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Vacog a Küküllő, 
éjjel-nappal fázik, 
lábujjhegyen lépked 
fűzfától fűzfáig. 
 
Úgy kihűlt a medre, 
égeti a talpát. 
A felhők is hol ki-, 
hol meg betakarják. 
 
Jó volna egy tartós 
eső biztatólag 
a megridegedett, 
soványka folyónak. 
 
Örülne a gát is, 
fölgyűlt a postája. 
A Maros a füzek 
levelét rég várja. 
 
És ha megjön a tél, 
vet azonnal véget 
mindenféle őszi 
levelezgetésnek.  

Kányádi Sándor: 

Őszutó 

Szajzik a Küküllő: 
hártyavékony jéggel 

szegte be a szélét 
a zimankós éjjel. 

 
Kétoldalt a fűzfák 

ezüst-zúzmarásak, 
és olykor a ködtől 

egymásig se látnak. 
 

Hová lett a nyári 
kedve zubogása? 

Már a nap sem jár el 
fürödni a gátra. 

 
Legfönnebb úgy déltájt 

hunyorít a vízre, 
de még ő is mintha 

fölötte elnézne. 
 

Csak megkönyörül majd 
valamelyik éjjel, 

és bevonja véges- 
végig ezüst jéggel.  

Kányádi Sándor: 

Télelő 



Június 5-én a Hulladékudvarban voltunk üzemlátogatáson Gregusné 

Nóra nénivel és Hegyközi Tamás bácsival. Itt a szelektív hulladékgyűjtés 

minden fortélyával megismerkedtünk. Sok érdekeset láttunk, hal-

lottunk. 

Június 12-én egy másik csoportunk a Rendőrségre látogatott, ahol min-

denki elkészíthette saját ujjlenyomatát, fegyverekkel ismerkedtünk meg 

és még sok érdekeset tanultunk, illetve a kulisszák mögé is betekint-

hettünk. Ezen a napon Agócsyné Julika néni és szintén Hegyközi Tamás 

bácsi voltak a kísérőink. 

„Kuka-Manók” és 

„Charlie angyalai” 



2012. október 18: Papírgyűjtés: 

Alsó tagozat 

1. 4.b 1324 kg 

2. 4.a 1066 kg 

3. 1.a   627 kg 

4. 2.a   511 kg 

5. 1.b   444 kg 

6. 3.b   384 kg 

7. 3.a   182 kg 

 

Felső tagozat 

1. 6.a 2304 kg 

2. 7.c 1202 kg 

3. 7.a   825 kg 

4. 8.a   766 kg 

5. 5.a   751 kg 

6. 6.b   741 kg 

7. 5.b   547 kg 

8. 8.c   249 kg 



Októberi megemlékezéseink 

Mindkét ünnepünkről az iskolarádión keresz-
tül hallgathattunk megemlékezést diákjaink 
és pedagógusaink rendezésében. 

Az Aradi vértanúk hőstetteit Nemes Dániel és 
Hegyközi Tamás tanár úr elevenítették meg .  

 

Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára, 
Az Aradi várnak tömlöcablakára, 

Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt, 
Ki a tömlöc fenekén ott halálra kész. 

 
 

Elítélték sorban mind a tizenhármat, 
Szőttek-fontak a nyakukba ezer vádat, 
Elnevezték fenségsértő pártütőknek, 

Hogy a magyar szabadságért harcra keltek. 

 

Bízom benne, hogy sokan elgondolkodtak 
néhány pillanatra, hogy mi is az, hogy haza-
szeretet, mi is a valódi érték. 

Azt 1956-os forradalom évfordulóján Dr. Tö-
rökné Korim Andrea tanárnő az 5. b osztály 
tanulóival (Hrotkó Luca, Mészáros Orsolya, 
Császár Nikolett, Tarjányi Marcell) emlékez-
tettek minket a velünk élő történelem hősei-
re és áldozataira. 

A megható műsorból egy idézettel próbálom 
visszaadni 1956. októberi események hangu-
latát. 

„A Halál Angyala elszállt, magával vitte a 
lelkeket, de ott hagyott a téren egy orvosi 
táskát. Egy orvosnő táskáját. A mentőkocsi 
orvosnője a Parlament déli szárnyán. A Rá-
kóczi-szobor mögött akart segíteni, de már 
nem tudott. A Halál Angyala korábban érke-
zett.   

Arra járt egy fiatalember egy fényképezőgép-
pel a kezében, és megörökítette a történel-
met. Így tehát az orvosi táska elveszett is, 
meg nem is. Egy tárgy beírta magát a törté-
nelembe. 

A tárgyak hangulatot hordoznak, időt. Vidá-
mak leszünk tőlük, vagy szomorúak. Emlékez-
tetnek valamire, amit soha nem szabad elfe-
lejtenünk, ha hiszünk az életben.” 

 

 

„Gyásznapra emlékezzünk ma Emberek, 

azokra, kik ott álltak a Magyar Golgotán, 

szabadságért haltak, de lelkük fenn lebeg, 

áldott vérüket adták ama gyászos bitófán. 

 

Halld csak, bús ének szól a sír mélyéről, 

hiába süt fenn oly szépen az öreg Nap, 

vértanúk dala száll a Magyar Nemzetről, 

megváltó hitük még ma is szárnyra kap. 

 

Ne szégyelld arcodon könnyeid folyását, 

hiszen ők sem szégyelltek meghalni érted, 

igazságot és a szabadságot is akarták, 

eszméiket ma sem törli el az enyészet.” 

 

 



Az őszi szünetben halottainkra emlé-
keztünk 
 
November 1.: Mindenszentek ünnepe a katolikus egyházban az összes 
üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakra emlékeznek. 

Ezen a napon általánossá lett a szokás: a sírok rendbetétele, virággal 
díszítése és gyertyagyújtás a halottak üdvéért. Az ünnephez sokféle 
népi szokás, hiedelem kapcsolódott. Magyarország egyes vidékein ha-
rangoztattak a család halottjaiért, máshol ételt és italt (általában bort) 
ajándékoztak a szegényeknek. 

Ez a nap 2000-ben lett ismét munkaszüneti nap Magyarországon. Az 
ezt követő halottak napja az egyházi ünnepből vált fokozatosan általá-
nos népi megemlékezéssé. 

November 2.: Halottak napja. Ez a nap a halottakról, elhunyt szerette-
inkről való megemlékezés és az értük való közbenjárás a purgatórium 
(tisztítótűz) katolikus hittételén alapszik. Azoknak, akik Isten kegyelmé-
ben hunytak el, de törlesztendő bűn és büntetés van a lelkükön, tisz-
tulniuk kell. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradottaknak, hogy te-
hetnek valamit elköltözött szeretteikért imával, vezekléssel, szentmisé-
vel. Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon 
gyújt gyertyát, és imádkozik a halottak üdvéért. A népi hiedelem sze-
rint a gyertyagyújtásra azért van szükség, hogy a világosban a „ véletle-
nül kiszabadult lelkecskék „ újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne 
kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell rendbe tenni ilyen-
kor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükön. 

 

Ilyenkor rengeteg ismerőssel, rokonnal találkozik az ember. Jó egy kicsit 
elbeszélgetni velük. Nekem az anyai nagyapám az orosz fronton esett el, 
mikor édesanyám 4 éves volt. Sajnos nem ismerhettem. A város, ahol élt 
emlékművet emeltetett a háborúban elesett hősi halottak emlékére. Ha-
lottak napján, mikor odautazunk megállunk a gyerekeimmel az emlékmű-
nél és gyújtunk egy gyertyát az ő emlékére is. 

Mikor Szegeden a Belvárosi temetőt járjuk, ahol már sajnos szeretett ta-
náraim, gimnáziumi osztálytársaim is vannak eltemetve, ott is meg szok-
tam állni a háborús emlékműnél egy gyertyagyújtásra. A jelek azt mutat-
ják, hogy szerencsére sok jószándékú ember él még köztünk, akik hason-
lóan cselekednek. 

Gregusne  Nó ra ne ni 



HALLOWEEN-PARTY:  

2012. október 26. 
 

 

Bármennyire is eltérőek a mi szokása-

ink az angolszász országokétól, a 

Halloween ünneplése mégis közked-

veltté vált. Iskolánkban már hagyo-

mány, hogy az egyik  8. osztály vállalja 

magára a szervező szerepét, így most a 

8.a mozgósította önmagát. 

A folyosón és az aulában egyre több 

jele mutatkozott az ünnep közeledtének. 

Az alapos takarítás ellenére bizonyos 

helyeken méretes pókhálók szövődtek 

egyik napról a másikra. Olyan vastagok 

és erősek voltak, hogy hatalmas karton-

denevérek akadtak fenn röptükben a 

hálón a műanyag pók igen nagy örömé-

re. Félő volt, hogy tán még alsós gyer-

mekek is a hálóba ragadhatnak.  A 

disco napján a töklámpások vigyora 

jellegzetes hangulatot árasztott. A büfé-

ben még soha nem látott különlegesség 

fogadta a rendezvény vendégeit. R.I.P 

(rest in peace = nyugodj békében) fel-

iratú,  koporsó alakú pálcás desszertet 

árultak, amely nem csak szuper- brutál -

horrorisztikus volt, de csuda finom 

is...  legalábbis így mondták a szeren-

csések,  akiknek még jutott, mert én 

bizony lemaradtam róla. Mind elkap-

kodták. Volt múmia alakú sütemény, és 

muffin, és egyéb sütikék, és  helyben 

sütött krumpli is, frissen,  melegen. A 

házi bodzaszörp pedig igazán kellemes 

volt!  Hát kell ennél több?  

Nem sokan öltöttek jelmezt, de aki ké-

szült, az nagyon komolyan vette. Ártat-

lan leánykák mosolyát vér tette ijesztő-

vé a mi vérünket megfagyasztva. Na de 

a zene még a vámpírral is elfeledtette a 

dolgát. A kezdeti félszeg toporgás oldá-

sához a Gangnam style-t kellett leját-

szani, amire beindultak a lábak. Hiába 

ez most a sláger, ezt mindenki szereti. 

És nem is csak egyszer szólt!  

Köszönjük szépen a DÖK szervezését, 

a 8.a osztály munkáját és nem utolsó 

sorban a szülők segítségét.  

A Valentin nap a másik 8. osztályé lesz, 

kevesebb szellemmel, horrorral, de an-

nál több szeretettel és legalább ilyen jó 

büfével és zenével. Minden ünnepnek 

más a hangulata és ez bennük a szép! 

 

N.M. 



„S P E A K   U P”  
2012. NOVEMBER 22.     
 
Iskolánkban a Vörösmarty Hetek alkalmából városi 
angol nyelvi versenyt rendeztünk „SPEAK UP” cím-
mel. Nem a hangosabb beszédre biztattuk ezzel a 
diákokat, hanem inkább a „Beszélj őszintén”, 
„Szólalj fel”, „Győzz meg” értelemben választottuk 
ezt a címet. 
Az angol nyelvet kiemelkedően sikeresen oktató, jó 
hírű iskolák jelentkeztek: Madách, Rókusi Tarján III, 
Gedói és Dózsa Iskolák. Az 5-es évfolyam feladata 
az volt, hogy két percen át beszéljen a versenyző 
saját magáról, családjáról, bármiről, amit szívesen 
oszt meg a hallgatósággal. A mondandójukat maguk 
állították össze, de természetesen szülők, vagy ta-
nárok segíthettek, korrigálhatták, ha kellett. Hiszen 
a cél, hogy ezáltal is gyarapodjon a gyerekek tudá-
sa. A 6. évfolyamosoknak egy számukra szembetű-
nő, lehetőleg környezetvédelmi problémát kellett 
kifejteni, szintén két percben. 
A zsűri tagjai Tasnádi Gáborné nyugalmazott angol 
tanárnő volt és Mészáros István tanár úr az Oxford 
University Press képviseletében, akinek a jutalom-
könyveket is köszönhetjük. 
Mindketten kiemelték, hogy a verseny nagyon jó 
ötlet volt, hiszen ezért tanulja mindenki a nyelvet, 
hogy beszélni tudjon, hogy közölni tudjon, hogy 
meggyőzni tudjon a saját gondolatairól. A verseny-
zők sorszámot húztak és ki-ki vérmérséklete szerint 
elmondta a többiek előtt mondandóját. 
Az 5. évfolyamosok közül Tabatabai Petra lett az 
első, Szép Ferenc a második. Mindketten a Madách 
Iskola növendékei. Harmadik lett Vass Bettina a Vö-
rösmarty Iskolából. A 6-os évfolyam versenyzői kö-
zül Schrettner Jakab, a Dózsa Iskolából lett az első, 
Takács Tamara a Madáchból lett a második és Lauri-
nyecz Gábor a Gedóiból lett a harmadik.   
A zsűri különdíját kapta és mindannyiunk csodálatát 
és elismerését vívta ki Schwann Vincent a Tarján III. 
Iskola tanulója, aki olyan magas színvonalon, és 
olyan kiejtéssel és hanglejtéssel tud angolul beszél-
ni, hogy bármely tankönyv hanganyagát is elkészít-
hetnék vele. Hiába, angolul Angliában lehet a leg-
szebben megtanulni! 
A helyezettek angol könyveket kaptak ajándékba, az 
oklevél mellé, a részvételért pedig poszter és em-
léklap járt. Amíg a zsűri tanácskozott a versenyzők 
és kísérőik házi kalácsot ehettek és teát ihattak hoz-
zá. 
Jövőre ismét megrendezzük a SPEAK UP versenyt, 5
-6-7-es évfolyamoknak, még izgalmasabb témák-
ban, amelyeket a következő tanév elején hirdetünk 
ki. 
  



Városi német szövegértési csapatversenyen 

az 5. osztályosok (Hrotkó Luca, Kiss Gergely, 

Gyömbér Gergely) a VI., míg a 6. osztályosok 

(Gunczer Andor, Borbély Fanni, Mágori Ben-

ce) a IV. helyen végeztek. 7. osztályosaink 

(Fazekas György, Maczelka Diána) a VI., és a 

8. osztályosok (Mészáros Angéla, Berkó 

Michelle, Stavri Krisztina) a III. helyet szerez-

ték meg.  

Nem volt könnyű feladata tanítványainknak, 

hiszen két tannyelvű és tagozatos osztályokkal 

kellett versenyezniük, két tannyelvű iskolában. 

Mindenkinek szívből gratulálunk. 



November 12-én, hétfőn a Vörös-

marty hetek a TEHETSÉGNAPPAL 

indult. 
  

Már a második tehetségnapot rendezzük iskolánkban, melynek során bemutatkozhat min-
denki, aki kiemelkedő teljesítményt nyújt valamely területen. 

Iskolánk a tavalyi évben a regisztrált tehetségpont címet kapta, a jövőben pedig az akkredi-

tált tehetségpont címre pályázunk: elsősorban a ti segítségetekkel. 

 Először a londoni  olimpiáról Gregus Brigitta úszó beszámolóját  nézhettük filmvetí-

téssel, amit egy rövid beszélgetés és autogramosztás követett. 

A Palázsy testvérek saját szerzeményüket adták elő, Kerekes Patricia pedig Annus 

Lilly versét mondta el. 

Kéri Romina  fitnesz bemutatóját nagy tapssal  fogadták a nézők, és a kötélugrás is látványos 

volt. 

Kerekes Patricia szavalatát, Mészáros Angéla  vívó bemutatóját az alsó tagozatos színjátszók 

műsora követte. 

A nap programja a nyelvi bemutatókkal zárult: 

A német nyelvet tanuló diákok kis bemutatkozását láthattátok, melyet betanított Cseh Valé-
ria tanárnő. 

A 3. osztályosok egy dalt és két verset adtak elő, majd az 5. osztályos tanulóktól verseket 
hallgathattunk meg. 

Az angol tagozatosok is bemutatkoztak a legkisebbektől a hatodikosokig. 

Nemes Dániel tanár úr 1. b-s tanítványai egy teáskannáról szavaltak. 

Erdei Ági néni 2.osai egy verses dalos összeállítással készültek. 

Niemi Mária tanárnő több produkciót is bemutatott diákjaival. 

Először a 3.b osztály tanulóitól egy verset hallhattunk a macskáról, majd egy dalt a színekről. 

Később Vass Virág bemutatkozó levelet írt a 4.b-ből. 

Szintén a 4.b-sek telefonos párbeszéde következett egy elveszett és megtalált kisfiúról, vala-
mint a gyapotszedők dalát hallgathattuk meg. 

Vas Betti 5.b osztályos tanuló  is fellépett. 

Majd az 5.b osztály születésnapi telefonos kívánságműsort mutatott be, valamint egy dallal 
is köszöntöttek bennünket. 

Végezetül a 6.b diákjai egy rövid jelenetet adtak elő a Kőleves című meséből. 

2012.november12-november30. 





Rajzverseny Mesemondó verseny 

  

  

Óvodások 

1.Liszli Gábor 

2. Börcsök Petra 
3.Gyarmati Réka 

  

  

1.osztályosok: 

      1.Kócsó Mátyás Zoltán 

      2.Magyar Sára 

      3. Pesterac Laura 

  

2. osztályosok: 

      1. Szombati Adrienn 

      2. Ruzsa Bence 

      3. Erdei Regina 

  

3. osztályosok: 

     1. Matijevic Kata 

     2. Szendrei Réka Noémi 

     3. Halla- Zsunyi thomas 

  

4. osztályosok: 

     1. Szalai Klaudia 
     2. Milkovics Henrietta 
     3. Tót Sámuel 
Különdíj: Szabó Boglárka 

  

 
Óvodások: 
1.Mészáros Tamás József 
2. Horváth Anna 
3. Szalai Violetta 
Különdíj: Tömböly Áron 

1-2 osztályosok: 
1. Gellén Zalán 
2. Domokos Ádám 
3 Viczián Dániel 
4. Mácsai Laura 
5. Apró Balázs Viktor 
Különdíj:Martonosi Sára 

  

3-4.osztályosok: 
1. Kádas Péter 
2. Szalai Klaudia 
3. Kopasz Helga 
4. Sipos Dorina 
5. Sebesvári Eszter 
Különdíj: Vörös Zsófia 
Különdíj: Varga Nóra 

  

  

  

„Mesét látok, mesét mondok 
nemzetközi  

rajz- és mesemondó verseny” 

Megyei verseny 

Helye: Szentes, Deák Ferenc Általános Iskola 

Időpont: 2012. november 28. 13 óra 

Helyezettek: 

 

Jankovics Marcell gondolata a népmesék értékéről: 

 

„Az olvasás világában segítő, tanító táltosunkként repí-
tenek a népmesék. A kisgyermekkorban hallott, majd 
egyre jobban megismert mesék a későbbi sikeres pró-
batételek zálogai. Így adnak az anyák hamuba sült po-
gácsát, s az apák felszerszámozott lovat gyerekeiknek!” 

 

 

 Ahogyan húsz éve mindig, november két délutánján 
királylányokat, vándorlegényeket, tündéreket, beszélő 
állatokat hoztak el óvodások, kisiskolások meséikben 
iskolánk falai közé. 

Szerencsét próbált közel hatvan kis versenyző, és elnyer-
ték méltó jutalmukat, hisz szüleik, pedagógusaik bíztató 
mosolyából, a zsűri buzdító bólogatásából biztosan meg-
értették, hogy a megtanult mesében ott van mindaz, 
amit bármikor előhúzhatnak tarisznyájukból, ha megtor-
pannak útjuk, életük során. 

. 

Mesejeleneteket is láthattunk, amit ügyes kezek fes-
tettek, varázsoltak rajzlapokra. Iskolánk auláját heteken 
át díszítették, a látványukban bárki gyönyörködhetett 
mindaddig, míg a falak karácsonyi díszeiket magukra 
nem öltötték. 

A zsűri döntése alapján azok a gyerekek tűntek akkor és 
ott a legjobbaknak, akiknek neve a táblázatban szerepel 



2012. november 22-én, a Vörösmarty-hetek keretében került megrendezésre az immá-
ron hagyományossá vált Újszegedi Óvodák Váltóversenye. Ez a rendezvény a „Zöld isko-
latáska” programunk első állomása volt. Rendezvényünket Kéri Romina 2.a osztályos ta-
nulónk fitness tánca nyitotta meg, mely megalapozta az este jó hangulatát. 5 óvodából, 
7 csapattal érkeztek a gyerekek iskolánkba. A versenyen résztvevő óvodák / Baross Lász-
ló utcai Óvoda, Fő-fasori Óvoda, Vedres utcai Óvoda, Temesvári körúti Óvoda, Tisza-parti 
Óvoda /70 fővel képviselték magukat. A verseny jó hangulatban, nagy lelkesedéssel zaj-
lott. Örömmel teljesítették a feladatokat az ovisok, az óvónők és a versenyben induló fel-
nőttek. A verseny feladatait az előző években Szegi László állította össze, idén Bódi Kata-
lin kolléganőnk vállalta magára. Gördülékenyen, jól oldotta meg a sok gyerek mozgatá-
sát. Érdekes feladatokat válogatott össze. Voltak nehezebb, nagyobb ügyességet kívánó 
gyakorlatok, de voltak szellemes, vicces feladatok is. Igazán jó hangulatú délutánt töl-
töttünk együtt tanárok, szülők, óvónők, gyerekek egyaránt. A kupát a Fő-fasori Óvoda 
nyerte el. Ehhez szívből gratulálunk. Jövőre találkozunk újra, addig is sikeres felkészülést 
kívánunk! 

Köszönjük a szervezőknek a lebonyolítást és az ered-

ményhez mindenkinek szívből gratulálunk. 

Ovis váltó eredménye: 

1. Fő fasori Óvoda 

2. Tisza-parti Óvoda 1. csapata 

3. Tisza-parti Óvoda 3. csapata 

4. Vedres utcai Óvoda 

5. Temesvári körúti Óvoda 

6. Tisza-parti Óvoda 2. csapata 

7. Baross László utcai Óvoda 

Ovis Váltó 



Iskolánk 2012. november 29-én adott otthont a Vörösmarty Városi Szavalóverseny rendezvényének. 22 kisdi-

ák gyönyörködtetett bennünket szebbnél szebb előadásával. Tizennégyen indultak az 5-6. osztályosok, nyolcan a 7-8. osztályosok 

kategóriájában. A rendkívül magas színvonalú, erős mezőnyben 

a következő eredmények születtek: 

I. kategória: (5.-6. osztályosok) 

1. Antal Kinga Kincső 

Petőfi Sándor Általános Iskola 

Felkészítő tanára: Mészáros Titanilla 

2. Keresztes Csenge 

Jerney János Általános Iskola 

Felkészítő tanára: Boros Edina 

3. Csikós Anna 

Béke utcai Általános Iskola 

Felkészítő tanára: Dr. Berkó Gyuláné 

II. kategória: (7-8. osztályosok) 

Megosztva két első helyezett született, így második helye-

zett nem volt 

1. Szabó Vanda 

Zrínyi Ilona Általános Iskola 

Felkészítő tanára: Balogh Kinga 

1. Szabó Péter 

Jerney János Általános Iskola 

Felkészítő tanára: Kiss Attila 

2. – 

3. Kerekes Patrícia 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Felkészítő tanára: Gáspár Andrea 

        A zsűri különdíjasa:  Palázsy Miklós 6.a osztályos tanuló 

                   Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

    Felkészítő tanára: Bánáthy Jánosné 

 A diák zsűri díjazottai:Oroszi Levente 6.a osztályos tanuló 

      Jerney János Általános Iskola 

      Felkészítő tanára: Keresztesné Molnár Mónika 

      Kerekes Patrícia 8.c osztályos tanuló 

      Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

      Felkészítő tanára: Gáspár Andrea 

    



2012. november 30-án a Vörösmarty-hetek zárásaként rangos vendéget fogadott iskolánk: Papp 

Petrát, aki a sakk megszállottja. Maróczy Géza és Lékó Péter után ő a harmadik szegedi, aki érmet nyert egyéni fel-

nőtt országos bajnokságon, olvashattuk a másnap róla megjelenő cikkben a Délmagyarország című napilap hasábjain. 

2011-ben bravúros játékkal 4. lett a Brazíliában megrendezett sakk világbajnokságon. A magyar lány többek között az 

első helyen kiemelt orosz nagymesternőt is legyőzte. Ezeken kívül még számos nemzetközi és hazai eredménnyel 

büszkélkedhet. Tanítványaink személyesen találkozhattak vele, kérdéseket tehettek fel neki a sakkal kapcsolatban, 

illetve gyönyörködhettek az általa kivetített képekben, hiszen Petra már szinte az egész világot bejárta. Bemutatta 

volt edzője, Herpai József könyvét, melyet nagy szeretettel ajánlott megvásárlásra a sakk iránt érdeklődőknek és 

megígérte, hogy a megvásárolt példányokat következő látogatásakor dedikálni is fogja. Nagy élmény volt őt hallgatni. 

Már most várjuk a legközelebbi találkozást. 
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Papp Petra, a sakk megszállottja 
Sakk - A napokban fejeződött be az Egerben rendezett női felnőtt országos sakkbajnokság, amelyen az utóbbi 

időszakban sikert sikerre halmozó 19 éves szegedi lány, Papp Petra bronzérmével feltette teljesítményére a ko-

ronát. 

Az Élő-pontok alapján csak nyolcadikként rangsorolt Papp Petra remekül sakkozott az egri női felnőtt országos baj-
nokságon, kilenc partijából 5,5 pontot gyűjtve a harmadik helyet szerezte meg. 
 
– Akár bravúrként is értékelhető a teljesítményem, de én inkább azt mondom, a versenyen mutatott játékom alapján 
reálisnak mondható a bronzérmem – jelentette ki a Tömörkény-gimnázium magántanulója. – Nem érdemtelenül áll-
hattam fel a dobogóra, hiszen a későbbi győztes Gara Anitát is legyőztem. 
 
Petrát nagy tehetségnek tartják a szakemberek, főleg annak tükrében, hogy viszonylag későn, csak tízévesen kezdett 
el játszani. 
 
– Nagymamám élettársa fedezte fel a tehetségemet, azt mondta a nagyinak: „Sakkiskolába kellene járni Petrusnak, 
hiszen olyan kiemelkedően sakkozik". Így kerültem Lékó Péter első edzőjének, Herpai Józsefnek a tanodájába, és a 
Maróczy Géza Sportegyesületbe. Nem az a típus vagyok, akit nógatni kellene, megszállottnak tartom magam, napi 8-
10 órát töltök a sakkal. 
A csinos lány azért a magánéletét sem hanyagolja, udvarlója van, szeret moziba járni, biciklizni, úszni, imád három 
testvérével játszani. Már ha persze otthon, a szegedi családi házba téved, hiszen rengeteg időt tölt versenyzéssel, az-
zal, hogy a budapesti Központi Sakkiskola nebulója, nem beszélve arról, hogy edzőjével, Polgár Judit egykori mesteré-
vel, Hazai Lászlóval is a fővárosban tartja a kapcsolatot. 
 
Az egri harmadik helyéhez visszatérve, azért is számít nagy dolognak, mert Maróczy Géza és Lékó Péter után ő a har-
madik szegedi, aki érmet nyert egyéni felnőtt ob-n. 
 
– Büszke is vagyok rá, még ha zalaegerszegi színekben is indultam a viadalon – mondta Petra. – Egy éve igazoltam a 
zalaiakhoz, akiknél egyrészt biztosított a fejlődésem, másrészt pedig anyagilag is támogatnak. 
 
Szükség is van rá, hiszen a rengeteg versenyzés sok pénzbe kerül. 
 
– Most minden energiámmal a novemberi törökországi korosztályos világbajnokságra készülök, jó lenne az első 
nyolcba bekerülni – vallott terveiről. – Célom a nagymesteri cím megszerzése, illetve a jövő évi oroszországi olimpiai 
részvétel, de a legnagyobb álmom a világbajnoki cím elérése. 
 
Anyukája, Révész Rita szerint mindez nem lehet kérdéses. Hihetünk neki, elvégre ő ismeri Petrát legjobban a világon. 



A Vörösmarty-hét apropóján 

Mi pedagógusok főleg a szünidőkben érünk rá nagyobb sétákra, túrákra, kirándulásokra. Így tettem én 

is a nyári és az őszi szünetben, mikor néha-néha lányommal vagy barátnőmmel, esetleg magányosan 

útra keltem. Ilyenkor gyakran elcsodálkoztam egy-egy kirakat, bolt vagy hirdetés szövegén, és eszembe 

jutottak drága nagyszüleim, akik már sajnos nincsenek közöttünk. Vajon mit értenének ezekből a táb-

lákból, cédulákból és nevekből? Szegények, lehet, hogy a városban is eltévednének…. 

Most valószínű, hogy többen nem értik miről beszélek, de mindjárt világossá válik: 

Régen az illatszer boltba vagy még szebben mondva illatszertárba mentek az emberek szappant, parfü-

möt vásárolni, ezzel szemben ma a Rossmann-ba, a Dm-be ugrunk be spray-t, edt-t vagy más kimondha-

tatlan nevű apróságot vásárolni. Persze azt nem árt eldönteni még belépés előtt, hogy Naomi Campbell, 

Naf Naf, B.U., Tom Tailor, STR8, vagy esetleg Gabriella Sabatini mellett voksolunk. 

Persze sétám során találkoztam más érdekességgel is: eldönthettem, hogy a piacra ugrom-e ki, amit ma 

a fiatalok csak Marsnak mondanak, vagy elmehetek Plazázni. Ha ez utóbbi mellett döntök, akkor is van 

két választásom: Régi és új. Az új, már annyira új, hogy nem is Plazának hívják, hanem Árkádnak. Ezt 

választottam, mert ez számomra újdonság. Itt aztán van minden: Media Markt, ami régen jó volt elekt-

romos szaküzletnek is, Spar, ami sima élelmiszerbolt. Természetesen itt csupa trendi cuccokat lehet 

shoppingolni, ahogy a mai fiatalok mondanák, csak sajnos ebből a mondatból se sokat értene az én drá-

ga jó nagyanyám. Mert ő még divatos holmikat vásárolt. Hogy mik a trendi cuccok? Budmil, Dockyard, 

Heavy Tools, Hervis, Puma, stb. Ezekből őseink is ugyanúgy, ahogy a számítógépem is csak a pumát is-

merné, de azt sem a lábára húzná, hanem az állatkertből. A csilli-villi cuccok látványától nagyon meg-

éheztem. Gondoltam itt biztos van étterem is. Nem tévedtem. Egy egész emeletre való volt, de ott sem 

sokat értett volna drága nagyszülém. Nehezen tudta volna eldönteni, hogy a KFC-ben egyen vagy a Piz-

za Pontban, miközben pizzát sem evett egész életében soha. Mellesleg az itt felsorakoztatott ételek 

egyikét sem ismerték volna fel őseink, mert ilyenekkel a régi időkben még nem találkoztak. Egy jó mar-

hapörkölt, vagy paprikás krumpli, az már igen!  

Mára ennyi elég volt ebből a forgatagból. Elindultam haza. Házunktól nem messze megpillantom a fel-

iratot CBA. Na, ez már nekem sok. Itt már teljesen megőrült mindenki? Már az ABC betűi is összekeve-

redtek? Gyerekkoromban én még ABC-be jártam vásárolni, aminek még meg is tanultuk a jelentését: 

Általános Beszerzési Cikkek. De összekeverve mi értelme van? 

Másnap kipihenve ébredtem és elhatároztam, hogy elmegyek a fürdőbe. Pontosítok: Elődeim a fürdőbe 

mentek volna. Én eldönthettem, hogy az Napfényfürdő Aquapolisba sétálok át, ahol annyit csúszdázha-

tok, amennyit még életemben soha, hisz van Anaconda csúszda, Kamikaze, Multi.Slide és ezeknek min-

denféle színárnyalata  vagy a makói Hagymatikumba utazok, ahol van Brüggölő, Tocsogó, Sherwoodi és 

Relax medence , ami nagyon impozáns és csupa dizájn az egész. A döntés olyan fárasztó volt számomra 

is, mint elődeimnek lett volna, így fogtam a kis gyékényemet, napolajamat és egy jó könyvet, és lemen-

tem a Laposra. Szerintem jól döntöttem. A Tisza kellemes, lágy morajlását hallgatva és a jó könyv olyan 

jól kikapcsolt, hogy észre sem vettem, milyen gyorsan elszaladt az idő. 

Otthonomba hazatérve ismét eltöprengtem azon, hogy jól van ez így? Ennyi idegen kifejezés között él-

ve, ennyi külföldről átvett szófordulat és lassan már ott tartunk, hogy Magyarországon élve nincs egy 

magyar felirat és lassan már nem magyarul beszélünk.  

Szegény Vörösmarty és szegény elődeink, mit szólnának mind ehhez? 



Labdarúgó Diákolimpia Műfüves Bajnokság 

 

Októberben a Kisstadionban játszottak focistáink: 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola - Tisza-parti Ál-

talános Iskola: 1:7 

Tisza-parti Általános Iskola – Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola: 1:2 

Gedói Általános Iskola – Vörösmarty Mihály Általá-

nos Iskola: 7:0 

Vörösmarty Mihály Általános Iskola – Gedói Általá-

nos Iskola: 3:4 

Lovász Luca 2.a osztályos búvárúszó idei tanévben elért legjobb 

eredményei: 

       - 2012.11. 03.. DVCSH kupa Dunaújváros:  

          a 4 X 50 m -es uszonyos gyorsváltó tagjaként 1. hely. 

       - 2012. 11. 17-18. Korosztályos Országos Bajnokság Kecske-

mét : 

          100 m uszonyos gyorsúszás 1. hely, 

          200 m uszonyos gyorsúszás 1. hely, 

           50 m uszonyos gyorsúszás 2. hely, 

           50 m uszonyos pillangóúszás 2. hely, 

           4 X 50 m ugy. váltó 2. hely 

Farkas Richárd 2.a osztályos tanuló 

búvárúszó 

Kecskeméten az Országos Bajnoksá-

gon  

3. helyezést ért el 

Fodor Petra 2.a osztályos tanuló 

úszó 

A Dél-Alföldi Utánpótlás Úszóver-

seny 4x50-es gyorsváltójával lett 1. 

helyezett 

VÖRÖSMARTY KUPA 

 A Vörösmarty hetek előtt, november 11-én ren-

deztük meg a Vörösmarty Kupát az Ács Géza 

Sportcsarnokban. 

A  2001-es fiú csaptunk nehézkes kezdés után 

ismét remekelt, pontvesztés nélkül, sokszor 

meggyőző játékkal nyerte a tornát. 

A legjobb játékos Melnichuk Viktor (5.a) és a 

legjobb kapus Marczika Barnabás (6.a) lett 

I. Vörösmarty 

II.Békés 

III. Gyöngyös 

IV: PICK 2001 

V. Kecskemét 





Október 4. – Az Állatok Világnapja 

Hagyományosnak mondható, hogy október 4-én, az Állatok Világnap-

ján az állatvédők az ember által tartott gazdasági és kedvtelési álla-

tok tenyésztését, tartását, a velük való bánásmódot összegezik. 

Az állatok világnapja 1931-ben született meg. Eredetileg a vadon élő 

állatokra hívta fel a figyelmet, ma inkább a velünk élő állatok szerepe 

dominál az ünnepen. 

Az állatok világnapját 1931-ben Olaszországban hívták életre, a kez-

deményezés célja a vadon élő állatok pusztulásának megfékezése 

volt. Később a kör tágult, minden állat védelmét felvállalta, a világ-

napok szaporodásával párhuzamosan viszont egyre inkább a velünk 

élő állatok kerültek a középpontba. 

Eredeti időpontja október 4-e, Assisi Szent Ferenc halálának évfordu-

lója. A rendalapító Szent Ferenc az állatok védőszentje, aki a legenda 

szerint nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is 

velük. 

A szervezők a leggyakrabban október első vasárnapjára szervezik a 

programokat, hogy még több emberhez eljusson az üzenetük 

Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik 

életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjain-

kat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősít-

se, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. 

A gyűjtőmunkát végezte: Baksa Péter 6.a osztályos tanulónk. Köszön-

jük neki a mindenre kiterjedő, alapos munkáját. 

Október első hétvégéje – Nemzetközi madármegfigyelő Na-

pok 

A madárvédők világszerte, a BirdLife International kezdemé-

nyezésére, 1992-ben szerveztek először MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOKat Európában. Az akció legfontosabb célja, hogy minél 

több emberrel megismertessék a madárvédelem jelentőségét, a madár- és természetvédő szervezetek tevékenységének fon-

tosságát. A madármegfigyelő napokat az őszi madárvonulás időszakának közepén, minden október első hétvégéjén rendezik  

Ezen két nagy eseménykör köré fonva vállalták napköziseink a bejáratnál található faliújság dekorációját, melyben egész október hónapban gyö-

nyörködhettünk. Sok érdekes információt olvashatott róla, aki idejét nem sajnálva megállt előtte, és beleolvasgatott. 

Szintén ez adta az ötletet, hogy felsőseink szebbnél szebb óriásplakátokat készítsenek a vadon élő állatokról, és az aula régi festett dekorációját így 

megújítsuk. 

Köszönjük mindenkinek a közreműködését. 



Október 18-án interaktív kör-

nyezetismeret órán vettek részt 

a 3. és 4. osztályosok. Meghívott 

vendégünkkel, Ábrahám Kriszti-

ánnal már a tavalyi tanévben is 

találkozhattunk. Érdekfeszítő és 

sok új információt nyújtó elő-

adást hallhattunk tőle a „Kólás 

doboz története” címmel. A gye-

rekek fegyelmezetten, csendben 

figyelve hallgatták szavait, néz-

ték az érdekes felvételeket, 

majd kérdéseket tettek fel a té-

mával kapcsolatban. 

Köszönjük Megyesi Anikó tanító-

nőnek, hogy meginvitálta Kriszti-

ánt iskolánkba. Krisztiánnak pedig köszönjük, hogy elfogadta a meghívást és eljött közénk. 

2012. november 9-én Algyőn rendezték meg a megyei természetismereti versenyt. 

Témája a paprika volt. 

A csapatok elméleti és ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat. 

Alsós csapatunk az előkelő IV. helyezést érte el. 

A csapat tagjai voltak: Kiss Botond 2. a, Krékity Vera 3.a, Nagy Bettina 4.a osztályos tanulók. 



November 
 Kézilabda kupa 2003. korosztály 

 Diákolimpia kézilabda bajnokság városi mérkőzések 

 Pályaválasztási szülői értekezlet: november 6. 

 Darules a Fehér-tónál: november 7. 

 Fogápolási Napok alsósoknak 

 Vörösmarty – hetek: november 12 – 30. 

 Tehetségnap: november 12. 

 Nemzetközi rajz- és mesemondó verseny: november 14-15 és 19. 

 Speak Up városi angol nyelvi verseny 5-6. évfolyam: november 22. 

 Újszegedi óvodák váltóversenye: november 22. 

 Egészséges életmód vetélkedő 5-6. osztályosoknak: november 28 

 Városi Vörösmarty szavalóverseny: november 29 

 Koszorúzás a Vörösmarty emlékműnél: november 30. 

 Vörösmarty-kupa 

NOVEMBERI tervek 

-Madárbarátkert bővítése Baross u. Óvodával együttműködve (ÖKO-mcs.) 

-Mese-projekt lebonyolítása (Alsós mk., Napközis mk.)    nov. 11-12., 19. 

-Angol nyelvű Mese-projekt előkészítése a köv. tanévre (Reál mk.) 

-Egészségnevelési hónap megszervezése (Tímárné Horváth Mária, Bódi Katalin) 

-Zöld Iskolatáska Program indítása  ( Dobosné Szunyogh Katalin, Megyesi Anikó)     nov. 22. 

-Óvodák Váltóversenye (Bódi Katalin)      nov. 22. 

-Pályázatfigyelő (Zentai Judit) 

  

  

December 
-Könyvtáriskola: téli népszokások, jeles napok (Szántó Lajosné) 

-"Hóprojekt": téli dekorálás természetes anyaggal (Napközi, Alsós mk.) 

-Mikulás ünnep szervezése osztálykeretben  (Tanítók) 

-Madarak karácsonyfája (ÖKO-mcs.)    dec. 13. 

-Madáretetők folyamatos feltöltése (Kecskeméti J., Alsó, Napközi) 

-ÖKO- karácsonyi játszóház iskola előkészítő jelleggel (dísz, ajándék természetes anyagból) (Dobosné, 

Megyesi A. Napközi)   dec. 13. 

-Téli mozgásformák (Testnevelés mk.) 

-Karácsonyi ünnep szervezése (Alsós mk., Napközis mk.)    dec.  21, 
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Gyülekeznek a darvak 
Csongrád megye - Az utolsó megfigyelés szerint pillanatnyilag tízezer daru lakik ideiglenesen a 

Fehér-tónál, de még sokan jönnek, akár 30 ezren is lehetnek hamarosan. Fokozottan védett terüle-

ten, Sándorfalva határában lestük meg egy diákcsoporttal tegnap a krúgató madarakat. 

Az utolsó megfigyelés szerint pillanatnyilag tízezer daru lakik ideiglenesen a Fehér-tónál, de még sokan 

jönnek, akár 30 ezren is lehetnek hamarosan. Fokozottan védett területen, Sándorfalva határában lestük 

meg egy diákcsoporttal tegnap a krúgató madarakat. 

 

Magyarország egyik legrégebbi védett területe a Fehér-tó, ahol 20-30 ezer daru is összejön november végé-

re. Nem csak a darvak szeretik ezt a helyet: hazánkban 400 madárnál tart jelenleg a fajlista, és ebből 300 

előfordult már a tavon. Az utolsó megfigyelések szerint pillanatnyilag 10 ezerre tehető a darvak száma. Az 

újszegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola csoportjához csatlakoztunk tegnap a Tiszavölgyi Bemutató-

háznál, hogy szakszerű vezetéssel meglessük a behúzást, vagyis a darvak érkezését. 

 

– Körülbelül 100 éve nincs regisztrált fészkelés Magyarországon, főleg északkelet-európai mocsarakban 

fészkelnek a darvak – mondta Ábrahám Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság oktatásszerve-

zője. Az ő vezetésével figyeltük a szürke tollazatú madarakat. 

 

– Az itteniek visszafelé csatlakoznak azokhoz, amelyek Tunéziából jönnek, és hazafelé tartanak fészkelni. 

Két dolog miatt szeretik a Fehér-tavat: egyrészt azért, mert biztonságos éjszakázóhely, megvédi őket a kó-

bor kutyától, rókától, másrészt pedig találnak táplálékot. A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben majdnem 50 

százalék a szántók aránya. Napközben Sándorfalva, Dóc és Baks külterületén találkozhatunk a darvakkal – 

tudtuk meg Ábrahám Krisztiántól. 

 

– A mostani tanévtől a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisiskolája vagyunk. Vöröskeresztes tagoknak szer-

veztük ezt a 40 fős, buszos természetvédelmi kirándulást – magyarázta Ördög Nóra Eszter, a Vörösmarty-

iskola testnevelő tanára. Az alsó és felső tagozatos diákok nagyon élvezték a programot, voltak, akik szinte 

eggyé váltak a nádassal, és úgy kellett őket kicsalogatni onnan. Szombaton és vasárnap családokat, érdek-

lődőket várnak 13 órára a Tiszavölgyi Bemutatóházhoz (az E75-ös főút 157-es és 158-as kilométerszelvé-

nye között, tábla jelzi) egy néhány órás darulesre és kiállítás megtekintésére. Részletek a www.knp.hu in-

ternetes oldalon olvashatók.  

 



Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

Szeged 

Gulyásné Szabó Klára 

 

 

Tisztelt Intézményvezető, Tisztelt Tanárelnök! 

 

Ezúton értesítem, hogy a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisiskola Programja keretében benyújtott pályázatukat az 
Országos Elnökség 2012. november 17-én ülésén elfogadta, és intézményüket felveszi a Bázisiskolák szakmai hálóza-

tába. 

 

Továbbá szeretném megköszönni mindazt a támogatást és szakmai segítséget, amellyel pályázatuk szerint eddig is 

hozzájárultak a Magyar Vöröskereszt céljainak általános megvalósulásához és kapcsolódó tevékenységeihez. Remé-
lem, hogy a mozgalom kiemelt tagjaiként továbbra is lelkes, kezdeményező, és ha kell kritikus partnerünkként, tud-

hatjuk majd Önöket az ifjúsági munkában elkötelezett munkatársaink, önkénteseink mellett. 

 

A Bázisiskola tábla avatójának időpontját előzetes egyeztetés alapján az intézmény kívánságának megfelelve Önök 

választhatják meg. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Kovács Dávid 

Ifjúsági szakmai vezető 

Magyar Vöröskereszt 

Országos Igazgatóság 

Telefon: +36 709 338 027 

E-mail: david.kovacs@voroskereszt.hu 

 

mailto:david.kovacs@voroskereszt.hu


Egészséges életmód vetélkedő 

A Vörösmarty-hetek keretében, november 28-án került sor az 5-6. 
osztályosok „Egészséges életmód” vetélkedőjére. 

Hét csapat mérte össze tudását az egészséges táplálkozással és a fog-
ápolással kapcsolatos feladatokban. 

A jó hangulatú, játékos vetélkedőn a következő eredmények születtek: 

 

helyezett a 6.a osztály csapata:    Lázár Gerda 

 Borbély Fanni 

 Vári Bence 

 

2. helyezett a 6.b osztály csapata: Ugrin Dóra 

       Dorozsmai Dominika 

       Ágoston Roland 

 

3. helyezett az 5.b osztály csapata: Császár Nikolett 

       Juhász Brigitta 

       Mészáros Orsolya 

 

 

Gratulálunk! 

Védőnők jártak iskolánkban és a napköziben 

Kovács Krisztina az 1.b-ben és a 3. osztályokban a  személyi higiéné-

ről és fogápolásról tartott órát. Járt még az 5. osztályban, ahol a 

szőlő, a paradicsom és a paprika , valamint itt is a személyi és intim 

higiéné voltak előadásának témái.  A 8. osztályokban, a Barátság, 

szerelem, szex témaköröket beszélték át. 

Boldog Renáta a 2.a-ban és a két 3. osztályban az Egészséges táplál-

kozásról, a 8. osztályosoknak a tetoválásról és a piercingről is be-

szélt. Három alkalommal szakkör keretén belül az Elsősegély, a Táp-

lálkozás valamint a Mozgás és életmód címmel tartott foglalkozást. 

Mindketten érdekes, játékos feladatokkal motiválták a tanulókat, 

sokoldalú szemléltetéssel és módszerekkel tették érdekessé az órá-

kat. A tanulókat jól bevonták a foglalkozások menetébe. 

November 28-án, 14 órától iskolánk diákjainak Egészséges életmód 

címmel a két védőnő közösen vetélkedőt szervezett. 





 

Csere-bere vásár: december 18. 15.30-16-ig 

Karácsonyi műsor: december 21. 17 óra  

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap: decem-

ber 21. 

Téli szünet:  december 27-január 2. 

Téli szünet utáni első tanítási nap: január 3.. 

Síszünet: január 28. 29. 

Szülők, nevelők bálja: február 15. 

Az első félév január 11-ig tart 

Fogadóóra: január 7. 

Szülői értekezlet: február 4. 

   Szerkesztők: Kapronczayné Batta Zsuzsanna 

    Gregusné Juhász Eleonóra 

    Kurucsai András 

  Fotó:   Niemi Mária 

  Felelős kiadó:     Gulyásné Szabó Klára igazgató 


