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VISSZAPILLANTÓ- Az elmúlt hónapok legfontosabb eseményei 

 

Félévi bizonyítványok kiosztása 

 

A szorgalmi idő első féléve 2014. január 17-ig tartott. Január 24-én, pénteken minden 

tanulónk kézhez kapta félévi értesítőjét, melyben a szülők is tájékoztatást kaptak gyermekeik 

első félévben elért tanulmányi eredményeiről.  

Szépen beszéltünk 

A Kazinczy-díj Alapítvány -Péchy Blanka emlékére kuratóriuma a 2013/2014. tanévre is 

meghirdette a Kazinczyról elnevezett " Szép Magyar Beszéd"  versenyt az általános iskolák 5-

8. évfolyamos tanulói részére. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését, a 

beszédkultúra javítását szolgálja. 

Az iskolai fordulót január 8-án rendeztük meg iskolánk könyvtárában, ahová 17 tanuló 

nevezett. A vetélkedő résztvevőinek egy kijelölt kötelező és egy magukkal hozott szabadon 

választott 20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk. A versenyzők teljesítményének 

értékelésekor a következő szempontokat vette figyelembe a három fős zsűri: szövegértés, 

szöveghűség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes beszéd. 

Iskolánkat a kistérségi fordulón az 5-6. osztályos kategóriában Féhr Laura 5. osztályos tanuló, 

a 7-8. osztályos kategóriában pedig Adorján Blanka 7. osztályos tanuló képviselte. 

A verseny nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében, hiszen tovább mélyíti a 

tanulókban anyanyelvünk szeretetét, és évről-évre egyre több hívet szerez a szép magyar 

beszéd ügyének. 

 

Ünnepi megemlékezés a kitelepítettek emléknapján 

2012 decemberében a magyar országgyűlés január 19-t a magyarországi németek 

kitelepítésének emléknapjává nyilvánította. 1946. január 19-én indult el az első vagon 

Budaörsről, ezzel vette kezdetét a magyarországi svábok kitelepítése.  

A Német Nemzetiségi Önkormányzat elsőként iskolánkat kérte fel, hogy városi műsor 

keretében emlékezzünk meg mindazokról, akik a megaláztatások, elhurcolások áldozatai 

voltak. 

Megemlékezésünk során áttekintést nyújtottunk a svábság történelméből. 17 tanuló vett részt 

az ünnepi műsoron, akik magyar és német nyelven is előadták a prózai és lírai szövegeket. 

Az ünnepi megemlékezésen Adorján Blanka, Féhr Laura, Frast Roland, Fritz Bálint, Fritz 

Dorka, Gangel Ferenc, Gelencsér Bettina, Hosszú Balázs, Németh Barnabás, Papp Vera, 

JANUÁR 
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Somkert Máté, Tell Eszter, Tímár Kristóf, Varga Márton, Vidákovics Elián, Vörös Heléna és 

Weil Hanna szerepelt. 

Megható, színvonalas műsorunk nagy sikert aratott. A jelenlévők közül sokaknak csalt 

könnyet a szemébe a fájdalmas visszaemlékezés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műveltségi vetélkedő 

„2014. január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából műveltségi vetélkedőt szerveztek az 

ESZI-ben, ahol három társammal együtt képviseltük iskolánkat.  

A csapat tagjai 8. osztályos tanulók voltak: Gazdag Gergő, Németh Emese Kinga, Kovács 

Annabella és én, Papp Veronika. A versenyen, melyre nagy izgalommal készültünk, rengeteg 

újdonságot láttunk, és tanultunk meg. Tekertünk dinamót, és ezáltal villamos áramot 

termeltünk, írtunk ódát, idegen nyelvű tesztet töltöttünk ki, írógéppel írtunk, a tornateremben 

játékos sorversenyen vettünk részt, fizikai feladatokat oldottunk meg, és sok érdekes dolgot 

ismerhettünk meg találmányokról és feltalálóikról, hiszen a vetélkedő mottója a "gépek 

forradalma" volt.  

Kis csapatunk az előkelő 2. helyet szerezte meg, s csupán egy ponttal maradtunk le az első 

helyről. Rengeteg jutalmat kaptunk, s amellett, hogy sok tapasztalatra tettünk szert, egy 

kellemes délutánt tudhattunk magunk mögött.” 

 

                                                                                         Papp Veronika 8.b osztályos tanuló 



4 
 

 

Szülők-nevelők jótékonysági bálja 

Iskolánkban 19. alkalommal rendeztük meg a Szülők-nevelők jótékonysági bálját, melynek 

célja alapítványunk, a Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány támogatása volt.  

A január 25-én, szombaton megrendezett táncmulatságon közel 150 vendég jelent meg, s 

mulatott hajnalig a W-együttes zenéjére. 

Az igazgatónő megnyitó beszéde után iskolánk tanulói mutatkoztak be nemzetiségi német 

tánccal, majd a Dunaparty Táncklub ifjú táncosai szórakoztatták a vendégeket. A korábbi 

hagyományokat követve a nyolcadik  osztályos tanulók az idén is egy csodálatos keringővel 

kápráztatták el szüleiket, ismerőseiket, majd ezt követően átadták a helyet a táncparketten a 

bálozóknak. 

Fokozva a jó hangulatot néhány vállalkozó kedvű szülő meglepetés produkcióval készült, 

mellyel nagy sikert arattak a megjelent vendégek körében. 

Az alapítvány kuratóriuma, iskolánk valamennyi dolgozója és tanulója nevében 

köszönetünket fejezzük ki mindazon cégeknek, magánszemélyeknek, akik tombolatárgyak 

felajánlásával, támogató jegyek vásárlásával hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. 

Nem utolsó sorban köszönet illeti meg a rendezvény megszervezésében, lebonyolításában 

részt vállalt kollégákat és azok hozzátartozóit. Köszönjük, hogy odaadó munkájukkal lehetővé 

tették ismét egy nemes cél megvalósulását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Jótékonysági bál-2014 
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Farsang  

Iskolánkban február közepe a farsang jegyében telt. Először az alsó tagozatos gyerekek 

búcsúztatták a telet színes jelmezekbe öltözve, majd a felső tagozaton is eljött a farsangi 

mulatság ideje. 

A bált Cziráki Andrea, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus nyitotta meg, majd a 

8. osztályosok keringője után sor került a koronázási ceremóniára. A diákok és tanárok 

szavazatai alapján az idén Papp Veronika és Kugli Ákos fejére került fel a korona. 

A rendkívül ötletes, humoros, osztályszintű táncos produkciók óriási fejtörést okoztak a 

négytagú zsűrinek, akik az idei évben nem tudtak győztest hirdetni. Valamennyi produkció 

nagy sikert aratott a közönség körében is, így a farsangolók óriási vastaps kíséretében 

vonulhattak le a „porondról”. 

A jó hangulat csak tovább fokozódott, mikor a bálozók visszavonultak osztálytermeikbe, s 

kezdetét vette a várva várt disco. A fél nyolcig tartó mulatozás után mindenki fáradtan, de 

sok-sok élménnyel gazdagodva indult haza, hogy a hétvégén kipihenhesse a nagy készülődés 

fáradalmait. 

 

 

 

 

 

 FEBRUÁR 

Íme a királyi  

pár! 
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Március 15-i ünnepi műsorunk  

2014. március 14-én iskolánk tanulói színvonalas műsor keretében emlékeztek meg 1848. 

március 15-ről, nemzeti ünnepünkről. Ünnepi műsoruknak a Csengey Dénes Kulturális 

Központ adott otthont, ahol tanárok, diákok, szülők és hozzátartozók együtt hallgathatták meg 

a gyerekek szavalatait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalmár László Matematikaverseny iskolánkban 

2014. március 21-én, szombaton iskolánk adott otthont a 43. Országos Kalmár László 

Matematikaversenynek. 

A helyi és környékbeli tanulók számára meghirdetett versenyen a Paksi Deák Ferenc 

Általános Iskola és a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói vettek részt. Hasonló 

módon Bonyhádon, Dombóváron és Szekszárdon is lehetőségük volt a diákoknak a 

megmérettetésre. Iskolánkból alsó tagozatos diákok, a vendég iskolából felső tagozatos 

gyerekek neveztek, így összesen 21-en próbáltak megbirkózni a cseppet sem könnyű 

matematikai feladatokkal.  

MÁRCIUS

S 

   Föltámadott a tenger, 

a népek tengere…! 

„Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 

És lángoló Petőfi szava zengett, 

Kokárda lengett, zászló lobogott; 

A költő kérdett, és felelt a nemzet.” 
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Kerékpáros Iskola Kupa 

Április 3-án, csütörtökön iskolánkban került megrendezésre a Kerékpáros Iskola Kupa 

országos versenysorozat paksi járási döntője. A megmérettetésen három paksi iskola tanulói 

mellett bölcskei és dunaszentgyörgyi diákok tették 

próbára kerékpáros ügyességüket illetve elméleti 

tudásukat. Iskolánkat Trapp Enikő és Staub Melinda 5. osztályos 

tanulók, valamint Somkert Máté és Ledneczki Tamás 7. osztályos 

diákok képviselték. A 25 kérdésből álló elméleti feladatsorból 

és a nem kis rutint, ügyességet igénylő gyakorlati feladatból álló versenyen Somkert Máté az 

előkelő 3. helyezést szerezte meg. 

Rendhagyó irodalom órák 

Április 10-én, csütörtökön iskolánk 7.-8. évfolyamos tanulói közül néhányan részt vehettek 

a Csengey Dénes Kulturális Központban középiskolások részére meghirdetett rendhagyó 

irodalom órán, melynek meghívott vendége Nyáry Krisztián volt. A korábban 

művészettörténetet tanító, ma már kommunikációs tanácsadással foglalkozó író a 

közelmúltban megjelent, s nagy sikert aratott könyveivel (Így szerettek ők) kapcsolatos 

kérdésekre adott válaszokat, beavatva a megjelenteket a „nagyok” titkos szerelmi életébe. 

Örömmel fedeztünk fel a sorok között egykori deákos diákokat is, akik nagy érdeklődéssel 

hallgatták azokat a történeteket, melyeket az iskolai könyvek elhallgatnak hírességeinkről. Jó 

volt hallani, hogy ők is hús-vér emberek voltak erényekkel, de néha megbocsátható hibákkal 

is. Talán éppen ezért kerültek hozzánk még közelebb a történeteiket hallgatva?! 

Ajándék e költemény címmel rendhagyó irodalom órán vehettek részt a felső tagozatosok 

április 11-én, pénteken az iskolai könyvtárban, ahol minden tanuló egy-egy szabadon 

választott verssel ajándékozta meg diáktársait. 

 

 

 

 

 

 

 

Föld napja 

 

 

ÁPRILIS 
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Föld napja 

Április 23-án, a tavaszi szünet utáni első tanítási napon ünnepeltük iskolánkban a Föld napját. 

A nap mottója Stefanovits gondolata volt:  

„ A talajon nemcsak állsz, élsz is.” 

Szerencsére az időjárás lehetővé tette számunkra, hogy elhagyjuk az iskola épületét, és a 

szabadban tölthessük ezt a tartalmas délelőttöt. 

Projektnapunkon sok-sok érdekes program várt ránk a strand melletti téren. Nyolc 

állomáshely volt, melyeken mindenki forgószínpadszerűen vehetett részt:  

 

Ki a legökosabb?      Zöld szemmel a mindennapokban 

Dalos pacsirták      Hétköznapi zöld praktikák 

Zöld tárlat        Zöld riportok, statisztikák 

Tudni illik, hogy mi illik     Mozdulj! 

 

Az elkészült produktumokat még a helyszínen bemutattuk a többieknek, ill. egy kiállítás 

keretében sokáig megtekinthetőek voltak iskolánk folyosóján. 

Ezen a napon sokat tettünk azért, hogy óvjuk és védjük környezetünket. Megalkottuk a 

környezettudatosan élők 12 pontját, s számos hasznos ismerettel gazdagodtunk. 

A nap végén a következő mondatot kaptuk útravalóul tanárainktól:  

 

„Csak a lábnyomodat hagyd az erdőben, és csak az emlékeidet vidd haza!” 
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Madarak és fák napja 

Május 10-én, szombaton iskolánk tanulói a szabadban ünnepelték a Madarak és fák napját. A 

felső tagozatosok gyalogosan vagy kerékpárral indultak Cseresznyésbe, ahol tanáraik 

számháborúzni invitálták őket. Az alsó tagozatos kisdiákok is a közeli településekre utaztak, 

ahol állatokat simogattak, túráztak, vagy éppen kerékpárra pattanva indultak útnak egy 

tartalmas nap reményében.  

Jubileumi gála 

Május 16-án, pénteken 17
00 

órától tartottuk iskolánk névfelvételének 25. évfordulója 

alkalmából jubileumi gála műsorunkat. 

Nagyszabású rendezvényünknek a Csengey Dénes Kulturális Központ adott otthont, ahová 

nagy szeretettel vártuk egykori és jelenlegi tanítványainkat, tanulóink szüleit, hozzátartozóit. 

A meghívott vendégek soraiban üdvözölhettük a városvezetés néhány tagját, és a határokon 

túlról érkező diákokat, pedagógusokat (Visk, Kézdivásárhely) egyaránt. 

A színházterem nézőtere hamar megtelt a kíváncsi vendégekkel, akik izgatottan várták a 

gyerekek színes produkcióit. A lelkes vastapsból arra következtettünk, hogy a produkciók 

osztatlan sikert arattak a nézők körében. 

A repertoár igen gazdag volt: volt néptánc, skót tánc, vers-és prózamondás, gitárszóló, német 

tánc, a felsősök előadták a diákok himnuszát, a 4. osztályos gyerekek pedig Jóság és szeretet 

címmel felkonferált műsorukkal csalogatták elő a vendégek szeméből a meghatottság 

könnyeit. 

A testvérvárosi iskola (Kézdivásárhely) növendékei is emelték előadásukkal az est 

színvonalát. 

Ezen a napon tanárok, diákok együtt ünnepeltek. A közös összefogás eredményeképpen olyan 

emlékezetes pillanatokat szereztek minden megjelent vendégnek és önmaguknak is, melyet 

bizonyára sokan sokáig jó szívvel fognak emlegetni még. 

 

 

 

 

 

 

MÁJUS 
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Sikeres szereplés a Mesterségem címere vetélkedőn 

2014. május 29-én, csütörtökön az ESZI sportcsarnokában „Mesterségem Címere” 

Szakmaismereti vetélkedőn vett részt iskolánk csapata, ahol 12 iskola versenyzői mérték 

össze tudásukat. A jó hangulatú, izgalmas versenyen iskolánk csapata első helyezést ért el. A 

győztesek jutalma egy ajándékcsomag és egy budapesti kirándulás volt.  

Győztes csapatunk tagjai: Pritz Anita, Varga Tímea, Tell Eszter, Frast Roland, Somkert Máté, 

Ritter Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk nektek!!! 
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JÚNIUS 

 

Ballagási ünnepély 

Június 14-én, szombaton díszbe öltöztetett iskolakapuk, ajtók, tantermek és folyosók 

köszöntötték a ballagásra gyülekező diákokat, szülőket, vendégeket és pedagógusokat. 

 

37 tanuló számára utoljára szólalt meg a csengő iskolánkban. 

 

Megható búcsúztató és búcsúzó versek, szövegek, régről ismert érzelmes dallamok hirdették 

számukra, hogy ezen a napon valami véget ért. Általános iskolai tanulmányaikat befejezték. 

Elballagtattuk őket, elballagtak. 

 

Iskolánk régi, szép hagyományait követve mindnyájan emléklapot vehettek át az 

igazgatónőtől, mely örök emlékül őrzi az intézményünkben eltöltött deákos éveiket. 

 

A nevelőtestület határozata alapján sokan közülük nyolc éves kiemelkedő munkájuk 

elismeréseként a legrangosabb iskolai kitüntetés, a Deák - díj büszke tulajdonosai lehettek. 

A 2013/2014-es tanév Jó tanuló-ja emlékplakettet vehetett át: Kovács Annabella, Nagy Dóra, 

Nagy Eszter, Papp Veronika. Jó tanuló, jó sportoló elismerő címet kapott Vörös Heléna. Az 

idei tanévben a Jó sportoló díj Kugli Ákos és Tímár Kristóf munkájának elismeréséül 

szolgált. 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan az idén is jutalmazta azokat a 

végzős diákokat, akik nyolc éven át sokat tettek a nemzetiségi német nyelv művelése 

területén. Így a díjazottak között szólították ki a jutalom átvételére Hosszu Balázst, Papp 

Veronikát, Vörös Helénát. 

Minden ballagó diákunknak kívánunk ezúton is tartalmas, szép életet! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most búcsúzunk és 

elmegyünk… 
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Tanévzáró ünnepély 

Iskolánkban 2014. június 18-án délután öt órakor újra megszólalt a csengő. Tanévzáró 

ünnepélyre gyülekeztek diákok, tanárok, szülők és hozzátartozók. 

Sok-sok kipirult arcú kisgyerek várta, hogy az igazgatónő beszéde és a tanév során elért 

kiemelkedő tanulmányi- és sporteredmények jutalmazása után átvehesse éves munkájának 

eredményét: az év végi bizonyítványt. 

 

Diákjaink többsége sikeresen zárta a tanévet, több mint 60 tanuló vehetett át kiváló ill. kitűnő 

bizonyítványt, s csak két tanulónak kell a nyár folyamán pótvizsgára készülnie. 

 

Az ünnepély végén az igazgatónő és az osztályfőnökök számos hasznos tanáccsal látták el a 

gyerekeket a nyári szünidőre vonatkozóan, majd önfeledt, vidám, élményekben gazdag 

kikapcsolódást kívántak nekik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az idei tanév legkiemelkedőbb tanulmányi- és sporteredményei 
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A tanév legkiemelkedőbb tanulmányi- és sporteredményei 
 

 

 

A Hajdú- Bihar megyei TIT tehetséggondozó Levelezéses Országos Tanulmányi Versenyen 

matematikából a 2. évfolyamos tanulóink közül  

 

Kern Balázs, Meixner Fanni, Siklósi Bence, Volf Milán és Komlósi Csongor   

1. helyezést; 

 Bakonyi Zsófia, Békés Loretta, Drubits Kíra, Herman Richárd és Weil Eliza Éva  

 2. helyezést; 

 Berger Péter, Lisztmájer Milán és Wolf Enikő  3. helyezést ért el. 

 

Felkészítő tanáruk: Blóz Gizella 

 

A Bátaszéki Matematikaverseny 

megyei fordulójába jutott a 3. osztályos tanulóink közül  
 

 Kolki Ákos 

 Lengyel Attila 

 Molnár Márta 

 Németh Barnabás 

 

országos fordulójába jutott Molnár Márta, ahol 9. helyezést ért el. 

 

Felkészítő tanáruk: Katz Margit 

 

Az Országos Kalmár László Matematika Verseny Tolna megyei döntőjén: 

3. osztályos tanulóink közül: 

   Kolki Ákos 6. hely 

   Molnár Márta 7. hely 

   Lengyel Attila 8. hely  

4. osztályos tanulóink közül: 

   Fullér Levente 3. hely 

   Varga Renáta 5. hely 

   Flaisz Fanni 5. hely 

Felkészítő tanáraik: Katz Margit, Mezősi Árpád 

 

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen 4. osztályosaink közül 

 

 Bodnár Máté Dániel   9. hely 

 Fullér Levente   10. hely 

 Horváth Zsófia   18. hely 

 Varga Renáta   18. hely 

 Csuha Eszter Elvira  20. helyezést ért el 

Felkészítő pedagógus: Mezősi Árpád 
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A Kisvakond matematika levelezőversenyen országos helyezettek a 3. évfolyamon 

 

 Németh Barnabás  8. hely 

 Lengyel Attila   18. hely 

 Kolki Ákos   22. hely 

 

Felkészítő tanáruk: Katz Margit 

 

A Bendegúz Tudásbajnokság 2013/2014. évi megyei és országos döntőjén is szép 

eredményeket értek el tanulóink. 

Varga Tímea 7. osztályos tanuló  

 matematika tantárgyból a megyei döntőn 3. helyen  

 történelem tantárgyból a 2. helyen végzett 

  

Berger Zsófia 6. osztályos tanuló az országos döntőben  

 matematika tantárgyból 9. helyen  

 irodalom tantárgyból 7. helyen végzett. 

  

Felkészítő tanárok: Kajári Márta, Gosztola Erzsébet, Pulainé Galambos Erika 

 

A Regionális Lotz János szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulóján: 

4. évfolyamosaink közül: 

 Csuha Eszter Elvira  2. 

 Horváth Zsófia  14. 

 Fritz Dorka   14. helyen végzett. 

 

Az országos döntőn Csuha Eszter Elvira 3. helyezést ért el. 

Felkészítő pedagógus: Borsné Kern Mária 

 

6. évfolyamosaink közül: 

 Berger Zsófia    5. 

 Fritz Bálint    8. helyezést ért el. 

 

Felkészítő pedagógus: Pulainé Galambos Erika volt. 

 

A 4. évfolyamosok számára meghirdetett regionális komplex tanulmányi versenyen 

 

 Bognár Blanka, Flaisz Fanni, Horváth Zsófia 3. helyezést értek el. 

Felkészítő tanáraik: Borsné Kern Mária, Mezősi Árpád 

 

Tanítványaink vers- és prózamondó versenyeken is megmérettették magukat. 

 

Sárszentlőrincen a Petőfi Sándor szavalóversenyen  

 Jantner Bálint 3. osztályos tanuló különdíjban részesült  

Felkészítő pedagógus: Katz Margit volt.  

 

A városi vers- és prózamondó versenyen 5-6. osztályos kategóriában  
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 Féhr Laura   5. osztályos tanuló 1. 

 Krasznai Anna 5. osztályos tanuló 3. helyen végzett. 

 

A Ki mit tud? Paks tehetségkutató versenyen vers- és prózamondó kategóriában 

 Féhr Laura 5. osztályos tanuló ezüst minősítést kapott. 

Felkészítő tanára: Ludmann Ildikó 

 

A Nemzetközi Regélő Mesemondó Versenyen 

 Féhr Laura  5. osztályos tanuló 3. helyezést ért el 

 Tell Réka 4. osztályos tanuló és Vidákovics Elián 6. osztályos tanuló  különdíjban 

 részesültek. 

Felkészítő pedagógusok:  

 Ludmann Ildikó, Borsné Kern Mária, Pulainé Galambos Erika  

 

A III. Országos Szépíró Verseny megyei döntőjén 

Szurovecz Annabella 3. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 

Felkészítő pedagógusok: Jeneiné Habran Ilona, Katz Margit 

 

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján  

 Gangel Ferenc  5. osztályos tanuló 10. 

 Berger Zsófia   6. osztályos tanuló 6. 

 Vöröss Gabriella 6. osztályos tanuló 6. 

 Fritz Bálint  6. osztályos tanuló 11. 

 Nagy Dóra  8. osztályos tanuló 6. helyezést ért el. 

Felkészítő pedagógusok: Ludmann Ildikó, Pulainé Galambos Erika 

 

A Sprich Deutsh! városi versenyen iskolánk csapata 2. helyen végzett. 

A csapat tagjai voltak:   

 Adorján Blanka 7. osztály 

 Tell Eszter   7. osztály 

 Papp Veronika 8. osztály 

 Vörös Heléna  8. osztály 

Felkészítő pedagógus: Gosztola Erzsébet 

 

A Gyönki Megyei Nemzetiségi Német versenyen 

 Bognár Blanka 4. osztályos tanuló 9. 

 Horváth Zsófia 4. osztályos tanuló 12. 

 Tóth Katalin  5. osztályos tanuló 11. 

 Fritz Bálint  6. osztályos tanuló 8. helyen végzett. 

Felkészítő tanáraik: Pintér Anikó, Gosztola Erzsébet 

 

Az Általános Iskolák Országos Tanulmányi Versenyén német nyelvből a megyei fordulón 

 Novák Réka 7.a osztályos tanuló 6. helyen végzett. 

 

A Spiel und Gewinn! országos német nyelvi levelező versenyen  

Lengyel Márta 5. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.  

Felkészítő pedagógus: Gosztola Erzsébet 

 

 

A TITOK Országos Angol Nyelvi Levelezős Versenyen 

3. évfolyamosokból álló csapatunk 94 %-os teljesítménnyel 16. helyen végzett. 

A csapat tagjai: 
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 Bodajki Zorka, Kollár Dávid, Kolki Ákos 

 

4. évfolyamosokból álló csapatunk, melynek tagjai: Aradi Bence, Bodnár Máté Dániel, 

Hunyadi Márton, Sáfrán Gábor Alex – 97 %-os teljesítménnyel 13. helyen végeztek. 

Flaisz Fanni, Pritz Eszter – csapatban 92 %-os teljesítménnyel országos 31. hely 

Felkészítő tanáruk: Kiss Zsuzsanna 

 

A Kozma László Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi Versenyen országos döntőjén 

 Staub Melinda  5. osztályos tanuló 3. 

 Fritz Bálint  6. osztályos tanuló 2. helyen végzett. 

Felkészítő tanáruk: Kajári Márta  

 

A Kálti Márk tesztíró versenyen történelem tantárgyból 

 Lengyel Márta 5. osztályos tanuló országos 9. 

 Liptai László  5. osztályos tanuló országos 11.  

 Tóth Katalin  5. osztályos tanuló országos 14. helyen  végzett. 

Felkészítő tanáruk: Poórné Heizler Györgyi 

 

A Kaán Károly XXI. Országos Természet-és Környezetismereti Verseny megyei fordulóján 

 Vöröss Gabriella 6. osztályos tanuló 4.  

 Liptai lászló  5. osztályos tanuló 5. helyen végzett. 

Felkészítő tanáraik: Ácsné Tamási Éva, Schmidt Klára 

  

A Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei döntőjében  

 Nagy Dóra 8. b osztályos tanuló  2.  

 Szabó Luca 7. a osztályos tanuló  4. helyezett lett. 

Felkészítő pedagógus: Ácsné Tamási Éva 

 

A „Mesterségem Címere” Szakmaismereti Vetélkedőn a 7.b osztályos tanulóinkból álló 

csapat az előkelő 1. helyen végzett. 

A csapat tagjai: 

 Tell Eszter, Varga Tímea, Pritz Anita, Somkert Máté, Frast Roland, Ritter Martin 

 

 

 

 

Atlétika  

 

300 m-es síkfutás fiú V.kcs  

Országos V. Megyei I.   Kugli Ákos 

 

4x100 m-es fiú váltófutás V. kcs.-os fiú csapat  

Országos VII. Megyei II.  Hajpál Kevin, Bekker Roland, Timár Kristóf, 

Kugli Ákos 

 

Magasugrás fiú III. kcs   

SPORT 
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Országos VII. Megyei II.   Tell Balázs 

 

Súlylökő leány csapat  

Megyei I. Országos XIII.  Kovács Annabella, Csurán Brigitta, Siklósi Nóra, 

Flaisz Malvin, Magyar Bella,  

 

Mezei futás 

 

I. kcs. csapat lány csapat 

Megyei III.  Wolf Enikő, Feczer Kitti, Békési Loretta, Bodajki 

Zselyke, Gangel Rózsa 

I. kcs. egyéni fiú 

Megyei III.   Tell Balázs 

 

Floorball  

IV. kcs.-os leány csapat  

 

Unihoki Országos Döntő Budapest I. hely 

Nagypálya Országos Döntő Budapest III. hely 

Unihoki Országos Döntő Paks III. hely 

A csapat tagjai: 

Adorján Blanka, Szabó Luca, Tell Eszter, 

Csurán Brigitta, Vleju Ivett, Jász Lili,  

Berki Bianka, Szántó Petra, Trapp Enikő 

 

IV. kcs.-os fiú csapat  

Kispálya Országos Döntő Komárom III. hely 

Nagypálya Országos Döntő Budapest III. hely 

A csapat tagjai: 

Somkert Máté, Kugli Ákos, Frast Roland, 

Bekker Roland, Timár Kristóf, 

Csobán Dávid, Tell Balázs, Szekszárdi Milán 

 

III. kcs.-os leány csapat  

Unihoki Országos Döntő Fonyód IV. hely  

Kispálya Országos Döntő Komárom VII.hely  

A csapat tagjai: 

Lengyel Márta, Trapp Enikő, Deres, Luca, 

Kovács Zorka, Füredi Patrícia, Gyöngyösi Gréta, 

Puskás Sára 

 

I. kcs.-os fiú csapat  

Országos döntő Komárom VIII. hely 

Országos elődöntő Komárom II. hely 

A csapat tagjai: 

Siklósi Bence, Volf Milán, Kern Balázs,  

Nyesev Illés, Herman Richárd, Komlósi Csongor 

II. kcs.-os leány csapat  

Országos döntő Budapest V. hely  
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Országos elődöntő Paks II. hely 

A csapat tagjai: 

Tell Réka, Fritz Dorka, Pritz Eszter, Vörös Flóra, Bodajki Zorka 

III. kcs.-os fiú csapat 

Országos elődöntő Paks III. hely Szekszárdi Milán, Flaisz Denisz,  

Tell Balázs, Vidákovics Elián,  

Koncz Márton, Varga Bálint, Horváth 

Szabolcs, Debreceni Zalán, Bognár Alec 

 

Röplabda 
 

III. kcs.-os lány csapat  

megyei I. Országos elődöntő III. 

A csapat tagjai:  Gyöngyösi Gréta, Molnár Nikolett, Puskás 

Sára, Klein Kata, Keserű Dorina, 

Mészáros Klaudia, Gyergyovics Enikő, 

Trapp Enikő, Kovács Zorka, Deres Luca, 

Erdei Noémi 

 

Labdarúgás  

 

IV. kcs.-os fiú kispályás csapat  

Megyei II.  Frast Roland, Horváth Sándor,  

Bekker Roland, Benkő Péter, 

 Csobán Dávid, Gazdag Gergő, 

Spiegel Kristóf 

I. kcs.-os fiú csapat 

 Siklósi Bence, Volf Milán, Kern Balázs, 

Herman Richárd, Komlósi Csongor, 

Berger Péter 

Bocsa 

II. kcs.-os „B”csapat  

Országos döntő Budapest II. hely 

Országos elődöntő Paks II. hely 

A csapat tagjai:  Horváth Zsófia, Bognár Blanka,  

Hunyadi Márton 

II. kcs.-os „A”csapat  

Országos döntő Budapest III. hely 

A csapat tagjai:  Csuha Eszter, Spiegel Panna, Flaisz Fanni 

Országos elődöntő Paks I. hely 

  

IV. kcs.-os „A” csapat  

Országos döntő Budapest IV. hely 

Országos elődöntő Paks I. hely Kovács Zsuzsa, Weisz Krisztina,  

Ritter Kíra, Mészáros Klaudia 

 

 

A Paksi Sportegyesület által szervezett „Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért!” 

sportrendezvényen iskolánk I. helyezést ért el, s emellett megnyertük a Paksi FC által 

szervezett „Szurkoljunk együtt” versenyt is. 
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Hahota 
 

Egy kis  fejtörő  
– Hogy hívják a finn sífutót? 

– Porhó Hessinnen. 

– Hogy hívják a finn síugrót? 

– Tomika Szállelinnen. 

– Hogy hívják az amerikai szurkolót? 

– Alan Drucker. 

– Hogy hívják az arab fogorvost? 

– Blend Ahmed. 

– És hol él? 

– A SensoDunen. 

– Hogy hívják az arab halárust? 

– Addelah alath amar. 

– Hogy hívják az arab kapust? 

– Kapd el Hammar. 

– Hogy hívják az argentin fürdőmestert? 

– Baromió Cabinez. 

– Hogy hívják a francia focistát, aki igazában Dél-Afrikai? 

– Frank De Búr. 

– Hogy hívják a görög vendéglőst? 

– Abrosz Tisztakosz vagy Kosztasz Fenerosz. 

– Hogy hívják a gyors indiánt? 

– Igyek Szem. 

– Hogy hívják a buta japánt? 

– Iku Nuku. 

– Hogy hívják a japán közlekedési rendőrt? 

– Huna Jogsija. 

– Hogy hívják a japán hajóácsot? 

– Fa Kenuba Fúr A Muki. 

- Hogy hívják az ördögi sofőrt? 

- Démon Hill. 

– Hogy hívják a japán autószerelőt? 

– Cseregumi Hamaroda. 
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- Hogy hívják a messziről jött hajléktalant? 

- Távcsöves. 

- Hogy hívják a medve mellszobrát? 

- Mackófelső. 

– Hogy hívják a japán agglegényt ? 

– Maradoka Magamura. 

– Hogy hívják a japán trafikost? 

– Nincsen Csak Csikk. 

– Hogy hívják a japán focicsapatot? 

– Hun Kapunk Ki. 

– Hogy hívják a japán titkárnőt? 

– Icuka Magacuki. 

– Hogy hívják a japán kőművest? 

– Iszike Magaszaki. 

 

 

 

 

 
Reméljük, mindenki jó hangulatban olvasgatta Lapozgatónkat! 

A nyári szünidőre kívánunk mindenkinek jó pihenést, sok-sok 

vidám élményt! 

 

A szeptemberi viszontlátásra!!! 


