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A 2022/2023. tanév küszöbén 
A nyári szünet a végéhez köze-
ledik, a diákjaink izgatottan és 
remélhetőleg lelkesen, kipihenve 
várják a becsengetést. Nemsokára 
ismét zajos lesz iskolánk vala-
mennyi osztályterme és mindenki 
elfoglalhatja a kedvenc padját, 
melyben 183 napot fog eltölteni.  
Ideje megosztanom a 2022/2023. 
tanév kezdésével kapcsolatos 
fontos információkat:  
• A tanévnyitó ünnepély időpontja: 
2022. augusztus 31. (szerda), 17:00 
óra. Helyszín az iskola sport-
csarnoka.  
• A tanév 2022. szeptember 1-jén 
(csütörtökön) indul. Gyülekező 
7:30-kor az iskola udvarán.  
• A tankönyvosztás az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően szep-
tember első hetében kerül 
lebonyolításra az osztályfőnökök 
segítségével. 
 • A javítóvizsgák időpontja 2022. 
augusztus 25-26. (csütörtök-
péntek) 8:00 óra. Az időpontokról 
az érintettek postai úton is 
értesítést kaptak.  
Az iskola ismét tisztán, fertőt-
lenítve várja kis lakóit. Mi, 
pedagógusok új ötletekkel ter-
vezzük az előttünk álló tanévet és 
bízunk benne, hogy a kötelező 
tanórai foglalkozások mellett sok 
szép, színes, közösen megélt 
iskolán kívüli programok várnak 
ránk. Mindnyájunknak – pedagó-
gusoknak, diákoknak, szülőknek 
egyaránt – nagy szükségünk van 
biztatásra, buzdításra, hogy legyen 
bennünk elég erő és akarat a 
mindenkori újrakezdéshez és a 
mindennapok-hoz. Gyurcsó István 
Biztató című versével köszöntöm 
kollégáimat, diákjainkat és 
szüleiket. 
 

Legyen bár dolgunk ezernyi, 
hozzá örömünk szemernyi, 
ne féljünk soha szeretni, 
tudjunk őszintén nevetni. 
Múljanak évek rakásra, 

ne múljon egy sem bukásra, 
ébredjünk fényre, sugárra, 
mindig és holnap utánra. 

 

Szécsényi Marianna 
intézményvezető 

 

A hatodikos osztálykirándulás 
 
Az osztálykirándulás nagyon jó volt. Az egyik nap biciklivel mentünk Mórahalomra 
fagyizni és pizzázni. Egy kicsit nehézkesen indultunk el az iskolából, mert volt olyan, 
aki lemaradt és olyan is volt, aki legelöl volt és nagyon lassan ment, de utána 
mindenki tudta tartani a tempót. Az út felénél megálltunk csemegézni a 
Bivalyrezervátumnál. Az osztályból ketten hoztak fényképezőgépet, mellyel nagyon 
jó képeket készítettek. Ahogy megérkeztünk Mórahalomra, fagyiztunk, majd utána 
pizzáztunk. Hazafelé megálltunk megint a Bivalyrezervátumnál és megkerestük a 
Mórahalmi Geoládát. Úton hazafelé az osztály fele lemaradt, de utána ismét mindenki 
felzárkózott. Ez volt az első nap. 

   
A másik nap nem tettünk meg ekkora túrát, csak a röszkei focipályára mentünk ki. 
Kifejezetten érdekes volt az erdőben a számháború, az osztályt két csapatra osztottuk, 
és így játszottuk le az első menetet. Külön izgalmas volt, hogy Anna néni tárgyakat 
rejtett el az erdőben, és ezeket is keresgélnünk kellett a ,,csata" közben. Ez után 
kijöttünk az erdőből, és pihentünk. A második ,,háború” az 5. osztály ellen volt, ami 
szintén elég izgalmasra sikerült. A 3. menetet megint csak osztályon belül játszottuk 
le. Összeségében a nap nagyon jó és fárasztó volt. Ráadásul nem csak mi, de a 
kullancsok is nagyon élvezték a napot, csak ők rajtunk tették ezt és egyáltalán nem a 
mi örömünkre. 

Kis Csanád és Tóth Tamás 6.o. 

Sulitábor 2022. 
Idén 40 diákunk vett részt a színesebbnél színesebb tábori foglalkozásokon. 
Az első napon a község különböző helyszínein szervezett játékos vetélkedőn 
csapatokba osztva összemérhettük tudásunkat, még aranycikesz-röptetésben is. 
Jutalmul cukorkák után nyomozhattunk, melyet a csapattagok igazságosan 
felosztottak maguk között. A sportcsarnokban lehetett a legnagyobbakat játszani, 
mert itt kevésbé volt hőség és teljesen új játékokat ki lehetett találni a már megszokott 
tornaszerekből. A második napot a Szegedi Vadasparkban töltöttük. Azt hittük, talán 
meg is unjuk a végére, de nem így történt! Annyi látni és felfedezni való volt 
körülöttünk, hogy játszóterezésre alig maradt idő a végén. 

            
A harmadik napon végre előkerült a rengeteg gyapjú, amiről már hallottuk, hogy 

nekünk sok van. Ebből aztán szebbnél-szebb nemezelt virágok, labdák és egyéb 
művek készültek. Akinek pedig ez túl nedves elfoglaltság volt, az logikai játékokkal 
játszott vagy más kézműves tevékenységekben vett részt. A nemezelés szüneteiben 
került ránk csodálatos csillámtetoválás és gyönyörű arcfestés is. A templomtorony 
felfedezésére is ezen a napon nyílt lehetőség! Később az informatika terem mélyén 
találtunk egy kis lehűlésre, és szigorúan tanári felügyelettel kipróbálhattunk pár 
izgalmas és nekünk való játékot. A legjobban mégis mindenki a Grimm-Busz társulat 
színházi produkcióját várta, ahol megtudhattuk, hogy hogyan lett Röfiből Rettenetes 
Röfi. A negyedik nap az elmaradhatatlan mórahalmi strandolásé volt. Csapatokba 
osztva mindenki ott pancsolhatott, ahol éppen kedve szottyant. Nem is kellett este 
senkit sem ringatni! Az utolsó napon egy fergeteges táborzáró vetélkedőn vettünk 
részt. Mosolyban, jókedvben és játékban ezen a napon sem volt hiány! 
Köszönjük mindenkinek a segítségét, munkáját, aki hozzájárult a tábor 
szervezéséhez, megvalósításához, valamint az Alapítvány a Röszkei Gyermekekért 
alapítvány támogatását, mellyel még színesebbé varázsolhattuk a programokat. 
A táborban készült fotók megtekinthetők a Röszkei Orbán Dénes Általános Iskola 
Facebook oldalán! 


