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Köszöntő 
 

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! 

 

A 2020-as év mindannyiunk számára kihívásokkal teli, rendhagyó volt, megszokott életünket a 

járványhelyzet miatt hozott intézkedésekhez kellett igazítani. 

Sok-sok érdekes program, verseny, hagyományos esemény maradt el, de szerencsére 

szeptemberben az iskolapadba ülve kezdhettük meg a tanévet. 

Egy sor új szabályt kellett bevezetnünk, hogy vigyázni tudjunk magunkra és egymásra, hiszen 

az egészségünk megőrzése a legfontosabb mindenki számára.  

 

E kiadvány hasábjain is nagy tisztelettel köszönöm meg minden diáknak, szülőnek és 

pedagógusnak az erőfeszítéseket, melyekkel lehetővé teszik a tanév sikeres folytatását. 

 

A Suli Hírmondó legújabb számához jó olvasgatást, böngészést, kellemes időtöltést, 

mindannyiunk számára pedig jó egészséget kívánok! 

 

        Csizmarik Béláné, Tünde néni 

tagintézmény- vezető 

 

 

Tantestület és osztályképek 
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1. osztály 2. osztály 

 

3. osztály 4. osztály 

 

5. osztály 6. osztály  
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7.osztály 8. osztály 

 

 

 

2020/2021. tanév DÖK tagjai 

 

3. osztály: Tenk Tamara, 

4. osztály: Sipos Csenge, Póta Márton, 

5. osztály: Csáki Nóra, Gergely Domonkos, 

6. osztály: Józsa Jázmin Nóra, Nyuli Kincső, 

7. osztály: Dobos Dzsenifer 

8. osztály: Blahó Anna Virág, Horváth 

Angéla. 

 

DÖK elnök: Horváth Angéla, 8. osztályos 

tanuló 

DÖK segítő pedagógus: Lőrinczné Schnepp Katalin 

 

 

SZK tagok 2020/2021. tanév 
 

1. osztály: Mészáros-Laco Éva, 

Molnár-Riba Szandra 

2. osztály: Csákiné Kocsis Klára 

3. osztály: Kádárkuti Fanni 

4. osztály: Pallang Ágnes, Pótáné 

Dallos Csilla 

5. osztály: Szabó Krisztina: SZK 

elnök 

6. osztály: Bánkuti Zita 

7. osztály: Kovácsné Lábas Eszter 

8. osztály: Bugovics Anikó
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Papírgyűjtés eredménye 
2020. szeptember 22. 

 

Osztály        Kg/fő Összes - Kg 

4.o. 208 2490 

8.o. 50 643 

6.o. 32 542 

            3.o. 28 341 

2.o. 22 331 

7.o. 12 59 

5.o. 10 190 

1.o. 7 124 

   

Óvoda  800 

  Összes: 5520 kg 
 

Köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik közreműködtek a mérésnél!  
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Létrás mászóka  
 

Az Ikrényi II. Jótékonysági Farsangi 

Bál 2020.  februárjában volt, melynek 

teljes bevételét az ikrényi iskola 

udvarára tervezett kültéri játékok 

beszerzésére ajánlották fel a szervezők. 

Köszönjük Baloghné Gerencsér 

Mártinak és Józsáné Kovalovszki 

Edinának a szervezést.  

 

A nyár folyamán elkészült a 

létrás mászóka, melynek 

alapját Tóth Zoltánék 

előkészítették, majd az ütést 

csillapító talajt 

gyöngykaviccsal befedték. 

Mindezt adományként. A 

gyerekek szeptember óta 

örömmel használják. 
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Mobilis 
 

2020. novemberében az 5. osztály újra részt vett a Mobilis Interaktív Kiállítási 

Központba megrendezett foglalkozáson, amelyet a Széchenyi István egyetem 

rendez már jó ideje. 

 

 

 

 

Tanulmányi versenyek 
 

Az idei tanév minden tekintetben más, mint az 

eddigiek. A járvány helyzetre való tekintettel 

módosított formában kerültek meghirdetésre a 

tanulmányi versenyek is. Örömünkre szolgál, 

hogy ennek ellenére szép számú diákunk próbálja 

ki magát ezeken a megmérettetéseken. Továbbra is 

választhatók a levelezős versenyek, mint pl. a 

Tudásbajnokság, különböző tantárgyakkal. Ide 

csatlakozott idén a Zrínyi Matek verseny is.  

Már versenyeredményről is be tudok számolni: a 

dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, 

szövegértési, feldolgozási versenyén két 4. 

osztályos tanuló is indult (Szabó Regina és Sipos 

Csenge). Sipos Csenge a nagyon előkelő 2. 

helyezést szerezte meg. Gratulálunk! 

További sikereket kívánunk versenyzőinknek az 

év hátra levő részében! 
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Karácsonyi üdvözlet egy gyermekotthonnak 
 

Az ikrényi iskola összes tanulója kedveskedett egy karácsonyi üdvözlőlappal a Nefelejcs 

lakásotthon kis lakóinak. Karácsonyi ajándékként boldogan teljesítettük a kívánságukat, 

megleptük őket ezzel a kis üzenettel. 

 

 

Interjúk 
 

Interjú az elsősökkel 

 

Hogy érzitek magatokat az iskolában? 

- Jól. 

 

Miért? 

- Szeretek itt lenni. 

- Mert lehet piros pontokat és 

matricákat szerezni. 

- Ovis koromban erről 

álmodtam. 

- Nagyon szeretek újat tanulni. 

- Azért, mert jó, hogy tanulhatok 

végre, vártam az iskolát. 

- Szeretem a kinti szüneteket. 

- Tappancs újságot kapunk. 

- Barátaimmal játszhatok. 

Mi a kedvenc tantárgyatok? 

- Az írás és az olvasás. 

 

Az óvodában volt jobb, vagy az 

iskolában. 

- Az iskolában. 

 

Mi az, ami hiányzik az óvodából? 

- Az óvónénik, a barátok, a 

játékok. 

 

 Ki az osztályfőnökötök? 

- Ancsa néni. 

 

 

 

 

Az interjúkat készítette: Nyuli Kincső és Józsa Jázmin Nóra 6. osztályos tanulók. 
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Interjú Párosné Timi nénivel  

 

Mikor kezdte pályafutását intézményünkben? 

- 1988-ban. 

Kiket és mit tanított mikor idekerült? 

- Alsó tagozatosokat tanítottam. 

Miért választotta ezt a hivatást? 

- Mert szeretem a gyerekeket és 

szeretem őket tanítani. 

Milyen szakköröket vezetett? 

- Művészeti oktatás keretében 

képzőművészeti szakkört. 

Igaz-e a hír, hogy Ön is volt röplabdaedző? 

- Igen, több évig játszottam középiskolában. Edzői igazolványt is szereztem. 

 

 

Interjú Páros Józsi bácsival 

 

Mikor kezdte pályafutását intézményünkben? 

- 1988-ba költöztünk Ikrénybe és akkor kezdtem el itt tanítani helyben. 

2009-ben vonultam nyugdíjba és még 10 évig óraadó voltam. 

Kiket és mit tanított mikor idekerült? 

- Felső tagozatban tanítottam matematikát, kémiát, valamint mozgókép- és 

médiaismeretet. 

Hogy lett Ön igazgató? 

- 1991-ben lettem. Péter Géza igazgató úr nyugdíjba ment, én pedig sikeres 

pályázat útján nyertem el a vezetői megbízást. 

Mi volt a legemlékezetesebb pillanat az itt töltött idő során? 

- 1990 végén használatba vettük az új alsó tagozatos épületet. A másik 

pedig a sportcsarnok építése és átadása. 

Ön szerint milyen irányba változott az intézmény oktatása és a diákok tanítása? 

- Megváltozott az iskolák irányítása. A helyi vezető feladatköre több ponton 

megváltozott: kevesebb ügyben dönthet. Ugyanakkor a tanulók több 

tevékenység közül választhatnak. Nagy kérdés, hogyan válnak be a 

Nemzeti Alaptanterv új tankönyvei. 

- Az elmúlt tanév második felétől bonyolultabb a tanítás megszervezése a 

vírusjárvány miatt. Tanulótól, szülőtől, pedagógustól sokkal több munkát 

kíván ez a helyzet. Üzenem: Mindenki vigyázzon az egészségére! 

 

 

Készítette: Horváth Angéla 8. osztályos tanuló  
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Interjú Gonda Lilla 3. osztályos tanulóval 

 

Hova jártál ezelőtt iskolába? 

- Szolnokra, a római katolikus iskolába. 

Szeretsz idejárni, ha igen, miért? 

- Igen, sok barátnőm van már. 

Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- A rajz. 

Hol laksz most? 

- Itt, Ikrényben. Anya szülei Szlovákiában laknak, 

így most közelebb vannak hozzánk. 

 

Készítette: Gergely Domonkos 5. osztályos tanuló 

 

 

Interjú Rios-Neskov Fruzsina Andreina 6. osztályos tanulóval 

 

Hogy érzed magad az új osztályközösségben? 

- Nagyon jól. Hamar befogadtak. 

Melyik iskolában bővítetted az ismereteidet ezelőtt? 

- A győri Tulipános Általános Iskolában. 

A faluban élsz? 

- Igen. 

Van háziállatod? 

- Igen, cicám, akit Szimbának hívnak. 

Van-e testvéred? 

- Nincs. 

Mi a kedvenc tantárgyad? 

- Matematika. 

Milyenek az új tanáraid? 

- Kedvesek. 

Mi a kedvenc elfoglaltságod? 

- Sétálás a barátnőimmel. 

Hogy ment az online tanulás? 

- Elég jól. 

Sok barátod van az iskolában vagy az osztályban? 

- Igen, nagyon sok jó fej gyermekecske van itt. 

 

Az interjút készítette: Józsa Jázmin Nóra és Nyuli Kincső, 6. osztályos tanulók  
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Interjú az 5. osztállyal - 3 diák az osztályból 

 

Milyen a felső osztály? 

- Izgalmas, kicsit nehéz, mert többet kell tanulnunk. 

- Nehéz és rossz, mert többet kell tanulnunk. 

- Jó, mert szeretek tanulni. 

Ki a kedvenc tanárod? 

- Vera néni, Kati néni. 

- Éva néni. 

- Vera néni. 

Milyennek látod az osztályfőnöködet? 

- Szimpatikus. 

- Kedves, türelmes. 

- Kedves, türelmes, de van, hogy szigorú. 

További vélemények: 

- A legizgalmasabb tantárgy a történelem. 

- Kicsit furcsa az, hogy mindig más tanárok jönnek be az órákra, de meg 

lehet szokni. 

Az interjút készítette: Blahó Anna Virág 8. osztályos tanuló 

 

 

 

 

Interjú Ferenczy Tamással 

 

1. Mi vezérelte diákként, hogy a testnevelés 

tanári pályát választotta?  

Általános iskolában előbb cselgáncsoztam, majd 

atlétizáltam, de igazából a véletlenek sorozatának 

köszönhetem, hogy testnevelő tanár lettem. A 

tanítóképző főskolán népművelő szakra jelentkeztem, 

de a nagy túljelentkezés miatt átkerültem 

testnevelésre. A főiskola elvégzése után tanítónak 

jelentkeztem az Ikrényi iskolába. Mintegy 10 percig 

voltam a 4.osztályosok osztályfőnöke, miután a 

testnevelő tanári állásra jelentkező kolléga 

visszalépett. Az akkori igazgató, Péter Géza rám bízta 

a testnevelés tanítását az iskolában. 1992-ben felvételt 

nyertem az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 

testnevelő tanári szakára, amit sikeresen elvégeztem.  
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2. Hány éve dolgozik tanárként és ebből mennyi ideje tanít iskolánkban? 

1989 augusztus 16-án kezdtem el tanítani. Kezdetektől az Ikrényi Általános 

Iskolában. 2020 szeptemberében kezdtem a 32. tanévemet. 

3. Mikor hozta létre az első röplabda csapatot Ikrényben? 

Hivatalosan 1992 szeptemberében indult el a röplabda oktatása Ikrényben. 

4. Mi volt a legnagyobb sikere az iskolának a röplabda sportágban. 

Néhány nagyobb siker a teljesség igénye nélkül: 

2000. Strandröplabda Diákolimpiai Bajnokok lettünk a 7-8. osztályos lányokkal 

Tiszavasváriban. 

2002. Diákolimpia Országos Döntő 3. helyezés Kecskeméten az 5-6.osztályos 

lányokkal 

2003. Diákolimpia Országos Döntő 2. helyezés Debrecenben az 5-6.osztályos 

lányokkal 

2005. Diákolimpia Országos Döntő 1.helyezés Pakson 3-4.osztályos lányokkal. 

5. Voltak e nemzetközi sikerek? 

2001-2013 között minden évben részt 

vettünk Bécsben a Pünkösdi 

Nemzetközi Röplabda Tornán. 

Ebből 7 alkalommal értünk el 1. 

helyezést. 

6. Mikor választották meg Önt 

intézményvezetőnek? 

1991-2009 nyara között voltam 

igazgatóhelyettes az Ikrényi Általános 

Iskolában. 

2009-től vagyok intézményvezető. 

7. Tudna-e példát mondani mennyire nehéz 3 iskolát vezetni? 

Mindhárom intézmény más létszámmal, pedagógus állománnyal szakmai és tárgyi 

feltételekkel rendelkezik, ezért más vezetési stílust igényel. 

8. Milyen jövőbeni tervei vannak a röplabda sportág fejlesztése érdekében? 

• a szakmai munka színvonalának javítása 

• több tanuló és edző bevonása 

• több versenyzési lehetőség biztosítása 
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9. Volt-e valamilyen emlékezetes pillanata az itt töltött időben? 

Több is: az iskolai oktatás területén: 

• 2009 július, amikor az ikrényi iskola igazgatója lettem 

• 2011 november, amikor az abdai, börcsi, ikrényi iskolai társulás 

igazgatója lettem 

A röplabdasport területén: 

• 2000. Strandröplabda Diákolimpiai Bajnokok lettünk a 7-8. osztályos 

lányokkal Tiszavasváriban. 

• 2002. Diákolimpia Országos Döntő 3. helyezés Kecskeméten az 5-

6.osztályos lányokkal 

• 2003. Diákolimpia Országos Döntő 2. helyezés Debrecenben az 5-

6.osztályos lányokkal 

• 2005. Diákolimpia Országos Döntő 1.helyezés Pakson 3-4.osztályos 

lányokkal. 

• 2007. Strandröplabda Diákolimpia Tata 2. helyezés 

• 2007. Bécs Pünkösdi Röplabda 

torna 1.helyezés 

• 2013. Bécs Pünkösdi Röplabda 

torna 1.helyezés 

• 2015. Strandröplabda Diákolimpia 

Hajdúnánás V-VI. korcsoport páros 

verseny 1. helyezés Horváth Fanni 

és Lőrincz Brigitta felkészítője és 

edzője voltam (igaz ők már 

középiskolások voltak ekkor)  

 

 

 

 

Foci 
 

Iskolánkban a fociszakkör szeptember közepétől elkezdte a foglalkozásait heti 

rendszerességgel. Az alsó tagozatból 13-14 gyermek lelkesen vesz részt a jó 

hangulatú edzéseken. A jelenlegi helyzet miatt sajnos az intézményi Bozsik 

program nem indult még el, és az edzések is szünetelnek határozatlan ideig,de 

őszintén remélem amint lehet újra folytathatjuk a munkát.  

 

 

Tóth Ildikó 

Utánpótlás edző  



15 

 

Röplabda 
 

Év elején röplabdásainknak - 2. osztálytól felfelé - sikerült kiosztani a TAO-s 

támogatásból a röplabdás felszereléseket: edzőpólókat, széldzsekit, 

rövidnadrágokat, melegítőt, sportcipőt, térdvédőt és utazó kabátot. 

 

 

 

U10, U11 korcsoport tagjai:  

Ikrény: Baranyi Flóra, Tenk Tamara, Vida Roland, Vincze Kata, Bugár Benjámin 

Balázs, Egyházi Máté, Horváth László, Pallang Kincső, , Póta Márton, Sipos 

Csenge, Szabó Regina. 

Börcs: Milcsarek Levente, Farkas Péter. 

A képről hiányoznak:  

Börcs: Szaló Olivér, 

Abda: Egyházi Zoltán, Papp Dorina, Bakó Enikő, Markó Renáta. 

Ikrény: Józsa Dániel Róbert. 
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Az ikrényi 2. osztályosok:  

Csaplár-Nagy Soma, Csáki Júlia, Fodor Szófia, Horváth Rozina, Juhász-Tóth 

Máté, Kovács Lia, Sárközi Bianka, Sásdi Nóra, Tihanyi Regina, Vida Mark. 

Képről hiányzik Orbán Lilien. 

Köszönjük támogatóinknak a segítséget! Reméljük, minél hamarabb folytathatjuk 

a versenyeket is az edzések mellett. 
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