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Köszönjük Galló Marcell munkáját! 

 

 

 

 

KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Olvasó! 
 

Iskolánk szép hagyománya, hogy évről-évre megszerkesztjük a „Suli Hírmondó” című 

kiadványt, amely az aktuális időszak legemlékezetesebb, legfontosabb iskolai eseményeit 

gyűjti csokorba.  

Most a 2022/2023-as tanév 1. félévének eddigi történéseit, eredményeit foglaltuk össze ebben 

a kis kiadványban, így ismét egy újabb lapszámot tarthattok a kezetekben. Figyelmesen 

lapozgatva, olvasva immár hagyományosnak mondható rovatokkal találkoztok. 

Reméljük szívesen forgatjátok ezt a kiadványt, felidézitek a kedves élményeket és büszkék 

vagytok az elért eredményeitekre. 

 

A kiadvány lapozgatásához kellemes időtöltést kívánunk! 
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Osztályképek 

  1. osztály 2. osztály 

3. osztály 4. osztály 

5. osztály 6. osztály 
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2022/2023. tanév DÖK tagjai 
 

 
 

3. osztály: Jónás Levente, Kiss-Sólya Máté, 

4. osztály: Csaplár-Nagy Soma, Tihanyi 

Regina, 

5. osztály: Bécsi Zsombor, Tenk Tamara, 

6. osztály: Póta Márton, Sárközy Kende 

7. osztály: Nagy Liliána, Sinogli Zsombor, 

8. osztály: Farkas Luca, Rios Neskov Fruzsina 

Andreina. 

 

DÖK elnök: Rios Neskov Fruzsina Andreina, 8. osztályos tanuló 

DÖK segítő pedagógus: Lőrinczné Schnepp Katalin  

7. osztály 8. osztály 
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Tantestület 
 

 
 

Tantestület: 
Ferenczy Tamás igazgató 

Szántó Piroska tagintézmény-vezető 

Lőrinczné Schnepp Katalin tanító – diákönkormányzat vezető 

Jákóné Németh Zsuzsanna tanító – alsós munkaközösség vezető 

Sinogliné Trimmel Annamária tanító – ifjúságvédelmi felelős 

Farkas Csilla tanító, napközis csoportvezető 

Bajkó Kinga gyógypedagógiai asszisztens 

Dr. Dinnyésné Szilágyi Ágnes tanító, tanulószobai csoportvezető 

Stankovicsné Szabó Zsuzsanna tanító, napközis csoportvezető 

Hegedüsné Soós Éva tanár 

Tizedes Koller Tímea tanár 

Bujáki Veronika tanár 

Cserpes Fanni gyógypedagógus 

 

Óraadó- és áttanító pedagógusok: 
Fertetics Andrea - tánc 

Fieglerné Klics Gabriella - biológia, rajz 

Miskolczi Gyöngyi - angol 

Takács Tibor - technika, történelem 

Gyógypedagógusok: Bierwarth Linda, Boros Mónika, Czirókai Lívia, Kozmáné 

Gulyás Melinda, Kobrizsa Eszter, Nyőgér Melinda. 

 

Hitoktatók: 
Petrikóné Lendvai Veronika, Csorba János.  
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Interjúk 
 

Interjú Piroska nénivel 
 

Készítette: Farkas Luca és Rios-Neskov Fruzsina Andreina 8.o. tanuló  
Hány éve tanít? - Ez már a 33. évem. 

Nagy változásnak élte meg azt, hogy Szolnokról ideköltözött? 

- Természetese igen, de nagyon pozitívan hatott rám a falu csendessége. Már 

egyre jobban tájékozódom, a helyi szokásokat is kezdem megismerni. 

Miért ezt az iskolát választotta? 

- Az új otthonunkat ebben a faluban találtuk meg és nagyon örültem, hogy 

iskola is van. 

Ebből az iskolából tervez nyugdíjba menni? 

- Még elég sok időm van nyugdíjig, de igen, ebből az iskolából szeretnék majd 

nyugdíjba menni. 

Sok feladattal jár az intézmény vezetése? 

- Igen, sok és sokrétű feladattal jár, de igyekszem a tanítás mellett megfelelni az 

elvárásoknak. 

Sikerült beilleszkednie? 

- A beilleszkedés folyamatos, hiszen minden és mindenki új volt, de azt hiszem 

jó úton vagyok. 

Mivel Ön városból érkezett, nehéz volt megszokni a falusi életet? 

- Győr nagyon közel van, így, ha városi környezetre vágyom, akkor hamar 

bejutok a városba. Mindig is szerettem a falusi életet, sokat nyaraltam gyerekként a nagyszüleimnél. 

 

 

Interjú Stankovicsné Szabó Zsuzsanna tanító nénivel  
 

Mióta tanít iskolánkban? 

- 2022. november 2-től, előtte Bábolnán tanítottam. 

Honnan jár ide, hol lakik? 

- Kunsziget. 

Milyen tantárgyakat tanít? 

- Magyart, környezetismeretet, testnevelést és éneket. 

Hogy érzi magát közöttünk? 

- Köszönöm a kérdésedet, jól érzem magam. 

 

Az interjút készítette: Kiss-Sólya Máté 3. osztályos tanuló 

 

 

Petrikóné Lendvai Veronika, hitoktató  
 

Hol kezdett el tanítani? 

-Győrszemerén tanítottam először. 

Hány éve tanít? 

-Idén kezdtem el tanítani szeptemberben. 

Vannak gyerekei? 

-Igen 3 fiú és 2 lány. 

Eddig mivel foglalkozott? 

-Főállású anya voltam. 

Minek tanult? 

-Eredetileg kertészmérnöknek tanultam. 

Hol lakik? 

-Tényőn lakom a családommal. 

 

Készítette: Póta Márton 6. osztály 
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Interjú Farkas Csilla tanító nénivel 
 

Készítette: Tihanyi Regina és Csaplár – Nagy Soma 4.o. tanulók 

 

Hogy hívják? -  Farkas Csilla 

Mióta tanít?  - szeptembertől 

Miért ezt az iskolát választotta? - ismerős ajánlotta 

Hol lakik? - Győrben 

Mi a kedvenc étele? - borsóleves, palacsinta 

Melyik a kedvenc osztálya? - mindegyiket szeretem.  
 

 

Interjú Ági nénivel, dr. Dinnyésné Szilágyi Ágnes 
 

Készítette: Bécsi Zsombor 5. osztály 

 

Remekül érzi magát az új iskolában. 

Kedveli a gyerekeket. 

Nem kedveli Hunyadi Máté magatartását. 

Kedvenc tantárgya a matematika. 

Derecskén született. 

Kicsit tud németül, még kevesebbet angolul és oroszul. 

 

 

Interjú az első osztályosokkal 
 

Készítette: Tihanyi Regina 4. osztály 

 

Hogy érzitek magatokat? - Jól, mert szeretünk tanulni. 

Mi az ovi és az iskola közti különbség? - Az, hogy az oviba lehetett aludni, itt meg nem, a suliba 

7:40-re kell ideérni az oviba pedig 9:00-re. 

Melyik a kedvenc órátok? - a többség a táncot szereti, de a rajz és a matek is jó. 

Melyik a kedvenc játékotok? - írásból a kéztornáztatás és a négy helyszín. 

 

 

Interjú Kiss-Sólya Máté 3.o. új tanulóval 
 

1. Hogy érzed magad az új ikrényi iskolában? 

- Jól érzem magam. 

2. Mi az, ami tetszik nálunk? 

- Minden. 

3. Mi más itt, mint az előző iskoládban? 

- Az, hogy ott volt emelet és jóval többen voltunk az osztályban. 

4. Hova jártál, melyik városba? 

- Szekszárdra. 

5. Mi itt a kedvenc tantárgyad? 

- Mindegyik. 

6. Szabadidődben miben veszel részt? 

- Röplabdázok és kézműves szakkörre járok. 

 

Készítette: Jónás Levente László 3.o. 
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A zene … az kell! 
 

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára által meghirdetett A zene … 

az kell! című pályázaton Szabó Regina 6. osztályos tanulónk az elérhető 270 pontos maximális 

pontszámból 244,5 pontot ért el, amivel a szoros mezőnyben a 16. helyezett lett. 

Gratulálunk a szép eredményhez. 

 

 
 

 

 

DanceNet Kupa Csömör 
 

2022. december 18-19-én Bécsi Barnabás, iskolánk 7. 

osztályos tanulója Csömörön vett részt a DanceNet Kupa 

Országos Szabadidős Táncversenyen, ahol arany 

minősítést szerzett cha-cha-cha /jive-ban és ezüstérmes lett 

rumbában. 

Gratulálunk a szép eredményhez. 
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Látogatás az Ebsegély állatmenhelyre 
 

Iskolánkban idén az adventi időszakban gyűjtést szerveztünk az Ebsegély állatmenhely számára. 

Minden adományt szívesen fogadtunk. A gyerekek hoztak kutya, illetve macska tápot, 

takarókat és lepedőket, pórázt, plüss állatokat, mosogató szereket, kéz fertőtlenítőket is. 2022. 

december 5-én juttattuk el az adományokat, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket, és 

hálásak voltak az adományainkért. 

Egy egész napos rendezvényen vehettünk részt, ahol körbe vezettek minket a menhelyen, 

rengeteg kutyát simogathattunk, és etethettünk meg. Egy közös sétáltatásban is részt vettünk. 

Köszönjük a menhely nevében is az ikrényi iskola diákjainak a sok támogatást, minden 

adomány a lehető legjobb helyre kerül. 

 

 

Papírgyűjtés 
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Tuttiban jártunk! 
 

2022. október 06-án lehetősége nyílt a 7. és 8. osztályosoknak, 

hogy megnézzék a Tutti gyár dolgozóinak mindennapjait egy 

pályaorientációs foglalkozás keretein belül. A termékek 

előállításának minden mozzanatát megnézhettük a keveréstől 

a raktározásig. Eközben idegenvezetőink minden részét 

bemutatták a gyárnak. A foglalkozás végén, mindenki 

örömére, bele is kóstolhattunk a finomabbnál finomabb 

fagyikba. 

Köszönjük Vida Mark anyukájának, Mesko Adrienn-nek, 

hogy megszervezte a látogatást és a cég dolgozóinak a gyár 

bemutatását. 
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Megemlékezés 
 

Iskolánkban megemlékeztünk az Aradi Vértanúk 

napjáról és az 1956. október 23-i forradalmi 

eseményekről. Idén is megtartottuk a közös iskolai 

ünnepi rendezvényt a felsős tanulók segítségével és 

az iskola énekkarával. Így méltón tisztelegtünk a 

kivégzett hős tábornokok emléke előtt. Köszönjük 

iskolánk diákjainak színvonalas műsorát, a 

felkészítő pedagógusoknak a műsort és az énekkar 

vezetőjének, Tizedes Koller Tímeának. 

Márton nap 
 

A hagyományoknak megfelelően idén is a harmadik 

osztályos gyerekek készültek Márton napi műsorral, ami 

ebben az esetben valóban Szent Márton ünnepére, azaz 

november 11-ére esett. 

A műsor megtervezésében, a szöveg megírásában, a dalok 

és a veresek kiválasztásában az osztály tanulói 

tevékenyen részt vettek.  

A műsor után a harmadikosok lámpás felvonulásra 

invitálták a megjelenteket. Jó hangulatban, hagyományos 

dalokat énekelve kerülték meg az iskolát, majd sor került 

a Márton napi pogácsa szétosztására, a szeretet jegyében. 

Minden kedves megjelentnek köszönjük a részvételt, reméljük jól érezték magukat!   
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Fényünnep és Adventi vásár 
 

2022. november 25-én iskolánk is részt vett az Önkormányzat által 

szervezett Fényünnepen és adventi vásáron. Az ünnepségen a 2. 

osztály és az énekkar lépett fel. A másodikosaink az adventhez 

kapcsolódó versekkel szerepeltek, az énekkar pedig a Szeretet 

himnuszát adták elő. Az adventi vásáron az 5. és a 6. osztály 

árusította a gyerekek és a szülők által készített és beküldött 

portékákat. Elmondhatjuk, hogy a vásár sikeres volt, a gyerekek 

nagyon lelkesen segítettek.  

A vásár sikerén felbuzdulva december első hetében karácsonyi vásárt is szerveztünk a 

megmaradt ajándéktárgyakból az iskolában.  

A két vásárból összesen 144.890Ft-nyi összeg gyűlt össze, amit, hagyományainkhoz híven, a 

gyerekek januári korcsolyázására szeretnénk fordítani.  

Köszönjük mindenkinek a támogatást. 

  



13 

 

Győrben a 3. osztállyal 
 

 

Bábszínház  
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Könyvtári óra Mikulás 

 

 

Karácsonyi műsor  
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Mikulásház 
 

2022. december 15-én, az elsősök a Mikulásházba kirándultak a Vaskakas 

Bábszínház szervezésében. Majd délután a negyedikesek sötétedéskor indultak 

Győrbe adventi fényeket nézni. Mindkét osztály finom forró csokit is tudott inni, 

hogy egy kicsit felmelegedjenek. Az osztályfőnökükkel, Lőrinczné Schnepp 

Katalinnal utaztak a gyerekek, kísérőjük Lőrincz Illés volt. 
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Lovaglás 
 

Lia a korábbi évekhez hasonlóan, 2022-ben is a gyirmóti Rodeo sportegyesület 

keretein belül folytatta a lovaglást, heti 2-3 alkalommal. A Lovas színház 

májusi History újrajátszva című előadásán saját, Lili nevű pónijával vett részt. 

Az előadásra már kora tavasszal elkezdték a próbákat. Ebben az évben az 

egyesület házi galopp versenyén nagy póni kategóriában, Lilivel első helyezést 

értek el, amire nagyon büszke. Mégis számára a 2022-es év legemlékezetesebb 

eseménye, az október elején Budapesten megrendezésre kerülő, két napos 

nemzeti vágta volt, amin a Győri ördög lovasok csapatával vett rész. Ezt 

megelőzte azonban egy intenzív egy hónapos, késő estig tartó, felkészítő edzés 

heti négy alkalommal. De megérte a kitartó munka, mert felejthetetlen élmény 

volt az a két nap. A nemzeti vágta vezetősége is elismerését fejezte ki a 

trükklovas csapatnak. Decemberben nehéz döntést hozott, mivel a díjugratás 

is nagyon érdekli, az idei évtől másik lovardában folytatja tovább a lovaglást.  
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Labdarúgás 
 

Az iskolánk sulifoci szakköre folyamatosan bővül, ezért szeptembertől kedden és csütörtökön 

két csoportban, az 1-2 és 3-4 osztálynak van edzés. Az ősz folyamán két intézményi Bozsik 

tornán vettünk részt Abda, Börcs, Enese, és Győrsövényház csapatai ellen. A foglalkozásokon 

játékos formában ismerkedünk a labdarúgás szabályaival, technikai és ügyességi feladatok 

segítségével. Továbbra is várom az újonnan csatlakozó diákokat. 

 

Tóth Ildikó 

Up edző 
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Röplabda 
Edzőpólók átvétele 

 

 

Házi bajnokság 

 
2022/23-as tanévben, a téli szünet előtt megtartottuk az alsós röplabdások házi bajnokságát. 

Idén is két alkalommal rendeztük meg, külön az 1-2. osztályosoknak, majd a 3-4. osztályos 

röpiseknek. A játékvezetők a kicsiknél a nagyobb röplabdások, a 3. és 4. osztályosok voltak, 

akik segítették őket. 

Eredmények:  
1. osztály: 

1. hely: Dia-Emma-Lili (Ikrény) 

2. hely: Anna- Emília-Lara-Luca (Abda) 

3. hely: Bianka–Bogi-Léna (Ikrény) 

4. hely: Dominik-Gellért-Máté-Zsolt 

(Ikrény) 

2. osztály: 

1. hely: Milos-Patrik (Ikrény) 

2. hely: Bogi-Levi-Norbi (Ikrény) 

3. hely: Adél-Blanka-Juli (Ikrény) 

4. hely: Dorka-Luca (Abda) 
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3. osztály: 

1. hely: Bence-Benett-Dominik (Ikrény) 

2. hely: Doma-Dominik (Ikrény)-Hunor 

(Abda) 

3. hely: Levi (Ikrény)-Márk (Abda) 

4. hely: Gréta (Ikrény)–Tamara (Börcs) 

5. hely: Erik-Máté-Zsozsó (Ikrény) 

6. hely. Janka-Viola-Zsófi (Abda) 

4. osztály:  

1. hely: Juli-Rozi-Soma (Ikrény) 

2. hely: Adél (Győr)–Niki (Börcs)–

Krisztofer (Abda) 

3. hely: Andris-Juli-Mária (Abda) 

4. hely: Bianka-Máté-Szofi (Ikrény) 

Köszönjük Lőrincz Illésnek, a játékvezetőknek a 

segítséget. 

Gratulálunk a résztvevőknek! 
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Újra Vollé!-Röpsuli verseny 
 

2022/2023-as tanév első Vollé!-Röpsuli versenyén vettünk részt, amelyet a Magyar Röplabda 

Szövetség rendezett. Az Ikrényi DSK 16 röplabdásával utaztunk 2022. november 20-án 

Keszthelyre. Több sportolónak ez volt az első versenye vidéken. 

Két versenyszámban manó (U10) és szupermini (U11) szerepeltek a csapatok. 

 

Manó: 

Ikrényi DSK „A” csapat: Balla Szilvia Viola, Horváth Alexa Gréta, Horváth Dominik, Jónás 

Levente. 

Szupermini:  

Ikrényi DSK „A” csapat: Csaplár-Nagy Soma, Egyházi András, Gacs Ágnes, Gaál Adél, 

Horváth Rozina, Kovács Lia Vivien. 

Ikrényi DSK „B” csapat: Balla Mária Antónia, Csáki Júlia, Fodor Szófia, Kancsó Krisztofer, 

Sárközi Bianka Diána, Zséder Júlia. 
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Minden csapat 4 mérkőzést játszott, melyek 12 percesek voltak.  

A versenyzők oklevelet és egy fluoreszkáló karkötőt kaptak a szervezőktől. A játékosok sokat 

fejlődtek a verseny alatt. 

 

Felkészítő edző Lőrinczné Schnepp Katalin és kísérő Lőrincz Illés voltak. Köszönjük az 

utazásban a szülői segítségeket. 
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U-15 fiú csapat  

 

U-15 lány csapat  


