
Békés, boldog új esztendőt kívánunk 

mindenkinek 2013-ra!! 



December 13. Óvodások jártak iskolánkban 

Tropicariumban 

jártunk 



Majoros tanyán járt  a 3.b osztály 2012. szeptember 29.-30. 



Ho,  

ho,  

ho,  

hó…. 

Itt járt a Mikulás 



A pedagógusok gyermekeit 

is meglátogatta a Mikulás 

December 18. Bazár 



Karácsony: 2012. december 21.  
Karácsonyi műsorunkat a felsős énekkar nyitotta 

meg Csondor Kata: Add tovább c. számával, majd az 

1.b osztályos kisdiákok „Mindenki karácsonya” címmel bemutatták néhány 

európai ország gyermekeinek karácsonyát. Gilinyók karácsonyát az alsós 

színjátszó csoport jelenete elevenítette meg. A „Mennyből az angyal” közis-

mert dallamát Simon Lara 3. b osztályos tanulónk adta elő. Vass Virágtól 

Bródy János: Mindannyian mások vagyunk című versét hallhattuk, majd osz-

tálytársaival, a 4. b-sekkel együtt előadták a Barátság dalt. Nagy Bettina 4. a 

osztályos diákunk Babits Mihály: Adventi köd című költeményét szavalta el. 

Nem is karácsony a karácsony A csendes éj nélkül. Cseh Valéria 3-os tanítvá-

nyai németül szólaltatták meg e csodálatos dalt: Stille Nacht, Heilige Nacht. A 

felsősök Bánáthyné Csilla nénitől tanulják a színjátszás mesterségét. Ezen az 

estén Charles Dickens: Twist Oliverjének egy jelenetét hozták el nekünk kará-

csonyi színpadunkra. Iskolánkban az alsósok szeptember óta ismerkednek a 

néptánccal Halminé Nagy Edina tanítónő irányításával. Nagyon lelkesen ké-

szültek első fellépésükre a 2. osztályosok. A karácsonyi dalcsokrot az alsós 

énekkar előadásában, Szántóné Babika néni vezetésével hallhattuk. Szólót 

énekelt Fejes Bianka és Nagy Bettina. Az ének után ismét szavalat követke-

zett. Vida Alexandra 3.b osztályos tanuló Donászy Magda: Karácsony délután 

című költeményét szavalta el. Majd következett Milne: A Masiniszta c. verse, 

melyet két 5.b osztályos diákunk: Császár Nikolett és Mészáros Orsolya ango-

lul  szavalt el, mely akár nyelvtörőnek is beillett volna. Majd következett ma-

gyarul is, hogy mindenki értse. Ezt a „Go tell it on the mountain” c. gospel   kö-

vette, vagyis egy ének a hegyről, mely a  kis Jézus megszületését hirdeti. Vé-

gezetül pedig egy rövid angol jelenetet láttunk a legidősebb angol tagozatos 

osztály tanulóinak előadásában. A jelenet végén a tanári kórus énekelte el a 

Csendes éjt, így kívánva áldott, békés ünnepeket mindenkinek. 

"Hull a puha hó, selymes takaró 

simul rá a télre;  

Nézem szótlanul... s átölel a 

béke.” 





Könyv-tár-tér 
 

A Somogyi könyvtár Könyv-tár-tér pályázatán vett 
részt iskolánk húsz diákja január 16-án és 30-án. A 
foglakozások témája a sport köré fonódott. 

Első alkalommal a labdasportok szerepeltek, me-
lyen a gyerekek négy csapatban vetélkedtek zseto-
nokért, felhasználva eddigi tudásukat és frissen 
szerzett ismereteiket. Persze a szerencse is nagy 
szerepet játszott, aminek nagyon örültek a gyere-
kek. A második alkalom, amint a képeken is lát-
szik, a vízilabdáról szólt. Képzeletbeli medencébe 
ugrottunk,- egy világoskék szőnyegre, - és vízilab-
dáztunk, betartva a szabályokat, dobókockával 
lépve haladtunk az ellenfél kapuja felé. Egyes pon-
tokon a játékosoknak válaszolni kellett a sporttal 
kapcsolatos kérdésekre, például, hány grammos 
egy vízilabda, vagy vízi sportos nevek között lévő 
kakukktojás, oda nem illő név kiválasztása. 

Igazán felüdítő, hangulatos, játékos és hasznos 
órákat tölthettünk a Somogyi könyvtár munkatár-
sai közreműködésével a gyermekkönyvtárban. Kö-
szönet érte. 

Még egy okkal több, hogy legközelebb is szívesen 
menjünk a könyvtárba. 

Szántó Lajosné könyvtáros tanár 





Amikor Jéssika 6 hetes szegedi tartózkodása a vége felé közeledett, több tanuló csoportban 

készített vele interjút, a nálunk töltött időről, tapasztalatairól. Összeválogattam a leggyakrab-

ban feltett kérdéseket és Jéssika válaszait. 

.... 

 - What did you like in Szeged the most?  

- I liked the architecture, I liked the people, everybody is nice and polite and I liked the food, too. 

 

-Did you visit the Szeged Zoo? 

- No,  I didn't, it was too cold for walk. 

 

- Did you visit the spa?  
- No I didn't. I did not know that there are spas in Szeged. I did not have my bathingsuit with me. 
 

- Are the schools different in Brazil? 

- We don't have five breaks a day, but only one and that is  30 minutes long. 
And pupils do not change the classrooms, but the teacher goes to the pupils. 

 
- How are the teenagers in Brazil? 

They are really impolite, they sometimes hurt the teachers. But sometimes they are very good, they learn hard and they are in school until 
they are 17.  

- What happens when the kids are behaving badly? 
- They get a punishment , the must not come to 

school for some days, and so the parents  punish 

their children. Or they can apologise, too. 
 

- How many families did you stay at? 
- First I stayed one week at Beretka family, then 

one week at Patrik, then two weeks at Boti's hou-
se and another 2 weeks at Marietta's family. All 

the families were very nice and polite and kind to 
me. 

 

- You had families living in the center and in 
suburbs. Where did you prefer staying?  

-  It was  easier in the city, I could use the public 
transportation alone,  but outside it was more 

peaceful. 
 

- How do you find the public trasportation? 

- The buses, trolleybuses, or trams are  very punctual but expensive. 

 The train between Szeged and Budapest is not modern, but you can get to Budapest 
easily. 

 

- Where did you spend the weekends?  
- I visited Budapest, Prague Bratislava, Vienna, and Zagreb. There are some Brazilian people in Budapest like me in the exchange 

programme. So we travelled together. Compared to Brazil Europe is small, so we found it very easy to travel around a bit to see Europe. 
- Which  city did you like the most? 

- Budapest and Vienna...In Prague and Vienna the company was better, we had more fun.Zagreb is a little bit dull and it was really very 
cold. 

The train took 6 hours  but I saw the lake of Balaton and it I was surprised how big it is. 
 

 



- Did you learn any Hungarian 
words? 
- Yes I did: Igen,  nem, nem ké-
rem, szia, köszönöm. 
 
- How are the Hungarian boys? 
- I saw some handsome guys. 
Boys are like in Brazil, some are 
handsome some are ugly. 
 
- When are you going home? 
- On sunday 6:30 in the 
morning and I will be in Brazil 
at  11:30p.m. 
- Is it a direct flight? 
 

- No, I will have one hour in Amsterdam  and in San Paulo 2 hours before I arrive in Vitoria.  
 
- What souveniers did you buy here? 
- Key holders, fridge magnets.  
 
- What was your favourite dish 
- Gulash. The paprika and the chilli they are very similar. 
 
- Do you miss your friends? 
- I miss everything now.. my Mom, Brazil,..my dog... . and friends. 
- When did you start feeling homesick? 
- After one month. I was ill, I had a bad flu and I missed my mom. 
 
- Is there anything that you did not like here? 
-Yes, there is. People smoke a lot,  so pubs are not good. In Brazil people do not smoke 
indoors. 
 
Do you celebrate Valentine's day? 
- The day of lovers in Brazil is 12th  June. 
 
Jéssika azóta Braziliában átvette a diplomáját, a közösségi oldalon láthatja min-
denki a nagy napon készült képeket. A napokban munkába is áll.  Kívánunk neki 
minden szépet és jót, és köszönjük, hogy megmutatta nekünk hazája szép tájait, 
állatvilágát és beszélt nekünk az iskolai életről, az ételeikről, a popzenéről és a 
FOCIRÓÓÓÓÓÓL!  





Kiss Bendegúz  

a Meleg István Kémia Versenyen  

régió 2. helyezést  

ért el 

 

 

A Curie Kémia Emlékversenyen pedig 155 ponttal  

a területi döntőbe jutott 

 

Felkészítő tanára: Krékityné Dancsó Ágnes 

Gratulálunk a szép eredményhez! 

 

 



Ritmikus Sportgimnasztika 

Megyei Kötélugró Diákolimpia  

Mórahalom 

2013. február 20. 



KÖTÉLUGRÓ házbajnokság 2013. február 8. 

Különleges hagyomány iskolánkban, hogy megrendezzük minden tanévben a 
KÖTÉLUGRÓ házi  versenyt . A tornateremben ezen a pénteki napon  du. 3 
órakor kezdődött a  bajnokság , melyre a résztvevőkön kívül sok szülő, nagy-
szülő, kedves ismerős is kíváncsi volt. 

A versenybíráskodásban segített három 8. osztályos tanulónk: Stavri Kriszti-
na, Habenyák Mirjam és Tábith Zsófia is. 

37 tanuló küzdötte  és izgulta végig a kb. 2 órás programot. 

Korcsoportonként értékelte a versenybíróság  a 

–   ½ perces gyorsasági futást, 

½ perces dupla hajtást, 

a szabadon választott egyéni gyakorlatokat. 

Versenyen kívüli egyéni, páros és csapat gyakorlatok tették még változato-
sabbá, még látványosabbá a rendezvényt. 

Köszönjük az iskola, a lelkes szülők és a  kedves segítők támoga-
tását! A verseny végén így mindenkinek jutott valami finomság a technika 

teremben  szépen megterített süteményes, gyümölcsös asztalokról; és jól 
esett a gyerekeknek a helyben készített finom tea is. 

VERSENYEREDMÉNYEK 

     I.korcsoport  

gyorsfutás: I. Konrád Kitti  50  dupla: I. Konrád Kitti 39 

  II. Pusztai Csenge 45  II. Puljer Panna 14 

  III. Sófi Benedek 42   III. Nagy Dzsenifer 5 

II. korcsoport 

gyorsfutás: I. Mészáros Orsolya 64 dupla: I. Mészáros Orsolya 67 

  II. Kószó Réka 52   II. Vas Virág 64 

  III. Vas Virág 50   III. Kószó Réka 48 

III. korcsoport 

gyorsfutás: I. Maczelka Viktória 70 dupla: I. Maczelka Viktória 63 

  II. Császár Nikolett 63  II. Császár Nikolett 58 

  III. Hrotkó Luca 58   III. Hrotkó Luca 52 

Versenyen kívül: 

IV/B. korcsoport 

gyorsfutás Maczelka Diána 64  dupla: Maczelka Diána 53 

IV/A korcsoport 

gyorsfutás  Benák Armand 74  dupla:  Benák Armand 76 

 



A megyei KÖTÉLUGRÓ diákolimpiai versenyt                        
2013. február 20-án Mórahalmon rendezték meg. 

II. Korcsoport 

 Mészáros Orsolya 5.B gyorsasági futás  II. hely 

 Vas Virág 4.B       IV.hely 

III. Korcsoport  

Maczelka Viktória 6.B  gy. futás, szab. vál. egyéni, összetett)

 IV.,IV. hely 

Császár Nikolett 5. B     gyorsasági futás  

  V.   hely 

IV/B. korcsoport 

Maczelka Diána 7.C gyorsasági futás     III. hely 

szabadon választott egyéni, összetett IV.,IV. hely 

IV A. korcsoport 

Benák Armand 7.C gyorsasági futás    I.hely 

    szabadon választott egyéni, összetett I.,I.hely 

A hagyományosan színvonalasan Mórahalmon megrendezett megyei döntőn 
összesen több mint száz tanuló versenyzett Pusztamérges, Szentes, Ruzsa,  
Mórahalom és  Szeged iskoláiból. 

A szülők segítségével, autókkal utazhattunk a verseny helyszínére, köszönet 
érte! 

Felejthetetlen élményeket szereztek a diákok, sok tapasztalattal gazdagodtak 
a késő délutánig tartó versenyen. Iskolánkat összesen 12 tanuló képviselte, a 
helyezetteken kívűl még: 

Sófi Benedek 1.b 

Pusztai Csenge 2.a , 

Konrád Kitti 3.a 

Matijevics Kata 3.a 

Turi Fanni 3.b 

Hrotkó Luca 5.b          osztályos tanulók. 

Az országos döntőben Benák Armand képviseli iskolánkat,  

mely  Szolnokon lesz március 9-10-én! 

Sok sikert, szép élményeket! 

Az ott készült fényképek önmagukért beszélnek. 

Ördög Nóra Eszter testnevelő tanár 



„Az igazi bajnokok a célt látják maguk előtt, nem 

pedig az akadályokat.”Lionel Messi 

Sítábor: 2013. január 28-29. 



Városi diákolimpiai úszóverseny 

2013. január 17. 
Iskolánk tanulóinak helyezései: 

I. korcsoport 

Lovász  Luca 2.a   50m gyors IV. hely 

Fodor Petra 2.a    50m hát   VI. hely 

II. korcsoport 

Farkas Richárd 2.a  50m mell IV. hely 

III. korcsoport 

Ábrahám Tandari László   50m hát   III. hely 

4 x 50 m lány gyors váltó    III. hely 

Ugrin Dóra 6.b              Szirovicza Cintia 5.b 

Hrotkó Luca 5.b   Ferenczi Kitti 5.b 

IV. korcsoport 

Tábith Zsófia 8.c     100 m mell  II. hely 

Fazekas György7.c   100 m mell  II. hely 

Matijevics Benedek7.c 100 m mell  III. hely 

4 x 50 m fiú gyors váltó     IV. hely  

Kovács Raul 8.c   Vida Csaba 8.c 

Szatmári Richárd 8.c  Fazekas György7.c 

4 x 50 m lány gyors váltó      I. hely 

Tábith Zsófia 8.c   Csörgő Blanka 8.c 

Széll Marietta 8.c            Borbély Fanni 8. a 

Gratulálunk! További sportsikereket kívánunk! 



 

Már 5. éve vagyok lelkes szurkolója, a fiam 

pedig résztvevője a rendezvénynek. Iskolánk 

a Vörösmarty Mihály Általános Iskola min-

den évben képviselteti magát a versenyen. 

Ördög Nóra tanárnő lelkesen szervez, össze-

fogja, felkészíti a versenyzőket. Remek han-

gulatú, igényesen szervezett, nagy létszámú 

gyerek sereget megmozgató városi sportese-

mény ez! 

Kicsik és nagyok izgulnak, nyüzsögnek, egymást biztatják. Várják, mi-

kor szólítják éppen őket a rajtkőhöz, hogy a sípszó elhangzása után, minden 

erejüket és tudásukat bevetve, megmérettessenek kortársaikkal. A többiek 

őszintén, teli torokból szurkolnak. És az izgalom ezzel még nem ér véget, 

hiszen hátra van az esemény legizgalmasabb része, a… várva-várt ered-

ményhirdetés. Itt derül ki, ki állhat a dobogóra és veheti át a megérdemelt 

díjat, vagy szomorkásan fogadkozik, jövőre neki is sikerülni fog. 

Látom a gyerekek lelkesedését, igyekezetét és az a véleményem, hogy még 

mindig nagyon sok gyerek szeret mozogni! Sőt egyre több diák jön el erre 

az úszó versenyre. 

Köszönet ezért az összes szervezőnek és segítőnek, akik lehetővé te-

szik, felkarolják és lebonyolítják a ren-

dezvényt. Iskolánkban Ördög Nóra ta-

nárnőnek jut ez a feladat, aki végig iz-

gulja tanulóival a versenyeket. Így azt is 

látja, hogyan küzdenek a diákok a minél 

jobb helyezésért, vagy az önmagukhoz 

képest mért minél jobb időeredményért, 

és értékelni is tudja ezt! 

Ezeket az élményeket éli át mindenki, 

aki részt vesz akár szurkolóként, akár 

versenyzőként e különleges programon. 

Remélem, hogy a következő évben is 

részt vehetünk ezen a Diákolimpián, 

amelynek hangulata és izgalma páratlan! 

Találkozzunk jövőre is! 

 

Szeged, 2013-01-22 

 

                                                                      Fazekasné H Erzsébet 



Úszás 

Iskolánk tanulói a megyei Úszóversenyen 

Hódmezővásárhely, 2013. január 28. 

 

Tábith Zsófia 8.c  100 m   mell  V. hely 

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

Széll Marietta 8.c 

Tábith Zsófia 8.c 

Csörgő Blanka 8.c 

Borbély Fanni 8.a 

Részt vett még a versenyen 100 m 
mellúszásban 

Fazekas György 7.c  osztályos ta-
nuló 

Gratulálunk! 

További sportsikereket kívá-
nunk! 



Verseny  
időpontja 

Verseny neve Verseny helye Úszás-
nem 

Időered-
mény 

2012. július 7. Béka Seregszemle Hódmezővásár-
hely 

100 m 
gyors 

1:52,35 
3.hely 

2012. október 13. Dobay Gyula  
Emlékverseny 

Kecskemét 50m hát 0:56,85 

2012. október 20. Várfürdő Kupa Gyula 50m hát 0:56,59 

2012. október 20. Várfürdő Kupa Gyula 50m gyors 0:46,72 

2012.november 18. Hód Kupa Hódmezővásár-
hely 

50m gyors 0:46,23 

2012.november 18. Hód Kupa Hódmezővásár-
hely 

50m hát 0:54,51 

2012.december 15. Bácsvíz Kupa Kecskemét 50m gyors 0:46,20 

2012.december 15. Bácsvíz Kupa Kecskemét 50m hát 0:54,23 

2013. február 2. V. TYR Kupa 
Nemzetközi Úszóverseny 

Hódmezővásár-
hely 

100m 
gyors  

1:42,30 
16. hely 

2013. február 2. V. TYR Kupa 
Nemzetközi Úszóverseny 

Hódmezővásár-
hely 

50m mell 0:55,81 
11. hely 

2013. február 2. V. TYR Kupa 
Nemzetközi Úszóverseny 

Hódmezővásár-
hely 

50m hát 0:53,25 
12. hely 

2013. február 3. V. TYR Kupa 
Nemzetközi Úszóverseny 

Hódmezővásár-
hely 

200m 
gyors 

3:38,05 
5.hely 

Fodor Petra 2.a osztályos tanulónk  

(a SZUE versenyzője)  

ebben a tanévben elért úszó eredményei: 



I. Szegedi  

Boszorkány Kupa  

(Női kispályás labdarúgás) 

 

A Vörösmarty Mihály Ált. Isk.  

II. helyen végzett   

(9 csapat volt) 

 

Csapat tagjai: 

 

Szetlik Noémi 8/a 

Borbély Fanni 8/a 

Ábrahám Zsanett 8/c 

Ábrahám Fanni 8/c 

Stavri Krisztina 8/c 

Csörgő Blanka 8/c 

Széll Marietta 8/c 

Kerekes Patrícia 8/c 

Habenyák Mirjam 8/c 

Tábith Zsófia 8/c 

 

az 1. helyért játszhatott iskolánk csapata a Karolina csa-
patával. A végeredmény 0-3 lett  

 

 

 

Testnevelő: Vágó Attila 

A torna végeredménye: 

1. hely: Karolina (testnevelő: Bereczki Lajos)  

2. hely: Vörösmarty Mihály (testnevelő: Vágó Attila) 

3. hely: Gregor József (testnevelő: Gózon János) 

5. hely: Bonifert Domonkos (Halász Györgyi) 

7. hely: Bálint Sándor (testnevelő: Szegedi László) 

8. hely: Arany János (testnevelő: Urbán Péter) 

9. hely: Rókus II. (testnevelő: Kiss László) 

6. hely: Weöres Sándor (testnevelő: Németh Ervin) 

„A nevezés egyik kritériuma az volt, hogy 

csak olyan játékosok vehettek részt a tor-

nán, akik a focival nem foglalkoztak eddig 

egyesületi szinten. A rendezők nagy örö-

mére a meghívást kilenc általános isko-

la közel 90 tanulója fogadta el, akik 

szervezett keretek között vidám hangulat-

ban, de küzdelmes mérkőzéseken ismer-

kedtek ezzel a szép sportággal. Akadtak, 

akiknek az első meccs előtt még el kellett 

magyarázni a szabályokat, de voltak, akik 

már láthatóan szakavatott játékosként lép-

tek pályára... 

A mérkőzések szüneteiben a rendezők sü-

teménnyel és ásványvízzel vendégelték 

meg a lányokat, és minden résztvevő egy-

egy tornazsákot kapott emlékül a torna zá-

rásaként. A rendezvény nagyszerű propa-

gandája volt a női utánpótlás futballnak, 

és jónéhány kislány jelentkezett a szerve-

zőknél, hogy szeretné egyesületi kere-

tek között is űzni a sportágat, így a Szegedi 

AK tömegbázisa is növekedett.” 

 

4. hely: Pallivicini (testnevelő: Pigniczki László) 



Mérkőzések:  

2013.02.16 (szombat) Szeged, Etelka sor U9 leány 2003-as születésűek 

Vörösmarty Mihály Ált. Isk. B csoport-Kisteleki Kézilabda Klub 8:4      3:2 

 

Mérkőzések:  

2013. február 17 (vasárnap) Szeged, Etelka sor U8 fiú 2004-es születésűek 

10:30  Koczka Kézisuli - Vörösmarty Ált. Isk.   10:16     6:7 

12:00  Vörösmarty Ált. Isk. - Zsombó SE           19:7   11:3 

13:30  Szentes SI - Vörösmarty Ált. Isk.    6:27   5:13 

 
 

Vörösmarty kézilabda kupa U10 2002 fiú ke-
rült megrendezésre a hétvégén. 

Öt csapat körmérkőzéssel döntötte el a helye-
zéseket. 

I.Békés, II. Vörösmarty, II. Orosháza, IV. 
Kecskemét, V.Pick Szeged 

A második helyezett csapat névsora:Kokovecz 
Ádám,Kószó Máté,Rea Barnabás,Nagy-Pál 
Máté,Noska Szabolcs,Szalai Patrik,Csamangó 
Zsombor,Nagy Martin,Tamási Dániel,Kovács 
Martin,Kószó Balázs. 

A torna legjobb kapusa: Kokovecz Ádám. 

Köszönjük iskolánknak és a Pick Szeged csa-
patának a támogatást. 



Volm Balázs iskolánk 3. a osztályos tanulója a 

kép jobb sarkában látható 

Édesanyjával közösen járnak edzeni.  



2013. február 15 

Köszönjük a kedves szülőknek, vendé-

geknek, kollégáknak a részvételt, ta-

nulóinknak a lelkes szereplést, felké-

szítőinknek a segítőkész hozzáállást, 

szponzorainknak a nagylelkű adomá-

nyokat és a hatalmas segítséget. 



Tari István: Farsang 

Farsang van már, farsang. 

a trombita 

harsan. 

 

Üzen a 

kikelet: űzzük el a telet! 

Álarccal és lánccal, zabolátlan 

tánccal. 

 

Fülig szaladt kedvvel 

a maskarát öltsd fel! 

 

Álbajuszos lányok, ártatlan 

bárányok, 

riogatnak engem: bizsereg a lelkem. 

 

Farsang van már, farsang!. 

harsogja egy fals hang. 

Farsang 2013. március 1. 



Iskolánkban 2013. március 1-jén rendeztük meg farsangi mulatságunkat. 

Idén a szokásostól eltérően nem a délutáni, hanem a délelőtti 4. és 5. órá-

ban tartottuk az alsósok jelmezes felvonulását. Beköszöntőként a 2.a osz-

tályosok verseket mondtak, majd a 3.b osztály tanulóitól a farsangi nép-

szokásokat, hagyományokat ismerhettük meg. Ez után Halminé Nagy Edi-

na tanítványai következtek néptánc bemutatókkal. Csodálatos ruhákban, 

szebbnél szebb táncokat láthattunk az 1.b, a 2.a és a 3.b osztályosok elő-

adásában. A műsor első blokkját össztánc zárta.  

Majd következtek a 6. b 

osztályosok moderntánc 

bemutatóval.  

Végül jöhetett a várva várt felvo-

nulás, melyet a 3.a western tánca 

és a 3.b. osztály nemzetek bemuta-

tója színesített. Az ebéd elfogyasz-

tása után az osztályok a termeik-

ben folytatták a mulatozást evés-

sel, ivással és vidám játékokkal. Az 

igazán jó hangulatú napot megkö-

szönjük az osztályfőnököknek, a 

szervezőknek. Külön köszönet Do-

bosné Szunyogh Katalinnak  a ren-

dezésért és Hegyközi Tamásnak a 

jó zenék biztosításáért. 



 

 

 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 
 

 ZÖLD ISKOLATÁSKA PROGRAM 

H ÍVOGATÓ  

   2013-2014. 

Barangoló ismerkedés az iskola tantermeivel    

2013. február 21.       csütörtök 16 órától 

 

 

 

 

 

Iskola előkészítő foglalkozások:  

        Játékos idegen nyelv (német/angol) 

       2013. január 24.   csütörtök 16 órától 

        Kreatív játékok 

2013. március 21. csütörtök 16 órától 

Interaktív tábla… 

A ceruza meséje… 

2013. április 4.      csütörtök 16 órától 

BRUNO BEAR’S PLAYHOUSE 

Játékos angol nyelvi előkészítő foglalkozás 

a nyelvi osztályba jelentkezők számára: 

2013. február  7.        csütörtök 16 órától 

2013. február 28.       csütörtök 16 órától 

2013. március 7.        csütörtök 16 órától 

A foglalkozások 30 percesek és ingyenesek. 

Gyermekével bármikor bekapcsolódhat! 

Szeretettel várjuk! 

 

1.a 

Tanító: Megyesi Anikó 

1.b
 

Tanító:  Dobosné   Szunyogh 

Katalin 

10 nap- 212 óvodás… 

 

Ez lehetne a tömör statisztikája annak a felmérés-
nek, ami testnevelő kollegáink vezényletében, s a 
leendő elsős tanítók segítségével zajlott január-
ban, az iskola tornatermében. 

Már hagyományosnak mondható, hogy az újsze-
gedi óvodák nagycsoportosai megmutatják bátor-
ságukat, összemérik gyorsaságukat, ügyességüket 
egymással. 

Kollegáink közben pontosan lemérik minden 
egyes a kislabda hajításnál az elért távolságot, a 
futásnál rögzítik a másodperceket, jegyzik a hely-
ből elugrás távolságát, s a labdakezelést is szinte 
mérnöki pontossággal lejegyzik. 

Bízunk benne, hogy a megjelent 212 óvodásból 
sokan töltenek el vidám testnevelés órákat 2013-
14-es tanévben tornatermünk falai között. 



2013. február 21-én a le-

endő elsősök betekintést 

nyerhettek iskolánk éle-

tébe. Épületünkben a ba-

rangolás során találkoz-

hattak az itt tanító tanár 

nénikkel, tanár bácsikkal, 

és megismerhették isko-

lánkat. Sétájuk során a 

különböző helyszíneken 

matricákat gyűjthettek. 

2013. február  7. 



Napköziseink 



Segítsünk a városunkban telelő madarakon! 
 
A téli fagyos napok ellen nagyon sok madárfaj keres menedéket lakó-
helyünk környékén. Ilyenkor szinte bárhol láthatunk egy táplálék után 
kutató széncinegét, erdei pintyet vagy feketerigót. Az idei tél fagyos 
napjai türelmesen kitartanak, és ez nem csak az emberek egészségét és 
kedélyét teszi próbára, hanem a madarak szervezetét is nagyon meg-
terheli. Épp ezért igényelnek fokozott odafigyelést ezekben a télvégi 
hetekben. 
A nálunk telelő madarak sokkal kevesebb táplálékot találnak a lakott 
területeken, mint a természetes élőhelyükön, így segítésük egyfajta kö-
vetelmény egy madárbarát részéről. Egy kis odafigyeléssel sokfélekép-
pen segíthetünk a lakóhelyünk környékén élő madarakon: a téli hide-
gekben az etetők és itatók kihelyezése a legfontosabb számukra. A ma-
darak főként a napraforgómagokat szeretik, de más magokat is szíve-
sen fogadnak. Mivel az állati zsiradék is szükséges szervezetüknek, egy 
sózatlan szalonna darab vagy egy kis tégelyben kihelyezett zsír jelentő-
sen megnöveli túlélési esélyeiket. A madáretetőket készíthetjük fából, 
egy virágalátétből, kivájt tökből vagy akár egy műanyagpalackot is fel-
használhatunk. Nem kell különleges hely a madáretetők kihelyezésé-
hez, hasznos és jól mutat kertekben, udvarokon, de nagyon jól fog er-
kélyeken és ablakokban is. Az éhes madarak csodálatos ügyességgel, 
rövid időn belül megtalálják a nekik kihelyezett élelmet. Egy kis táplá-
lékkal máris ablakunkhoz csalogathatjuk a széncinegét, csuszkát, 
meggyvágót, vagy éppen az északi területekről télre hozzánk látogató 
színes fenyőpintyet, és élvezhetjük jelenlétüket lakásunk környékén. 
Fontos, hogy az etetés folyamatos legyen addig, míg a fagy és a hó ki-
tart, csupán a meleg tavaszi napok megérkeztével hagyjuk abba. 



2013. januári ÖKO programok, események 

„Fergeteg hava” 
 A tél szépségei gyerekszemmel-rajzok, fotók, kiállítás  

 Tea délután. Gyógyteák, tea fajták kóstolása 

 Úszás diákolimpia- megyei 

 Ugrókötél házibajnokság 

 Vízkereszti hóboszorkány, hócsata, hóember szépségverseny 

(napközi) 

 Zöldség, gyümölcsdélután a napköziben január 7. 

 Filmszemle: Jégkorszak (napközi) 

 „Mini Zrínyi" matematika háziverseny 3-8. osztályosoknak 

 Kultúra Napja január 24. 

 I. félév vége január 11. 

 Bizonyítványosztás január 18. 

 Síszünet január 28-29. 

 Madáretetők feltöltése, eleségpótlás, napló vezetése. 

 2013. februári ÖKO programok, események 

„Jégbontó hava” 

 Madárbarát kert ellenőrzése, feltöltése 

 Madár megfigyelési napló vezetése 

 Lelki egészségnap 

 „Népszokások témanapok”: farsangi népszokások-jeles napok 

 Könyvtáriskola: farsangi népszokások 

 Téli mozgásformák, sportprogramok 

 Jégkorcsolyázás 

 Balázsolás február 4. 

 Szent Bálint napja február 14. 

 ÖKO-farsang: Jelmezes felvonulás 

 

 





Tavaszi szünet. Március 28-április 2. 

Utolsó tanítási nap: március 27.  

Első tanítási nap: április 3. 

Ballagás: Június 14. 

Évzáró: Június 20. 

Tavaszi előzetes: 

 

   Szerkesztők: Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

    Gregusné Juhász Eleonóra 

    Kurucsai András 

    Masa Péter 

  Fotó:   Niemi Mária 

     Ördögh Nóra Eszter 

  Felelős kiadó: Gulyásné Szabó Klára igazgató 


