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Győri Állatmenhelynek adományoztunk 
 

Hagyományteremtés céljával a győri Állatmenyhelynek gyűjtöttünk karácsony ünnepe előtt. 

Sok hasznos ajándékot – száraz tápot, konzervet, takarót, jutalom falatot, tisztítószereket, 

kutyaszalámit stb – adtunk át Germán Eszter menhely vezetőjének. 

 

Iskolánkat 8 tanuló képviselte, akik december 15-ig hozták be az adományaikat. 

Póta Márton, Szabó Regina, Sinogli Zsombor, Csáki Nóra, Metzker Liza, Sárközi József, Csigi 

Dorka, Pásztor Szibilla. 

 

A vezetőnő részletes tájékoztatás 

adott a menhely munkájáról, életéről. 

Megtudtuk, hogy most 320 kutyáról 

és cicáról gondoskodnak összesen. 

Várják a kutyasétáltatókat és a 

további adományokat is. 

 

Köszönjük Blahó családnak a 

szervezést, az utazásban a segítséget. 

 

Kísérő és szervező pedagógus 

Lőrinczné Schnepp Katalin. 
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Balázsjárás 
 

Iskolánk 3. osztályosaival a balázsjárás népszokást elevenítettünk fel. 

Ellátogattunk a nagycsoportos óvodásokhoz, akiknek iskolába hívogató versikék mellett Szent 

Balázs püspökhöz fűződő hagyományt meséltünk el.  

A legendája szerint megmentette egy özvegyasszony fiát, aki halszálkát nyelt.  

Az asszony hálából ételt és gyertyát vitt neki. Ennek emlékére szokás a Balázs – áldás, amikor 

a katolikus pap a gyermek álla alá két gyertyát tesz keresztbe és imát mond. 

 

Ezután ovis énekeket énekeltünk közösen a nagycsoportosokkal, hangszerek kíséretével. 

 

Kedvesen megvendégeltek bennünket, köszönjük szépen. 

 

Vízimanók 
 

Iskolánk ismét részt vett a Győri Tulipános Általános Iskola által szervezett Vízimanók 

versenyen 2019. 02. 19-én. 

Idén a vetélkedőt 14. alkalommal szervezték meg 9 csapat részvételével. Környezetvédelem 

témában mérkőztek meg a negyedikes diákok. 

 

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntötte a résztvevő csapatokat. 

 

A 9 feladat a vízről, az élővizek tulajdonságairól és életminőségéről szóltak. 

 

Az ikrényi csapat tagjai: Nyuli Kincső, Sárközi Bence, Sárközy József és Tóth Ádám voltak. 

 

Nagyon változatos feladatokat kellett megoldaniuk: 

- vízzel kapcsolatos szólások, közmondások, 

- víziállatok hangjai, 

- igaz, hamis, 

- puzzle, 

- vízitotó 

- kinek a ruhája? 

- rejtvény, 

- kimerjük a tengert.  
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A legjobban a „kimerjük a tengert” tetszett a gyerekeknek, akik ügyesen oldották meg a 

feladatokat. 

 

Gratulálunk! 

 

 

Kísérő pedagógus: Lőrinczné Schnepp Katalin. 

 

 

 

Iskolakóstolgató foglalkozások 

leendő első osztályosoknak 
 

Foglalkozások vezetője: Lőrinczné Schnepp Katalin tanító 

 

 DÁTUM SZÜLŐI TÉMA GYEREKEK FOGLALKOZÁSAI 

1. február 06. 

 

Szülők a gyerekekkel együtt a 

foglalkozáson vesznek részt. 

Ismerkedés. 

Énekes-mozgásos játékok. 

2. február 20. 

 

Az iskola pedagógiai programjának 

ismertetése. Iskolánk termeinek, 

helyiségeinek, felszereltségének 

bemutatása. 

Csizmarik Béláné 

Manuális tevékenységek: színezés, 

rajzolás, formák, ábrázolás, kreativítást 

igénylő feladatok. 

3. február 27. 

 

Beszélgetés az iskolaérettség- ről. 

Jákóné Németh Zsuzsanna 

Memóriafejlesztés, memóriajátékok. 

Síkbeli, térbeli, időbeli tájékozódást 

fejlesztő játékok 

4. március 06. 

 

Tanítási órán kívüli lehetőségek. 

Sinogliné Trimmel Annamária 

Testséma, téri tájékozódás fejlesztése. 

Nagymozgás és finommotorika 

fejlesztés. 

   . 
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Zrínyi Ilona matematika verseny 
 

Matematikát kedvelő tanulóink közül néhányan idén is elindultak az országos hírű Zrínyi 

matematika versenyen. A megyei fordulót márciusban tartották Győrben. 

 Iskolánkat Egyházi Máté 2. osztály, Póta Márton 2. osztály, Horváth Dominik 2. osztály 

(felkészítő: Jákóné N. Zsuzsanna) és Szabó Zsombor 6. osztályos (felkészítő: Kara Éva) tanuló 

képviselte. 

Tanulóink közül: Egyházi Máté 2.o. az előkelő 2. helyet 

Póta Márton 2.o. pedig a 7. helyet szerezte meg. 

 

Másik két tanulónk is szépen szerepelt a megmérettetésen. Eredményeikhez szeretettel 

gratulálunk! 
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Meseismerő verseny döntője 
 

2019. március 20-án Öttevényen rendezték meg a meseismerő 

verseny döntőjét. Iskolánkból három tanulót vártak: Gergely 

Domonkost és Sinogli Zsombort a harmadik osztályból és Tóth 

Ádámot a negyedik osztályból. 

Előzetesen 6 Mátyás mondát kellett elolvasni, majd két 

fordulóban otthon feladatlapokat kitölteni. 

A száz levelezős versenyen részt vevő tanulóból 5 iskolából 10-

10- főt vártak a versenyre. 

 

Egy óra állt rendelkezésükre a döntőn a feladatlapok kitöltésére, 

majd érdekes, változatos feladatok következtek csoportokban. 

 

Gratulálunk a résztvevő diákjainknak! 

 

 

 

 

 

 

Gergelyjárás 
 

2019. március 12-én a harmadikos gyerekekkel felelevenítettük a Gergelyjárást. 

 

I. Gergely pápára emlékeztünk, aki iskolát alapított. Régen a szegény tanulók adományt 

gyűjtöttek, új tanulókat csalogattak az iskolába, versekkel mutatták be az iskolai életet. 

 

Ellátogattunk a nagycsoportosokhoz, akik már az új óvodájukban fogadtak minket.  

 

Vittünk nekik kis ajándékokat, közösen játszottunk, majd végig vezettek bennünket a szép 

épületben.  
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Újraélesztési tanfolyam 
 

„Gyerekmentő tudás – szülői elsősegély" akció keretében a legfontosabb tudnivalókat 

ismerhettük meg a Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány két munkatásnőjétől 2019. április 

17-én iskolánk egyik termében. 

Ha leáll a légzés, olyankor többet kell tenni a mentőhívásnál és az újraélesztést azonnal el kell 

kezdeni. Doktornők ennek fogásait ismertették. Majd megtudtuk, hogy mit kell tenni 

félrenyeléskor, hogyan juttatható ki az idegen test a légútból.  

A környékbeli településről is jöttek érdeklődő, felelősségteljes kismamák és kispapák, így 

megtöltöttük a tantermet. 

Köszönjük előadóinknak a gyakorlati képzést, melyet reméljük sohasem kell alkalmaznunk. 

 

 

 

Interjúk 
 

Jóna - Gál Katalin 

 

Készítette: Nyuli Kincső és Józsa Jázmin Nóra 

 

 

Mióta tanít?  Tavaly nyáron végeztem német 

nemzetiségi tanítóként. 

 

Mi a kedvenc hobbija? Nagyon szeretek a természetben 

lenni, túrázni és fotózni. 

 

Miért pont tanárnak tanult? Mert nagyon szép hivatásnak 

gondolom és szerettem volna gyerekekkel foglalkozni. 

 

Van háziállata? Igen, van egy aranyhörcsögöm, Pitypang. 

 

Melyik általános iskolában tanult? A soproni Szent Orsolya suliban végeztem. 

 

Van testvére? Igen, egy nővérem és három húgom. 

 

Hol van a szülővárosa? Sopron 

 

Ha választhatna, milyen különleges képessége lenne? Azt hiszem, a repülésnek örülnék a 

legjobban. Szabadon beutazhatnám a világot és Magyarország csodaszép helyeit. 

 

Volt másik munkája? Egy egyhetes periódust leszámítva, ez az első munkahelyem. 

 

Mi a kedvenc étele? (nutellás) palacsinta. 
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Cserpes Fanni 

 

Interjú készítői: 3. osztály tanulói 

 

 

Hány éves? 25 

 

Hol lakik?  Győrben 

 

Van gyermeke? Még nincs gyermekem. 

 

Hol dolgozott ezelőtt?  Ez az első munkahelyem a szakmában. Tavaly januárban 

végeztem el a főiskolát. 

 

Mit csinál a szabadidejében?  Sokat szoktam olvasni, az egyik kedvenc műfajom az 

orvosi krimi. Szeretek biciklizni és táncolni. Középiskolában 6 évig jártam néptáncra, majd 

később egy évig kubai salsát is tanultam. 

 

Van háziállata? Még nincs, de a jövőben szeretnék egy macskát és egy kutyát is. 

 

Szeret itt dolgozni? Igen, szeretek itt dolgozni. Jelenleg 3 iskolába járok fejlesztő 

foglalkozást tartani. – Abda, Börcs és Ikrény. 

A kollégák kedvesek és segítőkészek, a tanulók pedig mindig igyekeznek az óráimon. 

 

 

 

 

Kenguru Nemzetközi (levelezős) Matematika Verseny 
 

Az idei tanévben először neveztünk erre a matematika versenyre. A 2. osztályból Pallang 

Kincső, Egyházi Máté, Horváth Dominik és Póta Márton vett részt ezen a megmérettetésen. 

Felkészítőjük: Jákóné N. Zsuzsanna. 

6. osztályból Csigi Bence és Szabó Zsombor indult. Felkészítőjük: Kara Éva. 

Ezen a nem mindennapi feladatokat tartalmazó, kihívásokkal teli versenyen megyei 13. 

helyezést ért el Horváth Dominik (2.o.), 18. helyezést pedig Póta Márton (2.o.). Minden 

indulónak gratulálunk a versenyen való részvételéért. 

 

 

Téltemető farsangi mulatság 
 

Hagyományainkhoz híven a telet egy 

fergeteges farsangi mulatsággal zártuk le. A 

szervezésben és a lebonyolításban a Szülői 

Közösség és iskolánk pedagógusai közösen 

vettek részt. 
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Ennek eredményeként nagyszerű jelmezes 

felvonulást láthattunk, igazán ötletes, 

kreatív megoldásokkal. Együtt 

nevethettünk a vidám páros és egyéni 

játékokon. Izgalommal várhattuk, kinek 

kedvez a szerencse a tombola húzás során. 

Támogató Szülői Közösségünknek 

köszönhetően sem finom falatokban, sem 

meglepetés tombola tárgyakban nem volt 

hiány. 

A jó hangulatú „téltemetés” után már 

valóban jöhet a tavasz. 

 

 

 

Anyák napi ünnepség 
 

Hagyományainkhoz híven idén is közös ünneplésre hívtuk az édesanyákat, nagymamákat. Az 

alsó tagozatos osztályok tanítóik segítségével, rövid versekkel, mesével készültek. A műsort 

közös éneklés és az iskola néptánc körének bemutatója színesítette. Meghitt, de vidám, 

mosolygós délutánt töltöttek együtt szülők és gyerekeik. 
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Mesél az erdő… meseismerő verseny 
 

 

2019 tavaszán a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér (Győr) meseismerő versenyt 

hirdetett alsó tagozatos tanulók számára. Iskolánkból 2. és 3. osztályos tanulók vettek részt a 

versenyen. 

Egy nagyon aprólékos, mindenre kiterjedő pályázati füzetet kellett az olvasott meseregény után 

kitölteniük. Tanulóink nagyszerű eredményt értek el. 

1. helyezés: Sipos Csenge 2. o. 

Szabó Regina 2.o. 

3. helyezés: Horváth László 2.o. 

5. helyezés: Horváth Dominik 2.o. 

Sinogli Zsombor 3.o. 

6. helyezés: Pallang Kincső   2.o. 

Gergely Domonkos 3.o. 

Elért eredményeikhez gratulálunk!  
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KI MIT TUD? 
(Abda, 2019. április) 

 

Az idei évben is népes számú (45 alsós tanulóval) 

vettünk részt az abdai rendezvényen. Tanulóink 

rengeteg szép helyezéssel, elismeréssel térhettek 

haza.  

A felsősök versenyében, a Vers - kategóriában 

sikeresen szerepeltek versmondóink és az alábbi 

eredményeket érték el: I. helyezett: Varsics Kiara, 

II. helyezett: Kovács Adrián, Különdíj: Nyuli 

Mátyás. Egyéb kategóriában Különdíj: Blahó Anna 

Virág.  

 

 

 

Megemlékezés (1848. március 15.) 
 

Idén is megemlékezést tartottunk 

nemzeti ünnepünk -1848. 

március 15. – alkalmából az 

IKER kulturális központ Czank 

Vilmos dísztermében. Németh 

Tamás polgármester ünnepi 

köszöntője után az iskola tanulói 

(vers- és szövegmondók és az 

énekkar) adtak műsort. 

Közreműködött a Nefelecs 

Dalkör. Felkészítő tanár: Kulcsár 

Katalin 
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Sharks 
 

Diákjaink között többen is akadnak, akik kiemelkedően jó mozgással és ritmusérzékkel 

rendelkeznek. Ők az órarendi táncórákon kívül, délutánonként cheerdance és hip-hop edzésekre 

járnak. 

A cheerleading, modern sportág, amely a torna, az akrobatika és a tánc elemeit ötvözi. 

Elsősorban az amerikai futball-, a kosárlabda-, vagy a labdarúgás-szurkoláshoz, illetve a 

vezérszurkoláshoz kapcsolódó 

csapattevékenység, amely szorosan 

kapcsolódik más sportágakhoz.  

A hip-hop Amerikából 

származó táncforma, mely afrikai 

zenékben és mozgásformákban 

gyökerezik.  

Tanulóink a Sharks Team 

csapatában, Fertetics Andrea és 

Hujber Tamara vezetésével és 

felkészítésével több versenyen is 

indultak. Tehetségük és kemény 

munkájuk megmutatkozik az 

eredményeikben is. 

2019. április 14-én 

Budapesten, a II. ELTE Spring Open 

nemzetközi bajnokságon a saját 

kategóriájukban Burányi Vanessza 

és Nagy Liliána 6. helyen végzett, 

Farkas Luca és Takács Nóra, illetve Sinogli Zsombor és Tompos Kornél aranyérmet szerzett. 

Május 18-án, Gyöngyösön mérettettek meg a táncosok, a Cheerstars elnevezésű 

nemzetközi nyílt bajnokságon, ahol többek között horvát és lengyel ellenfelekkel is találkoztak. 

Indulóink fantasztikus teljesítményt nyújtottak és nagyon büszkévé tették felkészítőiket, 

szurkolóikat és családtagjaikat is.  

Saját kategóriáikban a következő eredményeket érték el: Németh-Erdős Alexa és 

Takács Alíz első helyezést, egyben Magyar Bajnoki címet szerzett, Burányi Vanessza és Nagy 

Liliána nagyon erős mezőnyben, több duót is maguk mögé utasítva 8. helyen végzett, Sinogli 

Zsombor és Tompos Kornél ezüstérmet szerzett, Farkas Luca és Takács Nóra aranyérmet és 

Magyar Bajnoki címet nyert. 

Újdonság volt, hogy a párosokon kívül két csapatunk is indult a bajnoki címért: a Sharks 

Girls; ikrényi tagjai: Csigi Dorka, Németh Vivien és Nyuli Kincső, illetve a Sharks Boys: 

Károlyi Bálint, Kiss Roland, Nagy Bence, Sinogli Zsombor, Szabó Ákos és Tompos Kornél. A 

lányok és a fiúk egyaránt elérték a kitűzött célt: aranyérmesek és Magyar Bajnokok lettek. 

Szívből gratulálunk minden indulónak és további eredményes versenyzést kívánunk 

nekik! 

 

Sikereiknek köszönhetően a Sharks több felkérést is kapott, hogy fellépésükkel emeljék 

egyes rendezvények színvonalát. Ilyen volt például 2019. május 7-én Győrben az Európa-nap, 

és ilyen lesz június 1-én az ikrényi, 8-án a tényői és 15-én az egyházkarcsai falunap is.  

Sok-sikert kívánunk! Hajrá csajok! Hajrá srácok! 
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Versmondó verseny 
 

Idei versmondó versenyünkön - a 

Költészet Napja alkalmából- is nagy 

számban vettek részt tanulóink mind az 

alsó, mind a felső tagozatból. 

Köszönjük diákjainknak a felkészülést, 

kollégáinknak a felkészítést! Helyezést 

elért tanulóink: 

1-2. osztály: 

I. helyezett: Németh-Erdős 

Alexandra 

II. helyezett: Egyházi Máté 

III. helyezett: Horváth László. 

3-4. osztály: 

I. helyezett: Bécsi Barnabás 

II. helyezett: Csáki Nóra

 III. helyezett: Sinogli Zsombor. 

Felső tagozatosok: 

I. helyezett: Kovács Adrián 

II.  helyezett: Nyuli Mátyás, 

Varsics Kiara 

III. helyezett: Dobos Dzsenifer, 

Kovács László. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályaorientációs nap 
 

2019. április 17-én rendeztük a Pályaorientációs napot iskolánkban.  

 

Reggel 8 órakor szirénaszóval érkezett a Győri Büntetés-végrehajtási Intézet 

gépjárműve. Minden diákunknak lehetősége volt kívül-belül megtekinteni a rabszállító autót, 

és egy teljes felszerelésben érkezett kommandós segítségével kipróbálhatták a bilincset, pajzsot, 

gumibotot is. Két fő reintegrációs szakterületű és egy fő biztonsági szakterületű dolgozó tartott 

előadást a 3. és 4. 

osztálynak, illetve a 

felső tagozatnak. Fő 

témájuk a prevenció 

volt, de emellett a 

saját munkájukat is 

bemutatták egy 

kisfilm segítségével.  
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A vetítést követően válaszoltak a gyerekekben, illetve a 

tantestület tagjaiban felmerült, a börtönéletre vonatkozó, kérdésekre. 

Ezalatt az 1. és 2. osztály Káldi Károly, fazekas bemutatóját 

csodálhatták meg. A gyerekek nagyon izgatottan és érdeklődően 

követték végig a különböző edények megszületését a szakértő kezek 

között. Az elkészült művek iskolánk kemencéjében kiégetésre 

kerültek, hogy sokáig emlékeztessenek mindenkit erre a különleges 

napra. 

A programsorozat a húsvéti kézműves játszóházzal 

folytatódott az egész iskola számára. Alsósok és felsősök külön, de 

egyforma lelkesedéssel készítették el az ünnephez kapcsolódó 

díszeket. A napközisek és a tanulószobás gyerekek sem maradtak 

élmény nélkül. Délután, egy kellemes séta után, körbevezették őket a 

Gyarmathy Pékségben, ahol sok új és érdekes dolgot tudhattak meg a 

pékek munkájáról és a péksütemények 

előállításáról. Búcsúzóul mindenki kapott egy 

hatalmas, friss kakaóscsigát, amit a visszaúton jó 

étvággyal el is fogyasztottak. 

Reméljük jövőre ugyanilyen tartalmas és jó 

hangulatú napot tölthetünk együtt! 
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Közlekedj okosan! – közlekedésbiztonsági verseny 
 

A Győri Rendőrkapitányság a 3-4. osztályos általános iskolás diákok számára írta ki 

közlekedésbiztonsági versenyét, melyet 2019. április 9-én rendeztek meg Győrben. 

A verseny két részből állt: a teszt megírását követően kerékpáros ügyességi feladatok 

következtek. Iskolánk csapata nagyon jól szerepelt, a 7 csapat közül a III. helyezést érték el. 

A csapat tagjai: Csigi Dorka Mira, Józsa Jázmin Nóra, Nagy Bence, Németh Vivien Priszcilla, 

Nyuli Kincső, Sárközi József, Simon Jácint, Tóth Ádám. 

 

 

Madarak és fák napi kirándulás 
 

 

Május 24-én, egy napsütéses 

pénteken iskolánk diákjai és 

pedagógusai Madarak és Fák napi 

kiránduláson vettek részt.  

 

Biciklivel indultunk útnak, Börcsöt 

tűztük ki úticélunknak. Hosszas 

tekerés után érkeztünk meg a faluba, 

ahol az ottani általános iskola udvarán 

pihentünk meg. Frissítő és némi étek 

elfogyasztása után tekertünk tovább, 

a börcsi tájház és falumúzeum felé. Itt 

régi használati tárgyakat, érdekes 

mezőgazdasági eszközöket 

tekinthettünk meg és próbálhattunk 

ki. Az öreg írógéptől az idejétmúlt 

babakocsin át a viseltes korú 

tarisznyáig minden megtalálható volt. 

A tárgyak mellett számos háziállattal 

is találkozhattak a gyerekek. A fiúk 

nagy lelkesedéssel tesztelték a 

különféle darálókat, préselőket, míg a 

lányokat az udvarban élő kismacskák, kiscsibék bűvölték el. Ez a kirándulás nagy élmény volt 

népes csapatunk apraja-nagyja számára.   
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Ballagó nyolcadikos diákjaink  

Szeptemberben mindenkinek sikerül megkezdenie az általa megjelölt középiskolába 

tanulmányait. Ketten a Hild József Építőipari Szakgimnáziumba, ketten a Deák Ferenc 

Közgazdasági Szakgimnáziumba, egy diák a Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari 

Szakgimnáziumba, egy tanuló a Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakgimnáziumba, egy fő a Veres 

Péter Mezőgazdasági Szakközépiskolába, egy fő pedig a Szabóky Adolf Szakiskola jutott be. 

Gratulálunk, és sok sikert kívánunk mindenkinek! Osztályfőnök: Bujáki Veronika. 

 

 

 

Házi Bajnokság Ikrényben – Röplabda 
 

Hagyományainkhoz híven az - év zárásaként - az alsós röplabdásoknak megrendeztük a házi 

bajnokságunkat 2018. december 11-én a Sportcsarnokban. 

Ezen az abdai, börcsi és ikrényi röpisek vettek részt, összesen 51-en. 

 

A megnyitón átadtuk az ajándékcsomagokat a TAO-s támogatóinknak. 

 

A versenyen 6 pályán, összesen 37 mérkőzés zajlott, ahol a nagyobb évfolyamos röplabdások 

voltak a játékvezetők. 

 

Köszönjük a pályaépítésben a segítséget. A lebonyolításban Lőrincz Illés, Majsa Nikolett, volt 

diákunk és Károlyi Adrienn anyukája segített. A jegyzőkönyvvezető pedig Gallóné Schnepp 

Andrea volt. Az összes röplabdás felkészítő edzője Lőrinczné Schnepp Katalin. 

 

Minden helyezettnek gratulálunk! 
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Eredménytől függően érmet, emlékérmet, dobozos üditőt, édességet kaptak a gyerekek, 

köszönet érte a DÖK-nek illetve az Ikrényi DSK-nak. 

 

Helyezések:  

1. osztály: 

 

1. Flóra, - Tamara (Ikrény) 

2. Zsombi – Roli (I) 

3. Laci – Dorina (Abda) 

4. Levi – András (Börcs) 

5. Ági – Liza – Tamara (B) 

 

2. osztály: 

 

1. Dávid – Oli (B) 

2. Regina – Csenge (I) 

3. Dani – Tina (B) 

4. Laci – Kincső (I) 

5. Alíz – Alexa (I) 

6. Lili – Anna (A) 

7. Reni – Zsófi (A) 

8. Marci – Bence (I+B) 

 

3. osztály: 

 

1. Liza – Vani (I) 

2. Tomi – Barni (B) 

3. Barni – Hanna (I) 

4. Réka – Nóri – Zsombi (I) 

5. Zóra – Kata (A) 

6. K. Roli – Lili (I) 

 

4. osztály: 

 

1. Nóri – Bence – Bogi (I-I-B) 

2. Annamari – Nóri – Eszti - Máté (A-A-B-A) Kincső – Adri – Jázmin (I) 

3. Kincső – Adri – Jázmin (I)  
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Játékos sportverseny 
 

2019. január 10-én Kónyban rendezte meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Diáksport 

Egyesülete a játékos sportverseny megyei döntőjét, melyre bejutottunk. 

Ezen 3 korcsoportban (a 2008, 2009 és 2010-ben születettek) 12 játékos vegyes csapatokkal 

sor- és váltóversenyeket végeztek. 

A megyei verseny játékai közül néhány: akadálypálya, floorball váltó, várfoglaló, karikakirakó. 

 

A csapat tagjai: 

Bacsó Aba Ákos, Burányi 

Vanessza, Csáki Nóra, Farkas Luca 

Csenge, Horváth Dominik, Józsa 

Jázmin Nóra, Károlyi Bálint, 

Metzker Liza Szabina, Nagy Bence, 

Nagy Liliána, Nyuli Kincső, Pallang 

Kincső, Sárközi Bence Vendel, 

Sárközi József, Sinogli Zsombor, 

Szabó Ákos Zsolt, Szakács Vivien 

Priszcilla, Tompos Kornél. 

 

Köszönjük az utaztatásban az 

önkormányzatnak a kisbuszt, a 

szülői segítségeket és a szurkolást. 

Felkészítő és kísérő testnevelő: 

Lőrinczné Schnepp Katalin. 

 

A versenyen helyt álltunk, és 

gratulálunk a résztvevőknek!  
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Kedves téli sportunk a korcsolyázás 
 

Az évek során kialakult hagyománynak köszönhetően, egyre több diákunk élvezheti a 

korcsolyázás örömeit. A jól sikerült farsangi mulatság bevétele, lehetővé tette számunkra, hogy 

idén is megszervezhessük a közös korcsolyázást. 

Így egy februári reggel a tankönyvek helyett korcsolyát húztunk és aktív mozgással töltöttük a 

délelőttöt. Kipirulva, felszabadulva és természetesen jól elfáradva tértünk vissza az iskolába. 

Élményekben idén sem volt hiány. Ezeket emlegetve, már most várjuk a következő lehetőséget, 

amikor ismét felhúzhatjuk a korcsolyacipőket. Vigyázz jégpálya, jövünk! 

 

 

 

SZESE röplabda mérkőzésen szurkoltunk 
 

2019. március 17-én vasárnap a SZESE NB1-es férfi röplabda mérkőzésre látogattak el az 

Ikrényi DSK alsós diákjai és szüleik. 

 

Már a bemelegítésre érkeztünk, hogy lássuk hogyan zajlik ez az NB 1-ben. 

Nagyon szoros mérkőzést játszott a SZESE és a Pécs csapata, így a kis röplabdások látták, hogy 

kitartással és szorgalommal hová lehet fejlődni ebben a sportágban – is. 

 

 

Köszönjük a falu kisbuszát és a szülőknek is a szurkolást! 
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Röpsuli verseny 
 

A répcelaki „Vollé!2020 – Röpsuli” versenyre 31 röplabdást vittünk 2019. március 10-én, 

vasárnap. 

 

A verseny helyszíne a Répce Sportcsarnok, ami egy gyönyörű új csarnok.  

4 versenyszámban (gyermek, mini, szupermini és manó) szerepeltek a csapatok. 

 

Eredményeink: 

 

Manó: I. helyezett: Ikrényi DSK „B” csapat. A csapat tagjai:Burányi Barnabás, Burányi 

Vanessza, Nagy Tamás, Szaló Olivér. 

  

 II. helyezett: Ikrényi DSK „A” csapat. A csapat tagjai: Bakonyi Réka, Csáki Nóra, 

Metzker Liza Szabina, Sinogli Zsombor, Csigi Dorka. 

 

 IV. helyezett: Ikrényi DSK „C” csapat. A csapat tagjai: Bécsi Barnabás, Kiss Roland 

Ármin, Nagy Liliána, Szabó Ákos Zsolt. 

 

Szupermini: IV. helyezett. Csapat tagjai: Fenesi Nóra, Károlyi Adrienn, Kozma Eszter, Lábas 

Enikő, Markó Annamária, Nagy Bence, Nagy Boglárka, Nyuli Kincső. 

 

Mini: I. helyezett: Csigi Bence, Burányi Balázs, Wunderlich Máté, Rácz Barnabás, Nagy 

Richárd. 

 

IV. helyezett: Miklós Cintia, Lóránt Alexandra, Németh Laura, Garas Barbara. 

 

Gratulálunk! 

 

Köszönjük az utaztatásban a szülők segítségét. 

 

Felkészítő edzők: Ferenczy Tamás, 

   Lőrinczné Schnepp Katalin, 

   Fazekas Veronika. 
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2019-es Országos Manó Kupa 
 

2019. május 1-jén rendezte meg a MRSZ a VASAS Sportközpontban az Országos Manó Kupát 

(U10), amelyen az Ikrényi DSK 4 csapattal vett részt. 

Összesen 99 csapat, több mint 700 gyermek röplabdázott 12 pályán, 249 mérkőzést játszottak 

le. 

Tele volt a Folyandár utcai csarnok küzdő- és nézőtere. A mérkőzések időre mentek, 10 percig. 

Minden játékos aranyérmet, hátizsákot, és a csapat oklevelet kapott. 

A pontokat nem számolták, mivel a játék öröme volt a legfontosabb, illetve a sportszerűségre 

nevelés. 

 

Csapattagok: 

IKRÉNYI DSK A: 

Csigi Dorka Míra, Károlyi Adrienn, Metzker Liza, Józsa Jázmin Nóra, Markó Annamária. 

IKRÉNYI DSK B: 

Sinogli Zsombor, Szabó Ákos Zsolt, Kiss Roland Ármin, Bakonyi Réka. 
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IKRÉNYI DSK C: 

Csáki Nóra, Burányi Vanessza, Nagy Liliána, Zámbó Katalin, Szaló Olivér, Décsei Dávid. 

IKRÉNYI DSK D: 

Pallang Kincső, Sipos Csenge, Szabó Regina, Markó Renáta, Bugár Benjámin Balázs. 

 

 

Köszönjük a szülők szurkolását és az utaztatásban a segítséget. 

 

A csapatok edzője Lőrinczné Schnepp Katalin és a csapatok segítője Lőrincz Illés. 
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Zsinórlabda verseny ovisoknak 
 

2019. május 15-én a „Rábcatorok” Kulturális és 

Sportközpontban rendezte meg az Ikrényi DSK és a MRSZ 

közösen a II. Ikrényi zsinórlabda bajnokságot. 

 

Közel 30 nagycsoportos óvodás sportolt ezen a délelőttön, 

akiket bemelegítette, és a játékvezetésben is segítették az 

iskola 3. osztályos tanulói. 

 

Minden résztvevő egy emléklapot, dobozos üdítőt, röplabdás 

pólót és hátizsákot kapott ajándékba, a csapatok pedig oklevelet. 

 

Mindenki nyert ezen a délelőttön, hiszen nem számoltuk az eredményt, mivel sportszerű játékra 

neveltük a gyerekeket. 

 

Reméljük, hogy az óvodások kedvet kaptak a röplabdázáshoz, akik fáradtan, de boldogan 

mentek haza. 

 

 

 

 

Köszönjük az MRSZ támogatását és az óvónők segítségét.  
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Labdarúgás az iskolában 
 

Idén is képviseltette magát az intézményi Bozsik tornán iskolánk. A 4 fordulós tornára hetente 

készültünk fociedzésekkel, melyeket Tóth Ildikó edző és Suhaj Miklós tanító tartott. A csarnok adta 

lehetőségek és sporteszközeink színes választéka segített a sikeres felkészülésben. A 4 forduló 

Abdán, iskolánkban kétszer és Enesén volt. A torna jó hangulatban telt, szépen helyt álltak iskolánk 

focistái. Hajrá Ikrény! 

 

Játékosaink: Bécsi Barnabás, Boros Levente, Horváth Zoltán, Sinogli Zsombor, Bacsó Aba, Józsa 

Jázmin, Károlyi Bálint, Nagy Bence, Nyuli Kincső, Sárközi Bence, Szőllősi Dominik, Takács Nóra, 

Kovács Levente 
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Házi röplabda bajnokság 
 

2019. május 21-én az ikrényi sportcsarnokban rendezte meg az Ikrényi DSK az alsós röpiseknek 

az év végi házi bajnokságot.  

Ezen a délutánon 48 mérkőzés zajlott 6 pályán, ahol az abdai, börcsi és ikrényi játékosok vette 

rész összesen 51 fő. 

Mind a 4 korosztályban más – más szabályokkal játszottak, az életkoruknak megfelelően, ami 

nehezedett a decemberi versenyhez képest. 

 

Mindenki kapott ajándékot: röplabdás pólót, vagy tornazsákot, dobozos üdítőt, Dörmi szeletet 

és érmet. 

A gyerekeket felkészítette: Lőrinczné Schnepp Katalin. 

Segítők: Lőrincz Illés, Bugovics Anikó, Galló Liza, Galló Marcell, - köszönjük munkájukat. 

A játékvezetők a nagyobb évfolyam röplabdásai voltak, akik nagyon ügyesen segítették a 

kisebbeket. 

 

Eredmények:  

1. osztály: 

- 1.h. Levi – András (B) 

- 2. h. Flóra-Tamara-Kata (I) 

- 3.h. Zsombi – Roland (I) 

- 4.h. Laci – Dorina – Bogi (A) 

- 5.h. Zalán – Laura – Alexa (A) 

- 6.h. Tamara – Liza (B).  
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2. osztály: 

- 1. h. Laci (I) – Olivér (B) 

- 2.h. Alíz – Csenge – Alexa (I) 

- 3.h. Marci – Máté (I) 

- 4.h. Bence – Dani (B) 

- 5.h. Reni (A) – Regina (I) 

- 6.h. Kincső – Beni (I) 

 

3. osztály: 

- 1.h. Vani – Liza (I) 

- 2.h. Tomi – Barni (B) 

- 3.h. Zsombi – Réka – Nóra (I) 

- 4.h. Ákos (I) – Kata (A) 

- 5.h. Barni – Roli – Domonkos (I) 

- 6.h. Hanna – Anaszti (I) 

 

4. osztály: 

- 1. Ikrény A (T. Nóri, - Dorka – Kincső) 

- 2. Börcs (Enikő – Eszti – Bogi) 

- 3. Ikrény B (F Nóri (A) – Adri – Jázmin (B).  
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Felsős Röplabda 
 

Lányok: 19 fő 

Fiúk: 15 fő 

Versenyek: OGYB fiúk, lányok, OMK fiúk, lányok, Vollé 

2020, Tulipános Kupa, diákolimpia, PEZ Kupa, Kisalföld 

Kupa, Kodály kupa  

OGYB lány: 6 tornán vettünk részt ebből 3 tornát 

rendeztünk. Lejátszott meccsek száma: 12, győzelem 5, 

vereség 7. Az OGYB III. osztályában a nyugati csoportban 

a 3. helyen végeztünk 9 csapat nevezett. 

OGYB fiú: 24 csapat nevezett 6 tornán vettünk részt ebből 

2 tornát mi rendeztünk. 14 mérkőzést. 5 győzelem, 9 

vereség. 15. helyen végeztünk. 

OMK: fiúk 17 csapat 4.hely, lányok 35 csapat 7.hely 

Vollé 2020: 3 tornán vettünk részt 2-szer Ikrényben 1-szer 

Répcelakon. két első és egy 2.helyezést értünk el. 

Diákolimpia: Lányok: III. kcs. megyei 1.hely, országos elődöntő 4.hely, IV. korcsoport 

megyei 2.hely 

Fiúk: III. kcs. megyei 1.hely, országos elődöntő 3.hely, IV. korcsoport megyei 

1.hely 

 

Kupák:  Tulipános Kupa: mini fiú 5 csapat 1.hely 

Kossuth Kupa: mini fiú 4 csapat 1.hely  

PEZ kupa: mini lányok 15 csapat 3. hely, mini fiúk 5 csapat 1.hely 

Kodály Kupa: 7-8.oszt. lányok 6 csapat 1.hely 

Kisalföld Kupa: mini fiúk 5 csapat 2.hely 
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OMK röplabda 
 

2019. május 25-26-án rendezte meg a Magyar Röplabda Szövetség az U11-es korosztálynak a 

röplabda országos versenyét Szegeden. 

 

Az Ikrényi DSK két csapattal indult: 

Ikrényi DSK A: Fenesi Dóra, Józsa Jázmin, Károlyi Adrienn, Kozma Eszter, Nagy Bence, Nagy 

Boglárka, Nyuli Kincső – akik a 11. helyen, 

 

Ikrény DSK B: Bakonyi Réka, Csigi Dorka, Lábas Enikő, Markó Annamária, Metzker Liza, 

Nagy Tamás, Szaló Olivér – akik a 9. helyen végeztek. 

 

A két nap alatt három tornateremben zajlottak a mérkőzések rendkívüli események miatt.  



   

31 

Külön gratuláció jár az Ikrényi DSK fiatalabb B 

csapatának, akik kiegyensúlyozottabb és 

megbízhatóbb teljesítményükkel jobb helyen 

tudtak végezni. 

 

Örülünk, hogy sok anyuka, apuka és nagymama 

is elkísérte a gyerekeket, így nagy 

szurkolótábora volt a röplabdásainknak. 

 

Köszönjük az Abda Község Önkéntes 

Tüzoltóegyesületnek, és az Ikrény 

Önkormányzatának a kisbuszokat, illetve Józsa 

Róbertnek és Lőrincz Illésnek az utazáshoz 

nyújtott segítségét. 

 

A csapatokat felkészítette Lőrinczné Schnepp Katalin.  
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