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Tóth Noémi 8.c osztályos tanulónk,  

az Újszentiváni Sportegyesület versenyzője  

2013. december 15-én  

Debrecenben Karácsony Kupán vett részt 

focicsapatával, ahol 

2. helyen végeztek.  

 

Kószó Máté 5. a osztályos diákunk  

2013. évi eredményei: 

2013 április  

Bratislava Open Nemzetközi Verseny  

I. helyezés 

2013. november  

Kassa ILYO Kupa Nemzetközi Verseny  

I. helyezés 

2013. november  

Országos Bajnokság Nagykáta  

II. helyezés 

2014 február  

Nemzetközi Gyermek Taekwondo Bajnok-

ság Németország, Sindelfingen  

II. helyezés 

Mindkettőtök eredményéhez  

szívből gratulálunk , 

és további szép sportsikereket kívánunk! 



Máté legutóbbi versenyen szerzett érme és oklevele 



Gyermekek a gyermekekért! 

 

Örömet szerezni legszebb dolog a világon! 

Tudják ezt a Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai 
is, akik minden év decemberében szorgos gyűjtőmunkát végeznek. Plüssál-

latok, kisautók, társasjátékok, mese-és tudományos könyvek, kifestők, szí-
nes ceruzák kerülnek a nagy dobozba.  

Az idén a Szegedi Gyermekklinika kis betegei örülhetnek az önzetlen segít-
ségnek. A Vörösmartysok remélik, hogy ajándékaikkal sikerült mosolyt csa-
logatni a szomorkás arcocskákra! 

Ezúton is mielőbbi gyógyulást, boldog karácsonyt és egészségben, örömök-
ben, vidámságban gazdag nagyon boldog új esztendőt kívántak! 



Második lépésként a Vedres utcai óvodába is ellátogattak énekelni szerető 

gyerekeink. Kedves karácsonyi dalokat adtak elő az óvodásoknak Gáspár 

Andrea tanárnő és Hegyközi Tamás tanár úr zenei kíséretével. Örömet sze-

rezni így is lehet. 



Harmadik lépésként pedig, 

mikor már beköszöntött az  

este, iskolánkban is ajándé-

koztak a gyermekek. Itt szü-

leiket, nagyszüleiket, test-

véreiket lepték meg egy-

egy szép verssel, énekkel, 

zenével vagy esetleg színjá-

tékukkal. 



 

A téli szünetben találkoztam egyik tanítványom édesanyjával, aki fájdalmasan panaszolta, hogy a nem rég 

megrendezett Tehetségnapunkra testvére hozta el gyermekét, és azt tapasztalta, hogy a gyerekek fegyel-

mezetten végignézték, figyelmesen végighallgatták az igen színvonalas műsort, de sajnos a egyes szülőkre, 

nagyszülőkre, rokonokra ezt nem lehet elmondani. Ők végigbeszélték, zörögték a produkciókat, nem tisz-

telve ezzel a gyerekek, pedagógusok munkáját. Nagyon sokan, mikor a saját gyermeke szereplése véget 

ért, elmentek. Arra már nem is gondoltak, hogy a többi gyerek is szeretné, ha megnéznék és megtapsol-

nák. A Tehetségnapnál még színvonalasabb, sőt meghatóbb karácsonyi műsorunk elején, a konferáló 

Niemi tanárnő is megemlítette, hogy a műsor végén szereplő gyerekek is szeretnének tapsot. Úgy tűnt ezt 

nem mindenki értette meg. Pedig szegényebben távoztak, akik otthagyták mind a 

két rendezvényt és nem várták végig, mert látványban és hangulatban ezt semmi 

sem pótolja. Gyermekeink pedig a mi példánkat követik. Ők már nagyon sokszor 

bebizonyították, hogy tudnak illendően viselkedni. Sőt, ahogy az előző oldalakon 

említettem adományozni, ajándékozni és szeretetet osztani is tudnak. Nem kioktat-

ni kívántam a kedves szülőket, csak ahogy a címben említettem szülői észrevételt 

tolmácsoltam. 

Gregusné Juhász Eleonóra 

A 2013-as naptári évet most is színvonalas műsorral búcsúztatta iskolánk.  

A szeretet ünnepére készülődve valóban a szeretet jegyében láttunk táncos je-
lenetet kicsiktől, nagyoktól, színdarabot alsós és felsős színjátszóktól egyaránt. 

A szeretet hangján énekeltek énekkarosaink, a tábortűz mellett ülő tanítványa-
ink, tanáraink hangszeres előadása pedig feledhetetlen élmény volt. A német 
nyelvű Csendes éj, Betlehemezés angolul, majd a hittanosok előadásában szin-
tén- valóban szívünkbe csempészte a karácsony hangulatát. 

Köszönjük a felkészítést és az élményt, amit kaptunk tőletek, VÖRÖSMARTY-
SOK! 

Szülői észrevétel 



Meseoldalak 

Ebben a tanévben fogalmazásversenyre hívtuk a 
harmadik és negyedik osztályos kisdiákokat. 

Harmadik osztályban Csukás István regényét kellett 
továbbgondolniuk, nevezetesen, hogy a Téli tücsök 
visszatérve a Szigetre-ahová egész télen vágyott-
milyen kalandokba csöppen bele. 

A negyedikesek egy karácsonyi álom 
teljesülését vetették papírra– megha-

tóan, mesterien. 

Köszönöm Nekik, és folytatás követke-

zik kis írópalánták. 



Téli éjszaka 

A tél egy forgalmas évszak, főleg a télapó számára, 
ugyanis ilyenkor rengeteg levelet kap, tele a gyere-
kek különféle kívánságaival. Ez a tél így kezdődött: A 
Mikulásmunkahelyén ez a nap is csak átlagosan in-
dult. Összeszedte a leveleket, s egy 
bögre kakaóval bevonult a dolgozószobájába. Na-
gyon örült, mert ezek a levelek voltak az utolsó kí-
vánságok. Mikor az utolsó levelet a kezébe vette s 
elolvasta, összeszorult a szíve. Egy kisfiú azt kérte, 
hogy gyógyítsa meg a súlyos beteg anyukáját. A Mi-
kulásnak az volt az első dolga, hogy elment a gyógy 
tündérhez. A tündérnek azonban öt ritka dologra 
volt szüksége, amelyet nehezen elérhető helyen le-
het megtalálni. A Télapó így hát kénytelen volt ma-
gára hagyni a manókat és útra kelni rénszarvasaival. 
Ez elég kockázatos volt, hiszen nem tudta, hogy ide-
jében visszaér-e. A Mikulás éjt-nappallá téve uta-
zott. Teltek-múltak a napok, s majdnem égy hét be-
letelt, míg összeszedte az összes hozzávalót. A tün-
dért siettette az idő, mert csak pár óra volt hátra 
karácsonyig. A Mikulás felpakolta az ajándékokat, 
amiket a manók ügyesen elkészítettek, a főzetet pe-
dig a zsebébe rakta. Az első megállója a fiú lakása 
volt. Azonban nem a kéményen mászott be, hanem 
az ajtón kopogtatott. A kisfiú nyitott ajtót, és gyor-
san odavezette a Télapót az anyukája szobájába. Az 
anyuka az ágyban feküdt, a Mikulás gyorsan odaad-
ta a főztet a kisfiúnak. Az anyuka arca nyomban fel-
derült, amint megitta a varázsszert. A kisfiú szoro-
san átölelte az édesanyját. A télapó egész éjszaka 
ottmaradt a családnál. Közösen feldíszítették a kará-
csonyfát, sütöttek és énekeltek. Ez az oka annak, 
hogy a gyerekek reggel kapják az ajándékokat. 
 
Írta: Matijevic Kata 4. a  

A karácsonyi álom  
 

Réka egy egyszerű kislány volt, aki családjával élt.  
Minden vágya csak annyi volt, hogy találkozhasson a Tél-
apóval. Karácsony előtti éjszaka különöset álmodott. Éjszaka 
volt, Réka a Télapót várta. Egyszer csak egy piros ruhás em-
ber kászálódik ki a kandallóból a kéményen át. 
- Szervusz, ha jól tudom te vagy Réka. 
- Mi….Mikulás bácsi! Te vagy az?                     
- Igen, és tudod ha már ébren vagy, esetleg lenne-e kedved 
nekem segíteni? 
-  Hát persze!  
Hallatszott a beszélgetésük. 
Kimentek a ház elé. Ott állt a rénszarvas szán. Réka szája 
tátva maradt, annyira tetszett neki. Erre viszont nemigen 
volt idő, úgyhogy egy pillanattal később már szállt is fel a 
szán. Rengeteget utaztak, még el nem értek a következő 
városba. Hogy gyorsabban haladjanak ketté váltak, és így 
néhány perc alatt szétosztották az ajándékokat. Még sok 
városban jártak, de mindenütt így, együtt dolgoztak. 
- Mikulás bácsi, - szólt Réka érdeklődve – azok a gyerekek, 
akik Afrikában élnek és nincs mit enniük meg inniuk, mit 
kapnak tőled karácsonyra? 
- Tudod Réka, nekik zacskóban szoktam vizet vinni és étel-
hordóban valamilyen ételt, amivel igazán jól lakhatnak. Ha a 
gyerekek adományoznak nekik játékokat vagy ruhákat, azo-
kat is elviszem. 
- És én is adományozhatok? 
- Hát persze! 
Réka kedvesen átnyújtotta kardigánját, majd felvette meleg 
kabátját. Megérkeztek Afrikába, szétosztotta az ajándéko-
kat. Amikor hazaértek, Télapó megkérdezte: 
- Mivel jó gyerek voltál, segítettél nekem, és még adomá-
nyoztál is, lehet egy kívánságot! Mit kérsz tőlem karácsony-
ra? 
 - Mikulás bácsi! Én ezen az éjszakán mindent megkaptam, 
amire csak vágytam! 
Megölelték egymást és elbúcsúztak. Ekkor Réka felébredt. 
Felidézte álmát, majd boldogan 
készülődött az estére. Úgy 
érezte, ez volt élete legszebb ál-
ma, és legszebb karácsonya. 
 
Írta: Kurucsai Bettina 4. B 

A negyedikesek aranytollas munkái az alábbi írások: 



Gratulálok a hasonlóan remek ezüsttollas mun-
kához is: 

 

A titkos vágy 
 

Nagy pelyhekben esett a hó, karácsony előestéje volt. 
Dani lefekvésre készülődött, de gondolatai csak a titkon 
vágyott kék bicikli körül forogtak.  
Vajon ott lesz-e holnap a fa alatt? 
Egyszerre egy nagy teremben találta magát, ami tele van 
játékokkal. A  játékok csendesen beszélgettek, nevetgél-
tek egymással. Egy pirosa fiú elé állt, és szigorúan azt 
mondta neki, hogy rossz magaviseletű gyerek, ezért  
nem választhat közülük. A fiú elkezdett sírni, mivel iga-
zságtalannak érezte az autó szavait. minden játék elfor-
dult tőle, csak kék bicikli méregette kíváncsian, majd 
próbakörre hívta a fiút. Dani boldogan pattant a nyereg-
be, és körbeutazták Meseországot. Jártak az Óperenciás 
tengernél, az Üveghegynél, sőt még a csillogó Tündéror-
szágban is. Az utazás végén visszatértek a terembe, a fiú 
épen meg akarta köszönni a nagy kalandot a biciklinek, 
de annak már hűlt helye volt. Izgatottan a keresésére 
indult, de sehol nem találta, egyre elkeseredettebb lett. 
Ekkor felriadt, csak egy álom volt az egész. 
Karácsony estéjén Dani boldog tulajdonosa lett egy kék 
biciklinek, ami teljesen úgy nézett ki, mint álombeli tár-
sa. A fiú tudta, hogy nagy kalandok várnak rájuk. 

 
Halla-Zsunyi Thomas 4.a 

Harmadik helyen is holtverseny alakult ki két 
4. b osztályos kisdiák között. Gratulálok Nekik 
is szívből. 

 

Luise karácsonya 

 

Egyszer volt egy Luise nevű kislány. Nagyon szeretett 
volna egy kiskutyát. Egyszer kapott a szüleitől egy faku-
tyát ajándékba, aminek nagyon örült, ám csalódott 
volt, mert igazi kiskutyát szeretett volna. 
Telt múlt az idő, Luise még mindig a fakutyával játszott, 
amikor lehetett magával vitte mindenhova , és ha nem 
volt társasága vele beszélgetett. Amikor elérkezett a 
karácsony első napja, Luise boldogan nyitotta az aján-
dékot , de csalódottságára , kiskutya egy dobozban 
sem volt. 
Aznap éjjel a kiskutyával álmodott. Azt álmodta, hogy a 
fakutya életre kelt: Szénfekete szőre, élénk gombsze-
mei voltak, és boldogan ugrándozott Luise körül, és 
mivel kint mindent hó borított, együtt hógolyóztak. 
Reggel meglepetésére egy újabb csomag volt a fa alatt. 
A doboz nagy volt és kék szalaggal volt átkötve, oldala 
lyukas. Mikor kinyitotta , 
vajon mi volt benne? 
Egy szénfekete szőrű, 
élénk gombszemű kisku-
tya, akit egyből elneve-
zett Korminak. 
Most valóban nagyon 
nagy volt az öröme, 
mert mindent megka-
pott, amit szeretett vol-
na. 
Ma is élnek, ha még 
meg nem haltak. 
 
Írta: Vida Alexandra 4.b 

A társasjáték 

 

Eljött a karácsony. Ritchie nagyon izgatottan ébredezik az ágyá-
ból. Anya már szólongatja reggelizni.  

-Mákos tészta a reggeli?- Hű! Ez Ritchie kedvenc étele! 
 Reggeli után áthívta Elisabethet játszani. Ritchietől egyszer megkérdezte Elizabeth, hogy mit kért kará-
csonyra. Azt felelte: 
-Egy szuperjó társasjátékot aminek "Kacag a máj " a címe. 
Elizabeth jégkorcsolyát kért.  
El is jött a Szenteste. Ritchie kibontotta az első dobozt, és hiszed vagy nem benne volt a  " Kacag a máj"! 
Ritchie és Elizabeth egész nap játszottak. De amikor elmúlt a karácsony, Ritchie elfelejtette a játékot, amíg 
egy nap át nem ment Elizabethez, és ő meg nem kérdezte, hogy hol a "Kacag a máj"? Ritchie rohant a já-
tékért, hogy vigye Elizabethékhez, játszani. Így Ritchie megfogadta, hogy mindig játszani fog Elizabethtel 
és Kacag a májjal. 

Írta: Palázsy Dénes 4. b 



Csukás István biztosan büszkén mosolyogna bajusza alatt, ha olvasná a következő íráso-
kat. Szép volt harmadikosok! Íme, az első helyezett: 

 

 

A téli tücsök karácsonya     

 

   A téli tücsök álmélkodva nézte az írógépben lévő papír feliratát: a szigetre vágyom. Azt gondolta: ez je-
lent valamit, csak azt nem tudta mit. Hát persze, mindjárt itt a karácsony, és ő nincs a szigeten. Felmászott 
az ablakpárkányra és hirtelen odaképzelte a sziget összes állatát. Ekkor elhatározta, hogy visszamegy a 
szigetre. Bebújt a terepszínű hátizsák bal zsebébe, beszippantotta a gyengülő zsályaillatot és elaludt. Reg-
gel a szigeten ébredt fel. A baráti fogadták, amikor meglátták őt. Azután feldíszítettek egy fenyőt bogyók-
kal, ágakkal. Amikor kész lettek, megelégedve ránéztek a fára. De valami mégiscsak hiányzott. Hát persze, 
a csúcsdísz. Tettek egy gyönyörű piros bogyót a tetejére. Most már tökéletes. Majd elkezdték nézni a csil-
lagokat. Amikor már nagyon elmerültek benne, egy hang megszólal: csingling, csingling. Közelebb húzód-
tak, és mindenki megnézte. Utána megfogadták, hogy nem mennek el a szigetről.    

Írta: Vikor Vanessza  
3. osztályos tanuló 

…és az ezüstöt érő írás: 

 

  A téli tücsök  visszatér 

        

Kibújt a tücsök a zsákból, és elment az erdőbe, ahol mindenkinek elújságolta,hogy visszatért a szigetre. 
Elmesélte kalandjait, de a barátai félbeszakították mesélését, és azt mondták a téli tücsöknek ,hogy  már 
késő van,menjen aludni. A tücsök hallgatott a barátaira,de mielőtt aludni ment megígérte,hogy másnap 
befejezi a mesélést a kalandjáról és a zsák illatáról. Reggel  így is történt ,majd elsétált az erdőbe, ahol ta-
lálkozott a nyúllal és a siklókígyóval ,akik éppen futóversenyt rendeztek .A többiek szurkoltak . A nyúl csa-
varos eszével átverte a siklókígyót . A tücsök tovább sétált ,hogy találkozzon a hőscincérrel ,akit kine-
vettek ,mert azt mondta,hogy ő a legerősebb és a leggyorsabb a világon .Hirtelen egy makk esett a fejére,s 
ezen mindenki  jót kacagott. A téli tücsök a sok kalandtól elfáradt, visszament a zsákjába és beszívta a zsá-
lyaillatot, elaludt és szépeket álmodott… 
        
 Írta: Záhonyi Botond  
3. osztályos tanuló 



KÖTÉLUGRÓ házbajnokság 2014. január 24. 

Különleges hagyomány iskolánkban, hogy megrendezzük minden tanévben a KÖ-
TÉLUGRÓ házi versenyt. A tornateremben du. 1430-kor kezdődött a bajnokság, melyre a 
résztvevőkön kívül sok kíváncsi szülő, nagyszülő, ismerős is érkezett. A programot isko-
lánk igazgató helyettese, Erdei Ágnes nyitotta meg. 

A korcsoportonkénti versenyen 34 tanuló vett részt, akiket 7 versenybíró figyelt és érté-
kelt. Főbírónak iskolánk volt diákját, Molnár Gábort kértük föl, aki jelenleg is aktív ver-
senyző, és a legutóbbi Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett szabadon választott 
gyakorlatával.  

Korcsoportonként a következőket értékelte a versenybíróság: 

½ perces gyorsasági futás, 

½ perces dupla hajtás (I-II. korcsoport). 

Zenés páros gyakorlatok, szabadon választott egyéni gyakorlatok, csoportos bemutatók, 
és Gábor egyéni gyakorlata tették még változatosabbá, látványosabbá a rendezvényt. A 
résztvevők a verseny után a technika teremben örömmel fogyasztották a finom sütemé-
nyeket, üdítőket. 

VERSENYEREDMÉNYEK: 

I. korcsoport  

futás: I. Nagy Brigitta  50  dupla: I. Gunczer Eszter 44 

  II. Katona Kitti 46          II. Nagy Brigitta 34 

  III. Gunczer Eszter 45  III. Katona Kitti 30 
II. korcsoport 

 futás: I. Varga Kitti 59  dupla: I. Varga Kitti 50 

  II. Ágoston Lívia 55   II. Kószó Réka 46 

  III. Kószó Réka 53   III. Ágoston Lívia 40 
III. korcsoport      IV. korcsoport 

 futás: I. Kelemen Dorina 49 futás: I. Maczelka Viktória 69  
   II. Győri Melinda 46   II. Kelemen Melitta 55   

A megyei KÖTÉLUGRÓ diákolimpiai verseny 2014. március elején Mórahalmon kerül 
megrendezésre. 

Megyei versenyen indulnak:  

korcsoport: Nagy Brigitta, Katona Kitti, Szalai Petra, Kelemen Jázmin  

korcsoport: Varga Kitti, Kószó Réka, Ágoston Lívia 

korcsoport: Mészáros Orsolya, Vas Virág 

korcsoport: Maczelka Viktória, Kelemen Melitta, Mészáros Bence 

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

Jó felkészülést! 

Ördög Nóra Eszter  





Városi diákolimpiai úszóverseny 
2014. január 28. 

Iskolánk tanulóinak helyezései: 

I. korcsoport 

Lovász Janka 1.a   50m hát III. hely,   50m gyors V. hely 

II. korcsoport 

Farkas Richárd 3.a  50 m mell   II. hely 

Lovász  Luca 3.a   50 m hát   V. hely 

Fodor Petra 3.a   50 m hát   VI. hely 

4 x 50 m lány gyors váltó    III. hely 

Lovász Janka 1.a   Lovász Luca 3.a  

Fodor Petra 3.a   Kiss Anna 3.a 

III. korcsoport 

Vas Bettina 6.b   100 m hát IV. hely 

Ábrahám T. László 6.b 100 m hát  V. hely 

4 x 50 m lány gyors váltó    II. hely 

Ugrin Dóra 7.b    Vas Bettina 6.b 

Hrotkó Luca 6.b   Ferenczi Kitti 6.b 

4 x 50 m fiú gyors váltó     III. hely 

Mari Bendegúz 5.b   Ábrahám T. László 6.b 

Kiss Gergely 6.b   Kőrösi Vince 6.b 

IV. korcsoport 

Fazekas György 8.c   100 m mell  I. hely 

Kiss Bence 8.c    100 m mell  VI. hely 

4 x 50 m fiú gyors váltó     IV. hely  

Kövér Botond 7.b   Kiss Bence 8.c 

Matijevics Benedek 8.c  Fazekas György 8.c 

Gratulálunk! További sportsikereket kívánunk! 
 



Talán még sosem volt ennyi résztvevője a városi úszó diákolimpiának. Ez az edzők, testne-
velők munkáját dicséri és persze minden elismerést megérdemelnek a gyerekek is, akik leg-
jobb tudásuk szerint teljesítettek a versenyen. 

A szervezők is mindent megtettek, de a verseny kb. 1,5-2 órával elhúzódott az előző évhez 
képest. Sajnos idén is hiányzott, hogy nincs az uszodának egy pillanatok alatt készenlétbe 
helyezhető elektronikus időmérő berendezése... Talán egyszer Szegeden is épül egy korsze-
rű uszoda, ahol minden egyszerűbb lesz (pl.: nem kell napokat várni, hogy megtudjuk a vég-
eredményeket).  

Reméljük az úszás népszerűsége továbbra is megmarad, mert az egyik legegészségesebb 
sport, és a tanulók jövőre is bizonyítani akarnak majd. 

Köszönjük az iskola vezetésének és a szülőknek a támogatásukat, segítségüket. 
Lénárt Judit, Ördög Nóra Eszter 

szülő, testnevelő 

 



Iskolánk tanulói a megyei Úszó-
versenyen 

Hódmezővásárhely, 2014. február 3. 

 

 

Farkas Richárd 3.a  50 m mell  IV. hely 

 

Fazekas György 8.c   100 m mell IV. hely 

 

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

 

Vas Bettina 6.b 

Ferenczi Kitti 6.b 

Szirovicza Cintia 6.b 

Hrotkó Luca 6.b 

Gratulálunk! 

További sportsikereket kívánunk! 



2014. február 14. 

Hírös kupa volt Kecskeméten,  
a következő eredmények születtek: 

Lovász Luca Gyerek korcsoportban (2003-2004) 

50 gyorson 4.  

100 delfinen 4.  

200 gyorson 5. 

4x100-as gyorsváltó tagjaként 1. 

Lovász Janka Cápa korcsoportban (2005-2006) 

50 gyorson 2. 

100 gyorson 2. 

Farkas Richárd 

50 gyorson 2. 

100 delfinen 1. 

200 gyorson 2. 



2014. február 2-7. 

Vratna Dolina 





2014. évi téli olimpiai játékok – Szocsi 

 

A 2014. évi téli olimpiai játékok, hivatalos nevén a XXII. téli olimpiai játékok egy több 

sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény, amit 2014. február 7. és február 23. 

között rendeztek az oroszországi Szocsiban. 

 

Szocsi üdülőváros Oroszországban, a 

Fekete-tenger partján, a Kaukázus 

mentén.  

Határai a Mamajka folyó és a 

Kudepszta folyó.  

Távolsága a fővárostól 1969 km.  

Terület: 3 505 km² 

Alapítás éve: 1838. 

Forrás: Wikipédia 

 

 SPORTÁGAK INDULÓK 

  férfiak nők 

Alpesi sízés 1 2 

Biatlon 1 1 

Északi sízés 1 1 

Gyorskorcsolya 1 - 

Rövidpályás gyorskorcso-

lya 
3 5 

Összesen =  16 sportoló 7 9 

A MAGYAR CSAPAT 

https://www.google.hu/search?sa=X&biw=797&bih=363&q=szocsi+ter%C3%BClet&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwYHnxCHfq6-Qa6JmamWVHaylX5OfnJiSWZ-HpxhlViUmhgaKe1yw8pf4eCFiznl5lPDpSbfuQEAXa5PckUAAAA&ei=bWL2UvKPG6vY7AbMjYDoCQ&ved=0CJcBEOgTKAEwFA
https://www.google.hu/search?sa=X&biw=797&bih=363&q=szocsi+alap%C3%ADt%C3%A1s+%C3%A9ve&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgyEHnxCHfq6-Qa6JmamWcnaylX5OfnJiSWZ-nn5KYklqSjyMa5WWX5qXkppiMHEX6-aGj7IZK16YWbhKf7L-JrQQAAeyljBOAAAA&ei=bWL2UvKPG6vY7AbMjYDoCQ&ved=0CJsBEOgTKA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szocsi


 

 

    ALPESI SÍZÉS      

 

  BIATLON / SÍLÖVÉSZET    

 

    ÉSZAKI SÍZÉS      

  GYORSKORCSOLYA  

   RÖVIDPÁLYÁS GYORSKORCSOLYA 

     

      

GRATULÁLUNK MINDENKINEK! 

A hatalmas médiaérdeklődés 
övezte eseményen a legtöbb 
szem a csíkszeredai születésű 
Miklós Editre szegeződött, 
aki elmondta: óriási élmény 
volt számára az olimpia, de 
nincs megállás, napok múlva 
ugyanis már a svájci világku-
pán kell helyt állnia. 

Edzője, Stark Márton szerint 
az alpesi síző – aki minden 
idők legjobb magyar eredmé-
nyét érte sportágában az öt-
karikás játékok történelmé-
ben – négy év múlva akár az 
aranyéremért is harcba száll-
hat Pjongcsangban. A ver-
senyzőt nem nyomasztják az 
elvárások. 

„Ez nem teher a számomra. 
Szocsiba is a pontszerzés re-
ményében utaztam, és egyál-
talán nem éreztem magamon 
nyomást, a tőlem telhető leg-
jobb teljesítményt nyúj-
tottam” – fogalmazott Miklós 
Edit. 

http://www.mob.hu/alpesi-sizes-bereczanna
http://www.mob.hu/alpesi-sizes-miklosedit
http://www.mob.hu/alpesi-sizes-farkasnorbert
http://www.mob.hu/szocsi-2014-gomboskaroly
http://www.mob.hu/szocsi-2014-szocsemoke
http://www.mob.hu/szocsi-2014-eszaki-sizes-sifutas-szabomilangabor
http://www.mob.hu/szocsi-2014-eszaki-sizes-sifutas-simonagnes
http://www.mob.hu/szocsi-2014-gyorkorcsolya-nagykonrad
http://www.mob.hu/szocsi-2014-rovidpalyas-gyorskorcsolya-beresbence
http://www.mob.hu/szocsi-2014-rovidpalyas-gyorskorcsolya-knochviktor
http://www.mob.hu/szocsi-2014-rovidpalyas-gyorskorcsolya-liushaolinsandor
http://www.mob.hu/szocsi-2014-rovidpalyas-gyorskorcsolya-darazsrozsa
http://www.mob.hu/szocsi-2014-rovidpalyas-gyorskorcsolya-heidumbernadett
http://www.mob.hu/szocsi-2014-rovidpalyas-gyorskorcsolya-keszlerandrea
http://www.mob.hu/szocsi-2014-rovidpalyas-gyorskorcsolya-konyazsofia
http://www.mob.hu/szocsi-2014-rovidpalyas-gyorskorcsolya-lajtosszandra


 

2014. január 22. 

A Kultúra napját minden 
évben január 22-én ünne-
peljük. Idén kicsit rendha-
gyó módon, mivel iskolánk 
tanulói is bekapcsolódtak 
Jordán Tamás vezényleté-
vel egy közös nemzeti sza-
valásba. Szép és megható 
pillanatoknak lehettünk 
részesei. A felvétel isko-
lánk honlapján megtekint-
hető. 



4.a 



2014. januári programok, tervek 
 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Óvodások felmérése I.6-tól folyamatosan 

 Kultúra napja I.22. 

 Téli sportok a szabadidőben. 

 Korcsolyázás, szánkózás,  

 Sí tábor szervezése, lebonyolítása I. 27.28. 

 ÖKO sarok frissítése a könyvtárban.  

 ÖKO témájú könyvek népszerűsítése 

 Sportprogramok (folyamatos) 
 

 

2014. februári programok, tervek 

 
 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Barangoló óvodásoknak II.20. 

 Anyanyelv napja: 

 Vajdasági gyerekek vetélkedője 

 A kommunizmus áldozatainak emléknapja: II.25. kiállítás szervezése 

 Farsangi népszokások, kulturált szórakozás a farsang jegyében, ÖKO jelmezek farsangra II.28. 

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

zatának elhelyezése a faliújságokon. 

 Sportprogramok (folyamatos) 



Téli szünetről visszaérkezve megújult ebédlő fogadott minket. A régi, elhasználódott linó-

leumot korszerű, szép járólap váltotta fel. Hamarosan más értelemben is megújult, meg-

szépült ebédlőnk, mert Szitásné Kőszegi Irén tanárnő tanítványai rajzszakkör keretében 

szebbnél szebb alkotásokat készítettek, melyek felkerültek a csupasz falakra. Igazán sze-

met gyönyörködtető látvány Ugrin Dóra, Ferenczi Kitti Juhász  Brigitta, Krékity Vera 

Matijevic Kata és Császár Nikolett munkái. A gyerekeknek is és tanárnőjüknek is köszöne-

tet szeretnék mondani iskolánk minden dolgozója nevében. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                               
A képek forrása: internet 

 

 

Tiszta udvar, rendes ház 

Régen ilyen táblákat akasztottak azon házak falára, ahol rendezett, tiszta környezetet találtak. Nézték a kertek ötletességét, 

virágosítását társasházaknál, a lépcsőház tisztaságát, kulturáltságát, a rendezett, esztétikus összképet, az egyedi, ötletes kerté-

szeti megoldásokat, a tiszta, gondozott, parkosított, környezettudatosan kialakított zöldterületeket. Keresztanyám házán, még 

ma is ott a tábla. De gondozza, ápolja a növényeit még ma is, pedig már elmúlt 70 éves. Látszik a kertjén, hogy szeretet van 

benne. Igen ezt szeretetből kell tenni. A növények is akkor hálásak és fejlődnek szépen, ha szeretet veszi körül őket. 

Miért írom ezt? Hát nem másért, mint azért,mert napról napra egyre jobban elszomorodik a szívem, hogy iskolánk udvarán és 

az épületen belül is egyre több az eldobott szemét. Pedig rengeteg szeméttároló van mindenhol kihelyezve. Kérem a kuka nem 

az épület és az udvar dísze, bár van közöttük igen mutatós vesszőből fonott darab is. Annak rendeltetése van: abba való a sze-

mét! Tessék használni! Nem harapja le a kezünket, nem csíp meg senkit, nem táplálkozik gyerekekkel. Nem kell félni tőle! 

 

Úgy gondolom az Öko címhez sem, de hozzátok sem méltó ez a szemetes környezet. Kérlek, tegyetek érte, vigyázzatok rá job-

ban, használjátok bátran a kukatárolókat, és merjetek szólni azoknak a társatoknak, aki még eltéveszti!  

Legyen ez a jelmondatunk a jövőben: TEGYÜNK EGYÜTT A TISZTÁBB ISKOLÁÉRT!  

Köszönöm segítőkész együttműködéseteket! 

    Gregusné Juhász Eleonóra  

az Öko munkaközösség vezetője     



6 elképesztő öko-iskola a világból 
 

II. világháborús fegyverraktárból öko-gimnázium? Ez is csak Németország lehet… De ha-

ladjunk sorban. Javában tart még a nyár, akinek viszont szeptemberben újra iskolában kell 

kezdenie a napot,  biztosan egyre jobban érzi a végét. Találtam egy jó kis összeállítást olyan 

sulikról, ahova reggel  egész más érzés lehet bemenni és egész nap ott lenni, mint Budapest 

legtöbb bel (de akár kül-) kerületi “csodájában”. Íme 6 elképesztően menő öko-suli a világ-

ból. 

 

 

Green School – Bali: ez az iskola teljes egészében fenntartható termesztésből származó 

bambuszból készült. Az iskola egyébként tiszta energiát használ és termel is, napkollektor-

ok, napelemek, biomassza boiler és sok hasonló eszköz is segíti a négy osztályteremben 

okuló diákok elkötelezett fenntartható nevelését. 

 

 
 

 

Project FROG : A Watkinson Iskola (Hartford, Connecticut, USA) három energia-semleges tantermé-

ben minden a diákok tudomány iránti érdeklődésének felkeltéséről és a fenntarthatóság iránti elkötelezett-

ség növeléséről szól. Az összes terem alkalmas egyszerű órák megtartásától kezdve komplikáltabb labor-

kísérletek elvégzésére is. Természetesen napenergiát használnak, az épület újrafelhasznált anyagokból ké-

szült. 

 

http://www.projectfrog.com/partners/featured_projects/watkinson_school/
http://greenpolis.files.wordpress.com/2011/08/the-green-school.jpg
http://greenpolis.files.wordpress.com/2011/08/frog-school.jpg


Oaxaca, Mexico – Művészeti Iskola: a különlegessége a döngölt föld, amit sokrétűen használtak fel 

az építés során, valamint a kizárólag helyben honos, alacsony vízigényű növények ültetése (vs. természetel-

lenes, sok vizet igénylő telepített turistahelyek dzsungelei). 

 

 

OPEN School – Korea: a kiszuperált szállító konténerekből készült művészeti (mi más? ) iskola 

egészen elképesztően jól néz ki, 3 méterrel a föld fölött helyezkednek el, körszínház, galéria, és két na-

gyobb stúdió is található benne. 

 

http://www.eartharchitecture.org/index.php?/archives/1039-Oaxaca-School-of-Plastic-Arts-by-Mauricio-Rocha.html
http://www.lot-ek.com/
http://greenpolis.files.wordpress.com/2011/08/mexico-rammed-earth-school.jpg
http://greenpolis.files.wordpress.com/2011/08/korean-art-school.jpg


Herwig Blankertz Szakiskola – Németország: na ez a legjobb – II. világháborús fegyverraktárból 

lett high-tech, napenergiával működtetett csodaépület. Amíg az alap-szerkezetet meghagyták, a tető teljesen 

újjá született, és nem kevesebb, mint 225 kW tiszta energiát termel a középiskolának. 

 

 

 

Singapore – Nanyang Műszaki Egyetem: és a végére hagytam a legelegánsabbat, az egymásba 

futó zöldtetővel feltűnést keltő Singapore-i épületet, ahol a fű sok mindentől megvédi azt, így a monszun 

viharok hatásait is csökkenti, de ugyancsak kivédi a hőség és az eső okozta károkat. 

 

Forrás: internet 

Igyekezzünk ezekhez hasonló, szép környezetet kialakítani a lehetőségeinkhez mérten! 

http://www.ntu.edu.sg/Pages/default.aspx
http://greenpolis.files.wordpress.com/2011/08/german-armory-school.jpg
http://greenpolis.files.wordpress.com/2011/08/singapore-art-school.jpg


 

 

Kedves 

ötletet 

találtam 

nektek a 

neten. 

Tojástartóból 

bárki 

elkészítheti és 

máris 

újrahasznosít

ott. Forrás: 

krokotak.com   

A Valentin nap története 
 

Ki volt Valentin? Miért ünnepeljük február 14-én?  

Nem ismerjük pontosan a személyét.  

Az egyik legenda szerint Valentin fiatal keresztényként élt a keresztény vallás üldöztetése 

idején. Hitéért elfogták és börtönbe zárták, majd halálra verték 269. február 14-én.  

Amíg börtönben volt a legenda szerint üzeneteket küldött a barátainak:  

"Ne felejtsétek el Valentint!" és "Szeretlek benneteket!"  

Más legenda szerint Valentin i. sz. 269-ben vagy 270-ben római pap volt, aki titokban páro-

kat adott össze, ellenszegülve ezzel Claudius császár törvényének, amely átmenetileg meg-

tiltotta a házasságkötéseket. Valentint ezért bebörtönözték.  

A  börtönben barátságot kötött a börtönőr lányával. A legenda szerint imájával gyógyította 

meg a beteg lányt, és kivégzésének napján üzenetet írt neki, amit így írt alá: 

"A Te Valentinod". 

A Szent Valentin Nap megünneplését Celacius pápa rendelte el 496-ban. 

A középkorban ő volt Anglia és Franciaország területén az egyik legnépszerűbb szent. 

Valentint ma vértanúként tiszteli a katolikus egyház, hisz azért vesztette életét, mert nem ta-

gadta meg az elibe járulóktól a házasság szentségét.  

Halála napján, február 14-én – amelyet egyben mennyei születésnapjának tartanak – az ő 

emlékére cserélnek szívet hívők és hitetlenek. Igaz, csak papírszívet, de örök jelkép az is. S 

nemcsak a szerelmeseknek jár ki, hanem a jó barátoknak is. Mindenkinek, aki felé szeretet-

tel fordulunk. 

Láthatjuk, a Valentin nap történetére többféle magyarázat is akad, így pontosan nem tudhat-

juk meg az ünnep eredetét.  

A történetek azonban egyértelműen egy szimpatikus, romantikus figurát ábrázolnak, minden 

történet a szeretetet, a kedvességet hangsúlyozza, azt a hősi és romantikus szellemet, amit a 

legenda alakja megtestesített.  

Forrás: internet 

http://krokotak.com/2012/11/egg-carton-heart/
http://valentinnapja.blog.hu/2008/01/23/a_valentin_nap_tortenete


ALAPÍTVÁNYI EST 

2014. FEBRUÁR 14. 2014. FEBRUÁR 14.   

VÖRÖSMARTY 



Iskolánkban  mintegy húsz éve rendezzük meg a  Szülők-Nevelők Bálját. A ha-

gyományos rangos eseményt először az Odessza II. Sz. Alapítvány, majd immár 

ötödik éve a Vörösmarty Alapítvány  Kuratóriuma szervezi. 

Az idén a Valentin napon tartottuk a  bálat. Ez évben 185 fő vett részt a Megye-

háza Aulájában megtartott eseményen, melyen a vacsorát a Sport Life Service 

készítette.  

Dr. Pintér Sándor professzor a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány  

vezetője volt a bál díszvendége.  Az esemény a nyolcadik osztályosok nyitótán-

cával kezdődött, melybe bekapcsolódtak a 7.b osztályosok is. Az est műsorában 

a Palázsy testvérek, a szülők, a nevelők és a Classicon KTSE tánc csoportjától 

Nagy Dzsenifer és Nagy Rebeka vett részt. A bál bevételét,  a Szülők Közössége 

döntése szerint használja fel az alapítvány kuratóriuma.  

Köszönjük minden szülőnek, aki tombolatárggyal, támogatójeggyel, és a bálon 

való aktív részvétellel támogatta intézményünk tanulóit. 



Február 28. 

Egy kreatív 

ötlet az 

internetről 





Április: 

Április 3.: Könyvtárhasználati Vetélkedő 

Április 10.: Húsvéti Vetélkedő 

Április 16.: Holokauszt áldozatainak Emléknapja 

Április 16.: Nyuszi futás 

Április 1-28.: Csak egy Földünk van—Rajz kiállítás 

Április 23.: Föld Napja a napköziben 

Április 24.: Tavaszi papírgyűjtés 

Április 25.: Föld Napja Városi Vetélkedő 

 

Előretekintés a következő időszakra: 

Március: 

Március 5. : Fogadóóra 

Március 7. : Felsős DISCO 

Március 14. : Ünnepség 

Március 19.: Káros szenvedélyek vetélkedő 

Március 21.: Víz Világnapja 

Március 17-től Húsvétig: Tavasz project a napközi-

ben 

Szerkesztők: 

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Masa Péter 6.b 

Jankovics Balázs 6.b 

Fotó:  

Niemi Mária, Ördög Nóra 

Felelős kiadó:  

Gulyásné Szabó Klára igazgató 

Szegedi Vö rö smarty Miha ly Á lta-

la 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 


