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Köszönjük Galló Marcell munkáját! 

 

KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Szülők! Kedves Tanítványaink! 

 

A 2019/2020-as tanév eddigi legfontosabb eseményeit, eredményeit foglaltuk össze ebben a kis 

kiadványban.  

 

Tesszük ezt egyrészt azért, mert fontosnak tartjuk, hogy az intézmény tevékenységrendszerét 

megismertessük a kedves Szülőkkel, azokkal is, akik nem tudtak rendszeresen részt venni 

programjainkon, nem tudták folyamatosan figyelemmel kísérni a munkánkat. 

 

Másrészt úgy gondoljuk, hogy tanulóink is szívesen forgatják ezt a kiadványt, felidézik a 

kedves élményeket, büszkék az elért eredményekre. 

 

A kiadvány lapozgatásához kellemes időtöltést kívánok! 

 

Ikrény, 2019. november 29.                                           Csizmarik Béláné, Tünde néni 

                 tagintézmény-vezető  
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Osztályképek és a tantestület 
  

1. osztály 2. osztály 

3. osztály 4. osztály 

5. osztály 6. osztály 
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Tantestületi névsor 2019-2020. tanév 

 

Kara Éva, Jákóné Németh Zsuzsanna, Bujáki Veronika, Hegedüsné Soós Éva, Lőrinczné 

Schnepp Katalin, Csizmarik Béláné tagintézmény-vezető, Cserpes Fanni, Horváth Dorisz 

Ramóna, Horváth Nóra, Kulcsár Katalin, Sinogliné Trimmel Annamária, Ferenczy Tamás 

igazgató. 

 

Áttanító / óraadó pedagógusok: 

Pelczéder Zoltán: testnevelés, Dr. Rádlyné Balogh Noémi: technika, Varga Judit: biológia, rajz, 

Páros József Péter: kémia, Schaub Andrea: angol. 

 

Gyógypedagógusok: 

Nagyné Fekete Katalin, Balázs – Oravecz Lilla, Kobrizsa Eszter, Varga Zsuzsanna, Temesi 

Mihályné, 

 

Tánctanárok: Fertetics Andrea, Hujber Tamara. 

 

Hitoktatók:  

Visi Istvánné, Winkler Zsolt, Csorba János.  

7. osztály 8. osztály 
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2019/2020. DÖK tagok 
 

3. osztály: Sipos Csenge, Takács Alíz 

4. osztály: Metzker Liza Szabina, Sinogli Zsombor 

5. osztály: Józsa Jázmin Nóra, Nyuli Kincső 

6. osztály: Dobos Dzsenifer 

7. osztály: Blahó Anna Virág, Horváth Angéla 

8. osztály: Balogh Diána, Pallang Hunor, Sipos Viktória, Varsics Kiara. 

 

DÖK elnök: Balogh Diána 8. 

osztályos tanuló 

DÖK segítő pedagógus: Lőrinczné 

Schnepp Katalin 

 

A képről hiányzik: Sipos Viktória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szülői Közösség tagjai 2019/2020. tanév 
 

Ssz. Név 

 osztály 

1  Horváth Zoltánné 

2. Csákiné Kocsis Klára 

 2.osztály 

3. Kádárkuti Fanni 

 osztály 

4. Pallang Ágnes 

5. Pótáné Dallos Csilla 

 4.osztály 

6.  Horváth Zoltánné 

7. Szabó Krisztina           SZK elnök 

 5.osztály 

8. Bánkuti Zita 

 6.osztály 

9. Kovácsné Lábas Eszter 

 7.osztály 

10. Bugovics Anikó 

 8.osztály 

11. Pallang Ágnes 
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Interjúk 
 

Interjú volt diákunkkal, Nyuli Mátyással 
 

-Szia Matyi! Válaszolnál néhány kérdésemre az új iskoláddal, a Hilddel kapcsolatban? 

-Szívesen. 

-Mik a legnagyobb változások az ikrényi sulihoz képest? 

-Ebben az iskolában közel 600 diák tanul. Míg itt nyolcan voltunk egy osztályban, ott harminc 

osztálytársam van. Idáig gyalogosan jártam, most vonattal utazom. 

-Milyen az angol nyelvi előkészítő osztály? 

-Elég intenzív, de megéri a fáradtságot. Heti 18 angol óránk van, három nyelvtanárral. 

-Milyen sportlehetőségeitek vannak? 

-Lehet úszni, kosarazni, focizni és röpizni is. Ennek ellenére nekem hiányzik az ikrényi 

sportcsarnok is. 

-Jársz valamilyen szakkörre? 

-Igen, műemlék kutató szakkörre járok, itt Magyarország középkori várépítészetét ismerhetjük 

meg, több várat, a helyszínen is megtekinthetünk. 

-Végezetül megkérdezem, mit kívánsz a továbbtanulás előtt álló gyerekeknek? 

-Kitartást, jó jegyeket, sok szerencsét kívánok nekik azt, hogy megtalálják azt a sulit, ahol 

szívesen tanulnak majd tovább. 

Nyuli Kincső 5. osztály 

 

 

 

Interjú Póta Balázzsal, volt diákunkkal, aki szeptemberben kezdte 

tanulmányait Cambridge-ben 
 

-Mikor döntötted el, hogy fizika szakra szeretnél menni? 

-Szerintem akkor, amikor Ikrénybe jártam iskolába, elég 

régen. 

-Miért pont Cambridge -et választottad? 

-Egy nagyon jó egyetem, jó hírnévvel, jó lehetőségekkel. 

-Hogy tetszik az egyetem?  

-Szeretek ide járni, nagyon sokféle embert lehet megismerni. 

-Vannak már barátaid?  

-Igen, vannak. :) 

-Milyen a kolesz szobád?  

-Egy csodálatos kilátással rendelkező, viszonylag kicsi 

szobában lakom, amit nagyon szeretek. 

-Hányan vagytok a szobában?  

-Egyfős szobák vannak mindenhol, úgyhogy én is ilyet 

kaptam. 

-Mivel mész az órákra? 

-Általában biciklizem, de gyalog is egész közel van minden.  

-Mikor jössz haza legközelebb?  

-Decemberben, majd utána márciusban jövök haza újra 

húsvéti szünetre. 

-Mi a kedvenc ételed a menzán? 

-Nehéz kérdés. Fish and chips talán (rántott hal sült krumplival).  

-Mi a kedvenc órád? 

-Talán a matek, de mindegyiket szeretem.  

-Sokat kell tanulnod? 
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-Hát, néha nagyon sokat, de azért van szabadidőm is.  

-Szabadidődben sportolsz valamit? 

-Igen, röplabdázom. Bekerültem az egyetem egyes csapatába, heti négy edzésünk van és 

versenyekre is utazunk. Még harmadikas koromban kezdtem az ikrényi iskolában röplabdázni. 

-Kik voltak az osztályfőnökeid Ikrényben? 

-Timi néni tanított első és másodikban, majd Lívi néni negyedikig és felsőben, 5. és 6. 

osztályban Vera néni volt az osztályfőnököm. Utána Győrben, a Révai Miklós Gimnáziumában 

tanultam. 

-Hányan tanulnak az egyetemen? 

-Az egyetemen összesen 20 ezren tanulnak szerintem, nem sokkal többen, mint Győrben.  

-Vannak a magyar ismerőseid az egyetemen? 

-Vannak sokan, a folyosón is lakik egy magyar lány, de több barátom is van még 

Magyarországról. 

Póta Márton 3. osztály 

 

Interjú az elsősökkel 

 
A legkisebbektől Blaho Anna Virág és Horváth Angéla érdeklődött. Nagyon lelkesen 

válaszoltak nekik a gyerekek: 

-Milyen az első osztály? 

-Nagyon tetszik, mert sok újdonságot, dolgot lehet itt tanulni. 

-Mit csináltok szabadidőtökben? 

-Röplabdázunk, focizunk, néptáncra, énekkarra járunk és kézműveskedünk. 

-Mi a kedvenc tantárgyatok? 

-Olvasás, matematika, testnevelés, rajz és tánc. 

 

Interjú: Horváth Dorisz Ramónával. 
 

-Hol tanított ezelőtt? 

-Ez az első évem. 

-Mi a hobbija? 

-Szeretek festeni, rajzolni, utazni, sportolni és barkácsolni. 

-Milyen szakos tanár? 

-Ének-zene, rajz (vizuális nevelés) 

-Hol tanult? 

-Általános iskolában Rábapatonán, középiskolát Győrben, majd 

főiskola, egyetem. 

-Szeret itt tanítani? 

-Igen, nagyon tetszik az iskola. 

-Mit tanít itt? 

-Technikát az alsósoknál, környezetismeretet az 1. osztályban, ének-zenét az 1-2. osztályban, 

valamint napközis nevelő vagyok a 2-3. osztályban. 

-Hol lakik? 

-Rábapatonán. 

-Kiskorában mi volt a kedvenc tantárgya? 

-Ének, magyar, rajz és testnevelés. 

-Miért a tanári pályát választotta? 

-A nővérem a példaképem, ő is a tanári pályát választotta. Szeretek gyerekekkel foglalkozni. 

 

Az interjút készítette: Józsa Jázmin Nóra, és Nyuli Kincső 5. osztályos tanulók.  
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Interjú Horváth Nórával 
 

Milyen érzés volt otthagyni a mási iskolát? 

A távolság miatt jó érzés volt, viszont a diákok és a munkatársak miatt rossz érzés volt. 

 

Milyen volt a régi osztálya? 

Saját osztályom nem volt. 

 

Milyenek voltak a diákok? 

Voltak, akik szótfogadóak voltak, de voltak elevenebb diákok is. 

 

Milyenek a mostani diákok? 

Nem nagyon ismerem még őket. 

 

Kedvesek a munkatársak? 

Igen, nagyon. Szeretettel fogadtak. 

 

Mik a kedvenc állatai? 

Cicák és a kutyák. 

 

Van háziállata? 

2 cicám és 3 kutyusom. 

 

Az interjút készítette: Metzker Liza Szabina és Csáki Nóra 4. osztályos tanulók 

 

 

 

Interjú Párosné Nádasi Tímea nyugdíjas tanító nénivel 
 

Mit szólt, hogy felkérték erre a munkára? 

Jól esett, hogy rám gondoltak a régi munkatársaim. 

 

Milyen érzés volt? 

Nem bántam meg, hogy elfogadtam a felkérést, mert nagyon 

aranyos tanítványokkal ismerkedtem meg. 

 

Hány évig tanított ebben az iskolában? 

25 évet. 

 

Hogy ment el az iskolából? 

Sajnáltam, hogy itt kellett hagynom a diákjaimat és a 

munkatársaimat. 

 

Milyennek látta az iskolát? 

Felfrissített a napi munka. Újra közel kerültem a volt munkatársaimhoz és diákjaimhoz. A 

jövőben sem szeretném megszakítani ezt a kapcsolatot. 

 

Az interjút készítette: Csáki Nóra, Metzker Liza Szabina és Sinogli Zsombor 4. osztályos 

tanulók. 
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Interjú Perczédel Zoltánnal 
Tanított tárgyak/osztályok: testnevelés 7.o. 

 

Hogy érzi magát az iskolánkban? Mi a tapasztalata a 

gyerekekkel, tárgyi eszközökkel kapcsolatban? 

Nagyon jól érzem magam, jók a tárgyi eszközök és a 

gyerekek fegyelmezettek. 

 

Honnan érkezett az iskolánkba? 

Győrből. 

 

Mióta foglalkozik tanítással? Mit tart a legfontosabb 

feladatának a tanítással kapcsolatosan? 

35 éve vagyok a szakmában. 

A legfontosabb, hogy a tanítványaim jól érezzék magukat 

a testnevelés órán. 

 

Miért ezt a szakmát választotta? 

Az általános iskolában és a középiskolában nagyon jó testnevelő tanáraim voltak, kedveltem és 

szerettem őket. 

Magam is versenyszerűen sportoltam. 

 

Amennyiben nem tartja tolakodásnak, mesélne egy kicsit az iskolán kívüli életéről? 

Az iskolán kívüli életemet is betölti a sport. Több helyen edzősködöm, illetve több ovis 

csoportom is van, amelyeknél iskolaelőkészítő foglalkozásokat tartok. 

 

Jelenleg mi a legfontosabb célja, terve az iskolánkban a hivatásával kapcsolatosan? 

A mozgás és a sport megszerettetése a diákokkal, az egészséges életmódra nevelés. 

 

Az interjút készítette: Blahó Anna Virág 7. osztályos tanuló 

 

 

 

Tanulmányi versenyek 
 

A 2019/2020-as tanévben is elindultak a tanulmányi versenyek. Szeretnénk röviden tájékoztatni 

benneteket, az eddig nevezett versenyekről.  

Idén is népszerű volt alsós tanulóink körében a levelezős Tudásbajnokság. Ez a versenysorozat 

egész év során folyamatosan tart, több fordulóból áll. 12 fő alsós tanuló jelentkezett rá 

(matematika, környezetismeret, nyelvtan) témakörökben, 2.,3.,4. osztályból. 

Matematikai Keresztrejtvényfejtő Versenyre is lehetett jelentkezni (korlátozott számban). Alsó 

tagozatból 3 fő nevezett (3.,4. osztály). Ez a verseny is több fordulóból áll. 

Neveztünk a Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyre is 5 fővel. (3.,5.,7. osztály) 

A Zrínyi Matematika Verseny is szerepel minden évben a népszerű versenyek között. Szintén 

5 fővel neveztünk (3.,5.,7. osztály) 

Már hagyomány, hogy részt veszünk az öttevényi magyar nyelv és irodalom tanulmányi 

versenyeken. Idén 3 fő indult (2.,3. osztály). Hangos olvasásból és nyelvtan, helyesírásból 

lehetett versenyezni. 

A tanév során később kiírásra kerülő versenyekről is folyamatosan tájékoztatunk benneteket.  

Jó felkészülést, eredményes versenyzést kívánunk mindenkinek! 
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Papírgyűjtés eredménye 
2019. szeptember 16. 

 

Osztály Kg/fő Összes /Kg/ 

5.o. 55 919 

6.o. 50 212 

3.o. 46 591 

7.o. 44 557 

1.o. 36 607 

2.o. 27 318 

4.o. 23 431 

8.o. 6 98 

közös  55 

Óvoda  264 

  Összes: 4050 kg 

 

Köszönjük a jegyzetelésnél és a pakolásnál a 7. és 8. osztály segítségét! 

 

 

 

Kondi park és a futópálya 
 

 

-Szeretettel köszöntöm polgármesterünket, Németh Tamást. 

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak újra választásához és köszönetet 

mondani az interjúban való segítséghez.  
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Első kérdésem az lenne, hogy mikor merült fel a 

futópálya és a sportelemek megépítése a lakosság 

számára? 

-Ikrényben hosszú évek óta igény volt egy olyan 

sportolási lehetőségre, amely kulturált lehetőséget 

biztosít a futni vágyok számára. Az önkormányzat felé 

évek óta jelezték a lakosok, hogy szeretnének egy futó 

kört. 

-Önerőből vagy pályázati pénzből valósult meg? 

-2017-ben lehetőség nyílt pályázati forrás és önerő 

bevonásával a futókör és a kondipark kialakítására. A 

beruházás összege 20.000.000 Ft amelynek 50%-át az 

önkormányzat saját forrásból fedezte. 

A pályázat leadása és a megvalósítás között két év telt el. 

-Mennyire volt nehéz megvalósítani? 

-Idén június elején sikerült elkezdeni az építési munkálatokat. A munkák tényleges befejezése 

szeptemberig megtörtént. A műszaki átadásra október elején került sor. 

-A jövőre nézve a sportolási lehetőségek tekintetében milyen fejlesztési terveik vannak? 

-A sportpályán jelenleg számos sportolási lehetőség van. Ezen körülményeket kívánjuk 

kényelmesebbé tenni. Tervezzük a sportpálya körbekerítését, egy mobil lelátó kialakítását, 

napvitorla felszerelését, padok, biciklitárolók elhelyezését. Ha pályázati forrás lehetőséget 

biztosit, akkor szeretnénk a futókörön belül egy műfüves kispályát kialakítani. 

 

Horváth Angéla 7. osztály 

 

 

 

Szeretjük a színházat 
 

Az idei tanévben is meghirdetésre került a 4 előadásos 

bábszínház bérlet alsó tagozatos gyerekek számára. 

Nagyon nagy örömmel számoltuk össze a 

jelentkezőket. A létszám 47 fő lett. 2 csoportban 

szervezzük meg a színházlátogatásokat. Az első 

előadáson már mindkét csoport túl van. Vidáman, 

élményekkel gazdagodva várjuk a folytatást.  
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Plüssmacik gyűjtése 
 

A Kisalföldben sokan olvastuk azt a cikket, melynek címe: „Maci 
Kórház-Menjünk együtt haza!”. 
Mi is csatlakoztunk ehhez a gyűjtési akcióhoz. Jó állapotú, tiszta, 

kimosott plüssöket hoztak az iskolába a gyerekek. 

Ezek a macik megnyugtatják a bajba jutott gyerekeket a kórházi 

ellátás ideje alatt, majd boldogan térhetnek haza plüssmaci 

baráttal. 

Szép számmal érkeztek macik. Köszönjük! 

 

 

 

Kiskutatók éjszakája diákszemmel 
 

Szeptember 27-én került megrendezésre a Széchenyi István Egyetemen a Kiskutatók éjszakája 

akadályversenye. 

Nagy önbizalommal és energiával indultunk neki a versenynek, az előző évből kiindulva. 

A felsős kísérő tanárok Kulcsár Katalin és Bujáki Veronika tanárnő volt. 

Mivel nagy létszámban jelentkeztek a felsősök, így két csapatban indultunk, Kis csillag és Nagy 

csillag néven. A Kis csillag csapatban 5. és 7. osztályosok, a Nagy csillag csapatban 7. és 8. 

osztályos tanulók voltak. 

Sok érdekes állomáson jártunk, mint például turisztikai és vendéglátóipari állomáson, ahol 

plusz pontot is szereztünk a kiemelkedő fogalom meghatározásáért. Ennek kifejezetten örültünk, 

és ennek köszönhetjük helyezésünket. 

Pénzügyről szóló állomáson is mehettünk, ahol a feladat lényege az volt, hogy adott kérdésekre 

helyesen válaszoljunk. Kevés bizonytalansággal, hibátlan megfejtést adtunk ki a kezeink alól. 

Olyan állomáson is jártunk, ahol betekintést láthattunk a testileg akadályozott kerekesszékesek 

mindennapjaiba és közlekedésükbe. Mi is megtapasztalhattuk ezt az érzést és élményt. 

Arra az állomásra is ellátogattunk, ahol szó volt a jelen és a jövő modernségről. Itt saját 

véleményünket oszthattuk meg és fejlesztettük tudásunkat e téren.  

Megtudtuk, hogy vannak olyan városrészek, ahol az a szabály, hogy tilos autóval közlekedni. 
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A „Nagy csillag” csapat elnyerte az első helyet, az előző évet követve. 

Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen eseménydús délutánon vehettünk részt. 

 

Köszönjük a részvétel lehetőségét az egyetemnek és a tanároknak a kíséretet és a bíztatást. 

 

Balogh Diána 8. osztályos tanuló 

 

 

„Egyetemi megmérettetés” 

 

2019. szeptember 27-én újból megnyitotta kapuit a 

győri Széchenyi Egyetem és megszervezték a 

„Kiskutatók Akadályversenyét”. Iskolánkban már 

sokéves hagyománya van, hogy ilyenkor csapatokat 

szervezünk és kíváncsiságtól, érdeklődéstől hajtva 

részt veszünk az eseményen. Az idei évben 3 csapattal neveztünk. Az alsótagozat 

CSILLAGOCSKA csapata (3. osztály, kísérő Jákóné N. Zsuzsanna) a népes mezőnyben a III. 

helyet szerezte meg. Felső tagozatosaink két csapattal, a KIS CSILLAG (vegyes csapat 

felsősökből, kísérő Bujáki Veronika) és a NAGY CSILLAG (vegyes csapat felsősökből, kísérő 

Kulcsár Katalin) vettek részt. A NAGY CSILLAG csapat az I. helyet szerezte meg. Örömünkre 

szolgáltak a szép eredmények, de talán a gyerekek hatalmas érdeklődésének még jobban 

örültünk. Jövőre újra ott leszünk! 

 

 

 

Hova tovább? 
 

Hova tovább? -teszik fel most már egyre 

gyakrabban a 8.-as tanulók, de leginkább 

a szüleik. A továbbtanulás lehetőségeinek 

megismerését tette könnyebbé a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Pályaválasztási Kiállítása és Szakmabemutatója, amelyen a mi nyolcadikas tanulóink is részt 

vettek 2019.október 25-én Győrben, az Egyetemi Csarnokban. A környék középiskolái 

mutatkoztak be, ismertetve az ott tanulható szakmákat és azok iskolai lehetőségeit. Jó felvételit 

és sikeres továbbtanulást kívánok a tanítványaimnak! (Kulcsár Katalin, osztályfőnök) 
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Magyar népmese napja 
 

Benedek Elek születésének (1859. 

szeptember 30.) 160. évfordulója alkalmából 

az alsós diákjainknak Mohosné Matkovics 

Eszter tanító néni mesélt, aki most 

kislányával van GYES-en. 

A népmesékkel egész életükre eligazító 

gesztusokat, szavakat, mondatokat, 

fordulatokat adunk eléjük.       

A mesehallgatás varázslata bekerült 

tornaszobánkba, ahol Benedek Elek gyűjtéséből hallgattak mesét Eszti nénitől a gyerekek. 

 

Határtalanul kirándulás a Felvidéken 

„Kodály Zoltán nyomában” 

 
2019. október 15-től 18-ig, négy napos Felvidéki 

kiránduláson vettünk részt a Határtalanul 

pályázat (HAT-19-01-0802) keretében hetedik 

évfolyamos tanulóinkkal. 

A Felvidék felfedezését Kodály Zoltán életében 

és munkásságában jelentős szerepet játszó 

helyszínek megismerésén keresztül tettük meg.  

A zeneszerző 1885 -1892 között élt Galántán 

családjával. Itt járt elemi iskolába, itt hallott 

először népdalt. E korszak emlékei a Galántai 

táncok c. művében jelennek meg. Galántán 

felkerestük a Kodály-emlékszobát, a zeneszerző 

szobrát és emléktábláját. 

Kodály Zoltán 1892-1900 között élt Nagyszombaton. A nagyszombati érseki gimnáziumban 
tanult, a Szent Miklós bazilikába járt iskolatársaival misére. Kodály első zeneszerzői 
szárnypróbálgatásai a gimnáziumi éveire tehetők. Ekkor születtek az Ave Maria szóló és a 
Stabat Mater c. művei. Felkerestük a kétnyelvű Kodály emléktáblát, meglátogattuk a bazilikát. 
 

Alsócsitár, Gímeskosztolány, Alsószeli: 1905-ben már végzett zeneszerzőként járta be a 
Galánta környéki falvakat, hogy a nép közé menve, az ott élőktől 
hallgassa és gyűjtse, rögzítse a népdalokat. Ennek emlékét őrzi az 
Alsócsitáron egy Kodály emléktábla, melynél koszorút helyeztünk 
el, valamint elénekeltük az „A csitári hegyek alatt” c. dalt.  

Kodály emlékmű Galántán 

Beckó vára Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely 
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A magyar történelem fontos helyszíneire is ellátogatunk, mint Dévény, Pozsony, Topolcsány 

vára, Beckó vára, Selmecbánya. A dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola révén alkalmunk 

volt bepillantást nyerni a külhoni magyar diákok iskolai életébe. Az iskola épületének 

megismerése után, egy barátságos futballmérkőzést bonyolítottunk le a két iskola tanulói között. 

 

 
 

 

 

Október 6. megemlékezés 
 

Iskolánkban hagyománya van már az Aradi Vértanúk napjának ünnepi megemlékezésének. 

Idén október 4-én tartottuk a közös iskolai rendezvényt nyolc felsős tanuló segítségével, akik 

nagyon szépen megtanulták a rájuk osztott szövegrészeket és verseket, így méltón tisztelegtünk 

a kivégzett hős tábornokok emléke előtt. Köszönjük iskolánk diákjainak színvonalas műsorát! 

 
 

 

Megemlékeztünk az 1956. október 23-i forradalmi eseményekről 
 

Idén is megemlékeztünk az 1956. október 23-i forradalmi eseményekről. A műsort felső 

tagozatos szavaló diákok, az iskola énekkara és az Ikrényi Nefelejcs Dalkör adták. Felkészítő 

tanár: Kulcsár Katalin. Külön köszönet Németh Tamás polgármester úrnak és Pallang Attila 

képviselő úrnak, hogy közreműködésükkel megtisztelték és segítették az ünnepi 

megemlékezést. 
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Lámpás felvonulás- Márton- nap 
 

Az idei évben sem maradhatott el a Márton –napi lámpás felvonulás. Kellemes időben, 

lámpácskával a kézben, énekszóval sétáltunk a faluban. A rövid hagyományokat is felelevenítő 

műsort a 3. osztályosok adták. Megismerhettük Márton legendáját, de szóltak a neves naphoz 

kapcsolódó népi időjárás jóslásról is. A „szeretet” pogácsázás sem maradhatott el.  

 

  
 

 

Hencidától Boncidáig - meseismerő verseny 
 

Még a tavalyi tanévben került meghirdetésre ez a meseismerő verseny, melyre Burányi 

Vanessza, Csáki Nóra, Gergely Domonkos és Sinogli Zsombor jelentkezett. A 4 fordulós 

levelezős feladatok beküldése után a legjobbakat hívták be a Győri Dr. Kovács Pál Könyvtár 

és Közösségi Tér Gyermekkönyvtárába a helyszínen megtartott vetélkedőre. A sokféle játékos 

versenyfeladat megoldása után a mi csapatunk a 4. helyezést érte el.  



17 

 

Események képekben 

 

 

 

 

 

Röplabda 
 

Az Ikrényi DSK fiú és lány csapatai ebben a tanévben is részt vesznek a Magyar Röplabda 

Szövetség által kiírt U-15-ös Röplabda Országos Gyermek Bajnokságban. Mindkélt csapatunk 

a B osztályba nyert besorolást. 

Eddig lejátszott mérkőzések: 

 

Lányok: 

 

Alapszakasz: 

2019.10.13. 1. torna Szombathely 

Ikrényi DSK -Sümeg Darronc 0:3 

Ikrényi DSK -Szombathelyi Sportiskola B 3:0 

2019.11.03. 2. torna Ikrény 

Ikrényi DSK -Sümeg Darronc 0:3 

Ikrényi DSK -Szombathelyi Sportiskola B 3:1 

 

Középszakasz: 

2019.12.01. 1. torna Tatabánya 

Ikrényi DSK- KSE 1 (Budapest) 0:3 

Ikrényi DSK-TRSE 2 (Tatabánya) 3:1 

A csapat tagjai: Édel Alexa, Édel Barbara 

(Abda), Szalai Kitti, Miklós Cintia, Lóránt 

Alexandra (Börcs), Balogh Diána, Varsics 

Kiara, Horváth Angéla, Erdős Dorina, 

Tóth Kinga (Ikrény)  

Tökfaragás Mikulás 
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Fiúk: 

 

Alapszakasz: 

2019.10.12. 1. torna Budapest 

Ikrényi DSK- Pénzügyőr SE „B” (Budapest) 3:1 

Ikrényi DSK-MAFC-BME II (Budapest) 3:0 

2019.10.26. 2. torna Bonyhád 

Ikrényi DSK- Pénzügyőr SE „B” (Budapest) 2:3 

Ikrényi DSK-MAFC-BME II (Budapest) 3:0 

 

Középszakasz: 

2019.11.30. 1. torna Budapest 

Ikrényi DSK- Szombathely   3:0 

Ikrényi DSK- Pénzügyőr SE „B” (Budapest) 2:1 

Ikrényi DSK-Veszprémi RK 3:0 

A csapat tagjai: Édel Szabolcs, Nagy Roland, Nagy Rihárd, Rácz Barnabás, Wunderlich Máté 

(Abda) Bék Botond, Nagy Máté János, Domonkos Szabolcs (Börcs) Kovács László, Pallang 

Hunor (Ikrény) 

 

 

 

Röpsuli verseny Ikrényben 
 

2019. december 08-án Ikrényben „ Volley! 2020 - Röpsuli 

Program” keretén belül versenyt rendezünk a Magyar Röplabda 

Szövetséggel. Ezen a harmadikasoktól a hatodikas röplabdások 

játszhattak három kategóriában. 

Köszönjük a segítséget a lebonyolításért Ferenczy Tamásnak, 

Lőrincz Illésnek, a játékvezetőknek (Balogh Diána, Varsics Kiara, 

Horváth Angéla, Bugovics Anikó) és a szülőknek a lelkes szurkolást. 
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A szupermini korcsoport 

Sinogli Zsombor, Csigi Dorka, Markó Annamária, Lőrinczné Schnepp Katalin edző, Csáki 

Nóra, Metzker Liza, Nagy Tamás, Bécsi Barnabás, Burányi Vanessza, 

Bakonyi Réka, 

A képről Kiss Roland hiányzik. 

 
A manó korcsoport: 

Sipos Csenge, Szabó Ákos, Szabó Regina, Lőrinczné Schnepp Katalin edző, Farkas Péter, 

Szaló Olivér, Zséder Dániel, Markó Renáta, Lencse Valentina, Nagy Liliána, Bugár 

Benjámin, Horváth László, Egyházi Máté 

 
A mini korcsoport 

Eredmény 
U13 – Mini korosztály: 

II hely: Károlyi Adrienn, Nyuli Kincső, Kozma Eszter, Nagy Boglárka, 

Fenesi Nóra. 

 

Felkészítő edzők: manó és szupermini: Lőrinczné Schnepp Katalin 

mini: Fazekas Vera. 

Gratulálunk! 
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Röplabda az alsó 

tagozatosoknak 
 
Idén is sokan jelentkeztek röplabda edzésekre, 

a többiek pedig folytatták a röpizést, akik az 

Ikrényi DSK tagjai lettek. 

 

Röplabdásainknak melegítőt és sportcipőt 

tudtunk biztosítani a 2. osztálytól. 

Heti kétszer vannak edzéseink, illetve 

készülünk a Röpsuli versenyekre, a házi 

bajnokságokra, a győri alapfokú városi 

bajnokságra és a különböző győri tornákra. 

 

A tavalyi tanévből kezdődően heti egy alkalommal az ovisok is ismerkednek a zsinórlabdával, 

játékos labdás feladatok segítségével. 

  

Az ovisok és az alsósok röplabda edzője Lőrinczné Schnepp Katalin. 

 

Labdarúgás 
 
Idei tanévben is elindult a foci szakkör. Keddenként 15 órától az alsó tagozatosok Tóth 

Ildikóval, csütörtökönként 14 órától az 5-6. osztályosok, 14.45-től a 7-8. osztályosok Pelczéder 

Zoltánnal edzenek a sportcsarnokban.  

Lelkes alsósaink részt vesznek a Bozsik 

intézményi programban, ahol négy alkalommal 

mérkőznek meg Enese, Abda, és Öttevény 

csapataival.  

Szeretettel várunk minden sportszerető tanulót 

foglalkozásainkon. 

  

Ikrényi nagycsoportosok 
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Karácsonyi versek 

 
A szeretet 

 

Ha látlak téged angyal örvend 

Ha nem látlak téged ördög nevet. 

Jobban szeretlek, mint az életemet, 

Ha látlak előre engedlek. 

 

Bécsi Barnabás 4. osztályos tanuló első verse 

 

 

 

A karácsony azoknak való, akik 

szeretnek valakit az életünkben. 

Harang csendül, ének zendül 

Messze zsong a hálaének, 

Karácsonykor magába száll minden lélek. 

Talán ünnepet nem is vehetsz boltban, 

Mert az ünnep benned, legbelül van. 

 

Molnár Anasztázia Ramóna 4. osztályos tanuló verse 

 

Karácsonyi viccek 
 

Két szőke nő beszélget. 

- Képzeld idén a karácsony pont pénteki napra esik! 

- De remélem nem 13-ára... 

 

A skót kisfiú megkérdezi az apjától: 

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 

- Parketta, kisfiam. 

 

Két macska ül a háztetőn. 

Megszólal az egyik: 

- Te mit kérsz karácsonyra? 

Mire a másik: 

- Jó sok kismacskát.  

Megszólal a másik: 

- És te? 

- Én is sok kis macskát. 

Megszólal hátul a kandúr: 

- Hahó, megjött a Mikulás! 

 

A kisgyerek karácsony este szalad be az anyukájához a konyhába: 

- Anyu, anyu, képzeld, ég a fa! 

- Nem ég, kisfiam, hanem világít! 

Néhány perc múlva megint szalad be a kisfiú: 

- Anyu, anyu! Már a függöny is világít!  



22 

 

 

 

 


