
 

 

KEDVES ÉRDEKLŐDŐK! 

EZÚTON SZERETNÉNK ÖNÖKHÖZ ELJUTTATNI AZ ISKOLÁNBAN TANULÓ DIÁKOK 

SZÜLEINEK VÉLEMÉNYÉT, HOGY EZZEL IS SEGÍTSÜNK AZ ISKOLAVÁLASZTÁSBAN. 

 

SOK SZERETETTEL VÁRJUK A LEENDŐ ELSŐSÖKET 

ÉS MINDEN ÉRDEKLŐDŐT! 
 

 

„Testvéremmel én is a Vörösmartyba jártam - és már a harmadik gyermekem jár ide a 7. osztályba. Azt 

hiszem, mindent elmond, hogy jó képességű gyerekeim példáján felbuzdulva a 4. gyermekemet is ide 

hozom! Kérem a kedves szülőket, hogy tartsanak velem és hozzák a Vörösmartyba a gyerekeiket!” 

Sisistyán Éva (7.c)  

 

 

„Gyermekeim szeretnek a Vörösmartyba járni. Szívesen vesznek részt minden programban és 

feladatban. Szeretnek tanulni!” 

Fábián Erzsébet  6.c-s  anyuka 

 

 

„A tanárok és a  szülők közti viszony is példamutató!” 

Volentné Wágner Anikó, lánya 7.b osztályos 

 

 

„A Vörösmarty gyermekem második otthona, segítőkész tanítóinkkal, tanárainkkal tárt karokkal 

várja a kis elsősöket! 

Römmer Anita, fia 5.c osztályos  

 

 

„Tanulószobán elkészítik a házi feladatokat, a tanulni valót is kikérdezik Tőlük!” 

Hegedüsné Lak Tímea 4. c. osztályos szülő 

 

 

 „A nagyobbik lányom a korrepetálások, felvételire való felkészítések segítségével bejutott egy erős 

közgazdasági iskolába.” 

Lencsésné Szűts Gabriella 7.b 

 

 

„A kötelező órák után választható nyelvtanulás, zeneoktatás, néptánc és sport szakkörök. A jó képzésen 

felül tiszta környezet várja a gyerekeket és szüleiket.” 

Juhász Erika, fia 3.c osztályos 



 

 

„A Vörösmarty a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektet, családbarát és gyermekcentrikus.” 

 

Tóth Gyula, lánya 3. osztályos 

 

 

 „Fontosnak tartottuk az idegen nyelv tanulását, és a Vörösmarty vezetősége az angol és német nyelv 

mellett a francia oktatását is elindította (…) Az évek során gyermekeink sport illetve a mozgás iránti 

szeretetét az iskola csak erősítette. A sport többek között kitartásra, fegyelemre nevelte őket.”  

 

Szabóné Fekti Anikó Bence (6.a) és Bálint (2.a) anyukája  

 

 

„4 fiúnk van, ebből kettő már innen ment tovább tanulni, kettő még az iskola tanulója. Mi a szép 

zöld övezet, a tiszta levegő és a sport miatt is ajánljuk Iskolánkat! Változatos, élményszerű 

közösségi programokkal: a Szép Ilonka bál, bográcsozás gyermeknap keretében, kirándulások, 

erdei iskolák,  papírgyűjtés, farsang, anyák napja, húsvét, karácsonyi vásár és sport napok!” 

 

Füreder-család (5.a, 7.b) 

 

 

„A Vörösmarty Általános Iskola figyel a tanulók igényeire és számos programot biztosít diákjai részére: a 

délutáni órákban szakkörök várják a gyerekeket. A diákok többsége az iskolán belül megtalálhatja a saját 

érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot.” 

Szemerei Judit, a 2.a-s Ulcz Hajnalka anyukája  

 

 

„Különórákkal, szakkörökkel, tanulmányi eredményeinkkel nem maradunk le, gyakran 

megelőzzük a város iskoláit.” 

Szöllősy Zita, alsós szülő 

 

 

„Krisztofert 4.-ben hoztam egy másik iskolából. (…) Bármilyen problémával akár napi szinten is tudok 

beszélni akár az igazgató úrral, akár az osztályfőnökkel, ami nagyban hozzájárul kisfiam iskolai 

beilleszkedéséhez.” 

Hegedűs Anita, 5. osztályos szülő 

 

 

„Fontos volt a nyelvtanulási lehetőség első osztálytól. Vonzó az iskola "ÖKO”szelleme, nem utolsó 

sorban az évközi kirándulások, erdei iskolák. Nekünk bejöttek a számításaink és a kisebb 

gyerkőcünk itt lesz elsős jövőre!” 

Szabóné Keserű Csilla (Bence (3.a) anyukája) 

 

  



 

 

„Az iskola által meghirdetett  ovistorna kapcsán megismerkedtem a tanító nénikkel, akik nagyon 

szimpatikusak és kedvesek voltak. Így lettünk Vörösmartysok. 

Könnyen megközelíthető az iskola és szép környezet veszi körül” 

Czipó Tiborné 1.a 

 

 

„Lelkes, felkészült pedagógusgárda várja a gyermekeket!” 

Aranyosiné Reizer Anikó 

 

Fia, Bálint (3.a) a Vörösmarty Színházban, több darabban szerepel az Iskola és a Színház 

együttműködésének köszönhetően  

 

 

„Ide jártam én is, mindhárom gyermekem ide jár, járt. Dávid már a Tóparti Gimnáziumban jó tanuló. A 

Vörösmarty jó fekvése, barátságos légköre és elhivatott tanári kara miatt vonzó iskola.” 

 

Pálfiné Stadler Anita, a 3. osztályos Kata és a végzős Nóri édesanyja 


