
Kányádi SándorKányádi Sándor  

NyárelőNyárelő  
  

Kékell a Küküllő,Kékell a Küküllő,  

talán a nevét istalán a nevét is  

kékellő színérőlkékellő színéről  

kapta ez a szép víz.kapta ez a szép víz.  

  

Kikeleti kék ég,Kikeleti kék ég,  

nyárelői árnyaknyárelői árnyak  

összeszoktak szépen,összeszoktak szépen,  

és nevévé váltak.és nevévé váltak.  

  

Vagy az örök fűzfákVagy az örök fűzfák  

lombja közt üdülőlombja közt üdülő  

legelső rigónaklegelső rigónak  

füttye a Küküllő.füttye a Küküllő.  

  

Kékellő Küküllő,Kékellő Küküllő,  

kökényszemű tündér.kökényszemű tündér.  

Szívemhez, nyelvemhezSzívemhez, nyelvemhez  

hozzáédesültél.hozzáédesültél.  

  

Járhatok akárhol,Járhatok akárhol,  

minden folyópartonminden folyóparton  

a te nyárelőia te nyárelői  

susogásod hallom.susogásod hallom.  

Kányádi SándorKányádi Sándor  

TavaszutóTavaszutó  
  

Ázik a Küküllő,Ázik a Küküllő,  

paskolja a zápor,paskolja a zápor,  

tovatűntén is mégtovatűntén is még  

csurog a fűzfákról.csurog a fűzfákról.  

    

Játszik az esővelJátszik az esővel  

a nap mosolyogva,a nap mosolyogva,  

szivárványhidakatszivárványhidakat  

ível a folyóra.ível a folyóra.  

    

RécefiókákatRécefiókákat  

vezényelő vénekvezényelő vének  

tanítgatják a széptanítgatják a szép  

búvármesterséget.búvármesterséget.  

    

Messzi jár a zápor,Messzi jár a zápor,  

viszi a szél, húzza:viszi a szél, húzza:  

szemlátomást nő aszemlátomást nő a  

nyomában a búza.nyomában a búza.  

    

S meglátván a békákS meglátván a békák  

udvarát a holdnak,udvarát a holdnak,  

holnapra új záport,holnapra új záport,  

záport kuruttyolnak.záport kuruttyolnak.    



Pályáját az egyetem elvégzése után 1962. augusztus 1-jén kezdte. 

Iskolánkba 1982. augusztus 1-jén került. A biológia-földrajz tanítása 

mellett a vöröskeresztes feladatokat is ellátta intézményünkben. 

Nyugdíjba vonulása előtt napközis  nevelői feladatokat látott el. Lé-

nyéből folyton szeretet áradt. Derűje mindenkit magával ragadott.  

Átható mosolyát soha sem felejtjük el. 



Iskolánkban több éves hagyománya van annak, hogy a természettudományos munkaközösség a Föld napja tiszteletére városi Iskolánkban több éves hagyománya van annak, hogy a természettudományos munkaközösség a Föld napja tiszteletére városi 

környezetvédelmi vetélkedőt szervez a város 7. és 8. osztályos tanulóinak számára.környezetvédelmi vetélkedőt szervez a város 7. és 8. osztályos tanulóinak számára.  

Április 19Április 19--én kilenc szegedi iskola 12 csapata vett részt a játékos akadályversenyen, amelyet az iskola környékén, illetve az új-én kilenc szegedi iskola 12 csapata vett részt a játékos akadályversenyen, amelyet az iskola környékén, illetve az új-

szegedi ligetben bonyolítottunk le. A csapatoknak 8 állomásra kellett eljutniuk térkép alapján, ahol különböző természetszegedi ligetben bonyolítottunk le. A csapatoknak 8 állomásra kellett eljutniuk térkép alapján, ahol különböző természet--  és kör-és kör-

nyezetvédelmi feladatokat kellett megoldaniuk.nyezetvédelmi feladatokat kellett megoldaniuk.  

A vidám, jó hangulatú versenyen a következő eredmények születtek:A vidám, jó hangulatú versenyen a következő eredmények születtek:  

1. Rókusi Általános Iskola Mennyei Menyhalak csapata1. Rókusi Általános Iskola Mennyei Menyhalak csapata  

2. Bonifert Domonkos Általános Iskola Földvigyázók csapata2. Bonifert Domonkos Általános Iskola Földvigyázók csapata  

3. Rókusi Általános Iskola Fáncsik csapata3. Rókusi Általános Iskola Fáncsik csapata  

4. Gregor József Általános Iskola Gyurgyalog csapata4. Gregor József Általános Iskola Gyurgyalog csapata  

5. Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. Környezeti csapás csapata5. Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. Környezeti csapás csapata  

6. Petőfi Sándor Általános Iskola Földigiliszták csapata6. Petőfi Sándor Általános Iskola Földigiliszták csapata  

7. Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. Pandák csapata7. Tarjáni Kéttannyelvű Ált. Isk. Pandák csapata  

8. Béke Utcai Általános Iskola Sakura csapata8. Béke Utcai Általános Iskola Sakura csapata  

9. Alsóvárosi Általános Iskola Kuka Manó csapata9. Alsóvárosi Általános Iskola Kuka Manó csapata  

10.Tisza10.Tisza--parti Általános Iskola Világjárók csapataparti Általános Iskola Világjárók csapata  

11.Béke Utcai Általános Iskola Béke a Földről csapata11.Béke Utcai Általános Iskola Béke a Földről csapata  

12. Dózsa György Általános Iskola Földikutyák csapata12. Dózsa György Általános Iskola Földikutyák csapata  

    

Horváthné Tímár MáriaHorváthné Tímár Mária  

munkaközösségmunkaközösség--vezetővezető  
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A Föld Napja történeteA Föld Napja története  
 

970970--ben kezdődöttben kezdődött  
Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. 

április 22-én 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez a történelmi 

jelentőségű esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fon-

tos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek  

a levegő és a vizek védelmére, új környezetvédő szervezetek alakultak, és több 

millió ember tért át ökológiailag érzékenyebb életvitelre. 

19901990--ben világmozgalommá váltben világmozgalommá vált  
Húsz évvel később Denis Hayes és barátai, az ökológiai válság jeleit – a bioszféra 

pusztulását, az ipari szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, 

az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a 

savas esőt, az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 

1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelősségre hívják fel a figyel-

met. 

Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989-ben Kaliforniában létrehozták a 

Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a világ min-

den országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi elő-

adásokig, faültetéstől a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nem-

zetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ün-

nepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a környezetbarát, 

fenntartható társadalom közös vágyával. Több mint 140 ország 200 millió kör-

nyezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, 

falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű program-

mal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot. 

Magyarország az elsők között csatlakozottMagyarország az elsők között csatlakozott  
A felhívásra Magyarországon környezetvédők 1990-ben megalapították a Föld 

Napja Alapítványt és hírközpontot is létrehoztak az első magyar Föld napja ese-

ményeinek koordinálására. Felhívásukra kis falvakban és nagyvárosokban egya-

ránt sokan jelentkeztek. 

A Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeményezéseket – külön hangsúlyozva az isko-

lák és természetesen a pedagógusok szerepét – környezeti könyvek kiadásával, 

vetélkedők összeállításával támogatja. 

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Föld napja 

mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen 

érzik úgy, legalább megpróbálják – és legalább a Föld napján, április 22-én tesz-

nek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti 

vetélkedőt, patak- és falutakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez 

csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom leg-

nagyobb sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a 

Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld napján. 

Az alapítvány a szemléletformálás érdekében évről évre jelentős külföldi művek, 

sőt magyar szerzők környezeti témájú könyveit jelenteti meg. Könyveink közül 

ma már több is ajánlott vagy kötelező irodalom egyetemeken, főiskolákon. Az ala-

pítvány eddig több mint 50 könyvet, ismertető füzetet és négy társasjátékot je-

lentetett meg, többek között 1990 óta minden év április 22-ére, a Föld napjára 

adja ki a washingtoni Worldwatch Institute éves jelentését a világ környezeti álla-

potáról A világ helyzete címmel. 

40 éves a világméretű megmozdulás40 éves a világméretű megmozdulás  
A kezdettől, 1970-től 2010-ig eltelt 40 évben a Föld napja világméretű megmoz-

dulássá vált: több mint egymilliárd ember vesz részt valamilyen környezeti ese-

ményen ezen a napon. A nemzetközi Föld Napja Hálózat 174 országban több mint 

15 000 szervezettel dolgozik azon, hogy kialakítsák "az egyetlen eseményt, ame-

lyet az egész világon egyszerre ünnepelnek, mindenféle származású, vallású és 

nemzetiségű emberek".  

(forrás: internet) 





 



Anyák napja eredete és időpontja 

Anyák napját a legtöbb országban májusban tartják, Magyarországon 

május első vasárnapján ünnepeljük. 

 

 

Történet 

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik 

vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek 

anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során 

később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is megköszöntötték. 

 

Angliában az 1600-as években, a kereszténység elterjedésével, az ünnep 

vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik vasár-

napon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák ünnepét. A család-

juktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehesse-

nek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a 

napra elkészítették az anyák sütijét, az édesanyák számára. 

 

Az Egyesült Államokban először 1872

-ben ünnepelték meg Bostonban az 

anyák napját, Julia Ward Howe segít-

ségével. 

 

1907-ben a philadelphiai Anna M. 

Jarvis próbálta az anyák napját nem-

zeti ünneppé nyilváníttatni. Az ünne-

pet május második vasárnapjára tűz-

te ki, elhunyt édesanyja emlékére. 

Rengeteg időt és energiát szánt arra, 

hogy az ünnepet előbb állami, majd 

nemzetközi ismertségűvé tegye. 

Jarvis a célját 1914-ben érte el, ami-

kor Woodrow Wilson amerikai elnök a 

napot hivatalos ünneppé nyilvánítot-

ta. 

 

Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre fordított ideje miatt nem 

vette észre, hogy hamarosan az ünnepet "felkarolták" a virágkereske-

dők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik Európá-

ban is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek 

hatására az gyorsan népszerűvé vált kontinensünkön is. Az eredeti el-

képzeléshez képest - az élő és elhunyt anyák tisztelete - az ünnep eltoló-

dott az ajándékozás, Jarvis véleménye szerint pedig főképp a virágke-

reskedők hasznának növelése irányába. További élete során oly hevesen 

tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a törvénnyel is szem-

bekerült egy vehemens tüntetése során. Élete végére megbánta tettét és 

nem akarta nevét Anyák Napjával kapcsolatba hozni. 

 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az 

első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 

1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek 

közé az Anyák napját. 

(forrás: internet) 



Anyák nap a 3.a-ban: 

Anyák nap a 4.a-ban: 



Országos döntőben a 4.a fiú kézilabdásai  

 
A Pestszentimre Sportkastélyban került megrendezésre az 

ERIMA gyermekbajnokság U10 korcsoport K2 csoportjá-

nak országos elődöntője. 

A 6 csapatos tornán iskolánk 4. osztályos tanulói II. helye-

zést értek el, és ezzel kiharcolták az ország legjobb 8 csapata 

közé kerülést. 

Eredmények: Törökszentmiklóst 8, Kecskemétet 5 góllal 

verték, majd a keresztjátékban 3-mal verték a Kézilabda UP 

FTC-PLER "B" csapatát. Az utolsó mérkőzésen alulmarad-

tak a házigazda „A” csapatától.  

Csapat tagjai: Kokovecz Ádám, Kószó Máté, Rea Barnabás, 

Nagy-Pál Máté, Gercsó Balázs, Noska Szabolcs, Szalai Pat-

rik, Csamangó Zsombor, Kucsera Balázs, Nagy Martin, Kiss 

Levente,Tamási Dániel, Mandl Gábor edző. 



Újabb szegedi bajnok a magyar kézilabda bajnokságban!  A Pick IFI 

csapata után a 2001-es PICK-Vörösmarty kézilabdás fiai is magyar 

bajnokok lettek! Hatalmas küzdelmeket vívtak hétvégén Békésen a 

szegedi fiatalok. 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 csaták folytak a pá-

lyákon. A Vörösmarty csapata szinte hibátlan védekezéssel, nagy ka-

pusteljesítménnyel, megérdemelten hozta el a bajnoki címet! 

A bajnokcsapat tagjai:  

felső sor: Mandl Gábor edző, Szabó Bence, Csíki Richárd, Hajdú Olivér, 

Marczika Barnabás, Szabó László másodedző, Boróczky Bence, Bor-

bély András, Melnichuk Viktor. 

középső sor: Kovács Csaba, Balán Norbert, Mészáros Csongor, Rea 

Barnabás, Bajusz Gergő, Bajusz Bruno,  

elől: Tóth Ádám   

a képről hiányzik: Szalai Roland 

 

Magyar bajnokok lettek! 



Igaz, nem kézilabdástól idézek, de a mi fiainkra is 

elmondható ugyanez: 

 

„Győzni sohasem könnyű, de megpróbálni azért 

érdemes.” 

Kimi Raikkönen 

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


Az országos elődöntőbe jutott U8-as fiú szivacskézilabda csapatunk 

Nyíregyházán a Bem József Általános Iskolában a nagyon vendégszerető MONBEBÉ 

alapítvány, mint házigazda rendezte meg a keleti csoport U8 korosztály fiú csapatai-

nak országos elődöntőjét. 

A sérülések ellenére sikerrel fejezték be a vörösmartys fiúk a küzdelmet, második 

helyezettként az országos döntőn képviselik a várost és az iskolánkat. 

A győztes csapat tagjai: Újházi Bendegúz, Szűcs Zoltán, Fogarasi Márk, Judik Simon, 

Záhonyi Botond és Kisalbert Tamás. 

Június 3-án vasárnap a DA-

LA Alapítvány rendezett 

meghívásos tornát a 2004-

e születésű szivacskézilab-

dásoknak. A Vörösmarty 

fiú csapata veretlenül, 5 

csapatot legyőzve szerezte 

meg a Kupát. Fogarasi 

Márk  2.a osztályos tanuló 

lett a torna gólkirálya. 

Gratulálunk, és sok sikert 

kívánunk az országos elő-

döntőre is. 



A harmadik negyedik osztályos fiúk atlétika többpróba me-

gyei döntőjét megnyerve bejutott a Budapesten megrendezés-

re kerülő országos döntőbe. 

A csapat tagjai: Nagy-Pál Máté, Gercsó Balázs, Szalai Patrik, 

Kószó Balázs, Noska Szabolcs, Kovács Martin, tartalék 

Csamangó Zsombor. 

 

Atlétika: 



Ökölvívás: 

Gábor Dávid  

Az  Országos Diákolimpián 3. he-

lyezést ért el Salgótarjánban. 



Május 6. Béke - futás 



Idén először vett részt a mi iskolánk abban a Béke-

futásban, amit nemzetközisége miatt PEACE 

RUN  futásnak hívnak, ismernek világszerte! Öröm-

mel tettük ezt, hiszen a világ több mint 140 orszá-

gában már eddig is milliók vettek részt ebben a 

váltófutásban, melynek célja, hogy erősítse a nem-

zetek közötti barátságot. 

A békét jelképező fáklyát egy nemzetközi futócsa-

pat viszi országról-országra. A béke szellemében 

ehhez a váltófutáshoz csatlakozott a mi iskolánk is 

alsó és felső tagozatos, lelkes tanulóival: összesen 

34 fővel, és két kísérővel: Tóthné Kőrffy Edina és 

Ördög Nóra Eszter tanárokkal. 

A Városi Sportcsarnok bejárata előtt vártuk a Sző-

regről érkező csoportot egy másik iskola kisebb 

csapatával. Az eső ellenére a gyerekek és felnőttek 

egyaránt kitartóan vettek részt a futásban a régi hí-

don át egészen a Széchenyi térig, ahol a Városháza 

belső udvaránál egy szívet melengető rövid ünnep-

ség, kis ajándék matrica és frissítő ásványvíz foga-

dott minden résztvevőt! Szép, új, különleges élmé-

nyekkel gazdagodott minden résztvevő. Az ott  ké-

szült képek jól tükrözik a program hangulatát! 



Bácsvíz Kupa Kecskemét 

2013. 04. 07. 
 

Farkas Richárd 2.a: 

- 50 m uszonyos delfin 3. hely, 

- 100 m uszonyos delfin 4. hely, 

- 100 m uszonyos gyorsúszás 4. hely. 

 

Lovász Luca 2.a: 
- 50 m pillangó 2. hely, 

- 100 m uszonyos gyors 1. hely, 

- 200 m uszonyos gyors 1. hely. 

 

 

Tavasz Kupa Hódmezővásárhely 

2013. 05. 18-19. 
 

Farkas Richárd 1. helyezett lett: 
- 50 m, 100 m, 200 m gyorson, 50 m, 100 m uszonyos 

delfinen. 

 

               Lovász Luca: 
- 50 m gyors 1. hely, 

- 200 m gyors 1. hely, 

- 100 m gyors 3. hely, 

- 4X50 m-es gyorsváltó 

tagjaként 3. hely. 

BÚVÁRÚSZÁS 



Május hónapban igazán sűrűn peregtek az események a KÖTÉLUGRÁS háza táján. 

Az edzések mellett három különböző rendezvény helyszínére kapott meghívást is-

kolánk kezdő és haladó kötélugró csoportja. 

Izgatottan készültünk a szegedi óvodai, az iskolai Családi napi, valamint a Kübek-

házán megrendezett Falunapi bemutatókra. 

A Főfasori Óvodába mentünk legelőször, ahol már ismerősként vártak bennünket, 

hiszen másodszor tartottunk az oviban az érdeklődő felnőtt és gyermek közönség-

nek változatos ízelítőt a kötélugrásból. Ezután teljesen új közegben, Falunapi szín-

padi műsorban léptünk föl igazán kedves, hálás, "nagy" közönség előtt. Mindkét 

alkalommal nagyon finom sütikkel, üdítőkkel kedveskedtek a vendéglátók, és jóle-

ső elismerést kaptunk a nézőktől és szervezőktől egyaránt a produkciónkért.  

A Gedói Általános Iskolában a péntek délutáni szeszélyes (viharos szél, szemerké-

lő eső) időjárás ellenére szabadtéren, az iskola szépen kiépített belső udvarán mu-

tattuk be a kötélugró gyakorlatokat. A kötélugrás sokszínűségéből itt is sikeres be-

mutatót tartottunk. Kitartóan dolgozott a csoport apraja-nagyja a mostohább kö-

rülmények ellenére, és a végén az ajándék csokik és sütemények elfogyasztása 

után jó érzésekkel búcsúztunk a vendéglátóinktól. 

 

A kísérő szülőknek külön köszönet a segítségükért!! 

Az ott készült képek önmagukért be-

szélnek! 

 

Ördög Nóra Eszter testnevelő tanár 





Nagy-Pál Máté 4.a Kazinczy Szépkiejtési  Verseny  városi 

IV. helyezés (megyei döntős) 

Uzonyi Gyula 4. a Helyesírási Verseny városi V. helyezés 

Nagy Bettina 4. a Fogalmazási Verseny városi V. helye-

zés 

Nagy-Pál Máté 4.a Matematika Verseny városi X. helye-

zés (megyei döntős) 

Felkészítő tanáruk: Megyesi Anikó 

Kiss Botond 2.a Mozaik Országos Tanulmányi Verseny 

döntőjében 1038 induló közül 72. lett matematikából,  

701 induló közül 16.  helyezést ért el környezetismeret-

ből  

758 induló közül 54. lett anyanyelvből. 

Felkészítő tanára: Turainé Magyar Ibolya 

Berkó Michelle 8.a Országos Né-

met Verseny megyei V I. helyezés 

Fazekas György 7. c.  Országos Né-

met Verseny megyei XII. helyezés 

Felkészítő tanáruk: Cseh Valéria 





Alsó tagozat: 

1. 3.b 596 kg 

2. 4.b 517 kg 

3. 4.a 374 kg 

4. 1.b 368 kg 

5. 1.a 365 kg 

6. 2.a 261 kg 

7. 3.a 232 kg 

Felső tagozat: 

1. 6.a 2113 kg 

2. 7.c 1597 kg 

3. 6.b 1012 kg 

4. 5.b   330 kg 

5. 8.a   255 kg 

6. 7.a   247 kg 

7. 8.c   182 kg 

8. 5.a   74,5 kg 



Az előző évhez hasonlóan idén is meghirdettük „Az osztály-

termek rendje és tisztasága”versenyünket. A 3. a osztály-

nak sikerült elnyerni a trófeát a tavalyi győztes 4. a osztályo-

soktól. Igen szoros végeredmény alakult ki. Az összegzés 

szerint csak 1-1 pont különbség volt az egyes osztályok kö-

zött. Ez is azt bizonyítja, hogy tanítványaink odafigyelnek 

környezetükre, igénylik a szépet és a tisztaságot. Verse-

nyünkön a következő sorrend született: 

1. 3. a osztály 27 ponttal 

2. 4. a osztály 26 ponttal 

3. 1. a 1.b és 2. a osztály 25-25 ponttal 

4. 3. b és 4. b osztályok 23-23 ponttal 

A győztesnek és mindazoknak szívből 

gratulálunk, akik a termek tisztántartá-

sában aktívan részt  vettek. Reméljük, 

hogy jövőre is ilyen szorgalmasak lesz-

tek! 

 



1.   Átyim György 

2.   Sajóné Mihály Réka 

3.   Bánáthy Jánosné 

4.   Niemi Mária 

5.   Cseh Valéria 

6.   Bánáthy János 

7.   Kissné Mészáros Edina 

8.   Dobosné Szunyogh Katalin 

9.   Schüssler Mónika 

10. Kucsera József 

11. Matijevic Róbert 

12. Bere Zsigmondné 

13. Dézsiné Táncsa Patricia 

14. Szalai Szilvia 

15. Szacsvai Éva 

16. Sófi Sándorné 

17. Bakáné Berek Katalin 

18. Baksa Géza 

19. Horváthné Tímár Mária 

20. Havrincsák Gáborné 

21. Furdi Emőke 

22. Varga Anikó 

23. Kovács Attila 

24. Havrincsák Gábor 

25. Halminé Nagy Edina 

26. Masáné Uhrin Márta 

27. Matijevic Rita 

Tisztelt Szülők /kollégák! 

Ezúton köszönjük meg a 
2013.május 11-én megtartott 

társadalmi munkán résztvevő 
kedves szülőknek, kollégáknak 

segítségüket és munkájukat. 

28. Sitkei Ágnes 

29. Horváthné Pataki Helga 

30. Matijevic Kata 

31. Fazekasné H. Erzsébet 

32. Borgye Zoltánné 

33. Nagy Gábor 

34. Tandori Júlia 

35. Ágostonné Halász Éva 

36. Dr. Törökné Korim Andrea 

37. Barna Etelka 

38. Krékityné Dancsó Ágnes 

39. Gregusné Juhász Eleonóra 

40. Kanalas György 

41. Kurucsainé Pécsi Hajnalka 

42. Erdei Ágnes 

43. Harkai Krisztián 

44. Bódi Katalin 

45. Tóthné Kőrffy Edina 

46. Szitásné Kőszegi Irén 

47. Agócsyné Vígh Julianna 

48. Zentai Judit 

49. Borbély László 

50. Nagy János 

51. Hegyközi Tamás 

52. Gáspár Andrea 



Pünkösd előtt 

 

Szent, éhes lelkem, pünkösd ünnepére, 

Mint jóllakott túzok, magadba hullva 

Feledd, hogy büszke, forró szárnyadat 

Cibálja, tépi vének irigy ujja. 

 

Hiszen tudod már mi a Végtelenség: 

A Végtelenség az a magyar bánat 

S hiába vergődsz haló hattyúként, 

Szomorúbb lélek búsul majd utánad. 

 

Ha idejöttél, tündökölj s dalolj csak, 

E végtelen vízen büszkébben ússzál 

S csudáljanak, hogy méltóbban repül 

Zilált szárnyad az égi Sziriusznál. 

 

Szent vagy s ha mégis lenyilaz az Éhség, 

Mint vadludat rozsdás vessző találja, 

Ne sírj, dalold el híres éneked, 

Hogy nyögve várjanak újabb csodára! 

 

József Attila 1923. máj. 18. 

 

Az évelő pünkösdi rózsa vagy kerti bazsarózsa föld alatt gyöktörzset fejleszt, amelyből 40-

80 cm magas mutatós, fényes, összetett levelek és mély bordó, piros, rózsaszínű vagy fehér, 

illatos virágok fejlődnek. A hosszú szárcsúcsokon súlyos virágfejek fejlődnek, ezért ajánlatos 

a tő mellé karót tűzni, és a szárakat hozzákötözni. A rózsafélékhez nem sok köze van, 

kizárólag rózsához hasonlító virágai miatt illetik ezzel a névvel. 



Május 23-án részt vettünk a Juhász 

Gyula Gyakorló Általános Iskola 

szervezésében rendezett Juhász 

Gyuláról szóló 

könyvtárhasználati 

versenyen, melyet 

az 5-6. osztályos 

tanulók számára 

tartottak. Idén a 

10. alkalommal 

rendezték meg a 

vetélkedőt, mi már 6. alkalommal 

vettünk részt ezen a rendezvényen, 

és minden évben tapasztaljuk, érde-

mes felkészülni, megmérettetni tu-

dásunkat,képességeinket egy másik 

iskola által szervezett versenyen, 

mert a részvétel fontosabb a helye-

zésnél.  

Nem értünk el dobogós eredményt, 

de tudásban, tapasztalatban gazda-

godtunk mindnyájan.  

A 6. b osztályos csapat tagjai  a kö-

vetkezők voltak. Csikós-Kumbor 

Dominika, Dorozsmai Dominika, 

Maczelka Viktória és Ugrin Dóra.  





Magyarországon a Gyermeknapot minden évben májusban, az 

utolsó vasárnapon tartják. Célja, hogy felhívja az emberek, a 

világ figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére. 

 

Nemzetközi Gyermeknap (általában június 1.) megünneplése 

Törökországból ered és különösen volt kommunista országok-

ban vált népszerűvé. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített 

Egyetemes Gyermeknap (Universal Children s Day) intézmé-

nye. 

 

Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még Gyermek Hét-

nek hívták), 1950 óta már csak egy napig tart és május utolsó 

vasárnapján tartják. 

 

 

Nemzetközi gyermeknap 

A Nemzetközi Gyermeknapot a világ számos országában meg-

ünneplik, általában (de nem mindenhol) június 1-jén. Az ünne-

pet először Törökországban tartották meg 1920-ban (1920. 

április 23.), majd később a genfi Gyermekjóléti Konferecián 

1925-ben. Nem világos, miért pont június 1-jét választották ki. 

 

 

Egyetemes gyermeknap 

Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta (836(IX). határozat), 

hogy minden országban tartsák meg az Egyetemes Gyermekna-

pot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekei-

nek testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a 

gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták 

a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki er-

re a célra, amit megfelelőnek gondolnak. 

(forrás: internet) 



A 3. a osztályba járó Konrád Kitti 

nem tétlenkedett Gyermeknapon. 

Rajzversenyen vett részt, ahol 2. 

helyezést ért el.  

Eredményéhez gratulálunk! 



A pedagógusnap története nálunk 
 

A pedagógusnap szokása Magyarországon már nem mai keletû, igaz, 

csak a XX. században kezdtük ünnepelni a nemzet napszámosait. A 

szó maga és a foglalkozás - inkább hivatás -, persze sokkal régebben 

létezik.  

Pedagógus, pedagógia  

 

Honnan erednek ezek a szavak? Nos, egyáltalán nem meglepő módon, 

európai kultúránk bölcsőjéből, Görögországból. Paidagógosz volt a 

megnevezése azoknak a művelt rabszolgáknak, akik az előkelők gye-

rekeit iskolába kísérték, a könyveiket vitték, majd a tanítás végezté-

vel hazakísérték őket, és otthon felügyeltek rájuk. A szóösszetétel 

jelentése:  

pais=gyermek; agein=kísérni, vezetni; paidagógosz=gyermekkísérő.  

A római kultúrában is megjelent ez a foglalkozás, de náluk a pedagó-

gus fő feladata már a gyerekek oktatása, nevelése volt. Pedagógia 

szavunk a görög paidagógoszból képzett paidagógia magyar alakja. 

Jelentésköre fokozatosan bővült, napjainkban főként a neveléstudo-

mányt, a nevelésre vonatkozó elmé-

leti és gyakorlati ismeretek rendsze-

rét jelöli.  

 

Pedagógusnap  
 

A pedagógusnapot Magyarországon 

1952 óta ünnepeljük. Ennek előzmé-

nye egy 1951-es minisztertanácsi 

határozat volt, amely a pedagógusok 

munkájának elismeréseként június 

első vasárnapját pedagógusnapnak 

nyilvánította. Régebben a parla-

mentben Kiváló Tanár, Kiváló Tanító 

kitüntetéseket adtak át, országos 

ünnepségeket rendeztek a jeles nap 

alkalmával. Mára az ünnep sokat veszített hivatalos jellegéből, az is-

kolákban elsősorban a gyerekek köszöntik nevelőiket. A kimagasló 

oktató-nevelő tevékenység elismerésére azonban ezen a napon adnak 

át kitüntetéseket napjainkban is, így például Arany Katedra Emlék-

plakett díjat adományoznak a kiváló pedagógusoknak ezen a napon. 

(forrás: internet) 





A tavaszi sugallat 

 

Itt a tavasz, süt a nap, 

a gyerekek vigadnak. 

Várták már a jó időt, 

hogy levessék a nagy cipőt. 

Kiskabát és bicikli 

ez már a tavaszt jelenti. 

Nyílnak már a virágok, 

udvarra vágynak már a diákok. 

 

Nagy Laura Kitti 

Tavasz 

 

Tavasz,tavasz itt a tavasz, 

Virágok is előbújtak. 

Jó a tavasz szeretem 

Madarak is jöttek újak. 

 
 

Kósa Fanni  

Tavaszköszöntő 

 

Visszajöttek már a költöző madarak, 

vidáman csipogják, hogy itt a tavasz. 

Zöldell már a legelő, kellemes a     

levegő. 

Nyílik a hóvirág,repül a gólya, 

nincs több befagyott tócsa. 

Megjelennek a fákon a rügyek, 

ránk pedig vár a tavaszi szünet! 

 

  Prajda Szonja  

A 2. a osztály költőtehetségei: 



Igaz, a testnevelő kollégáink nem túlzottan örülnek, ha 

tanítványaink a távolugró gödörben homokoznak. De a 

gyerekek nagyon szeretnek, és igen kreatívan építenek 

ott. A mellékelt kép is arról árulkodik, hogy a 3. a osztály 

tanulói igen elégedettek munkájukkal. Meg kell hagyni 

valóban szépet alkottak, és jól szórakoztak az építkezés 

közben. 



Nálunk a tanárok is tehetségesek.  

Nemes Dániel tanár úr maketteket készít nem kis türe-

lemmel. Ha van kedvetek, ti is kipróbálhatjátok a nyári 

szünetben, és ha sikerül, hozzátok be, a tieteket is be-

mutatjuk lapunk hasábjain! 



ÖKO-könyvtár  bővítése. 

Sportprogramok 

Jeles napok, ünnepek 

Erdei iskola 

Honlap "ÖKO-hírek" 

DÖK-nap- Gyermeknap 

Környezettudatosság mérése, érté-

kelés. 

Osztálykirándulás. Természetjárás 

Pályázatfigyelő 

Magyar Sport Napja (Plakátkészítés, 

sportjátékok) 

Diákolimpiák, bajnokságok, sport-

versenyek 

Madarak , Fák Napja- Füvészkerti 

foglalkozás 

CORA Utcai Futófesztivál 

Erdei iskola (Dél-Alföld flórá-

ja,faunája, hagyományok) 

 

Kirándulások- természetjárás 

DÖK-nap- Gyermeknap   

Környezetvédelmi Világnap 

Összefogás napja 

"Fő- hajtás" városi vetélkedő 

Éves terv értékelése. 

Június- "Napisten hava" 

Május- "Ígéret hava" 



Néptáncosok bemutatkozása:  

„Járd ki lábam, járd ki most, nem parancsol senki 

most…” címmel a Nemzeti összefogás napja alkal-

mából június 4-én fél ötkor adtak számot isko-

lánk tornatermében a néptáncot tanuló gyere-

kek arról a tudásról, melyet ebben a tanévben 

elsajátítottak. A különböző tájegységek táncai-

val ismerkedhettünk 

ezen az estén. A szép 

zene és a pergő táncok 

mellé varázslatos ru-

hák is társultak, melyet 

a Szeged Táncegyüttes bocsátott rendelkezé-

sünkre. Köszönet érte nekik. 

Szerepeltek az 1.a, 1.b, 2.a, 3.b osztály tanulói. 

A táncokat betanította Halminé Nagy Edina ta-

nító nő. 

Diákjainknak is és Edina néninek is hálásan kö-

szönjük ezt a csodás élményt, melyben része-

sülhettünk. 

 



Iskolánk ezen a napon (június 4-én) meg-

kapta a Vöröskeresztes Bázisiskola táblát, 

melyet igazgatónőnk Gulyásné Szabó Klára 

vett át Buknicz Ivett és Sasvári Krisztina 

megyei Vöröskeresztes vezetőktől. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3. a és 3. b osztályok Csongrád mellett Bokroson töltöttek 

egy fergeteges napot. Hogy mi van ott? Jogosan kérdezheti-

tek. Ha eddig csak képzeletetekben élt a Vadnyugat, akkor 

most megtudhatjátok, hogy minden, amit erről hallottatok az 

itt megelevenedik. Ugyanis egy valóságos Vadnyugati város-

ban jártunk, ahol csizmákat hajítottunk versenyre, parittyát 

dobtunk több-kevesebb sikerrel, patkódobásban is részt vet-

tünk, lovaskocsiztunk, távolugrásban megtudtuk, melyikünk 

bolha, szöcske, béka, nyúl vagy éppen kenguru. Persze ezt 

nem csak előre, hanem hátrafele irányban is kipróbáltuk. 

Még a labirintus és a mocsárjárás sem jelentettek különösebb gondot, 

akinek kedve volt még fejenállásban is versenyezhetett, állatokat is simo-

gathattunk, dédelgethettünk. A hordólovaglásban mindenki a földön vé-

gezte. Közben jól eláztunk, mert az eső is eleredt, de mire a western 

show véget ért az  idő is megjavult. És persze itt még közel sincs vége! 

Ebéd után aranyat is mostunk, amit haza is lehetett hozni. Végezetül 

megtanultuk, hogyan kell a lasszót hajítani. Majd mindenki a saját kezé-

vel készített indián fejdísszel térhetett haza.  

A sheriffnek és a feleségének, valamint az indiánlányoknak és Riconak, a 

banditának is  hálásan köszön-

jük ezt a csodálatos napot! Min-

denkinek szívből ajánljuk akár 

nyárra a családdal vagy a követ-

kező tanévre osztálykirándulás-

ra. 

 



3.a 



3.b 



Lapunk hasábjain szeretnénk köszönetet mondani Kurucsai András-

nak, aki két éven keresztül lelkesen segítette munkánkat. Nélküle 

ez a Hírlevél nem is létezne. Aki nem ismeri Andrist, azoknak szeret-

nénk képein keresztül bemutatni őt  Andris nemcsak kitűnő tanuló, 

de jó sportoló, festeni is szeret és nagy kutyabarát. A mi szeren-

csénk pedig, hogy szereti is, és érti is a számítástechnikát. Igaz, 

hogy hiányozni fog nekünk kedves mosolya, jókedve, de minden 

madár kirepül egyszer fészkéből. Így Andrist is el kell engednünk. 

Egy szép idézettel kívánunk neki nagyon sok szerencsét az élethez: 

"Ha kilépsz az életbe, 

Élj sok boldog évet, 

Szeress te is úgy bennünket, 

   Mint ahogy mi téged.”  

Csapattársakkal 

Kifáradva  verseny után 

Triatlonversenyen 

Csongrádon 

Karácsonykor hú-

gommal, Bettivel 

A kutyá
nkkal 

Így fe
ste

k o
tth

o
n
 



 

Nyári táborok iskolánkban: 

Angol:  

Június 17-21. délelőtt 9-től délután 12:30 óráig 

A tábor költsége: 2.500.-Ft, mely összeggel iskolánk alapítvá-

nyát támogatják. 

Német: 

A csoportok létszáma korlátozott, ezért a férőhelyek feltöltése a 

befizetések sorrendjében történik.  

Fizetési határidő: Június 5. 

Ugrókötél: 

6-12 éves gyerekeknek 2013. június 24-28-ig, délelőtti edzésekkel 9-től 12 óráig. 

A részvételi díj : 4500 Ft öt napra (lehet kevesebb napra is) 

Jelentkezés: a részvételi díj befizetésével jún. 14-ig (a jelentkezés sorrendjében töltjük fel a csoportokat) 

NyelvÉsz: 

A vakáció első hetében (június 14-17.)  11 és 12. 30 óra között tartja Kapronczayné Batta Zsuzsanna a 

Kis NyelvÉsz  tábort elsős gyerekek részére iskolánkban. 

A foglalkozások során anyanyelvi játékokon, mesefeldolgozásokon keresztül játszva gyűjthetnek élet-

koruknak megfelelő ismereteket  a kis nyelvészek. 

A tábor ingyenes, az angol tábor vezetőjével egyeztetve, mindkét elfoglaltság beilleszthető a reggeli és 

a déli étkezés közé. 

A táborok ideje alatt napközis felügyeletet és étkezést biztosítunk.  

Az idei nyáron is rengeteg lehetőség közül választhattok, hogy  hogyan töltsétek kellemesen a szabad-

időtöket. A „SZEGEDI VAKÁCIÓ 2013” c. kiadványból böngészhettek számotokra legmegfelelőb-

bet. Idén ezeknek a táboroknak már a Szent-Györgyi Albert Agóra ad otthont a Kálvária sgt. 23. sz. 

alatt. Ezekből szemezgettünk néhányat kedvcsinálóként: Divattervező, Repülőmodellező, Bútorfestő, 

Tűzzománc, Ékszertervező, Kukta, Kerékpáros, Nyelvi, Jobb agyféltekés rajztábor és még nagyon sok 

más érdekes, mint pl.: Ördög Nóra tanárnő Kötélugrás—Aerobic – Úszás tábora. Ez két turnusban kerül 

megrendezésre: Július 8-tól 12-ig és Július 15-től 19-ig. Bővebben a kiadvány 36. oldalán olvashattok. 

A Balaton is vár benneteket az idei nyáron is. A balatonkenesei táborokra iskolánkban lehet jelentkez-

ni, és hat turnusból választhattok számotokra legmegfelelőbb időpontot. Erről plakátot is helyeztünk ki 

iskolánk folyosóján, illetve érdeklődhettek a jó hangulatról és a kellemes időtöltésről azok-

tól a diáktársatoktól, akik már jártak ebben a táborban. 

A kézilabda szerelmeseinek ajánlom Nagy László nemzetközi kézilabdatáborát Veszprém-

ben, mely június  30-tól július 6-ig tart. 

Nyári vezetői ügyelet iskolánkban: 

Július 3. 17. 31. augusztus 14.  

Hopenthalerné Fehér Ilona igazgatóhelyettes 

Július 10. 24. augusztus  7.  

Gulyásné Szabó Klára igazgató 

Következő tanévünk első Hírmondójába szeretettel várjuk nyári élményei-
tekről készült képes beszámolótokat. 



Szerkesztők: Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

    Gregusné Juhász Eleonóra 

     Kurucsai András 8.c 

     Masa Péter 6.b 

Fotó:     Niemi Mária, Ördög Nóra 

Felelős kiadó:Gulyásné Szabó Klára igazgató 

Ballagás: június 14. 

Évzáró: június 20. 

 


