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Mottó: 
Nem legyőzni kell az akadályt – hanem túljutni rajta. A folyó nem áll le vitatkozni az 
útját álló sziklával, hanem átfolyik rajta, s derűsen rohan a tenger felé.  

Müller Péter 

A Szegedi Gregor József Általános Iskola tantestülete elfogadta: 2022. július 1. 
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AZ INTÉZMÉNY ADATAI: 
1. Adatok részletezése: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdése szerinti tartalommal, 
figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 123.§ (1) bekezdésében leírtak szerint kiadott 
szakmai alapdokumentum alapján: 

Hivatalos neve: Szegedi Gregor József Általános Iskola 
Típusa: általános iskola 
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása 
OM azonosítója: 029664 
Székhelye: 6726 Szeged, Fő fasor 61-63. 
Az intézményalapításának időpontja: 1963. szeptember 1. 
Fenntartó neve: Szegedi Tankerületi Központ 
2. Köznevelési és egyéb alapfeladatai: 

2.1 Általános iskolai nevelése- oktatás 
2.1.1 Nappali rendszerű iskolai oktatás 
2.1.2 Alsó tagozat, felső tagozat 
2.1.3 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása 

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, 
érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos-érzékszervi fogyatékos- látási fogyatékos) 

2.1.4 Integrációs felkészítés 
2.1.5 Képesség kibontakoztató felkészítés 
2.2  Egyéb köznevelési foglalkozás 
2.3  Tanulószoba, napköziotthonos ellátás 
2.4  Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel 

3. Az intézmény oktatási funkciójával kapcsolatos előírások: 

Az intézmény oktatási funkciót tölt be. 
Az iskolai évfolyamok száma: 8. 
Az intézménybe felvehető maximális tanulói létszám: 530 fő.  

Az ellátandó vállalkozási tevékenységek: Nem folytathat vállalkozási tevékenységet. 

4. Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre: 

Az intézmény önálló költségvetési jogkörrel nem rendelkezik, az intézmény a gazdasági, pénzügyi, 
munkaügyi feladatait az intézmény a székhelyén látja el, a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget 
a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat.  

5. Az intézmény gazdálkodási feladatainak ellátása 

A köznevelési intézmény önálló gazdálkodási tevékenységet nem folytat. 
Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatokat a Szegedi Tankerületi Központ látja 
el. Az intézmény vezetője és a szakmai és operatív intézményvezető-helyettes kötelezettségvállalási 
javaslattétellel rendelkeznek. Ellenjegyzésre a Szegedi Tankerületi Központ jogosult, aki ellenjegyzési 
jogával élve aláírásával igazolja, hogy a kiemelt előirányzatok feletti rendelkezés gazdasági 
szempontból jogszerű, valamint a teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll.  
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ÖKO program 

Munkaközösségük tagjai aktívan részt vettek a DÖKO munkacsoport programjain: 
- Takarítási világnap 
- Őszi és tavaszi papírgyűjtés 
- Autómentes világnap 
- Lángné Juhász Szilvia és Váradi József osztályfőnökök vezetésével a 6.a és a 7.a osztályok részt 

vettek, pályamunkát nyújtottak be a Recycling Hero pályázat keretében. 
- Adomány-gyűjtések 
- Állatok világnapja 
- Hulladékcsökkentési hét 
- Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo 
- Sulizsák 
- Föld Napja dekorációk 
- Passzold vissza Tesó! 

 
A munkatervben tervezett programok nagy része megvalósult. A fenntarthatóságra nevelés, az 
egészség- és környezettudatos életmód folyamatosan jelen van a mindennapokban: 

- részt vettünk a takarítási világnapon, a papírgyűjtésen, az autómentes napon 
- figyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre, egyre több teremben van ilyen hulladékgyűjtő 
- DÖKO-zászló készítésre buzdítottuk tanulóinkat, az elkészült alkotásokat a földszinti 

folyósón tekinthettük meg 
- a Hulladékcsökkentési Héten a bejáratnál szemléletformáló, cselekvési lehetőségeket 

mutattunk be – K. Sz. Ágnes 
- újrahasznosítottunk a dekorációk készítésénél alsóban és felsőben egyaránt- pl. fém dobozok, 

műanyag palackok, tojástartók, régi könyvek, műanyag kupakok keltek új életre díszítve a 
termeket, folyosókat 

- Sulizsák programban, Passzold vissza, Tesó! – kütyügyüjtésben való részvétel 
- ÖKO Workshop - Csak „ÖKOSAN”! környezetvédelemre és élménypedagógiára épülő 

személyiségformálás a Szegedi Gregor József Általános Iskolában –tankerületi program 
 

DÖKO munkacsoport beszámolója 
Készítette: Pocsai Blanka intézményvezető 

A DÖKO munkacsoport tanév során megvalósított programjai: 
 

DÖKO-diákok 
(osztályonként 4 fő) 
megválasztása 
DÖK 
képv+helyettese 
ÖKO diák+ 
helyettese 

Osztályfőnök szeptember 
6-ig 

DÖKO-diák feladata: 
heti rendszerességgel 
részt venni a DÖKO 
gyűléseken (szerda 2. 
szünet), ötleteivel, 
javaslataival segíteni a 
programok 
megvalósítását, az ott 
elhangzottakról 
tájékoztatni 
osztálytársait,  
a DÖKO programokon 
való részvétel, 
résztvevők invitálása 
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Diáktanács 
tisztségviselőinek 
megválasztása 

Varjasi-K. 
Zsófia, 
Bodicsi Réka, 
DÖKO-
diákok 

szeptember Diákelnök választás: 
jelölt 6. osztálytól 
lehetséges 

 

Takarítási Világnap 
 
Őszi papírgyűjtés 

Bodicsi Réka  
 
Varjasi-K. 
Zsófia,  
Bojti Sándor 

 
szeptember 
17. péntek 

Udvarrendezés 
technika órák keretein 
belül 
 
Nincs helyszíni 
mérlegelés, iskolák 
közötti verseny 

09.17-től  
1 osztály/hét 
 
Pecsét: 
takarításért 
papírért 

Autómentes 
Világnap 
„Védd a levegőt, 
tömegközlekedj!”  
„Ne gyere kocsival” 
program 

 

K.Szabó 
Ágnes, 
Csányi Tibor 
 

szeptember 
22.  

„ Iskolabusz 
Újszegedről” 
              vagy 
autómentes közlekedés 
az iskolába és haza. 
 

Volánbusz  
Plakát, 
hirdetmények 
Pecsét: aki nem 
autóval érkezik 

Kutatók éjszakája Kovács Judit, 
Szegi József 

szeptember 
24-25. 
péntek-
szombat 

Aktív részvétel Pecsét: 
részvételért 

1956-os forradalom 
és szabadságharc 

Varjasi-K. 
Zsófia, 
Lászlóné 
Mari Karola, 
Mari Edina, 
Guiot Anikó, 
Csányi Tibor 

október 22. 
reggelre 

Folyosói dekoráció 
 

Madárvédelem 
 

Előadások 

Bodicsi Réka, 
Csányi 
Tibor, 
Bojti Sándor 
Guiot Anikó, 
Varjasi-K. 
Zsófia 

november 
eleje 
 

november 
5-9. 

Madáretetők 
kihelyezése, diákok 
által folyamatos töltés 

Pecsét: aktív 
részvétel a 
madáretetők 
gondozásában 

Hulladékcsökkentési 
hét 

Molnár-
Kindel 
Szilvia, 
K.Szabó 
Ágnes,  
Horváthné 
Nagy Ildikó 

november 
20-28. 

Saját kulacs és 
uzsonnásdoboz 
használatának 
ösztönzése, értékelése, 
Műanyagcsökkentés 
méhviaszkendő 
készítése 

Pecsét:  
saját kulacs, 
uzsonnásdoboz 
használata 

Családi nap Béke Mónika 
Varjasi-K. 
Zsófia, 
Bodicsi Réka, 
Guiot Anikó 

november 
26. 

Zsákbamacska, 
ÖKO-kézműves: 
Luca-sün, 
Kávékapszulából 
harang, angyalka, 
Tea filter kép 

 

Karácsonyi 
dekoráció 

Minden 
dolgozó 

december 
17-re 

Iskola előtt Betlehem a 
betonpadnál 
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Mikulás futás Varjasi-K. 
Zsófia, 
Bodicsi Réka 

december 
3. 14:00 

Holt-Maros sétány Pecsét: 
részvételért 

Pályaorientációs nap Csányi 
Tibor, 
Lászlóné 
Mari Karola, 
Mari Edina 

december 
11. 

5. évf.: Vértói úti 
hulladékudvar 
látogatása 
 

20/241-8575, 
Csizmár Tünde 
 

Karácsony Varjasi-
K.  Zsófia, 
Bodicsi Réka, 
diákelnök 

december 
17. 

8-10-ig szünetben 
sütiparádé, 
12 óra diákközgyűlés 

 

Sulizsák! Göncölj a 
Földért! 

Varjasi-K. 
Zsófia,  
Csányi Tibor 

januárban 
folyamatos 

leadási határidő:  
február 1. kedd 

Pecsét: ruháért 

Nemes Nagy 100! Vállalkozó 
diákok, 
dolgozók 

január 3. Nemes Nagy Ágnes 
művek felolvasása az 
iskolarádióban 

Pecsét: 
részvételért 

Konzervgyűjtés a 
rászoruló 
családoknak 
 

Varjasi-K. 
Zsófia,  
Csányi Tibor 

február 
 

Pecsét:  
konzerv 
behozataláért 

Télűzés Bodicsi Réka, 
ÖKO 
szakkör 

február 11. 
péntek 

Kiszebáb égetése 
 

 

Magyar Parasport 
Napja 
 

Varjasi-K. 
Zsófia 

február 22. 
kedd 

Együttműködve a 
meghirdetett 
programmal 

 

A víz világnapja 
verseny 

Horváthné 
N. Ildikó, 
Lászlóné M. 
Karola 

március 18. 
péntek 

 
  

A víz világnapja Kovács Judit, 
Varjasi-K. 
Zsófia 

március 22. A Holt-Maros flórája és 
faunája 
Hulladékszedés 

 

 
A víz világnapja Csányi 

Tibor, 
Lángné 
Juhász 
Szilvia,  
Váradi 
József 
 
Bikhazi-
Huber 
Mária 

március 
22. körül 

6. évf. Rókusi ivóvíz-termelő telep 
meglátogatása 
 
3.b: Újszegedi gátőrház, Vízügyi Múzeum 
látogatása 

558-808,  
Balaton 
Krisztina 

Fenntarthatósági témahét április 25-29. 
Aki a virágot 
szereti…. 

Bodicsi 
Réka 

tavasszal Virágnaptár, fűszerkert gondozása 
 

Tavaszi 
papírgyűjtés 

Varjasi-K. 
Zsófia,  

április 25. 
hétfő 

 
Pecsét: 
papírért 
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Bodicsi 
Réka, 
Csányi 
Tibor 

Föld napja 
dekoráció 

Varjasi-K. 
Zsófia,  
Guiot 
Anikó, 
Csányi 
Tibor 
Molnár-
Kindel 
Szilvia 

április 22. 
szerda 

 „Óriás-földgömbök” 
Naprendszer 
kihelyezése 
 

 

Passzold vissza 
Tesó! 
és Újszegedi 
elemgyűjtés 

Csányi 
Tibor, 
Bojti 
Sándor, 
Guiot 
Anikó, 
Deákné 
Fazekas 
Andrea 

május Passzold- használt mobil- Jane Goodall 
 
Elemgyűjtés- ÖKOiskola 2.0 vállalása 

Gyűjtőedény 
készítése 
 
Pecsét: 
Elemért, 
mobilért 

Családi nap Béke 
Mónika, 
Bodicsi 
Réka, 
Guiot 
Anikó 

május 27. ÖKO-bazár 
 

Környezetvédelmi 
világnap (06.05.) 

minden 
osztály 

június 3. Osztálykirándulások az ÖKOiskolás 
természetjárási szempontok 
figyelembevételével  

 

Diáknap- DÖK 
nap 

Varjasi-K. 
Zsófia,  
Bodicsi 
Réka, 
diákelnök 

június 14. Gregor-vásár,  
diákközgyűlés, DÖK vetélkedő 
„A legDÖKOsabb diák” “A legaktívabb 
osztály” 
cím átadása 

 

Sportnap Molnár-
Kindel 
Szilvia,  
Csányi 
Tibor 

június 15. KEVE vizsga megszervezése 
 

Energia őrjárat mindenki folyamatos Lámpák lekapcsolása 
 

Szelektív gyűjtés 
 

folyamatos PET, papír, hulladék, kupak 
 

Időszakos 
gyűjtések 

  
Ruha, konzerv, harisnya, zokni, 
konzervdoboz, kavics, kupak, zokni, póló, 
farmer, kisebb méretű befőttes üvegek, 
parafadugó, szappan maradék, nejlon 
harisnya 

 

 
A DÖKO programokban való aktív részvételért egész tanévben ÖKO-nyomdát lehetett szerezni. A 
legtöbb nyomatot összegyűjtő diák kiérdemelte a „LegDÖKOsabb diák” címet.  
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Iskolánk felkérést kapott fenntartónktól, a Szegedi Tankerületi Központtól tudásmegosztásra, ÖKO 
workshop megszervezésére a tankerület intézményeinek.  

Csak „ÖKOSAN”! környezetvédelemre és élménypedagógiára épülő személyiségformálás a 
Szegedi Gregor József Általános Iskolában címmel állítottuk össze eddig végzett munkánkról a 
beszámolót. 

Szakmai anyag: 

Online workshop szakmai anyag - ÖKO-tudatosság - Szegedi Gregor József Általános Iskola.pdf 

A Diáktanács aktív munkát folytatott a tanév folyamán. Új elnökük Simon Eija 7.b osztályos tanuló. 

Kéthavonta egyeztettek az intézményvezetővel, két alkalommal diákközgyűlés került 
megszervezésre. A tanév végén, a diáknapon (június 15.) végzett munkájáról számolt be a diáktanács. 

Egyik legsikeresebb kezdeményezésük a 15 év után felsősök részvételével újra megrendezésre került 
suli-buli. 

A következő tanévet terveik szerint udvari játékok megtervezésével és felfestésével folytatják. 

2021/2022 részletes beszámoló DÖKO 

Szeptemberben a tanévet az új Diáktanács megválasztásával kezdtük: 
az elnökség tagjai: Simon Eija, Ábrahám Kira, Nepp Nimród, Vály Boldizsár, Császár Dorka 
A takarítás világnapja 09.17. 
Ezen a napon szinte mindenki részt vett az iskola kitakarításában! Szorgos diákjaink és tanáraink 
lelkesen működtek közre a világnap ünneplésében 
Őszi papírgyűjtés  
A papírgyűjtésen 11420 kg papírt sikerült összegyűjtenünk, ami 125620 Ft -ot jelentett az iskolánknak! 
Autómentes világnap 09.22. Nagyon sok diák választotta az autó helyett a tömegközlekedést, 
gyaloglást de a biciklik és a rollerek is tucatjával voltak a Római udvaron! 
Kutatók éjszakája 09.24-25. 
Két napos program volt a kutatók éjszakája szeptemberben, ami rengeteg diák érdeklődését felkeltette, 
Kovács Judit tanárnő és Szegi József tanár úr vezérlésével nagyon sokan ellátogathattak a Szegeden 
tartott eseményre. 
A zene világnapja 10.01. 
A zene világnapján “folyosózenéltünk”, vagyis tanáraink és diákjaink a szünetekben különböző 
dalokat adtak elő a Pro Musica együttműködésével. 
Madárvédelmi előadások 10.07. 
Iskolákba Ábrahám Krisztián ornitológus látogatott el, hogy előadásokat tartson a kíváncsi diákoknak. 
Rengeteg érdekességet tudhattunk meg a Magyarországon élő madarakról. 
DÖKO zászló-pályázat 
Pályázatunkra számos remek zászlóterv érkezett a zsűri kiválasztotta a legjobb 8 tervet, majd az 
osztályok képviselői megszavazták a diákönkormányzat zászlaját, melyet a következő félévben meg 
is valósítunk, hogy a DÖK napon felavathassuk. A tervekből kiállítást rendeztünk, amely a folyosón 
volt megtekinthető. 
Makett Kiállítás, pályázat 1956. október 23. Iskolánk tanulója, Horváth-Kelemen Botond makettjeit 
tekinthettük meg az 1956-os forradalomra visszaemlékezve.  
Adománygyűjtés, Állatok világnapja 10.18. 
Október közepén, az állatok világnapja alkalmából elkezdtünk gyűjteni a Tappancs Alapítványnak, 
hogy az ott élő állatok télen is megfelelő ellátást tudjanak kapni. 222 kg adomány gyűlt össze! 

https://drive.google.com/file/d/1LRMmCvtebSysxsfuBi2kDrj5rN80JXLH/view?usp=sharing
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Megemlékezés, előadás október 23.:  
Október 22-én megemlékeztünk a 1956-os forradalomról. Gyönyörű díszlettel és előadással 
készültünk ennek bemutatására! Minden osztályban forradalmárok buzdították a diákokat az 
emlékezésre. A kuckóban a DÖKO munkacsoport által újrahasznosított anyagokból, 
kartondobozokból készült szovjet tank idézte fel a szabadságharc hangulatát. A 8.b osztályos fiúk 
méltó megemlékezését ezúton is köszönjük. 
Rádió Pályázat: olyan diákokat kerestünk, akik szívesen készítenek műsorokat a sulirádióban. Több 
lelkes csapat is jelentkezett, aminek köszönhetően a szünetekben két műsor is hallható. A Rádió 88 
szakmai segítséget nyújtott a program során. 
Kedvesség világnapja 11.12. 
Az iskola különböző pontjain kedves üzeneteket, matricákat helyeztünk el annak reményében, hogy 
minél többeteket megmosolyogtatunk! Vály Boldizsár és Ábrahám Kira rádióműsorral is készültek a 
világnap ünneplése alkalmából.   
Könyvtári éjszaka: Novemberben megtarthattuk a már várva várt Könyvtári éjszakát! Tanáraink és 
néhány diákunk izgalmas és érdekes programokkal várta a könyvtári éjszakára ellátogató lelkes 
embereket. 
Kísérletek kavalkádja 11:13. 
Novemberben az Agórában megtartották a Kísérletek kavalkádját, melyen rengeteg érdeklődő diák 
részt vett Kovács Judit tanárnő és Szegi József tanár úr vezetésével a programon. 
 Az év során több adománygyűjtésre is sor került, mint például játékgyűjtésre a MosolyManók 

programban, valamint karácsonyfadíszeket gyűjtöttünk a Mátrix Alapítvány számára. 
Hulladékcsökkentési hét 11.22-28. 
Iskolánk beszállt a hulladék csökkentési hét programjába is. Ezen a héten lehetőség volt 
pecsétgyűjtésre, és kihívásnak egy kukányival szerettük volna csökkenteni a szemetünket! A 
bejáratnál szemléletformáló, cselekvési lehetőségeket mutattunk be. 
Advent 
Meggyújtottuk az első és második adventi gyertyát és Bodicsi Réka, Csányi Tibor, Guiot Anikó, 
Lászlóné Mari Karola, Mari Edina munkájának köszönhetően gyönyörű Betlehemi dekoráció került az 
iskola bejáratára. 
DÖKO POP-UP kiállítás 
Iskolánk DÖK képviselőinek egy feledhetetlen élményben volt része. Megtekinthették a PLANET 

kiállítást Budapesten. A kirándulás 2 napos volt, a fenntarthatóság volt a fő téma. 
Mikulás látogatás, Mikulás futás: 
December 6.-án, Miklós napján meglátogatta az alsós osztályokat a Mikulás! Ezen a napon tartottuk 
még a Mikulás-futást, melyen rengeteg lelkes diák küzdötte le a Maros parton az 1 kör futást. 
Online diákközgyűlés 12.17. 
Itt mindenki köszön mindenkinek kampányt hirdettünk januártól. 
Részt vettünk az Regionális Természetismereti vetélkedőn, ahol csapatunk 4. helyezést ért el. 
2022 első hónapjában, januárban csatlakozott iskolánk a Sulizsák ruhagyűjtő programhoz. Iskolánk 
nagyon eredményesen teljesített, mivel 980 kg ruha gyűlt össze.  
Februárban Nemes Nagy Ágnes születésének 100. évfordulója alkalmából “Nemes Nagy 100!” címmel 
versfelolvasást tartottunk. Iskolánk konzervgyűjtést szervezett az Ukrajnából menekülő, rászorulók 
számára. A Parasport napján különböző sportágakban próbálhatták ki magukat a diákok 
parasportolóként,, valamint három paralimpikonnal skypon 10 osztály beszélgetett. 
Megemlékeztünk A költészet világnapjáról, verseket posztoltunk az épületen belül és csatlakoztunk 
a Somogyi-könyvtár felhívásához is.  
Áprilisban sor került a Digitális Témahétre, amelyet interaktív előadásokkal színesítettünk. Lezajlott 
a hagyományos Tavaszi papírgyűjtés, iskolánk közel 4000 kg papírt gyűjtött.  
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A Föld napján hatalmas méretű földgömböket helyeztünk el az iskola különböző pontjain. A 

Fenntarthatósági témahéten csere-bere vásárt tartottunk a könyvtárban. A hónap folyamán elültetésre 
kerültek a salátapalánták is. 
Májusban több évnyi kimaradás után újra kikapcsolódhattak a felsősök a Sulidiszkón. Nagy 
örömünkre sokan részt vettetek, és még egy csodás zenekar előadását is meghallgathattuk. Iskolánk 
csatlakozott a “Passzold vissza, tesó” elnevezésű lakossági elem- és e-kütyügyűjtéshez. Meghirdettük 
a “Kedvenc növényem” témájú rajzpályázatot, amelyre számos gyönyörű alkotás érkezett, majd 
zsűriztük is ezeket. Sok idő elteltével újra megszervezésre került a Családi nap, amelyen sok érdekes 
programon vehettünk részt, többek közt az Állati tanösvényen. 
Júniusban megünnepeltük Tanárainkat a Pedagógusnap alkalmából, továbbá megtekinthettük a DÖK 
által kezdeményezett Pál utcai fiúk című színdarabot az Agorában, amely hatalmas sikert aratott. Idén 
újra lebonyolíthattuk a Sportnapot, amelyen minden résztvevő eredményesen teljesített. 
A DÖK napon számos izgalmas feladaton vettek részt az osztályok. 

 
Pályázatok 

Mozdulj a klímáért! 

Planet Budapest - nyert 

V-GO 

Legyetek ti is klímavédők 

A világ legnagyobb tanórája 

Faültetés Kövér Béla Bábszínház 

Recycling Hero kihívás - nem nyert kirándulást 

Cetelem Zöldsuli nem nyert pénzjutalmat 

Tavaszi papírgyűjtés 

Parasport Napja 

Passzold vissza tesó -tavaszi 

Kihívás napja 

Humusz pályázat - Komplex környezeti nevelés 

2021/2022. tanév programjai 

˗ Április 25-29. (hétfő-péntek) Fenntarthatósági témahét 
Felelős: Bodicsi Réka, Varjasi-Kispéter Zsófia, Guiot Anikó,  
DÖK, ÖKO munkacsoport és az általuk felkért valamennyi pedagógus 
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AZ INTÉZMÉNY PR TEVÉKENYSÉGE 

Készítette: Szentirmai Veronika intézményvezető-helyettes 

Megjelenések 
Cikkek 
száma 

online 

1. Fenntartható fejlődési célok gyerekszemmel 
(2021. 07.01.) 

https://kk.gov.hu/fenntarthato-fejlodesi-celok-gyerekszemmel 
 
2. Szemelvények a Gregor Program múltjából, jelenéből és 

jövőjéből (2021.10.06.) 
https://kk.gov.hu/szemelvenyek-a-gregor-program-multjabol-
jelenebol-es-jovojebol 

 
3. Könyvtári élet a maximumon 

(2021.11.11.) 
https://kk.gov.hu/konyvtari-elet-a-maximumon 

 

4. Családokat támogatnak a Rotary-Club tagjai 
(2021.12.10.) 

https://www.delmagyar.hu/helyi-kozelet/2021/12/csaladokat-
tamogatnak-a-rotary-club-tagjai 

 
5. Ökoszemlélet és korai nyelvtanítás a Gregor-iskolában 

(2022.02.24.) 
https://www.delmagyar.hu/helyi-kozelet/2022/02/okoszemlelet-es-
korai-nyelvtanitas-a-gregor-
iskolaban?fbclid=IwAR1GUqyUQaOIIrxTA1yrhmPP4BJ38Yj41Ic_0zVfh
yNfLvQ2T0l8PBEzCIY 

 
6. Horizontális tudásmegosztás, avagy szakmai ötletbörze 

magasfokon (2022.02.25.) 
http://kk.gov.hu/horizontalis-tudasmegosztas-avagy-szakmai-
otletborze-magas-fokon 

 
7. Márciusi programkavalkád 

(2022.04.01.) 
http://kk.gov.hu/marciusi-programkavalkad 
 

8.  Gregoros diákok állították színpadra a sikermusicalt 
     (2022.06.07.) 

https://www.delmagyar.hu/helyi-kultura/2022/06/gregoros-diakok-
allitottak-szinpadra-a-sikermusicalt 
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9.  Utánpótlásban is erős a Szedeák (2022.05.13.) Városi televízió – 
      Szegedi híradó 

https://youtu.be/lM3zzEHbJl4 
 

10. Szegedre érkeztek a Pál utcai fiúk 
(2022.06.07.) Városi televízió – Szegedi híradó 
https://youtu.be/wofdexbvfdc 

nyomta-
tott sajtó 

1. Ökoszemlélet és korai nyelvtanítás a Gregor-iskolában 
    Délmagyarország (2022.02.24.) 
 

2. Diákok állították színpadra a musicalt 
    Délmagyarország (2022.06.08.) 

2 

Összesen 12 
 

https://youtu.be/lM3zzEHbJl4
https://youtu.be/wofdexbvfdc

