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A Cities4Cycling nyitórendezvényét a Szegedi Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolában tartotta .  

A gyerekek görgős párviadalra nevezhettek be, és kipróbálhatták a 
kerékpáros ügyességi pályát is. 



Tanulóink nem kényszerből, hanem önkéntes alapon jöttek el a „TeSzedd! - önkéntesen a tiszta Ma-
gyarországért” országos akcióra szeptember 14-én. Barátok, ismerősök fogtak össze, akik tenni akar-
tak valami hasznosat környezetükért. Az országos eredmény azt mutatja, hogy idén többen, több sze-
metet szedtünk, mint tavaly. Büszkén számolok be róla, hogy iskolánk 38 fővel volt jelen ezen a szom-
bati napon a szemétszedésen. Köszönetet szeretnék mondani annak a 31 diáknak, 5 szülőnek, akik ve-
lünk együtt tisztogatták a Tisza-partot. Amellett, hogy megtisztult, szép környezetet varázsoltunk, kö-
zösségformáló ereje is volt az akciónak, és reményeink szerint szemléletformáló hatása is, hiszen azok, 
akik itt takarítottak, nem valószínű, hogy a későbbiekben a szemetelők táborához csatlakoznának. Sa-
ját környezetünket csinosítottuk, azt a területet, melyet a szegediek csak Laposnak hívnak. Csapatunk 
feladata a Partfürdőtől a régi vasúti hídig terjedő területre esett. Sok zsák szemét gyűlt össze déli 12 
órára a partfal tövében, annak ellenére, hogy közben eleredt az eső. A fiúk még roncs kerékpárt, sző-
nyegpadló darabot is felcipeltek az ártérből. Volt ott minden. :-( Mindenki joggal lehetett büszke ön-
magára, mikor az RTL-CLUB esti híradójában 18:30-kor,  illetve a STORY4 hírműsorában a Hír24-ben 
19:00 órakor, valamint az M2 20:45-ös összefoglalójában a mi csapatunkat láthatta. A 7.a osztály kép-
viselte magát a legnagyobb létszámmal, a 4.a osztályból minden gyermeket szülő kísért. 
Önkénteseink, akiknek hatalmas köszönettel tartozunk: 
1.a: Kovács Gabriella 
3.a: Judik Simon 
4.a: Újházi Bendegúz, Nádházi Bence, Kovács Martin, Matijevic Kata,és mind a négy  gyerektől egy-egy 
szülő 
5.a: Péter Szabolcs 
6.b: Kovács Csaba, Kiss Gergely 
7.a: Stammer Szabolcs, Gunczer Andor, Pocsai Márk, Nieszner Ferenc, 
Dávid László, Körösi Borbála,  Rittler Ivett, Bab Patrik, Lázár Gerda, Szép 
Noémi, Baksa Péter 
7.b: Ugrin Dóra és édesanyja,  Dorozsmai Dominika, Balogh Renáta, Ke-
lemen Melitta 
8.a: Minkó Gábor, Strohner Loránd, Sikula Szabolcs 
8.c: Lukács Krisztián, Matijevic Benedek, Fazekas György 
Kísérő tanárok voltak:  Niemi Mária és Gregusné Juhász Eleonóra 

 
 





2013. novemberi programok, tervek 

"Enyészet hava" 
 

 

OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

Fogápolási napok: XI.7.8. 

Egészségnevelési vetélkedő 

Ovi-Suli Váltó XI. 14. 

Mesemondó XI.18-tól 

Madárvédelem: Madáretetők kihelyezése, feltöltése 

Az iskolai Hírlevél Őszi számának elkészítése, megjelen-

tetése a honlapon és nyomtatott változatának elhelye-

zése a faliújságokon. 

Vörösmarty-hét: XI.25-től 

Egészséges életmód vetélkedő (5.6. évfolyam) XI.27. 

Városi szavalóverseny (felső tagozat) XI.28. 

Városi rajz-és mesemondó verseny. 

Városi rajz-és mesemondó verseny – Gála 

Kirándulás Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba XI.30. 

Sportprogramok (folyamatos)  

 

November 25. „Ne vásárolj semmit” Nap  

Zöld jeles napok: 

Felú
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XIII. Testvérvárosok Kupája  2013. 09. 14. 
 

 
A kiskunhalasi Box Club szervezésében ismét színvonalasra sikerült a verseny, ahol nem csak hazai csa-

patok, hanem külföldiek is képviseltették magukat. A Szeged Box Club hat versenyzővel vett részt a ren-

dezvényen. 

 

Serdülő 41,5kg-ban: 

Nádasdi László (Vecsés)-Gábor Dávid (Szeged) 

Pontozásos győzelmet aratott Dávid. 

Az O.B. előtt biztató formát mutatott Dávid. 

 

Junior 48kg-ban: 

Gál Konrád (Szeged)-Gligoris Vejlko (Szabadka) 

Színvonalas mérkőzésen pontozásos vereség. 

Női Ifjúsági 48kg-ban: 

Habran Melinda (Varjú Box)-Gál Mónika (Szeged) 

Mónika az edzői utasításokat betartva az első 

menet végén be tudta fejezni döntő fölénnyel a 

mérkőzést. 

Ifjúsági 69kg-ban: 

Berta Tibor ellenfele megsérült  

Így Tibi nem tudott szorítóba lépni. 

Felnőtt 75kg-ban: 

Kis Máté (Szeged)-Studenic Norbert (Komarno) 

Jó iramú mérkőzés után mind a két fél joggal remélte, 

hogy a mérkőzés vezető az ő kezét emeli a magasba, de 

a pontozó bírók a szlovák fiút látták jobbnak. 

Felnőtt 91kg-ban: 

Őze Attila (Szeged)-Stepnik Robert (Komarno) 

A több éves kihagyás után visszatérő Attila fordulatos 

mérkőzésen pontozásos győzelmet aratott. 

Edzők: 

Fogas Tamás és Gál László 

Gratulálok minden versenyzőnek! 

Gál László  

 

Gábor Dávidnak az aranyérméhez iskolánk minden tanára 

és diákja nevében szívből gratulálunk , és további sikeres 

versenyzést kívánunk! 

 
Szeptember 26-tól 29-ig (csütörtöktől vasár-

napig) Budapesten, a Jégszínházban ren-

dezték meg a Serdülő Ökölvívó Országos 

Bajnokságot, mely a sportágban a 13-14 

esztendős fiatal hazai versenyzők második 

komoly megmérettetése. 
A háromszoros országos bajnokot Gábor Dávidnak sike-
rült legyőzni, viszont a másnapi meccsén kikapott, a  
41,5 kilós Eszenyi Dánieltől. 
Ettől függetlenül tanítványunknak gratulálunk. Szép 

volt! És további kitartást kívánunk! 



Mi viszont kiemelnénk Gábor Dávidot, iskolánk tanulóját, aki rendszeresen 

versenyeken vesz részt, jobbnál jobb eredményekkel. Szurkolunk neki. 

(A kép közepén kék pólóban látható) 



Atlétika: titános  

éremeső Brnoban 

 

 

Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is megmérettették magukat a szegedi Titán TC atlétái a csehországi 
Brnoban rendezett nemzetközi utánpótlástornán. Több dobogós helyezés mellett egy aranyéremmel 
térhettek haza a Tisza-parti város sportolói. 

A 10 ország csapatainak részvételével zajlott versenyre 11 atlétájával utazott a Titán, a legjobb magyar 
szereplés pedig a 300 méteres sprintszámhoz kapcsolható, hiszen a 14 évesek korosztályában mind a lá-
nyoknál, mind a fiúknál szegedi állhatott a dobogó alsó és középső fokán. A négy futó, Diallo Alina, Dara-
bos Aliz, Kovács Gergely és Bódis Gergő egyaránt egyéni csúcsot teljesített, sőt, Darabos Aliz 1500 méte-
ren is eddigi legjobbját nyújtva, 5 perc alatti idővel előzte meg a teljes mezőnyt és nyerte a Titán egyetlen 
aranyát. A saját topidők döntésénél maradva, a lányok 12 éves korosztályában Répássy Hanna és Dömösi 
Petra futott tőlük mindeddig nem látott eredményt 800-on, amiért ezüst-, illetve bronzérem lett a megér-
demelt jutalmuk. Távolugrásban Alina Diallo, Horváth Luca és Bódis Gergő állt rajtvonalhoz, előbbi hölgy 
514 centiméteres ugrásával 5. lett, az utóbbi két versenyző nem ért el pontszerző helyezést. 

European Kids Athletics Games, Brno  (2013. szeptember 9-11.) 
 
Leány 11 évesek 600m:         
6. Hallósy Rita – 1’58,24 
Leány 12 évesek 60m: 
5. Répássy Hanna – 8,56 s (egyéni csúcs) 
Leány 12 évesek 800m: 
2. Répássy Hanna – 2’23,92 (egyéni csúcs) 
3. Dömösi Petra – 2’28,06 (egyéni csúcs) 
Leány 14 évesek 60m: 
Horváth Luca (ief: 8,58s) 
Kerekes Nikoletta (ief: 8,78s) 
Leány 14 évesek távolugrás: 
5. Diallo Alina 514cm (egyéni csúcs) (selejtező: 495cm) 
Horváth Luca (selejtező: 445cm) 
Leány 14 évesek 300m: 
2. Diallo Alina – 43,15 s (egyéni csúcs) 
3. Darabos Aliz – 43,18 s (egyéni csúcs) 
Kerekes Nikoletta – 46,67s (egyéni csúcs) 
Leány 14 évesek 1500m: 
1. Darabos Aliz – 4’54,45 (egyéni csúcs) 
Leány 15 évesek 300m: 
Takács Eliza – 44,48 s (egyéni csúcs) 
Leány 15 évesek 4x60m váltó: 
Horváth Luca, Kerekes Nikoletta, Diallo Alina, Darabos Aliz – 32,50 s 

Bódis Gergőnek  a bronzérméhez iskolánk minden tanára 

és diákja nevében szívből gratulálunk és további sikeres 

versenyzést kívánunk! 

Fiú 14 évesek távolugrás: 

Bódis Gergő (selejtező: 520cm) 9. hely 

Fiú 14 évesek 300m: 

2. Kovács Gergely – 39,06 s (egyéni csúcs) 

3. Bódis Gergő – 39,67 s (egyéni csúcs) 

Fiú 15 évesek 300m: 

Répássy Botond – 40,81 s 

Fiú 15 évesek 1500m: 

Répássy Botond – 5’09,96 



Gergő szeptember 30-án iskolánk igazgatónőjétől dicséretet vehetett át.  

Büszkék vagyunk rád! 



2013. szeptember 25.: Megyei és  városi  III-IV. kcs atlétikai csapatbajnokság 

Etelka sor  

Selejtezés 

2013.  szeptember 25-én, szerdán  a Csongrád megyei és Szeged városi  

III-IV. korcsoportos atlétikai csapatbajnokságon két csapattal vett részt iskolánk. 

A távolugró csapatunk 1. helyezést ért el. A győztes csapat tagjai: 

Ballai Marcel 

Bódis Gergő 

Mészáros Tibor 

Dézsi Bence 

Gunczer Andor 

Kislabdahajításban Szabó Bence, Marczika Barnabás, Melnichuk Viktor, Baksa Péter 

és Boróczki Bence képviselte az iskolát.  

 

Gratulálunk a győzteseknek! 



Iskolánk tanulója a 7.a osztályos Kovács Noémi látható a 

KSZSE csapatának képén a kapu bal szélén. 

 

Eredményükhöz szívből gratulálunk, és további hasonló 

sikereket kívánunk! 



Lovász Luca és Farkas Richárd 3. a, valamint  Lovász Janka 1.a osztályos 

tanulóink legutóbbi nemzetközi eredményei: 

2013. október 19.:"DVCSH KUPA” USZONYOSÚSZÓ VERSENY  

Lovász Luca 

Farkas Richárd 
Lovász Janka 



Kéri Romina 3. a osztályos tanulónk a Szeged Fitness S.E. versenyzője 

Dabason Fitness versenyen vett részt, ahol 4. helyen végzett. 

2013.10.12 Fit Kid "B" egyéni és "A" csoportos GP 



KÖTÉLUGRÓ csoportunk október 18-
án, pénteken az Ifjúsági Ház színpa-
dán a "Pályaválasztási vásáron" tar-
tott bemutatót. A kb. fél órás műsor-
ban 19 gyermek lépett a színpadra: 
kezdők és haladóbbak. Össze-
sen kilenc különböző kötélugró pro-
dukciót láthatott a vásár közönsége, 
és a  résztvevő tanulók is nagyon jól 
érezték magukat! 

Köszönjük a szülők segítségét, a sok 
tapsot a lelkes közönségnek, és a 
"gazdag"meglepetés ajándékokat a 
szervezőknek 

Itt szeretném megemlíteni, hogy iskolánk hetedikes és nyolcadikos tanulói is 

részt vettek ezen a Pályaválasztási Börzén, mit érdeklődők. Szórólapokat gyűj-

töttek, tájékozódtak a lehetőségekről, hogy hova menjenek továbbtanulni az 

általános iskolai tanulmányok elvégzése után. A szervezők kóstolóval kínálták a 

gyerekeket. Ide osztályfőnökeik kísérték el őket. 

A nyolcadikosok közül az egyes foglalkozások iránt érdeklődőket  Agócsyné Vígh 

Julianna technika szakos kolléganőnk kalauzolta el a  Pályaválasztási napok kere-

tében szervezett üzemlátogatásokra. Jártak a Vámos cukrászdában, az EPAM 

Sistemnél, a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában, a Városi TV épü-

letében, a Tisza Volánnál valamint a Forrás Szállóban. Sok-sok tapasztalattal gaz-

dagabban tértek vissza. 





A Pick-Vörösmarty tornagyőzelme 

 

Első alkalommal rendezték meg Szegeden, a „Jövő ziccerei az elődök kapujában" utánpótlás fiú kézilab-

datornát 

A piarista gimnáziumban két korosztály csatázott. A 2001-es születési fiatalok remek mérkőzéseket ját-

szottak az első napon. A csoportmeccsek után a Pick-Vörösmarty és a Gyöngyös csapata játszotta a dön-

tőt. Végig kiélezett küzdelemben, fej fej mellett a Pick-Vörösmarty együttese nyert. A legjobb kapus cí-

met is elhozták a vörösmartysok, Szalai Roland révén. A díjakat a Pick két spanyol válogatott játékosa, 

Roberto Parrondo és Niko Mindegía adta át. 

Kedden a 2005-ösök vívtak ádáz küzdelmet. A Pick Szeged, a Kecskemét, a Vörösmarty, az Orosháza, a 

Koczka Kézisuli és a Békés vett részt az eseményen. A díjátadáson Juan Carlos Pastor, a Pick Szeged ve-

zetőedzője és segítője, Marko Krivokapics is jelen volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A győztes Pick-Vörösmarty (elöl): Marczika Barnabás, Szalai Roland. Középső sor: Kovács Csaba, Borbély András, Bajusz Gergő, 

Tóth Ádám, Rea Barnabás, Mészáros Csongor. Állnak: Mandl Gábor edző, Csíki  

Ezen a napon is örülhettünk szegedi éremnek, hiszen a Békés csapatát a Pick Szeged követte, és így 

ezüstérmesek lehettek. A legtechnikásabb játékos címét is itthon tartotta a szegedi csapat, hiszen Sze-

keres Roland a Pick Szegedből nyerte. 

A 2001-esek végeredménye: 1. Pick-Vörösmarty, 2. Gyöngyös, 3. Békés, 4. Elektromos, 5. Pick Szeged, 6. 

Kecskemét. 

A 2005-ösök végeredménye: 1. Békés GFKC, 2. Pick Szeged, 3. Kecskemét SC, 4. Orosháza, 5. Vörös-

marty, 6. Koczka Kézisuli. 

Mindkét napon a mérkőzések között a fiatalok felméréseken is részt vehettek, ahol a pszichés haté-

konyságukat, ergométeres vizsgálattal az állóképességüket, valamint a motorikus képességüket is vizs-

gálták a szakemberek.  

 

 

A bajnok csapat 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/juan_carlos_pastor/11608/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/marko_krivokapics/34813/




2013. szeptember 20. Autómentes nap 

2013. szeptember 22. vasárnap Critical Mass Szeged 

Ismét közeleg a szeptemberi Autómentes Nap, és megint egy fontos bringás téma kerül a kö-

zéppontba. 2013. szeptember 22-én vasárnap, 15:00-kor indul útjára a szegedi Critical Mass, 

azaz a kerékpáros felvonulás. Remélhetőleg sok-sok diák közületek is bringázni fog ezen a na-

pon 

2013. október 26. szombat  Maros-Szög Templomai gyalogos teljesítménytúra 

túraközpont: Vörösmarty Mihály Általános Iskola 



Két esztendő elteltével ismét Nagy Sportágválasztó Szegeden! Pénteken és szombaton az újszegedi 

Kisstadionban és a sportuszodában ad egymásnak randevút közel 40 sportág és jeles képviselőik. 
 

2010. és 2011. után idén harmadik alkalommal ad otthont Szeged – Budapest és még 10 másik vidéki város 

mellett – a Nagy Sportágválasztónak. Legutóbb, 2011-ben több mint 50 sportág mutatkozhatott be ki-

csiknek és nagyoknak az újszegedi Kisstadionban és a sportuszodában. Bár az elmúlt esztendőben kénysze-

rűségből elmaradt, a rendezvény jelentősége és fontossága elvitathatatlan, megismertetni a legváltozato-

sabb sporttevékenységeket a nagyközönséggel, első sorban az ifjabb korosztályokkal. “A III. Szegedi Nagy 

Sportágválasztó célja nem változott: minél többeket buzdítani a sportolásra, egy helyszínen lehetőséget ad-

va közel 40 sportág kipróbálására. Mert más érzés nézni a sportot, és más érzés kipróbálni, kézbe venni a 

sporteszközöket, belekóstolni az egyes mozgásformák lényegébe, gyakorlati sportélményeket szerezni, me-

lyek a szervezők reményei szerint sokakat vezetnek el a kiválasztott mozgásforma sportegyesületi kapui-

hoz” – fogalmaznak a rendezvény hivatalos honlapján.  

A sportágválasztón a legváltozatosabb sportokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődő gyerekek és felnőttek 

a küzdősportoktól kezdve labdás csapatjátékokon át az egyéni sportokig, avagy a-tól z-ig, aikidótól a 

zumbáig a legszínesebb repertoárt kínálják a szervezők. Nem hiányozhatnak az ágak képviselői sem! Az 

már biztos, hogy a Pick Szeged új sztárjai, Marko Krivokapic másodedző mellett a spanyol irányító Niko 

Mindegía, honfitársa, a szélső Roberto Garcia Parrondo és a bosnyák beállós Vladimir Vranjes mellett az 

átlövő Balogh Zsolttal is találkozhatnak a rajongók pénteken 13 és 14 óra között. A küzdősportok szerel-

mesei a Világjátékok-győztes S. Kovács Ádámmal, Magyarország legeredményesebb karatésával, a Tisza 

Volános Lassingleitner Fruzsinával és az Európa-bajnoki bronzérmes női karatecsapat tagjaival, illetve az 

ugyancsak a szegedi klubnál versenyző Kőhegyi Zoltán magyar bajnokkal ismerkedhetnek meg közelebb-

ről, de a szegedi sportsztárok közül ott lesz Peking olimpiai bajnok magyar kenusa, Vajda Attila, illetve 

Kovács Mária kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok ökölvívó is. A rendezvény két fővédnöke a 

Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke, Magyar Anna és Szeged város polgármestere, Botka László. 

A pénteki napon elsősorban előzetes bejelentkezés alapján a testnevelő tanárok, pedagógusok kíséretében 

érkező óvodás, iskolás gyerekek csoportjait várják, de természetesen a szervezők a nagyközönséget, a csa-

ládokat is örömmel fogadják mindkét napon reggel 9 és délután 17 óra között. A belépés a rendezvényre 

díjmentes. (Forrás: internet) 

2013. szeptember 20-21. (péntek, szombat) 

III. Szegedi Nagy Sportágválasztó - A SPORT NAPJAI  

Újszegedi Kisstadion és Sportuszoda 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/06/tobb-mint-50-sport-a-ii-szegedi-nagy-sportagvalaszton-fotok.html
http://www.sportagvalaszto.hu/szeged/index.php?m=17956&id=9713


2013. szeptember 29. vasárnap PICK Utcai Futófesztivál Dóm tér 

Még hogy a mai világban az emberek nem szeretnek mozogni! Erre alaposan rácáfolt az a 4482 indu-

ló, aki részt vett a vasárnap délelőtti szegedi Pick utcai futófesztiválon. 

 
 
Futott kisgyerek, testvér, barát, anya, apa, nagypapa, nagymama, jó szomszéd, szóval nagyon sokan. Pedig ömlött az eső, csak 
ritkán állt el, de ezzel senki sem foglalkozott.  
 
A szervezők – minden dicséretet megérdemelnek ők is – csak ámultak, hogy előbb a hat kilométeres távon, majd a családi csa-
patfutáson is megdőlt az eddigi nevezési csúcs. A 3,4 kilométeres rajtnál pedig kicsinek bizonyult a tér, Juan Carlos Pastor, a 
Pick kézilabdacsapatának edzője és Jonas Larholm – lefutották a távot – rajtolta el a mezőnyt. Hömpölygött a tömeg, mindenki 
jól érezte magát. A Pick utcai futófesztivál ötösre vizsgázott. 
 
12. Pick utcai futófesztivál 
 
6 kilométer, nők: 1. Biacsi Ilona, 2. Tigyiné Görög Veronika, 3. Biacsi Bernadett. Férfiak: 1. Tarnai László, Szelepcsényi Zsolt, 3. 
Perovics Csaba. Családi csapat: 1. Répási család, 2. Hallósy család, 3. Riesing család.  
 
Iskolák mozgósítása, Szeged: 1. Deák-gimnázium (661 fő), 2. Radnóti-gimnázium (325), 3. Ságvári általános iskola (315). Nem 
szegedi iskolák: 1. Ásotthalom (65 fő), 2. Kunszentmárton (61), 3. Kistelek (44).  
 
Szegedi Tudományegyetem egyéni bajnoksága, nők: 1. Kaári Zsófia, 2. Krivik Anikó, 3. Fekete Szeréna. Férfiak: 1. Kapitány 
Zoltán, 2. Seres Imre, 3. Aszódi Dávid. 
(Forrás: internet) 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/juan_carlos_pastor/11608/


A Magyar Diáksport Szövetség felhívására iskolánk, a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola ebben 
a tanévben is csatlakozott a Magyar Diáksport Napján megrendezésre kerülő programokhoz 

Iskolánk vállalta a 120perces aktív sportolást. a 2013méter lefutását, valamint a kölyökatlétikai verseny-
számok bemutatását. 

1. Diáksport Napi futás (2013m) 

2013. október 11-én az alsós tanulók (1-4. osztály) tanári felügyelet mellett vonultak ki az Erzsébet Liget-
be, a Liszt Ferenc sétányra, hogy teljesítsék a 2013 méteres távot. A felső tagozatosok (5-8. osztály) őket 
követte az osztályfőnök kíséretével, hogy lefussák a 2013 métert. 

Az időjárás kedvezett a rendezvény lebonyolításához, a nap is kisütött, és lelkesítette a futó diákokat, 
vezetőiket. Volt olyan kolléga, aki a távot a tanulókkal együtt teljesítette. 

A lelkesedés nagy volt! 

Az osztályok oklevélben részesültek a Diáksport Napi futótávjának (2013 méter) teljesítéséért. Külön 
oklevélben részesültek azok a t6anulók, akik kiválóan, folyamatos futással szinte versenyszerűen tették 
meg a 2013 métert. Öröm volt látni, amikor a nevelők a tanítványaikkal futottak, hiszen a személyes pél-
damutatás mindennél többet ér. 

2. 120 perc eltöltése sportolással, aktív testmozgással 

A tanulóknak lehetőségük volt a következő helyszíneken sportolni 

- Streetball villámtornát szerveztünk 45 fő részvételével 

- Fitnesz zenés, táncos tornát tartottunk kb. 70 fővel, melyben 18 felnőtt is részt vett 

- Ugrókötelezés 26 tanuló részvételével 

- Tenisz 

- Váltóversenyek 

- Kölyökatlétikai program 

Az 1-4. osztálynak váltóversenyt szerveztünk  iskolánk udvarán a délután folyamán (13-14 óráig). Nagy 
buzdítások közepette zajlott a 7 feladatból álló váltóverseny. A csoportok létszáma 10 fő volt . A résztve-
vő tanulók létszáma 80 fő. 

3. Ezt a rendezvényt követte a Kölyökatlétikai program (14-15 óráig) 

A tanulók osztályonként ismerkedtek meg a dobószámokkal 

Rendkívül nagy sikert aratott a gerelyhajítás, valamint a diszkoszvetés. 

Élvezetes programokban volt részünk, ahol tanárok és diákok egyaránt jó hangulatban töltötték el ezt a 
jól sikerült vidám Diáksport Napot. 

 

Bódi Katalin, testnevelő 

 





Szeptember 30-án ünnepeljük a nagy mesemondó, Be-
nedek Elek születésnapját. 

Ezt a napot a Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére a nép-
mese napjává nyilvánították, hogy a mesék fennmaradjanak, a 
mesékben található bölcsességet átadjuk az újabb nemzedékek-
nek, a gyermekek a népmesék ismeretével, kincseivel növeked-
jenek. Ebben az évben a felső tagozatos tanulók ajándékozták 
meg kisebb társaikat egy -egy szép mesével. 

Szántó Lajosné, könyvtáros tanár 





2013. október 1. Zenei világnap 

Iskolánkban hagyomány, hogy a zene világnapján különböző zenei stílusú előadókat hívunk meg. 

Idén a népzene került sorra. Október 1-jén a Sámli zenekar három tagjával ünnepeltünk . A zenészek 

játékos formában, egy népmese segítségével különböző hangszereket mutattak be a tanulóknak. A 

közel egy órás interaktív műsorban közös éneklés és népi rigmusok közös kántálására is lehetősége 

volt a gyerekeknek. A délelőtt folyamán 3. és 4. osztályos tanulók a Szent-Györgyi Albert Agórában 

jutalomhangversenyen vehettek részt. 



Aradi vértanúk ünnepe 2013. október 4-én 



Október 23. 

2013. október 22-én reggel az 

iskolarádióból hallhattunk meg-

emlékező műsort az 1956-os 

eseményekkel kapcsolatban 

Megható és elgondolkodtató összeállítást hallottunk ezen az ünnepi reggelen. Gáspár Andrea 
és Hegyközi Tamás pedagógusok Weöres Sándor: Ballada három falevélről című költeményére 
fűzték fel az 1956-os eseményeket, amellyel sikerült ezt a történelmi epizódot a gyermeki lel-
kek számára is érthetően átérezhetővé tenni.  

Köszönet mindezért. 
Lehullott három falevél  
tehetetlenül a világból.  

Ott lenn a sár, fekete mély -  
ki emel fel az őszi sárból,  
ti szegény három falevél?  

 
A cikk végére egy gondolat Déry Tibor tollából: 

 
A suhancok forradalma, mondták! Mától kezdve a „ suhanc „ szó  

szent előttem. Évek óta kétségbeesve figyeltem a magyar ifjúságot: 
ájultan hallgatott. Október 23-án felállt, és helyreütötte a nemzet  
becsületét. Megrendülten és tisztelettel megemelem a kalapomat  

előtte. Úgy, ahogy kívántam és kértem és reméltem:  
’48 ifjúsága után most támadt a hazának egy ’56-os ifjúsága is. 

Irta: Dr Kapronczayné Batta Zsuzsanna 



2013. október 12. Családi nap 

Kedves Szülők! 

Tisztelettel szeretnénk megköszönni részvételüket és tá-

mogatásukat a 2013. október 12-én megrendezett iskolai 

Családi napunkon. 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a becsületkasszás könyvárusí-

tásból 12.900.-Ft, az ÖKO-TOTÓ-ból 30.000.-Ft gyűlt ösz-

sze, mely iskolánk alapítványát gyarapította. 

A Gellért Szabadidőközpontban október 12-én, szombaton a Családi napi rendezvényünkön a tavalyihoz 
hasonlóan kb. ötszázan vettek részt: gyermekek, szülők, nagyszülők, testvérek, barátok, fellépő vendégek, 
a programokban serénykedő „külsős szponzorok”, és nem utolsó sorban iskolánk lelkes pedagógusai. 

Az időjárás is nekünk kedvezett: idén is csodálatosan szép időnk volt, így a tervezett programjainkat mara-
déktalanul, igazán jó hangulatban tudtuk megrendezni.  

A programok helyszínére fél 9 óra körül érkeztek a legfrissebbek és az utolsó osztály kb. 4 órakor hagyta el 
jó érzésekkel, sok-sok kellemes élménnyel gazdagodva a parkot. 

Az ott készült fényképek segítségével felidézhetjük e különleges nap sok-sok emlékezetes pillanatát!  

A nap versenyeredményei a következők: 
- Aszfaltrajzverseny:  

I. helyezett: Ágoston Lívia és édesanyja 

II. helyezett: Benkő Zsanett és édesanyja 

III. helyezett: Ágoston Roland és édesanyja 

IV. helyezett: Különdíjas: Bakos Mirtill és édesanyja 

Bónuszdíj:    Dégi Gergő   

 

A szép rajzokat köszönjük! 

- Streetball villámtorna (3 fős csapatok):  

I. hely: Balogh Ádám 

Harangozó Ádám 

Ferenczi Szabolcs 

I. hely: Nieszner Ferenc 

Stammer Szabolcs 

Marcika Barnabás 

II. hely:    II. hely:   III. hely: 

Kovács Csaba   Gábor Dávid  Császár Nikolett 

Kiss Gergely   Zentai Márk  Ferenczi Kitti 

Farkas Maximiliam  Zádori Benedek  Hrotkó Luca 

Gratulálunk! 

Az új, modern, igazán szép szabadtéri kosárlabda pályákat a versenyen kívül is örömmel próbálták ki a leg-
kisebbek (1-2. osztályosok) és a felnőttek rögtönzött dobóversenyekkel. 

 



A családi napot Inci és tanítványai hangulatos, zumba tornája „indította be” a színpadon, melyhez sokan 
csatlakoztak a gyerekek, de a felnőttek közül is.  

A szépen parkosított sportcentrumban új lehetőségek is nyíltak az aktív kikapcsolódásra: pl. streetball, 
fallabda.  Ezeket örömmel és izgatottan vették igénybe a lelkes és kíváncsi családok. Ezen kívül sokaknak 
nyújtott kellemes élményt a gyönyörű környezetben lévő teniszpályákon a teniszezés és… természetesen 
a SZABADTÉRI SÜTÉS-FŐZÉS! 

Nagy érdeklődés kísérte a színes arcfestéseket, lufi-hajtogatásokat, amelyekben igazán sok gyermek (és 
néhány segítő felnőtt is) ügyeskedett önfeledten szórakozva. 

A hagyományos kézműves foglalkozás abban volt különleges, hogy természetes alapanyagokat (magvakat, 
terméseket, kukorica-csuhét) is felhasználtak a különböző egyebek (pl. fonalak) mellett, így még kreatí-
vabb, ötletesebb alkotások készülhettek a nap folyamán. 

A VÉRADÁSON 20-an adtak vért, amely a tavalyihoz hasonlóan nagyon szép és nemes teljesítmény! 

Az ÖKO-TOTO iskolánk támogatására- tavalyi kezdeményezés, mellyel az iskola Szülői Szervezetének ötle-
te alapján lelkes anyukák segítségével 30.000 Ft bevétel gyűlt össze.  

Az OKO-TOTÓ kiértékelése: 

0 hiba:   7 db 

1 hiba: 19 db 

2 hiba: 24 db 

3 hiba: 14 db 

4 hiba: 13 db 

5 hiba:   4 db 

7 hiba: 10 db 

Összesen: 91 db eladott szelvény 

I. helyezés: 8. c osztály 

II. helyezés: Kiss Botond 3.a osztály 

III. helyezés: Horváth Luca 8.c osztály 

Hibátlan megoldást adott még be: Fazekas György 8. c, Kiss Anna 4.a, Nagy Balázs, Horváth Luca 8.c (két 
hibátlan megoldás) 

A helyes megoldásokat iskolánk honlapján mindenki megtalálja.  

Idén használt könyvek vásárlásával is lehetett támogatni iskolánkat, ezzel még 12 900 Ft bevételhez ju-
tottunk. A könyvek és a TOTÓ-k vásárlását egyaránt nagyon köszönjük! 

Sikeres és érdekes volt a „Teddy Maci Kórház” és a „rendőrségi foglalkozás” is. 

Az eredményhirdetések előtt, (a finom ebédek elfogyasztása után és alatt) a színpadon iskolánk tanulói és 
meghívott felnőtt néptáncosok, karatésok, kötélugrók tartottak változatos, látványos bemutatókat nagy 
sikerrel.  

Ezt követte a Kedvenc kutyaiskola nagy érdeklődéssel várt bemutatója, ami szintén remekül megállta a 
helyét rendezvényünk záró műsorszámaként. 

 



Köszönjük a szervezőknek, osztályfőnököknek, támogatóinknak s minden résztvevőnek, akik hozzájárultak 
az idei Családi napunk sikeréhez! 

Külön köszönet:  

Gellért Szabadidőközpont vezetőjének, Korcz Lászlónak 

Dlusztus-Páble Erzsébetnek és csapatának a sok-sok játékért, vizsgálatokért, és apró ajándékokért 

MOE vezetőjének, Posta Bálintnak és társainak a „Teddy Maci” programért 

Szegedi Rendőrség segítő munkatársainak 

Ördögné Eszternek és Horváthné Katinak Vöröskeresztes munkájukért, a Véradás szervezéséhez 
nyújtott segítségükért 

a Szeged Táncegyesület tagjainak csodálatos táncaikért 

Stempel Zoltán edzőnek és csoportjának a látványos és szórakoztató karate bemutatóért 

a „Kedvenc Kutyaiskola” minden résztvevőjének 

 

Ördög Nóra Eszter és Gregusné Juhász Eleonóra 

     főszervezők 







Előző számunkban is közzétettünk egy tanulói írást a nyári élmények témakö-

réből. Most Matijevic Kata 4. a osztályos tanuló írását olvashatjátok: 



Igaz, a mellékelt rajzok nem sárkányokat ábrázolnak, de szintén Laci bácsi 

osztályából adta át Szögi Gergő rajzait lelkesen kolléganőm Kurucsainé Pécsi 

Hajnalka. Köszönjük Gergőnek a szép rajzokat. Reméljük a jövő művészének 

rajzait közölhettük lapunk hasábjain! 



2013. október 25-én, a szünet előtti utolsó tanítási napon került megrende-

zésre iskolánkban a felső tagozatosoknak a hagyományos Halloween-party. 

Niemi Mária tanárnő, mint minden évben, most is meglepett mindenkit. So-

kan megijedtek és nem ismerték fel őt boszorkány jelmezben. Ördögök és 

egyéb félelmetes alakok is felütötték fejüket ezen az estén. 



Jusson eszünkbe, hogy a mi ünnepünk valójában nem a kelta hagyományok ünne-

pe, hanem a halottainkról való megemlékezésé. Helyezzünk egy-egy szál virágot és 

gyújtsunk gyertyát elhunyt rokonaink, ismerőseink sírjánál ezekben a napokban! 



Előretekintés a következő időszakra: 

Szerkesztők:   Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

     Gregusné Juhász Eleonóra 

     Masa Péter 7.b 

Fotó:     Niemi Mária, Ördög Nóra 

Felelős kiadó: Gulyásné Szabó Klára igazgató 

 

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 

XI. 13. Fogadóóra, Pályaválasztási szülői értekezlet 

XI. 14. Óvodások váltóversenye 

XI. 19. 20. Mesemondó városi verseny 

XI. 25. Mesemondó városi verseny eredményhirdetése 

XI. 25-XII. 7. Vörösmarty-hetek 

XI.  28. Felső tagozatosok városi szavalóversenye 

XI.  30. Kirándulás Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba 


