


2012. január22.-28. 

Iskolánkban a farsang és a bál mellett hagyományos 

éves program a sítábor megszervezése, melyet volt 

kollegánk, Szegi László tanár úr szervezett. Isko-

lánk több diákja és két tanító néni is részt vett, Do-

bosné Szunyogh Katalin és Tóthné Körffy Edina. 

Szerencsére hóban sem volt hiány. A jó levegőn 

nem csak síelni, de túrázni is lehetett. Volt, aki 

még láma szobrot is készített a turisták szórakoz-

tatására hóból. Remek hangulatban, kellemesen 

feltöltődve térhettek vissza iskolánkba síelőink, 

hogy élményeiket mindenkinek elmeséljék. Re-

méljük, a képek magukért beszélnek és jövőre 

még többen kedvet kapnak, hogy csatlakozza-

nak egy remek csapathoz! 



 

2012. február 10-én rendeztük meg iskolánkban a szokásos 

alsó tagozatos farsangi mulattságunkat. 14 órától  fél 5-ig tar-

tott a fergeteges hangulat. Szebbnél szebb jelmezekben gyö-

nyörködhettünk. Csoportos, egyéni és öko kategóriában lehe-

tett nevezni. Láthattunk háztetőre költözött gólyát, katonákat, 

kalózokat, ördögöket, varázslókat, tündéreket, találkozhat-

tunk Michael Jacksonnal, az Avatár film szereplőivel, gésák-

kal, robotokkal és visszamehettünk a múltba az őslényekkel. 

Igazán nagy élményben volt részünk. Jót táncoltunk a tánc-

házban, melyet Tóth Ágnes táncoktatónak köszönhettünk, 

majd gyönyörködhettünk a Ördög Nóra tanárnő Kötélugró 

csoportjának bemutatóján. 

 

Köszönetet szeretnénk mondani még a további 

segítőinknek: 

Hegyközi Tamásnak a kiváló erősítésért, Niemi 

Máriának a profi fotózásért, a napközis munkakö-

zösségnek a mesés dekorációért minden osztályfő-

nöknek és napközis nevelőnek a rendezés zökke-

nőmentes lebonyolításáért, Dobosné Szunyogh 

Katalinnak a szervezésért és lebonyolításért, vala-

mint a zsűri tagjainak (Ördög Petrának és Becski 

Lambertnek, iskolánk tanulóinka, Szegi László-

nak, Vári Ildikónak, Szántó Lajosnénak és Gre-

gusné Juhász Eleonórának, iskolánk volt és jelen-

legi tanárainak). 



Köszönetet mondunk a szervezőknek, a segítőknek, a dekorálóknak, 

a fellépőknek, az adakozóknak és a lebonyolításban résztvevőknek. 

De a szavak helyett beszéljenek inkább a képek, hiszen azok min-

dennél többet mondanak. 

2012. február 17-én került sor az immár hagyo-

mányosnak mondható Szülők-Nevelők Bálja meg-

rendezésére. 

A végzős 8. osztályosok nyitó tánca szívet melen-

getően csodálatos volt. Programokban sem volt 

hiány. A hangulat pedig egyenesen fergeteges volt. 



 
 

2012. március 20-án tartottuk meg az Országos német nyelvi verseny iskolai fordulóját, és két tanuló bejutott a megyei 

versenyre: 

1. Mlinaric Martin 7.a 

Berkó Michelle  7.a osztályos tanulók 

2012. április 17-én Hódmezővásárhelyen részt vettünk az Országos német nyelvi verseny megyei fordulóján, ahol Berkó 

Michelle 2. helyezést, míg Mlinaric Martin 11. helyezést értek el. 

Markus Mörth stayed in our school for 6 

weeks. He came from Graz, Austria. He 

visited German and English classes, 

talked with us, and talked about himself 

and his country. 

It was very interesting to communicate 

with him. He does not speak any 

Hungarian.  He liked our school and he 

said that he had a great time here. When 

he came it was frosty winter and we had 

great snow. Now, when he returns to his 

country it is spring, and the sun is shining 

and we can play outside in he school-yard. 

It was nice to have you here Markus. 

Come back one day  We will be very glad 

to see you again. 

                               See you soon,     5.b 



KÉZILABDA 

 

2012. február 25-én rendezték meg az ERIMA Gyermekbajnokság 

megyei döntőjét Szegeden az Etelka sori Munkacsarnokban, ahol a 

következő eredmények születtek: 

Tisza Volán – Vörösmarty M. Ált. Isk.    : 

Vörösmarty M. Ált. Isk. – TKIKI Kisteleki Ált. Isk. : 

TKIKI Kisteleki Ált. Isk. – Tisza Volán                    : 

 

Vörösmarty- KSZSE közös csapata az ERIMA kézilabda Gyermekbaj-

nokság U9 leány Régió döntőjén I. helyezést ért el. 

 

Csapat tagjai: 
Térdelők: Hajdú Anna Dóra, Vass Víta, Lukács Boglárka, Tóth Sarolta, 

Csabai Orsolya, Szabó Adél, Fejes Bianka, Nagy Bettina, Palázsi Anna. 

Fekvők: Németh Imola, Jenei Kamilla. 

 

 Március 12-én a 2. b osztályosok egy igazán különleges tesi órán vehettek részt: meglátogatta 

őket, majd a 4.b osztályt is két fiatalember, akik fogyatékkal élnek. Szabolcs mozgáskorláto-

zott, kerekes székben tölti életét, János pedig születése óta vak. Magával hozta hű társát, vak-

vezető kutyáját is. Az osztály kis tanulói felváltva, mindkettőjükkel megismerkedhettek.  

Megtudtuk, milyen okos egy ilyen kutya. 

Még a magasságban jelentkező akadá-

lyokra is felhívja gazdája figyelmét, sőt, 

mivel csak fekete-fehéren lát a kutya, a 

zebránál mennyi mindenre figyel, hogy 

gazdáját biztonságban vezethesse át a 

túloldalra. Nagy segítség a nem látóknak 

a fehér bot is, amellyel az akadályok előre 

érzékelhetők. 

Mindannyian tapasztaltuk, hogy János 

nem egy elkeseredett, szomorú ember, 

hanem teljes életet élő, magán és máso-

kon is segíteni tudó és akaró férfi. 

Szabolcs is nagyon szimpatikus volt mindannyiunknak. Miután elmondta a gyerekeknek mozgáskorlá-

tozottsága okát, egy tévesen beadott védőoltás következményét, kipróbálhatták a gyerekek a kerekes 

széket is. Szabi elmondta magáról, hogy dolgozik, autót vezet, házas és a napokban várják 2. gyerme-

kük születését. Láthattuk: normális, természetes életet tud élni székhez kötve is, sőt Budapesten dolgo-

zik, mint szóvivő: maga és sorstársai életét egyengeti, segíti számtalan módon, sőt másokat, egészsége-

seket is támogatnak, például Borsod megyében cigány gyerekek segítői. Szabolcs a "Nem adom fel" 

együttes tagja is egyben, akik arról énekelnek, ami a nevük. Egy másik jelmondatuk: "Jobb velünk a 

világ", tevékenységükkel, jelenlétükkel bizonyítva, hogy igenis van értelme az életüknek, munkájuk-

nak, fáradozásaiknak a mindennapokban. Szabi pólóján hátul még egy feliratot láthattunk, ami szintén 

elgondolkodtató lehet számunkra: Fogyatékosok az "egészségesekért". Vajon ki a fogyatékos, ki az 

egészséges? Talán mi magunk tehetünk a legtöbbet azért, hogy egészségesek legyünk testileg-lelkileg, 

és a fogyatékosok lehet, hogy egészségesebbek nálunk? 

Szabolcs és János ebben a rövid találkozásban bebizonyították a jelenlévő gyerekeknek, hogy nagyobb 

érték a belső rend, a kiegyensúlyozott életmód, mint a külső látszat. A  rosszból is lehet kihozni valami jót. Minden gyermeknek szüksége lenne egy ilyen 

közvetlen, személyes találkozásra ezekkel a " fogyatékkal" élő emberekkel, hogy megtanulják, hogyan viszonyuljanak hozzájuk, kik ők és mivel tudják őket 

igazán segíteni, természetesen viselkedni velük, ugyanakkor egyenlő partnernek tekinteni őket minden helyzetben. 

 

Hatalmas vörösmartys siker született az Erima gyermek kézilabda-

bajnokság régiós döntőjében. 

A szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2001-es fiúcsapata 

első helyen jutott tovább az országos elődöntőbe. Az aranyérmes 

csapat: Mandl Gábor edző, Balán Norbert, Bajusz Gergő, Borbély 

András, Csíki Richárd, Hajdú Olivér, Marczika Barnabás, 

Melnichuk Viktor, Mészáros Csongor, Noska Szabolcs, Rea Barna-

bás, Szalai Roland, Tóth Ádám, Tarjányi Marcell, Kovács Csaba, 

Szabó Bence, Nagy-Pál Máté. A képről hiányzik Gyömbér Gergő. 

Kiss Bálint Kézilabda Kupa - Szentes 
2001.  U 10-es korosztály  fiú       II. hely 

2002.  U9-es korosztály     leány   I. hely 

A torna legjobb kapusa: Marczika Barnabás 5.a 

A torna legtechnikásabb játékosa: Hajdú Anna Dóra 3.a 

Rendhagyó testnevelésóra 

Gratulálunk! 

További sportsikereket kívánunk! 



 
 
 

 
 
Kötélugró házibajnokság - 2012. március 23. 
 
 
Iskolánk tornatermében ezen a napon a du. 4 órakor 

kezdődő versenyre igazán szép számmal voltak kíván-

csiak. 

A korcsoportonkénti versenyen 24 tanuló vett részt, a 

segítő versenybírókkal, szervezőkkel és vendégekkel 

megtelt a terem. 

A versenybíróság    – ½ perces gyorsasági futást, 

-         ½ perces dupla hajtást, 

-         szabadon választott egyéni 

gyakorlatokat 

pontozott és értékelt hozzáértéssel, türelemmel. 

Színesítették a programot versenyen kívüli páros és csapat gyakorlatok is. 

Köszönjük az iskola és a szülők támogatását! 

VERSENYEREDMÉNYEK 
I.korcsoport 

gyorsfutás:                I. Fejes Bianka 55              dupla:  I. Fejes Bianka 34 

                                 II. Matijevic Kata 45                      II. Kiss Anna 31 

                                 III. Mucsi Máté 41                         III. Matijevic Kata 25 

II. korcsoport 

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

                                 II. Császár Nikolett 57                  II. Császár Nikolett 61 

                                 III. Mucsi Máté 55                        III. Vas Virág 49 

III/B korcsoport 

            gyorsfutás:    I. Maczelka Viktória 67     dupla: I. Borbély Fanni 64 

                                 II. Maczelka Diána 63                   II. Maczelka Viktória 62 

                                 III. Mészáros Bence 57                 III. Maczelka Diána 54 

III/A korcsoport 

            gyorsfutás     Benák Armand 78              dupla: Benák Armand 74 

IV. korcsoport 

            gyorsfutás     Ugrin Petra 61                    dupla: Ugrin Petra 53 

Megyei versenyre továbbjutó egyéni gyakorlatok: 
I.korcsoport: 1. Kiss Anna 2.a 

II. korcsoport: 1. Mészáros Orsolya 4.b 

                        2. Császár Nikolett 4.b 

                        3. Hrotkó Luca 4.b 

                        4. Ugrin Dóra 5.b 

III/B. korcsoport:     1. Maczelka Viktória 5.b 

                                   2. Maczelka Diána 6.c 

III/A. korcsoport:     1. Benák Armand 5.b 

IV. korcsoport:         1. Ugrin Petra 7.c 

A megyei KÖTÉLUGRÓ diákolimpiai versenyt 2012. március 30-án Mórahalmon rendezték meg. 

Helyezettek 
I.hely Benák Armand 5.b – országos versenyre továbbjutó!!! 

III. hely Maczelka Viktória 6.c 

VII. hely Ugrin Petra 7.c 

Jól szervezett, nagyon izgalmas versenyen vehettünk részt. 

Az ott készült fényképek önmagukért beszélnek. 

  

Gratulálunk, további sportsikereket kívánunk! 

 

 

 

Felkészítő tanár 

Ördög Nóra 



Városi Diákolimpia - Mezei futóbajnokság 
I. kcs. leány csapat - II. hely 

Kiss Anna 2.a 

Almási Csenge 2.a 

Letenovics Dóra 2.a 

Konrád Kitti 2.a 

Lovász Luca 1.a 

  

II. kcs. fiú csapat -   II. hely 
Melnichuk Viktor 4.a 

Noska Dominik 4.a 

Tarjányi Marcell 4.b 

Kovács Csaba 4.b 

Nagy-Pál Máté 3.a 

  

III. kcs. fiú csapat -   III. hely 
Ballai Marcell 6.a 

Bódis Gergő 6.a 

Dénes Ádám 5.a 

Halász Botond 5.a 

Mészáros Tibor 6.a 

  

Egyéni helyezettek: 
II. kcs. fiú      Melnichuk Viktor 4.a         I. helyezés 

II. kcs. fiú      Noska Dominik 4.a             IV. helyezés 

III. kcs. fiú     Ballai Marcell 6.a                IV. helyezés 

III. kcs. fiú     Bódis Gergő 6.a                   V. helyezés 

  

 
 
 
Megyei Diákolimpia - Mezei futóverseny 
A csapat tagjai: 

Bódis Gergő 6.a 

Dénes Ádám 5.a 

Halász Botond 5.a 

Mészáros Tibor 6.a 

Ballai Marcell 6.a 

Ballai Marcell egyéni versenyzőként 5. helyen ért célba. 

  

 
Gratulálunk! 

További sportsikereket kívánunk! 



Úszóverseny 
Iskolánk tanulóinak eredményei a megyei 

Úszóversenyen, Hódmezővásárhelyen, február 

13-án: 

 

4 x 50 m lány gyors váltó (IV, kcs.)   III. hely 
            Jernei Krisztina 7.a 

            Széll Marietta 7.c 

            Tábith Zsófia 7.c 

            Ugrin Petra 7.c 

  

Jernei Krisztina 7.a     100 m hát       IV. hely 

4 x 50 m fiú gyors váltó (IV. kcs.)    V. hely 
            Kovács Raul 7.c 

            Szatmári Richárd 7.c 

            Vida Csaba 7.c 

            Harangozó Márk 7.c 

 

Gratulálunk! 

További sportsikereket kívánunk! 
 

A közelmúltban Hódmezővásárhelyen rendezték 

meg az általános iskolások megyei úszóversenyét. 

A viszonylag rossz idő ellenére szinte teljesen 

megteltek a lelátók izguló versenyzőkkel, 

felkészítő és kísérő tanárokkal, valamint szülőkkel. 

Én ez utóbbiak közé tartoztam. 

Most voltam először a hódmezővásárhelyi Gyar-

mati Dezső Uszodában, s mondhatom teljesen le-

nyűgözött!               . 

Nemcsak szépségével, hanem kellő hőmérsékleté-

vel is elvarázsolt a kinti mínuszokban. 

A tömeg ellenére nagy tisztaság fogadott, a büfé-

ben pedig korrekt árak.          . 

Mindemellett - a sok versenyszám, s a sok ver-

senyző ellenére - jó volt a szervezés, nem volt a 

versenyszámok között csak a megengedhető szü-

net, így gördülékeny volt a verseny ! 

A technikának köszönhetően a nézők is rögtön lát-

hatták ki hányadik helyet ért el a tabellán! 

Összességében egy jól szervezett versenyt láthat-

tunk egy modern és szép uszodában! 

Az már csak "hab a tortán", hogy a lányok a 4X50 

m-es váltóban megyei 3. helyezést értek el, gratu-

lálunk és köszönjük felkészítő tanáruknak Ördög 

Nóra tanárnőnek ezt a kellemes napot ! 

 

                               Szeged, 2012. február 15.  

                          Tábithné Bárkai Zsuzsa   szülő 

Novaki Laura szintén 3.b osztályos tanulónk a Kick-Box diákolimpián döntőbe jutott cadett1-es kategóriában és ott a III. he-

lyet szerezte meg. 



Kultúra napja 
 
 
 
 
 

2012. január 19-én a MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkal-

mából a Nemzet Színészére, Garas Dezsőre emlékeztünk. 

A felső tagozatos diákok osztályonként 1-1 csapattal vehettek 

részt a jó hangulatú műveltségi vetélkedőn, ahol játékos és 

komoly feladatok során ismerkedhettek meg Garas Dezső 

munkásságával és gyarapíthatták ismereteiket a magyar kultú-

ra területén. 

Szívesen láttuk az érdeklődő tanárokat és a társaiknak szurko-

ló diákjainkat is. 

A versenyzők sok-sok kulturális élménnyel és kedves ajándé-

kokkal távozhattak. 

A vetélkedő helyezett csapatai 

I. 7.c osztály csapata (Kovács Raul, Kőrffy Soma, Ördögh 

Levente) 

 

II. 6.a osztály csapata (Bors Benedek, Borsi Dominik, Lová-

szi Lea) 

 

III. 7.a osztály csapata ( Annus Lilly, Borbély Fanni, Szetlik 

Noémi ) 

Gratulálunk! 

Városi könyv- és könyvtár-
használati vetélkedő 
 

Április 12-én délután iskolánkban rendeztük a városi könyv- és 

könyvtárhasználati vetélkedőt a 7-8. osztályos tanulók részére. A 

téma idén Szeged múltja és jelene volt. 6 csapat részvételével 

zajlott a közel másfél órás verseny. A győztes csapat az Arany 

János iskola "Aranyos szegediek" nevű együttese lett,  másodikok 

a Juhász Gyula gyakorló iskola " Csillagszemű juhászok" csapata, 

míg a harmadik helyen a sándorfalvi diákok " Gregor" csapata 

végzett. Iskolánk "Sasszeműi" , a 7./c osztályos Buder Gergő, 

Kovács Raul, Kurucsai András és Ördögh Levente fél ponttal le-

maradva a negyedik helyet szerezték meg. A további két csapat a 

dorozsmai Jerneyből és a szatymazi iskolából versenyzett velünk. 

A felkészülés során és ezen a délutánon is hasznos ismeretekkel, 

érdekes tudnivalókkal lettünk gazdagabbak. 

Az iskolai Kazinczy szépkiejtési versenyen Borgye Sára 3.b 

osztályos tanulónk III. helyezést ért el. 



Diákigazolvány igénylése 
 Először az Okmányirodában (Huszár u. 1.) kell megje-

lenni a gyermekkel együtt, ahol fényképet készítenek, és az 

aláírás felvétele megtörténik. (Itt szükséges bemutatni a 

gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcím kártyát, 

vagy ennek hiányában egyéb érvényes személyazonosító 

okmányt, pl. útlevelet.) 

 Az Okmányirodában kiadnak egy „Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer – Adatlap" iratot, ezt kell leadni az iskolá-

ban további ügyintézésre. 

 Az intézményben történik az igénylés második szaka-

sza és a fizetés is. Az új igazolvány kiállítási díja 1.400 Ft, 

melyről az intézmény számlát állít ki. 

 Az elkészült diákigazolványt az Oktatási Hivatal lak-

címre postázza. 

 

 

Tankönyvigénylés 
Ha az Ön által kitöltött igénylőlapban 
leírtakhoz képest változás történik, 
15 napon belül szíveskedjék jelezni 
iskolánkban 



árciusban megkezdődött a tantermek, folyosók tavaszi dekorálása, felvirágoztatása. Zöld 

iskolatáska program keretében nyílt tanítási órákat, bemutató és interaktív tanórákat látogat-

tak a leendő elsősök és szüleik, óvónők. Az iskolakert és a télikert gondozása, munkálatok 

elkezdése, a talaj előkészítése komoly feladat volt, melyet a 2.b-s tanulók végeztek tanítóik-

kal. 

Kicsi elsőseinknek és tanítóiknak köszönhetjük a kerti munkák elvégzésének egy részét és a 

tavaszi takarítást, melyet nagy szorgalommal és igyekezettel oldottak meg. 

Részt vettünk a Bálint Sándor Művelődési 

Ház által meghirdetett rajzpályázaton. 

Megkezdődött felső tagozaton az 

"Egészségnevelés- Drogprevenciós" csoport-

foglalkozás. 

ÁPRILIS 

Tavaszi tanulmányi sétát tettünk Újszegeden, 

Ligetben. A látottakról alkotások készültek a 

napköziben. 

Igyekeztünk "zöldíteni" a környezetünket, 

törekedtünk "zöld szigetek" kialakítására, 

csíráztattunk, ültettünk. 

Környezetvédelmi témanapot tartottunk. 

Plakátokkal hívtuk fel a figyelmet a Föld 

Világnapjára, takarékoskodtunk az energiá-

val, gyalog vagy kerékpárral érkeztünk az 

iskolába. 

A Természettudományos mk. városi vetélke-

dőre várta a szegedi iskolásokat e jeles na-

pon. Több csoport ellátogatott a Móra F. 

Múzeum "Földünk csak egy van" című kiállí-

tására. Folytatódott felső tagozaton a 

"Drogprevenciós" csoportfoglalkozás. 

Sokan részt vettek az utcai futófesztiválon. 

NAPKÖZI: 

 
Februárban napköziseink igen sok feladatot 

átvállaltak tanítóinktól, mikor az óvodások 

alkalmassági felmérése zajlott. Persze az 

oroszlánrész testnevelő kollegáinknak, 

Mandl Alicenek és Mandl Gábornak köszön-

hető. 

Szintén napköziseinknek köszönhető a farsangi, a báli dekoráció és a tantermek évszaknak megfelelő 

díszítése. 

Március 13-án az egészséges táplálkozást és életvitelt próbáltuk a napköziben tudatosítani tanulóinkkal. 

Ennek jegyében zajlott a gyümölcsnap, melyről Bódi Katalin készített fényképeket.  

Hónapról-hónapra próbáljuk a jeles napokat, ünnepeket feleleveníteni és népi hagyományainkat ápolni. 

Március 14-én a csoportok ellátogattak a Klauzál térre a Kossuth szoborhoz és az emlékezés virágait 

helyeztük el a talapzatra. Séta közben szemügyre vették a természet változásait, gyakorolták a csoportos 

közlekedés szabályait. 
Március 21-én, zöld projektnap alkalmával, a víz világnapján elsétáltunk a Szent István térre a Vízto-

ronyhoz, ahol előadást hallhattak és megtekinthették a várost madártávlatból.  Innen szemet gyönyör-

ködtető látvány tárult elénk. Aki nem volt még fenn a toronyban, minél előbb pótolja. Megéri. Környe-

zetórán "vizes" kísérleteket végeztek a diákok, matematika órán az űrtartalom volt a téma. 

Április 4-én az újszegedi ligetben rendeztünk diákjainknak Karotin-futást. Sok új információval lettek 

gazdagabbak, húsvéti tojásokat gyűjthettek, 

puzzle képet rakhattak ki és nem utolsó sor-

ban egy egészséges futáson vehettek részt 

napköziseink.  

Jeles napok, ünnepek keretében a húsvéti 

népszokásokkal ismerkedtek a gyerekek, 

tojást festettek, díszítettek.  

Törekszünk a szemét és légszennyezés csök-

kentését tudatosítani tanulóinkban. Szemét-

szedést szoktunk szervezni iskolánk udvarán, 

illetve a játszótéren is. 

Április 19-én az iskolai papírgyűjtésen is 

aktívan szerepeltünk. Sok diákunk igen segí-

tőkészen állt hozzá a nehéz papírok emelge-

téséhez. 



 
 

1. 3.a osztály 705 kg 

2. 3.b osztály 677 kg 

3. 4.a osztály 607 kg 

4. 4.b osztály 531  kg 

5. 2.b osztály 471 kg 

6. 2.a osztály 320 kg 

7. 1.a osztály 22 kg 

 

1. 5. a osztály 1581 kg 

2.  5. b osztály 650 kg 

3. 6. c osztály 649 kg 

4. 7. c osztály  466 kg 

5. 6. a osztály 448.5 kg 

6. 7. a osztály 183 kg 

PAPÍRGYŰJTÉS EREDMÉNYE: 

 

TISZTASÁGI VERSENY EREDMÉNYE: (alsó tagozat) 

 

I.   kategória: Tiszta rendes osztály: 3.a osztály 

II.  kategória: Tiszta osztály 3.b osztály 

     4.a osztály 

     4.b osztály 

     2.a osztály 

     2.b osztály 

     1.a osztály 



  

 

 

             
Agócsyné Vígh Julianna Kiss Lajos 

Ágoston Csaba Dániel Kissné Oláh Boglárka 

Ágoston Roland Attila Kósa Noémi 

Ágostonné Halász Éva Lados István 

Antal Éva Lukács Krisztián 

Átyim György Maczelka Antal 

Baksa Géza Markovics Andrea 

Baksa Péter Matijevic Benedek 

Baksáné Berek Katalin Matijevic Kata 

Bánáthy János Matijevic Róbert 

Bánáthy Jánosné Matijevicné Pallag Rita 

Barna Etelka Megyesi Anikó 

Bere Zsigmondné Molnár Éva 

Bódi Katalin Nagy Emese 

Bodnár Dorina Nagy Gyöngyi 

Borbély László Nagy János 

Borgye Sára Nemes Dániel 

Dlusztus-Páble Erzsébet Niemi Mária 

Dobosné Szunyog Katalin Nyerges Lajos 

Dr. Kapronczayné Batta Zsuzsanna Ördög Nóra Eszter 

Dr. Törökné Korim Andrea Péter Szabolcs 

Engi Imre Pusztai Csenge nagypapája 

Engi Péter Pusztainé Molnár  

Erdei Ágnes Schüssler Mónika 

Fazekasné H. Erzsébet Sitkei Ágnes 

Gáspár Andrea Stavri Edit 

Gregusné Juhász Eleonóra Szántó Lajosné 

Harangozó házaspár Szemendri Máté 

Hegyközi Tamás Szép Noémi 

Herczeg Mihály Szitásné Kőszegi Irén 

Hopenthalerné Fehér Ilona Tábith Mihály 

Horváthné Tímár Mária Tábithné Bárkai Zsuzsanna 

Jankovics Ferenc Tarjányi Marcell 

Judik Gábor Timár Csilla 

Kanalas György Tóth Ferencné 

Kecskeméti János Tóth Istvánné 

Kelemen Zsolt Turainé Magyar Ibolya 

Kiss Bendegúz Tűz József 

Kiss Botond Vágó Attila 

Kiss Ernő Zádori Benedek 

Turi Mihály Zimányi-Kovács Ferenc 

 Gulyásné Szabó Klára igazgató 

Az alább felsorolt szülőknek, tanulóknak és kol-
légáknak iskolánk szépítése érdekében végzett 
munkáját, felajánlását szeretnénk megköszönni 



 

Megjelent a Százszorszép Gyermekház Szegedi Vakáció című kiadványa, melyből nagyon sok érde-

kes tábor és program választható. Jelentkezhettek: Kerékpáros, Tánc, Görkorcsolyás, Természetbú-

vár, Indián, Német, Kosárlabda, Kukta, Csillagász, Angol, Varró, Tűzzománc, Rajzos, Kerámia, Kö-

télugró Táborba.  

A Fittness – Kötélugrás - úszás Tábort iskolánk testnevelője, Ördög Nóra Eszter szervezi. 

                                A balatonkenesei Önkormányzati Gyermek- és Ifjúsági Tábor hat turnusban 

.                                                                     szervez nyári elfoglaltságokat június 19- augusztus 12-ig. 

 


