
 

V. évfolyam 4. szám 



Kun-Szabó Marcell 1. a osztályos kisdiákunk, a Tudásbajnokság megyei döntőjében matematikából, 

melyet Makón, a Kálvin téren található Református Egyházi Iskolában rendeztek, 7. helyezést ért el. 

Gratulálunk Marci! Csak így tovább! Reméljük, legközelebb az országos döntőig is eljutsz! 

Papdi Kíra 4. b osztályos tanulónk továbbjutott  

a városi Kazinczy versenyre, ahol az előkelő IV. helyet szerezte meg. 

Gratulálunk. 



2016. április 15-16-án, Magyarkanizsán  

I. helyezést szerzett csapatával  

Dencsi Lili 1. b osztályos tanulónk,  

aki a Ritmus Tánc- és Fitnesz Stúdió Szeged csapatának tagja. 



2016. április 17-én, Makón  

a Rendőr TE csapatával Gyárfás Sándor 2. b osztályos diákunk  

a Bozsik-program keretében az U7-U9-es korosztálynak megrendezett tornán  

kiemelkedő teljesítményt nyújtott, ezért edzőjétől a következő oklevelet vehette át. 

Sándor 2015. decemberében Algyőn, a Mikulás kupán is szerepelt, ahol 8 csapat 

mérkőzött meg egymással. Ekkor IV. helyezést ért el csapatával. 

 

 

 

 

A közelmúltban a Dózsa pályán 5 csapat mérte 

össze tudását, itt I. helyen végeztek az U8-as kategóriában.  

Sanyi pedig a legjobb játékosnak járó érmet is elhozhatta. 

Május 27-én pedig a Kinizsi pályán megrendezett Megyei Ligán II. helyezést értek el. Ezen a verse-

nyen 6 csapat mérkőzött meg egymással, a két legjobb játékos (egyik Sanyi volt), különdíjként egy 

szobrot kapott, illetve a megnyert kupát is elhozhatta megmutatni. 

Eredményeidhez gratulálunk. 



Szerbiában a  Topolyai Zenei Napok keretében került sor az „Égi húrok” elnevezésű negyedik 

nemzetközi gitárversenyre. Itt mérette meg magát Martin. Korcsoportjában a nemzetközi 

zsűri első díjat adományozott a produkcióért, mely a következő felvételen látható:  
https://www.youtube.com/watch?v=93VIhFvAO_M  

 

Újabb sikeréhez gratulálunk! 

https://www.youtube.com/watch?v=93VIhFvAO_M


SELFIE verseny a Vörösmarty Általános Iskolában 

 

Járjatok nyitott szemmel a városban, illetve a lakókörnyezetetekben, fényképezzetek angol 

nyelvű feliratokat úgy, hogy közben Ti is rajta legyetek a képeken! Egy osztály min.10db, 

max. 30db selfie-vel nevezhet! 

A selfie-ket osztályonként tömörítve az alábbi email címre várjuk: szecsisz@gmail.com Az 

email-ben írjátok meg neveteket, osztályotokat és a nyelvtanárotok nevét. 

A verseny 2016. április 18-án, hétfőn indul. Beküldési határidő: 2016. április 22-e, 

péntek 16 óra. 

Az a nyelvi csoport, aki a legtöbb és legötletesebb selfie-ket küldi, AJÁNDÉKBAN  része-

sül!!! 

SELFIE-re fel! 



______________________________________________________________________________________________________  
 

Ezzel a felhívással buzdította tanítványait és az angolul tanulókat Szécsi Szilvia kolléganőnk.  

A sok  selfie közül bemutatjuk a legjobbakat.  

mailto:szecsisz@gmail.com


Kurucsai Bettina  

és  

Simon Lara  

(6. b osztály) 

fotói 



2016. április 25-én rendhagyó angol órát tartottunk a szegedi Vörösmarty Általános Iskolában. A 

Pick Szeged kézilabda csapatából két külföldi játékos tisztelt meg bennünket jelenlétükkel, Jonas 

Kallman (svéd), és Antonio Garcia Robledo (spanyol). A tanulók a két kézilabda játékosról készí-

tettek egy-egy rövid Power Point-os vetítést, majd videóbejátszások következtek a legjobb pillana-

taikról. Az óra második felében előre megszerkesztett kérdéseket tettek fel a tanulók a vendégek-

nek. 

 

Kíváncsian várjuk a folytatást. Hajrá Pick Szeged! 

 

Szécsi Szilvia 

angol nyelvtanár 



Országos Kötélugró Diákolimpia Döntő 2016.  
 

Kelemen Jázmin 3. b osztályos tanulónk kiváló megyei teljesít-

ménnyel bejutott egyéni összetett kategóriában az Országos Kö-

télugró Diákolimpia Döntőjébe. A versenyt április 9-én Tatán rendezték 

meg, ahol az I-es korcsoportban induló 34 versenyző közül a 16. helyet szerezte 

meg! Külön gratulálunk még ahhoz, hogy fél perces gyorsasági futás versenyszám-

ban: 61-es hajtással a 6. helyre küzdötte be magát!  

Köszönjük a versenyeztetéshez nyújtott alapítványi és szülői támogatást. 

Büszkék vagyunk Jázminra, hiszen színvonalas országos versenyen remek teljesítménnyel 

szerepelt, melyet jól bizonyít a gyakorlatáról ott készült felvétel is.  

Ördög Nóra Eszter felkészítő tanár 

2016. június 8-án  

Mezőkovácsházán mutatták be ugróköteleseink tudásukat 

Mezőkovácsháza város Békés megyében a Mezőkovácsházi járás központja és legnépesebb városa. 

1986-ban kapott városi jogot, 1969 óta tartozik hozzá Reformátuskovácsháza. Termálvizes gyógyfür-

dője van, melyet a külföldi turisták, elsősorban a németek rendszeresen látogatnak. 



Évről évre egyre több meghívást kap kötélugró csoportunk, ami a kötélugrás sportág és iskolánk egy-

re nagyobb népszerűségét mutatja. 

Idén tavasszal eddig két szegedi felkérésnek tettünk eleget. Hátra van még június elején az Agóra 

színpadán történő szereplésünk, majd Mezőkovácsházára készülünk június 8-án, mert az ottani Csa-

nád Vezér Általános Iskola hívott meg bennünket egy nagyszabású Sport napi bemutatóra. 

A tavaszi első fellépésünket április 27-én, szerdán a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Sport 

napján: a " Trapp-nap"-on, a Kar Testnevelési Tanszékén tartottuk. Zsúfolásig megtelt a sportcsar-

nok hallgatókkal, tanárokkal, sportkedvelőkkel. A bemutatónk végén velünk ugrált Sárszegi Dávid 

is, aki kötélugró edzőnek tanul a Szegedi Tudományegyetemen  és sportszakmai gyakorlatát isko-

lánkban tölti. Ő  korábban  Európa- és Világbajnokságokon is eredményesen szerepelt a Magyar Vá-

logatott színeiben. A bemutató után a gratulációk mellett finom túrórudikat, joghurtokat kaptunk 

jutalmul. Ezt követően május 20-án, pénteken délután a Sólyom utcai Rókás Óvodában szerepeltünk 

az ottani Családi sportnapon. Egészen más közönségnek 

mutattuk meg mennyi mindent lehet ugrálni, trükközni, 

hajtani a különböző kötelekkel még a legkisebbeknek is, 

hiszen itt ovisok is ugráltak velünk. Jutalmul a program 

után vendégül láttak bennünket finom enni-innivalóval.  

Köszönjük a rendezvények megvalósításához nyújtott is-

kolai, szülői támogatást, segítséget. Zenés, látványos kö-

télugró gyakorlataink elnyerték a közönség tetszését.  Ér-

demes megnézni a bemutatókon készült képeket is, jól 

tükrözik az ottani pezsgő hangulatot.   

Ördög Nóra Eszter testnevelő-edző 



A Hanzók Örs emlékversenyt 2016. április 24-én rendezték a Maty-éren. 

MK (mini kajak) párosban Kiss Anna 6. a osztályos tanítványunk is rajthoz állt, nem hiába.  

4000 méteren arany érmet szerzett. 

Büszkék vagyunk rád! Gratulálunk. 

Anna a dobogó bal oldalán látható. 



Országos elődöntőre készülnek a III. korcsoportos fiú kézilabdásaink 

 

Április 26-án az 5-6. osztályos vörösmartys fiú kézilabdások a megyei döntőn megismételték a városi 

döntőben nyújtott teljesítményüket, megverték a Madách Imre Általános Iskola csapatát. A szentesi 

Koszta József Általános Iskola negyedik, az algyői Fehér Ignác Általános Iskola harmadik, a Madách 

Imre Általános Iskola második, intézményünk a Vörösmarty Mihály Általános Iskola első helyezést 

ért el.  

Gratulálunk a csapatnak, és további sikereket kívánunk az országos elődöntőre. 

 

A csapat tagjai:  

Kovács Martin, Csíki Krisztián, Simon Attila, Bátky Máté, Kószó Balázs, Újházi Bendegúz, Szilasi 

Zsombor, Záhonyi Botond, Fogarasi Márk, Monoki Tamás.  

Testnevelő: Mandl Alice 

http://www.koszta-szentes.hu/


2016. május11-16. 

Neuss 
 

A pünkösdi hétvégét 2 utánpótlás csapat (U14 és U12) is 1500 km-re töltötte Szegedtől. Neuss-ban a 

Quirinus-Cup-án vettek részt. 20 órás utazás után egy kis pihenő, majd pénteken és szombaton a cso-

portmeccsek vártak a fiúkra. Mind a két csapat jól vette az akadályokat és legjobb 8 közé kerül-

tek.  Serfőző Zsolt csapata sajnos bár a negyeddöntőt elveszítette vasárnap, de a "kicsik" így is na-

gyon szép eredménnyel zárták a tornát.  

A Mandl-csapat azonban tovább hengerelt és a negyeddöntőben a Alsóörs csapatát is biztosan utasí-

totta maga mögé.  Az elődöntőben a favoritnak kikiáltott Düsseldorf csapatával igen kemény, és szín-

vonalas mérkőzést játszottak, de szerencse és a jobb játék a szegedi csapat mellé állt.   

A döntőben a dormagen-i fiatalok kerültek a szegedi reménységek útjába. A Pick-Vörösmarty ha-

mar megmutatta, hogy miért ŐK a legjobbak. Kb. 2000 ember előtt, lehengerlő, magabiztos játékkal 

17-5 végeredménnyel zárult a döntő.  

Az aranyérmes csapat tagjai 

 (Vörösmarty-sok vastaggal szedve): 

Bajus Bruno, Bajusz Gergő, Balán Norbert, Borbély András, Csíki Richárd, Kovács Csaba, Lőrincz 

Marcell, Marczika Barnabás, Mészáros Csongor, Nagy Balázs, Rea Barnabás, Sarusi Kiss László, Szabó 

Bence, Tóth Ádám. 

Edzők: Mandl Gábor, Szabó László 

 
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/rhein-kreis/sport/wenn-der-ball-einfach-viel-zu-gross-ist-aid-1.5980594 
 

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/rhein-kreis/sport/wenn-der-ball-einfach-viel-zu-gross-ist-aid-1.5980594


Újabb utánpótlás hír!  

 

2016.05.19-én, Nyíregyháza rendezte a kézilabda Diákolimpia IV. korcsoport területi döntőjét. Az 

országos döntőbe való jutás csak az arany érmesnek lehetséges. Négy nagyon jól felkészített csapat 

versengett, hogy ők legyenek a legjobbak: Nyíregyháza, Békéscsaba, Soltvadkert és a szegedi Vörös-

marty iskola csapata. Az első mérkőzésen egy igen erős Nyíregyházával találkozott a szegedi csapat, 

de mint mindig, most is helyén volt a szívük és magabiztos játékkal nyerni tudtak. A második mérkő-

zésen a (másik páros győztese) Békéscsaba fiai próbálták megállítani a Mandl-legénységet. Minden 

lehetséges védekezést-támadást elővett az ellenfél, de ez sem volt elég, hogy a szegedi kézilabdásokon 

"kifogjanak"!  Így a június elején Miskolcon megrendezésre kerülő Kézilabda Diákolimpia döntőjé-

re a szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola kézilabdás csapata utazik. 

A győztes csapat: 

felső sor:Kiss Levente, Balán Norbert, Csíki Richárd, Lőrincz Marcell, Bajusz Gergő, Mandl Gábor 

edző 

középen: Csamangó Zsombor, Kovács Csaba, Tóth Ádám, Rea Barnabás, Mészáros Csongor, Bor-

bély András, Gercsó Balázs 

kapusok: Szalai Roland, Boróczky Bence 

A képről hiányzik: Mandl Alice edző 



ERIMA-Bajnokság 

2016. május 27-29. Mezőtúr 

 
Óriási szegedi fiesta volt a Gyerekbajnokság döntőjében! A felnőtt viszonyokat tökéletesen leképező 

finálét hozott a fiú U14-es és a leány U13-as korosztály Mezőtúron rendezett nyolcas döntője. A győz-

tes a lányok között a Győr ( FTC ellen), míg a fiúknál – a profiktól eltérően – a PICK- VÖRÖS-

MARTY SZEGED (ÉKI Veszprém ellen) lett.  

A B jelű négyesben a PICK-VÖRÖSMARTY menetelt nagy magabiztossággal, s mellette a Debrecen 

került az elődöntőbe. A cívisvárosiak alaposan megnehezítették az Éles Kézisuli dolgát a fináléba ju-

tásért (18-17). Az FTC a Szegednek mindössze tizenegy gólt lőtt, így a Tisza-partiak 19-11-es sikerrel 

kerültek a döntőbe. 

A fináléban aztán a Szeged remekelt az első félidőben, már 10-5-re vezetett, s Éles József tanítványai 

később sem tudtak fordítani, így a Tisza-partra került a bajnoki cím. 

Ezzel a Magyar Bajnoki címmel lezárult egy korszak a PICK-VÖRÖSMARTY életében, hiszen a 

gyerekbajnokság számukra véget ért, jövőre már "kiöregednek". Mandl Gábor tanár úr méltán 

büszke lehet tanítványaira, akik négyszer lettek Magyar Bajnokok (elsőt Révész Edinával), és egy-

szer bronzérmesek. 

A VÖRÖSMARTY csapatára vár még egy Diákolimpiai döntő, és bízunk benne, hogy ott is hasonló-

an szép eredményt fognak elérni a MANDL-fiúk!!! 

A Magyar Bajnok csapat:  

 felső sor: Mandl Gábor tanár úr, Buday Dániel (volt Vörösmarty-s), Szabó Bence, Bajus Bruno, 

Csíki Richárd, Lőrincz Marcell (különdíjas), Balán Norbert, Bajusz Gergő, Nagy Balázs, Szabó 

László másodedző, Buday Ferenc 

 középen: Kovács Csaba, Borbély András, Rea Barnabás,  Tóth Ádám, Mészáros Csongor 

elől a kapusok: Sarusi Kiss László, Marczika Barnabás (különdíjas), Szalai Roland (betegség miatt 

hiányzik a képről) 

Szép volt Szeged, szép volt PICK-VÖRÖSMARTY! Gratulálunk! 

 

A kézilabdás híreket köszönjük Balán Ritának és a  

Taxi Plusz-nak 

62/555-555 
62/777-777 
+3630/4-555-555 
+3670/70-111-70 
http://www.delmagyar.hu/sport/pick-vorosmarty_u14_korosztalyukban_a_legjobbak/2476690/  

http://www.delmagyar.hu/sport/pick-vorosmarty_u14_korosztalyukban_a_legjobbak/2476690/
http://www.delmagyar.hu/sport/pick-vorosmarty_u14_korosztalyukban_a_legjobbak/2476690/


Két héttel ezelőtt az Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt bajnokság a Pick Vörösmarty sikerével 

lezárult. Azonban pihenőre nem mehettek még a fiúk, hiszen újabb nagy megmérettetés várt rájuk 

június 10-12 között Miskolcon: az Országos Diákolimpia Döntőre készültek.  

A hétvégén a IV. korcsoportos kézilabdázás fellegvára volt Miskolc. Igazán színvonalas megnyitóval, 

olimpiai láng fellobbanásával és az olimpiai esküvel kezdetét vette ennek a szezonnak az utolsó verse-

nye. 

A verseny péntek délelőtt sorsolással kezdődött, ahol a Vörösmarty ellenfelei: Gödöllő, Ózd és Buda-

örs csapatai lettek. Pénteken és szombaton a csoport meccsek vártak a szegedi tehetségekre. Nagyon 

jó játékkal biztosították helyüket a 4 legjobb csapat között. Az elődöntőben vasárnap reggel a Komló 

csapata várt a fiúkra. Kicsit álmos kezdés után magabiztos győzelemmel biztosították helyüket a va-

sárnap délutáni döntőbe. 

A döntőben azzal a Gödöllővel kellett szembe néznie a fiúknak, akik a csoport meccsek alatt megke-

serítették a dolgukat. Nagy akarattal, nagy szívvel és nagy játékkal, 21-18 győzelemmel a Szegedi Vö-

rösmarty Mihály Általános Iskola 2001-es csapata lett a Diákolimpiai Bajnok! 

Ebben a szezonban mindent megnyert a Mandl-legénység: 2015 augusztusban: Cell-kupa 

(Veszprém), 2016 május eleje Neuss (Németország) torna megnyerése, 2016 május közepe: Magyar 

Bajnokok, és 2016 június eleje: Diákolimiai Bajnokok. 

Felkészítő tanáruk és edzőjük Mandl Gábor méltán lehet büszke csapatára! A következő szezonra is 

sok sikert kívánunk a csapatnak és edzőjének! 

 

A Diákolimpia Bajnok csapat tagjai: 

felső sor: Boróczky Bence, Kiss Levente, Csíki Richárd, Lőrincz Marcell (különdíjas), Balán Nor-

bert, Bajusz Gergő, Mandl Gábor és Mandl Alice 

középen: Csamangó Zsombor, Gercsó Balázs, Borbély András, Rea Barnabás, Mészáros Csongor, 

Tóth Ádám 

elől: Kovács Csaba 

 
http://www.delmagyar.hu/sport/az_orszag_legjobbja_lett_a_szegedi_vorosmarty_kezilabdacsapata/2478822/ 
 

Diákolimpiai Bajnokok 

GRATULÁLUNK!!! 

http://www.delmagyar.hu/sport/az_orszag_legjobbja_lett_a_szegedi_vorosmarty_kezilabdacsapata/2478822/




Ne csak mindig a sportról írjunk, hanem az iskoláról is!  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának elismerő oklevele: 

Magyarország Jó tanuló- Jó sportolója 2015 elismerést vehetett át  2016.06.09-én Balán Norbert a 

Pick-Vörösmarty U14 kiváló kézilabdása, iskolánk büszkesége. Norbert 8 évig kitűnő bizonyítvány-

nyal és számos bajnoki címmel, torna győzelmekkel és most már Diákolimpia címmel is büszkélked-

het. 

Újabb bizonyíték, hogy a sport mellett is lehet jól tanulni! 

 

Gratulálunk, és a Deák Ferenc Gimnázium speciális angol tagozatán is további sok sikert kívánunk!  



Atlétika 

Az atlétika diákolimpia városi több-próba bajnokságán három korosztályban,  

hat csapatunk képviselte a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát. 

 

EREDMÉNYEK 

 

 
Testnevelő: Mandl Gábor és Mandl Alice 

Gratulálunk az eredményekhez, és további sikereket kívánunk a megyei döntőre. 

Verseny megnevezése Csapattagok neve   Helyezés 

I. korcsoport leány két-próba 

Varga Míra, Árpási Boglár-

ka, Tamási Hanna, Szögi 

Alexandra, Lovász Janka, 

Katona Jázmin 

I. 

I. korcsoport fiú két-próba 

Fintor Keve, Hegyes Máté, 

Kis Bendegúz, Beder Máté, 

Dékány Konrád, Király Dá-

vid 

I. 

II. korcsoport leány három-próba 

Almási Dóra, Borgye Gabri-

ella, Csamangó Lili  

Kovács Réka, Szalai Szabi-

na, Tomai Kinga 

III. 

III. korcsoport leány négy-próba 

Kiss Anna,  Lovász Luca, 

Varga Kitti, Almási Csenge, 

Kéri Romina, Letenovics 

II. 

III. korcsoport fiú négy-próba 

Bátky Máté, Csíki Krisztián, 

Farkas Richárd, Kovács 

Martin, Sekhon Noel 

Shane, Simon Attila 

III. 

Verseny megnevezése Versenyző neve   Helyezés 

I. korcsoport leány két-próba Tamási Hanna, I. 

I. korcsoport leány két-próba Árpási Boglárka, II. 

I. korcsoport fiú két-próba Kis Bendegúz I. 

I. korcsoport fiú két-próba Dékány Konrád II. 

I. korcsoport fiú két-próba Fintor Keve III. 

II. korcsoport leány három-próba Csamangó Lili III. 

III. korcsoport fiú négy-próba Simon Attila III. 



A 3. a osztályos Lovász Janka (cápa), az 5. a osztályos Farkas Richárd (serdülő) és szintén 5. a osztá-

lyos Lovász Luca (serdülő) korosztályos versenyzők, Dunaújvárosban a Fabó Éva sportuszodában 

jártak a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzőjeként. Kiváló eredményeikről olvashattunk 

2016. április 28-án a Délmagyarország hasábjain. 

Mindhármuknak gratulálunk a szép eredményekhez, és további sikeres versenyzést kívánunk! 

http://www.delmagyar.hu/sport/buvaruszas_30_ermet_nyertek/2472488/ 

 

 

2016. június 5-én Gyöngyösön az Országos Diákolimpián Janka a következő eredményeket érte el: 

50 pille: II. helyezett 

50 gyors, 100 gyors, 200 gyors: I. helyezett  

Köszönjük a szép eredményeket. Büszkék vagyunk rád. Pihenj sokat a nyáron! 

http://www.delmagyar.hu/sport/buvaruszas_30_ermet_nyertek/2472488/


Mandl Gábor testnevelő 

 

A héten két egymást követő napon olvashattunk a Délmagyarország hasábjain Mandl Gábor testne-

velő kollégánkról. 2016. április 27-én az alábbi cikk arról is számot adott, hogy hogy a Pick Szeged 

kiváló kézilabdása, a jövő reménysége, Bajus Brunó jelenlegi edzője Gábor.  

http://www.delmagyar.hu/sport/bajus_bruno_a_jovo_remenysege/2472353/ 
 

Majd a következő napon 2016. április 28-án egy fél 

oldalas cikkből azt is megtudhattuk, hogy Gábor-

nak milyen gyermekkora volt. Baján, a halászlé vá-

rosában született és nevelkedett, a szabadban, a ter-

mészet közelében nőtt fel és fény derült arra is, 

hogy neki is voltak csínytevései. Megtudhattuk, 

hogy a bigézés volt a kedvenc játéka, szerette a Pus-

kák és galambok c. Tatay Sándor regényt, és rajon-

gott Maci Laciért és Foxi Maxiért. Ezekről, mi kol-

légák már sokat hallottunk, de jó volt az újság ha-

sábjain is olvasni róla.  

Gábor, nagyon jó egészséget és további sikeres ta-

nítványokat, jó munkát kívánunk! 

Kollégáid nevében: Gregusné Juhász Eleonóra 

http://m.delmagyar.hu/sport/
kezilabda_kihivas_a_templomteren/2472497/ 

http://www.delmagyar.hu/sport/bajus_bruno_a_jovo_remenysege/2472353/
http://m.delmagyar.hu/sport/kezilabda_kihivas_a_templomteren/2472497/
http://m.delmagyar.hu/sport/kezilabda_kihivas_a_templomteren/2472497/




Fitnesz 

www.delmagyar.hu/sport/palyan_az_utanpotlas/2473301/ 

Kiskunlacházán rendeztek fit-kid A  és B kategóriás versenyt, ahol iskolánk 5. a osztályos tanulója, 

Kéri Romina egy új gyakorlattal, egy bennszülött tánccal 3. helyezést ért el. 

Romina a Phoenix Fitness csapatának tagja. 

Romina, ügyes voltál, gratulálunk. 

http://www.delmagyar.hu/sport/palyan_az_utanpotlas/2473301/


Iskolánk volt tanítványáról a Délmagyarország hasábjain olvashattunk. 



15. oldalunkon illetve a következő linkre kattintva bővebben is olvashatnak a bajnokokról. 

http://www.delmagyar.hu/sport/pick-vorosmarty_u14_korosztalyukban_a_legjobbak/2476690/  

http://www.delmagyar.hu/sport/pick-vorosmarty_u14_korosztalyukban_a_legjobbak/2476690/
http://www.delmagyar.hu/sport/pick-vorosmarty_u14_korosztalyukban_a_legjobbak/2476690/


 http://www.delmagyar.hu/sport/vago_fanny_csok_a_kupanak/2475778/ 

Volt tanítványunk Vágó Fanny 

Borbély László kiállítása 
Fakavicsok tánca címmel 

2016. április 4-től 29-ig volt látható  

az Odesszai fiókkönyvtárban 

Fából, termésekből, kavicsokból, magokból készült képek, me-

lyek kollégánk termét is dekorálják, kis időre más helyszínre 

költöztek. 

http://www.sk-szeged.hu/kiallitas1/-/content/fakavicsok-tanca-%E2%80%93-borbely-laszlo-kiallitasa-799928 

http://www.delmagyar.hu/sport/vago_fanny_csok_a_kupanak/2475778/
http://www.delmagyar.hu/sport/vago_fanny_csok_a_kupanak/2475778/
http://www.sk-szeged.hu/kiallitas1/-/content/fakavicsok-tanca-%E2%80%93-borbely-laszlo-kiallitasa-799928


Nemcsak gyermekeink sportos eredményeire vagyunk büszkék, hanem két tanítványunk, Varga 

Mira 2. a és Varga Kitti 6. b osztályosaink édesanyjára, Maróti Nórára is, hiszen őt választották az 

ország első fitneszmodell anyukájának. A képeket nézve, nem hiába! Megérdemelte. Ha a sorok közé 

olvasunk azt is megtudjuk, hogyan él, mit eszik, hogy ilyen jól nézzen ki. Bővebben a következő link-

re kattintva olvashatnak róla. 
 
http://www.delmagyar.hu/egeszseg/a_testunk_nem_hulladeklerako/2476523/ 
 

http://www.delmagyar.hu/egeszseg/a_testunk_nem_hulladeklerako/2476523/


Felsős színjátszó csoport bemutatója 

Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás c. novellájának  

saját feldolgozását láthattuk 

2016. május 6-án 



A felsős színjátszó szakkör tavaszi bemutatóján Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás 

című novelláját mutatta be. Saját feldolgozás alapján, három hónapig tartó elő-

készületek, próbák után. A témaválasztás az iskola nevelési programjához igazo-

dott, melyben a hirtelen, meggondolatlan tettekre hívta fel a figyelmet. Arra, 

hogy senki, semmilyen körülmények között sem ütheti meg a másikat, bármit te-

gyen is. Az előadók a novella segítségével igyekeztek a problémák helyes, nyugodt 

megoldására fektetni a hangsúlyt. A nézőtéren uralkodó figyelem, érdeklődés bi-

zonyította, hogy mennyire időszerű ilyen témával foglalkozni. A siker méltán 

megérdemelt volt.  

Betanította: Bánáthy Jánosné 

Az alsós színjátszó csoport a magyar népmesék egyik legszebbikét, Benedek 

Elek: Kacor király című meséjét elevenítette meg előttünk. A mese mindig hor-

doz számunkra valamiféle üzenetet, tanít, nevel, szórakoztat és kikapcsolódást 

nyújt. Az előadás alatt ezeket mind megtapasztalhattuk. Felnőttként is öröm volt 

nézni, és egy kicsit gyermeknek lenni. 

Ebben a mesében sokkal ravaszabb a macska, mint a róka. Túljár a ravaszdi 

eszén. Arra tanít bennünket ez a mese, hogy merjünk talpraesettek lenni, és 

használjuk ki lehetőségeinket, de lehetőleg a legokosabban. 

Betanította: Kissné Mészáros Edina 

Köszönjük az élményeket. 



Alsós színjátszó csoport bemutatója 

2016. június 8-án 

A  darabot betanította: 

Kissné Mászáros Edina 



2016. május 23.  

 

A Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola rendszeresen megrendezi a könyv- és könyvtárhasználati 

versenyét, amelyekre a mi iskolánk is jelentkezik minden évben egy-egy csapattal.  

Idén Janikovszky Éváról szólt a vetélkedő, melyre lelkesen készült a 6. b osztály négy tanulója:  

Radics Szintia, Baka Dániel, Köböl Márk és Szabó Alex. 

Megtekintettük a Somogyi könyvtár Janikovszky-kiállítását is, majd a versenyre is felkészültünk egy 

képzeletbeli interjúval az 50 éves írónővel. 

A többi csapat jobb volt nálunk, nem értünk el fényes eredményt, de egy tartalmas délutánnal gazda-

godtunk.  

Megismertük Janikovszky Éva életútját, szegedi kötődését, számos regényéből olvastunk részleteket, 

gyarapítottuk könyvtárhasználati ismereteinket. 

Szántó Lajosné  

felkészítő tanár 

Művei: 

 

1. 1957 – Csip-Csup (Kispál Éva néven) 

2. 1960 – Szalmaláng (regény) 

3. 1962 – Aranyeső (regény) 

4. 1962 - Te is tudod? 

5. 1965 – Ha én felnőtt volnék 

6. 1966 – Akár hiszed, akár nem 

7. 1967 – Jó nekem 

8. 1968 – Felelj szépen, ha kérdeznek 

9. 1969 – Bertalan és Barnabás 

10. 1970 – Málnaszörp és szalmaszál 

11. 1972 – Velem mindig történik valami 

12. 1974 – Kire ütött ez a gyerek? 

13. 1975 – Már óvodás vagyok 

14. 1976 – A nagy zuhé 

15. 1978 – A lemez két oldala (felnőtteknek) 

16. 1978 – Már megint 

17. 1980 – Az úgy volt… 

18. 1983 – Már iskolás vagyok 

19. 1983 – Örülj, hogy fiú! (felnőtteknek) 

20. 1983 - Örülj, hogy lány! (felnőtteknek) 

21. 1985 – A Hét bőr 

22. 1991 – My Own Budapest Guide, Mit mir in Budapest 

(ifjúsági útikönyv) 

23. 1997 – Felnőtteknek írtam 

24. 1998 – Mosolyogni tessék! (felnőtteknek) 

25. 1999 – Cvikkedli 

26. 2000 – Ájlávjú (felnőtteknek) 

27. 2001 – De szép ez az élet! (felnőtteknek) 

28. 2002 – Ráadás (felnőtteknek) 

 

 

 

Nyárra az írónő műveit ajánljuk mindenkinek olvasásra! 

Janikovszky Éva 

Kucses Éva Etelka Nametta néven született 

1926. április 23-án Szegeden. Nevét később 

Kispálra magyarosította. Szegedi szülőháza 

a Bolyai utca 19. szám alatt található, 

amelynek falán ma emléktábla van elhelyez-

ve. Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, 

költő, szerkesztő. Budapesten halt meg  

2003. július 14-én. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/

Janikovszky_%C3%89va#M.C5.B1vei 

Janikovszky Éva sírja 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila-d%C3%ADj
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lt%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/2003
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janikovszky_%C3%89va#M.C5.B1vei
https://hu.wikipedia.org/wiki/Janikovszky_%C3%89va#M.C5.B1vei


Május 31-én a Gedói Általános Iskola rendezte meg a Csongrád megyei népdaléneklési versenyt, me-

lyen iskolánk két tanulója: Buczkó Anita 4. b és Kollár Martin 7. b osztályos tanulónk vett részt. 

A színvonalas versenyen diákjaink ugyan nem értek el helyezést, mégis dicséret illeti őket szorgalmu-

kért, számos egyéb kötelezettségük mellett (zeneiskolai hangszervizsgák) kitartóan, ügyesen vettek 

részt ezen a megmérettetésen is, melyen további tapasztalatokat, rutint szerezhettek. 

Szántó Lajosné 

felkészítő tanár 



2016. június 3. 

Szent-Györgyi Albert Agóra 

Művészeti Gála és Tehetségnap 





2016. június 6-án 

dallal, verssel, furulyázással és gitármuzsikával  

köszöntötték diákjaink pedagógusaikat 

Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként júni-

us első vasárnapját PEDAGÓGUSNAP-nak nyilvánította. Megünneplésére először 1952-ben került 

sor: ekkor átadták a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak. Jelenleg a ki-

magasló oktató-nevelő tevékenység elismerésére adományozhatóak szakmai díjak. Megünneplése so-

kat veszített hivatalos jellegéből, intézményi szinten elsősorban a gyermekek köszöntik tanáraikat.  

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/pedagogusnap 

Sass Ervin: Köszöntő pedagógusnapra 

 
Rózsát hoztunk 

köszöntőnek 

Pedagógusnapra, 

tudjuk, hogy a 

tanár bácsi 

örömmel fogadja. 

Piros rózsa 

a mi hálánk, 

és köszönjük szépen, 

hogy tanított 

jóra-szépre 

egész hosszú évben. 

Gondoljon majd 

szeretettel 

erre az osztályra, 

rózsát hoztunk, 

ez most a mi 

szívünk dobogása! 

 

 

http://dalokversek.hu/versek/versped.htm#koszon 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/pedagogusnap
http://dalokversek.hu/versek/versped.htm#koszon


Június - "Napisten hava" 
 

 

 ÖKO-faliújság havi aktuális dekorációja. 

 Nemzeti összetartozás napja és Tehetségnap 

 Művészeti Gála iskolánk tehetséges tanulóival: VI. 3. (Agóra) 

 DÖK-nap (Projekt nap): VI. 9.  

 (Gyomaendrőd, Bárka Látogatóközpont– alsó) 

 (Osztálykirándulások – felső) 

 Osztálykirándulások: VI. 10. 

 Kulturált viselkedés, természetes és mesterséges környezet megfigyelése 

 Kitekintés a nyárra, vakáció alatt se feledkezz meg arról, hogy „Ökoiskolás” vagy! 

 Nyári táborok: 

 Angol, Német, ÖKO, Ugróköteles, Néptánc, NyelvÉsz 

 Bankett: VI. 13. 

 Ballagás: VI. 15. 

 Tanévzáró: ÖKO-san: VI. 24. 

 Sportprogramok (folyamatos) 

„ VENDÉG VAGY A VILÁGBAN, 

ÉS EZ A VILÁG SZÉP VENDÉGFOGADÓ. 

 

VAN NAPSUGARA, VIZE, PILLANGÓJA, MADARA. 

VAN VIRÁGJA RENGETEG SOK. 

 

TANULJ MEG ÖRVENDENI NEKIK! 

 

IGYEKEZZ TÖBBET TÖRŐDNI AZZAL, 

AMI MÉG A VILÁG SZÉPSÉGEIBŐL 

CSODÁLATOSKÉPPEN MEGMARADT.” 

 

Wass Albert 



Papírgyűjtés 

2016. április 14. 

4. a osztály veteményezés közben 

Alsó tagozat: 

1. a  978 kg 

1. b 956 kg 

3.b  904 kg 

2. b  612 kg 

4. a  506 kg 

3. a  424 kg 

4. b 315 kg 

2. a  269 kg 

Felső tagozat: 

7. a  1088 kg 

7. b   826 kg 

5. a    715 kg 

6. a    276 kg 

8. b    249 kg 

6. b    229 kg 

8. a      94 kg 



A Bálint Sándor Művelődési Ház idei gyermekrajzpályázatának címe: "Az én Újszsegedem". A ki-

írás szerint Újszeged szépségeit, különleges helyeit bemutató rajzokat készíthettek a tanulók, de vár-

tak olyan pályamunkákat is, amelyek azt mutatták be, hogyan válhat szebbé, élhetőbbé, tisztábbá 

közvetlen környezetünk, Újszeged. 

 

Négy nagy triplex kartont bocsátottak a rendelkezésünkre, melyeket ki is használtunk. A következő 

tanulók alkotásai megtekinthetők voltak a kiállításon május 4-ig: 

Átyim Alexandra  5. osztály 

Nagy Elvira Anna   5. osztály 

Nagy Laura Kitti  5. osztály 

Fuksz Fanni  5. osztály 

Sebők Adrienn  5. osztály 

Vikor Vanessza  5. osztály 

Lovász Luca  5. osztály 

Héger Dominika  5. osztály 

Prajda Szonja  5. osztály 

Fodor Petra  5. osztály 

Lovász Janka  3. osztály 

Papdi Kíra  4. osztály 

Molnár Csongor  4. osztály 

Nagy Brigitta  4. osztály 

Nagy Angéla  4. osztály 

Lucza Lili  4. osztály 

Molnár Csongor  4. osztály 

Nagy Brigitta  4. osztály 

Sófi Máté Benedek 4. osztály 

Kulcsár Dániel  4. osztály 

Kulcsár Dániel  4. osztály 

 

Közülük hárman, Lovász Janka, Nagy Laura Kitti, Sebők Adrienn, különdíjban részesültek a április 

15-én, 11 órakor kezdődő megnyitón.  

Rajzpályázatok 



A 2015/2016 évi iskolagyümölcs programon 

belül pályázatot hirdetett az Interfruct 

TÉSZ Kft., melyre iskolánkból Papp Enikő 

1. b osztályos tanuló küldte be alkotását. 

A rajzokon kedvenc mesehősökkel kellett 

népszerűsíteni az egészséges életmódot, rek-

lámozva velük a zöldség- és gyümölcsfo-

gyasztás fontosságát. Enikő részvételéért egy 

értékes könyvet és oklevelet kapott ajándék-

ba ezen az országos rajzpályázaton. 

A könyv címe: Miért eszünk? 

 

Enikőnek gratulálunk és további jó rajzolást 

kívánunk! 



A Kiskunsági Nemzeti Park a Mártélyi Tájvédelmi Körzet megalakulásának 45. évfordulója alkal-

mából alkotói pályázatot hirdetett „Mit csinált a nagyapád? – Hagyományok a természetben cím-

mel. Erre a felhívásra két 3. b osztályos diák készített rajzot: Kiss Bella Fruzsina és Csipak Miklós. 

Bella a méhészetet, Miklós a bányászat mesterségét örökítette meg. Részvételükért ezt az emlékla-

pot kapták. 

Mind a kettőjüknek gratulálunk. Várjuk a további szép rajzokat! 



A Madarak és fák napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra a 4. b osztályosok a következő 

csodaszép rajzokat készítették. Nagy izgalommal várjuk az internetes szavazás eredményét. 

Fiúk, lányok! A munkátok előtt fejet hajtunk és úgy gratulálunk, helyezéstől függetlenül. 

 



Madarak és Fák napi vetélkedő és totó 

2016. május 10. 

 
Turainé Magyar Ibolya szervezésében rendeztük idén is a Madarak és Fák Napjához kapcsolódóan a 

Zöld akadályversenyünket, melyen óvodások versenyezhettek idei első évfolyamos diákjainkkal. Új-

szegeden az Erzsébet liget adott helyet a rendezvényünknek. A vegyes csapatok (nagycsoportos óvo-

dás és 1. osztályos tanulók) 6 állomáson játszva tanulhattak. A feladatok között szerepelt: közmon-

dások, találós kérdések; békamentés; kincsesláda; termések, levelek gyűjtése; madárijesztő öltözteté-

se. 

 

A 3. és 4. osztályosok is lehetőséget kaptak a rendezvénybe való bekapcsolódásra egy totó kitöltésé-

vel. 13 + 1 kérdésre kellett helyesen válaszolni. Érdekesebbnél érdekesebb feladatokat oldottak meg. 

Megtudhatta, aki még nem tudta, hogy a putypurutty nem más, mint a gyurgyalag, a kormorán má-

sik neve kárókatona, de azt is, hogy a farkaskutyatej nem gyógynövény, hogy a bölömbika 4-6 tojást 

rak és hogy az erdei szalonka majdnem 360 fokos szögben lát. 

Mindenki sokat tanulhatott a totó kitöltése kapcsán. 

3. a osztályból 23 fő, a 4. b osztályból 19 fő, és a 4.b osztályból 16 fő töltötte ki a totót.  A 4. a osztály-

ból nem töltötte ki senki. A 3. b osztály tanulói közül heten hibátlan megoldást nyújtottak be. 

Ők név szerint a következők: Farkas Lara, Váradi Ádám, Dudás Barnabás, Kiss Petra Anna, Mol-

nár Levente, Simon Péter és Kiss Marcell Benedek. 

Turainé Magyar Ibolyának köszönjük a szervezést és a totó összeállítását. Az alsó tagozatos kollé-

gáknak a segítőkész támogatást. A gyerekeknek, hogy kitöltötték a totókat. Minden résztvevőt külön-

leges, szép emléklapokkal jutalmaztunk, melyet Gregusné Juhász Eleonóra tervezett, a hibátlan meg-

oldásokat külön jutalomban részesítettük. 

Mindenkinek szívből gratulálunk. 

Gregusné Juhász Eleonóra 

ÖKO-munkaközösség vezető 



Öko-ajándékok anyák napjára 

1. a osztály 2. b osztály 



Anyák nap a 2. b osztályban 

Az osztály szerepléséről készült videofel-

vétel honlapunkon megtekinthető. 

https://www.youtube.com/watch?

v=P4A016VQsYY&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P4A016VQsYY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=P4A016VQsYY&feature=youtu.be


Föld napja  

a 2. b osztályban 



Föld Napja  

Tankerületi vetélkedő 

2016. április 22. 



Vöröskeresztes kirándulás 2016. április 26. 

 
A Vöröskeresztes tagok számára hagyományosan iskolánk kirándulást szervezett idén is. Ismét  kü-

lön busszal indultunk a természet értékeinek egyik újabb felfedezésére, Mórahalomra a Nagyszéksós-

tó Tájvédelmi  Körzet helyszínére .  

A programot április 26-ára,  kedd délutánra terveztük, és kellemes, tavaszi-napsütéses időben mara-

déktalanul meg is tudtuk tartani. Előtte még hétfőn is esős, hideg idő volt, de az indulásunk napján a 

déli órákra már mindannyian éreztük, "hogy itt a tavasz!",  igazi-kirándulós időben barangolhat-

tunk.  

Ábrahám Krisztián, aki a Kiskunsági Nemzeti Park szakembere, a vidék jó ismerője  kalauzolt most is 

bennünket a megdöbbentően szép, gazdag madárvilággal benépesített tónál. A sok-sok érdekesség 

mellett az egyik legnagyobb élmény az ottani "Bivaly Rezervátum megtekintése, és a bivalyok etetése 

volt. 

Most  iskolánkból 55 tanuló és három kísérő pedagógus vágott neki a növény-, és madárvilág rejtett 

kincseit felfedező túrának, és felejthetetlen élményekkel gazdagodva tért vissza. Örülünk, hogy 

együtt lehettünk kicsik és nagyok, és együtt csodálhattuk meg a környékünk egy újabb természeti 

gyöngyszemét. Az ott készült képek hűen tükrözik a különleges látványt, és bepillantást engednek a 

kirándulás jó hangulatáról is. 

 

Ördög Nóra Eszter, Vöröskeresztes Tanárelnök, ÖKO munkaközösségi tag 



Április 28-ára szerveztük iskolánkban a TeSzedd! akcióhoz kapcsolódva a szemétszedést. Minden 

osztály bekapcsolódott az akcióba. 15 helyszín volt számukra kijelölve. Az iskola belső területei, az 

iskola környéke, a játszótér, a Szolgáltató sor, a Fésű utca, a piac területe, a Vedres utca, a Spar áru-

ház környéke voltak a szemétszedésre előzőleg kijelölt területek. 



Ökoiskolák III. országos találkozója  

Kecskemét  

2016. április 30. 

2016. április 30-án, Kecskeméten a Természet Házában tartották az Ökoiskolák III. országos találko-

zóját „Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése” címmel. Mécs Csaba, a KOKOSZ elnöke, az 

OFK képviselője nyitotta meg a programot, majd három Ökoiskola bemutatása következett, a Tisza-

alpári Árpád Fejedelem, a szegedi Juhász Gyula Gyakorló és a szolnoki Szandaszőlősi Általános Is-

kola környezeti nevelőitől, illetve ökoiskolai koordinátoraitól megtudhattuk, hogy milyen gazdag öko 

programokkal színesítik az iskolai életet. 

Eredményekről, sikerekről és a 2016. áprilisi fenntarthatósági hétről is hallhattunk, majd záráskép-

pen 3 szekcióülésen vehettünk részt. 

Iskolánkat Gulyásné Szabó Klára intézményvezető, Agócsyné Vígh Julianna, Nemes Dániel és Gre-

gusné Juhász Eleonóra öko munkaközösségi tagok képviselték. 

A rendezvényen hallottakat, látottakat reményeink szerint a következő tanévben sikerül megvalósí-

tani. 



2016. május 6-án rendezték Algyőn a Megyei Természetis-

mereti vetélkedőt a Madarak és Fák Napjához kapcsolódva, 

melyre 3 aló tagozatos diákot lehetett nevezni. Iskolánkat 

Monoki Tamás, Hegyes Máté és Kiss Marcell képviselték. 7 

feladatból állt a verseny, de a szigorú zsűri még a kitűzőket 

is pontozta. A téma az év fája (mezei szil) és az év madara 

(haris) volt, és az év madarai az elmúlt 10 évben. A játékos, 

de nem könnyű feladatok között szerepelt meseszöveg kiegé-

szítés, képfelismerés, TOTÓ, ÖKO-labirintus, morzejáték, 

szerencsevadászat. A résztvevők kóstolhattak borsikafüves 

sajtkrémet, bazsalikomos-paradicsomos vöröslencse kré-

met. A zsűriben ismerősként üdvözölhettük Ábrahám 

Krisztiánt a Kiskunsági Nemzeti Parktól, akivel pár napja 

együtt kirándulhattunk. Ezen a jó hangulatú vetélkedőn 

sajnos dobogós helyezést nem értünk el, de sokat tanultunk 

és tapasztalatokat gyűjtöttünk. 

Felkészítő tanár: Turainé Magyar Ibolya 

Kísérő pedagógus: Gregusné Juhász Eleonóra 



2016. június 7.  

Testnevelés óra a Kalandparkban 

3. b osztály 



2016. június 9. 

Projekt nap  

Osztálykirándulások Gyomaendrődön 

Alsós osztályaink ebben a tanévben Gyomaendrődre látogattak el. 

Gyomaendrőd város Békés megyében, a Gyomaendrődi járás székhelye.  

A Békési-síkon fekszik, a Hármas-Körös bal partján. A város Békés megye északi felében a 

Nagykunság és a Sárrét közvetlen szomszédságában helyezkedik el.  

A település 1981-ben jött létre Endrőd és Gyoma települések egyesülésével. A városi rangot 

1989-ben kapta meg.  

Az újonnan megépült Bárka látogatóközpontban a Körösök szabályozását, élővilágát, valamint a 

halászat történetét ismerhettük meg. A kiállítás interaktív, így játszva lehetett tanulni. 

A Körös Látogatóközpont egy egykori iskola épületéből került kialakításra. Állandó kiállítása: "Az 

esőcsepptől a Körösig", ahol Cseppke, az esőcsepp életét nyomon követve tájékozódhattunk a vízzel 

kapcsolatos technológiai és természetvédelmi ismeretekről, szintén interaktív módon. 

Az Erzsébet ligeti tanösvényen megismerhettük a ligetek, erdők élővilágát. A több, mint 1000 mé-

ter hosszú tanösvény különlegessége, hogy földön, vízen és "levegőben" is bebarangolható. 

A lombkorona szinten megfigyelhettük a ligetben élő madarakat. 

A 15 méter magas kilátóból mesés kilátás tárult a szemünk elé. Aki elég bátor volt ahhoz, hogy az 

üveg kilépőről szemlélődjön, ezt is megtehette. 

Az Endrődi Tájházban a régmúlt tárgyait, használati eszközeit ismerhettük meg közelebbről. 

A két fogásból álló ebédünket két helyszínen fogyasztották el a csoportok. 

Minden osztály szakított időt a fagyizásra is. Kellemesen elfáradva, de élményekkel telve érkeztünk 

vissza iskolánkhoz. 





2016. június 9.  

Gyors-Hajtás 

8. a osztály 

2016. június 9-én Gyors-Hajtás elnevezésű  

Egészségvédelmi vetélkedőn vettek részt a 8. a osz-

tály tanulói. Város szerte több helyszínen kellett 

versenyezni: A Tűzoltóság, a Vöröskereszt, a Men-

tőállomás, a Koraszülött Életmentő Alapítvány, 

Katasztrófavédelem, valamint a Csonka János 

Szakképző Iskola adták a helyszíneket, melyek kö-

zött kerékpárral közlekedtek tanulóink. Érdeke-

sebbnél érdekesebb helyzete-

ket, feladatokat kellett diák-

jainknak megoldani, mint pl.: 

homokzsák pakolása, célba 

lövés vízsugárral, vakvezetés, 

katasztrófavédelmi TOTÓ 

kitöltése.  A jó hangulatról a 

képek mesélnek. 



2016. június 10.  

Osztálykirándulások Szegeden 

3. b osztály Erzsébet liget 



Nyári Levente 3. a osztályos diákunk szép verseivel búcsúzunk ettől a tanévtől 
 

 

Szeretem az Anyukámat… 

 

Mikor rám mosolyog, én is felvidulok, 

Egyszerűen jobb lesz az élet, mint egy védőburok. 

Ha sírok, mindig megvigasztal. 

Szememben bánat helyett öröm lesz, amikor felnéz rám, 

Jó vigasz ül az ő vállán. 

Ő a kedves, vidító Anyukám, 

Angyal képében jött el hozzám. 

Ezért szeretlek hát Téged, 

Drága, kedves Anyukám. 

 

 

 

 

Az ajándék 

 

Mama, apa nem virágot ér, 

Vagy inkább egy utazást 

Hajóval a Föld peremén, 

Kirándulást lágy kis szellővel, 

Mely átvezeti őket az aranyerdőbe. 

 

 

Ezt érdemlik ők, mert engem gondoznak, 

Nincs olyan ajándék kerek e világon, 

Mellyel meghálálhatnám, hogy ennyit tanítottak. 

 

Mégis csak egy virágszálat tudok Nekik adni, 

De abban a szeretet, elképzelni sem lehet, hogy mennyi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A víz 

 

A víz az egyik legfontosabb alkotórész az életben, 

Tőle kapjuk a párát, a világ egyik csodáját. 

 

Víz nélkül nem tudnánk mit inni, 

Nem lenne élet nélküle, 

Víz nélkül elpusztulnánk, 

Hisz ott van a testünkben. 

Ezért egy fontos elem az élet teljességében. 



Szegedi Vörösmarty Mihály  

Általános Iskola 

6726 Szeged, Herke u. 5. 

Iskolánk telefonszáma:  

+36 62/547-132 

Mobilszámok: 

igazgató: +36 20 938-3953 

titkárság: +36 20 938-2413 

Iskolánk e-mail címei:  

iskola@vorosmarty-szeged.sulinet.hu 

vorosmarty.iskola@int.ritek.hu 

 

Szerkesztők: 

Gregusné Juhász Eleonóra 

Szántó Lajosné 

Ördög Nóra Eszter 

Fotó:  

Ördög Nóra Eszter,  

Gregusné Juhász Eleonóra,  

Tömösiné Csúri Edina 

és internet 

Felelős kiadó:  

Gulyásné Szabó Klára intézményvezető 

Nyaralni mentem 

Vidám nyarat, jó pihenést 

mindenkinek! 


