
A SULIBA MENTEM 

V. évfolyam 1. szám 



2015. április 24.  

Tankerületi Föld napja vetélkedő 



Június 6-7-én tartották a Dél- alfödi Gitárfesztivált, melyen 52 ver-
senyző vett részt Szerbiából és Magyarországról.  
Kollár Martin, iskolánk 6. b osztályos tanulója Nívó-díjas lett. 
Szívből gratulálunk a szép eredményhez. 

KOLLÁR MARTIN  

NÍVÓ-DÍJAS 



2015. június 12. 

BALLAGÁS 



2015. június 16-19. 

ÖKO-TÁBOR 

Móra Ferenc 

Múzeum 

Ökológiai Tanszék 

Füvészkert Napsugaras Tájház 



2015. június 16-19-ig ÖKO tábort 
szerveztem az érdeklődő gyere-
keknek. Idén jóval nagyobb volt 
az érdeklődés, mint tavaly, mert a 
13 fő helyett most 22 gyerek je-
lentkezett ebbe a táborba. Első 
nap a Móra Ferenc Múzeum lát-
ványraktárát néztük meg egy mú-
zeumpedagógus kíséretében, 
ahol megtudtuk, hogy van fekete 
gólya, hogy Bubó doktor és 
Ursula honnan kapták a nevüket, 
hogy miért nevezik a kuvikot ha-
lálmadárnak és a ragadozók tá-
madási szokásaival is megismer-
kedhettünk. Majd az Egyetlen Föl-
dünk van c. kiállítást tekintettük 
meg. Ezután az emeleten egy vi-
dám képkereső játékban vettünk 
rész, ami Márffy János (a Mozaik 
Kiadó grafikusa) képeihez kapcso-
lódott. Végül bepillantottunk a 
néprajzi kiállításba is, ahol Szeged 
környéki foglalkozásokról tudtunk 
meg sok érdekességet. 

Második napunkat az Ökológiai 
Tanszéken töltöttük, ahol min-
denki számára a legérdekesebb az 
volt, hogy rovarokat, bogarakat, 

növényeket, de még saját bőrün-
ket is megnézhettük mikroszkóp 
alatt. 
A harmadik napot a Füvészkert-
ben töltöttük. Első foglalkozásunk 
témája a gyógynövények, fűszer-
növények volt. Megtudtuk, hogy 
valóban fűben, fában orvosság 
van. Megszagolhattuk, megérint-
hettük a növényeket, és egy Bo-
szorkánykonyha elnevezésű játék-
ban is részt vehettünk. Szintén a 
Füvészkertben, de már a követke-
ző foglalkozásunkon a Lótusz-tó 
növényeivel, állataival ismerked-
hettünk meg, sok érdekes infor-
mációt hallhattunk a tölgyesekről 
és a vízpartok élőlényeiről. 

A tábor zárásaként Alsóvárosra 
mentünk a Napsugaras Tájházba, 
ahol megtudtuk mi is az a nemez, 
miből és hogyan készül, és mire 
használják. Mi labdákat készí-
tettünk szappanos, mosószeres víz 
segítségével, de kipróbálhattuk a 
tűnemezelést is. 

Visszaérve az iskolához fagyizással 
zártuk a hetet és egyben tanévün-
ket is. 

Gregusné Juhász Eleonóra 
a tábor szervezője 



 

 

 

ÖKO- és tánctábor Szilvásváradon a TánCentrummal 

 
A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulói a nyári szünetben 2015. augusztus 15-től au-

gusztus 19-ig öt napos ÖKO-táborban vettek részt. A tábor a TánCentrum Szegedi Táncművészeti 

Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel való együttműködéssel, a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0326 

azonosító számú program keretében valósult meg. 

Tanulóink a Zöld út az innovációnak – komplex nevelési programban vehettek részt, amely során az 

ökoprogramok mellett táncórákon és kirándulásokon gyarapíthatták ismereteiket, fejleszthették kés-

zségeiket. A tábor sokoldalú programjai iskolánk nevelési-oktatási stratégiájával összhangban a kör-

nyezettudatos nevelésre, a mozgás fontosságára és a komplex művészeti nevelés megvalósítására fó-

kuszált. 

A TánCentrummal intézményünk évek óta fennálló kapcsolata a közös programok által tovább erő-

södött. 

Szóljon erről az élményről Nagy Bettina 7.a osztályos tanuló élménybeszámolója. 

 

Gáspár Andrea, Hegyközi Tamás 

tanárok 

Nyári ÖKO- és tánctábor 

Lehetőségem volt augusztusban elmenni egy tánctáborba, melyet a TánCentrum szervezett meg Szil-

vásváradon. E hónap 15-én a Tesco áruház parkolójából busszal indultunk el. Közel 6 órás út után 

megérkeztünk a szállásunkra a szilvásváradi Lipicai Hotelbe, mely mellett egy étterem és egy „kis” 

disco terült el. Az első nap berendezkedéssel és kisebb költözködésekkel telt. 4-6 fős szobákat kap-

tunk, melyek el voltak látva terasszal és fürdőszobákkal. Esténként közös tábortáncot tartottak; nem 

voltunk egyedül, röszkeiek, gimnazisták és profi táncosok is voltak itt. A nappalok gyorsan, az éjsza-

kák lassan teltek. 

Nyilvánvalóan táncórák is voltak. Nagyon élveztük őket, mert a tanárok nagyon kedvesek, a koreog-

ráfiák könnyen tanulhatóak, egyszerűek, élvezetesek voltak. Sokféle stílust ismerhettünk meg, pl. a 

cha-cha-chát, jive-ot, salsát és tangót. Még angol keringőzni is megtanultunk. 

Az órákon kívül másfajta foglalkozások is voltak. Festettünk, készítettünk madáretetőt, agyagszob-

rokat. Árpi bácsi még ÖKO-órát is tartott. Azt is élveztük. Mindezek mellett ellátogattunk Egerbe, 

megnéztük az egri várat. Kirándultunk a Szalajka-völgybe, az Ősember-barlangba – ahol én nagyon 

féltem – a meredek út és a magasság miatt. A Fátyol-vízesés is gyönyörű volt. 

Ezalatt az 5 nap alatt az iskolatársakkal is jobban összeismerkedhettünk. Bebizonyosodott, hogy az 

emberek teljesen mások az iskolán kívül. Én nagyon élveztem ezt a tábort és szerintem a többiek is. 

Én csak azt emeltem ki, ami nekem a legjobban tetszett. Sokan várjuk, hogy újabb lehetőségünk 

adódjon elmenni egy ilyen táborba! 

Nagy Bettina 7.a 



TANÉVZÁRÓ 

2015. június 19. 



Nyugdíjba vonulása alkalmából, az iskola tanulói és pedagógusai elkö-

szöntek Niemi Mária tanárnőtől, aki 1990 őszétől, 25 éven át dolgozott 

iskolánkban. 

Tantestületünkben fontos szerepet töltött be szakmaiságával és em-

berségével egyaránt. Derűvel, mókával, jó humorával mindig jobb 

kedvre derített mindenkit. Önzetlensége, segítőkészsége példaértékű. 

40 év munkaviszony után ment nyugdíjba.  

Köszönjük a 25 éves munkáját! 

Egy pálya útja véget ér. 
A gyorsvonat megáll, 

s a búcsúzó útitárs 
más vonatra száll. 

Az idő vonatán 
lassan döcög tovább, 
s ha kinéz ablakán, 
nem fut el úgy a táj, 

ahogy elfutott -  az ifjúság. 
Az ember a múltba 
ezerszer visszanéz, 
s szeretné újraélni 
mindazt, ami szép. 
Lassítaná az időt, 

s megállítaná 
a legszebb perceket, 

de az idő kerekét 
megállítani nem lehet. 

Amilyen hosszú volt az út, 
annyi szépet rejt a múlt! 
Ahogy este a Nap leszáll, 
úgy válik múlttá a jelen, 

míg pirkad a hajnal, 
a jövő csak sejtelem. 
Az ember a múltba 
ezerszer visszanéz, 

könnyűnek látszik a búcsúzás. 
De búcsúzni mindig nehéz.  



2015.06.20-21-én került megren-
dezésre Budapesten a 2000-es 
korcsoport kézilabdásainak 
"Régióválogatottak tornájának" 
2. fordulója.  A Badó réigót 3 
Pick-Vörösmarty-s fiatal (mind 
2001-es születésű) tehetség kép-
viselte.  A szegedi fiatalok is hoz-
zájárultak, hogy a nyolc régió 
legjobbjait felvonultató fesztivá-
lon az igen előkelő II. 
helyet  szerezzék meg. 
 
Gratulálunk a szegedi 
fiataloknak, és további 
sok sikert! 
 
A képen balról: Nagy 
Balázs, Balán Norbert, 
Lőrincz Marcell 
 
http://www.delmagyar.hu/sport/harom_regiovalogatott/2435918/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/harom_regiovalogatott/2435918/


http://www.delmagyar.hu/sport/baba_helyett_a_labda/2434327/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/baba_helyett_a_labda/2434327/




A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú „Komplex intézményi mozgásprogramok és kap-

csolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézmé-

nyekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprog-

ramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával" projekt keretében  2 napon keresztül 

sárkányhajózhattak diákjaink a Tiszán. 



http://www.delmagyar.hu/sport/konyhakessel_kardozott_a_vilag_egyik_legjobb_kezilabdasa/2443870/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/konyhakessel_kardozott_a_vilag_egyik_legjobb_kezilabdasa/2443870/




Giricz Laura  volt tanítványunk 

Kovács Ádám, iskolánk triatlonos diákjának 

a jelenleg 2. b osztályba járó Kovács Ákosnak 

az édesapja látható a képen. 



http://www.delmagyar.hu/sport/diakolimpia_bronzermes_a_vorosmarty_csapata/2434664/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/diakolimpia_bronzermes_a_vorosmarty_csapata/2434664/


Megnyerte a Cell-kupát a Pick-Vörösmarty 

 

 
 

Kilenc csapattal vett részt a Pick Szeged a Veszprémben megrendezett Cell-kupa utánpótlás nem-

zetközi tornán. A legnagyobb sikert az U14-es korosztályban a Pick-Vörösmarty csapata érte el, 

Mandl Gábor együttese aranyérmes lett. A győztes csapat mesterével, Mandl Gáborral beszélget-

tünk. 
– Hogy értékeli a gyerekek teljesítményét? 

– A veszprémi torna egy állomása volt az életünknek, számunkra még komoly feladatok következnek az 

év második részében. A magyar csapatok kiemelkedtek a mezőnyből, ebbe a kategóriába tartozott a két 

szegedi együttes is. Ügyesek voltak a fiúk, végig szorgalmasan és jó mentalitással játszottak. A kapusai-

mat meccsenként forgattam, és mindketten nagyon jól teljesítettek. Szerencsére mindig akadt négy olyan 

húzóemberem a mezőnyben is, akik sokat tettek a sikerért. Ennek tudható be a győzelmünk, de amint em-

lítettem, ez csak egy állomása az évnek. 

– Kezdődik a suli, több edzésen vesznek részt a gyerekek? 

– Már egy hónapja edzésben vagyunk, készültünk, edzettünk. A héten lesz egy minitorna Szegeden, 

a közelmúltban Horvátországban jártunk, most ők jönnek vissza hozzánk, csütörtökön velük játszunk. 

Szeptemberben pedig beindul a bajnokság. 

– Hol szerepel majd a csapat? 

– Két fronton harcol. Az U14-ben az Erima-bajnokságban, illetve az OSB-ben a Pick Szeged 2001-es 

korosztályával közösen. Két évvel idősebbek között játszunk, de éppen a játékon, és a fejlődésen van a fő 

hangsúly, éppen ezért szerepelünk a nagyok között is.  

 

A Pick-Vörösmarty eredményei, C csoport: Pick-Vörösmarty–Várpalota 23–17, Pick-Vörösmarty–

MKS Wielun 36–14, Pick-Vörösmarty–Házená Melnik 40–6, Pick-Vörösmarty–Marni Torellano 36–10.  

1–12. helyért: Pick-Vörösmarty–Főnix ISE 18–15, Pick-Vörösmarty–Éles Kézilabda Iskola B 21–8. 

Elődöntő: Pick-Vörösmarty–Pick Szeged 2001 17–10. 

 

Pick-Vörösmarty–Éles Kézilabda Iskola A 17–15 (10–7) 
Cell-kupa, U14 döntő, Veszprém Aréna. Vezette: Bíró, Kiss O. 

Pick-Vörösmarty: Marczika – Bajusz Brúnó 4, Nagy 1, Balán 3, Csíki 3, Bajusz Gergő 2, Lőrincz 4. 

Csere: Borbély, Tóth. Edző: Madl Gábor. 

A győztes csapat tagjai: Marczika Barnabás, Szalai Roland (kapusok), Bajusz Brúnó, Bajusz Gergő, 

Balán Norbert, Borbély András, Csíki Richárd, Kovács Csaba, Lőrincz Marcell, Mészáros Csongor, 

Nagy Balázs, Rea Barnabás, Szabó Bence, Tóth Ádám (mezőnyjátékosok). Edző: Mandl Gábor. 

A korosztály legjobb játékosa: Bajusz Brúnó. A leghűségesebb edző: Mandl Gábor.  



ÉVNYITÓ 

2015. szeptember 1. 



ELSŐ NAP AZ ISKOLÁBAN 



ŐSZI  

DEKORÁCIÓK 



A nyár folyamán Lakatos Gabriella tanárnő meg-

álmodta és megfestette az emeleti folyosó reá-

los szakaszát. Egy zebra, egy panda, egy oroszlán 

és egy tigris figyeli nap mint nap tanulóinkat. 

Ennek mintájára az 1. a és 4. b osztályokban is 

készültek állatos alkotások Schüssler Mónika és 

Tömösiné Csúri Edina tanítónők által.  

Az ötlet később még folytatódott a földszinti zsi-

bongó falának szebbé varázsolásával. 

Kedves diákjaink! 

Ezek nektek, értetek készültek. Épp ezért kérünk 

benneteket, vigyázzatok rá nagyon, hogy még 

sokáig gyönyörködhessünk bennük! 



A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcso-

lódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben 

valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok meg-

valósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával" projekt keretében lehetőségünk volt még két alka-

lommal Csongrádra kirándulni a 2. és 6. évfolyamos diákokkal szeptember 12-én és 19-én. 

Patkódobással, csizmahajítással, lovaglással, néptáncolással telt a napunk. Közben megismerked-

hettünk közelebbről a lovakkal és a lovas élettel. Megtanultuk a lovagláshoz szükséges eszközöket, kel-

lékeket, még íjászkodhattunk is.  

Vidám, jó hangulatú na-

pok voltak. 

Köszönjük a lehetőséget. 

2015. szeptember 12. 

2. évfolyam 



2015. szeptember 19. 

6. évfolyam 



Szintén a TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 azonosító számú „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsoló-

dó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint 

szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán 

kívüli szereplők bevonásával" projekt keretében lehetőségük volt a negyedikes és hatodikos tanulóknak néptán-

colásra. Zenészek, táncosok érkeztek iskolánkba, akik a tánc alaplépéseit mutatták be, majd egy jó hangulatú 

játékos órán vehettek részt. 



2015. szeptember 25. 

Magyar Diáksport Öko– és Családi nap 

„Magyar Diáksport Napja, Öko- és 

Családi nap 

A Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság Baleset-megelőzési Bi-

zottsága a Szegedi Rendőrkapitányság-

gal együttműködve 2015. szeptember 

25-én tartotta „KRESZ-FESZT” elne-

vezésű prevenciós programját a szegedi 

Vörösmarty Mihály Általános Iskolá-

ban. A rendezvényen a gyermekek 

tesztlapot töltöttek ki, kerékpáros pá-

lyán hajtottak végre ügyességi feladato-

kat, továbbá a Vakok és Gyengénlátók 

Csongrád Megyei Egyesületének bemu-

tatóján vehettek részt. 

Az érdeklődők a bűnmegelőzési bemu-

tató keretein belül az ujjlenyomatvétel-

lel ismerkedhettek meg és technikai 

eszközöket is megtekinthettek.” 

 

Olvashattuk a police.hu oldalán. 

 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/kresz-feszt-szegeden-1 

A nap eseményeiről a Délmagyarország is beszámolt a honlapján. 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/bilinccsel_gumibottal_es_golyoallo_mellennyel_erkeztek_a_rendorok_az_iskolaba/2446580/ 

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/baleset-megelozes/aktualis/kresz-feszt-szegeden-1
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/bilinccsel_gumibottal_es_golyoallo_mellennyel_erkeztek_a_rendorok_az_iskolaba/2446580/




Szeptember 25-én a Magyar Diáksport Napjához kapcsolódóan megtartottuk 

idei Öko-és Családi napunkat. A nap egy reggeli 2015 méteres futással kezdődött 

a töltésen a testnevelő kollégák szervezésében, majd 9-től 12-ig a rendőrség az 

újszegedi általános iskoláknak KRESZ Fesztivált rendezett intézményünkben. 

Meghívott vendégeink voltak a Tisza-parti Általános Iskola valamint a Gregor 

József Általános Iskola. 20 fős csapatok versenyeztek, illetve a többi tanuló is vé-

gigjárhatta a KRESZ pályát, kipróbálhatták a részeg szemüveget, a két agyfélte-

kés kerékpárt, ujj- és tenyérlenyomatot készíthettek, felpróbálhatták a golyóálló mellényt, be-

ülhettek a rendőrautóba, még a merészebbek meg is bilincseltethették magukat. 

Az alsó tagozatosok 4 csoportban az ÁNTSZ munkatársának előadásán 

vehettek részt, melynek”Rémisztő kezek és Szupertüsszencs” volt a cí-

me. Interaktív módon tanulhatták meg alsósaink a megfelelő módon 

végzett kézmosás fontosságát. Lényegre törően, játékosan közelítette 

meg Tóth Erika egészségfejlesztő mentálhigiénés szakvédőnő ezt az igen 

fontos témakört. A kollégák és a gyerekek is pozitív visszajelzéssel vol-

tak felém a foglalkozásokat illetően. Mindennel maximálisan meg voltak elégedve. 

A tartalmas délelőttöt egy színes délután követett. Motorozhattak tanítványaink, megnézhet-

ték és megszemlélhették a koraszülött mentőautót és a tűzoltóautót, focizhattak, kosárlabdáz-

hattak, a hip-hop táncot is kipróbálhatták, adományokat is gyűjtöttünk a Koraszülött Alapít-

vány javára.  Összesen 15.000.-(azaz tizenötezer) forint gyűlt össze. Nagy vonzereje volt a cse-

rében kapott pattogatott kukoricának.  

Nagy sikerrel kézműveskedtek kollégám, melyet a vendég iskolák 

diákjai és pedagógusai is megcsodáltak. Minden idők legnagyobb 

sikerű aszfaltrajz versenye volt az idei. A téma az év madara, fája és 

hala volt. 20 rajz készült el. A szebbnél szebb alkotások közül nehéz 

volt eldönteni, ki legyen a 3 dobogós helyezett. Véradáson nem túl 

sokan (17-en) vettek részt. Ez annak tudható be, hogy sok szülő a 

munkanap miatt nem jött el. 

Lehetőséget adtunk egy új kezdeményezésnek, amit az újszegedi óvodákban is reklámoztunk. 

TSMT terapeuta tartott tanácsadást és rövid szűrővizsgálatot. 

Bekapcsolódott programunkba a Kiskunsági Nemzeti Park is. Ábrahám Krisztián jóvoltából 

sok érdekes dolgot megtudhattunk a zöld háztartásokról és a gyógynövényekről. 

Programunkat a szokásos ugróköteles bemutatók színesítették. 

Nagyon jó hangulatú, vidám és tanulságos napot töltöttünk együtt. 

Minden kollégának, diákunknak szívből köszönöm a segítőkész hozzáállást és az együttműkö-

dést. 

Gregusné Juhász Eleonóra 



Magyar Népmese Napja 

Ebben az évben is megemlékeztünk Benedek 

Elek születésnapjáról: szeptember 30-án az 

alsó tagozatos gyermekek mesét hallgattak 

nagyobb társaik előadásában. 

Benedek Elek születésének napja (1859. szep-

tember 30.) 2005 óta a Magyar Népmese Nap-

ja.  

Ezzel ünnepeljük a népmesét, azt a kincset, 

amely nem hiányozhat egyetlen kisgyermek 

életéből, de a felnőtteknek is igazi öröm, ki-

kapcsolódás. 

Olvassatok minél több mesét, és ne csak ma, 

hanem az év további napjain is! 

Szántó Lajosné Babi néni  

könyvtáros tanár 

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és 

a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szep-

tember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja. 

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pe-

dagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülön-

böztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. 

„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szoru-

lását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, 

értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!” 

(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 



A Rókusi Családi Napon október 10-én, szombaton fellépett KÖTÉLUGRÓ csopor-

tunk is. A gyerekek kezében olyan gyorsan pörgött az ugráló kötél, hogy szemmel alig 

lehetett követni - állapították meg a közönség 

soraiból. Minden bizonnyal a nézők közül so-

kan próbálkoztak gyermekkorukban az 

ugrálókötelezéssel, de a fellépő tanulók egy tel-

jesen más dimenzióban használták ezt a játék-

szert, és egyben sportszert. Köszönjük a szer-

vezőknek a meghívást és az ajándékokat! Na-

gyon jól éreztük magunkat, érdemes megnézni 

az ott készült fényképeket is! 

Ördög Nóra Eszter  

testnevelő tanár, edző 

Rókusi Családi Nap 

2015. Október 10. 



Elsősegély foglalkozás 

2015. Október 13. 



A Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája a 8. osztályos tanulók szá-

mára "Egészséges életmód" vetélkedőt szervezett október 14-ére. Idén először mi is beneveztünk er-

re a különleges és tartalmasnak ígérkező versenyre. Az iskolánkat Veszelinov Sztefán, Juhász Brigit-

ta, Dragity Dávid és Mucsi Máté 8/b osztályos tanulók képviselték. Lelkesen dolgoztak együtt az elő-

zetes feladatok elkészítésében, és az adott témakörökben való ismeretek mélyítésében. A 10 feladat-

ból álló, izgalmas, válto- zatos verseny során jó 

hangulatban sokat tanul- hatott minden résztvevő 

az egészségről, mi is így tettük. Bár nem sikerült a 

legjobbak közé bekerül- nünk, de mindenképp jó 

élményekkel gazdagodva búcsúztunk a helyszínről. 

A képek is elárulják mi- lyen sokan voltunk! 

 

Ördög Nóra Eszter  

felkészítő tanár 

2015. október 14. 

Egészséges életmód vetélkedő 



STIPI- SPORT 

 

 
SPORTÁGPRÓBÁLÓ OVISOKNAK 

 

2015.OKTÓBER 15. 

DÍSZVENDÉGEK VOLTAK:  

VADKERTI ATTILA, ILYÉS FERENC, ZUBAI SZABOLCS  

válogatott kézilabdázók 

11 sportágban próbálhatták ki magukat a gyerekek! 

KERÉKPÁR   KOSÁRLABDA   GÖRKORCSOLYA 
 

KÉZILABDA   AKROBATIKUS TÁNC 
 

TENISZ   BÚVÁRÚSZÁS   WADO-RYU KARATE 

 

KÖTÉLUGRÁS   KICK-BOKSZ  MAJORETTE 

Iskolánk, a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2015. október 15-én STIPISTOP- Sport 

Sportágpróbáló délutánt szervezett. Vendégeink: óvodások, óvó nénik és szülők nagy örömmel fo-

gadták programjainkat. Gulyásné Szabó Klára intézményvezető megnyitója után 11 sportág és 

egyesület rövid bemutatása következett. Ezután Matics Henrietta, egyik lelkes anyukánk, lendületes 

bemelegítéssel hangolta a közönséget mozgásra, majd 11 helyszínen indult a sportágpróbáló. Isko-

lánk udvara, tornaterme, előcsarnoka, aulája adott otthont az egyesületek képviselőinek. Az érdek-

lődő kicsinyek és szüleik közelebbről is megismerkedhettek az Újszegedi Wado-ryu Karate klubbal, 

a Szögedi Harcsák Kosársulival, a Phoenix Fitness Egyesülettel, a Szegedi Kerékpáros Sport Club-

bal, a Classicon Kulturális Tánc és Sport Egyesülettel, a Muréna Úszó  és Búvárklubbal, a szegedi 

Tornádó Team Korcsolyázó Sportegyesülettel, a Combat „D” SC nevet viselő kick-box egyesülettel, 

a Pick Szeged Kézilabda Zrt.-vel, iskolánk kötélugró csapatával  és teniszoktatással. Meglepetésként 

hírességekkel is találkozhattak. Örömünkre elfogadta meghívásunkat Illyés Ferenc 172-szeres, 

Zubai Szabolcs 131-szeres és Vadkerti Attila 112-szeres kézilabda válo-

gatott játékosok. A hangulatot csak fokozta az a sok színes lufi, amit 

búcsúzóul kaptak a gyerekek.  A rendezvény sikerét igazolta a sok ér-

deklődő, a boldog arcok, a nyüzsgés és a sok-sok vidám kacagás.  

Bánáthy Jánosné 



Október 6-án, az Aradi Vértanúk emléknapján a 8.b osztályosok 
iskolarádión keresztül bemutatott műsorával emlékeztünk meg. 
A résztvevő tanulók: 
Hrotkó Luca, 
Mészáros Orsolya és  
Juhász Brigitta voltak. 
A műsorban Vörösmarty Mihály, Ady Endre és Arany János művei-
ből hangzottak el részletek. 
A tanulók hallhatták a vértanúk neveit és a róluk szóló rövid ismer-
tetőt. 
A műsort szerkesztette dr. Törökné Korim Andrea tanárnő. 

Szántó Lajosné 

2015. október 6. 



Október 23. 

Október 23. 

Idén a 6.a osztály tanulói készültek az 1956-os forradalom iskolai megünneplésére. 
A műsorban a tanulók az események felidézésével méltó módon emlékeztek a név-
telen hősökre, akik életüket áldozták a szabadságért. 
Rendhagyó módon külföldi szemtanúk szemével láttatták a történteket, így többek 
között Elvis Presley az 56-os eseményekhez írt dala is elhangzott a műsor folyamán. 
Emelte a megemlékezés színvonalát iskolánk felsős énekkarának és 4.a osztály nép-
táncosainak közreműködése. 
A műsort Nemes Dániel tanár úr szerkesztette, Gáspár Andrea tanárnő és Hegyközi 
Tamás tanár úr az énekkar vezetésével, Halminé Nagy Edina pedig a néptáncosok fel-
készítésével vett részt a színvonalas műsorban. 
 
Szántó Lajosné 



Szeptember - "Földanya hava" 

 
 

 Öko Évnyitó 

 Esztétikus környezet kialakítása. 

Az osztályok, a folyosó dekorálása az 

ÖKO tudatosság jegyében.  

OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Az iskolai Hírlevél Nyárzáró szá-

mának elkészítése, megjelentetése a hon-

lapon és nyomtatott változatának elhelye-

zése a faliújságokon. 

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

 ÖKO szakkör és Természetbúvár, Kézműves és Vöröskeresztes szakkörök beindítása az alsó tagozaton. 

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

bekapcsolódunk. 

 Osztályfőnöki, illetve technika órán a helyes kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályainak megerősítése. 

 A TeSzedd! mozgalommal egy időben iskolánk környékének takarítása. 

 ÖKO-munkaterv készítése. Éves program megbeszélése, elfogadása. ÖKO-szemléletű tanmenetek készítése. 

 Bekapcsolódás az Európai mobilitási hét kapcsán „ A mi utcánk, a mi jövőnk ” címmel megrendezésre kerülő 

Autómentes nap elnevezésű rendezvénysorozatba. 

 Kézmosás világnapja (alsó tagozat). 

 Magyar Diáksport Napja, ÖKO és Családi nap: IX. 25. Iskolánkban 

- Magyar Diáksport Napja: kerékpártúra 

- Családi- és ÖKO-nap: (du. 14-től szülővel) 

 Véradás 14 órától 

 Sport- és táncbemutatók 

 Sportolási lehetőség 

 Egészséges táplálkozás 

 ÖKO típusú játékok, feladatok 

 Népi hagyományok őrzése 

 Magyar Népmese napja: IX. 30. 

 Természetismereti játékok. Őszi termések, levelek gyűjtése, a gyűjtött anyag rendszerezése. 

Látogatás a Somogyi Könyvtárba, Vadasparkba. Rajzolás a természetben. 

 Úszásoktatás beindítása. 

 Udvar rendezése. 

 A raklapbútorokhoz szükséges alapanyagok gyűjtése (IX. X. XI.). 

 Az emeleti folyosó díszítése (tanév folyamán). 

 Honlap bővítése, fejlesztése, az ÖKO iskolai jelleg hangsúlyosabbá tétele. 

 A szárazelemgyűjtés folytatása a kijelölt gyűjtőhelyre. 

 Iskolai diákügyeleti rendszer kialakítása. Tisztasági- és energia-járőrszolgálat beindítása. 

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

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

 

 



 

 

Október - "Magvető hava" 

 

 Zene világnapja X. 1. 

 Az Öko faliújság havi aktuális dekorációja 

 Állatok világnapja (felső tagozat) X. 14. 

 Őszi papírgyűjtés: X. 15. 

 Ovi-Suli Váltó új arculattal: X. 15. 

 Őszi természet megfigyelése. 

 Környezetismereti séta 1-4. osztályosoknak. 

 Fogászati szűrés a fogápolási hónap alkalmából. 

 Hírlevél folyamatos szerkesztése. 

 Honlap "ÖKO-hírek". 

 Esővízgyűjtő ellenőrzése 

 Vöröskeresztes kirándulás. 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 

 

 

 

November - "Enyészet hava" 

 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Fogápolási napok 

 Egészségnevelési vetélkedő 

 Őszi teadélután a napköziben: XI. 20. 

 Madárvédelem: Madáretetők kihelyezése, feltöltése 

 Az iskolai Hírlevél Őszi számának elkészítése, megjelentetése a honlapon és nyomtatott változatának elhelyezése a 

faliújságokon. 

 Vörösmarty-hetek: XI. 17-től XII. 1-ig 

 Alsós Tankerületi Mesemondó Verseny XI. 17. 18. 

 Egészséges életmód vetélkedő  

(5.6. évfolyam) XI. 18. 

 Tankerületi szavalóverseny (felső tagozat) XI. 26. 

 Tankerületi rajz-és mesemondó verseny – Gála XI. 23. 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 



 

Szerkesztők: 

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Szántó Lajosné 

Bánáthy Jánosné 
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