könyvtár melletti dobozba! A nyertesek
jutalma egy szelet csokoládé. A nevüket a
következő lapszámban közöljük.

Amit akkor csinálok, amikor tanulnom
kellene
Tanulok

.. ..
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A hónap aranyköpése:
/a kis óvodásainktól/

A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda lapja

Az egyik kisfiú mondja a másiknak:
- Csabi, itt van a barátod!
A másik fiú feleli:
- Jól van, látom, nem vagyok én süket!

S az eredmény Ti magatok vagytok,
lesztek. Hadd legyünk büszkék egymásra,
hadd legyünk egyre büszkébbek Rátok! S
végül: Jót tenni? Megéri jót tenni?
Kérdezhetné bárki felnőtt, aki ezeket a
sorokat olvassa. Nos… Nem mindig éri
meg. De a Jó Szív nem tud mást tenni, csak
jót. S miért? Nem azért, mert megéri.
Hanem azért, mert érzi, tudja:

Másoknak mondogatom, hogy tanulnom kell

Kvíz

Jót tenni jó?
Kedves Vörösmartyrka Olvasók!

Melyik teremben készült a kép?
A választ, vagyis a tanterem számát a
könyvtár előtti dobozba kell bedobni. A
nyeremény egy feleletmentesítő kupon, amit
máj. 5-ig lehet beváltani szóbeli feleléskor.
Beküldési határidő: március 30. Előző
számunk nyertesei: Négyesi Ádám 6. a, Kiss
Bálint 6. c, Kaplonyi Stefánia 7. a, Kiss Enikő
7. c, Koutis Evangelos 8. b

A varangyosbéka megy az úton. Meglát egy
táblát az útelágazásnál, aminek a következő a
szövege:
„Okosok jobbra, szépek balra”
Erre a béka:
- Szakadjak ketté?

Vörösmart”y”rka
A Vörösmarty Mihály Katolikus Általános
Iskola és Óvoda iskolaújságja
Szerkesztők: Kocsisné Porgánczki Ilona,
Koós Gergely, Fridmanszki Martina 5.c,
Gecsó Dóra 5.c, Juhász Petra 5.c, Kaposvári
László 6.c, Lénárt Zsófia 5.c, Rapács Gréta
5.c, Sándor Bianka 5.c, Szőke Kinga 5.c
Lájkold az újságot a Facebookon!
Elérhetőségünk: vorosmartyrka@gmail.com
Lapzárta: 2012. március 19.

Lám, lám, hogy szalad az idő… Lassan itt a
március vége, ránk köszönt az április, jön a
Húsvét-Új
Életre
Támadás
Ünnepe.
Márciusban azonban gondolataim-érzéseim
a Jót Tenni Akarás körül zajlanak. Miközben
ezeket a sorokat írom, a Szeretetetekre
gondolok. Lelki szemeim előtt látom a
legutóbbi élelmiszergyűjtés „eredményeit”.
Beleképzelem ezekbe a májkrémekbe,
csomag tésztákba, üveg olajakba, zacskó
cukrokba a Jó Szíveteket. Ugye nem tévedek,
vörösmartys Diákok? Ugye tényleg jó
szívetek van? Persze, hogy az. Hiszen a
mindennapokban annyiszor, de annyiszor
látom ennek a bizonyítékát. S köszönöm a
Családotoknak
is,
hogy
tisztességre,
jószívűségre nevelnek benneteket. Mert
minél inkább így van, annál szebb lesz az
eredmény.

JÓT TENNI JÓ!
Szeretettel írtam: Ede atya

Katolikus iskolánk-óvodánk szeretettel
köszöni a kedves szülőknek, hogy értették
és érezték a kis élelmiszergyűjtésünk
lényegét-lelkét, s segítettek gyerekeiknek
így is JÓT TENNI! Kérjük továbbra is
szeretettel-tisztelettel
a
gyerekek
érdekében az "egy csónakban evezést"!
Köszönjük!

Itt a tavasz…
Tavasszal mindig arra gondolok,
Hogy a fűszálak milyen boldogok!
A bogarak zsonganak,
A fák nyiladoznak,
A táj színekbe borul,
A természet újra felbolydul.
Minden újra él:
Fű, fa, virág, falevél…
Ó, de szép ez az évszak,
Zümmögnek a méhek, darazsak…
A nap felé fordítom arcomat,
Elfeledem minden bánatomat.
A tündöklő sugár rám ragyog,
S ölel az illattár!

hiszen készültünk a következő előadásra,
amit
a
Mindszenti
templomban
tartottunk. Nem volt izgalomtól mentes a
próba, mint kiderült, más volt a
színpadunk,
mint
amit
korábban
bejártunk. Az utolsó pillanatban szét
kellett osztanunk az orvos szövegét is,
ugyanis a szereplő hiányzott. Szerencsére
az
előadás
nagy
sikerrel
és
zökkenőmentesen zajlott.
Elek Zsófia 6.c
Március 14-én emlékeztünk meg az
1848-as forradalom és szabadságharc
hőseiről, a márc. 15-i eseményekről. A
műsort készítette: Hriczné Csordás
Anikó, Dr. Fekete Zoltánné.
Közreműködtek a 6. c osztály tanulói.

Csodák csodája: tavasz van!
/ Juhász Petra – Rapács Gréta /







Szent Bernadettre emlékeztünk
Interjú a hitoktatókkal I.
Beszélgetés
Anetta
nénivel

November végén eldőlt, hogy a
színjátszók következő előadása a lourdesi Szent Bernadettről fog szólni. Anikó
néni megkért engem, hogy vállaljam el a
főszerepet, amire én boldogan igent
mondtam. Decemberben el is kezdtük a
próbákat, s közben egyre vidámabb
hangulatba kerültünk. Volt, hogy a
rendőrt Zsuzsa néni helyettesítette, ami
igen viccesre kerekedett. Március 5-én
az iskolában fergeteges sikerrel adtuk elő
a darabot, de ezzel nem értünk a végére,

Hogy érzi magát Anetta néni itt a
Vörösmartyban?
Köszönöm szépen kérdésed, nagyon jól,
főleg, amikor kis ügyes hittanversenyes
gyerekek kérdeznek engem. Örülök, hogy
sokféle embert ismerhettem meg, jó
kollégákat és kolléganőket. Nagyon
szimpatikus az iskola, jók a gyerekek,
igazi kis nyüzsgésbe kapcsolódhattam be.
Mi a hobbija?
A hobbim a rajztanárkodással függ még
mindig össze, nagyon szívesen festek,
szívesen veszek részt alkotó munkákban.

Hogy telik egy átlagos napja Anetta
néninek?
Az átlagos napom a reggellel indul, a két
gyermekemet
ébresztem,
reggelit
készítek, és mindenki indul a saját
iskolájába és munkahelyére. Az itteni
óráimat
ismeritek,
óráról
órára
rohangálok, sokszor maradunk délután is.
A
munka
után
összeszedem
a
gyerekeimet, és amikor éppen nincsen
edzés, akkor vacsorára főzhetünk együtt,
ezt szívesen is tesszük. Általában vacsora
után fürdés, leckeellenőrzés. A gyerekek
készülnek a saját feladataikkal, én is az
enyémmel.
Beszélgetésre
mindig
hagyunk időt, egy kis tévénézés is belefér
az esti programba. Ennyi volt a rövid
nap.
Mit
sportolt
Anetta
néni
gyermekkorában?
Egy testnevelés tagozatos általános
iskolába jártam, úgyhogy tájfutottam,
atlétizáltam, kézilabdáztam. Egy kicsit
szertornáztam is. Ezek a gimnáziumra
nagyjából kikoptak, akkorra csak a
szertorna maradt. Nagyon szerettem.
Tud-e valamilyen hangszeren játszani
Anetta néni?
Zongorázni tanultam, aztán egy évig
gitároztam. Azt nem mondanám, hogy
nagyon megy, de igyekszem.
Volt-e elsőáldozó Anetta néni?
Igen voltam, szintén 9 évesen, mint a
mostani harmadikosok. Akkoriban még
nem volt iskolai hittan, így a plébániára
jártunk felkészítésre.
Volt egy
kedvencem
is,
amit
fogyatékos
hittanosoknak szerveztek. Ez volt „a
halak közössége”, s úgy hívták őket,
hogy a Hit és fény közössége. Itt annyi
történt, hogy egészséges gyerekek beteg
gyerekeknek segítettek, együtt vettek
részt egy közös hittanon. A hittan mellett
megemlíteném, hogy általános iskolás
koromban cserkészkedtem is.
Mi a kedvenc zenéje?
Nem nagyon van kedvenc zeném, éppen
amilyen hangulatom van, olyat hallgatok.

Mi a kedvenc étele?
Kedvencem a túrós palacsinta, a
gyerekeim is nagyon szeretik, úgyhogy
elég gyakran készítem.
Volt-e diákcsínye Anetta néninek?
Nem nagyon emlékszem, hogy lett volna
csínytevésem. Csak csúfolódás, lányos
huzavona lehetett. Rengeteget sportoltam,
és emlékszem, hogy sokat kellett tanulni
a gimiben. Nagyon élveztem az ottani
kirándulásokat is.
Akkor Anetta néni egy kisangyal
lehetett!
Nem voltam angyal, egy átlagos gyerek
voltam, aki nem kapott sem túl sok
negatívat, sem túl sok pozitívat. Nagyon
sok elfoglaltságunk volt, sok szakkörre
járhattunk, nem volt időnk azzal
foglalkozni, hogy bántsuk egymást.
Köszönjük szépen az interjút!
Erdei keresztrejtvény alsósoknak

Kedves alsó tagozatosok! Játékra hívunk
benneteket! A megfejtéseket nevetekkel,
osztályotokkal ápr. 3-ig dobjátok be a

