8. osztályos tanulók részére. 

Idén a " Lengyel- magyar barátság " örökzöld témáját választottuk. 

Ez  annál is inkább aktuális, mert városunkban sokan élnek lengyel nemzetiségiek. Meg is hívtuk né-

hányukat:  

 

Pelka Annamariát, szalvator szezetesnővért,  

Dr. Biernacki Karol tiszteletbeli lengyel konzult, a Csongrád Megyei Levéltár igazgatóját és  

Dr. Brzózka Marek egyetemi docens aneszteziológust, vendégeket, akik szívesen eleget tettek a meg-

hívásunknak , sőt Karol úr gyönyörű könyvekkel, a Lengyel- magyar történelmoi olvasókönyv két-

nyelvű példányaival ajándékozta meg a résztvevőket. 

Négy csapat vett részt a vetélkedőn: 

a sándorfalvi "Bratanki" csapat,  

az Arany János iskola "Báthoryak" csapata, 

a szatymazi "Könyvmolyok" és  

a mi iskolánk 7. b-s lányai "Bátrak" csapata. ( Juhász Brigitta, Mészáros Orsolya , Hallósy Kincső és 

Hrotkó Luca) 

Ez lett a ponszámok alapján a sorrend is. 

Akik részt vettek ezen a vetélkedőn, mindannyian 

nyertek:  

sok új ismeretet, hasznos tudnivalókat a két nép tör-

ténetével, híres személyiségeivel, helyszíneivel kap-

csolatban. 

Szántó Lajosné 

szervező tanár 

2015. április 9 

Tankerületi  

könyv– és könyvtárhasználati  

verseny 



2015.  

április  

22. 

Szent György 

napi project  

zárása  

a napköziben 

Lovagi  

Hétpróba 





2015.04.28. 

Tehetség Roadshow 

Szegedi Nemzeti Színház 
 

http://www.delmagyar.hu/kepek/tehetseg_roadshow_szegeden/2042665/ 
 

Április 28-án csütörtökön isko-

lánk tanulói nézőként és sze-

replőként is részt vehettek a 

Szegedi Nemzeti Színházban 

megrendezett Tehetség Roads-

how-n. 

A 3. b osztály diákjai (Halminé 

Nagy Edina tanítványai) nép-

táncos produkcióval színesítet-

ték a műsort. 

http://www.delmagyar.hu/kepek/tehetseg_roadshow_szegeden/2042665/


2015. június 1. 

A felsős színjátszó szakkör bemutatója 



JÚNIUS 4. 

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 

NAPJA 

 

A nemzeti összetartozás napja – a 2010. évi XLV. törvénybe foglalt hivatalos nevén: 

Nemzeti Összetartozás Napja– az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordu-

lójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. 

május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az 

Országgyűlés.  Az erről szóló Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről címet viselő 

törvényjavaslatot Kövér László (Fidesz) és Semjén Zsolt (KDNP) kezdeményezte. Az 

indítványt támogatta a Fidesz, a KDNP és a Jobbik frakciója, míg az MSZP ellene fog-

lalt állást arra hivatkozva, hogy a javaslat „rontja Magyarország jó szomszédi kapcso-

latait és nem szolgálja a határon túli magyarok érdekeit”.  Az MSZP-ből 55-en a nem 

gombot nyomták meg, az LMP-ből 12-en tartózkodtak. 

Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága 

alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, 

melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes 

és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. 

Sólyom László köztársasági elnök 2010. június 3-án aláírta a törvényt, és az napra a 

90. évfordulón, 2010. június 4-én hatályba is lépett.  

 

Iskolánk idén a Szent Györgyi Albert Agórában emlékezett meg erről a napról a Haj-

dújárási Petőfi Sándor Általános Iskola és az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola ta-

nulóinak vendégszereplésével. Fergeteges, jó hangulatú, színvonalas műsort láthattak 

vendégeink. Felejthetetlen élményt nyújtottak mindenkinek. Köszönjük. 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/06/galat-adtak-a-vorosmarty-iskola-diakjai-a-nemzeti-osszetartozas-jegyeben-fotok.html 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_4.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_eml%C3%A9knap
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/2010
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_31.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6v%C3%A9r_L%C3%A1szl%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fidesz_%E2%80%93_Magyar_Polg%C3%A1ri_Sz%C3%B6vets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Semj%C3%A9n_Zsolt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nydemokrata_N%C3%A9pp%C3%A1rt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jobbik_Magyarorsz%C3%A1g%C3%A9rt_Mozgalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Szocialista_P%C3%A1rt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lehet_M%C3%A1s_a_Politika
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lyom_L%C3%A1szl%C3%B3
http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/06/galat-adtak-a-vorosmarty-iskola-diakjai-a-nemzeti-osszetartozas-jegyeben-fotok.html




 

Az országos "Olvass velünk!" levelezős versenyre a 8.b osztály tanulói neveztek.  

( Balogh Renáta, Kocsor Anita, Mészáros Bence) 

Idén egy fordulóból állt a verseny, melyre Anna Frank naplójából kellett felkészül-

nünk. 

A feladatlap számos, komoly figyelmet igénylő, részletes válaszokat kért, ezért több-

ször is el kellett olvasnunk a megrázó történetet. 

Amszterdam városával is megismerkedtünk, hiszen ott játszódnak a 14 éves fiatal lány 

és családjának szomorú eseményei. 

A 66 résztvevő csapat között a pontszámok alapján a 22. helyen végeztünk.  

Szántó Lajosné  

felkészítő tanár 



3. a osztályos tanulóink Borbély László tanár úr 

kíséretével rövid műsort adtak a nyugdíjasok-

nak. Nagy Enikő tanárnő tanítványainak rajzai-

ból és alkotásaiból pedig a helyszínen kiállítást 

is rendeztek. 

Anyák napja az Idősek klubjában 





A Vöröskeresztes tagok számára hagyományosan iskolánk KI-

RÁNDULÁS-t szervezett. Idén  Csanytelekre a Csaj-Tó Tájvédel-

mi Körzet bemutatására, természeti értékeinek felfedezésére in-

dultunk külön busszal.  

A programot 2015. május 13-án, szerdán 12.20-17.00 óráig ter-

veztük, és verőfényes-nyárias melegben maradéktalanul meg is 

tudtuk tartani! 

Ábrahám Krisztián, aki a Kiskunsági Nemzeti Park szakembere, a vidék jó ismerője  kalauzolt most is ben-

nünket a megdöbbentően szép, gazdag madárvilággal benépesített tavak között-mellett.  

Az idő most májusban mindenért kárpótolt bennünket!! Előtte az esős, hideg idő miatt novemberben és 

márciusban el kellett halasztani a programot. Most  iskolánkból  61 tanuló és három kísérő pedagógus vá-

gott neki a madárvilág rejtett kincseit felfedező túrának, és felejthetetlen élményekkel gazdagodva tért visz-

sza. Örülünk, hogy együtt lehettünk kicsik és nagyok, és együtt csodálhattuk meg a környékünk egy újabb 

természeti gyöngyszemét! Az ott készült képek hűen tükrözik a különleges látványt, és bepillantást mutat-

nak a kirándulás hangulatáról is. 

Ördög Nóra Eszter, Vöröskeresztes Tanárelnök 

Szerkesztőségünk tagja, Jankovics Balázs terepen 



Osztálykirándulás 

Az 1. a és 1.b osztályok 2015. június 5-én a Vadnyugaton jártak  





Gyermeknap  

a 2. a osztályban 

2015. május 29. 



PEDAGÓGUS NAP 

 



BANKETT 



2015. június 9. 





“Amíg a hó eltakarja, addig nem fájnak a Föld sebei. 

De minden tavasszal kevesebb lesz néhány fával, egy virággal... 

Tegyünk meg mindent, hogy maradjon ez a Föld úgy a miénk, ahogy kaptuk!” 

 

Kérdezzük meg az állatokat! 

 

Egyszer, valahol Amrika egyik állatkertjében járt egy tudós, akit érdekelt Földünk 

megóvása, és úgy gondolta, az állatokat kérdezi meg, hogy mit tehetnénk, mi 

élőlények bolygónk élhetőbbé tételéért. Ügyesen választotta meg a helyet, hiszen az 

állatkertben sokféle állat él, akik különböző helyekről származnak, és különböző életmódot élnek. 

Megkérte az állatokat, hogy álljanak sorba, hogy mindegyiknek tisztán, érthetően hallhassa a válaszát. Türelmesen várt, egy kis 

idő után megszólalt:  

-Na kezdd te, elefánt! 

- A szelektív szemetesek ellenére még mindig sok szemét hever az utcán! Sok káros anyagot bocsájtanak ki a járművek! 

-Csökkenjen a felesleges áramfogyasztás!-folytatta a kutya!- vegyék jobban igénybe a vízerőműveket, szélerőműveket! 

A majom következett egy fa tetejéről:  

- A banánnal együtt a permetet, vegyszereket is kénytelen vagyok megenni! 

-És ettől az én egészségem se lesz  jobb-fűzte hozzá a varjú. 

-Fóka, téged még nem hallgattunk meg! 

-Szennyezettek a vizek, olvadnak a gleccserek, már az éghajlatok is alig őrzik jellemzőiket.... 

-Ez valóban szomorú, de az a legszomorúbb, hogy az állatok már értik, amit az emberek csak akkor fonak érteni , amikor már 

talán túl késő lesz... 

 

Írta: Nieszner Johanna 5.b osztályos tanuló 

 

Állatok szólnak az emberekhez 

 

A világ összes állatfajából meghívtak néhányat egy gyűlésre, hogy panaszolják el problémáikat az embe-

reknek, hiszen a Föld megóvása, a biztonságos, egészséges élet nem éri el a kívánt szintet. 

Először az oroszlánt kérdezték, aki így válaszolt: 

-Én annak örülnék, ha lennének víztározók a Szaharában! 

A sas ezzel folytatta: 

- Tudom, nem vagyok teljesen önzetlen, de az erőket kellene jobban óvni, hiszen ha körözök a levegőben, 

onnan is jut nekem néhány táplálék, amíg el nem menekülnek az állatok valami tisztább levegőjű, növé-

nyekkel jobban ellátott környezetbe, ami sajnos, egyre kevesebb. 

A pingvin vette át a szót:  

-Ezt nem sokan mondják, de az állatkertbe a gyerekek és sajnos, sok felnőtt is papírgalacsinokat, egyéb 

szemeteket dobál a medencékbe, lehet , hogy nekik nagyon szórakoztató, a mi egészségünket viszont nagy 

mértékben veszélyezteti! És olyan ételeket se dobáljanak be, amelyek a mi táplálásunkra nem alkalmasak! 

A majom azt említette meg, hogy az őserdők is nagy veszélyben vannak, jaj, a savas eső…. Az ipari termé-

kek, a sok hulladék azt a tájat sem kerüli el! 

Az elefánt bólogatott, és a gyaloglás, kerékpározás, tömegközlekedés mellett voksolt a sok autó, benzin-

üzemű jármű ellenében. 

 

Írta: Szögi Péter 6. a osztályos tanuló 

Felkészítő tanáruk: Nagy Enikő 



Tavaszi papírgyűjtés eredménye: 

Alsó tagozat 

2. b osztály 1.106  kg 

3. a osztály     665 kg 

4. a osztály     539 kg 

3. b osztály     275 kg 

2. a osztály     216 kg 

1. b osztály     162 kg 

1. a osztály     157 kg 

Felső tagozat 

8. a osztály 2.387    kg 

6. b osztály    992,5 kg 

6. a osztály    948    kg 

8. b osztály    901,5 kg 

5. b osztály    330    kg 

7. a osztály    264    kg 

7. b osztály    233    kg 

5. a osztály      60    kg 



2015. április 23. 

Veteményezés 

 

Gazolás 



„Szemtől szemben a természettel” prog-

ram keretében „A földigiliszta” projekt 

megvalósítása a 4. a osztályban: 

A földigiliszta közvetlen vizsgálata 

Kísérletek 

„Földigiliszta farm” készítése 

2015. május 28. 



2015. június 4. 

ÖKO-nap 

Erre a napra tervezzük a  TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú, „Teljes körű Iskolai 

Egészségfejlesztés” című kiemelt projekt kapcsán az első Sport Nagyrendezvényünket.  

Kiállítást szerveztünk, a kincsesláda program valamint a lezajlott 8 db egészségfejlesztési 

programunk kapcsán megtartott előadások anyagából.  

Ekkor tartottuk a megvalósult Bringa programunk eredményhirdetését, a legtöbb távot telje-

sítő tanulók, illetve a leggördülékenyebb osztályoknak.  

Az iskola előtti közös fotók elkészítése után indultunk gyalogtúránkra, melynek célja az új-

szegedi Tanösvény meglátogatása, illetve végigjárása volt. 





Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

6726 Szeged, Herke u. 5. 

Iskolánk telefonszáma:  

+36 62/547-132 

Mobilszámok: 

igazgató: +36 20 938-3953 

titkárság: +36 20 938-2413 

Iskolánk e-mail címei:  

iskola@vorosmarty-szeged.sulinet.hu 

vorosmarty.iskola@int.ritek.hu 

Szerkesztők: 

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Masa Péter 8.b 

Jankovics Balázs 8.b 

Fotó:  

Niemi Mária, Ördög Nóra Eszter,  

Gregusné Juhász Eleonóra,  

Tömösiné Csúri Edina 

Felelős kiadó:  

Gulyásné Szabó Klára intézményvezető 

Kellemes pihenést, szép nyarat kívánunk 

minden tanítványunknak és családjának! 


