
Ünnep, oly szép a gyertya, ha ég, 

A szeretet asztalánál ott ülünk 

mindannyian. 

Hó és hideg, de a szándék meleg, 

A kevés is több lesz, ha a szíved 

adod bele. 

Edda 

TÉLI HÍRLEVÉL 

BÉKÉS KARÁCSONYT  

MINDENKINEK! 

3. évfolyam 3. szám 

http://www.citatum.hu/szerzo/Edda


2013. október 26. 

Pick-Veszprém meccs 

Diákjaink itt is jelen voltak 



2013. november 6. Mártély  

Vöröskeresztes kirándulás 



November 6-án, szerdán Mártélyra 

kirándultak iskolánk Vöröskeresz-

tes diákjai Tóthné Kőrffy Edina és 

Ördög Nóra tanárnőkkel. 

Immár hagyomány nálunk, hogy 

ősszel a közeli természetbe szerve-

zünk külön buszos, fél napos felfe-

dező-túrát a vöröskeresztes tagok-

nak, azért hogy testközelből szem-

lélhessük, csodálhassuk meg ter-

mészeti értékeinket. Tavaly 

darulesen jártunk, idén 40 fős cso-

portunk napsütéses, ragyogó idő-

ben barangolta be a mártélyi tan-

ösvény változatos útjait. A látniva-

lókhoz Ábrahám Krisztián, a Kis-

kunsági Nemzeti Park munkatársa 

vezetett bennünket, és segített a né-

hol csúszós-sáros, de épp ettől iz-

galmas részeken is átkelni. Megta-

láltuk a süntököt, az ördög fogakat 

(sulyom), de a sok-sok látnivalóból 

a legtöbbeknek a láp fölötti séta a 

pallókon, és a szürke-marha csor-

da tetszett a legjobban. Az erről 

készült fényképek is jól tükrözik 

ezt.  

Visszaindulásunk utolsó perceiben 

még a kagylóhéjakat gyűjtötte sok 

lelkes diákunk a  lemenő Nap fé-

nyében. Jó volt együtt felfedezni 

ezt az igazán szép Tisza parti, kü-

lönleges  vidéket! 



2013. november 30. Fővárosi Nagycirkusz 





A cikk korrigálása: 

 

Lovász Luca 50 méter pillangó úszásban 

3. lett.  

Lovász Janka eredményeihez pedig hoz-

zátartozik, hogy 8 évesek között úszott.  

Tanítványaink eredményei: 

50 m pillangó: 3. Lovász Luca 

50 m gyors: 2. Lovász Luca, 5. Lovász Janka, Farkas Richárd  

50 m delfin: 4. Farkas Richárd 

100 m gyors: 2. Lovász Luca, 5. Lovász Janka, Farkas Richárd  

100 m delfin: 2. Farkas Richárd 

200 m gyors: 1. Lovász Luca, 6. Farkas Richárd  

400 m gyors: 6. Farkas Richárd  

A szép eredményekhez gratulálunk! 

December 11-én a Sportuszodában úszó házi-

versenyt rendeztek, melyen a 4. a osztályos 

Varga Kitti 50 m gyorsúszásban is és 50 m 

mellúszásban is 2. helyen végzett. 

Neki is gratulálunk! 



2013. november 10-én rendezték meg a Berczik Sára 

Emlékversenyt Nagyatádon. A Szegedi Párducok 

csapatában iskolánk két diákja, Kurucsai Bettina és 

Jankovics Emma csapattársaikkal, Détári Lucával 

és Mészáros Lénával 2. helyezést értek el.  

Gratulálunk! 



2013. november 16. 

Kószó Máté, iskolánk 5.a osztályos tanulója 2013. november 16-

án szombaton, Szlovákiában, Kassán nemzetközi taekwondo ku-

pán vett részt, ahol három küzdelmet vívott, és első helyen vég-

zett. Jutalma egy kupa és egy aranyérem lett.  

Gratulálunk 

Máté! 



 

A Ritmuscsapatok Országos Táncversenyén Kiss Anna 4. a 

osztályos tanulónk Hip-Hop formációban csapatával arany-

érmet szerzett. Gratulálunk a szép eredményéhez! 



 

2013. november 14. 

 Iskolánkban járt Janics Natasa 



2013. november 15. 

Juhász Gyula sírjánál és lakóházánál 

8. osztályos tananyagunk irodalom tantárgyból Szeged költőjének, Juhász 

Gyulának munkássága. Ennek kapcsán, rendkívüli magyaróra keretében, 

kilátogattunk a Belvárosi temetőbe, és megkerestük Juhász Gyula sírját. 

Egy szép vers (Karácsony felé) felolvasása után virággal és gyertyagyújtás-

sal tisztelegtünk a költő emléke előtt. Megemlékezésünk végén felkerestük 

azt a házat, ahol lakott, és ahol  1937. április 6-án meghalt. 
Bánáthy Jánosné 



2013. november 15. 



2013. november 15-én, különleges rajzszak-

körön vehettek részt tanítványaink és kollégá-

ink. Még a szomszédos óvodákból is ellátogat-

tak az óvó nénik, hogy elsajátítsák azt a speci-

ális technikát, melyet a Vajdaságból idelátoga-

tott Szalai Eszter tanított nekünk. Köszönjük 

fáradozását, és azt a sikerélményt, melyhez az 

alkotás során juthattunk. Köszönettel tarto-

zunk még Szántó Lajosnénak és Szitásné Kő-

szegi Irénnek, akik megszervezték a találko-

zót. Képes beszámolónk úgy gondolom elég 

beszédes. Sokat elárul a lelkes munkáról és a 

szép művekről. 



2013. november 19-20. 

Gála: 2013. november 25. 



2013. november 8.  

Regionális Természetismereti Vetélkedő 

Algyőn 



2013. november 8-án, Algyőn a Fehér Ignác Általános Iskolában 

rendezték meg a Regionális Természetismereti Vetélkedőt, ahol Sófi 

Máté Benedek 2.b, Kiss Botond 3.a és Halla-Zsunyi Thomas 4.a osz-

tályos tanulók képviselték iskolánkat. Csodálatos környezetben, egy 

jó hangulatú vetélkedésben volt része tanítványainknak. Nem csak 

alsós, hanem felsős és középiskolás diákok is megjelentek szép szám-

mal ezen a megmérettetésen. A téma a dió volt. Tanulóink lelkesen 

készültek. Recepteket gyűjtöttek, közmondásokat tanultak. Thomas 

még diós süteményt is hozott magával. Érdekesebbnél érdekesebb 

feladatokat kellett megoldani a résztvevőknek. Pl.: betűket kellett 

gyűjteni a rendezők füle mögül, igaz-hamis állításokat fejtettek meg, 

szólásokat-közmondásokat párosítottak a jelentésükkel, majd forgó-

színpad szerűen 6 helyszínen kézműveskedtek, méregettek, rejt-

vényt fejtettek, kvíz feladatot oldottak meg, kísérleteztek, sőt külön-

böző leveleket is fel kellett ismerniük. Nagyon összetett, minden tan-

tárgy tudását igénylő feladatok voltak. Csapatunk sajnos nem ért el 

dobogós helyezést, de köszönjük munkájukat, lelkesedésüket és Tu-

rainé Magyar Ibolya tanítónőnek, hogy szakkör keretében felkészí-

tette őket. 

Hozzávalók a tésztához: 
- 32 dkg finom liszt 
- 1 cs sütőpor 
- 1 egész tojás 
- 10 dkg házi zsír 
- 5 dkg vaj 
- 10 dkg cukor 
- 1 citrom reszelt héja+leve 
Hozzávalók a krémhez: 
 - 3 tojás 
  - 20 dkg darált dió 
  - 5 dkg tej csokoládé 
 - 15 dkg cukor 
   + házi baracklekvár 
   Lekenéshez: 
  - 1 tojássárga+pici víz  



A papírgyűjtés eredményei: 

 
  

 
  

Iskolánk és környezetünk érdekében tett szor-

galmas gyűjtőmunkátokat nagy tisztelettel kö-

szönjük! 

Alsó tagozat: 

1. 4.b 1.679 kg 

2. 1.b 1.152,5 kg 

3. 2.b 703,5 kg 

4. 3.a 608 kg 

5. 1.a 496,5 kg 

6. 4.a 467 kg 

7. 2.a 373 kg 

Felső tagozat: 

1. 7.a 2.832 kg 

2. 8.c 1.485 kg 

3. 5.b 1.252,5 kg 

4. 7.b 723,5 kg 

5. 6.a 582 kg 

6. 8.a 423 kg 

7. 6.b 388 kg 

8. 5.a 286,5 kg 





2013.november 21.  

A 2.b osztály madáretetőket helyezett ki iskolánk 

udvarán 



2013. novemberi programok, tervek 

"Enyészet hava" 

 

 
 

2013. decemberi programok, tervek 

 

OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

Tantermi dekoráció a tél jegyében. 

Az iskolai karácsonyfa, aula és előtér feldíszítése természetes anyagokból. 

Vörösmarty szobrának koszorúzása XII.2. 

Speak up! (Angol vetélkedő az 5.6. évfolyamnak) XII.2. 

Mini Zrínyi Matematika verseny XII.4. 

ÖKO tudatos Mikulás XII.6. 

A Színjátszó szakkör bemutatója a Vörösmarty-hét zárásaként XII.7. 

Tehetség nap XII.12. 

A szeretet ünnepe a természetesség jegyében: 

Ajándékkészítés, mézeskalácssütés, bazár  

Iskolai Öko-Bazár XII.13. 

Karácsonyi hangverseny XII.20. 

Az iskolai Hírlevél Téli számának elkészítése, megjelentetése a honla-

pon és nyomtatott változatának elhelyezése a faliújságokon 

Sportprogramok (folyamatos) 

OKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

Fogápolási napok: XI.7.8. 

Egészségnevelési vetélkedő 

Ovi-Suli Váltó XI. 14. 

Mesemondó XI.18-tól 

Madárvédelem: Madáretetők kihelyezése, feltöltése 

Az iskolai Hírlevél Őszi számának elkészítése, megjelenteté-

se a honlapon és nyomtatott változatának elhelyezése a 

faliújságokon. 

Vörösmarty-hét: XI.25-től 

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

Városi szavalóverseny (felső tagozat) XI.28. 

Városi rajz-és mesemondó verseny. 

Városi rajz-és mesemondó verseny – Gála 

Kirándulás Budapestre a Fővárosi Nagycirkuszba XI.30. 

Az iskolában évek óta tartó kupakgyűjtést van aki ennyire 

komolyan veszi. Újházi Bendegúz 4. a osztályos diákunk csa-

ládjával egy egész zacskónyi mennyiséget hozott be a napok-

ban. Köszönjük nekik, és kívánjuk, hogy legyen ez jó példa 

társai számára. 



ZÖLD ISKOLATÁSKA PROGRAM 
 Újszegedi óvodák váltóversenye 

 2013. november 14., csütörtök 16 órától 

 Barangoló ismerkedés az iskola tantermeivel 

 2014. február 20., csütörtök 16 órától 

 Nyílt nap 

 2014. február 25., kedd 

A Vedres Utcai Óvodával közös programok 

ISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK 
 Játékos idegen nyelv (német/angol) 

 2014. január 20., csütörtök 16 órától 

 Színjátszó-foglalkozás 

 2014. február 6., csütörtök 16 órától 

 Játékos testnevelés-foglalkozás 

 2014. március 20., csütörtök 16 órától 

 Készségfejlesztő, játékos foglalkozás 
2014. április 3., csütörtök 16 órától 

BRUNO BEAR'S PLAYHOUSE 
 Játékos angol nyelvi előkészítő foglalkozás a nyelvi osztályba jelentkezők számára: 

 2014. január 16., csütörtök 16 órától 

 2014. február 13., csütörtök 16 órától 

 2014. március 13., csütörtök 16 órától 

 
A foglalkozások 30 percesek és ingyenesek. Gyermekével bármikor bekapcsolódhat! Szere-

tettel várjuk! 

 A beiratkozás időpontja: központilag meghatározott időpontban 

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 A gyermek születési anyakönyvi kivonata 

 Iskolaérettségi igazolás 

 A szülő személyi igazolványa 

 A gyermek TAJ-száma 

 



A Ménteleki Általános Iskola ebben a 

tanévben is meghirdette az Állatok Vi-

lágnapjához kapcsolódó rajzpályázatát. 

Az idei téma a „Hüllők és kétéltűek” 

volt. Ezen belül kígyók, teknősök, kro-

kodilok, gyíkok és békák rajzolását vá-

laszthatták a pályázók. Óvodások, álta-

lános iskolások és középiskolások je-

lentkezhettek erre a versenyre. Iskolán-

kat, ÖKOISKOLA lévén megkeresték a 

szervezők felhívásukkal. Szitásné Kő-

szegi Irén tanítványa, Ugrin Dóra is be-

nevezett a versenyre, aki az előkelő má-

sodik helyet szerezte meg. Eredményé-

hez az iskola diákjai és tanárai szívből 

gratulálnak.  



Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy büfénk pályázatára is na-

gyon sokan készítettek rajzokat. Két téma volt megadva: 

Egyik az „Ősz” volt, a másik a „Büfé kínálata”. Mind két té-

mában érkeztek be rajzok. A beérkezett műveket iskolánk ta-

nárai zsűrizték. 

Díjazottak:  

I. helyezett Bernát Mirabel 1.a osztály 

II. helyezett: Papdi Kíra 2. b osztály 

III. helyezett: Buczkó Anita 2 b osztály 

Különdíjas: Tomai Kinga 1.a osztály 

Jutalmul egy-egy ajándékcsomagot vehettek át.  

 

 

Megemlíteném még a szorgalmas 2. b osztályunkat, akik az 

általuk készített hópelyheket (pályázattól függetlenül) fel-

ajánlották a büfé falának díszítéséhez. 

Mindenkinek köszönjük a munkáját! 

 



A két 4. osztályunk részt vett a So-

mogyi Könyvtár Újszegedi Fiók-

könyvtára által rendezett KÖNYV-

MEGÁLLÓ című két fordulós vetél-

kedőn.  

I. helyezettek: Beszélő barlang csa-

pat 

Almási Csenge, Kovács Martin, Kiss 

Anna, Matijevic Kata 4.a osztály 

II. helyezettek: Az ördög villája 

csapat 

Körmendi Kata, Boros Olivér, Vinkó 

Barna, Palázsy Dénes 4.b osztály 

III. helyezettek: Aranyerdő csapat 

Krékity Vera, Bátky Máté, 

Letenovics Dóra, Vass Vivien 4.a 

osztály 

IV. helyezettek: Ördög csapat 

Varga Kitti, Nagy Dorina, Szűcs Zol-

tán, Nádházi Bence 4.a osztály 

Minden csapat kapott ajándékot. Az 

első három helyezett csapat könyv-

utalványt is kapott. 

A Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtár is szervezett vetélkedőt, mely 

három fordulóból állt. Ebből kettő az 

Agórában került megrendezésre. Ezen 

szintén a két 4. osztályunk vett részt. 

Majd a decemberi 3. fordulóba már be-

kapcsolódtak 3. osztályosaink is. Kor-

társ írók, költők műveivel ismerkedhet-

tek meg ezeken a foglalkozásokon ta-

nulóink, majd az utolsó fordulón talál-

kozhattak többek közt Lackfi Jánossal, 

aki költő, író, műfordító, tanár, Nyugat-

kutató, fotós, számos ösztöndíj és díj 

tulajdonosa, Az apám kakasa, A részeg 

elefánt című és más népszerű mesék 

szerzője, valamint Szabó T. Annával, 

aki József Attila-díjas költő, író, műfor-

dító.  



2013. december 13. 



2013. november 26. 

November  26-án TOLERANCIA napot 

szerveztünk iskolánkban. A "Napos oldal" civil szervezet  segítői Juhász Ádám vezetésével látogattak el hozzánk.  

Interaktív programmal készültek, melyben a siketekkel, a vakok és gyengén-látókkal, valamint a kerekes székben közleke-

dő mozgássérült vendégekkel ismerkedhettek meg közelebbről a gyerekek. Az érdekes beszélgetések után az alsósok kis 

csoportokban  szokatlan feladatok leküzdése közben, különböző helyszíneken (pl. sötét szobában) élhették át közvetlenül 

a másságból fakadó nehézségeket. Jelbeszédet tanultak, teljes 

sötétségben kellet tájékozódniuk, és sok-sok egyéb változatos 

feladatot oldottak meg nagy igyekezettel.  

A program befejeztével empátiával, megértéssel, rengeteg új 

élménnyel gazdagodva búcsúztak el vendégeinktől. 



2013. november 27.  

„Egészséges életmód” vetélkedő 

 

A vetélkedőnk dobogós helyezettjei: 

 

I. helyezett csapat -  6.b osztály:  
Hallósy Kincső 
Szirovicza Cintia 
Vass Bettina 
 

II. helyezett csapat - 6.a osztály:  
Gyömbér Gergő 
Fuksz László 
Noska Dominik 

 

III. helyezett csapat - 6.b osztály:  
Juhász Brigitta 
Mucsi Máté 
Kothencz Erik 

A Vörösmarty - hetek keretében, november 27-én az „Egészséges életmód” témakörben ve-
télkedőt szerveztünk az 5. és a 6. évfolyam számára. Minden osztályból két-két 3 fős csapat 
vett részt a megmérettetésen. A játékos feladatok között szerepelt keresztrejtvény, betűtur-
mix, igaz-hamis választás és puzzle is. 



Új kezdeményezésként idén először rendeztük meg iskolánkban a vöröskeresz-

tes vetélkedőt, melyre december 3-án, kedden délután került sor. 

A versenyben a szakkörre járó gyerekek adhattak számot a felkészítő foglal-

kozásokon megszerzett tudásukról. Az év elejétől induló szakköri órákon isko-

lánk védőnője Kocsispéterné Szemes Ágnes készítette fel hétről-hétre a jelent-

kező diákokat a Vöröskereszt legfontosabb célkitűzéseiből, az elsősegély nyúj-

tás alapjaiból. Az ifjú vöröskeresztes tagok közül 20 fő vállalta a megmérette-

tést! A négy fős csapatok mindegyikében voltak 2.4. és 5. osztályos tanulók is. 

A verseny előkészítésében és lebonyolításában Tóthné Kőrffy Edina és Ördög 

Nóra tanárnők segítettek még Ági néninek, aki nagy hozzáértéssel és alapos-

sággal készített elő mindent. Változatos feladatokban bizonyíthattak a gyere-

kek, melyekről a fényképek is ízelítőt mutatnak. 

A Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Szervezete és iskolánk Alapítványa jóvoltából 

nemcsak az első három helyezett, hanem minden résztvevő kapott apró aján-

dékot. Hasznos információkkal gazdagodhattak a jelenlévők a jó hangulatú, 

tartalmas és tanulságos verseny végére. Köszönjük kedves védőnőnk, Ági néni 

és számítunk Rád hasonlókban a jövőre is! 

2013. december 3. 



2013. november 28.  

Szavalóverseny 



2013. december 2. 

2013 december 2-án rendeztük meg immár 

második alkalommal a városi SPEAK 

UP  versenyt a Szegedi  Vörösmarty Mihály 

Általános Iskolában. 

Az 5.-6- os kategóriában ismét az volt a fela-

dat, hogy a tanuló magáról beszéljen 3 percig folyamatosan, mutatkozzon be, és mesélje el, amit fontosnak tart, 

hogy tudjanak róla. 

 A 7.-8. -os  kategóriában power point prezentációval készültek a versenyzők. Egy várost vagy országot kellett 

bemutatni, ahol már lehetőleg járt is személyesen. A diákon természetesen nem lehetett szöveg, hiszen fejből kel-

lett beszélni, nekik már 5 percben. 

A zsűri tagjai Moró Ágnes és Mészáros István voltak, akik elismerően nyilatkoztak a gyerekek felkészültségéről, 

bátorságáról, talpraesettségéről. 

Az I. kategóriában I. helyezést ért el Nagy Levente a Rókusvárosi II. számú 

Iskolából, II. helyezést kapott Sefcsik Benedek Szőregről a Kossuth Lajos 

Iskolából, és III. lett Nagy-Pál Máté a Vörösmarty Iskolából. 

A II. kategóriában Ludányi Máté, az Arany János Iskola tanulója nyert, II. lett 

Gubik Lili Szőregről a Kossuth Lajos Iskolából, III. lett Ördög Danka a Do-

maszéki Általános Iskolából és IV. helyezést ítélt a zsűri Beretka Annamáriá-

nak, amiért a közönséget is bevonta az előadásába. 

Hálásan köszönjük a zsűri munkáját,  az Oxford University Press hozzájárulá-

sát a  díjazáshoz, és nem utolsó sorban a versenyzőket segítő felnőtteket, szü-

lőket illetve nyelvtanárokat! 

 Reméljük jövőre is érdeklődés kíséri majd rendezvényünket, hogy a gyere-

kek minél több lehetőséget kapjanak a megmérettetésre, nyelvtudások meg-

mutatására. 

 

Niemi Mária 

angol nyelvtanár 

a verseny szervezője 



A Rókusi Általános Iskola az idén is megrendezte a "Milne" angol szavaló 

versenyt angolul tanuló gyermekek számára. Újházy Bendegúz és Halla-

Zsunyi Thomas neveztek be iskolánkból. Bendi a 3-4-esek kategóiájában, 

Thomas pedig az  angol anyanyelvi hátterű gyerekek között mérette meg 

magát.  

Nagyon izgultunk, sok ügyes gyermek szavalatát hallgattuk meg. Amíg a 

zsűri döntését vártuk finomabbnál finomabb süteményekkel vendégeltek 

meg minket. 

De egyszer csak eljött az igazság pillanata. Bendegúz a zsűri különdíját 

kapta meg, mert nagyon szépen adta elő a Little-Red-Riding- Hood - törté-

netet, hibát nem ejtett, ügyesen játszott a hangjával, de nem vers volt a 

szövege, hanem próza. Thomas is hibátlanul mondta el a kisfiú versét, ami 

arról szólt, hogy az anyukája semmiképpen nem akar kiskutyát. Magabiz-

tos volt, jól hangsúlyozott, jó volt a hangereje így az előkelő másodig helye-

zéssel ismerték el a teljesítményét! 

Gratulálunk nekik és köszönjük a 

szüleik segítségét, hiszen ők otthon 

is sokat foglalkoznak a nyelvtanu-

lással. 

Hajrá Fiúk! Csak így tovább! 

 

Niemi Mária 

angol nyelvtanár 
 



2013. december 2. 

December 1-je minden évben nevezetes nap 

számunkra. 

Vörösmarty Mihály születésnapjára emléke-

zünk ekkor.  

Iskolánk névadójának emlékművét a Nem-

zeti Emlékcsarnokban, a Dóm téren idén az 

alsó tagozat minden tanulójának részvételé-

vel megkoszorúztuk. 

Felidéztük éltét, költészetét, legismertebb 

műveit.  

Idén a 4. a osztály tanulói készültek fel lelki-

ismeretesen a költő pályájának ismertetésé-

vel. 

Közösen elszavaltuk a Szózat első két vers-

szakát. A felső tagozatosok nevében is elhe-

lyeztük a koszorúnkat. 

Büszkék vagyunk, hogy iskolánk névadója 

előtt kifejezhettük tiszteletünket, hálánkat. 

 

Szántó Lajosné 



2013. december 2. 



2013. december 6. 



A  „ tanári” gyerekeknél is járt a Mikulás 



Iskolánkban december 6-án járt a Mikulás 



2013. december 7. 



Idén 2013. december 12-én rendeztük meg- immár harmadszor-

Tehetségnapunkat.  

Rendezvényünk Gregus Brigitta „Dopping és szteroidok” című elő-

adásával kezdődött. Két hetedik osztályunk teljes létszámmal jelen volt, de megjelentek a nyolcadik osztályból is érdeklődő 

tanulók. Elsősorban sportolók, akik a tehetségükből adódóan elképzelhető, hogy hamarosan találkoznak dopping vizsgálattal.  

Ezt követően műsorunk a tornateremben azzal folytatódott, hogy a CITI Bank képviselője, Kovács Ildikó átadta azt az okle-

velet, melyet iskolánk azért kapott, mert a 2013-2014-es évben bejutott azon 26 kiválasztott iskola közé, akik részt vesznek az 

idei Citi Pénzügyi Oktatási iskolatámogatási programban, mely a Citi Magyarország és a Junior Achievement Magyarország 

(JAM) Alapítvány közös pénzügyi és gazdasági képességfejlesztő programja 2001 óta. A program korszerű technikán alapuló, 

innovatív oktatási stratégiákat és tananyagokat tesz lehetővé az iskolák számára. Az oklevéllel ajándékba tárgyi eszközöket is 

kapott iskolánk. 

Vendégünk volt még Balán Rita ( Balán Norbert 6.a osztályos diákunk édesanyja). Norbi szüleinek és az általuk vezetett Taxi 

Plusz taxitársaságnak nagy-nagy hálával és köszönettel tartozunk. Áldozatos, segítőkész, odaadó munkájukkal rendszeresen 

segítik iskolánk sportéletét. Felsorolni is nehéz lenne mi mindenben volt már segítségünkre ez a szülői páros és a cég, melyet 

vezetnek. Jelen rendezvényünk okleveleinek kinyomtatásában is azonnal segítségünkre siettek.  

Sajnálatos módon nem tudott megjelenni rendezvényünkön Katona-Szitár Alexandra (Katona Vivien 6. a osztályos tanulónk 

édesanyja), aki benevezte iskolánkat a 2013/2014 évi országos Citi Pénzügyi Oktatási Programba, de köszönetünk jeléül egy 

doboz bonbont juttattunk el részére. 

Iskolánk tehetségeinek egyedi tervezésű okleveleket adományoztunk, összesen 13 témakörben 43 gyereknek. Ezek közül Bó-

dis Gergő és Szalai Roland 2 darabot is átvehetett. Igazán megérdemelten, hiszen Gergő iskolánk kiváló tehetsége. Idén szep-

tember 9-11. között Gergő részt vett a Brnoban megrendezett European Kids Athletics Games Nemzetközi versenyen, ahol 

300 méteres futásban 3., távolugrásban 9. helyen végzett. Gergőről sokan tudják, hogy tavaly is indult ezen a versenyen, ahol a 

szegedi Titán Triatlon Club, melynek Gergő már évek óta tagja, is népes küldöttséggel képviselte magát – fantasztikus ered-

ményeket elérve. Akkor a 13 évesek kategóriájában 60 méteren 5. lett 8,08s idővel, viszont 150 méteren akkor kivívta magá-

nak egy fantasztikus egyéni csúccsal (18,83s) az elsőséget. A tehetségek között felsorakoztak kézilabdásaink. A Pick IFI csa-

pata után a 2001-es Pick-Vörösmarty kézilabdás fiai is magyar bajnokok lettek tavasszal. Hatalmas küzdelmeket vívtak Béké-

sen. A csoportmeccsek alatt az ÉLES Kézisuli, a Tatabánya és a Gyöngyös csapataival, az elődöntőben a házigazda Békéssel, 

majd a döntőben a budapesti Elektromos csapatával kellett fiainknak felvenni a versenyt. Óriási izgalmak, óriási taktikai csa-

ták folytak a pályákon. A Vörösmarty csapata szinte hibátlan védekezéssel, megérdemelten hozta el a bajnoki címet! 2013. 

október 28. 29-én iskolánk a „Jövő ziccerei az elődök kapujában” címmel Vörösmarty kézilabda kupát rendezett a Piarista 

Gimnáziumban, melyet bajnokcsapatunk szintén megnyert. Szalai Roland ezen a kupán a legjobb kapus címet érdemelte ki. 

2013.december 12. 



Név szerint a következő tanulókat jutalmaztuk oklevéllel: 

Atlétika: Bódis Gergő 8.a 

Boksz: Gábor Dávid 8.c 

Taekwondo: Kószó Máté 5.a 

Fitness: Kéri Romina 3.a 

Hip-hop: Kiss Anna 4.a 

Búvárúszás: Farkas Richárd és Lovász Luca 3.a 

Úszás: Fodor Petra 3.a 

RSG: Jankovics Emma és Kurucsai 

Bettina 4.b 

Rajz: Ugrin Dóra 7.b 

Matematika:  

Csamangó Lili 2.a, Kulcsár Dániel 2.b 

Záhonyi Botond 3.a 

Krékity Vera 4.a 

Uzonyi Gyula 5.a 

Szalai Roland 6.a 

Mészáros Bence 7.b 

Bódis Gergő 8.a 

Sakk: Szabó Alex, Vinkó Barna és Baka Dániel 4.b 

Kézilabda: 

Szalai Roland, Tóth Ádám, Balán Norbert, Bajusz Gergő, Borbély András, 

Mészáros Csongor, Hajdú Olivér 6.a 

Kovács Csaba 6.b 

Marczika Barnabás 7.a 

Csiki Richárd, Rea Barnabás 5.a 

Színjátszás: 

Palázsy Miklós, Kadnár Glória, Lázár Gerda, Borbély Fanni, Kőrösi Zora 

Borbála, Kuczora Krisztina, Rittler Ivett, Hegedűs Petra 7.a 

Hrotkó Luca, Kiss Gergely 6.b 

Programunkban szerepeltek nyelvi és néptánc csoportok, szavalók, mese-

mondók, zenei előadók, ugráló kötelesek, fitness- és RSG-bemutatók. A 

fellépőinket egy-egy emléklappal és egy-egy szaloncukorral jutalmaztuk. 

Köszönjük a szép és tartalmas műsort. Külön köszönetet szeretnék monda-

ni a szervezőknek az odaadó munkájukért és Bánáty Jánosnénak a műsor 

konferálásáért. Jövőre reméljük, még több tehetséggel büszkélkedhetünk! 

Legyél Te is közöttük! 



2013. december 13. 



Előretekintés a következő időszakra: 

December 20. Karácsonyi műsor 

Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. 

2014. 

Szünet utáni első tanítási nap: január 6. 

január 6-tól óvodások felmérései 

január 8. Fogadóóra 

január 17. Első félév vége 

január 18. Felvételi a 8. osztályosoknak 

január 22. Kultúra Napja 

január 24. Bizonyítványok kiosztása 

január 25. Pótfelvételi a 8. osztályosoknak 

január 27. 28 Síszünet 

február 3. 4.: Szülői értekezlet 

Az iskola minden dolgozója  

és diákja nevében kívánunk  

nagyon boldog, szép  

karácsonyt mindenkinek 

Szegedi Vörösmarty Mihály Álta-
lános 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 
vorosmart.iskola@int.ritek.hu 

Szerkesztők:    

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Masa Péter, Jankovics Balázs 7.b 

Fotó:     

Niemi Mária, Ördög Nóra, Gregusné Juhász Eleonóra 

Felelős kiadó: Gulyásné Szabó Klára igazgató 


