
IV. évfolyam 1. szám 



A Vörösmarty Iskola 2001-es csapata nagyon nehéz 

idényt tudhat a háta mögött. A 2013/2014-es szezon-

ban több "fronton" is küzdöttek a szegedi kézilabdá-

sok. A magyar bajnoki címük megvédésével nem fe-

jeződött be a szezon, hiszen a Diákolimpia Országos 

döntője is várt még rájuk. A városi,területi mérkőzé-

seket majd a selejtezőt is sikeresen vették, így vehet-

tek részt Pécsett a döntőn 2014.06.15-18 között.  

Hatalmas csatákat, kemény küzdelmeket lehetett lát-

ni, volt 1 gólos győzelmük is, de volt 10-es is. Sajnos 

egy mérkőzést elveszítettek, de így is a képzeletbeli 

dobogón végeztek, és a bronzérmet hozhatták haza! 

 

A csapat tagjai:  Bajusz Gergő (10), Balán Norbert 

(51), Borbély András (40), Boróczky Bence 

(16),  Csamangó Zsombor (3), Csíki Richárd (20), Haj-

dú Olivér (33), Kovács Csaba (9), Marczika Barnabás 

(1), Mészáros Csongor (18), Nagy-Pál Máté (17), Rea 

Barnabás (5), Szalai Roland (6), Tóth Ádám (77), 

Mandl Gábor és Mandl Alice edzők. 

 

Balán Rita beszámolója 

A képen  állnak: Mandl Gábor testnevelő,Borbély András, Boróczky Bence, Csíki Richárd, Marczika 

Barnabás, Hajdú Olivér, Balán Norbert, Mandl Alice testnevelő,  

térdelnek: Nagy-Pál Máté, Kovács Csaba, Rea Barnabás, Tóth Ádám, Bajusz Gergő, Mészáros Cson-

gor, Csamangó Zsombor 

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. III. korcsoportos fiú kézilabda csapata  

a Diákolimpián 3. helyezést ért el Pécsen. 

A döntő legjobb kapusa címet Marczika Barnabás kapta. 



Képek a mérkőzésről 







Iskolánkban évről évre egyre 

népszerűbb a KÖTÉLUGRÓ 

tábor a gyerekek körében, 

hiszen egyre többen  ugrálják 

végig lelkesen a  júniusi napo-

kat az utolsó héten! 

 A tornatermekben változatos 

feladatokkal, igazán haszno-

san töltötték a vakáció kezde-

tét a táborba jelentkező kezdő 

és haladóbb ugróköteles tanulók egya-

ránt. Ördög Nóra Eszter tanárnő és 

Molnár Gábor ( iskolánk volt tanulója 

és jeles sportolója), valamint az ő testvé-

re: Mónika  együtt vezették a foglalko-

zásokat. 

A résztvevők közül voltak akik az ala-

pokat, és voltak akik a nehezebb trük-

köket, látványosabb elemeket is el tud-

ták sajátítani az izzasztó, de hangulatos 

edzések során. Örülünk, hogy ilyen so-

kan megkedvelték ezt a sportot, a fény-

képek is bizonyítják ezt! 



A Földtani Intézetben  

kőzeteket, ásványokat néztünk meg 

A Gyékényes Műhelyben ilyen szép dolgokat 

A Természetismereti Tudástárban  

még cápabőrt is simogattunk 



A Vadasparkban látványetetéseket 

láttunk 

A Vadasparkba Hajni néni angolos csoportja is velünk 

tartott 





Vakáció a természetben 

Eljött a várva várt nyári szünet, az első iskolai vakációm. Imádom a természetet, szeretek bicajozni és jó nagyokat túrázni, sejtettem, hogy izgalmas 

élményekben gazdag nyár várhat rám.  

A családommal együtt én is tagja vagyok a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetségnek, eddig 11 gyalogtúrán, 8 kerékpáros teljesítménytúrán és 6 

vártúrán vettem részt.  

Az a legjobb az ilyen túrákon, hogy a rajtban kapunk egy nevezési lapot, amire az ott megadott ellenőrző pontokat kell a megfelelő sorrendben felkeres-

ni és a pecsételő helyet bélyegzővel látják el, mellé mindig jár csoki, frissítő ital és gyümölcs. A célban pedig a túra teljesítésért járó oklevelet vagy em-

léklapot és jelvényt kapom meg. Vannak különleges alkalommal is megrendezett túrák, voltam már éjszakai, mikulás, kisvasutas, hegyi és téli túrán is. 

Júniusban 4. alkalommal vágtam neki a Szélmalom Kerékpáros Teljesítménytúra 30 km-es távjának. A rajtban megkaptam a nevezési lapot és frissítőt. 

Anyukámmal ketten elindultunk Kiskundorozsmáról Forráskútra az 1. bélyegző helyre, ahol nápolyis csoki várt ránk, majd tovább Bordányba a 2. 

ellenőrző pontra bélyegzés csokoládé és irány a cél 2 óra 35 perc alatt teljesítettük a távot. Eredményhirdetésnél kaptam emléklapot és a nyakamba a 

teljesítésért járó érmet. A legjobb az volt, hogy anyukámmal együtt mehettem végig és jó volt vele bicajozni. 

Minden évben a magyarországi hegyvidékekben kirándulunk a családdal. Augusztusban 8. alkalommal indultunk neki idén a Börzsönyt fedeztük fel. 

Egy hetet kirándultunk a cél a Várak a Börzsönyben túra végigjárása volt. Az őskori és középkori földsáncok végigjárásával a hajdani vulkán kráteré-

nek szélén körbehaladva a legmagasabb csúcsokat hódítottuk meg. A jelvény a teljesítésért annak jár, aki a 26 várból 13 várat felkeres. Az igazolópon-

tokon elhelyezett táblán vagy felfestésen lévő három pöttyből álló azonosító kódot kellett az igazoló füzetbe feltüntetni. Börzsöny a vártúra folyamán 

csodálatos természeti kincseket, szép kilátást, friss levegőt, kisvasutakat, várakat, kolostorromokat, gyönyörű erdőket, réteket, patakokat, forrásokat és 

a szokásos jó kis túrabotomat rejtegetette számomra. Jó volt a családdal eltöltött hét jól elfáradtunk. A túrafüzetet anyukám postára adta, és egy hét 

elteltével már büszkén a kezemben tarthattam a jelvényemet. 

Jó lenne, ha a tanév ideje alatt idén sem hiányoznék egy napot sem az iskolapadból és sikerült megerősödnöm a nyáron a következő tanévre. Mert kicsi 

a bors, de erős, ha megfelelő hasznos időt töltünk a természetben. Alig várom, hogy Katika nénivel és Julika nénivel meg tudjam osztani, hogy a termé-

szet mennyire tartalmassá és élményekben gazdaggá varázsolta a lelkemet a nyár folyamán. 

Bakos Mirtill Eperke 2.b 
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Gratulálunk a szép eredményekhez és a kitartásodhoz  

Példádat követendőnek találjuk.  
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Csóti Dániel 

Volt tanítványunktól is színesedett a SZIN.  

Reméljük jól érezték magukat! 
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2014. szeptember 1. 
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A nyár folya-

mán nagy átala-

kítások voltak 

épületünkben. A 

tavalyi évben a 

földszinten, 

most pedig az 

emeleten került 

sor a mosdók 

felújítására. 

Ebédlőnket már 

eddig is folya-

matosan csinosí-

tottuk (járólap, 

festés, szép ké-

pek), idén új 

bútorzatot és 

függönyt kapott. Ezek hivatalos átadása, és a szülők közösségének való megmutatása 

szeptember 8-án megtörtént. Mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy vigyázzon rá na-

gyon, őrizzük meg hosszú időre szépségét! 

Köszönjük. 



A Délmagyarország 2014. szeptember 10-én 

megjelent számában olvashattunk iskolánk volt 

tanítványáról és édesapjáról. 



Volt diákjaink, akikre büszkék vagyunk: 

Csikós-Kumbor Dominika  

a Szegedi Ju Jitsu csapat tagja 

 

 

 

Lengyel Dorottya, Anett és  Dominika  

a  Szegedi Vízmű Taylor & Nash Szegedi Egyetem  

női vízilabdacsapatának tagjai 





 

Benedek Elek  

Magyar újságíró,  

író, országgyűlési  

képviselő, „a nagy mese-

mondó”.  

Kisbacon született, 1859. 

szeptember 30-án, és itt is 

halt meg, 1929. augusztus 

17-én.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajs%C3%A1g%C3%ADr%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mese
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mese
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisbacon
http://hu.wikipedia.org/wiki/1859
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_30.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_30.
http://hu.wikipedia.org/wiki/1929
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_17.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_17.


2005-ben a Magyar Olvasó-

társaság felhívással fordult a 

mesét kedvelő felnőttek és 

gyerekek felé, hogy szeptem-

ber 30-a legyen a Magyar 

Népmese Napja.  

Ebből az alkalomból isko-

lánkban a felsős tanulók 

meglátogattak egy-egy al-

sós osztályt és mesét ol-

vastak társaiknak. 

A kicsik szívesen, figye-

lemmel hallgatták a szép 

meséket. 









Kedves Szülők! 

Tisztelettel szeretnénk megköszönni részvételüket és támogatásukat a 2014. október 11-én megrendezett 

iskolai Családi napunkon. 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a becsületkasszás könyvárusításból 12.365.-Ft, az ÖKO-TOTÓ-ból 13.540.-Ft 

gyűlt össze, mely iskolánk alapítványát gyarapította. 

 

A Gellért Szabadidőközpontban október 11-én, szombaton a Családi napi rendezvényünkön a tavalyihoz 

hasonlóan idén is kb. ötszázan vettek részt: gyermekek, szülők, nagyszülők, testvérek, barátok, fellépő ven-

dégek, a programokban serénykedő „külsős szponzorok”, és nem utolsó sorban iskolánk lelkes pedagógu-

sai. 

Az időjárás idén is nekünk kedvezett, hiszen csodálatosan szép időnk volt. Tervezett programjainkat igazán 

jó hangulatban tudtuk megrendezni.  

A programok helyszínére már volt, aki fél 9 óra körül megérkezett, és az utolsó osztály kb. 3 órakor hagyta 

el jó érzésekkel a parkot. 

A nap emlékezetes pillanatait felidézhetjük iskolánk honlapjára feltett képek segítségével 

A nap versenyeredményei a következők: 

 

Kötélhúzás eredmények:  

Alsó tagozat 

1. helyezés:    3. b osztály 

2. helyezés:   2.a osztály 

3. helyezés:   1.b osztály 

Felső tagozat: 

helyezés:    7.b osztály 

helyezés:    5. a osztály 

helyezés:    6. a osztály 

Az aszfaltrajzversenyünknek idén négy témát adtunk: az év madara (Túzok), az év fája (Mezei juhar), az 

év emlőse (Keleti sün) és az év vadvirága (Szibériai nőszirom). 

Itt a következő eredmények születtek: 

1. helyezés: Bakos Mirtill   2. b osztály 

2. helyezés: Bíró Csenge   1. b osztály 

3. helyezés: Vikor Vanessza   4. a osztály 

A szép rajzokat köszönjük! 

Az ÖKO-TOTÓ által lehetősége volt mindenkinek egy kis fejtörésre, ahol 1.000.-, 2.000.- és 3.000.- fo-

rintos SPAR utalványokat lehetett nyerni. Természetesen sok érdekes dolgot megtudhattunk a TOTÓ kitöl-

tése kapcsán. Sokat tanulhattunk belőle. 

Az ÖKO-TOTO árusításában lelkes anyukák segítettek, mellyel 13.540.- Ft bevétel gyűlt össze. Tanterme-

inkbe szeretnénk szelektív hulladékgyűjtő edényeket vásárolni a befolyt összegből. 

 

1. helyezést ért el 13 ponttal Tóth Balázs  7. b osztályos tanulónk 

A 2. és 3. hely, sorsolással lett eldöntve, mivel nagyon sok 12 pontos megfejtés született. Nagy Brigitta és 

Krékity Mátyás 3. b osztályos tanulóink végezték el a húzásokat.  

2. helyezést ért el Jankovics Emma   5. b osztályos diákunk 

3. helyezést ért el Hrotkó Luca    7. b osztályos diákunk 

A helyes megoldásokat iskolánk honlapján mindenki megtalálja. 

Az eredményekhez gratulálunk! 



 

Idén is lehetett használt könyvek vásárlásával támogatni iskolánkat, ezzel még 12.365 Ft bevételhez jutot-

tunk. A könyvek és a TOTÓ-k vásárlását egyaránt nagyon köszönjük! 

A családi nap hangulatát, zumba torna „indította be”, melyhez sokan csatlakoztak a gyerekek, de a felnőt-

tek egyaránt. 

A szabadtéri kosárlabda és streetball pályákat a versenyen kívül lehetett kipróbálni. Barátságos focimecs-

csek voltak a tornacsarnokban. 

Sokaknak nyújtott kellemes élményt a gyönyörű környezetben lévő teniszpályákon a teniszezés és a SZA-

BADTÉRI SÜTÉS-FŐZÉS! 

A hagyományos kézműves foglalkozás abban volt különleges, hogy újrahasznosított alapanyagokat (PET 

palack, körömlakk, házilag készült levegőn száradó gyurma) használtak fel. Nagyon kreatív szép alkotások 

születtek. 

A VÉRADÁSON 25-en adtak vért, amely a tavalyihoz hasonlóan nagyon szép és nemes teljesítmény! 

Az eredményhirdetések előtt iskolánk tanulói és meghívott táncosok (felnőttek, gyerekek egyaránt), kötél-

ugrók tartottak változatos, látványos bemutatókat nagy sikerrel.  

 

Köszönjük a szervezőknek, osztályfőnököknek, támogatóinknak, a meghívott fellépőknek s minden részt-

vevőnek, akik hozzájárultak az idei Családi napunk sikeréhez! 

 

Külön köszönet:  

Gellért Szabadidőközpont vezetőjének, Korcz Lászlónak valamint az Újszegedi Polgárőr Egyesületnek, a 

Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány munkatársainak és Horváthné Katinak Vöröskeresztes munká-

jukért, a Véradás szervezéséhez nyújtott segítségükért 

MOE vezetőjének, Szegedi Rendőrség segítő munkatársainak 

 

Gregusné Juhász Eleonóra és Ördög Nóra Eszter  

szervezők 



2014. október 13-án került sor iskolánkban az első osztályosok 

difer felmérésére, mely a modern kor előrehaladtával idén már 

számítógépen történt. 



3. b osztályos diákjaink már a 

tavalyi tanévben elkezdték 

gyűjteni és összeállítani azt a 

tabló sorozatot, melyen ha-

zánk védett állatait mutatják 

be.  Ezeket, az állatok világ-

napja alkalmából ki is helyez-

tünk iskolánk bejáratától bal-

ra lévő szélfogóban. Szintén 

ezek a szorgos diákok csodála-

tos őszi dekorációt készítettek 

tantermükbe. Ezekből muta-

tunk most be egy kis ízelítőt. 

A többi kép honlapunkon 

megtekinthető. 



Idei tanévünkben az ÖKO munkacsoport ezt a mottót választotta: 

„A Föld minden ember összes szükségletét ki tudja elégíteni,  

azonban mohóságukat nem.” 

(Gandhi) 

2014-15-ös tanév  

ÖKO programok, tervek  
Szeptember - "Földanya hava" 

 

 

 Öko Évnyitó 

 ÖKO-munkaterv készítése. Éves program megbeszélése. 

 Esztétikus környezet kialakítása  

 Az osztályok, a folyosó dekorálása az ÖKO tudatosság jegyében. OKO-faliújság havi aktuális de-

korációja. 

 Az iskolai Hírlevél Nyárzáró számának elkészítése, megjelentetése a honlapon és nyomtatott válto-

zatának elhelyezése a faliújságokon. 

 Az egészséges táplálkozás jegyében napi egy alma az alsó tagozatos diákoknak. Alma program be-

indítása 

 Az ebédlő új bútorzatának átadása, az emeleti energiatakarékos mosdók felújítása, átadása, bemuta-

tása a szülők közösségének. Eligazítás. 

 ÖKO szakkör és Természetbúvár, Kézműves és Vöröskeresztes szakkörök beindítása az alsó tago-

zaton, valamint Természetismereti szakkör beindítása a felső tagozaton. 

 Folytatjuk a „Bringával, gyalog az iskolába” mozgalmat. „Bringamánia-nap” c programba, ameny-

nyiben lesz, bekapcsolódunk 

 Osztályfőnöki, illetve technika órán a helyes kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályainak meg-

erősítése.  

 Amennyiben indul, év közben a TeSzedd! mozgalomba való bekapcsolódás. 

 Bekapcsolódás az Európai mobilitási hét kapcsán „ A mi utcánk, a mi jövőnk ” címmel megrende-

zésre kerülő Autómentes nap elnevezésű rendezvénysorozatba: IX. 19-20. 

 Kézmosás világnapja (alsó tagozat) IX. 19. 

 a Kiskunsági Nemzeti Parktól Ábrahám Krisztián tart előadást IX. 23-án a 6. 7. órákban a 2.a és 

7.b osztályoknak 

 Magyar Népmese napja IX. 30. 

 Rajzolás a természetben. 

 Természetismereti játékok. 

 Őszi termések, levelek gyűjtése, a gyűjtött anyag rendszerezése. 

 Látogatás a Somogyi Könyvtárba, Vadasparkba 

 Úszásoktatás beindítása 

 Udvar rendezése 

 Honlap bővítése, fejlesztése, az ÖKO iskolai jelleg hangsúlyosabbá tétele 

 A szárazelemgyűjtés folytatása a kijelölt gyűjtőhelyre. 

 Iskolai diákügyeleti rendszer kialakítása. 

 Tisztasági- és energia-járőrszolgálat beindítása 

 A szárazelemgyűjtés folytatása a kijelölt gyűjtőhelyre 

 Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése. Kupakgyűjtés folytatása, PET-palackok gyűjtésének be-

indítása 

 Sportprogramok (folyamatos) (Megyei és városi atlétikai csapatbajnokság/ Pick futás) 



Október - "Magvető hava" 

 

 
 Az Öko faliújság havi aktuális dekorációja 

 Zene világnapja X.1. (IX.29-én) 

 Magyar Diáksport Napja X.3. 

 Családi nap: X. 11. Gellért Szabadidő Központ 

Véradás 

Sport- és táncbemutatók 

Sportolási lehetőség 

Egészséges táplálkozás, főzés 

Öko-TOTÓ 

Népi hagyományok őrzése 

 Állatok világnapja (felső tagozat) X.15. 

 Őszi papírgyűjtés X.16. 

 Nevelőtestületi értekezlet keretében látogatás Algyőre a Fehér Ignác Általános Iskolába (Öko isko-

la megtekintése) X.18. 

 Őszi természet megfigyelése. 

 Környezetismereti séta 1-4. osztályosoknak.. 

 Fogászati szűrés a fogápolási hónap alkalmából 

 Hírlevél folyamatos szerkesztése 

 Honlap "ÖKO-hírek" 

 Esővízgyűjtő ellenőrzése, komposztáló karbantartása 

 Halloween-party az egészség jegyében X.20-21. (óraközi szünetekben) 

 Vöröskeresztes kirándulás: „Kunhalom és tó néző” címmel X. 22-én 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 

November - "Enyészet hava" 

 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Fogápolási napok: XI.6. 7.. 

 Egészségnevelési vetélkedő 

 Márton napi project indítása a napköziben: XI. 11. 

 Ovi-Suli Váltó XI. 13. 

 Alsós Tankerületi Mesemondó Verseny XI.18. 19. 

 Madárvédelem: Madáretetők kihelyezése, feltöltése 

 Az iskolai Hírlevél Őszi számának elkészítése, megjelentetése a honlapon és nyomtatott változatá-

nak elhelyezése a faliújságokon. 

 Vörösmarty-hét: XI.24-től XII. 19-ig 

 Egészséges életmód vetélkedő (5.6. évfolyam) XI.26. 

 Tankerületi szavalóverseny (felső tagozat) XI.27. 

 Tankerületi rajz-és mesemondó verseny. 

 Tankerületi rajz-és mesemondó verseny – Gála XI.24. 

 Sportprogramok (folyamatos) 





„...És a vonatok indultak sorra 

És a fiú az ablakban állt 

És a vagonban nevettek rajta 

A harcedzett vén katonák 

Hogyha férfi vagy, rejtsd el a könnyed 

Mi lesz veled, ha a csatában jársz 

Aj, aj, aj, aj 

Volt egy tánc, volt egy tánc 

Talán egyszer még lesz folytatás 

Egy tánc, egy tánc, egy tánc, egy tánc 

És a lángon, a halálon, füstön át 

Úszik egy fehér hajó…”  

Leonard Cohen szövegére írt dallamokat Zorán előadásában hallhattuk, mely a 

kor hangulatát méltán tükrözi. Mészáros Gábor és Hrotkó Luca  hangján pedig a 

Magyarország c. szám dallamai csendültek fel, milliók áldását kérve hazánkra. 

Köszönjük Gáspár Andreának, Hegyközi Tamásnak és Nemes Dánielnek a köny-

nyekig megható, korhű műsort, melyet összeállítottak, valamint azon tanulóknak, 

akik mindezt betanulták és előadták nekünk.(6.a, 8.a, 8. b, 5.b, 7.b osztályok) 



 

 

A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap a tisztítótűzben szenvedő 

lelkek emléknapja. Ezen a napon a „küzdő egyház” tehát a „szenvedő egy-

házról” emlékezik meg. Általános szokás szerint az előtte való nap délután-

ján, a „halottak estéjén” rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúkkal 

feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, 

„hogy az örök világosság fényeskedjék” az elhunytak lelkének. Idegenben el-

hunyt, ismeretlen földben nyugvók emlékének a temetőkereszt vagy más kö-

zösségi temetőjel körül gyújtanak gyertyát. Régente néhol egyenesen máglyát 

gyújtottak, miközben szünet nélkül harangoztak. 

Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is égett a gyertya, mégpedig any-

nyi szál, ahány halottja volt a családnak. 

 

Forrás: internet 
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