
IV. évfolyam 3. szám 



Régióválogatottak tornája 1. forduló 

 

A Kézilabdás "Régióválogatottak tornája" U14 korosztály számára 

kerül megrendezésre. A 2000. születésű fiúk két fordulóban talál-

koznak, és mérik össze tudásukat. Az első forduló 2014. december 

19. és 21. között Budapesten került megrendezésre, ahol többed 

magukkal a Pick Szeged utánpótlás rendszeréből kiválasz-

tott  játékos, BALÁN NORBERT (2001-es születésű PICK-

Vörösmarty igazolás) a Badó László régiót (Békés-Csongrád- és 

Bács-Kiskun megyei fiatalok) képviselte. A fiúk a háromnapos mér-

kőzéssorozatban összesen négy mérkőzést játszottak, ugyan 

a  legtöbb lőtt góllal, három győzelemmel, egy vereséggel értek el 

szép eredményt, de a körbeveréses gólkülönbséggel a második he-

lyen várják a nyári fordulót!  

 



A legsportosabb iskolákat díjazta az MDSZ 

Csongrád – Szeged, Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Mandl Gábor 

Iskolánk testnevelője a kézilabda sportág tehetséggondozásának 

kiváló szakembere. Eredményei között szerepel egy fiúcsapattal el-

ért harmadik hely, ám sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, 

hogy irányításával az atlétika, a labdarúgás és az úszás sportágak-

ban is előkelő helyen végeztek az iskola tanulói. 

ERIMA Gyermekbajnokság két korcsoportjában indultak iskolánk 

diákjai PICK „Vörösmarty” néven. Mindkét korcsoportban továbbju-

tó helyen van csapatunk. 

http://www.mdsz.hu/hirek/mdsz/2015/01/19/a-legsportosabb-

iskolakat-dijazza-a-magyar-diaksport-szovetseg/ 

http://www.mdsz.hu/hirek/mdsz/2015/01/19/a-legsportosabb-iskolakat-dijazza-a-magyar-diaksport-szovetseg/
http://www.mdsz.hu/hirek/mdsz/2015/01/19/a-legsportosabb-iskolakat-dijazza-a-magyar-diaksport-szovetseg/


Az óvodások felmérése januárban kezdődött. 

5 óvodából érkeztek hozzánk gyerekek a  ké-

peken jelzett időpontokban és helyszínekről. 

Minden alkalommal játékos bemelegítéssel 

kezdtek, majd dobni, ugrani, mászni, futni is 

kellett. Pihenésként pedig angoloztak 

is néhányan. Turainé Magyar Ibolya 

és Tömösiné Csúri Edina leendő elsős 

tanító nénik segítettek testnevelőink-

nek a felméréseknél az óvodásoknak. 

Néha még segítőink is 

elfáradtak 

Ez lenne a kézilabda? 

Január 13-án a  

Petresi utcából 

Január 28. Bérkert utcából 

Január 20 Tisza-parti 

Január 15. Baross utcából 

Február 3. 4. 5. 

Vedres  utcából 



A versenyről szülői szemmel: 

 

A Városi Úszó Diákolimpián január 21-én idén is szép 

számmal, 36 tanulóval képviseltette magát iskolánk! 

Külön öröm volt számomra, hogy olyan gyerekekkel is 

találkozhattam, akiket még óvodás korukban én taní-

tottam meg úszni. 

Ilyenkor nem az eredmény a legfontosabb, hiszen aki 

nem versenyszerűen űzi ezt a sportot, az elég nagy 

hátránnyal indul különösen az alsós korosztályokban. 

Sokan nagyon izgultak, de a lényeg, hogy legjobb tu-

dásuk szerint teljesítették a távot, és ez a legfonto-

sabb! Szép és különleges élményekkel gazdagodhattak 

a résztvevő gyerekek! 

Külön gratulálok azoknak, akik továbbjutottak a me-

gyeire, és azoknak is, akik érmet szereztek! 

Sok sikert kívánok a továbbiakban! 

Üdvözlettel:  

Lénárt Judit (szülő) 

Némó Úszósuli 



Iskolánk tanulói a megyei Úszóversenyen 
Hódmezővásárhely, 2015. február 9. 

 

Lovász Janka 2. a   50 m hát  II. hely 

Lovász Janka 2. a   50 m gyors III. hely 

Vilbergsson Patrik 6. a   100 m gyors I. hely 

Vilbergsson Patrik 6. a   100 m hát     I. hely 

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

Kiss Anna   5.a 

Almási Csenge  5.a 

Varga Kitti   5.a 

Körmendi Kata  5.b 

4 x 50 m fiú  gyors váltó  (III. korcs.)   IV. hely 

Baka Dániel     5.b 

Ferenczi Szabolcs    5.b 

Kádár-Németh Márton  5.b 

Mészáros Gábor    5.b 

Az országos diákolimpiai döntőbe Vilbergsson Patrik jutott tovább,  

amelyet március 8-án Győrben rendeztek meg,  

ahol Patrik 100 m gyorsúszásban 01:05,37–es időeredménnyel 14. helyen végzett, 

míg 100m hátúszásban 01:14,06–os időeredménnyel 10. helyezést ért el. 

Gratulálunk! 

További sportsikereket kívánunk! 



2015. 02.03. 

VIII. FŐNIX KUPA 

Csamangó Lili és Kovács Réka eredménye 

Debreceni Sportcentrum-Sportiskola 

Utánpótlás kézilabdatorna 

II. helyezett 



Kovács Ákos 1.b 

VII. TYR KUPA Országos úszóverseny 

Hódmezővásárhely 

100m mell 7. hely 

4x50-es gyorsváltó tagjaként 1. hely 

2015. február 28-án és március 1-jén Ta-

vaszváró Nyílt Nemzetközi Úszó Ver-

senyt rendeztek Hódmezővásárhelyen, 

ahol Ákos   

50m hátúszásban 2.  lett, és ezüst érmet 

szerzett,  

50m gyorsúszásban 5. 

és  

50m mellúszásban 7. 

helyen végzett. 

Ákos, csak így tovább! 

Gratulálunk! 



2015. február 28-án  

Nagy Dzsenifer Fanni és testvére Nagy Rebeka Lili  

csoportos I. helyet szereztek  

a II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Mazsorett 

Versenyen, Szolnokon.  

Így a legeredményesebbeknek járó kupát is az ő csapa-

tuk hozhatta el. 

Nagy Rebeka Lili és Nagy Dzsenifer Fanni legújabb eredményei 

2015. március 21. 

Mór: Tavaszi Verseny 

Cadet szóló kategóriában megosztott 9. hely  

Cadet duó/trió kategóriában pedig 7. hely 

2015. március 22-én 

Szabadka: Nemzetközi verseny 

Cadet szóló:  Nagy Dzsenifer Fanni arany érem 

Nagy Rebeka Lilik ezüst érem 

Cadet duó/trió arany érem 

Cadet Mix csoportos arany érem 



KÖTÉLUGRÓ házi-bemutató és bajnokság 2015. február 06. 

Iskolánkban KÖTÉLUGRÓ házi-bemutatót és bajnokságot szerveztük ebben a tanévben is az eddig 

jól bevált hagyományt megőrizve, de mégis megújítva. A tornateremben du. 1430-kor kezdődött a 

program, melyre a résztvevőkön kívül már 14 órától érkeztek szülők, nagyszülők, testvérek, lelkes 

kötélugrás-kedvelő szimpatizánsok. A rendezvényt iskolánk igazgató helyettese, Hoppentálerné Fe-

hér Ilona szívhez szóló szavakkal nyitotta meg: felhívta a figyelmet a mozgás kiemelt szerepére az 

egészség-megőrzésben, és arra, hogy az iskola pályázati projekt keretében is támogatja ezt. Minden 

résztvevő kapott emléklapot és valami finomságot, ám az igazi különlegesség most az volt, hogy a leg-

jobbak érmeket is kaptak!  

Idén 36 diák vett részt bemutatónkon. Három „régimotoros-ugróköteles fiatal”: Bernula Dóra, Héjja 

Izabella és Selmeczi Tímea segített az előkészítésben, a szervezésben és a lebonyolításban; közülük 

Tímea utolsó éves tanítóképzős főiskolai hallgatóként szerencsére iskolánkban tölti szakmai gyakor-

latát is. Hálásan köszönjük mindhármuk segítségét, hiszen nélkülük nem lehetett volna ilyen gördü-

lékeny és színvonalas ez a rendezvény! 

A „kötélugró-ünnep” a haladó csoport „csóva-kereszt-fordulat” koreográfiájával kezdődött, majd 

folytatódott a gyorsasági feladatokkal. Rövid szünet után a kezdőbbek kedvenc „beugratós” bemuta-

tójukkal, a legügyesebbek pedig páros kínai gyakorlattal kápráztatták el a jelenlévőket. A rendez-

vény zárásaként következtek az egyéni gyakorlatok, és végül az 

eredményhirdetések. Korcsoportonként a következőket értékel-

te éremmel is a versenybíróság: 

- ½ perces gyorsasági futás (jobb lábas lépések száma), 

- szabadon választott egyéni gyakorlatok (45-75 másodperc). 

 

 

 

Gyorsasági VERSENYEREDMÉNYEK: 

I. csoport: 

futás: I. Kelemen Jázmin 57  dupla:  I.  Tomai Kinga 50 

  II. Tomai Kinga 54     II.  Kelemen Jázmin 35 

  III. Varga Míra 40    III.  Varga Míra 23 

 

II. csoport: 

 futás: I. Varga Kitti 64   dupla:  I. Varga Kitti 58 

   II. Papdi Kíra 56     II. Kothencz Laura 39 

   III. Sófi Benedek 50     III. Báló Petra 35 

 

III. csoport:     

 futás: I. Gát Luca 58   dupla:  I. Gát Luca 69 

   II. Kószó Réka 57     II. Kószó Réka 53 

   II. Ocskó Viktória 55     III. Reményik Fanni 42 



Egyéni szabadon választott VERSENYEREDMÉNYEK: 

 

I. csoport: 

  I. Kelemen Jázmin 2.b 

 II. Tomai Kinga 2.a 

 III. Varga Míra 1.a 

II. csoport: 

 I. Varga Kitti 5.a 

 II. Kothencz Laura 4.o 

 III. Szűcs Dóra 3.b 

A résztvevők a verseny után a technika teremben örömmel fogyasztották a szülők által hozott finom süte-

ményeket, üdítőket. 

 

A megyei KÖTÉLUGRÓ diákolimpiai verseny 2014. február  23-án Mórahalmon kerül megrendezésre. 

A mórahalmi versenyen iskolánkat képviselő tanulók: 

  

korcsoport: Varga Míra, Tomai Kinga, Kelemen Jázmin, Papdi Kíra, Szűcs Dóra 

korcsoport: Varga Kitti, Sófi Benedek 

korcsoport: Mészáros Orsolya, Vas Virág, Reményik Fanni 

IV-V. korcsoport: Maczelka Viktória, Mészáros Bence, Kelemen Melitta 

 

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

 

További jó felkészülést! 

 

Ördög Nóra Eszter  

testnevelő tanár, edző 



A MEGYEI DIÁKOLIMPIAI KÖTÉLUGRÓ 

VERSENY EREDMÉNYEI  

MÓRAHALMON 2015. február 23-án 

I. Korcsoport 

Tomai Kinga 2.a  gyorsasági futás     III. hely 

    szabadon választott egyéni, összetett III. hely 

Papdi Kíra 3.b  szabadon választott egyéni   VI. hely 

 

III. Korcsoport 

 Mészáros Orsolya 7.b gyorsasági futás       III. hely 

szabadon választott egyéni, összetett III. hely   

IV. Korcsoport  

Maczelka Viktória 8.b  gyorsasági futás     II. hely 

     szabadon választott egyéni, összetett II. hely 

Mészáros Bence 8.b gyorsasági futás     III. hely  

szabadon választott egyéni, összetett  III. hely   

 

Formációs csapat: 

Maczelka Viktória 8.b, Mészáros Bence 8.b, 

Mészáros Orsolya 7.b, Vass Virág 6.b    II. hely 

 

Kb. 90 tanuló vett részt Makó, Pusztamérges, Szeged, Szentes és a házigazda Mórahalom iskolá-

iból a Mórahalmon színvonalasan megrendezett megyei döntőn. 

A szülők segítségével, autókkal utazhattunk idén is a verseny helyszínére, na-

gyon köszönjük a támogatásukat! 

Tanulóink felejthetetlen élményeket szereztek, sok tapasztalattal gazdagodtak 

a késő délutánig tartó, izgalmas versenyen.  

A rendezvény hangulatába betekintést adnak az ott készült fényképek. 

Iskolánkat összesen 12 tanuló képviselte, a helyezetteken kívül még: 

Varga Míra 1.a 

Kelemen Jázmin 2.b  

Sófi Benedek, Szűcs Dóra 3.b 

Varga  Kitti 5.a 

Reményik Fanni 5.b  osztályos tanulók. 

Az országos döntőben a formációs csapatunkon kívül egyéni ver-

senyszámban Maczelka Viktória, Mészáros Bence és Mészáros 

Orsolya képviseli iskolánkat, mely Szolnokon lesz március 7-8-án! 

Sok sikert, szép élményeket! 

Ördög Nóra Eszter testnevelő tanár 



2015.02.06. Délmagyarország 

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

negy_versenyzo_negy_erem_szloveniaban/2416589/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/negy_versenyzo_negy_erem_szloveniaban/2416589/
http://www.delmagyar.hu/sport/negy_versenyzo_negy_erem_szloveniaban/2416589/


Március hetedikén Kartalon rendezte utánpótlás országos bajnokságát a Magyaror-

szági Wado-Ryu Karate Szövetség, az Újszegedi Wado-ryu Karate Klub 12 karatékája 

13 nevezésből 8 arany, 2 ezüst és 1 bronz érmet szerzett. Az éremszerzéshez tanítvá-

nyaink (Simon Lara 5.a, és Simon Péter 2.b) is hozzájárultak. 

Edző: Stempel Zoltán 
Az alábbi linkre kattintva bővebben is olvashatnak róluk: 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/03/karate-szegedi-eremeso-a-kartali-utanpotlas-ob-n.html 

http://www.delmagyar.hu/sport/tizenegy_erem_kartalrol/2423062/  

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/03/karate-szegedi-eremeso-a-kartali-utanpotlas-ob-n.html
http://www.delmagyar.hu/sport/tizenegy_erem_kartalrol/2423062/
http://www.delmagyar.hu/sport/tizenegy_erem_kartalrol/2423062/


Városi diákolimpiai mezei futóbajnokságán  
2015. március 19. 

Iskolánk tanulóinak helyezései 

I. korcsoport egyéni verseny 

Borgye Gabriella 2.a   IV. helyezés   
Tamási Hanna 2.a   VI. helyezés    
Fejes Bianka 2.a    IX. helyezés 

III. korcsoport egyéni verseny 

Vilbergson Patrik 6.a    VII. helyezés    
Nagy-Pál Máté 6.a    IX. helyezés 

IV. korcsoport egyéni verseny 

Tőkés Martin 8.a    III. helyezés    

I. korcsoport csapatverseny leány: II. helyezés    

Borgye Gabriella 2.a  
Tamási Hanna 2.a   
Fejes Bianka 2.a   
Tomaj Kinga 2.a 
Kovács Gabriella 2.a 

II. korcsoport csapatverseny leány: III. helyezés   

Lovász Luca 4.a  
Varga Kitti 5.a   
Prajda Sonja 4.a   
Csamangó Lili 3.a 
Kovács Réka 3.a 

IV. korcsoport csapatverseny fiú: III. helyezés    

Tőkés Martin 8.a  
Csíki Krisztián 7.a   
Nagy Balázs 8.a   
Lőrinc Marcell 8.a 
Noska Dominik 7.a 

Gratulálunk! További sportsikereket kívánunk! 



TŐKÉS MARTIN AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT 

Tőkés Martin 8.a osztályos tanuló  

2015. március 25-én a diákolimpia mezei futóbajnokságán  

a IV. korcsoportos fiúk versenyében  

a megyei döntő legeredményesebb versenyzője volt. 

A 78 versenyzőből  3000m-es távon elsőként ért célba. 

A következő megmérettetés április 14-én, Gödöllőn az országos döntőben lesz, ahol isko-

lánkat és Csongrád megyét képviselheti. 

Gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk! 



Ismét együtt szavalt iskolánk a nemzettel 

2015. január 22-én 



A 2014-15-ös tanévben is megrendezésre került a tanker-

ületi "SPEAK UP" angol nyelvi versenyünk, immár har-

madik alkalommal. Az idén nem a Vörösmarty hét prog-

ramjába illesztettük, hanem a Magyar Kultúra Napja al-

kalmából hirdettük meg Szeged tankerület Iskoláiban. A 

7.-8 évfolyam diákjainak a magyar kultúra egy kiemelke-

dő alakjából kellett, powerpoint alkalmazásával kiselő-

adást tartani maximum 5 percben. Nem kis feladat volt 

ez, igazi kihívás, talán ezért is csak öt tanuló nevezett be. 

Sajnos ketten lebetegedtek, így három diák mérte össze 

tudását. 

A Zsűriben Szöginé Csiszár Ilona, a Ságvári Gimnázium 

nyelvtanára és Mészáros István az Oxford University 

Press képviselője foglalt helyet, illetve iskolánkból Kocsor 

Anita végzős tanítványunk volt a diákzsűri. 

Sajnos az idén 5. és 6. osztályos korosztályban nem volt 

nevezés, így a mi tanítványunk egyedül szerepelt, és be-

szélt saját magáról, családjáról, szabadidejéről,  

Az első prezentáció Kodály Zoltán munkásságáról szólt, a 

második József Attila életútját, műveit mutatta be, míg a 

harmadik Rubik Ernőtől és találmányáról szólt.  

A versenyzők angol nyelvtudása, beszédkészsége, kiejtése, 

intonációja, felkészültsége , illetve a powerpoint használa-

tában való jártassága egyértelműen lenyűgöző volt.  

A zsűri legszívesebben három első helyet adott volna, de 

végül mégiscsak rangsorolta a versenyzők teljesítményét. 

Így első díjat a Radnóti Gimnázium tanulója Hunyadi 

Marcell, második díjat Elek Savanya Balázs kapott, aki a 

Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulója, és harmadik lett 

Tabatabai Nejad Petra a Madách utcai Iskola 7-es tanuló-

ja. Újházi Bendegúz, a Vörösmarty Mihály Általános Is-

kola 5-es tanulója nagyon szép teljesítménnyel, hatalmas 

dicsérettel, vetélytárs nélkül zárta a versenyt. 

Köszönjük szépen az Oxford Kiadónak a támogatását, 

illetve Iskolánk Alapítványának a hozzájárulását, hogy 

ezen a rendezvényen a nagyszerűen teljesítő tanulókat 

méltó módon jutalmazhattuk. 

Iskolánk szeretne jövőre is SPEAK UP versenyt hirdetni, 

melyre várjuk a tanker-

ület diákjait, akik igazán 

a legtöbbet akarják ki-

hozni a nyelvtanulásból.  

Gratulálunk a szereplők-

nek, és köszönet a Zsűri 

munkájáért! 

 

Niemi Mária 



Nagy Enikő tanárnő tanítványai meseil-

lusztrációkkal járultak hozzá lapunk 

színesebbé tételéhez. Ebből mutatunk 

be most néhányat. 

Rea Barnabás rajza  

A sárkányok világa c. olvasmányomhoz 

Szép Noémi 8. a osztályos diákunk rajzai 



Pap Dávid 6. a osztályos 

tanulónk rajzait Beleznai 

Bence 1. b osztályos ta-

nítványom hozta be az is-

kolába és mutatta meg ne-

kem. Örömmel vettem, 

hogy újabb tehetséges, 

ügyes kezű gyerekek al-

kotásait mutathatom itt 

be, remélve, hogy egyszer 

belőlük is „Pilcz Roland” 

lesz és hallunk még róluk. 

Gratulálunk! 





 

ALAPÍTVÁNYI EST 
2015. februá r 13. 

VÖRÖSMARTY 



2015. február 27. 

Volt egyéni és csoportos jelmezes fel-

vonulás, büfé, tánc, móka, kacagás. 

Mindenki jól érezte magát ezen a na-

pon. 

A felső tagozatosoknak szeretnénk kü-

lön köszönetet mondani a színvonalas 

szereplésekért, a felkészítőknek a beta-

nításért. 



Február 20. 

A Barangoló alkalmá-

val Misi Mókus Tudo-

mányos Központjában, 

Bogyó és Babóca Zene-

barlangjában, a Rózsa-

fény Kuckóban, Sün 

Balázs Internet Szobá-

jában, Bruno Maci 

Játszóházban is jár-

hattak azok az óvodá-

sok, akik ellátogattak 

hozzánk és ide szeret-

nének járni a követke-

ző tanévtől. Tanáraink 

nagy szeretettel várták 

és fogadták a kicsiket. 



2015. február 20-án rendezték 

meg a Szent-Györgyi Albert 

Agórában a Csongrád megyei 

bicínium éneklési versenyt, 

melyen iskolánk hat tanulója:  

 

Almási Dóra - Nyári Levente,  

Tordai Léna - Szilágyi Ábel, 

és  

Buczkó Anita - Papdi Kíra 

párosok vettek részt. 

A nagyszabású, színvonalas 

rendezvény jellemzője, hogy 

69 páros 12 kategóriában, két 

helyszínen több, mint 3 óra 

hosszat versenyzett, énekelt. 

Az eredményhirdetést nagy 

izgalommal vártuk.  

Mindhárom párosunk bronz 

minősítést szerzett.  

Gratulálunk a szép ered-

ményhez. 

Szántó Lajosné 

felkészítő tanár 



Március 18-án rendezte a Béke Utcai Általános Iskola könyv- és könyvtárhasználati 

versenyét, melyen idén is két csapattal szerepeltünk. 

A 3-4. osztályosok, "kiskönyvtárosok" vetélkedője 16 csapat részvételével zajlott. A dé-

lutánt kitöltő izgalmas versenyben ugyan nem értünk el helyezést, az első három hely 

valamelyikét, de ennek ellenére hasznos, érdekes vetélkedőben volt része nyolc tanu-

lónknak:  

a " Hűvősvölgyi Susogós Mackók" csapatának: 

a Héger Dominika,  

Kiss Botond,  

Sebők Adrienn, 

Vikor Vanessza együttesnek, 

és a "Hungarikum " csapatnak: 

Fodor Petra, 

Fogarasi Márk, 

Kósa Fanni, 

Záhonyi Botond részvételével. 

Két érdekes könyvet olvastunk el: Csukás Ist-

ván: Hapci rakétával a Hókuszpókusz- szigetre 

és Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány című 

regényét.  

Megismerkedtünk a lexikonok használatával, a 

könyvtári rend kialakításával, könyvismerte-

tést tanultunk, megismertük a könyv részeit és 

még sok hasznos tudnivalót a könyvtár világá-

ból. 

Szántó Lajosné felkészítő tanár 
 



Miért is jó ide járni? 

 

Azért, mert itt a gyerek a fontos! 

Minden e köré szerveződik. Ezért van a szeretettel  teli  lég-

kör, de ezért van a szigor, a követelmény, és az elvárás is! 

A szakmai tudás és képzettség magasan a legjobbak közé 

sorolja a tanárainkat – gondolok itt az elme és a test meg-

mérettetésén elért  versenyhelyezésekre. A tantárgyak ma-

gas szintű oktatása alapkövetelmény.  Ez nem minden, hi-

szen nem mindegy, hogy úgy lesz-e közgazdász, vagy orvos a gyermekből, hogy egy „ darálóban” érzi 

magát,  vagy a színvonalon túl egészséges boldog hétköznapjai lesznek.  

Ez az,  ami megkülönbözteti,  és városszinten kiemelkedő intézménnyé teszi az iskolát! 

Mi szülők tudjuk, hogy  a nagybetűs  életben  mások,  illetve saját elvárásainknak való megfelelés  opti-

mális „elegyéből”  születnek a döntéseink.  A jó döntésekhez szükséges érettséget meg kell szerezniük, 

magukba kell szívni abból a környezetből, ahol a napjaik legnagyobb részét töltik.  

Bizony fel kell készíteni a fiatalokat, minden korosztályt a rá jellemző értelmi és érzelmi fejlettségüknek 

megfelelően.  Nem kérdés, hogy a tanárokat nagy körültekintéssel  kell megválasztanunk. A nevelői pél-

damutatásból már eddig is megtanulták az itt tanulók  a hátrányos helyzetben lévő társaikat nem sajnálat-

tal, hanem a tisztelet megadásával és a „fogyaték” elfogadásával kezelni.  

Kiemelten fontosnak tartom a fogyatékkal élők  sajnálata,  és a „felemelő” tiszteletadás közötti különb-

ségtételt, melyet tankönyvekből nem igazán, a személyes példával annál inkább elsajátíthat a jövő  gene-

rációja.  

Az Igazgatónővel az élen teszik a feladatukat olyan természetes tiszteletadással a családok iránt, ahol 

fontos szempont,  hogy a szülő-pedagógus kommunikáció eredményeként a nagy nyertes a gyermek lesz. 

A család helyét nem átvenni szándékozó intézményről beszélünk.  A legkisebb egységben  lefektetett  jó 

értékrendet tovább növelik, az esetleges „rossz hajtásokat” pedig a befolyásukkal csökkentve,   kiegészí-

tik a szülői nevelésünket. 

Kívánom minden leendő elsősnek és szüleiknek, hogy 8 év múlva hasonló hálával gondoljanak azokra a 

„tanár bácsikra”  akik  egészséges személyiségükkel és határozott, de elvárást közvetítő magatartásukkal 

példaképként szolgálnak a még formálódó személyiségű gyermekeknek. 

A „tanár nénik” pedig a befogadásukkal és szeretetükkel olyan motivációs pluszt adnak a tanuláshoz, 

amely kialakítja a tanulás szeretetét, mely nagyon fontos, mivel nem zárul le az iskolai tanulmányokkal, 

hanem élethosszig folytatódik.  

Tiszta szívből ajánlom azon családoknak ahol hasonló értékrend mentén szeretnék tudni a kis- és nagyis-

kolásokat. Ahol a tanár valóban nevelő - és pedagógus, hivatástudatuk pedig,  saját tapasztalatomra ala-

pozva mondhatom, hogy mindent megelőz. 

Szeged, 2015.01.29.    

     Tisztelettel: 

               Lázárné Sirokmán Hajnalka 

       Szülők közössége és Iskolaszék elnök 



A tél folyamán osztályaink 

lelkesen gondoskodtak éhe-

ző madarainkról.  

Ezt az 1.b és a 3.b osztályok 

fényképen meg is örökítet-

ték. 

Köszönjük nekik a madarak 

nevében is. 



A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

és az  

Országos Egészségfejlesztési Intézet   

TÁMOP-6.1.2-14/1 pályázata 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a projekt megvaló-

sítása során élményközpontú sportprogramokat szervez a 6-14 

éves korosztály számára. A programok lebonyolításával leg-

főbb célunk a gyerekek egészségtudatos életmódra nevelése és 

a mozgás megszerettetése. A Hétpróba elnevezésű programso-

rozatban lehetőség nyílik többféle sportág kipróbálására, a 

mozgás örömének felfedezésére. A próbák összeállítása során 

ezért kiemelt szempont, hogy a gyerekek versenyhelyzet nél-

kül, a kudarcélmények elkerülésével vehessenek részt a progra-

mokon. A Hétpróbán 288 vidéki iskola tanulóinak a sport révén 

személyes kapcsolatteremtésre is alkalma lesz. 

A Teljes körű iskolai egészségfejlesztés című projekt kereté-
ben 23 helyszínen rendben, magas szakmai színvonalon és 
nem utolsó sorban jó hangulatban zajlott le a Bartók pró-
ba. A 2015. március 6-án tartott eseményen országszerte 
3022 tanuló vett részt, ahol a gyerekek különböző tájegysé-
gek és népek tradicionális táncával, hangszerekkel, népi játé-
kokkal, valamint modern táncokkal ismerkedhettek meg.  Is-
kolánkból az 5. évfolyamos tanulók vehettek részt ezen a pró-
bán a Topolya Sportcsarnokban. 
A 2015. március 14-én tartott eseményen országszerte 2939 
tanuló vett részt, ahol a gyerekek játékos ügyességi akadály-
pályákat teljesítettek.  
A Szent László próbán többek között krumpli ültetést, futást 
váltóbottal, négykézláb járást, pók- és rákjárást, karikarakót, 
szlalomozást kézilabdával is ki lehetett próbálni. Iskolánkból 
a 3. évfolyamosok mehettek a Deák Gimnáziumba. 
2015. március 28-án Csongrádon a Pejkó Lovas Panzióban a 8. 

osztályosoknak a Maraton és Kinizsi próba megtartására ke-

rült sor. Az eseményen a gyerekeknek lehetőségük nyílik kirán-

dulni, és a magyar sportéletben hagyományokkal rendelkező 

mozgásokat kipróbálni játékos formában. 
 

A próbákon készült képek és videók az alábbi linkeken érhe-
tőek el: 
http://egeszseg.hu/web/tie/mediatar  

http://goo.gl/VkTsnr 

Ezúton is köszönjük  tanulóink aktív részvételét! 

http://egeszseg.hu/web/tie/mediatar
http://goo.gl/VkTsnr


2015. március 9-től 13-ig az Európai PÉNZ7 keretében 3. 4. osztályos alsó tagozatos 

diákjaink és a felső tagozatosok a családi költségvetéssel ismerkedhettek meg köze-

lebbről. Ezekre az órákra (osztályfőnöki, technika, erkölcstan és matematika) az EU-

kezdeményezésére a PÉNZ7 (European Money Week) keretében került sor.  A progra-

mot az EMMI és az NGM, valamint az Állami Számvevőszék, az MNB és a Bankszö-

vetség is támogatta. Céljuk volt a program elkészítésekor, hogy a fiatalok tudatosab-

ban kezeljék a pénzügyeket, tudjanak többet a gazdaság és a pénzvilág működéséről. 

Ezen a héten az országban sokfelé voltak családi költségvetés témában órák. Filmvetí-

tésre is sor került a témával kapcsolatosan.  Ismereteket szerezhettek tanulóink a csa-

ládról, mint a legkisebb gazdálkodási egységről, tájékozód-

hattak a családi munkamegosztásról, erőforrásokról és az 

ésszerű gazdálkodás alapjairól. Készíthettek családi költség-

vetést, miközben tudatos pénzfelhasználóvá válhattak. 

Reméljük az itt hallottakat, tanultakat az életben is kamatoz-

tatni tudják tanulóink. 



VÍZ VILÁGNAPJA 

2015. március 22. 

A VÍZ VILÁGNAPJA 

Ez alkalommal az 1.b osztály tanulói 2015. március 20-án 

a Szent István téren jártak a Víztoronynál. A torony tete-

jéről a csodálatos kilátásban gyönyörködhettek. Majd le-

érve megismerkedhettek a szódavízzel, melyből kóstolót is 

kaptak. A földszinten található kiállítást is megtekinthet-

ték, majd érdekes, a vízzel kapcsolatos fizikai kísérlet 

szemtanúi lehettek, melyből megtudták, hogy a víz és az 

étkezési keményítő különböző arányú keverékét milyen 

érzés kevergetni. Ha ezt gép teszi meg helyettünk, akkor 

pedig különös amőbaszerű figurák képződnek belőle. 

A nap zárásaként a Lechner téren töltöttek egy kis időt a 

játszótéren. 

Az Öreg Hölgynek becézett Szent István téri víztoronyban 

sok-sok ajándékot is kaptak a gyerekek, mint például: eső-

köpeny, karkötő, prospektusok, képeslapok.  

Köszönet ezért a Szegedi Vízmű dolgozóinak. 



Az 1.b és 2.b osztályok ez alkalomból a Füvészkertben is jártak 



2014-15-ös tanév  

ÖKO programok, tervek  

 

 
Január- "Fergeteg hava" 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Óvodások felmérése I.5-tól folyamatosan 

 Magyar Kultúra napja I.22. 

 Téli sportok a szabadidőben. 

 Korcsolyázás, szánkózás,  

 Sítábor szervezése, lebonyolítása I.26-30. 

 ÖKO sarok frissítése a könyvtárban.  

 ÖKO témájú könyvek népszerűsítése 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 

Február- "Jégbontó hava" 

 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Kerékpáros oktatás beindítása a második félévtől a 4. osz-

tályban 

 Barangoló óvodásoknak II.19. 

 Anyanyelv napja: 

 Vajdasági gyerekek vetélkedője 

 A kommunizmus áldozatainak emléknapja: II.25. 

 kiállítás szervezése 

 Alapítványi bál II.13. (Megyeháza) 

 Farsangi népszokások, kulturált szórakozás a farsang je-

gyében, ÖKO jelmezek farsangra II.27. 

 Az iskolai Hírlevél Tavaszváró számának elkészítése4, meg-

jelentetése a honlapon és nyomtatott változatának elhelye-

zése a faliújságokon. 

 Sportprogramok (folyamatos) 

 

Március – „Kikelet” hava 
 OKO-faliújság havi aktuális dekorációja 

 Öko-DISCO a felső tagozatosoknak: 

 Víz világnapja: III.20. 

 Felhívás a takarékos vízfogyasztása. 

 Vetélkedő 

 Az ember és a víz kapcsolata 

 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megünneplése: 

III.13. 

 Káros szenvedélyek vetélkedő a 6.7. évfolyamosoknak: 

III.18. 

 Szent György napi Project: III.16-től IV. 23-ig 

 Nyuszi futás 

 Nyílt tanítási napok 

 Udvar zöldítése, őshonos fák telepítése 

 Sportprogramok (folyamatos) 



Minden évben eljön ez a nap 

Melyre a férfiak nagyon várnak 

Hogy elmondhassák a nőknek 

Mennyire szereti őket! 

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy iskolánk fiú tanulói is szere-

tik, tisztelik a hölgyeket, mert több lányt láthattunk  e nap 

alkalmából virággal a kezében. Az ő nevükben is szeret-

nénk köszönetet mondani. 



Iskolánk tanulói méltón emlékeztek meg az '848-49-es forradalom és 

szabadságharc eseményeiről az alsós színjátszó kör tagjainak fősze-

replésével.  

Zászlók lengetésével, dobpergés ritmusában, piros-fehér-zöld színek 

forgásában mindenki részese lehetett a történelmünkben mérföldkő-

nek számító tavaszi napnak. Az iskolai énekkar meghatóan adta elő a 

A Harangok  dala című szerzeményt, amelyet Gáspár Andrea tanár-

nő hegedűjátéka és Hegyközi Tamás tanár úr gitár kísérete tett fe-

lejthetetlenné. 

Köszönjük Kissné Mészáros Edina,  Csúriné Tömösi Edina és Halmi-

né Nagy Edina pedagógusoknak munkájukat. 

 

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 



2015. március 26. 



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: 

Dr. Kapronczayné 

Batta Zsuzsanna 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Masa Péter 8.b 

Jankovics Balázs 8.b 

Fotó:  

Niemi Mária, Ördög Nóra Eszter,  

Gregusné Juhász Eleonóra,  

Tömösiné Csúri Edina 

és internet 

Felelős kiadó:  

Gulyásné Szabó Klára intézményvezető 

 

Faliújságunk 

és földszinti fo-

lyosónk is meg-

szépülve, 

felújítva vár-

ja a tavaszt. 


