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Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium  (részlet) 

Kikelet 

Március 21. a csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magasságában 

halad át az égen, sugarai merőlegesek a föld forgástengelyére, éppen keleten kel, és nyuga-

ton nyugszik. A nappalok, valamint az éjszakák hossza az egész földgolyón egyenlő. Innen 

a neve „napéjegyenlőség”. (Csak az északi féltekén tavaszkezdet, földünk déli oldalán ez az 

ősz első napja.) Ettől kezdve napról napra távolodik a Nap az Egyenlítőtől a Ráktérítő felé, 

sugarai egyre nagyobb szöget zárnak be a földtengellyel, ezért az északi féltekén hosszab-

bodnak és melegednek a nappalok, a délin viszont rövidülnek, és jön a tél. 

A tavaszpont nem feltétlenül a tavasz első napja. Azt a helyi éghajlati és időjárási viszonyok 

szerint határozta meg az ember. Mi március 1-jétől számoljuk a (meteorológiai) tavasz kez-

detét, a kínaiak a régi keltákhoz és rómaiakhoz hasonlóan február elejétől (febr. 4-e vagy 5-

e). Ők a tavasz félidejébe eső napéjegyenlőségi napot az évszak csúcspontjaként ünneplik, a 

följegyzések szerint legalább az i.e. 2. évezred közepétől fogva. 

Forrás: internet 

Iskolánkba két dalos kis elsős Szánó Lajosné, Babika néni társaságában  

nótaszóval köszöntötte a tavaszt. 

http://www.neumann-haz.hu/muvek/jankovics/jelkep/jelkep.pdf


Tavaszi project keretében ünnepelte 

a napközi a tavasz megérkezését.  

Első lépésként csodálatos tavaszi de-

korációkat készítettek tanítványaink. 

Minden csoport más témában jeles-

kedett, és paravánokra valamint a 

függönyre helyezték ki alkotásaikat.  

Témakörök voltak: A tavasz jellegze-

tes virágai, Közeledik a húsvét, Tava-

szi jeles napok, Madárlesen, és Ébred 

a természet. Ezt követte április 7-én 

a TÁMOP-6.1.2-2012-0891 pályázat 

alapján megvalósított csoportfoglal-

kozás az „Egészségmegőrzés” téma-

körben, ahol érdekes előadást hall-

hattunk a vitaminokról és azok fon-

tosságáról, majd tesztet töltöttek ki a 

gyerekek a hallottak alapján, végeze-

tül pedig elhelyezhették a táplálékpi-

ramis megfelelő szintjére a különbö-

ző élelmiszereket. 

Következő programunk az április 11-

én Bódi Katalin tanárnő által meg-

rendezett Húsvéti vetélkedő volt. Itt 

a 4. osztályosok végeztek első helyen. 

A csapat tagja volt: Szabó Alex, Mé-

száros Gábor, Körmendi Kata, 

Kurucsai Bettina 4. b osztályos tanu-

lók, és Almási Csenge 4. a osztályos 

tanuló. 



Április 14-én a tavasz ünneplésére került 

sor: furulyaszóval, dallal néptánccal, ver-

sekkel, melyek mindegyike valahogyan a 

tavaszhoz kapcsolódott akár angolul, akár 

magyarul hangzott el. Tanulóink lelkesen 

készültek erre, hisz olyanok is visszajöttek 

egy-egy vers erejéig, akik nem napközisek. 

 

Április 16-án, a szünet 

előtti utolsó tanítási na-

punkon délután megren-

deztük a hagyományos Nyuszi futá-

sunkat. A lelkesebbek még 

nyuszifüleket is készítettek maguk-

nak. A futóverseny abszolút győzte-

se Kovács Martin 4. a osztályos ta-

nuló. Őt Kiss Anna 4. a osztályos 

diákunk követte, és abszolút ver-

senyben 3. lett Boros Olivér, a 4. b 

osztályból. A helyezetteknek gratu-

lálunk.  

Köszönjük a tanítók és a szülők se-

gítségét. 

Boros Olivér III. helyezett  (balról) 

Kovács Martin I. helyezett (jobbról) 



2014. február 28-án az aló tagozatos gyerekek vidám farsangi jelmezbált rendeztek. A gyerekek a dé-

lután során sokat táncoltak, mókáztak. A jelmezesek felvonulását nagy taps kísérte. Gratulálunk a 

sikerükhöz. 

Csoportos bemutatók:  1. b osztály Hóemberek tánca 

      2. a osztály Bálna tánc 

      4.a osztály Dzsungel könyve alapján a bennszülöttek tánca 

Egyéni jelmezesek:  Földistennő (189) Simon Lara 4.b 

    Húsos spagetti (32) Maczelka Roland 1.b 

    Robot (6) Blidár Dávid 1. a 

    Könyvmoly (139) Kiss Botond 3.a 

    Rubik kocka ( 46) Molnár Levente 1.b 

    Legóbáb (51) Dudás Barnabás 1.b 

    Ősember (156) Volm Balázs 4.a 

    Zombi lány (198) Pataki Szilvia 4.b 

    Skót (158) Krékity Vera 4. a 

    Orvos csoport (86) 2. a tanulói 

    Macskanő (136) Fodor Petra 3.a 

    Legóember (197) Palázsy Dénes 4.b 

    Kínai lány (137) Vikor Vanessza 3.a 

    Kalóz (80) Révész Károly 2.a 

    Zombi (99) Nagy Gábor Márk 2.b 

     Piroska (101) Horváth Luca 2.b 

    Hana Montana (5) Lovász Janka 1.a 

    Boszorkány (88) Nagy Dzsenifer 2.a 

    Horgász (20 ) Fébert Marcell 1.a 

Vendégként szerepeltek:   

6.a, 6.b, 7.a, 7.b osztályok tanulói, akik cha-cha-cha-t táncoltak. 

Kötélugró csoportunk színvonalas bemutatót tartott. 

A 7.b osztály tanulói ( Kelemen Melitta, Ugrin Dóra, Molnár Kata ) táncot tanítottak 

a gyerekeknek. 

Télbúcsúztató farsangi rendezvény 



A megyei KÖTÉLUGRÓ diákolimpiai versenyt  

2014. március 5-én, Mórahalmon rendezték meg 

 

III. Korcsoport 

 Mészáros Orsolya 6.B gyorsasági futás      III. hely 

szabadon választott egyéni, összetett  V. hely   

IV. Korcsoport  

Maczelka Viktória 7.B  gyorsasági futás     III. hely 

 

Maczelka Viktória 7.B szabadon választott egyéni, összetett  I. hely  

Kelemen  Melitta 7.B szabadon választott egyéni, összetett  IV. hely 

Mészáros Bence 7.B     szabadon választott egyéni, összetett IV. hely   

 

Formációs csapat: 

Maczelka Viktória 7.B, Mészáros Bence 7.B, 

Mészáros Orsolya 6.B, Vass Virág 5.B    I. hely 

 

A Mórahalmon színvonalasan megrendezett megyei döntőn kb. száz tanuló versenyzett 

Szentes, Pusztamérges, Mórahalom és Szeged iskoláiból. 

A szülők segítségével, autókkal utazhattunk a verseny helyszínére, nagyon köszönjük a tá-

mogatásukat! 

A diákok sok tapasztalattal gazdagodtak a késő délutánig tartó, izgalmas versenyen.  

Az ott készült fényképek ízelítőt adnak a rendezvény hangulatából. 

Iskolánkat összesen 10 tanuló képviselte, 

a helyezetteken kívül még: 

Szalai Petra 2.b 

Nagy Brigitta 2.b  

Varga  Kitti 4.a 

Ágoston Lívia 4.a 

Kelemen Jázmin 1.b 

osztályos tanulók. 

 

Az országos döntőben a formációs csapatunkon kívül egyéni versenyszámban 

Maczelka Viktória és Mészáros Bence képviseli iskolánkat, mely  Nagykani-

zsán lesz március 22-23-án! 

Sok sikert, szép élményeket! 

Ördög Nóra Eszter testnevelő tanár 





Élménybeszámoló a 2014. március 22-én megrendezett 

Országos Kötélugró Diákolimpia és Diákversenyről 

Résztvevők: Mészáros Bence 7/b 

                     Maczelka Viktória 7/b 

                     Mészáros Orsolya 6/b 

                     Vas Virág 5/b 

2014. március 21-én délután indultunk el Nagykanizsára, ahol két egyéni és egy 

formációs versenyszámban képviseltük az iskolát. Egyéni gyakorlatokban Mészáros 

Bence és Maczelka Viktória, formációs gyakorlatban Mészáros Bence, Maczelka 

Viktória, Mészáros Orsolya és Vas Virág tanulók versenyeztek. 

Hat órát utaztunk busszal, mely nagyon fárasztó volt, de a versenyzés izgalma elvi-

selhetővé tette. Eset 9.30 órakor sikerült elfoglalni a szállást, gyors pakolás, fürdés után alvás várt Mindenkire, mert másnap 

korán kezdődött a verseny. 

Szombaton már 7.00 órakor kezdtük a bemelegítést a gyorsasági versenyekre, amely a megnyitó után el is kezdődött. 

A 30 másodperces futás 6 pályán folyt, így gyorsan Vikire került a sor, aki új egyéni rekordot futott 79 lépéssel. Pár percen 

múlva Bence következett, Ő 74-et futott. 

A következő versenyszám a formációs 4x30 másodperces futás volt. A csapat eddigi legjobb eredményét 281 lépést futotta 

meg.  

Ezután számunkra egy hosszabb szünet következett, amikor a kisebbektől egyéni szabadon választott gyakorlatokat (110 gya-

korlat) nézhettük meg.  

Délután 14.00 órakor kezdődtek el a formációs gyakorlatok. A kilenc korcsoportunkban lévő gyakorlatok közül Mi mutattuk 

be harmadikként a gyakorlatunkat, örömmel jöttünk le a pályáról, mert úgy éreztük, jól sikerült. 

Ezután a gyorsasági verseny eredményhirdetése következett. Először egyéniben hirdettek eredményt, Viki a 21 versenyző 

közül a 3. helyen végzett, Bence pedig 4. lett. Az első örömöt még meg sem élhettük igazán, mert a formációs gyakorlat ered-

ményhirdetése következett, és most mind a négyen a dobogó 3. fokára léphettünk. 

17.00 óra után folytatódott a verseny az egyéni szabadon választott gyakorlatok bemutatásával. Vikire 18.00 óra körül került 

sor, akinek a megyei verseny után még nehezített gyakorlatot vállaltunk, melyet tökéletesen mutatott be. 17.30 óra körül Ben-

ce került az egyéni gyakorlatával sorba, akinek a megyei verseny után teljesen új gyakorlatot tettünk össze, melyet nagyon 

szépen hajtott végre. Ezek után már lehetett lazítani és élvezni a többiek versenyét. 

Az eredményhirdetés 21.00 óra után kezdődött el. Először az egyéni gyakorlat eredményét hirdették ki, Viki a gyakorlatával 

elérte a legjobb eredményt, a dobogó legfelső fokára állhatott, Bence pedig az előkelő 4. helyezést érte el. 

A formációs gyakorlat eredmény hirdetésén reménykedtünk a dobogóban, a 3. helyre nem Minket szólítottak, nagyon izgul-

tunk vajon az első két hely valamelyike a Miénk lesz-e? 

Nem kellett sokáig várnunk, mert a formációs szabadon választott gyakorlattal a 2. helyen végeztünk. 

Ezek után következett az összetett eredményhirdetés. Viki eredményét tudtuk meg először, Ő a IV.B.  kategóriában a 21 ver-

senyző közül összetett versenyszámban az 1. helyen végzett. Berncét – mivel a IV.B. fiú kategóriában kevesen voltak- össze-

vonták a IV.A. fiú kategória versenyzőivel, Neki sikerült az előkelő 4. helyen végezni.  Formációs versenyszámba a IV. kor-

csoportban a kilenc csapat közül az összetett 3. helyezetett értük, így Mindenki éremmel a nyakában fejezte be a versenyt. 

23.00 óra is elmúlt már, mire visszaértünk a szállásra, és megehettük a meg-

érdemelt, de kihűlt pizzánkat, és az egész napos pörgés és ugrálás után vég-

re 24.00 óra után mosollyal az arcunkon feküdtünk le aludni. 

Azt nem gondoltuk, hogy az izgalmak csak ezután következnek. Vasárnap 

reggel 7.30 kor indult a busz Szegedre, csakhogy Nélkülünk. A szállás egy 

hat emeletes kollégiumban volt, és ahogy beszálltunk a liftbe, az a 4. emele-

ten megállt. Hiába nyomtuk a vészcsengőt, fél óráig senki nem jött segítsé-

günkre. Jobb ötlet híján felhívtuk a segélyhívó számát, akik meghallgattak 

Bennünket, és elmondták értesítik a rendőrséget. Szerencsére nem estünk 

pánikba, és Bence erejét kihasználva sikerült szétfeszíteni annyira a lift ajta-

ját a rendőrség segítségével, hogy kimeneküljünk a lift fogságából. 

Most már csak azt lenne jó tudni, hogyan jutunk haza? 

Gyorsan körbetelefonáltuk a szülőket, és Virág apukája talált egy buszjáratot -  így kicsit később,  mint az eredeti tervben sze-

repelt - de egészségben 15.30 órakor Szegedre érkeztünk. 

Mindent egybevéve jól éreztük magunkat, rengeteg tapasztalattal, élménnyel, sok új barátsággal és csillogó éremmel a nya-

kunkba értünk haza. 

Maczelkáné Minyó Judit szülő beszámolója 





2014. március 8-án rendezték Kartalon a Wadokarate Utánpótlás 

Országos Bajnokságot 

7 év alatti kategóriába Simon Péter 1. b osztályos tanulónk 

- kumite (bunyó) kategóriában arany érmes lett 

- szivacskumite kategóriában pedig ezüst érmet szerzett. 

Felkészítője volt: Stempel Zoltán 3. danos mester 

 

Peti, gratulálunk, csak így tovább! 

KARATE 

I. helyezés II. helyezés 



Az iskolaigazgatók rendszeresen szerdán-

ként focizni jönnek össze immáron 25 éve. 

Több helyszíne volt már 

a futballozásnak. de 

számunkra nem ez a 

fontos, hanem, hogy is-

kolánk nyugalmazott 

igazgatója, Botos István 

is oszlopos tagja a 23-

aknak. Büszkék va-

gyunk rá, hogy nálunk 

nem csak a diákok, de 

még volt igazgatónk is 

sportbarát és még ma is 

aktívan sportol. 

Jó egészséget kívánunk 

neki! 
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Ha tavasz, akkor Critical Mass. Most koncertekkel és húsvéti programokkal várták az érdeklő-

dőket. 

Április 20-án, vasárnap 15 és 17 között rendezték meg a Föld napja alkalmából a tavaszi 

Critical Mass kerékpáros demonstrációt. 15 órakor újra elindult a menet.  

A szegedi kerékpárosok együtt tekertek a városban, ezzel irányítva rá a figyelmet a kerékpáros 

közlekedés fontosságára. A Critical Mass tavaszi akciójának keretében az idén nyolc kilométert 

kerekeztek le a résztvevők. 

Minden bizonnyal idén is sokan ott voltak a kerekezők között iskolánk diákjai közül is. Ha te is 

ott voltál és készítettél képet, kérlek add le szerkesztőségünk tagjainak, hogy megjelentessük! 



Angol ó
ra az 1. 

a-ban 



Matek óra a 4.b-ben 



Technika óra a 7.b-ben 





Ebben az évben 

rendhagyó módon 

emlékeztünk az 

1848-49-es forrada-

lom és szabadság-

harc hőseire, hisz 

iskolánk tanulói 

megnézhették az 

1848/49-es Szabad-

ságharc Szegedi 

III. Honvédzászló-

alj Hagyományőr-

ző Egyesületének 

bemutatóját. 

A korhű öltözet-

ben, s az egykori 

honvédek fegyvere-

it idéző kardokkal 

és puskákkal valóban élővé tették az emlékezés 

perceit. 

Köszönjük Gáspár Andrea és Hegyközi Tamás 

pedagógusoknak a szervezést, és  deszki hagyo-

mányőrző egyesület tagjainak a gyermekközeli 

előadást. 

Dr Kapronczayné Batta Zsuzsanna 



Nagy Bettina 

eredménye 





Az élet rendje, az én életem 

 

Amikor egy kisbaba világra jön, az egy varázslatos dolog! Ilyenkor gyermekál-

dás száll a szülőkre. Egyben nagy feladatot kapnak, mikor teljes mértékben szüksé-

ges a szeretet, felelősség, türelem, kitartás, kedvesség, öröm és óvatosság. 

Aztán később elkezdenek mászni, gügyögni, gagyogni, majd egyszer csak sétál-

ni és beszélni. Én például 15 hónaposan már sétáltam, beszélni pedig 1 éves korom 

körül kezdtem. Általában 2 éves a kis picur, amikor bölcsödébe kezd járni. Sajnos a 

dajkáját, a bölcsis éveit sokszor a gyerek már serdülőkorban elfelejti. Óvodába járni 

szuper, egész nap csak evés-ivás és játék uralkodik a csoportban. Nekem is csak 

egyetlen bajom volt vele, mégpedig a délutáni „pihi”. Sohasem tudtam aludni. Egy-

szerűen soha! Én 4 évet töltöttem az oviban: a mini-, kis-, középső- és nagycsoportot. 

Ez idő alatt arról álmodoztam, hogy iskolás leszek. Azonban amikor az álom valóra 

vált, inkább visszasírtam az ovit. Az iskola azonban teljesen más, mint ahogyan azt 

én elképzeltem. Állandóan csak a munka, a munka, a munka, a tanulás, a tanulás, a 

tanulás! Később valami csoda folytán megszerettem. Elképzelni sem tudom, hogyan! 

Azután a dolgok nehezedtek, tovább és tovább. Szüleim büszkék voltak rám, mert 

mindig kitűnő bizonyítványt vittem haza. Én is nagyon örültem a szép eredmények-

nek. Egyébként én nagyon szeretek olvasni, ezért is szerethettem meg az iskolát. Sok-

szor gondolkozom azon, milyen foglalkozást válasszak magamnak. Rengeteg elképze-

lésem van, legalább száz. Jelenlegi terveim: újságíró, riporter vagy akár szerkesztő. 

Lehetnék ügyész, ügyvéd, meteorológus, rádiós bemondó, óvónő vagy színész is. na 

de persze az életcélom továbbra is ugyanaz marad: jó anya legyek!Egy gyermek éle-

tében a pályaválasztás is nagy szerepet játszik. Fontos, hogy mit szeretne kezdeni az 

életével. Ahogy telik-múlik az idő, megöregszünk. Nagymamák és nagypapák le-

szünk, és azután… . 

Egy szülőnek a leges-legnagyobb ajándék, ha látja a saját szemével és végig-

nézheti gyermeke cseperedését. Pici, törékeny kisbabából bölcs és tapasztalt mama és 

tata lesz. Ez az élet rendje. Varázslatos! Az ember megismerkedhet élete rejtelmeivel, 

csak vissza kell mennie az időben. 

Nagy Bettina 5.a 



Április 2-án rendeztük meg a már hagyományos könyvtárhasználati verse-

nyünket a 7-8. osztályos tanulók részvételével. 

Az idei év témája a 230 éve született Kőrösi Csoma Sándor munkássága volt.  

Hat csapat jelentkezett a versenyre. 

Előzetes feladatként plakátot készítettek Kőrösi Csoma útjáról, majd szemé-

lyesen is bemutatták a nagy utazó tudós érdemeit. 

Alapos felkészültségüket mutatta, hogy a hat csapat pontszámai között nyolc 

ponttal maradt le az elsőtől az utolsó csapat. A harmadik helyért éppen isko-

lánk " Világjárói" küzdöttek, de a villámkérdések során egy ponttal lemarad-

tak.  

A verseny győztesei a " Vándorok" lettek, ők az SZTE Ságvári Gyakorló Isko-

lájának diákjai,  

a másodikok az Arany János Iskola " Aranyos nyelvtudósai",  

míg a harmadik helyet a Sándorfalvi Általános Iskola " Ujgur" csapata sze-

rezte meg.  

Részt vettek még a Juhász Gyula Gyakorló Iskola " Vándorló juhászai"  

és a szatymazi " Utazók". 

A zsűrizésben közreműködött Sáráné Dr. Lukátsy Sarolta könyvtári szakértő, 

Kulcsár Marianna, a Somogyi Könyvtár gyermekkönyvtárának vezetője és 

Novkovné Hevesi Andrea, az Odessza Fiókkönyvtár vezetője. Köszönjük lelki-

ismeretes munkájukat. 

 

Szántó Lajosné könyvtáros tanár, a verseny szervezője 





Szavaló verseny 1. és  2. osztályosok részére 

 

Szavaló verseny 3. és  4. osztályosok részére 

 

Matematika verseny 2. 3. és 4. osztályosok részére 

2. osztály 

 

3. osztály 

 
4. osztály 

 

Móra Ferenc olvasás - szövegértés verseny 3. és  4. osztályosok részére 

3. osztály 

 

4. osztály 

 

 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Papdi Kíra 2.b Schüssler Mónika Tovább jutott a 

I. Kiss Bella 1.b Dobosné Szunyogh 
Katalin 

Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Varga Kitti 4.a Kissné Mészáros  
Edina 

Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Havrincsák Gábor 2.a Borbély László Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Lovász Luca 3.a Turainé Magyar  
Ibolya 

Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Krékity Vera 4.a Kissné Mészáros  
Edina 

Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Héger Dominika 3.a Turainé Magyar  
Ibolya 

Tovább jutott a 
városi versenyre 

I. Kósa Fanni 3.a Turainé Magyar  
Ibolya 

Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Kurucsai Bettina 4.b Tóthné Kőrffy Edina Tovább jutott a 

I. Krékity Vera 4.a Kissné Mészáros 
Edina 

Tovább jutott a 
városi versenyre 



Kazinczy szépkiejtési  verseny 3. és  4. osztályosok részére 

 

Fogalmazásverseny 3. és  4. osztályosok részére 

 

Helyesírási verseny 2. 3. és 4. osztályosok részére 

2. osztály 

 

3. osztály 

 

4. osztály 
 

 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Újházi Bendegúz 4.a Kissné Mészáros Edina Tovább jutott a 

I. Prajda Szonja 3.a Turainé Magyar Ibolya Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Kurucsai Bettina 4.b Tóthné Kőrffy Edina Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Papdi Kíra 2.b Schüssler Mónika Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Fodor Petra 3.a Turainé Magyar Ibolya Tovább jutott a 
városi versenyre 

  Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár   

I. Krékity Vera 4.a Kissné Mészáros Edina Tovább jutott a 
városi versenyre 



2014. március 7. 



A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián kezde-

ményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívta a kormányok, szervezetek 

és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s 

ezen belül a Föld vízkészletét. 

Forrás: internet Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség 

Ez alkalomból járt 1.b osztályunk a Szent István téren, a Víztoronyban. 



Turainé Magyar Ibolya tanítványai a Természetbúvár szakkör keretében megkezdték a 

virágoskertben a kertészkedést. A növények nagy részét, melyeket elültettek, maguk 

hozták, a legtöbbet Nagy Laura Kitti 3. a osztályos diákunknak és szüleinek köszönhet-

jük. A virágládákba a Diákönkormányzat biztosította a növényeket. Az alsó tagozato-

sok pedig osztályonként 500 forinttal járultak hozzá, hogy szebb környezetünk legyen. 

Köszönjük fáradozásukat. 



Kiss Botond 3. a és Kiss Bendegúz 8.c 

osztályos tanulók képviselték iskolánkat 



Iskolánk második éve Vöröskeresztes Bázis Iskola. 

Tavaly még "megfigyelőként " vettünk részt a Területi-városi Elsősegélynyújtó 

versenyen, idén élesben küzdött csaptunk. 

Látványos-hangos, igazán élethű szituációk, csöppet sem könnyű feladatok adták 

a gyakorlati állomások nagy részét, de az elméleti kérdések is feladták a leckét , 

ami a szervezőket dicséri! 

Sokat tanulhattak  a  résztvevők a feladatok megoldása közben is; fontos, a mindennapi 

életben is hasznosítható tudást szerezhettek az elsősegélynyújtásban. Jó érzésekkel, különle-

ges élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak, amiből az ott készült fényképek is ízelítőt 

adnak.  

A verseny a szegedi Fodor József Középiskola  épületeiben és udvarán zajlott április 11-én 

15 csapat részvételével; külön felnőtt, közép iskolás, és általános iskolás kategóriákban. Is-

kolánk csapata a második helyezést érte el.  

A felkészítésben Kocsispéterné Szemes Ágnes, iskolánk védőnője vállalta a legtöbb fela-

datot: a második félévtől szakköri órákon heti 1-2x gyakorolt a lelkes vöröskeresztes diá-

kokkal. A legkitartóbbak, legszorgalmasabbak képviselhették iskolánkat, amire kísérő tanár-

ként én vittem az öt fős csapatot : 

Beretka Annamária, Horváth Luca, Maczelka Diána 8.c , Juhász Brigitta, Mucsi Máté 6.b 

osztályos tanulók álltak helyt, és jó csapatmunkával, szépen teljesítettek ezen a versenyen. 

Gratulálunk! Köszönjük az alapos felkészítést Ági néninek, számítunk rá jövőre is, és kö-

szönjük a jó szervezést a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt aktivistáinak! 

Ördög Nóra Eszter  

Vöröskeresztes Tanárelnök 



 

 

2014. márciusi programok, tervek 

 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Öko-DISCO a felső tagozatosoknak: III.7. 

 Víz világnapja: 

 - Felhívás a takarékos vízfogyasztása. 

 - Vetélkedő 

 - Az ember és a víz kapcsolata. 

 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megünneplése a  

Hagyományőrző Egyesülettel: III.14. 

 Káros szenvedélyek vetélkedő a 6.7. évfolyamosoknak: III.19. 

 Tavaszi Project: III.17-től Húsvétig. 

 Nyílt tanítási napok. 

 Udvar zöldítése, őshonos fák telepítése. 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 

 

 

2014. áprilisi programok, tervek 

 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja.  

 Tavaszvárás ÖKO díszek, teremdekoráció 

 „Csak egy Földünk van” címmel rajz kiállítás szervezése a hónapban 

folyamatosan 

 Tantermi dekoráció a tavasz jegyében. 

 Könyvtárhasználati vetélkedő: IV.3. 

 Tavasz ébredése a Füvészkertben. 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja: IV.16. 

 Húsvéti vetélkedő: IV.10. 

 Nyuszi futás: IV.16. 

 Föld napja: IV.23. 

 Tavaszi papírgyűjtés: IV.24. 

 Városi Föld napja vetélkedő megrendezése: IV.25. 

 Sportprogramok (folyamatos) 



A húsvét időpontja 
 

A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik 

(beleértve a határokat is). A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény ha-

gyományú államban hivatalos ünnep. 

 

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz 

nem esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap 

mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz 

hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt. 

 

Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot 

ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét idő-

pontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos 

ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai pát-

riárka és a római pápa alá tartozó egyházrész másképpen számította a húsvét 

időpontját. Később a 6. században alkotta meg Dionysius Exiguus azt az eljá-

rást, amely azóta is az alapját képezi a húsvét időpontja kiszámításának. 

 

Amennyiben csillagászati értelemben vesszük a "tavaszi napéjegyenlőséget kö-

vető első holdtölte utáni vasárnap" formulát, természetesen nem feltétlenül kap-

juk meg a húsvétot. A katolikus egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt az 

számítási módot, mely meghatározza ennek naptári helyét. Mostanra az ortodox 

egyházakon kívül minden keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát. 

Az ortodox egyházak dátumszámítási módszere maradt a gregorián naptárre-

form előtti Julián-eljárás. 

 

A szíriai Aleppóban ülésezett 1997-ben az Egyházak Világtanácsa. Azon java-

solták, hogy a hagyományos, képletekre és táblázatokra alapuló számítás helyett 

csillagászati megfigyelések alapján határozzák meg a keresztény húsvét idő-

pontját, ezzel megszüntethető lenne a keleti és nyugati egyház közötti eltérés is, 

hiszen a megfigyelés (illetve a közvetlen csillagászati meghatározás) mindegyik 

egyházrész számára objektív módon rögzítené az ünnepnap dátumát. A reform-

javaslat szerint a bevezetés 2001-ben lett volna, de lényegében egyik tag sem 

fogadta el még. 

 

Forrás: internet 



A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világ-

szerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének meg-

óvására. Az eseményeket az Earth Day Network koordinálja. A napot 175 or-

szágban tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg. 2009-ben Evo 

Morales bolíviai elnök kezdeményezésére az ENSZ április 22-ét a „Földanya 

Nemzetközi Napjá”-vá nyilvánította. 

A Föld napja mozgalom egyik jelmondata:  

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” 

Forrás: internet/Wikipédia 



 

 

 

 

A beiratkozáshoz kérjük, hogy hozzák magukkal: 

 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt. 

 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást/óvodai szakvéle-
ményt vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véleményt/. 

 A gyermek TAJ kártyáját. 

 A gyermek születési anyakönyvi kivonatát. 

Április 28. Hétfő 8.00 –tól 18.00-ig 

Április 29. Kedd 8.00 –tól 18.00-ig 

Április 30. Szerda 8.00 –tól 18.00-ig 

A beiratkozást megelőzően április 24-én  

tavaszi játszóházba invitáltuk  

a leendő elsősöket. 

Még a kacsák is hoz-

zánk akarnak járni. 

Játszóházunk ideje 

alatt egy vadkacsa re-

pült iskolánk hátsó ud-

varába.  

És ez nem kacsa :-) 



Előretekintés a következő időszakra: 

Május: 

5-től folyamatosan Anyák napi műsorok az alsó tago-
zaton 
8. Papírgyűjtés 
9. Madarak-fák napja 
- Zöld napok akadályverseny 

- Füvészkerti foglalkozások  
12. 13. alsó—felső Szülői értekezlet 
27. Hungarofitt mérés 
28. OKÉV mérés 
5-23. vizsgák 

 

Június: 

4. Nemzetközi összetartozás napja 
5. DÖK-nap/Környezetvédelmi nap 
6. Osztálykirándulások 
11. Bankett 
13. Utolsó tanítási nap/Ballagás 
19. Tanévzáró ünnepély 
 
 

Szerkesztők: 

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Masa Péter 7.b 

Jankovics Balázs 7.b 

Fotó:  

Niemi Mária, Ördög Nóra, Gregusné 

Juhász Eleonóra, Tömösiné Csúri Edina 

Felelős kiadó:  

Gulyásné Szabó Klára igazgató 

Szegedi Vö rö smarty Miha ly Á ltala nös 

Isköla 

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 


