
V. évfolyam 3. szám 





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

egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben va-

lamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok meg-

valósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című pályázatunk (röviden: TIE) keretén belül 

nagyon sok sporteszköz érkezett intézményünkbe. Többek között mászófalat is kaptunk. 

Iskolánkban január 20-án szerelték fel és adták át hivatalosan a boulderező mászófalat, melyet nagy 

örömmel próbáltak ki az elmúlt hetekben testnevelés órákon kicsik és nagyok egyaránt. 

A boulder angol szó és kőtömböt, szikladarabot jelent. A boulderezés biztonságos magasságban, kö-

tél, speciális felszerelés nélkül történő mászás, így még szabadabb a mozgás élménye. 

Sokunk emlékszik még, hogy gyermekkorunkban mennyire jó volt fára mászni vagy kisebb sziklákra 

felkapaszkodni. Itt is nagyon hasonló az élmény. Játékosság van benne, erő, dinamizmus és koordi-

náció. Minden izmot megmozgat, ezért edzi az egész testet. Ugyanakkor a komplex mozdulatsorok 

megtanulásával fejlődik az egyensúly és a koordinációs képesség is. A boulderezés egyre nagyobb 

népszerűségnek örvend. 

 

Ördög Nóra Eszter 

testnevelő tanár 



2016. január 22. 
 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából iskolánk ebben a tanévben is csatlakozott az" Együtt Szaval a 

Nemzet" programhoz. A nyolcadik osztályos tanulók Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményének 

első versszakát és Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét szavalták együtt a többi iskolával. 



2016. február 9.   

Angol vetélkedő 



SZAVALÓVERSENY 

 

1. 2. korosztály 

 

I. helyezett:  Béres Gergő  1.b 

                Sümegi Botond  2.a 

 

II. helyezett:  Papp Enikő  1.b 

                 Pusztai Regina  2.a 

 

III. helyezett:  Katona Jázmin  2.a 

                 Molnár Zsófia  2.b 

 

 

Béres Gergő és Sümegi Botond képviseli iskolánkat a Szegedi Arany János Általános Iskolában meg-

rendezésre kerülő városi szavalóversenyen február 29-én. 

 

 

 

 

3. 4. korosztály 

 

I. helyezett:  Papdi Kíra  4.b 

 

II. helyezett:  Kiss Bella  3.b 

 

III. helyezett:  Ördög Melinda  3.a 

                 Kocsor Péter  3.b 

 

Papdi Kíra és Kiss Bella az Alsóvárosi Iskolában megrendezésre kerülő városi szavalóversenyen kép-

viselték iskolánkat február 22-én. Szereplésükért egy-egy emléklapot kaptak. 



SZÖVEGÉRTÉS VERSENY 

 

3. osztály 

 

I. helyezett:  Csipak Miklós  3.b 

 

II. helyezett:  Kiss Petra  3.b 

 

III. helyezett:  Ördög Melinda  3.b 

 

4. osztály 

 

I. helyezett:  Csamangó Lili  4.a 

                Papdi Kíra  4.b 

 

II. helyezett:  Tordai Léna  4.a 

 

III. helyezett:  Kispál Csongor  4.b 

 

Csipak Miklós, Kiss Petra, Csamangó Lili és Papdi Kíra képviselik majd iskolánkat március 8-án a 

Szegedi Gregor József Általános Iskolában megrendezésre kerülő városi olvasó- és szövegértés verse-

nyen. 



2016. március 9. 
 

A Béke Utcai Általános Iskola rendezte meg a 3-4.osztályos tanulók könyv- és könyvtárhasználati 

versenyét, melyen iskolánk 4.a osztályos tanulói: Csamangó Lili, Halmi Szabolcs, Havrincsák Gábor 

és Szögi Gergő szép eredményt ért el. 

A résztvevő 11 csapat között a középmezőnyben, az 5-6. helyen holtversenyben végeztünk. 

A feladatok érdekesek, izgalmasak voltak, elolvastunk előzőleg két meseregényt, Boldizsár Ildikó: 

Boszorkányos mesék és Nógrádi Gergely: Vau! című művét. Megismerkedtünk a felkészülés során a 

könyvek csoportosításával, az ismeretterjesztő művek osztályozásával, a könyv részeivel, a lexikonok 

használatával, a könyvismertetéssel és még számos hasznos tudnivalóval a könyvek és könyvtárak 

világából. 

A tartalmas vetélkedőről oklevéllel tértünk haza iskolánkba. 

Szántó Lajosné felkészítő tanár 

http://www.bekeiskola.hu/iskolai-programok/449-koenytarhasznalati-vetelkedo 

Eredmények: 
1. hely: 8. csapat (48 pont)  - Béke Utcai Általános Iskola 

2. hely: 11. csapat (47 pont) - Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola és AMI 

3. hely: 2. csapat (47 pont) - Gregor József Általános Iskola 

4. hely: 4. csapat (46 pont) - Dózsa György Általános Iskola 

5-6. hely: 6. és 7. csapat (44 pont) - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 

Tabán Általános Iskola és AMI 

7. hely: 5. csapat (42 pont) - Bálint Sándor Általános Iskola 

8-9. hely: 1. és 9. csapat (41 pont) - Kossuth Lajos Általános Iskola és  

Rókusi Általános Iskola 

10. hely: 3. csapat (39 pont) - Pallavicini Sándor Általános Iskola 

11. hely: 10. csapat (38 pont) - Arany János Általános Iskola 

http://www.bekeiskola.hu/iskolai-programok/449-koenytarhasznalati-vetelkedo


Az első fordulóra mesés állatlexikont kellett készíteni  a 4 fős csapatoknak, a második fordulóban pe-

dig 11 feladatot kellett megoldaniuk a gyerekeknek. Többek között kézikönyvekből, könyvekből, in-

ternetről gyűjtöttek információkat, totót töltöttek ki, könyvet ismertettek és csoportosítottak, de volt 

kreatív feladat is, mely megmozgatta fantáziájukat. A tanulók alaposan felkészülve érkeztek a vetél-

kedőre, ezt mutatja az is, hogy nagyon kis eltérések voltak a szerzett pontszámokban. Tudtuk meg a 

Béke Utcai Általános Iskola honlapjáról. 



A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola immár 9. alkalommal adott otthont a tankerület 7-8. 

osztályos tanulóinak, hogy összemérjék tudásukat a könyvtári ismeretek terén. 

Idén, április 7-én  Kolumbusz Kristóf születésének 565. és halálának 510. évfordulója alkalmából 

rendeztük meg a vetélkedőt, melyre 6 csapat nevezett az előzetes feladattal.  

Hajónaplót készítettek a 4 fős csapatok, melyek nem csak a zsűri tetszését, hanem a többi csapat elis-

merését is kiérdemelték. Szebbnél szebb remekművekben gyönyörködhettünk. 

A zsűrizés nehéz és nemes feladatát a már jól ismert szakemberek, Dr. Sáráné Lukátsy Sarolta 

könyvtári szakértő, Kulcsár Marianna gyermekkönyvtár vezető és Dr. Kapronczay Tamás, az Ötágú 

Síp Kulturális Egyesület tagja végezte. 

Az "Édesgyökerek" csapata Gregor iskolából, a "Nina legénysége" Szatymazról, és a "Vascicák", a 

Juhász Gyula gyakorló iskola diákjai is igen kiváló teljesítményt nyújtottak, de lemaradtak a képze-

letbeli dobogóról. A harmadik helyezett csapat iskolánk 8. b osztályos tanulói lettek, név szerint: Ár-

pádfalvi Arienn, Dragity Dávid, Hallósí Kincső és Juhász Brigitta. Ők voltak a " Marineros" csapat. 

Második helyen a sándorfalvi diákok "Exploradores" csapata végzett, míg a "legmagasabb dobogó-

ra" az Arany János iskola  

"Arany vándorok" diákjai léphettek. 

Az első három helyezett csapat könyvjutalomban részesült.  

Köszönjük a felkészítő tanárok és a zsűri munkáját. 

Szántó Lajosné, szervező tanár 





2016. február 19.  

Zene:  

Arany-Tóth Attila 

VÖRÖSMARTY 

ALAPÍTVÁNYI  

EST 







Igaz, hogy kicsúsztunk a farsangi szezonból, mert már javában tart a nagyböjti időszak, de iskolánk-

ban 2016. február 26-án délután 14 órától tartottuk hagyományos farsangi mulatságunkat az alsó 

tagozatos diákok számára. A termek dekorációjáról és a finom falatokról az osztályok maguknak 

gondoskodtak. Az aula és a folyosó is a farsangi hangulatnak megfelelően várta az idelátogatókat. Az 

1. b osztályosok 4 évszakhoz kapcsolódó tánca és Gulyásné Szabó Klára intézményvezető kedves sza-

vai nyitották meg rendezvényünket. A felső tagozatosok közül 3 osztálynak tartozunk köszönettel, az 

5.a, a 6.a és a 6.b osztályoknak, mivel mind a három osztály egy-egy tánccal kedveskedett a kicsik-

nek. Mi ezt tortával honoráltuk nekik. 

Több osztály is előadta csoportos táncát, mely az alaphangulatot kellően megadta a délutánnak. 

Majd következtek az egyéni jelmezek. Igen sok érdekes, mondhatni különleges jelmezzel találkozhat-

tunk. Volt, aki gombának öltözött, de rátelepedett egy törpe, találkozhattunk vadásszal, rendőrlány-

nyal, vegyvédelmi szakemberrel, az állatsereglet majdnem minden tagjával, és természetesen nem 

maradhattak el a Csillagok háborúja c. film sztárjai sem. 

Az eredményhirdetés és a díjak átadása után 16 órakor zárult rendezvényünk. Reméljük mindenki 

kellemesen szórakozott és nagyon jól 

érezte magát! 

Várunk mindenkit jövőre is! 

Gregusné Juhász Eleonóra 

FARSANG 

2016. február 26. 





2016. március 11-én emlékeztünk  

az 1848-as forradalomra és szabadságharcra  

a 4. a osztály és Borbély László tanító segítségével. 

Székely zászló 



Kollár Martin , iskolánk 7.b osztályos tanulója a Kübekháza által meghirdetett Nyár-Ősz fotópályá-

zaton III. helyezést ért el.  

Gratulálunk neki! 

A Szegedi Fekete István Általános Iskolában megrendezett "Tálentum kerestetik" című versenyen 

Kollár Martin 7. b osztályos tanulónk gitár játékával a zsűri III. helyezését, és a hallgatóság különdí-

ját szerezte meg.  

Szívből gratulálunk neki a szép eredményhez, és további sikereket kívánunk! 





Kollár Martin, iskolánk 7. b osztályos tanulója újabb sikert tudhat magáénak, március 12-én, a Pia-

rista és Karolina Gimnáziumok által szervezett VIII. Tavaszi Gitártalálkozón Nívó díjat kapott. 

Szívből gratulálunk Martin sikeréhez. 

 

A VI. Szegedi Regionális Gitárversenyen tanítványunk, Kollár Martin is szerepelt 2016. március 19-

én. Itt Martin II. helyezést ért el. A versenyt a SZTE Zeneművészeti karán (közismertebb nevén 

Konzi) tartották. A díj egy üvegszobor, oklevél, CD és kis apróbb ajándékok voltak. 

 



Városi diákolimpiai úszóverseny 

2016. január 25. 

Iskolánk tanulóinak helyezései: 

I. korcsoport 

Lovász Janka 3.a   50 m hát  I. hely 

Lovász Janka 3.a   50 m gyors II. hely 

II. korcsoport 

4 x 50 m fiú gyors váltó   VI. hely 

Flébert Marcell 3.a  Simon Péter 3.b 

Hegyes Máté 3.a   Sófi Benedek 4.b 

III. korcsoport 

Vida Alexandra   100 m hát IV. hely 

Juhász Enikő   100 m hát V. hely 

4 x 50 m lány gyors váltó   I. hely 

Körmendi Kata 6.b  Kiss Anna 6.a 

Almási Csenge 6.a  Varga Kitti 6.b 

4 x 50 m fiú gyors váltó   III. hely 

Baka Dániel 6.b   Mészáros Gábor 6.b 

Kádár-N. Márton 6.b  Szabó Alex 6.b 

IV. korcsoport 

4 x 50 m fiú gyors váltó   III. hely 

Tóth Balázs 8.b   Kiss Gergely 8.b 

Kőrösi Vince 8.b   Ábrahám T. László 8.b 

Gratulálunk!  

További sportsikereket kívánunk! 



A Városi Úszó Diákolimpián január 25-én, hétfőn idén is szép számmal: 33 tanulóval képviseltette 

magát iskolánk!  

A versenyről szülői szemmel: 

Peti fiunk második alkalommal indult ezen a Diákolimpián. Néhány héttel ezelőtt boldogan jött haza 

az iskolából, hogy megúszta a szintidőt, és Nóra néni (Ördög Nóra Eszter testnevelő tanárnő) bene-

vezte a Diákolimpiára. A versenyig minden vasárnap apukájával is szorgalmasan készültek.  

A verseny napján, 25-én reggel zsúfolásig megtelt a Sportuszoda. Lelkes gyerekek várták izgatottan a 

Városi Diákolimpiát. A medencénél 8 órakor már több csoport melegített, figyelték edzőik, testneve-

lőik utolsó iránymutatásait, tanácsait. A különböző korcsoportokban és versenyszámokban több száz 

gyerek indult. A verseny alatt a gyerekek egymást bíztatták, lelkesen szurkoltak. Jó volt látni mennyi 

ügyes gyerek van. 

A felkészülésbe és a részvételbe fektetett idő és energia az eredménytől függetlenül, mindenképpen 

megéri, hiszen a verseny kiemelt célja az úszás népszerűsítése, az úszás megszerettetése egyértelműen 

megvalósult: a vasárnap délelőtti úszás azóta is megmaradt nálunk családi programnak. 

Gratulálok minden résztvevőnek, és sok sikert kívánok a megyei versenyre tovább jutóknak is! 

Üdvözlettel:   

Simon Ágnes (szülő) 



A megyei ÚSZÓVERSENY eredményei 

Hódmezővásárhely, 2016. február 15. 

 

50 m gyors  (I. korcs.)  I. hely 

Lovász Janka 3.a   

 

4 x 50 m lány gyors váltó  (III. korcs.)   

I. hely 

Almási Csenge 6.a 

Kiss Anna 6.a 

Körmendi Kata 6.b 

Varga Kitti 6.b 

 

Gratulálunk! 

Az országos döntő Miskolcon,  

március 19-20-án kerül megrendezésre. 

További sportsikereket kívánunk! 



Az országos ÚSZÓ diákolimpiai versenyt  

2016. március 20-án, Miskolcon rendezték meg 

  
Már nagy siker önmagában is az, hogy csapatunkkal bejutottunk az ország leg-

jobb diákolimpiai úszói közé, és a megyei versenyt megnyerve képviselhettük 

ott iskolánkat. 

 

A III. korcsoport 4x50 méteres leány gyors váltójában 4 tanulónk versenyzett: 

 

Almási Csenge 6.a 

Kiss Anna 6.a 

Körmendi Kata 6.b 

Varga Kitti 6.b 

A nevezési időnk alapján erős középmezőnybe vártuk az országos döntőben csa-

patunk teljesítményét. Ezt, nagyon szoros versenyben, remek úszással, 2:42-es 

teljesítménnyel sikerült is elérnünk:  

21 csapatból a 13. helyezést szereztük meg. 

A versenyen készült fényképeket is érdemes megtekinteni. 

  

Köszönjük az iskolánk alapítványának és a szülőknek az utazásunkhoz nyújtott 

támogatását! 

 

 

Ördög Nóra Eszter felkészítő, kísérő tanár 



KÖTÉLUGRÓ házibajnokság  

2016. február 12. 

A hagyományunkat megőrizve iskolánkban KÖTÉLUGRÓ házi-bemutatót és bajnokságot 

szerveztünk ebben a tanévben is. A tornateremben du. 1415-kor kezdődött a program, melyre 

a résztvevőkön kívül érkeztek szülők, nagyszülők, testvérek és ismerősök. A rendezvényt 

iskolánk igazgatója, Gulyásné Szabó Klára nyitotta meg: felhívta a figyelmet a mozgás ki-

emelt szerepére az egészség-megőrzésben, és arra, hogy az iskola is támogatja ezt. Minden 

résztvevő kapott emléklapot és valamilyen finomságot, sőt a tavalyi évhez hasonlóan az el-

ső három helyezett érmet is kapott! 

Idén 34 diák vett részt a házi bemutatónkon. Az esemény előkészítésében, szervezésében, 

lebonyolításában Bernula Dóra, Héjja Izabella, Horváth Imola, Selmeci Tímea és Sárszegi 

Dávid segített. Közülük Imola tanítóképzős főiskolai hallgatóként jelenleg iskolánkban tölti 

szakmai gyakorlatát, Dávid pedig kötélugró edzőnek tanul a Szegedi Tudományegyetemen, 

korábban aktív versenyző volt, Európa- és Világbajnokságon is eredményesen szerepelt a 

Magyar Válogatott színeiben.  

Korcsoportonként a következőket értékelte éremmel is a versenybíróság: 

½ perces gyorsasági futás (jobb lábas lépések száma), 

egyéni szabadon választott gyakorlat (45-75 másodperc). 

A gyorsasági feladatok után 12 perces folyamatos zenés bemutató: „DEMO” gyakorlat kö-

vetkezett ismerős és új koreográfiákból. Ezután Dávid egyéni gyakorlatát csodálhatta meg a 

közönség. A résztvevők a verseny után a technika teremben örömmel fogyasztották a finom 

süteményeket, üdítőket. 

Gyorsasági VERSENYEREDMÉNYEK: 

 I. korcsoport  

futás: I. Kelemen Jázmin 60  dupla: I. Kelemen Jázmin 47 

  II. Varga Mira 55    II. Varga Mira 38 

  III. Dencsi Lili 48    III. Molnár Zsófia 29 

 II. korcsoport 

futás: I. Buczkó Anita 54  dupla: I. Tomai Kinga 53 

  II. Papdi Kíra 52     II. Szűcs Dóra 48 

  III. Nagy Brigitta 51    III. Nagy Brigitta 41 

Egyéni szabadon választott VERSENYEREDMÉNYEK: 

I. korcsoport        II. korcsoport 

     I. Kelemen Jázmin 3.b     I. Tomai Kinga 3.a 

          II. Szűcs Dóra 4.b 

          III. Nagy Brigitta és Papdi Kíra 4.b 

A megyei KÖTÉLUGRÓ diákolimpiai verseny  

2016. március 23-án, Mórahalmon kerül megrendezésre. 

Köszönjük az iskola, a kedves szülők és minden segítő támogatását!  

Jó felkészülést! 

Ördög Nóra Eszter  





A megyei KÖTÉLUGRÓ diákolimpiai versenyt  

2016. március 23-án, Mórahalmon rendezték meg 

I. Korcsoport 

Varga Mira 2.A 30 mp gyorsasági futás    III. hely 

Kelemen Jázmin 3.B Egyéni összetett     III. hely  

II. Korcsoport  

Tomai Kinga 3.A Szabadon választott gyakorlat  VI. hely 

IV. Korcsoport 

Vas Virág 7.B 30 mp gyorsasági futás   V. hely 

Szabadon választott gyakorlat  III. hely 

Egyéni összetett     IV. hely 
A színvonalasan megrendezett megyei döntőn kb. 80 tanuló versenyzett Makó, Mórahalom, 
Pusztamérges, Szentes 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.  
A rendezvény jó hangulatáról az ott készült fényképek is tanúskodnak. 
Iskolánkat összesen 9 tanuló képviselte, a helyezetteken kívül még: 
Dencsi Lili 1.b 
Buczkó Anita 4.b 
Nagy Brigitta 4.b  
Papdi Kíra 4.b 
Szűcs Dóra 4.b osztályos tanulók. 

Az országos döntőben Kelemen Jázmin képviseli iskolánkat, mely Tatán lesz április 9-10-

én! 

Sok sikert, szép élményeket! 

 

Ördög Nóra Eszter testnevelő tanár 



A judo japán küzdõsport, olimpiai sportág.  

 
Mozgásanyaga tartalmazza a dobásokat, földharc technikákat és az esés technikákat.  

Testünket és jellemünket egyaránt formáló, a tiszteletre és a fegyelemre tanító életforma. 

A szigorú szabályok közé szorított küzdõjátékok kiválóan fejlesztik a gyermekek ügyességét, fizikai képes-

ségeit és egyszerre tanít a siker és a vereség feldolgozására.  

http://www.szegedjudo.atw.hu/ 

 

Ezt a különleges sportot űzi egyik elsős tanulónk, Béres Gergő, aki 2015. decemberé-

ben egy házi „Mikulás” Kupán szerezte korosztályában ezt az aranyérmet, az első 

mérkőzésén. 

További sportsikereket kívánunk és gratulálunk Gergőnek. 

http://www.szegedjudo.atw.hu/


2016. február 7-én Dunavarsányban rendezték meg a Szigethalmi Utánpótlás Kupát, 

ahol a Kick-Box küzdelmi számban a 26-30 kg-os, 7 év alattiak kategóriájában Prajda 

Alex 3. helyen végzett. 

A szép eredményhez szívből gratulálunk. 



2016. február 25-én Herczeg Dávid 2. b és Simon Péter 

3. b osztályos tanulók a Magyarországi WADO-RYU 

Karate Szövetség előtt vizsgát tettek. Dávid megsze-

rezte a 3. KYU fokozatot (3. csík), míg Péter már a 7. 

KYU fokozatot (csíkot) kapta meg. 

Mindkettőjüknek szívből gratulálunk.  



2016. április 3. Kóka, Országos Karate Bajnokság 

 

Simon Péter (10 év alattiak) – formagyakorlat – 3. hely; küzdelem – 2. hely 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/04/karate-kivaloan-szerepeltek-az-ujszegedi-wadokaratesok-kokan.html 

Peti! Még sok szép eredményt kívánunk neked! 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/04/karate-kivaloan-szerepeltek-az-ujszegedi-wadokaratesok-kokan.html


Seres Csenge 1. b osztályos diákunk 2016. január 30-án a 

„Napfény” Szeged Kupa elnevezésű Jégtánc Versenyen 

indult. Az Ice-Team Műkorcsolya és Jégtánc Sportegye-

sület saját rendezvénye volt ez a verseny. Tanítványunk a 

szóló, 9 év alatti kategóriában az előkelő 2. helyet szerez-

te meg. 

Eredményéhez szívből gratulálunk, és várjuk a további 

szép sikereket. 

http://www.delmagyar.hu/sport/ice-

team_csaladi_hangulat_a_jegpalyan/2461889/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/ice-team_csaladi_hangulat_a_jegpalyan/2461889/
http://www.delmagyar.hu/sport/ice-team_csaladi_hangulat_a_jegpalyan/2461889/


Búvárúszásban újabb sikerek születtek. "Lovász triplázott" címmel, a Délmagyarország hasábjain 

olvashattunk elsősorban Lovász Janka csodaszép eredményeiről, de iskolánk másik búvárúszó ver-

senyzője, Farkas Richárd kiváló szereplésére is fény derül a sorok között. 

 

http://www.delmagyar.hu/sport/murena_szegedi_uszo-_es_buvarklub_lovasz_triplazott/2467152/ 

Lovász Jankának, Lovász Lucának és Fodor 

Petrának is gratulálunk Kívánjuk, hogy további 

szép eredményekkel gazdagodjatok! 

http://www.delmagyar.hu/sport/murena_szegedi_uszo-_es_buvarklub_lovasz_triplazott/2467152/


Szegedre került a Főnix Kupa olvashattuk a Szeged.ma honlapja n 

A KSZSE U10–es leány csapata részt vett a debreceni Főnix Kupán, amelyet végül el is hódított. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sorsolás nem kedvezett a szegediek számára, hiszen az első csoportmérkőzésen máris a mindig esélyes Győri 

ETO KC csapatával kellett megütközniük. Nagy küzdelemben végül döntetlen lett az eredmény, indulhatott a szá-

molgatás. Két nagy arányú győzelem után aztán csoportelső lett a KSZSE, így a hármas döntőbe jutott, ahol két 

ismerős volt az ellenfél: a Hódmezővásárhely és Orosháza személyében. Mind a két mérkőzésen biztosnak tűnő, de 

nagy csatában kivívott győzelmet arattak a szegedi lányok, így aranyéremmel térhettek haza Répás Georgi-

na tanítványai. 

A csoportbeli eredmények: 

Győri ETO KC – KSZSE 11-11 

KSZSE- Hajdúnánás 26-6 

KSZSE – XVI. ker. BP 27-3 

Győr – XVI. ker 17-5 

Hajdúnánás – Győr 7-34 

Hajdúnánás- XVI. ker. 8-8 

A döntőben: 

KSZSE – HLKC 21-18 

KSZSE – Orosháza 16-11 

Végeredmény: 

1. Kézilabda Szeged SE 

2. OXXO Orosházi NKC 

3. Hódmezővásárhelyi LKC 

4. Győri ETO KC 

5. Debreceni SC-SI 

6. Szombathelyi KK Akadémia 

7. Fehérvár KC 

8. XVI. Ker. Bp. 

9. Balmazújváros Kalmár DSE 

10. Tiszavasvári DSE 

11. Angyalföldi SI 

12. Hajdúnánás SC 

13. Berettyó MSE 

„Nagyon büszkék vagyunk a sok jó helyezésre, 

csodálni való küzdőszelleme van a csapatnak.” 

írta  Kovácsné Czene Ágnes, Réka édesanyja. 

Büszke is lehet a család ilyen ügyes lányra.  

Mi is büszkék vagyunk rá. 

Rékának és csapatának gratulálunk! 

 

 

 

Itt szeretném megemlíteni, hogy Réka nővére, 

Noémi is remek kézilabdás. Ő tavaly ballagott 

iskolánkból és tanulmányait a Balaton melletti 

Kézilabda Akadémián folytatja. 

A magyar válogatottban elért siker (Kovács Noé-

mi 11-es mezben) a következő linkre kattintva 

megtekinthető: 

http://www.utanpotlassport.hu/2015/12/21/ernek-a-
mazsolak/  

Noémi!  

Neked is gratulálunk és további jó versenyzést 

kívánunk! 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/02/kezilabda-nagy-
csataban-gyozte-le-a-kszse-a-tavalyi-bajnokot.html 

http://szegedma.hu/wp-content/uploads/2016/02/u10-f%C5%91nix-kszse.jpg
Szeged.ma
http://www.utanpotlassport.hu/2015/12/21/ernek-a-mazsolak/
http://www.utanpotlassport.hu/2015/12/21/ernek-a-mazsolak/
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/02/kezilabda-nagy-csataban-gyozte-le-a-kszse-a-tavalyi-bajnokot.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2016/02/kezilabda-nagy-csataban-gyozte-le-a-kszse-a-tavalyi-bajnokot.html


Kovács Réka nemcsak Debrecenben, 

hanem Szentesen is remekelt csapatá-

val.  

A VIII. Kiss Bálint Kézilabda Kupán is 

elsők lettek. 

További jó versenyzést kívánunk az 

egész csapatnak! 



Igaz, hogy nem a sajtóból, hanem Tamási Hanna nagymamájától értesültem két kézi-

labdás reménységünk Tamási Hanna és Árpási Boglárka 3. a osztályos tanítványaink 

eredményeiről, mégis ebben a rovatban teszünk róluk említést, mert az a sok ered-

mény, melyet hétről hétre szereznek igazán hírértékkel bír. 

Miklósné Kocsis Éva edző e-mailben részletes tájékoztatást adott nekem arról, hogy 

Hanna és Bogi milyen remek eredményeket érnek el a kézilabda sportágban. 

Az Erima Kisiskolás Bajnokság U10es korosztályában játszott meccseken mind a két 

lány részt vett minden mérkőzésen. 

Hírt kaptunk arról is, hogy az Erima Kisiskolás Bajnokság U9-es és U8-as korosztá-

lyában mely meccseken játszottak és ott milyen kiváló eredményt értek el tanítvá-

nyai. 

 

Megtudtuk, hogy 2015. decemberében Ferency kupán jártak Budapesten, ahol 

  

Különdíjas lett Tamási Hanna SZKKSE  

 

és, hogy 2015. márciusában  Adán Tradicionális nőnapi tornán vettek részt, ahol  

 

Legjobb játékosnak választották Tamási Hannát  

a Szeged KKSE I. csapatából. 

Mind a két lánynak szívből kívánjuk, hogy ez az erő és akarat ne fogyjon el belőletek 

soha, és az álmaitokat megvalósítva a nagyok nyomába léphessetek ! 

Gratulálunk mindkettőtöknek a honlapunkon olvasható csodálatos eredményekhez! 

 http://vorosmarty-szeged.hu/index.php/eredmenyeink/444-kezilabdasikerek 

http://vorosmarty-szeged.hu/index.php/eredmenyeink/444-kezilabdasikerek


Szilágyi Ábel eredményei 

 

2015. 10. 17-18.   Zágreb Open Nemzetközi Verseny     I. hely 

2015. 11.7-8.  Csizmadia Ferenc Trophy Nemzetközi Verseny   I. hely 

2015. 12. 6-8.  Serbia Open         V. hely 

2015. 12. 12-13.   Santa Claus Cup Nemzetközi Verseny     VII. hely 

2016. 02. 6-7.  Magyar Bajnokság        I. hely 

2016. 02. 20-21.  Tisza Kupa Nemzetközi Verseny     VII. hely 

2016. 03. 13-14.   Szlovene Open Nemzetközi Verseny     I. hely 

Alpok-Adria Kupasorozat 2015-16 abszolút bajnoka      I. hely 

 

Ábel, iskolánk 4. a osztályos tanulója számos hazai és nemzetközi versenyen indul gyorskorcsolya 

sportágban, ahol jobbnál jobb eredményeket ér el. Édesapja egy kis összefoglalót küldött a rango-

sabb eredményeiről. Köszönjük neki a tájékoztatást, Ábelnek a kitartó versenyzést. Gratulálunk a 

sikereihez! 





Iskolánk volt tanítványáról, Fodor Ádámról olvashattunk a Délmagyarország hasábja-

in 2016. március 30-án, aki csapatával, -mint edző- bronz érmet szerzett.  

Edzőnek és csapatának egyaránt gratulálunk! 

 

 

Stuttgarti győzelmükről pedig itt olvashattunk 

2016. január 13-án: 

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

stuttgarti_gyoztes_a_generali_szvps/2459252/http://

www.delmagyar.hu/sport/

stuttgarti_gyoztes_a_generali_szvps/2459252/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/harmadik_lett_az_szvps/2468778/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/stuttgarti_gyoztes_a_generali_szvps/2459252/
http://www.delmagyar.hu/sport/stuttgarti_gyoztes_a_generali_szvps/2459252/
http://www.delmagyar.hu/sport/stuttgarti_gyoztes_a_generali_szvps/2459252/
http://www.delmagyar.hu/sport/stuttgarti_gyoztes_a_generali_szvps/2459252/
http://www.delmagyar.hu/sport/harmadik_lett_az_szvps/2468778/


2016. február 11-én került megrendezésre az évek óta tartó hagyományos Barangoló 

elnevezésű rendezvényünk, melyet 8 helyszínen bonyolítottak le felső tagozatos kollé-

gáink. Ekkor lehetőségük nyílik az óvodás gyermekeknek és szüleiknek betekinteni is-

kolánk életébe, megismerkedhetnek az intézmény épületével valamint az itt tanító ta-

nárokkal. A program az óvodások kis színi előadásával kezdődött az aulában, melyet 

tanítványaink is végignézhettek. 



TAVASZI JÁTSZÓHÁZBA  

invitáltuk az óvodásokat  

2016. március 23. szerdán 16:30-kor 

Húsvéti díszeket lehetett készíteni, 

varázsoltunk nyulacskát, 

népi gyermekjátékokat játszottunk és  

játékos mozgásfejlesztésen vehettek részt a kicsinyek. 



Digitális hét 

2016. április 4-8. 

1. a osztály 

3. a osztály 

7. a osztály 



A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus - központú kalen-

dárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszí-

tése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem 

szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember 

bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A valláson kí-

vül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe, amelyet március vagy 

április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. — Wikipédia 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cnnep
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1rium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1rium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztre_fesz%C3%ADt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztre_fesz%C3%ADt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%A1rnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tavasz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hold




2016. február 2-án iskolánkban Vöröskeresztes vetélkedőt szerveztünk a Vöröskeresztes szakkörre 

járó alsó tagozatosok körében. Összesen 24 fő versengett 6 csoportban egymással. Az 5 feladatból 

álló verseny jó hangulatban telt. Élvezték a gyerekek. Minden feladat az előző 6 foglalkozáson el-

hangzott anyagra épült. Sok mindenre jól emlékeztek a tanulók. Volt keresztrejtvény, kiegészítéses 

feladat, képrejtvény, TOTÓ, illetve a tanult kötözéseket kellett alkalmazni egymáson. 

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

egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben 

valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok 

megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával” című pályázatunk keretén belül, nagyon sok 

értékes ajándékot kaptunk. Ezekkel jutalmaztuk tanítványainkat is a szép szereplésükért. Minden 

résztvevő egészségcsomagot (almalé, aszalt datolya, fittcsemege, méz) kapott, a három dobogós 

helyezett csapat tisztasági csomagot is haza vihetett, az első és második helyezettek még fogkefét és 

nagy illetve kis tubus fogkrémet is kaptak ajándékba. 

Az eredmények a következőképpen alakultak: 

 

I. helyezett csapat: (4.csoport) 44 ponttal  

Szabó Ádám 2.b 

Beleznai Bence2.b 

Molnár Levente 3.b 

Bakos Mirtill 3.b 

II. helyezett csapat: (6.csoport) 41 ponttal 

Prajda Alex 1.b  

Kovács Ákos 2.b 

Herczeg Dávid 2.b 

Kiss Marcell Benedek 3.b 

III. helyezett: (1.csoport) 40 ponttal 

Molnár Zsófia 2.b 

Bíró Csenge 2.b 

Ponicsán Ádám 2.b 

Molnár Csongor 4.b 

IV. helyezett: (2.csoport) 39 ponttal 

Rogers Ádám James 2.b 

Nagy Evelin 2.b 

Hegyesi Ramóna 2.b  

Szűcs Dóra 4.b 

V. helyezett: (3.csoport) 37 ponttal 

Kiss Luca Kamilla 2.b 

Pataki Virginia 2.,b 

Váradi Ádám 3.b  

Nagy Brigitta 4.b 

VI. helyezett: (5.csoport) 34 ponttal 

Madaras Dominika 2.b 

Kárpáczi Dániel 2.b  

Kelemen Jázmin 3.b 

Kiss Bella Fruzsina 3.b 





Balázsolás  
Menete 

A pap a szentmise vége után két keresztalakba illesztett (vagy összecsavart) gyertyát tart a hívek álla alá, 

miközben e szavakat mondja: 

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden 

más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 

 

Történeti háttere 

Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon végzi az egyház Szent Balázs püspök és vérta-

nú emlékére, ki Diocletianus és Licinius római császárok idején élt. A legenda szerint szerette az állatokat, 

azok barlangja köré csoportosultak és áldását várták, valamint védték, őrizték. Egy asszony malacát elvitte 

egy farkas, de a szent imádságára vissza is vitte. Az asszony hálából gyertyát és ételt vitt a már börtönben 

levő püspöknek, aki megígérte, hogy mindenkit megáld, aki hasonlóképpen hozzá folyamodik. Több gyó-

gyítást vitt véghez. Egyszer 2 égő gyertyát kereszt alakban egy gyerek álla alá tartva mentett meg, aki a 

torkában akadt halszálka miatt fuldoklott. 

Ha valaki torkán szálka akadt meg, már a 6. században ezt kellett mondani: „Balázs vértanú és Krisztus 

szolgája mondja: Vagy le, vagy föl!” 

Nyugaton is elterjedt tisztelete, majd a 13. században általánossá vált. Akár ember, akár állat betegedett 

meg, gyertyát áldoztak Szent Balázs tiszteletére. Szent Balázs napján vízszentelés is volt, amely vízzel 

megszentelték a templom elé hajtott állatokat. 

Néprajzi vonatkozások 

Az ünnepnaphoz fűződik a már alig gyakorolt, szintén balázsolásnak nevezett népszokás: jelmezes gyere-

kek csákóval, süveggel a fejükön járták a falut, diákokat toboroztak és adományokat szedtek, (ami a taní-

tók, iskolai alkalmazottak jövedelemének kiegészítését szolgálta). Szintén balázsolásként említik azt, mikor 

a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik azért, hogy ezzel a betegséget okozó gonoszt el-

űzzék. 

 

Irodalmi megjelenése 

Az ünnepről Babits Mihály is írt Balázsolás című versében, gégeműtétje előtt. 
Forrás: internet 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pap_%28foglalkoz%C3%A1s%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Bal%C3%A1zs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Caius_Aurelius_Valerius_Diocletianus_r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Flavius_Galerius_Licinius_r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/6._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Bal%C3%A1zs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Babits_Mih%C3%A1ly


2016. február 22-én, kicsit megkésve tartottuk a napköziseinkkel a Balázsolás elnevezésű projek-

tünket, mivel Balázs nap február 3-án volt. Tanulóink előzetes feladat alapján felkészültek a törté-

neti háttér ismertetésével és megtanulták Babits Mihály Balázsolás című versének részletét. A nép-

rajzi vonatkozások is elhangoztak, illetve egy 4 perces hanganyagot is meghallgattak diákjaink az 

aulában. Szántó Lajosné, Babika néni az A,a,a, a farsangi… kezdetű dalt tanította meg mindenki-

nek. A vidám éneklést falatozás követett. A délelőtt folyamán kisütött almákat a csoportok jóízűen 

elfogyaszthatták a tantermükben. 

Sok érdekes információval gazdagodtunk ezen a délutánon. 

Köszönjük Tömösiné Csúri Edina tanítónőnek, hogy megszervezte a programot. 

BALÁZSOLÁS A NAPKÖZIBEN 

2016. február 22. 



Március - "Kikelet hava" 

 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 A felsős Színjátszó szakkörök bemutatója 

 Gyalogtúra: III. 5. ( Sziksóstó) 

 Víz világnapja: III. 22. 

Felhívás a takarékos vízfogyasztása. 

Vetélkedő 

Az ember és a víz kapcsolata. 

Szent István téri víztorony meglátogatása 

 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megünneplése: III. 11. 

 Káros szenvedélyek vetélkedő a 6. 7. évfolyamosoknak: III. 22. 

 Húsvéti Nyuszi futás: III. 23. 

 Nyílt tanítási napok 

 A raklapbútorok elkészítése (III. IV.) 

 Udvar zöldítése, őshonos fák telepítése 

 Sportprogramok (folyamatos) 

Április - "Szelek hava" 

 

 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Tavaszvárás ÖKO díszek, teremdekoráció 

 „Egyetlen Földünk van” címmel rajz kiállítás szervezése a hónapban 

folyamatosan 

Eredményhirdetés: IV. 22. 

 Könyvtár használati vetélkedő: IV. 7. 

 A holokauszt áldozatainak emléknapja (kiállítás szervezése): IV. 16. 

 Tankerületi Föld napja vetélkedő megrendezése: IV. 22. 

 Tavaszi papírgyűjtés: IV. 14. 

 Sportprogramok (folyamatos) 

Május - "Ígéret hava" 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 OKÉV mérések: V. 25. 

 Édesanyák ünneplése az alsó tagozaton: V. 2-től folyamatosan. 

Ajándékok készítése természetes anyagokból 

 Madarak, fák napja (Project nap az óvodásokkal): V. 13. 

 Zöld napok akadályverseny 

 Netfit mérések V. 24-ig. 

 A raklapbútorok elhelyezése (folyosó, aula, udvar) (V. VI.) 

 Az iskolai Hírlevél Nyárváró számának elkészítése, megjelentetése a 

honlapon és nyomtatott változatának elhelyezése a faliújságokon 

 Sportprogramok (folyamatos) 



Szegedi Vörösmarty Mihály  

Általános Iskola 

6726 Szeged, Herke u. 5. 

Iskolánk telefonszáma:  

+36 62/547-132 

Mobilszámok: 

igazgató: +36 20 938-3953 

titkárság: +36 20 938-2413 

Iskolánk e-mail címei:  

iskola@vorosmarty-szeged.sulinet.hu 

vorosmarty.iskola@int.ritek.hu 

 

Szerkesztők: 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Szántó Lajosné 

Ördög Nóra Eszter 

Fotó:  

Ördög Nóra Eszter,  

Gregusné Juhász Eleonóra,  

Tömösiné Csúri Edina 

és internet 

Felelős kiadó:  

Gulyásné Szabó Klára intézményvezető 


