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Köszöntő
Milyen is volna végigsétálni a múlton?
Emlékképek közt elhaladva
figyelni, akárcsak a körúton
a házak mellett ballagnánk némán.
S belesve évtizedek ablakain lopva
a tekintetekből olvasunk:
a múlt szobáit körbe fogja
a perc hol fényes, hol homályos fala.
Harminc esztendeje kinyílt egy kapu,
tiszta tudás várt mögötte,
mára életek suttogó szavú
meséjét is mellé szőtte a végtelen idő.
Mindegy, hány év pereg, ki merre repül,
a zsibongó gyerekzajt
mind megőrzi belül
a szív, csak úgy, mint a falak fehér teste.
A termekben egyszerre ül
múlt, jelen s jövő:
s a színes álarcok mögül
az összes diák kinéz farsang idején,
az ünnepeken együtt szaval,
s versenyez a magyar nyelv hetén,
évente sokezer arc mosódik egybe,
ha szánkóján eljön
a karácsonyi hangverseny estje,
s harminc év vonul serényen
a város útjain át
égő töklámpással a kézben.
Mert mindnyájan nyomot hagyunk,
S bár más dallamot sző
majd nyolcéves dalunk,
a kottánk végleg közös marad.
Időtlenül köt egy erős szál,
furcsán bűvös dolog,
így mondjuk egyszerűen:
mi, a Mikszáthosok.
Horváth Anna
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Ajánlás
Azt mondják, a jövőért érzett felelősségről tesz tanúbizonyságot az, aki
iskolát épít. Elismerés illeti elődeinket, akik harminc éve felismerték, hogy a város
fejlődésének záloga a jó iskola, a lelkes, felkészült pedagógus. A Mikszáth
Kálmán Utcai Általános Iskola azóta eredményeivel bizonyította az egykori döntés
helyességét.
Új módszerek, új oktatási segédanyagok kidolgozásának műhelye lett, amely
tág teret engedett nevelői kreativitásának. A városrész meghatározó kulturális
centrumaként fontos szerepet vállalt az iskolán kívüli művelődési, kiadványozási
és sport feladatokból.
A tanulmányi versenyeken elért számtalan kiváló eredmény diáknak,
tanárnak egyaránt tágabb régiókban is elismerést szerzett, öregbítve ezzel Marcali
hírnevét is. A harminc év fontos eseményeit, adatait, szakértőnek s az iskola belső
életét kevésbé értő és ismerő érdeklődőnek egyformán élvezetes olvasmány e jól
szerkesztett könyv.
Most, hogy szíves figyelmükbe ajánlom a város művelődéstörténetének,
helytörténeti kiadványozó munkájának ezen újabb, jeles alkotását, egyben
köszönetemet fejezem ki az iskola közösségének, egykori s a mai tanárainak
nagyszerű munkájukért. Egyben a következő harminc évre sok sikert és újabb szép
eredményeket kívánok.
Marcali, 2010. március 8.
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Maradnék
Néhány éve, talán
Nem is olyan rég…
Hogy újra ott legyek
Egy álom is elég.
Más világ: sikolyok
Tánca,
Mint virág, dalolva,
Játssza,
A kék ég felé szíve mosolyát,
Fénnyel rajzol hullámzó pocsolyát,
S benne igaznak lát
Minden hazug csodát:
Hallgatást,
Imát,
Embert, könnyet,
Ölel, akár egy mesekönyvet,
Lehunyt szemekkel
Őszintén, tisztán,
Csend ily törékeny
A sötét utcán,
Óh atyám!
Óvd bennem a gyermeket,
Múltamban élő tiszta lelkemet,
Szóban a hitet,
A hitben a jót,
Szívben életet,
Emberhez valót,
Mert elfednek mindent
A felnőtt-fellegek,
S mint a hajnali fény
Én félek, rettegek:
Az álmomnak nem
Nyújt senki kezet,
Maradnék! De azt
Mondják, nem lehet…
Néhány éve, talán
Nem is olyan rég…
Hogy újra ott legyek
Egy álom nem elég!
Átol Tamás
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Köszöntő
„...az, amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy megtaníttassa velünk, hogy
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük,
amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Szent-Györgyi Albert

A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola a 2009-2010-es tanévben ünnepli
megalakulásának 30 éves évfordulóját.
Végtelen gyorsan száguld az idő, s ez akkor tűnik fel leginkább, ha a múltra
tekintünk.
Nagyon igazak Eötvös József szavai: „Hiszen emlékekből él az ember, s
múltból él az emlékezet.”
Harminc év nemcsak az ember életében jelentős állomás, hanem iskolánk
életében is. Alkalom az ünneplésre, az iskolában folyó sokszínű pedagógiai munka
valamint az elért sikerek bemutatására.
Elhatározásunkhoz híven minden kerek évfordulón évkönyvet jelentettünk
meg, eddig kettőt.
Most a Kedves Olvasó a harmadikat tartja a kezében.
Kiadványunk tartalmának összeállításakor fő célunk az volt, hogy iskolánk
elmúlt tíz évéről a legátfogóbb képet adjuk a teljesség igénye nélkül.
Írásaink nem mellőzik az érzelmi fűtöttséget, még akkor sem, ha egy-egy
terület tárgyilagos bemutatása volt a célunk.
Mi történt az elmúlt tíz év alatt?
Átlépve a XXI. századba nemcsak építettünk a kialakult hagyományokra,
hanem azokat a kor követelményeinek megfelelően továbbfejlesztettük,
igyekeztünk újakat teremteni, amelyek ma már hozzátartoznak intézményünk
arculatához.
Az elmúlt évek gazdasági helyzete nem kedvezett az oktatásnak. Az
elbizonytalanodás jelensége, az értékválság, a tudás leértékelődése nehéz feladatok
elé állította az oktatás folyamatában résztvevőket.
Ugyanakkor a gyermekek iskoláztatása egyre inkább létkérdéssé vált minden
szülő számára, hiszen egy bonyolult, a mainál valószínűleg bizonytalanabb
munkaerőpiacon kell megtalálniuk létfenntartásuk és önmegvalósításuk
lehetőségeit és módját.
Mindezt figyelembe véve tantestületünk legfőbb célja továbbra is az, hogy
diákjaink számára olyan változatos tevékenységet kínáljon, amelyben minden
tanuló megtalálja a hasznára és kedvére való elfoglaltságot.
Elvünk az, hogy minden tanuló tehetséges valamiben, csak a szunnyadó
parazsat fel kell izzítani.
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„A tudás kívánása eredeti vágy a lélekben” – valljuk mi is Bolyai Farkas
tanácsát.
Mi a jó ebben az iskolában, mitől olyan jó a hírünk városunkban? Talán azért,
mert olyan iskolát építettünk fel, amelyhez jó tartozni, ahol mindenki valamiben
tehetséges, ahol hiszünk a jóban, az emberi értékben.
Kedves Olvasó!
Fogadja kiadványunkat számvetésként, eredményeinkről, gondjainkról,
örömeinkről. Ha sikerült Önben kellemes emlékeket és iskolánk iránt érdeklődést
ébreszteni, akkor törekvéseink nem voltak hiábavalók.
Megköszönöm kollégáimnak, hogy írásaikkal, szellemi és technikai
tudásukkal hozzájárultak a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola harmadik
évkönyvének megszületéséhez.
Köszönet a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének és a
„Mikszáth”Alapítványnak, hogy lehetővé tette kiadványunk megjelenését.
Marcali, 2010. március 10.
Brunner István
igazgató
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MÚLTIDÉZŐ
Az elmúlt 30 év eseményeinek kronológiája
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent,
és munkálkodhass a jövőn.”
Széchenyi István

1979.
1979.
1979.
1979.
1980.
1980.
1980.
1980.
1980.
1981.
1981.
1982.
1984.
1984.
1985.
1987.
1987.
1989.
1990.
1990.
1990.
1990.
1992.
1992.
1993.
1993.
1993.
1994.
1994.
1994.
1994.
1995.

▲

Az indulás éve váltott műszakú tanítással. Napközi a Táncsics
utcai épületben.
Iskolaavató és csapatzászló adományozó ünnepség
A Latinca Sándor Úttörőcsapat megalakulása
Német nyelvi tagozat indulása 3. osztálytól
A Táncsics és a Rákóczi utcai épület igénybevétele alsó
tagozatos tanulók oktatására délelőtt, délután
A Gyermekélelmezési Központ átadása
Első közös fenyőünnepünk, karácsonyi hangverseny
Vándortáborozás elindítása
Jó tanuló, jó sportoló cím bevezetése
Testnevelés tagozat indítása
Az iskolai könyvtár új térbe költözése
Az alsós épületszárny átadása
A számítástechnika fakultáció bevezetése
A tanuszoda avatása gyermeknapon
A testnevelés tagozat szüneteltetése
Szólisták- és kamaracsoportok Marcali műdaléneklési versenye
Negyedéves értékelési rendszer bevezetése
Záróvizsga bevezetése a gimnáziumba és szakközépiskolába
készülő tanulóknak
A záróvizsga általánossá tétele
A Rákóczi utcai épület megszűnése
Tanítás a Lenin utcai épületben
Klubnapközi indítása az alsó tagozaton
A Lenin utcai épületben megszűnik a tanítás
Játékos sportversenyek alsó tagozatosoknak
Mikszáth-plakett cím adományozása
A Földrajzosok Körének megalakulása
Testnevelésórák a Városi Sportcsarnokban
A számítástechnika oktatásának bevezetése IBM gépeken
Mikszáth Sakk-kupa szervezése
Körzeti anyanyelvi verseny 3. 4. osztályosoknak
A Magyar nyelv hete rendezvénysorozatának elindítása
Számítástechnika tagozat indítása 5. osztálytól
11
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MÚLTIDÉZŐ

1995.
1996.
1997.
1997.
1997.
1997.
1998.
1999.
1999.
1999.
2002.
2003.
2003.
2003.
2004.
2006.
2006.
2007.
2007.
2007.
2008.
2009.

▼

D.A.D.A. program
Az Alapműveleti matematikaverseny indítása
A Helytörténeti munkafüzet megjelenése
Melegítőkonyha kialakítása a Mikszáth Utcai Óvoda épületében
Körzeti kommunikációs németverseny
Mikszáth szülői sportnap
Ifjúsági filharmóniai előadások szervezése
Sport Utánpótlási Központtá vált iskolánk
Vásári futás
A Túrázz velünk! című módszertani folyóirat megjelenése
Az elveszett templomtorony című helytörténeti kiadvány
megjelentetése
A testnevelés tagozat újraindítása
Töklámpás felvonulás, rendezvények
Az alapműveleti matematikaverseny kiterjesztése országos
méretűvé
Kompetenciamérések kezdete 4. 6. 8. osztályban
Az alsós épületszárny felújítása
A Táncsics utcai épület megszűnése
A Mikszáth Óvoda épületének rendelkezési joga
Az angol nyelv tantárgyként való bevezetése
Negyedéves értékelési rendszerünk megszűnése
Úszásoktatás testnevelés óra keretében az uszodában
Kompetenciaalapú oktatás az 1. 4. és 5. évfolyam egy-egy
osztályában

Összeállította: Horváth Lajosné
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BÚCSÚ GOMBÁTÓL
Pillanatképek az iskola életéből
Forgács kastély, templom, iskola. E három épület áll a Marcalihoz csatolt
gombai városrész Táncsics utcájának végén, az elmúlt századok régi világát idézve.
Az iskola épületét az utca keleti oldalán, az úttól kicsit beljebb orgonasövény rejti
el, amelynek falai között fennállásának közel száz éve alatt sok diák tanulta meg a
betűvetést.
Móricz Béla Marcaliról készült
Kéziratában (1970) az iskoláról ez
olvasható: „Vajky György házikáplán
1786-tól 1792-ig lakott a Deseő családnál
Gombán. … Vajky György létesítette a
gombai iskolát a XVIII. század végén, s a
templom mellett állt, az utca keleti
során.”
A marcali Plébániahivatal Historia
Domusában (I. kötet 1878-1936.) az
alábbi feljegyzések találhatók: „1878. év:
Gombán az iskolaépület elég jó karban
van, de egy tanterem itt is elégtelen. A
tanító buzgó és a tanításban mester.” (7.
l.)
„1890. év: Gombán az iskolaköteles
gyermekek számarányához az egy
tanterem s egy tanító elégtelen lévén a
kath. hitközség megvette 1600 forinton az
iskola tőszomszédságában levő fundust
Somogyi Lajos nagyszőllősi plébánostól.
A funduson lévő házat átalakíttatta
iskolává, mely egy ideig majd így is
megteszi a szolgálatot. ... A legközelebbi
tanév
kezdetén
szeptember
1-jén
megnyittatik az új iskola egy segédtanító
vezetése mellett, ...” (24. l.)
„1909. év: Ezen év szeptember 19-én
benedikáltatott a nagygombai új iskola.”
(63. l.)
Az iskola épületének udvari és utcai frontja, háttérben a templommal

▲

13

▲

▼

BÚCSÚ GOMBÁTÓL

▼

Ez az épület átalakításokkal, bővítésekkel 93 évig szolgálta a gombai
gyerekek oktatását. Az 1920-as években született adatközlők így emlékeznek
iskolájukra, iskolás éveikre:
„Régen hat elemi volt Gombán. Három teremben tanultak a diákok. Minden
teremben két osztály. Vegyesen fiúk és leányok. Első-második, harmadiknegyedik, ötödik-hatodik összevonásban. A déli teremben volt az első-második, a
keletre nézőben a harmadik-negyedik. Az ötödik-hatodik osztály termének ablakai
nyugatra néztek.
Két bejárata volt, reggel a gyerekek a nyugati főbejáraton mehettek be az
iskolába, másik bejárata az udvarról volt megközelíthető.
Az iskolához szervesen kapcsolódott egy szolgálati lakás, amelyben a
mindenkori igazgató-tanító lakott. Az iskola mellett volt kert, benne gyümölcsfák.
Elsősorban almafák, két szép nagy eperfa – amelyeknek termését délutánonként
disznók legelték, kacsák, libák, tyúkok ették –, később diófák is. Szüretkor a
nagyobb diákok besegítettek a termés leszedésébe. Veteményeskertje is volt a
tanítónak, a fentebb említett állatokat tartotta.
A hátsó udvaron kút díszlett, faház rejtette el a tüzelőt. Fával és szénnel
fűtötték a nagy, magas öntöttvas kályhát. Ez mindig az iskolaszolga dolga volt
(Hetesi József, Nébli István, Somogyi István …). Fűtött, takarított, egy csöves
kannába vizet vitt be a folyosóra, amiből inni lehetett, valamint egy lavórba vizet
öntött a kézmosáshoz. Napközben is ott volt az iskolánál. Fát vágott, tüzelőt
készített. Olajos padló volt, csúnya fekete.
Fűrészport szórtak rá, mielőtt felsöpörték.
Ezzel szedték fel a gyerekek által
behordott koszt.
A gyerekek 8 órára mentek iskolába,
és általában délig tartózkodtak ott. A
harangszó után hazaengedték őket.
A tantermek falán képek voltak.
ABC-s
tábla,
később
történelmi,
számtanos, mértékes képek. Dobogó,
amelyen a tanári asztal állt. Háromlábú
tábla, amire csak a tanító úr írt fehér
krétával. Első osztályba a gyerekek inkább
csak palatáblára írtak, amelyet kis
szivaccsal töröltek le. Volt akinek
hátitáskája volt, volt akinek csumából
vagy ruhából készített kis szatyorkája,
cekkere. A szivacs, esetleg kis rongy
sokszor kilógott belőle, mert vizes volt.
Madzaggal volt a táblához kötve.
Olvasóköny az V-VI. osztályosok számára 1936-ban
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A palatábla mellett ceruzája, egy-egy füzete volt a tanulóknak, amellyel mindig
nagyon takarékosan gazdálkodtak. A négyzetrácsos füzetnek is minden sorába
írtak. Ceruzájuk, piros-kék színesük volt, de más színes ceruza már nem, vagy csak
néhányuknak került a tolltartójába.
Könyvük is kevés volt a régi iskolásoknak. Első osztályba úgy tanultak a
gyerekek, hogy mutogattak. Mutogatták a betűk formáját és hangoztatták. Minden
betűt kötöttek valamihez.
A tanulók csak a későbbi osztályokban írtak tintával. Mártogatós tollal. Egy
padban négy gyerek ült. Hosszába négyen. Két tanuló közé esett egy tintatartó.
Tollszár volt, és abba egy cserélhető toll. Bele kellett mártani a tintába. A tanító
bácsi szokta önteni a tintát. Nem csurig, de addig, hogy a toll jól elérje, hogy
könnyen lehessen írni. Kb. egy literes volt az üveg, valami kis fém csövecskével,
tetején parafa dugó. Ebből öntötte a tintát.
Mikor a tanítás megkezdődött, a gyerekeknek kórusban kellett mondaniuk az
egyszeregyet minden osztályban. Ha akarták, ha nem. Nótaszerűen. Meg
imádkoztak is reggel. Akkor, amikor bejött a tanító. Ha a harangszó ott érte őket,
akkor a miatyánkot is elmondták.
Délután nem volt tanítás. Mindenki ment haza. Szerdán volt hittan óra. Ezt
természetesen az osztálytermekben tartották meg. Akkor jött ki Marcaliból a pap.
Lovas kocsival hozták. Mindig valamelyik parasztgazda, vagy aki ki volt jelölve
bérletbe. Fűzfavesszőből font kas volt elöl a kocsira téve, azt letakarták pokróccal.
Egyik felől ült a kocsis, másik felől a tisztelendő. Szerdán az első órában volt a
mise, ahova minden diáknak el kellett menni. A vasárnapi mise is kötelező volt,
hétfőn reggel számon is kérték a tanulókon az esetleges hiányzást.
Régen is volt tornaóra. A tanulók kinn az udvaron szoktak tornázni.
Órakezdéskor ki kellett vonulni az udvarra, amely füves volt, és ott sorba álltak,
aztán a tanár vezényelt. Ugyanabban a ruhában tornáztak, amiben az iskolában is
tanultak. A lányok szoknyában, a fiúk kis rövidnadrágban. A tanulóknak
sportfelszerelésük nem volt. Csak labdájuk. Gumilabda. A fiúk akkor is szoktak
focizni valami kis rongylabdával, amit otthonról hoztak. Ronggyal meg
fűrészporral tömték ki.
Szünetekben játszottak. Az udvaron volt egy kis gödör vájva, jó le volt
tiporva, és abba kiégetett cserépgolyót kellett belepöckölni. Meg lityázni
(fogócskázni) szoktak leggyakrabban.
Tízórait régen is vittek a gyerekek magukkal. Zsíros vagy lekváros kenyeret,
almát. Télen gyakran sült krumplit, ami a kesztyű szerepét is betöltötte, hiszen a
kezükbe vive melegítette azt. Téli időszakban néhány gyereknek jutott kolbász is.
A lányok ruhája flanel volt. Egész szoknya. Előtte kötény. Úgy mentek
kötényesen az iskolába. Volt hátas kötény is, meg volt olyan is, aminek csak pántja
volt. A kötények kartonból készültek. Két ruhája a legtöbb tanulónak volt.
Kimosták az egyiket, a másikat meg hordták. Volt egy kis ünneplős, selymes
ruhájuk is. A ruhát alkalmakra kapták, vagy akkor, amikor pénzük volt a
szülőknek. Kötött kabátba jártak. Néhányuké egészen hosszú, egész hosszan leérő.
Pamut harisnyát hordtak, hosszúszárú cipőbe jártak. Fűzős hosszúszárú bőr cipőbe,
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amit suszterral csináltattak. Általában csak egy cipőjük volt. Télen meg csizma.
Szandálra nem jutott. Alig várták a József napot, akkor már jó idő szokott lenni, és
azután mezítláb jártak. Egész őszig, amíg be nem jöttek a hideg idők. A színük
fekete volt. Mindig fekete.
Közben el is szakadt. Ha esetleg megmaradt, akkor testvér hordta, ha neki jó
volt. Ha nem, akkor a rokonságba elkelt, de a legtöbb elszakadt.
Régen a gyerekek jobban köszöntek. Jó köszönők voltak. Ha valakivel
találkoztak, egyszerre kellett mondani, hogy di-csér-tes-sék …, szinte kórusba.
Hazamenetelkor mikor az iskolakapun kiléptek, nem mehettek szana-széjjel, összevissza, hanem egymás mellett párban, a fiúk elől, a lányok hátul. Volt vigyázó.
Ahogyan mentek az utcán, ki hol lakott, ott szakadt ki a sorból. Jártak be
Tuskósból is, valószínűleg van 3 km is. Télen is, hacsak igen nagy fuját nem volt.
Mert akkor meg az apjuk elkísérte őket.
A büntetés a körmös és a tenyeres volt, vagy a fiúk fenekére ráhúztak
pálcával.
A Madarak és a Fák Napját mindig megünnepelték. Ilyenkor az egész iskola
elment a Csete dombra kirándulni. A kanonok is velük tartott. Akkor kijött a
szódás, a Mandellbaun, ott vehettek szódát, meg vettek a szülők egy kis szalámit.
Voltak pincék, ahol a gazdák megengedték, hogy a gyerekek meglepjék a
cseresznyefájukat.
A tanévet vizsga zárta a tanév utolsó hetében. Erre általában az édesanyák
szoktak elmenni. A negyedik osztály után polgáriba lehetett menni. Volt, aki
negyedik osztályig Gombára járt, negyedik után pedig polgáriba ment. A polgári
négy osztályos volt. Aki nem ment el, az tovább végezte a hat osztályt, s ezután
munkába állt, elment a szüleinek segíteni a mezőre.
Ismétlő iskola is volt 3 évig. Aki a hatodik után kimúlott az iskolából, és még
nem volt olyan nagy munkaidő, akkor november elejétől március végéig ide járt.
Minden héten egyszer. Ugyanazok a tanítók tanítottak Az ismétlő iskola délután
volt, nem zavarta a délelőtti tanítást. A tanulók bizonyítvány kaptak ennek az
elvégzéséről is.
Március 15-én minden osztály tartotta a maga kis ünnepét. Szavaltak a
gyerekek, műsort adtak. Tartottak bálokat is az iskolánál. Nagyon sok színdarabot
tanított a Horváth tanító úr. A színpad az iskola déli termében volt. Belépődíjat
szedtek. Volt batyus bál többször. Mindenki vitt valamit. Szilveszterkor és
húshagyó kedden rendeztek ilyet. A búcsúbált az iskolaudvaron tartották meg.
A szüreti bál napján
felvonulást
is
szerveztek. Felkötötték
a szőlőket, felöltöztek a
fiatalok
magyar
ruhába.”
Bizonyítványrészlet az iskola pecsétjével és
tanítóinak aláírásával
Koch Károly – Schöndorf Gyula
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Az iskola a kultúrház szerepét is betöltötte hosszú ideig.

1941/42. tanévben készült csoportképek. Fent Horváth József, lent Kőszeghy Károly
tanítókkal az iskola nyugati bejáratánál. Pedellus: Hetesi József és fia, Hetesi István
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A II. világháború alatt az iskola épülete súlyosan megsérült. Főleg az északi
osztályterem. Lógott a vakolat, az ablakok üvegei kitörtek,
a tetőről nagyon sok cserép hiányzott. A tanítók
színdarabokat tanítottak (Piros bugyelláris, Szegény
juhászlegény, Sári bíró …), és járták vele a környező
falvakat. A befolyt összeg nagymértékben hozzájárult az
iskola épületének rendbehozatalához.
A tanulólétszám 200 körül volt. A Somogy Megyei
Levéltárban meglévő anyakönyvek alapján a legtöbb tanuló
az 1938/39. tanévben volt (231 fő). Csökkenést a négy
évfolyamos képzés hozott az 1946/47. tanévtől (122 fő).
Igazgató-tanítók töltötték a leghosszabb éveket az
iskolánál. 1904-től 1934-ig
Koch Károly, majd Szabó
Nándor (1930-as évek) és
Horváth József (1935).
Rajtuk kívül a legismertebb
tanítók: 1893.: Imrey József,
Koch Károly igazgató-tanító –
Paskó István, 1909.: Sárossy
Bizonyítványrészlet Koch Károly és Szabó
József, 1911.: Schöndorf
Nándor aláírásával
Gyula, 1918-1931.: Gazdagh
Mária, 1931.: Markovits Géza, 1936.: Kőszeghy Károly, 1938.: Gábriel Erzsébet
(Horváth Józsefné), 1944.: Putkovszky Éva.
Markovits Géza tanító

Ludas Matyi Gombán Horváth tanítóval kb. 1948-ban. Háttérben az iskola épületének
udvari része.
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Az iskolát 1979-ben a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolához csatolták.
Az iskolában tanító nevelők:
Békési Károlyné, Brassói Sándorné, Buzási Ernőné, Csiszár Lászlóné,
Csikvári István, Csikvári Istvánné, Déghy Lászlóné, Eredics Károlyné, Gájer
Tamás, Horváth Lajosné, Horváth László, Ihász Tiborné, Illésné Bene Judit,
Jakubesku Józsefné, Kárpáti Józsefné, Kiss Orsolya, Lantosné Osztopáni Judit,
Linha Zoltánné, Mesz Róbertné, Mód Lászlóné, Monostori Lászlóné, Nádas
Józsefné, Nagy Gézáné, Páhi Imréné, Pozderka Istvánné, Sümeginé Farkas Rita,
Tanai Gyuláné, Tölgyesné Nadrai Mária.
A csökkenő gyermeklétszám miatt 2006-ban az iskola bezárt, oktatási célokra
való felhasználása megszűnt. Az épületet azóta a Máltai Szeretetszolgálat
üzemelteti.
Adatközlők: Csuha József (1925), Omrai Györgyné Bojtor Margit (1929), Németh
Sándorné Németh Ilona (1927) (Marcali-Gomba)

Horváth Lajosné

Az iskola tanítói 2004-ben
egy évzáró ünnepség után

Az iskola felújított épülete
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Emlékmorzsák Gombáról
Bizony ’81 augusztusában tartottam némileg a belépéstől. De azért be kellett
lépnem a kapun. Fiatal voltam még ahhoz, hogy ne féljek. Pedig akkoriban –
gyermeki-szülői körökben – még jóval nagyobb volt a respekt. Ha nem is az
enyém, a foglalkozásomé mindenképpen.
A gombai iskolába leginkább gombai gyerekek jártak. Leginkább gombaiak
voltak a szüleik is. Falusiak az éppen városiasodó városon belül.
*
Valamikor valamennyien parasztgyerekek jártak Gombára. Az iparos- és a
kereskedőcsemeték Marcaliban okosodtak.
*
A gombai konyha akkoriban már megszűnt. Nem lehetett bemondani, hogy
szerdára gulyáslevest kérünk rétessel!. Mi a GYÉK-ben tanulgattuk a kulturált
étkezés fortélyait. Ki-ki százötven- kétszázad magával alkalmanként. Délben jött a
busz – ha elromlott, nem jött -, táskával utaztunk az ebédlőbe, hogy aztán a
délutáni leckeírás már a Mikszáthban érjen bennünket. Az egy osztályba járó
emberkék társakat kaptak a napköziben, esetleg kettéváltak, hadd lehessenek ők
más osztályoknak létszámdúsító társai.
*
Aztán megszűnt a buszozós ebédelés, mert étkezőhöz jutottunk helyben. A
tornateremért cserében. Akkortól - ha összetoltuk a padokat - pad alatti és fölötti
sor- és váltóversenyeket játszhattunk testnevelésként. Ha nem toltuk össze, akkor
mást. Jó időben meg úgyis ott volt az udvar.
*
Igazi kapuink is lettek. (Mert addig csak angolkapuk voltak. Ha nagyobb
kellett, mackófelsőt, pulóvert szoktunk letenni.) Az iparisok – manapság
szakképzősöknek mondjuk őket – készítették hulladékanyagból. Miközben
felügyelte őket egy apuka. (Minekünk volt apuka, őnekik tanár.) Már igazi
focimeccseket is lehetett játszani. Igazi kapukkal. (A fű igazi volt már előtte is.)
Elhoztuk a selejtes hálókat a Mikszáthból. De annyira sok volt a lyuk rajtuk,
hogy nem is maradt meg bennük a labda. Éppen olyan volt a gól, mint a
mellélövés. (Így a szemmértéknél maradtunk, mert az pont annyi veszekedésre
adott okot.)
*
Elkészült már a víztározó, jártunk ott előtte is. Csak akkor éppen
pontytelepítés után mentünk. A pontyok meg kiugráltak folyvást. Hiába is pakoltuk
mindig vissza, mert újból.
Sok-sok százan voltak a kiugrók-visszatettek. Mi csak éppen túl a harmincon
létszámilag. A partmente meg erősen sáros.
Bizonyára akadt akkoriban szülő, aki rákérdezett a programbonyolító
illetőségére. Főleg öltözékkinézés tekintetében. (Utólag is elnézést érte!)
*
Kigyulladt az olajkályha! (Olajfűtés volt abban az időben minálunk, a
gyerekeket vasrács választotta el a fűtőtesttől.) Hozzám érkezett a segélykérés –
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egyrészt egyedüli férfi voltam, másrészt friss tűzvédelemi tanfolyami végzettséggel
rendelkeztem. Aztán tényleg tudtam is, hogy a készüléknek melyik vége az eleje.
(Jelentős katasztrófaelhárítási-sikerélmény volt ez nekem személyileg.)
*
Régebben a kályha volt fafűtéses és a padló olajos. És ez az olajosság avval
járt, hogy a mezítlábasan érkező gyerekek rendesen összekenték folyamatosan
matató lábaikat lábszárközépig. (Bár olajjal csak ritkán kenték föl a padlót, viszont
fűrészporral – a takaríthatóság miatt - gyakorta fölhintették.) A tavaszi eső
ugyanúgy adta a koszoláshoz a nedvet, ahogyan az októberi harmat és köd.
*
Mégiscsak lett tornatermünk. A negyedikeseknek föl kellett költözniük a
főépületbe a nyelvoktatás miatt. Fölszabadult egy tanterem, ideköltözhetett a
bordásfal és a svédszekrény. Meg a labdák.
*
Hittanoktatás Gombán. A templom közel, adta a helyet. Azóta is jó szívvel
gondolok Rudi atyára, aki a szünetekben vagy fogó volt, vagy üldözött.
Reverendában a templomdombon.
*
A háború előtt egyházi iskola volt. Kántortanító volt az igazgatója.
*
Megérkeztek az udvari játékok Horvátkútról. Köztük a körhinta, amit mi
forgóhintának hívtunk. (Mi – gombaiak.) Az már kezdeteknél infarktusveszély volt
a pedagógusnak. De később annyira meg lehetett szokni, hogy aztán már csak a
frissen érkező kollégát idegesítette. Egy ideig. (Jól bántak vele a gyerekek.
Nagyon.)
*
Korábban leginkább a tanórákon elsajátított játékokat játszották. Népi
játékokat, körjátékokat, páros fogót, ’király-király’-t. A fiúk szívesen lityáztak is
emellett. A tornaünnepélyeken is inkább ezeket adták elő.
*
Elkészült a betonpálya. Nekünk is lett végre. Hosszoldalain másfél méter
magas gyűrűkkel – kosarazni is lehet -, később aztán derekán 2 db kétméteres
vasoszloppal. Ha a tetejére föltettük a szalagdíszes kötelet, röplabdapálya volt, ha a
derekára, akkor tengó~. (Egy szinttel emelhettük a testnevelés-oktatást. Vagy
csökkenthettük. Ahogyan kívánta a helyzet.)
*
Egyszer csak vége lett. Azt hittem, fáj majd. Sokkal jobban. Hiszen jó volt
gombai tanítónak lenni.
De osztályok jönnek és mennek. Majdhogynem ugyanaz. Akinek mégis
nagyon szép lehet az emlék, bizonyára gombai diák volt valaha. Aki meg a hiányát
úgysem érzi, az nem is lesz már gombai diák soha.
(A réginél is régebbit Horváth József elbeszéléséből kaptam.)
Horváth László
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Linha
Zoltánné,
Horváth László, Illésné
Bene
Judit,
Mód
Lászlóné
tanítványai
körében 1985 tavaszán
(balról jobbra)

1996 májusa: 2. osztályosok
Csikvári István és Horváth
László tanítókkal

Horváth László tanítóval 2004ben az iskola udvarán
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Az első iskolánk
„Mégis, az utcán álldogálva,
Ha látom a diákokat,
A szeptemberi napsugárban
Szívemből mély sóhaj fakad:
Oly szép idő volt a diákkor
És vissza nem tér soha már
Legföljebb egyszer,- a fiammal,
Ha majd az iskolába jár.”
Heltai Jenő: Dal az iskoláról

Gomba. Ha ezt a szót meghalljuk, nekünk először az iskola jut róla eszünkbe,
s csak utána az erdőlakó. 1994-től 1999-ig jártunk hol egyenként, hol mind a ketten
a kisiskolába. Szinte mintha csak az óvodás évek folytatódtak volna.
A környezet, a nyugalom, a családias légkör egy kötetlenebb, lazább,
közvetlenebb kapcsolatot jelentett diák és tanító, diák és diák s talán tanító és
tanító között is. Mindenki fenntartás nélkül felelősséggel tartozott a másikért. Ott
minden gyerek minden pedagógusé volt, s minden pedagógus minden gyereké.
Nem kellett félni, tartani a nagyoktól. Mi „kicsik” mindig megtaláltuk
egymással a közös hangot, a közös elfoglaltságot.
A hatalmas udvar, az udvar végében a kis patak. A kis játszótér, homokozó,
körhinta, libikóka. A gyümölcsfák a kertben. Mennyi lehetőség a játékra, a
kalandra.
A szomszédban állatok garmadája. Kutya, macska, tyúkok, kacsák, disznók,
kismalacok, galambok. Sőt egyszer még őzike is volt. A gondozásában mi is részt
vettünk, ha csak tehettük. Testközelből figyelhettük meg a természet megannyi
csodáját, az évszakok váltakozását.
Ott még a tanulás is szinte játéknak tűnt.
A szülők, nagyszülők reggel kísérték a gyerekeket az iskolába, akkor mindig
siettek.
De mikor jöttek értünk, mindig volt annyi idejük, hogy beszélgessenek a
tanítókkal vagy éppen egymással. Sőt még a gyerekekkel is!
De a három év nagyon hamar elszállt. A „nagy” iskola már más volt. Ott
sokkal „komolyabb” volt minden és mindenki.
Horváth László és  Csikváry István tanító bácsik, Linha Zoltánné, Gyöngyi
néni és Héger Józsefné, Margit néni. Az első tanítóink, nevelőink.
„Tisztelettel gondolunk vissza nagyszerű tanárainkra, de hálát azok iránt
érzünk, akik megérintették lelkünket. A tanterv nagyon fontos, új
ismeretanyag, de a melegség életfeltétel a sarjadó növény és a gyermeki
lélek számára.”
Carl Gustav Jung
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A nagyapánk 1994-től kezdve tíz éven keresztül „járt” a Mikszáth Iskolába.
Először csak Gombára, aztán Gombára és a „nagy” iskolába is, majd végül már
csak a „nagy” iskolába. Az ő feladata volt két kis unokájának a kísérete. Reggel
vitt bennünket okosodni, este pedig jött értünk. Később, mikor már „nagyok”
voltunk és egyedül közlekedtünk, az iskolai rendezvények kitartó látogatója,
résztvevője volt.
Aztán 2004-ben, a kisebbik unokájával együtt ő is végleg elballagott az
iskolából. „Öreg diákból” egyszerű nagypapa lett.
Fábián Veronika és Edit

Monostori Lászlóné és Sümeginé Farkas Rita tanítványai körében az iskola udvarán

A gyönyörű udvar látképe
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AMITŐL MÁS A HARMADIK
ÉVTIZED
Az emeltszintű testnevelés oktatásáról
Régi vágya teljesült iskolánk vezetésének és testnevelői munkaközösségének,
amikor a Városi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárult az emeltszintű
testnevelés oktatásának indításához a 2004-2005-ös tanévtől.
A Mikszáth Utcai Általános Iskolában kezdetektől kiemelten kezeltük a
testnevelést és a sportot. Már 1981-91 között működött az intézményben
testnevelés tagozat, igaz csak három évfolyamon. Az objektív feltételek hiánya
miatt szűnt meg.
1996-tól a Felmérő Kiválasztó és Foglalkoztató rendszer egyik bázisiskolája
voltunk a megyében a rendszer megszűnéséig.
1999-től az Utánpótlás-nevelési Központ kapcsolódott az intézményhez.
A meghonosodott sportágakban – atlétika, játékos sportverseny,
grundbirkózás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, sakk – évente váltakozó
sikerekkel, de említésre méltó országos és megyei eredményeket értek el
tanulóink. Az eredmények tükrében, a 90-es évek végétől egyre többször merült
fel a városban a sportiskolai képzés beindítása. Anyagi források hiánya miatt erről
a tervünkről azonban le kellett mondanunk. A kiútkeresés eredményeként
fogalmazódott meg az emeltszintű testnevelés bevezetése iskolánkban. Az
elképzeléseknek a már említetett testületi határozat biztosított zöld utat.
Az első tagozatos csoport tanulói 2004 szeptemberében lépték át iskolánk
küszöbét, jelenleg 6. osztályosok, az alattuk lévő öt évfolyamon is folyik az
emeltszintű oktatás.

Az első fecskék Kis-Dörnyei László, Bőle László, Trombitás Árpád testnevelőkkel
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A tagozat céljaként fogalmazódott meg, hogy a testi nevelés nyújtotta
értékeken túl utánpótlást biztosítson a városban működő minőségi sportnak,
tágabb értelemben értéket teremtsen az egyetemes magyar sport számára.
Azért, hogy a tagozatra arra alkalmas tanulók kerülhessenek be, a város
összes óvodájára kiterjedő felmérést végzünk az aktuális tanévet megelőző
március hónapban a Városi Sportcsarnokban. Az objektív kiválasztás érdekében az
óvodások által teljesíthető és egyben mérhető feladatokat állítottunk össze.
Az évente mért 110-120 gyermek közül – teljesítménytől függően – 45-55
leendő elsősnek kínáljuk fel a tagozat lehetőségét. Általában 22-29 fő él vele.
Az emeltszintű testnevelési csoportoknál teljes mértékben megvalósul a
„mindennapos testnevelés”, sőt annál jóval több. Mindegyik évfolyamon naponta
van testnevelés óra a délelőtti órarendbe beépítve. A tananyag az őszi és tavaszi
időszakban az atlétika és a labdajátékok, téli időszakban a labdajátékok mellett a
torna, grundbirkózás és képességfejlesztés és mindhárom időszakban az ezekhez
kapcsolódó testnevelési játékok. A fedett uszoda elkészültével az előbb
említetteket kiegészíti a tantervünkben alapozó sportágként szereplő úszás
oktatása. Az elsajátított ismeretek mind minőségében mind mennyiségében
meghaladják az azonos évfolyamú általános tanterv alapján működő osztályokét.
Az emeltszintű csoportoknak a délutáni tanórákban is vannak kötelező
sportfoglalkozások.
Míg az általános testnevelés oktatásban résztvevő tanulók éves szinten
hozzávetőleg 85-110 testnevelésórán vesznek részt, addig a tagozatos gyerekek
óraszáma megközelíti a 180 órát, ehhez jön még a délutáni edzések óraszáma, ami
már elsőben további 60-65 óra, a felső tagozaton pedig eléri a 200 órát is évente. A
számok is jelzik, hogy mit jelent emeltszintű oktatásban részt venni.
Az évközben elvégzett szakmai munkát egészítették ki a nyári szünidőre
szervezett napközis rendszerű edzőtáborok.
Az emeltszintű oktatásban résztvevő tanulók a kiválasztás, a magasabb
óraszám, a délutáni kötelező edzések adta lehetőség kihasználásával a megcélzott
sportágak mozgásanyagát és elméleti ismereteit magasabb szinten sajátítják el,
motorikusan, mentálisan és emocionálisan alkalmasabbak lesznek a
versenysportra.
A fentieket alátámasztják tanulóink diákolimpiákon és a sportági
szakszövetségek által szervezett bajnokságban elért eredményei.
A tagozat első fecskéi (az 1997-ben születettek) negyedikesekként már
országos eredményeket értek el.
A 2007-08-as tanévben az iskola II. korcsoportos leány atlétika hárompróba
csapata országos diákolimpiai bajnok lett. Az iskola történtében először.
A csapat egyik tagja Bárczi Kata, a magyar diákválogatott tagjaként
Varsóban nemzetközi atlétika versenyen ért el második helyezést kislabda
hajításban.
Ugyanebben az évben a korosztály leány-kézilabda csapata országos 8.
helyezést szerzett az Adidas Gyermek Kézilabda Bajnokság U10-es mezőnyében.
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A kortárs fiú kosárlabdacsapat pedig a mini korosztály bajnokságában, a
Kenguru Kupában ért el országos 13. helyezést.
Hogy nem kicsúszott eredmények voltak ezek, azt igazolta a 2008-09-es
tanév.
A 97-es születésű lányok immár a III. korcsoportban a náluk egy évvel
idősebbek között lettek négypróbában országos kilencedikek, mezei futásban
országos tizenkilencedikek. A hárompróbában a 98-as születésűek hajszállal
maradtak le a dobogóról, országos negyedikek lettek.
2009 nyarának szenzációja volt, hogy a 97-98-as születésűekből álló leány
kézilabda csapat az élen végzett korosztályában, Veszprémben a CELL Kupa
nemzetközi tornán.
És még nem szóltunk az országos elődöntőkön, régió- és megyei döntőkön
elért egyéni és csapathelyezésekről.
Az elért eredmények révén megyei, városi elismerésekben részesültek
sportolóink, az őket felkészítő testnevelőink.
Hű képet a tagozat működéséről az eredményesség tükrében akkor kaphatunk
majd, ha elsőtől a nyolcadik osztályig valamennyi évfolyamon jelen lesz. Azt
azonban talán már szerénytelenség
nélkül kijelenthetjük, hogy az
eddigi
tapasztalatok
és
eredmények azt bizonyítják, hogy
a tagozat működtetése minőségi
javulást eredményezett a város
utánpótlás- és diáksportjában.
Ez az írás nem lenne teljes,
ha
a
problémáinkról
nem
szólnánk.
Az év sportolói – városi elismerés
A
15x18
méteres
tornatermünk a normál tantervű oktatáshoz is méltatlan feltételeket biztosít. Az
évről évre belépő újabb tagozatos csoportokkal tovább növekszik a
teremleterheltség. Az elmúlt évek során az iskolavezetés, a testnevelői
munkaközösség nehéz körülmények között is biztosította a tagozat működését. A
sportcsoportok összevonása, egyes csoportok edzésszámainak csökkentése nem a
minőségi munkát segítette elő. Magyarul: már régen kinőttük a tornatermünket.
Ezt a városvezetés is érzékelte, és méltányolva erőfeszítéseinket, eredményeinket,
ígéretet kaptunk egy új tornaterem minél előbbi létesítésére.
Abban a reményben fejezem be, hogy bízom, a mostani tagozat nem jár úgy,
mint elődje. A kor igényeinek megfelelő tornaterem elkészültével elhárul a
folyamatos működtetése előtti akadály, és a Mikszáth Utcai Általános Iskola
tanulói (nem csak tagozatosok) végre olyan létesítményben készülhetnek, amilyet
már rég megérdemeltek az eredményeik alapján. Erre épülve talán egy régi álmom
is teljesül, a sportiskolai képzés beindítása.
Bőle László
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Kosártábor
A nyári szünet közepén indult az egyhetes kosártábor, természetesen ott volt a
helyem.
Első napon megyünk a táborba, és látjuk, hogy a fiúk ping-pongoznak.
Megbeszéltük, hogy hozunk ütőt, labdát, és játszunk egyet reggel.
Ott álltam a zöld színű, fekete lábú asztalnál, és arra gondoltam, hogy holnap
én is hozok egy ütőt, és beállok játszani. Közben Laci bácsi is megérkezett.
A fizikateremben megbeszéltük a tennivalókat. Ezután kezdődött a munka. Az
öltözőben átöltöztünk, és elkezdődött az edzés. Ez így ment minden nap:
bemelegítés, gimnasztika, gyakorlás, játék és levezetés.
Az ebédet mindig nagyon vártuk, mert finom falatokkal készültek a
konyhások. A legízletesebb a húsleves volt a kedvenc tésztámmal.
Ebéd után kaptunk egy kis pihenőt. Ilyenkor pókereztünk és ping-pongoztunk.
Egyik nap két fiú összeveszett.
– Bence, ne csalj! – csattant fel Jocó mérgesen.
– Nem csalok ! – védekezett ártatlan tekintettel Bence.
– De látok, hogy több zsetonod van, mint nekem.
– Ez nem lehet, mert én többször nyertem, mint te!
Ezen aztán jól összeszólalkoztak. Az én meglátásom szerint Jocónak volt
igaza.
Laci bácsi kivitt minket a fürdőre is. A két benti és négy kinti medencénél
úszómester vigyázott a rendre és ránk.
A fürdő területén aszfaltos kosárpálya és homokos focipálya is található.
Néha mi is rúgtuk a bőrt. Azután a forró nyári melegben igazán jólesett
megmártózni a vízben.
Az utolsó napon az év során tanult figurákból, ziccerekből tartottunk
bemutatót. Ezután csapatokat alakítva körmérkőzést játszottunk. Erre a
bemutatóra a szülőket is meghívtuk. Kicsit izgultunk, ennek ellenére nagyon
ügyesen és fegyelmezetten kosaraztunk. Sok szülő jött el, akik megnézhették, hogy
mennyit fejlődtünk az évek során.
A délelőtt végén egy kis ajándékkal is kedveskedett nekünk Laci bácsi: érmet
és csokit is kaptunk.
Mindig szívesen fogok gondolni ezekre a táborokra. Sok szép élménnyel
lettem gazdagabb. A legjobban a fürdőzést élveztem, mert imádom a vizet és a
csajokat, akikkel ott találkoztunk. A sok edzés egy kicsit fárasztó volt, az annyira
nem tetszett. Úgy érzem, hogy még jobban összekovácsolta a csapatot az itt
eltöltött idő. Remélem, hogy jövőre is találkozunk a nyári táborban.
Sándor Mátyás
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A szivacslabdától az igazi kézilabdáig
2004-ben határozta el Marcali város sport-szakmai vezetése, hogy szélesebb
alapokra helyezi utánpótlás nevelését. Kézilabda szakágban magam is felkérést
kaptam.
2005 februárjában már megrendeztük első szivacskézilabda bajnokságunkat.
A két általános iskola 3-3 csapata késztette csodálkozásra a sportcsarnok
szépszámú nézőit. Hét-nyolc esztendős lányok addig ismeretlen játékkal
ragadtatták tapsra az érdeklődőket.
Tervek, együttműködési megállapodások születtek a sportág jövőjéről. A
Városi Szabadidő SE száznál is több leány heti rendszeres foglalkoztatását
biztosította. Az igazi bázis a Mikszáth Utcai Általános Iskolára épült. A beinduló
tagozatos képzés optimális feltételeket nyújtott a felkészítésre.
2006-ban – számomra teljesen váratlanul – lehetőséget kaptam a közös
tevékenységbe bekapcsolódni. Ekkorra már a teljes alsó tagozatot lefedte az emelt
óraszámú oktatás-képzés. A labdás foglalkoztatás alapját a szivacskézilabda
jelentette. Irigyelt állapot: ügyes gyerekek, kellő óraszám, támogató iskolavezetés,
a szervezeti kereteket biztosító DSE, tevékeny szülői háttér. A versenyek
eredményei arra sarkalltak bennünket, hogy lépjünk ki a városkörnyék kínálta
behatárolt lehetőségekből, keressünk új kihívásokat.
Első próbálkozásunk szerényre sikerült. A Csurgón rendezett megyei
szivacslabda bajnokságon csupán hatodik helyen végeztünk. Az a tény, hogy
csapatunkból Papp Nóra és Horváth Réka bekerült a torna válogatottjába, további
kitartó munkára serkentett bennünket.
2007 tavaszán hét együttes rajtolt a megyei döntőn. A Mikszáth Utcai
Általános Iskola két csapattal képviseltette magát. A 3-4. helyezés újabb
előrelépést jelentett. Itt tette le névjegyét a ’97-es korosztály, akik a tagozatos
képzés első fecskéi voltak.
Augusztus hónapban edzőtábort szerveztünk az érdeklődők számára. Már a
„nagypályás” kézilabda került előtérbe. Ezt kívánta az éppen aktuális versenyrendszer is.
Újabb merész ugrással kiléptünk a megyéből. Balatonszentgyörgy, Kéthely,
Somogyvár, Osztopán után Pécs, Siklós, Mohács, Szekszárd, Tamási legjobbjai
ellen kellett helytállnunk. S hogy mindezt sikerrel tettük, a korabeli
jegyzőkönyvek tanúsítják.
Alulról közben bontogatták szárnyaikat a feltörekvő 98-asok. 2008 tavaszán
veretlenül megyei első helyezettek szivacslabdában, sőt – számunkra is kellemes
meglepetésként – a siklósi régió döntőben sem találtak legyőzőre! Végül az
országos elődöntő 4. helyén végeztünk.
U-10 korosztályú csapatunk még ennél is tovább lépett. Veretlen megyei
bajnokként ugyancsak 2. helyezettek lettünk a régiós döntőben, de ez az országos
döntőbe jutást jelentette számunkra. Gödöllőn aztán a Mohács – a későbbi magyar
bajnok – , a Debrecen, a Vasas, a Ferencváros legjobbjai egyelőre még
megoldhatatlan feladatot jelentettek számunkra. Bár tisztességesen helytálltunk, a
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házigazdák elleni döntetlennel csupán a nyolcadik helyen végeztünk. Kézilabda
sportágban ez iskolánk eddigi legjobb eredménye! Kezdett beérni azok
fáradozásainak gyümölcse, akik sokat tettek a tagozat létrehozásáért,
fennmaradásáért.
Még ebben az esztendőben 3. és 4. korcsoportos „Mekito Kupa”-győzelem
gazdagította a sikerek számát.
2008 nyara – újabb edzőtábor. Immár két korosztály rövidítette meg nyári
vakációját. A felkészülés zárásaként Szekszárdon töltöttünk egy újabb hetet, ahol a
15. „Radenska Kupán” nemzetközi mezőnyével ismerkedtünk. Sima vereség a
horvátoktól (Nk. Zagreb – Marcali Mikszáth DSE 15:7), de a szekszárdi Alfa
Nova 14:7, és Kozármisleny 11:6-os legyőzése – a Szeged elleni 18-15 arányú
vereség dacára – értékes eredménynek számítottak. Végül a Körmend elleni 18:18as döntetlen, valamint Szombathely 17:16-os legyőzése a kiváló 7. helyezést
eredményezte számunkra. A nemzetközi porondra történő kitekintés pedig jó
tanulópénznek bizonyult.
2009 tavaszán két korcsoportban is országos elődöntőbe jutottunk az „Adidas
gyermekbajnokság”-ban. A megszerzett két harmadik hely egyike sem jelentett
újabb országos döntőt, mi mégis komoly sikerként értük meg (szoros mérkőzés a
Szegeddel, legyőzni a győri és a tatabányai lányokat – keveseknek sikerült. Mi
megtettük!).
A tanév befejezése előtt 3. korcsoportos lányaink még egyszer megrázták
magukat. Nagykanizsán, a diákolimpia országos elődöntőjében – az egy évvel
idősebbek mezőnyében – bronzérmet szereztek.
Várakozással tekintettünk a 2009/2010-es szezon elé. Korcsoportunkban
végre kedvező pozícióba kerültünk. Minden eddiginél sokrétűbb, változatosabb és
intenzívebb munkát végzett az edzőtáborozó 24 játékos. Zárásként egy hét a
veszprémi „Cell Cup”-on. Akik jelen voltak az eseményen, látták csapatunk
mérkőzéseit, felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak. A 13. „Cell Cup”
korosztályos győztes leánycsapata a Marcali Mikszáth DSE. 16 ország több mint
160 csapata versenyzett az értékes trófeákért. Szívet melengető, örömittas
pillanatokat éltünk át, amikor

Veszprém Óváros terének
szabadtéri színpadára egymás
után vonultak fel lányaink,
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hogy a Qeen együttes csodálatos zenéjére átvegyék megérdemelt győzelmük
jutalmát, a Kupát, s a nyakukba akasztott érmeikkel egy röpke pillanatra a világ
legboldogabbjai között érezzék magukat.
Köszönettel tartozunk azoknak, akik mindezt lehetővé tették számunkra.
Tisztelet a Kedves Szülőknek, akik időt, pénzt, fáradságot nem kímélve
egyengették utunkat.
Köszönet az iskola és DSE vezetőinek, amiért néha erőn felül és nem
egyhangú támogatás közepette is biztosították és biztosítják a tagozat működését.
S utoljára, de annál nagyobb elismerés illeti a főszereplőket, lányainkat, akik
sok mindenről lemondtak a kézilabda miatt, akik a sport mellett a tanulásban is
bizonyítottak, s bizonyítanak. Nem alaptalanul feszítenek Csapó Erika, Éles
József, Görbicz Anita, Vértes Orsi és Pálinger Kati társaságában közös fotóinkon.
Köszönöm, hogy mindennek részese lehettem!
Fuisz János
utánpótlás edző

A kezdet…

és a folytatás...
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Labdarúgás
Marcaliban nagy hagyománnyal rendelkezik a labdarúgás. A felnőtt csapat
szereplését mindig nagy figyelemmel kísérte városunk sportot szerető közönsége.
Az elvárások természetesen jelentkeznek az utánpótlás szintjén is. Alapvető
követelmény, hogy a felnőtt csapat utánpótlását a város iskoláinak kell biztosítani.
Intézményünk tanulói már az iskola alapítása után is egyből bekapcsolódtak a
város utánpótlásának vérkeringésébe, s nagyon sokukból lett a felnőtt csapat
meghatározó játékosa. Az évek során több tanulónk is bemutatkozott magasabb
osztályú csapatokban, s méltán öregbítették nemcsak városunk, de iskolánk
hírnevét is.
Iskolánkban a testnevelés oktatása kiemelt feladat, s ezen belül is fontosnak
tartjuk, hogy minél több gyermek kerüljön kapcsolatba a labdarúgással. Fontosnak
tartjuk iskolánkban a gyermeklabdarúgás népszerűsítését, a sportág utánpótlás
bázisának szélesítését, a tehetséges gyermekek kiválasztását. Az iskola ezért is
csatlakozott a MGYLSZ iskolai programjához, s vesz részt a szövetség
versenyein.
Természetesen iskolánk a diákolimpiai versenyeken is indul, s minden
tanévben elvárásként fogalmazódik meg a megyei döntőn való jó szereplés.
Csapataink között voltak évfolyamok, amelyek a megye csapatai fölé nőttek, s
országos döntőn szerepelve képviselték iskolánkat. Jó érzéssel írhatom le, hogy
iskolánkban biztosítva van a gyermekek rendszeres, szervezett keretek között zajló
játékos foglalkoztatása. Szeretnénk, ha a labdarúgó foglalkozásra járó gyerekekből
minél több labdarúgást űző és szerető felnőtt váljék. A labdarúgás ugyanis nem
csak gyermekkorban okoz örömöt, teljes kikapcsolódást, de képes a felnőtteket is
elvarázsolni ez a csodálatos játék.

Diákolimpia körzeti döntő 2008.
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Egy labdarúgócsapatban szerepelni persze nemcsak játék, mert a
labdarúgásnak komoly személyiségfejlesztő hatása is van. Ennek bizonyítására
álljon itt egy Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert egyik híres beszédének
néhány sora:
„Egy sportcsapat a társadalom kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való
nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid
idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az
egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors
elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a
„fair play”, a nemes küzdelem szabályaira.”
Kis-Dörnyei László

Gyógytestnevelés
Iskolánkban 1996-óta folyamatosan működik a gyógytestnevelés. Általában
két-két csoportnyi gyermekkel foglalkozunk alsó- és felső tagozatban is. Az
iskolaorvos és védőnő által kiszűrt gyerekeket javítandó, fejlesztendő problémáik
szerint osztjuk csoportokba. A foglalkozásokat heti rendszerességgel tartjuk.
Jellemzően gyakori a lúdtalp, de gerinc- és mellkasi rendellenességekkel is
folyamatosan találkozunk. Az asztmás megbetegedések csökkenő tendenciát
mutatnak, míg a lúdtalpasok, bokaproblémások száma egyre nő. Ez összefüggésbe
hozható a túlsúlyosan iskolába érkező gyermekek magas számával.
A gyerekek nagy része szívesen jár a foglalkozásokra, játékos formában
sajátítják el a számukra fontos alapgyakorlatokat.
A szülőkkel is folyamatos a kapcsolatunk, naponta gyakoroltatják otthon is a
feladatsorokat. Mióta lehetőség van a városban úszásra, kibővült a
mozgáslehetőségünk a legfontosabb tevékenységgel, a gyógyúszással. Iskolánk
egyik fő feladata az egészséges életre való felkészítés, ezt szolgálja a
gyógytestnevelés.

Fuisz Jánosné
gyógytestnevelő
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Zenés lánytorna az alsó tagozaton
Az iskola testnevelés tagozatára járó tanulók abban a szerencsés helyzetben
vannak, hogy az iskolavezetés évek óta megszervezi számukra a sokoldalú
képzést, melybe illeszkedik a kislányok egyik kedvenc délutáni foglalkozása, a
zenés-játékos lánytorna a maga speciális mozgásanyagával, heti rendszerességgel.
Ebben az életkorban a torna alapvető feladata a mozgás, a cselekvési kultúra
megalapozása. Mivel mozgásanyaga más sportmozgásoktól eltér, nagyfokú és
sokirányú alkalmazkodást, figyelmet és fegyelmet követel a gyerekektől. E
foglalkozásokon a kislányok megtanulják uralni fizikai képességeiket,
mozgásukat. Idegrendszerük elemző, kontrolláló, korrigáló és szabályozó
képessége óriási fejlődésen megy keresztül már fél év alatt is, mivel minden
tevékenység egyensúlybontással, egyensúlykereséssel jár.
Észrevehető, hogy egyre kevesebb lesz számukra a megoldatlan feladat,
motoros szituáció, s ez egy testnevelés tagozatos számára nagyon fontos segítség a
továbbiakban. A különböző gurulások, átfordulások, fordított testhelyzetekből
történő elmozdulások, tartásos elemek, a művészi torna szemet gyönyörködtető
szép mozdulatai, a pontos és harmonikus végrehajtásra törekvés eredménye, hogy
a foglalkozásokon legmagasabb szintű az esztétikai nevelés.
A mozgásanyag megadott ütemterv alapján kerül elsajátításra, eredménye
azonban nagymértékben függ az adott csoport képességétől.
Mivel e mozgásfeladatokkal lehet leginkább elérni a női test erősítését,
hajlékonyságát, rugalmasságát, szép és különleges testtartást kialakítani, ezért
nagyszerű alap minden sportághoz, tehát a továbbiakban is – amennyiben
megoldható – szükség van rá.
Jesch Aladárné
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Fejlesztő foglalkozások
,,Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban,
Némelyik hangja mély, a másiké magas.
Megint másik hangosan cirpel a telefondróton,
s aki csak tapsolni tud, olyan is akad”
Margareth Mantel

Pályakezdésem első pillanatától fokozott érdeklődéssel fordultam azon
gyermekek felé, akik „mások” voltak, sehogy sem illettek bele a kórusba, akik
hangosabban, halkabban vagy éppen hamisan énekeltek. Szakmai fejlődésemben
jelentős állomásnak tekintem, hogy részt vehettem a fejlesztő-differenciáló
pedagógusképzésben. Országosan elismert szaktekintélyektől tanultam meg a
fejlesztő pedagógia csínját-bínját. A közoktatás megújítására irányuló törekvések
egyike az volt, hogy az iskolák integrációs lehetőségeit segítse. Feladatul adta,
hogy a tanulási nehézséggel vagy részképesség problémákkal küszködő gyerekek
ellátását az iskolán belül fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus végezze.
Büszkék lehetünk rá, hogy iskolánk Somogy megyében az elsők között
biztosította a sajátos nevelési igényű gyermekek intézményen belüli fejlesztését.
1999 szeptembere óta foglalkozom azokkal a gyerekekkel, akik különböző
okok miatt tanulási nehézséggel küszködnek vagy sajátos nevelési igényűnek
számítanak. Pár éve – Kovács Beáta kolléganőmmel – ketten látjuk el ezt a
feladatot.
Nehéz, de szép feladat! Hiszen ezeknek a gyerekeknek bizonyos képességeik
nem úgy működnek, mint kellene. Emiatt olvasás, írás vagy matematika területén
sokkal gyengébben teljesítenek. Mindehhez gyakran beilleszkedési és viselkedési
nehézségek is társulnak. Velük foglalkozunk heti rendszerességgel 4-5 fős
csoportokban. Nem a tananyag gyakorlásával, hanem a pszichikus funkciók,
részképességek fejlesztésével igyekszünk tanítványainkat a felzárkózásban
segíteni. Az alsósoknál különösen fontos, hogy mindezt játékos formában tegyük.
Iskolai fejlesztő foglalkozásra azok a gyerekek jogosultak, akiket az Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői
Bizottság szakembere megvizsgált, és ezt szükségesnek látja. Szakvéleményük
alapján egyéni fejlesztési tervet készítünk, amelyben meghatározzuk a célokat,
feladatokat.
Munkánkat segíti és felügyeli az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. A
szakvélemény meghatározza a kontroll vizsgálat időpontját is. Sajnálatos tény,
hogy évről évre nő a fejlesztendő gyerekek száma. Tapasztalataink szerint az
érintettek szívesen járnak a foglalkozásokra, mert jól tudják, hogy itt a sok-sok
játékos feladat megoldása során ritkán éri őket kudarc. Sikerélményük a mi
örömünk is, bár eredményeink nem mindig, és nem rögtön látványosak. A
gyerekek többsége szorgalmasan „végigdolgozza” a fejlesztő órákat, jutalmuk
ezért a „mosolygós fejecske”.
Sümeginé Farkas Rita
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Kompetenciamérés
Az eredményes munka fontos fokmérője az ország valamennyi általános és
középiskolájában elvégzett kompetencia felmérés matematikából és értő
olvasásból.
Az először 2001 őszén került sor Országos kompetenciamérésre. A
közoktatásról szóló törvényben meghatározott 4., 6., 8., 10. évfolyamos tanulók
körében kellett elvégezni a felméréseket. A mérésben alkalmazott feladatok nem a
NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített
tudástartalom elsajátításának mértékét kérték számon. A felmérés célja nem az
adott év tananyagának számonkérése, hanem annak vizsgálata, hogy a diákok az
adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a
mindennapi életből vett feladatok megoldása során.
A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid
történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz)
kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések
levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének
értelmezését várják el a tanulóktól.
A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok
valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását,
megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól, a matematika
különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és
összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és
valószínűsége).
A felmérés eredményéről kapott visszajelzés segít egy objektívebb képet
kialakítani a tanulók teljesítményéről, a mi munkánkról. Az évről-évre ismétlődő
mérési eredmények a módszerek eredményességének mutatóiként is
szerepelhetnek a méréseket követő tanévekben.
A kérdőívek, feladatlapok elkészítését, továbbá a beérkezett adatok
rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentés elkészítésével
kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési
Osztálya (korábban Értékelési Központ) végzi.
Nagyon fontosnak és hasznosnak tarjuk, hogy az előző évtől kezdődően a
felmérésben érintett tanulók illetve a szüleik, a kapott kód segítségével az egyéni
értékelüseket is megtalálhatják és elolvashatják az Oktatási Hivatal
kompetenciamérés honlapján
A kompetenciamérésben elért eredményeinket az alábbi grafikonok mutatják
be.
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Tanév

Matematika átlagpontszámok
Mikszáth
városi
K. U. Ált. országos
(kisvárosi)
Isk.

Szövegértés átlagpontszámok
Mikszáth
városi
K. U. Ált. országos
(kisvárosi)
Isk.

6. évfolyam átlageredményei
2003/2004.
2005/2006.
2006/2007.
2007/2008.

532
515

505
499

502
492

545
533

509
519

507
514

8. évfolyam átlageredményei
500
498
500
500
2003/2004.
518
537
494
490 (476)
497
494 (479)
2005/2006.
511
507
491
485 (471)
497
493 (478)
2006/2007.
498
494
497
485
506
496
2007/2008.
497
525
Megjegyzés: A 2004/2005-ös tanévben országos mérés nem történt. A 6. évfolyamon
2005/2006, illetve a 2006/2007. tanévekben központi feldolgozás nem történt.

A legutolsó mérés (2007/2008. tanév) adatai részletesebben
6. évfolyam
Matematika
A Mikszáth K. Utcai Általános Iskolához képest jobban, hasonlóan, illetve
gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya (%)
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A tanulók képességszint szerinti megoszlása
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4. szint
35,4%

2. szint

29,2%
8,3%

Mikszáth K. Utcai Ált.
Iskola

3. szint
1. szint
1. szint alatt

Magyarázat a képességszintekhez
Az egymást követő szintekhez növekvő nehézségű matematikafeladatok tartoznak.
1. képességszint
Itt találhatók azok a feladatok, amelyek az alapvető és leggyakrabban felbukkanó
matematikai ismeretek felidézésével oldhatók meg. A diákoknak jól ismert matematikai
műveleteket, tényeket, tulajdonságokat kell előhívniuk, alkalmazniuk, egyszerű
számításokat kell végezniük. A megoldás többnyire egyetlen lépés (művelet)
végrehajtásával elérhető.
2. képességszint
A 2. szintet elérő tanulók képesek olyan feladatok megoldására is, amelyekhez
rutineljárásokat kell végrehajtaniuk. Meg tudják oldani az olyan ismerős feladatokat,
amelyek gyakorolt matematikai technikák, eljárások alkalmazását igénylik. E szintre
jellemző a minták, szabályszerűségek felismerése, tanult és begyakorolt számítási
stratégiák alkalmazása, matematikai utasítások követése, végrehajtása. Ehhez a szinthez
tartozik a különbözőképpen megjelenített (pl. táblázatban, grafikonon, stb) adatokkal
végzett, általában begyakorolt, egyszerű műveletek végrehajtására.
3. képességszint
Ezen a szinten már követelménynek tekinthető az, hogy a diákok bizonyos fokig képesek
legyenek önállóan megtervezni a megoldást, a megoldás elérése érdekében összekapcsolni
a matematika különböző területeit. A tanulóknak a feladat szövegéből kiválasztott
információkat megfelelő módon kell értelmezniük, csoportosítaniuk, esetleg kombinálniuk.
Ezen a szinten a diákok képesek arra, hogy egy kevésbé összetett valós problémát
lefordítsanak a matematika nyelvére.Ez természetesen az első két szinthez tartozó
képességeket is tartalmazza, de a feladatok által felvázolt problémák ezen a szinten már
kevésbé megszokottak, bár kontextusuk helyenként ismerős.
4. képességszint
A 4. szintet elérő diákok már képesek önállóan megtervezni és alkalmazni megoldási
eljárásokat, akkor is ha a feladat kontextusa újszerű. A megoldásakor a tanulóknak gyakran
össze kell kapcsolniuk a matematika különböző területein elsajátított ismereteket.
A kommunikációs készségnek is fontos szerep jut, a tanulóknak nem csak értelmezniük,
megoldaniuk kell a problémát, hanem bizonyos esetekben a megoldásban helytálló
matematikai érveket, indoklásokat is meg kell fogalmazniuk, vagy állítások helyességét
(matematikai szempontból) kell mérlegelniük. A feladatok megoldása fejlett matematikai
gondolkodást, következtetési és érvelési képességeket igényel. A 4. szinthez tartozik az
általánosítás képessége is.
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A 3. és 4. szint feladatainak megoldásához egyaránt szükség van megoldási stratégiák
kialakítására, alkalmazására. A két szint közötti különbség elsősorban az összetettség
mértékében rejlik. A problémák olyan szokatlan helyzetekben jelennek meg, hogy
megértésük, matematizálásuk, illetve az eredmények értelmezése átlag feletti matematikai
képességeket igényel.

Szövegértés
A Mikszáth K. Utcai Általános Iskolához képest jobban, hasonlóan, illetve
gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya (%)

A tanulók képességszint szerinti megoszlása
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Magyarázat a képességszintekhez
1. képességszint
A tanuló ezen a szinten képes egy vagy több egymástól független információ azonosítására
egy szempont alapján úgy, hogy az információk félreérthetetlenül és szembetűnően vannak
jelen a szövegben. Képes a szövegbeli információk közötti egyszerű kapcsolatok
felismerésére, valamint a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának azonosítására
ismert téma esetében. Háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy jellemzőjének
értékelésére.
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2. képességszint
Ezen a szinten a tanuló több szempont alapján egy vagy több információt képes
azonosítani, és átlátja a szövegben szembetűnő hasonló információkat. Képes egyszerű
szövegbeli kapcsolatok felismerésére, egyszerű kategóriák kialakítására és alkalmazására,
illetve alacsonyabb szintű következtetések levonására a szöveg egy vagy több részéből.
Felismeri a szöveg legfőbb gondolatát, tudja értelmezni a szöveg egy meghatározott részét,
és – ismert téma esetében - képes a szöveg főbb témájának és a szerző szándékának
azonosítására. Háttértudására támaszkodva képes a szöveg egy jellemzőjének értékelésére.
3. képességszint
A tanuló ezen a szinten képes az információk közötti kapcsolat megtalálására több
szempont figyelembevételével. Átlátja a szövegben a szembetűnő hasonló információkat,
képes a kért információ azonosítására, valamint annak kikövetkeztetésére, hogy mely
információ tartozik relevánsan a feladathoz. Képes összefüggés felismerésére és
megértésére a szöveg egy részletére vagy a szöveg egészére vonatkozóan,
következtetéseket tud levonni a szöveg egy vagy több részéből, és a szövegrészeket
egységbe tudja rendezni. Képes egy szó, kifejezés vagy mondat értelmezésére, valamint a
szöveg egészének vagy részletének értelmezésére egy kevésbé hétköznapi ismeretanyag
esetében is. Tud reflektálni a szövegre saját tudása, tapasztalata és gondolatai alapján.
4. képességszint
A tanuló képes a szövegbe mélyen beágyazott információk azonosítására és elrendezésére,
amelyek közül némelyik nem szó szerint szerepel a szövegben. Képes olyan információk
visszakeresésére, amelyek több kritériumnak felelnek meg; ki tudja következtetni, hogy
mely információ tartozik relevánsan a feladathoz, és képes a hasonló jellegű információk
közül a megfelelő kiválasztására, azonosítására. Képes bonyolult összefüggések feltárására
egy számára ismeretlen szövegben, képes a szövegrész és a szöveg egésze közötti
kapcsolatok felismerésére, azonosítására; következtetések levonására a szöveg egy vagy
több részéből, illetve a következtetések magas szintű értelmezésére. Tudja értelmezni a
teljes szöveget, egy adott szövegrészt a szöveg egészének tükrében, két- vagy többértelmű
szövegrészeket, a várttal ellentétes elgondolásokat, illetve negatívan megfogalmazott
gondolatokat egy hosszabb és bonyolultabb szövegben. Képes egy összetett szöveg
tartalmi és formai jegyeinek kritikai jellegű megítélésére, a nyelvi árnyalatok
értelmezésére, a szöveg egészének vagy részletének kritikai szempontú értékelésére, a
szöveggel kapcsolatos hipotézisek felállítására.
A 4. képességszinten mindezeket a műveleteket olyan szöveg esetében is alkalmazni tudja
a 6. osztályos tanuló, amely számára szokatlan, ismeretlen tartalmú vagy formájú.
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8. évfolyam
Matematika
A Mikszáth K. Utcai Általános Iskolához képest jobban, hasonlóan, illetve
gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya (%)

A tanulók képességszint szerinti megoszlása
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Szövegértés
A Mikszáth K. Utcai Általános Iskolához képest jobban, hasonlóan, illetve
gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya (%)

A tanulók képességszint szerinti megoszlása szövegértésből
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Györei István
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Az országos Alapműveleti Matematikaverseny
Ebben a tanévben lett 15 éves az Alapműveleti Matematikaverseny. 1996 óta
évről évre bővült és fejlődött. Újabb megyék, térségek, iskolák kapcsolódtak be a
feladatsorok megoldásába. A versenyt mind a diákok, mind a tanárok örömest
látogatták. 2001 óta minden évben Somogy megyében a legnépszerűbb
matematika verseny voltunk. Országosan a második helyen vagyunk.
Egyre több tanuló szereti megmérni tudását olyan matematikai ismeretekből,
amik a mindennapi élet problémáinak megoldásában, számításokban,
mértékváltásokban jelentkeznek. Az oktatási reformok is e verseny tematikáját
igazolják.
A feladatsorok készítésének alapja a 4-8. osztályos matematika tananyag. Az
összeállítás készítői iskolánk tanítói és tanárai, akik a saját tapasztalataik alapján
keresik meg azokat az elemeket, amelyekkel az oktatás az élethez közelíti a
tanítványok tudását. Nemegyszer alkotnak tanítókat és tanárokat is tanító
feladatokat.
A versenynek számos jelentős és fáradhatatlan támogatója van – Marcali
Városi Önkormányzat, Somogy Megyei Közoktatási Közalapítvány, OPEL
Marcali, Mikszáth Alapítvány, Mikszáth Diákönkormányzat – , akiknek
köszönhető a diákok zavartalan vetélkedése.
A versengés iskolai, megyei és országos fordulóban történik. A feladatsorok
összeállítását és a verseny szervezését a
Matematika
Munkaközösség
tagjai
végzik. A tanulók sikerét segíti, hogy
2000.
óta
feladatgyűjteményeket
jelentetünk meg a felkészülés segítésére.
A legnagyobb feladat a megyei
forduló rendezése, ahol már közel 6000
tanuló versenyez 41 helyszínen. 15
megyében kollégák százai dolgoznak a
sikeres versenyzésért az irányításunk
segítségével.
A megyei és az országos forduló
napján iskolánk egésze átalakul. Az
ünnepélyes
eredmény-hirdetéseken
iskolánk alsós és felsős tanulóinak
művészeti bemutatói szórakoztatják a
meghívott tanulókat, szülőket, tanárokat,
valamint közéleti- és szakembereket.
2004-ben
Marcali
Város
Önkormányzatának képviselő-testülete
Alkotói Díjjal tüntette ki a Mikszáth
Kálmán
Utcai
Általános
Iskola
matematika-munkaközösségét. A munkaközösség tagjai: Ennhofferné Vörös
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Mária, Fuisz Jánosné, Gaál Tiborné, Guricza Gyula, Guriczáné Kaposi Györgyi,
Györei István, Horváth László, Ledniczki Istvánné és Zsiborás József.
Alapműveleti
Matematikaverseny

1999/
2000

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

Megyei forduló résztvevői
Marcali környékéről

142

187

186

145

164

165

174

124

121

129

Somogyból

945

1318

1526

1475

1313

1355

1347

1242

1194

1166

Országosan

945

1318

1526

2659

4029

4164

5144

5409

5602

5981

Helyszínek száma

6

10

10

19

36

36

33

41

41

41

Megyék száma

1

1

1

5

8

8

9

11

11

12

85

119

100

100

103

Országos döntő résztvevői
Versenyzők száma

-

-

-

50

85

Statisztikai kimutatás a versenyről

Zsiborás József

Nyelvoktatás
A harmadik évtized az idegennyelv-oktatásban is új színt hozott
intézményünk életébe.
Hagyományosan, a kezdeti időktől német nyelvet oktattunk, de az angol
nyelv tanulása iránti igény évről évre egyre erőteljesebben jelentkezett
tanítványaink körében. Miután 2006-ban kolléganőnk, Kiss Orsolya angol nyelv
szakos tanári diplomát szerzett, lehetővé vált angol nyelvet tanuló csoportok
indítása.
A gyermekek 4. osztálytól kezdve kötelezően tanulják az idegen nyelveket, a
németet és az angolt fele-fele arányban.
Az idegen nyelvek tanítását a harmadik évfolyamon egy szándékfelmérés
előzi meg. Ennek alapján a szülőkkel egyeztetve történik a csoportok beosztása.
Korszerű taneszközeinknek köszönhetően tanítványaink nagyon kedvelik a
nyelvórákat. Az angol nyelvre oktató „PROJECT” és a németre tanító „PASS
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AUF!” tankönyvcsaládok segítségével változatos módszerekkel, játékosan
oktatjuk elsősorban a beszélt nyelvre tanítványainkat.
Célunk a kommunikatív nyelvhasználat elérése. Ennek érdekében fejlesztjük
a tanulók idegen nyelvi hallásértését, írás- és olvasáskészségét. Alkalmazunk
autentikus szövegeket, dalokat, játékokat, rejtvényeket a tanórákon. Örülünk
tanítványaink sikerének a különböző (megyei, körzeti, levelező) versenyeken.
Mindezt komoly felkészülés előzi meg.
Házigazdái és eredményes versenyzői vagyunk a „MAN SPRICHT HIER
DEUTSCH” Körzeti németversenynek.
A következő évtizedekre is megannyi lelkes, szorgalmas és érdeklődő kis- és
nagydiákot kívánunk iskolánknak.
Forgó Ferencné

A történelemszakkör
,,A haza nem más, mint ti magatok...Szeretitek-e a hazát?’’
Arany János

Első évünk
Sajátos ismeretátadó – és nevelő tevékenységre kaptam lehetőséget 2008
őszén: a heti egy órában működő történelemszakkört vezethetem. Ezen a színtéren
végre elsőbbséget élvezhetnek az izgalmasabb ismereteket kínáló témák!
Életszerűbbé, láthatóbbá, sőt kézzelfoghatóbbá tehető a múlt.
A szakkörösök többsége ötödikes volt, tehát ehhez igazodtam a tematika
összeállításakor. A ,,családmesével” indítottunk. Minden tanuló kapott egy
csontváz családfát, hogy szülei, nagyszülei segítségével felkutathassa, kik voltak
az ősei. Megbeszéltük, hogyan gyűjtsenek családi emlékeket, és hogyan kell
elkezdeni a családi levéltár összeállítását.
Foglalkoztunk az „elsüllyedt” történelemmel, a régészek munkájával, a
leletmentéssel, a kormeghatározással, és filmet néztünk a vértesszőlősi előember
szállásáról. Izgalmas perceket töltöttünk a számítógépek mellett, amikor Ötzi, a
jégember titkait kutattuk az internet segítségével. Örültem, hogy gyorsan
megtalálták a válaszokat a kérdéseimre.
Sok időt szenteltünk az ókori egyiptomi élet megismerésének. Ismereteink
elsődleges forrása a könyv, ezért megtanítom, honnan és hogyan lehet használható
ismereteket szerezni. Dolgozhatnak a könyvtárban, kölcsönözhetik a legfontosabb
könyveket. Mivel a tudományos apparátusban nem könnyű eligazodni, fontosnak
tartom a jegyzetelés technikájának gyakoroltatását. Közben kiderül, hogy az
ismeretgyűjtés során nem kell minden könyvet elejétől végéig elolvasni. A kézi- és
segédkönyvek gyors és rövid információval szolgálnak, a szakkönyvek nagy részét
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pedig csak azért vesszük kézbe, hogy kiválogassuk azokat a részeket, amelyeket az
adott témá(k)hoz kijegyzetelünk. Az iskolai könyvtár gazdag anyagának
felhasználásával kiselőadások készültek a következő témákból:
– Élet a fáraó palotájában
– Hogyan építették a piramisokat?
– Az egyiptomi vallás
– Múmiák
– A földművesek élete
– Nők, házasság, család
– A gyermekek világa (Mire tanították a lányokat? Mire a fiúkat? Milyen volt
a gyerekek frizurája? Mit játszottak az egyiptomi gyerekek?)
– Az egyiptomi írás
– Ételek, italok
– Öltözködés
Dámajátékot készítettünk (mely egyiptomi eredetű, és a mórok közvetítésével
került Európába), az ősi recept alapján összeállított édességet és a teát kellemes
teadélutánon fogyasztottuk el. Az egyiptomi ábécé alapján mindenkinek meg
kellett rajzolnia saját névgyűrűjét. Egyszer kanopusztartó edények készültek
műanyagflakonból, máskor vízemelő szerkezetek makettjei.
Az ókori görögök mindennapjai is megelevenedtek az alábbi tematika szerint:
– A hadsereg ( hopliták és fegyvereik, a falanx)
– Az olimpiai játékok
– Orvoslás
– Öltözz görög módra!
– Mit játszottak a görög gyerekek?
Az egyik tanuló lelkesedik a viking hajókért. Minket is lenyűgözött a tenger
nomádjainak agyafúrt navigációs rendszere, átfedéses hajóépítési technikája és a
különleges, sárkányfejes hajódíszeik.

Második évünk
A szakkör második évfolyamába lépve örömmel láttam, hogy a régiek közül
azok maradtak hűek, akik valóban szeretik a történelmet, és az érdeklődés mellett
aktív befogadók is.
A tanév induló összejövetelén tanulmányi sétát tettünk a Mikszáth-, a
Berzsenyi- és a Noszlopy utca által bezárt háromszögben. Közben elmeséltem,
hogy a néhány évtizeddel ezelőtt épülő benzinkút (a mai MOL-kút) munkálatainak
helyszínén hogyan bukkantak az ősember nyomaira dr. Gál József és a gimnázium
történelem szakkörösei. A következő foglalkozásunkon – a várostérkép
tanulmányozása mellett – megrajzoltuk a helyismereti séta térképvázlatát.
Ezután Rockenbauer Pál útifilmjének segítségével megismerkedtünk BelsőSomoggyal és a megyeszékhellyel, Kaposvárral. Az aradi gyásznap kapcsán a
marcali központi temetőben, majd Noszlopy Gáspár szobránál emlékeztünk a
szabadságharc katonáira és a hős kormánybiztosra.
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Tisztelet és ámulat jellemezte azt a foglalkozást is, amelyre családjuk, őseik
tárgyi és írásos emlékeit, ereklyéit hozták el és mutatták be a gyerekek.
Előkerültek a féltve őrzött térképek, bizonyítványok, oklevelek, kitüntetések,
képek, s egyik tagunk bemutatta az édesapja által készített, mára már több
méteresre ,,növekedett” családfát is.
Az ötödikesek aktuális őszi témaköréhez kapcsolódva őskori tárgyak
másolatainak elkészítésére szántuk el magunkat. A lányok műbőrből ruhát,
gyurmából bütyök- és vonaldíszes edényt, a fiúk íjat, krétából szobrocskát, kőből
szakócát formáltak.
Ebben az évben is kikerülhetetlen volt az ókori Egyiptom, amely mindig
lenyűgöz felnőttet és gyereket egyaránt. Nem kellett Kairóba utaznunk, hogy
gyönyörködhessünk Tutanhamon fáraó sírjának mesés tárgyaiban. Előbb
megnéztünk egy – a fáraó temetéséről és sírkamrájáról szóló – ismeretterjesztő
filmet, majd a témához kapcsolódó feladatokkal dolgoztunk.
Lelkesedés és érdeklődés jellemezte a kis csapatot a Városi Helytörténeti
Múzeum néprajzi gyűjteményének megtekintésekor. Különleges élményt jelentett
az, hogy a múzeum Igazgatója a restaurátor műhelyébe is bevezetett bennünket.
Hát még, amikor a múzeum raktárának ,,kincseit” is megmutatta!

A családi emlékek bemutatója

Ezt a térképet dédi használta

Mmmm! Kár, hogy nem ehető!
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A téli időszakban kínálkozott a lehetőség arra, hogy megismerjük a múzeum
aktuális vándorkiállítását,amely A Nap fiai címet viseli, és a dél-amerikai inka és
csimu indián kultúrákat mutatja be. Előzetesen minden szakköri tag más-más
kérdéskörből tartott kiselőadást.
Pl.: Miért és hogyan tudták gyorsan meghódítani az európaiak a hatalmas
indián birodalmakat?
Kik voltak a konkisztádorok?
Hogyan igázták le Perut a spanyolok?
Arany és dicsőség (A nagy felfedezések atlasza alapján)
Peru földrajzi viszonyai, állat- és növényvilága
Az Inka Birodalom kormányzása, fővárosa
Asszonyok és munkák
Tolldíszek
Az inkák mérnöki tudománya
A művészi viselet
Utcák, utak, futárok
Peru hídjai
Miután bepillantottunk az inka múlt kútjába, a múzeum munkatársának értő
vezetése mellett megtekintettük a kiállítást. Ezt a témát interaktív bemutató és egy
kis vetélkedő zárta.
A szakkör másfél éves működését röviden így összegezném: az ismeret, az
élmény és az érzelem hármas egységére törekszem. Mindezt a szemléltetés gazdag
eszköztára és a tanulói munkálkodás sokfélesége biztosítja.
A gyerekek témafeldolgozó- és kutatómunkájának irányítása, a kiselőadások,
az eltérő tanteremrend és a tartalmi változatosság számomra is különlegessé teszi
ezeket az órákat.
Kiláné Meggyesi Zsuzsanna

A mindig megújuló klubnapközi
Iskolánkban hosszú évek óta működik klubnapközis rendszer. Ez azt jelenti,
hogy a gyerekek hetente kétszer délutánonként nekik tetsző foglalkozást
választhatnak.
A felgyorsult világ és az állandóan változó körülmények arra kényszerítenek
bennünket, hogy megújult, leleményes és hatékony oktatási módszereket
keressünk. Így bukkantunk rá a Minlab módszerre, melyben a tehetséggondozás
elsődleges eszközei a gondolkodtató játékok.
A 2004/2005. tanévben indítottuk ezt a foglakozást két csoporttal, de évről
évre növelni kellett a foglakozások számát, mert a gyerekek és a szülők részéről is
hatalmas volt az érdeklődés. Ma már öt csoporttal három pedagógus foglalkozik.
Mi sem bizonyítja jobban a játék szeretetét, mint hogy nyáron a
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„Társas-játék” táborunkban 50 tanulónk (1-4. osztályos) játszott velünk egy
héten át, majd az utolsó nap szüleiknek is megtanították kedvenceiket. A nagy
sikerre való tekintettel a következő években is megszervezzük a nyári tábort.
A délutáni foglalkozásokon működik a színjátszó- és a tánc klubnapközi is.
2008/2009. tanévben a két csoport szorosan együttműködött, így jöhetett létre egy
közös zenés, táncos előadás. Az aranyszőrű bárányt adták elő iskolatársaknak,
szülőknek, de vendégszerepeltek több óvodában, még a városunkon túl is. 2009
decemberében a karácsonyi hangverseny színvonalát emelték Karácsonyi álom
című előadásukkal. Lelkesedésük töretlen, így aztán már az év végi bemutatóra
készülnek, melyben Micimackó történetei elevenednek meg.
Fülöpné Buda Györgyi

Társasjátékosok tábora 2009-ben

A karácsonyi műsorban együtt szerepel a reneszánsz tánccsoport a színjátszó csoporttal
2009.
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Klubnapközis élményeim
Már középiskolás vagyok, de még mindig örömmel gondolok vissza az alsós
Mikszáthos élményekre. Már akkor is szerettem szerepelni, a központban lenni és
ezt a „tehetséget” Gyöngyi néni és Margit néni felfedezték bennem. Talán 2.
osztályos lehettem, amikor én kaptam a Brekkenő a Pótpapa című jelenetben a
főszerepet: Brekkenőt. Ez egy bábelőadás volt. Nekem az összes műsor közül ez
tetszett a legjobban.
Emlékszem a klubnapközis próbák jó hangulatára, a főpróbákra, ahol a többi
gyereknek mutathattuk be gyakorlásunk eredményét.
Ha még egyszer alsós lehetnék, akkor az jó lenne. Ugyanis azok voltak a
legnyugodtabb évek. Nem kellett nap mint nap a dolgozatokra, felelésekre
készülni, csak a házit megírni másnapra és játszani.
Havancsák Tamás

Klubnapközis bemutató szereplői
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Könyvtár-pedagógiánk
„A szellemből anyag
majd újra szellem:
íme a könyv,
a köznapi csoda.
Elérhető lesz
az elérhetetlen,
ha fölveszed
s le nem teszed soha”
Csorba Győző

Azon könyvtárostanárok közé
tartozom, akinek lehetősége adódott arra,
hogy
pályakezdő
könyvtár-magyar
szakos tanárként egy újonnan induló
iskola könyvtárának indításában részt
vegyen. Most 30 év távlatából nagyon jó
érzés arra gondolni, hogy közöm van a
legelső könyv megvásárlásához éppen
úgy, mint a legutolsó leltárkönyvi
bejegyzéshez, és kivételes szerencse,
hogy részem volt és van a 30 év könyvtári történés minden eseményében.
1979-ben az iskola tervezője egy 52 m2-es könyvtári teret bocsátott
rendelkezésünkre, amelynek berendezéséhez a legkorszerűbb könyvtári bútorokat
vásárolhattuk meg. Egyszemélyes tanulóasztalokkal berendezve könyvtárunk a
kezdetektől alkalmas volt tanórák, szabadidős foglalkozások tartására.
A könyvtár állományának kialakításához nagy segítséget jelentett számunkra
a 1978-as tanügyi reform, hiszen ez volt az első tanterv, amely meghirdette a
többkönyvű oktatást, és a könyvtárhasználat tanítását beemelte a tantervbe. Ezt a
programot nagymértékben támogatta a könyvkiadás is, így nagyon rövid idő alatt
összegyűjthettük
kézikönyvtárunkba
a
különböző
tudományterületek
alaplexikonait, gyűlt a polcon a tanórai, szaktárgyi munkát kiegészítő
ismeretterjesztő állományrész, megvásároltuk a tanulólétszámhoz szükséges
kötelező és ajánlott olvasmányokat. Nagyon fontos feladatnak tartottuk a
pedagógiai állományrész mielőbbi kialakítását, hiszen pedagógiai elveink között
első helyen szerepelt az önképzés, a szakmai, módszertani irodalom figyelemmel
kísérése, pedagógiai, pszichológiai ismereteink bővítése, és ismereteink átadása
ismeretterjesztő előadások formájában a szülői közösségnek.
Megkezdődött a nem hagyományos dokumentumok gyűjtése, hiszen már az
első tanévtől rendelkezett könyvtárunk egy fonotékával is.
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Az indulás évében rövid és hosszú távú pedagógiai programunkban is
megfogalmaztuk könyvtár-pedagógiai feladatainkat, az önművelésre, az önálló
ismeretszerzésre nevelést, könyv-és könyvtárhasználóvá, olvasóvá nevelést.
Könyvtárhasználati órák, több könyves könyvtári órák, könyvtári szakkör,
szabadidős foglalkozások, játékos vetélkedők, könyvtárra alapozott önművelés
lehetőségével élhettek diákjaink. Az 1984-ben könyvtárhasználati fakultációt is
indítottunk 7-8. osztályosainknak azzal a céllal, hogy a középiskolába készülők
birtokában legyenek az önálló ismeretszerzés technikáinak, eligazodjanak egy
könyvtári térben.
Iskolánk életében a könyvtár a kezdetektől központi szerepet töltött be. A
függetlenített könyvtárosi státusz lehetővé tette, hogy a könyvtár szolgáltatásai a
tanítási idő egésze alatt igénybe vehetőek legyenek.
A korabeli
dokumentumok az iskolai
könyvtárakat
tanulási
forrásközpontoknak, szellemi műhelyeknek, információs bázisoknak, a szellemi
munka eszköztárának, az iskola lelkének, tartották, és mi mindig hittük is ezt, és
tudtuk, hogy iskolánk könyvtára mindezt képviselni tudja. A fejlesztés évről-évre
folyamatos volt. 1982-ben belső átalakítással egy 110 m2–es térbe, iskolánk
„középpontjába” költözött könyvtárunk. Három oldalról üvegfallal határolva
fordul a zsibongó felé, a közlekedési útvonalak felé, így használóinak mindig szem
előtt van.
1996-ban a Soros Alapítvány pályázatán iskolánk könyvtára az elsők között
520 000 Ft értékben jutott számítógéphez, nyomtatóhoz, a könyvtári munka
egészét megkönnyítő, a tájékoztatás segítő SZIRÉN könyvtári programhoz,
Internet hozzáférési lehetőséghez, és multimédiás CD lemezekhez. Ezzel
elkezdődött a legkorszerűbb dokumentumokat is tartalmazó állományrészünk
tervszerű fejlesztése. Megkezdődött az állomány számítógépes feldolgozása, a
számítógéppel végzett kölcsönzés. Jelenleg 2 számítógép segíti a könyvtáros és a
könyvtárhasználók munkáját. Az Internet a gyors tájékozódást, tájékoztatást
szolgálja, és könyvtár-pedagógiai programunkat is segíti.
Könyvtárunknak a NAT megjelenése után nem kellett megújulnia, hiszen
addig is rendelkezett a tanuláshoz szükséges forrásokkal, korábban is tanulási
helyszínként, tanulási eszközként működött, támogatta a könyvtár alapú,
többkönyves tanítást, tanulást. Pedagógiai elveink egyike ennek a szellemi,
technikai háttérnek a legteljesebb kihasználása volt. Iskolánk pedagógiai
programjának kidolgozásakor tudtuk, hogy könyvtárunk megfelel azoknak a
feltételeknek, amelyekkel egy korszerű könyvtár-pedagógiai program
megvalósítható. Tere alkalmas könyvtári órák megtartására, korszerű, minden
tudományterület alapvető kézikönyvét tartalmazó kézikönyvtára van, rendelkezik
a gyakoroltatáshoz szükséges könyvekből megfelelő példányszámmal, az
állomány elhelyezése, szakrendje a szabályoknak megfelelő, számítógépes
adatbázisa, nem hagyományos dokumentumai rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az
alaptantervben megfogalmazott célokat megvalósítsuk. És tudtuk, hogy a
könyvtárhasználat tantárgyközi jellegét tantestületünk minden tagja elfogadja,
ebben a munkában részt kíván venni, tanmeneteikbe beépítik.
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Tanterveink 1-8. osztályig tervezik a könyvtárhasználat tanítását. 1-3.
évfolyamon az anyanyelv tantárgy keretén belül, 4-8. évfolyamon az informatika
tantárgy részeként, csoportbontásban. Amíg az osztály egyik fele a
számítástechnika teremben informatikát tanul, addig a többiek a könyvtárban
könyvtárhasználati órán vannak. A felsős évfolyamokban a magyar tantárgy még
további gyakoroltatással segíti a megerősítést. Tantestületünk valamennyi tanítója,
tanára tudja, elfogadja, hogy könyvtárunk sajátos lehetőségeivel, eszközeivel a
tanulási-tanítási folyamatokat erősíti, segíti. Háttér a hatékonyabb, élményszerűbb
tanuláshoz, színesebbé teheti azt.
A NAT tudásalapú társadalomról, élethosszig tartó tanulásról, az
információforrás használatának megtanításáról, eszközhasználat tanításáról, a
folyamatos önművelés igényének kialakításáról beszél, s ehhez négy
könyvtárhasználati ismeretkört határoz meg:
– Általános könyvtárhasználati ismereteket, amelyek segítik a különböző
információhordozókban, illetve a könyvtárban való tájékozódást.
– Dokumentumismeretet, a dokumentumok tartalmi és formai megismerését,
az ezzel kapcsolatos technikák elsajátítását
– A könyvtári tájékoztató eszközök használatának elsajátítását, a
dokumentumok gyors eléréséhez.
– A szellemi munka technikáját, a különböző forrásokból szerzett információk
feldolgozásának, alkalmazásának műveletsorát.
Ez az ismeretanyag az önálló ismeretszerzés elsajátítását, a tanulók
könyvtárhasználatra
való
felkészítését,
informatikai
szemléletük
és
információkeresési szokásaik kialakítását tűzi ki célul. Eszközül ehhez a könyvtár
szolgál, jól használható, szakszerűen elrendezett állományával, korszerű
információhordozóival, és könyvtár-pedagógiai munkájával, amelyben részt vesz
az egész tantestület. Örülök annak, hogy iskolánkban ezeknek a feladatoknak a
megvalósítására lehetőséget kaptunk. Célunk, hogy diákjaink tudják és akarják
használni a könyvtárat, váljon igénnyé, szokássá az információszerzésnek ez a
módja.
A következőkben azok közül a tevékenységek közül válogattam, amelyek
könyvtár-pedagógiai munkánkban szerepelnek.
Az ismerkedés a könyvtárral első osztályban kezdődik. Már év elején, amikor
az iskola tereivel barátkoznak, tesznek egy látogatást a könyvtárban. Amikor
megtanulták a betűket, jönnek az első könyvtári órára. Személyes élményeiket
fogalmazhatják meg saját könyveikről, könyvesboltról, könyvtárról. Számba
veszik, hogy mi is található a könyvtárban, megismerkednek a kölcsönzéssel,
meglepődve hallgatják, amikor elmondom, hogy a számítógép nyolcadikos
korukig megőrzi, hogy hány könyvet kölcsönöztek ki, olvastak el a könyvtárból.
Megbeszéljük a könyvtárhasználat szabályait. A viselkedésre vonatkozó
rendszabályokat önmaguk alkotják meg, aztán ezt vetjük össze a könyvtár falára
kifüggesztett könyvtári házirenddel. Mindenki kap könyvjelzőt, választhat a
könyvek közül. Már most arra biztatom őket, hogy minden elolvasott könyv
szerzőjét, címét, a tartalmáról pár mondatot egy füzetbe jegyezzenek fel. Már
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ekkor tudatosítom, hogyha visszahozták a könyvtárba az elolvasott könyvet, én a
történetről, a szereplőkről, a miért tetszett? kérdésről szeretnék beszélgetni.
Bemutatom az Olvastad már? Ha nem, olvasd! ajánló falunkat, ahol mindig
találnak könyvajánlást, új könyveket.
Az alsó tagozatosok számára a könyvtár nagy vonzerő, ide a tanító néni
kísérete nélkül lehet eljönni, önállóan kölcsönözni, ahol időzni, válogatni,
olvasgatni, a könyvtárossal beszélgetni lehet. Az alsós könyvtárhasználati órák
játékosak, egyszerűek, összeállításukhoz nagy segítséget nyújt a rendelkezésre álló
sok-sok módszertani kiadvány.
A könyvtárhasználati órák mellett
törekszem
arra,
hogy
délutáni,
szabadidős programokat is kínáljak.
Ilyen jó hangulatú közös játék, az egy
évfolyam párhuzamos osztályai között
meghirdetett Torpedós játék. Egy 10 x
10-es játéktérben minden mezőhöz
kapcsolódik egy-egy kérdés, amelyre jó
válasz esetén a csapatok pontot kapnak.
Ha torpedós mezőt kértek, azért a jó
válasz több pontot ér. Ez a játék kapcsolódhat
egy-egy ajánlott olvasmány feldolgozásához,
vagy egy irodalmi műfajhoz, pl. mesékhez. A
játék izgalmas, érdekes, a 100 kérdés
kitalálása könyvtárosnak is nagy szellemi
kaland. A Népmese napján, Benedek Elek
születésének napján ilyen játékkal idéztük fel
mindazt, amit a népmesékről tudhatunk.
Az alsó tagozatos könyvtárhasználati
foglalkozások azt a célt szolgálják, hogy a
gyerekek bátran használják a teret, tudjanak
önállóan is eligazodni, becsüljék a könyvet,
szeressenek
olvasni,
akarjanak
olvasmányiakról beszélni.
Tanulmányi versenyekre készülve biztos
háttér a könyvtár, és sok-sok fejlesztő
feladatot tartalmazó pedagógiai irodalma a
hátrányos helyzetű, lemaradó diákoknak is az osztálytanítókon keresztül segítség.
Rendelkezik könyvtárunk egész osztálylétszámnak megfelelő kötelező és ajánlott
olvasmányokkal az alsó tagozatosok számára is. Videotárunk és
hanglemezállományunk a képi és hangzó dokumentumokkal színesítik, egészítik
ki a könyvek sorát.
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A felső tagozatos tanterv vázát már korábban ismertettem. A
könyvtárhasználat tanításával célunk az, hogy az érdeklődő diákok tudják
használni a könyvtárat, a könyveket, a
különféle
forrásokat
az
ismeretszerzéshez.
Mindig
arra
törekszem, kolléganőmmel, Kovács
Beával együtt, hogy játékosan, sok-sok
feladaton keresztül, a közös munkára
építve történjen a tanórai munka. A
könyv tartalmi és formai elemeiről

tanulva mindenkinek meg kell terveznie a
saját könyvét. Ki kell keresnie a nevét
kifejező Cutter-számot a Raktározási
táblázatból, meg kell keresnie a polcon,
hogy ki az a két szerző, akik könyve
mögé és elé a saját könyvét besorolja.
Amikor arról beszélgetünk, hogy milyen
a viszonyunk a könyvvel, az Idegen
szavak szótárából összegyűjtjük a biblio… kezdetű szavakat, és mindenkinek
választania kell önmagára egy jellemző szót: bibliomán, bibliofag stb. Érvelni,
indokolni kell a választást. A többieket meggyőzni arról, hogy érdemes
könyvmolynak lenni. Amikor a folyóiratokról tanulnak, meg kell tervezniük egy
folyóiratot, címet, rovatokat, cikkeket, híreket, apróhirdetéseket, reklámokat,
tudósításokat kell írni, címoldalt tervezni.
Nagyon szívesen oldanak meg a gyerekek referensz-kérdéseket, amikor a
kézikönyvek használatát tanulják. Törekszünk arra, hogy a kérdések az éppen
tanult tantárgyakhoz kapcsolódjanak, de olyan érdekességek legyenek, amelyek
nincsenek a tankönyvekben. Mindenki érdeklődési körének megfelelően
választhat. Célunk, hogy a feladatmegoldás során meghökkentő legyen az ismeret,
hogy ezzel is bizonyítsuk azt a kedvenc aforizmámat, hogy: „Minél nagyobb
ismereteink gömbje, annál nagyobb felületen találkozik az ismeretlennel.”
Törekszünk arra, hogy szemléltető ábrákkal, rajzokkal segítsük az ismeretek
rögzítését. Gondolattérképet készítünk.
Amikor a különböző könyvtári állományrészeket tanuljuk, akkor
mindenkinek el kell készítenie könyvtárunk alaprajzát, abban jelölni az
állományokat. De megtervezhetik képpel és szóval is álmaik könyvtárát. Nem
okoz gondot a könyvtári szakrend tudatosítása sem. A szaksajtó, szakmódszertan
jobbnál-jobb ötletekkel segíti a könyvtárostanárokat. Amikor toronyházat építenek
a különböző főosztályokba tartozó könyvekből, amikor az iskolatáskában lapuló
tankönyveket kell ETO számokkal ellátni, akkor úgy rögzülnek a főosztályok,
hogy nem is kell őket tanulni.
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Nagyon fontos része a tematikának a kézikönyvek megismerése, a
rövidítések, jelek, utalók használatának gyakoroltatása. Mindenkinek el kell
készíteni a kedvenc tantárgyának 3 címszavához a szócikkeket, rövidítésekkel,
jelekkel. Amikor a bibliográfiáról tanulunk, mindenki a hobbijához kapcsolódó
irodalmat kell, hogy összegyűjtse. Amikor a 7. osztályosokkal az önálló szellemi
munka technikáját tanuljuk, nagyon szívesen és ügyesen végzik a cédulázást, az
anyaggyűjtést. A könyvtártörténeti anyagrészhez az Internetet hívjuk segítségül, a
digitalizált Mátyás Corvinák oldalait lapozgatjuk. Mátyás könyvtárát videofilmmel
mutatjuk be. Aztán tervezünk, rajzolunk iniciálét, ex librist. Közben új tanulási
módszereket alkalmazunk,a gyermekek problémákat oldanak meg, kutatnak,
észrevétlenül, eszközjellegű tudás birtokába juthatnak. A könyvtárhasználati
órákon elsajátított ismeretekre építenek a szaktanárok. Tudják, hogy ezeknek az
ismereteknek a gyakoroltatása tantárgyközi feladat. Délutánonként jó érzés látni a
könyvek fölé hajló fejeket. Az első könyvtárhasználati órákon arról beszélgetünk,
hogy amit ezeken a foglalkozásokon megtanulhatnak, az biztosíték lehet arra,
hogy a többi tantárgyban is sikeresebbek lehessenek. Biztosíték lehet arra, hogy
napjaink információrengetegében eligazodjanak.
Iskolánkban 1979 óta lehetőségünk van a könyvtár-pedagógia eszköztárát
felhasználva a tanulást segíteni. Ma már a számítógépes oktató CD-k, CD-ROMok révén az egyéni gyakorlásnak is helyszíne könyvtárunk. Lehetősége van a
tehetséges,
versenyre
készülő
diákjainknak,
hogy
a
különböző
feladatgyűjteményeket, folyóiratokat, gazdag kézikönyvtárunkat, az internetet
használják. Honismeretet tanulhatnak azokból a kiadványokból, amelyeket lelkes
kollégáim írtak vagy állítottak össze. Örülök, hogy könyvtárosként ilyen
könyveket is kölcsönözhetek diákjainknak, hiszen ennek igazán nagy a pedagógiai
ereje. Könyvtár-pedagógiánknak fontos része az olvasóvá nevelés. Ezt
könyvajánlásokkal, a könyvről könyvért játékos feladatokkal, a kincskereső
könyvtári játékokkal, a szabadidő hasznos eltöltéséhez kitalált jókedvű
vetélkedőkkel, kiállításokkal, találkozókkal igyekszünk szolgálni. A
mindennapokban arra törekszünk, hogy iskolánk könyvtára minden lehetőségével,
könyvtár-pedagógiájával egész iskolai közösségünket szolgálja, segítse.
Györei Istvánné
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A 3. b osztály munkája

Töklámpás dal
Lakótelep szögletében
Húzódik meg a Mikszáth.
Opel szalon, MOL benzinkút
Levegőjét nem rontják.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom

Vidám sereg gyülekezik
Reggelente udvarán,
Labda gurul, szól a móka
Kisdiákok ajakán.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.

30 éve építették,
Idén ősszel ünnepel.
Sok nagydiák őrzi nevét,
Emlékezik szívesen.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.

Tábortűznél áll a csapat,
Lángja festi arcunkat.
Tökfejekben gyertya pislog,
Esti szellő simogat.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.
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Elég már a móka mára,
Ideje hazamenni.
Lakótelep, Gomba város
Tudjon végre pihenni.

▼

Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.
Cin-cin cillárom,
De jó az én világom.
Tóth Irén

A 3.b osztály rajza

Karácsonyi hangverseny 2009.
Forgatókönyv
Jó estét kívánunk valamennyi kedves vendégünknek!
Lám, újra eljött a karácsony, és vele együtt az ünneplés ideje.
Köszöntsön december 24-e kemény faggyal, hófúvással vagy szelíd napsütéssel,
rejtse Jézuska vagy Télapó az ajándékot a karácsonyfánk alá, a karácsony
mindenképpen kimagaslik ünnepeink sorából.
Iskolánk életében is az egyik legjelentősebb esemény az évről évre izgalommal
várt hangverseny, mi azonban ma nemcsak a karácsonyt ünnepeljük, hanem – mint
az egész tanéven át – iskolánk fennállásának 30. évfordulóját is. Ez a jubileum
minden rendezvényünket áthatja, és alkalmat ad az emlékezésre.
Megkérjük igazgató bácsit, hogy nyissa meg a Mikszáth Utcai Általános Iskola 30.
karácsonyi hangversenyét!
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Brunner István megnyitója
A karácsony nem jubileumi ünnep, hiszen évről évre ránk köszönt. Megállít
bennünket a hétköznapok rohanásában, szívünket megtölti melegséggel és
mindannyiunkban megszólaltatja a szeretet örök csengettyűjét.
Ez a hang a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Az ünnep hangulatában a
másik emberre figyelünk és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek,
azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem a drága
ajándékok jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk.
Ezek a gondolatok elevenednek meg műsorunk első jelenetében. Az alsós
színjátszó gyerekek és a reneszánsz tánccsoport közös előadásában megszólaló
Karácsonyi álom című darabot Horváth Lászlóné, Piroska néni és Tanai Gyuláné
Adri néni közösen állították színpadra.
Karácsonyi álom (színjátszó csoport– reneszánsz táncosok)
Iskolánk felsős énekkara is jubilál, hisz a kezdetektől, tehát épp 30 éve csendültek
fel először a zsibongóban az első dallamok az akkori kisdiákok ajkán. S azóta már
sok száz gyerek zengte, énekelte, dúdolta a közkedvelt vagy épp kevéssé ismert
dalokat.
Stamler Edit néni, iskolánk énektanára épp 25 éve vezényelte először a kórust, s
bizonyára Önök között a közönség soraiban is ülnek olyan anyukák, apukák, akik
hajdan itt a színpadon izgultak vele együtt, hogy a heteken, hónapokon át gyakorolt
dalok a lehető legszebben szólaljanak meg. Hogy a néha keservesen lassan – vagy
a hangverseny közeledtével inkább szédületesen gyorsan – múló próbák
eredményeként megajándékozzák a közönséget a zene, a dal csodájával.
Ugye, emlékeznek? Vagy már megkoptak az emlékek? Énekkarunk segíti felidézni
a régmúlt és a jelen iskolájának hangulatát Báthori László és Mericske Zoltán
zenéjének segítségével. A dalok címe: Születés, Suli-buli és a Csúzli dal.
Felsős énekkar
Kórusunk természetesen két karácsonyi dallal is készült a mai estére. Elsőként a
Republic együttes Díszítsetek fel! című dalában egy karácsonyfa gondolatait
mesélik el, majd a Neoton együttes jól ismert dalával búcsúznak, címe: Ha elmúlik
karácsony
Énekkar
Linha Zoltánné, Gyöngyi néni osztályai is évről-évre szereplői
hangversenyünknek. Most a magyar karácsonyi ünnepkör egyik legkedvesebb
szokását a betlehemezést elevenítik fel, melyben tanúi lehetünk a kis Jézus
születésének, s a pásztorok köszöntésének. A jelenetet Csorba Piroska írta, előadja
a 2. b osztály.
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A régmúlt idők karácsonyait felidéző betlehemesek után, szintén a Kis Jézus
születését, az angyal szólását és a pásztorok látogatását idézik a következő
népdalok.
S akik megszólaltatják: Nádor Zoltán 5. és Tárnai Bálint 4. osztályos tanulók.
Népdalok (Nádor Zoltán – Tárnai Bálint)
Az 5. a és 5. b osztály összesített kórusa a téli iskolai élet hangulatát mutatja meg,
két dal segítségével. A korai kelés, a sötétben botorkáló álmos tapogatózás, sőt a
matek dolgozat – no meg a benne maradt puska –, szörnyűségei után jó arra
gondolni, hogy a szünetben csúszkálhatunk, vagy hóembert építhetünk az
iskolaudvaron. Dalaik címe: Egy szegény kisiskolás panaszai és a Hóbábuk.
5. a – 5. b osztály kórusa
Kedves közönségünk, tudják Önök, hogy mi köti össze a következőket: malac,
négylevelű lóhere, patkó, kéményseprők? Ugye mindenki rögtön rájött: a
szerencse.
Akkor gyorsan keressenek a ruhájukon egy gombot, nehogy elszalasszák a
szerencséjüket, hisz Tanai Adri néni kéményseprő gyerekei következnek egy
vidám tánccal. Tessék kívánni valamit. Én sok szerencsét kívánok mindnyájuknak.
Kéményseprők tánca (2. a)
Karácsonyi hangversenyeink elmaradhatatlan szereplői azok a kis dalosok, akik az
alsós énekkarban készültek szorgalmasan hetek óta, hogy bemutatkozzanak ma
este. A kis elsősök először állnak most a Mikszáth színpadán. Köszöntsük őket
nagy szeretettel.
A tapasztalt 2-3-4. osztályosokkal közösen most négy karácsonyi dalt énekelnek.
Ezek: Hull a hó, hull a hó, Szent Miklós a hulló hóban, Adventi hírnök, Jaj de
pompás fa.
A kórust Mód Lászlóné, Márta néni vezeti.
Alsós énekkar
Kedves közönségünk!
Lassan hangversenyünk végéhez közeledünk.
Köszönjük, hogy részesei voltak a 30 éves évfordulóját ünneplő Mikszáth Utcai
Általános Iskola karácsonyi koncertjének.
Koronázzuk meg közös ünneplésünket közös énekléssel. Elsőként az összkar
előadásában hangozzék fel az iskola 25. évfordulójára született Mikszáth-dal,
melynek szövegét Horváth László iskolánk tanítója írta, zenéjét egy szülő, dr.
Zákányi Csaba szerezte.
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Mikszáth dal – mindenki

Karácsonynak éjszakáján…
A műsort összeállította: Stamler Edit
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Farsang
Sikerült!
Minden év februárjában megrendezzük jelmezbálunkat, ez az előző évben se
volt másképp. Akkor még 5. osztályosok voltunk. Irénke nénivel közösen kitaláltuk,
hogy eljátszunk valamilyen tv show-t.
Úgy gondoltuk azonban, hogy nem lemásoljuk, mert azzal vidám, eseménydús
sikert nem arathatunk. Ezért megpróbáltuk a szereplőket másként, valahogyan a
saját környezetünkbe beilleszteni. Így lettek a páros tánc versenyzői a mi kis
darabunkban a tanáraink. Nem volt könnyű, hisz a jelmezkészítésen kívül még ott
volt a forgatókönyv írása is. Ez sem ment olyan simán, mert ötletekben ugyan
gazdagok voltunk, de vigyáznunk kellett arra, hogy a viccelődéseink ne legyenek
sértőek. A szereplők műsorszámait és a szöveget úgy állítottuk össze, hogy minden
tanárunk magára ismerhessen. A készülődés volt azonban a legizgalmasabb.
Napokig tervezgettük a lányokkal, hogy ki mit vesz fel. Én a barátnőmmel hosszan
és aprólékosan terveztem meg a fellépőruhámat. Otthon anya segített. Ő adta
ugyanis a ruhákat. A legizgalmasabbak azonban a fellépés előtti percek voltak.
Ekkor láttuk meg igazán, hogy kinek milyenre sikeredett a jelmeze. Izgultunk!
Nekem már pirosítót se kellett az arcomra tenni, mert az izgalom két piros folt
formájában ült ki az arcomra.
Mindenkin látszott a feszültség. Ilyeneket hallottam, hogy: „Jaj csak el ne
tévesszem a szöveget!”, „Csak rá ne lépjek a ruhámra!”, „Jaj, csak el ne essek a
magas sarkú cipőmben!”
Egyszerűen nem bírtunk magunkkal. Nevetgéltünk, hangoskodtunk, izegtünkmozogtunk. Irénke néni – akinek nagyobb rutinja volt a fellépéseken – tudott csak
bennünket lecsillapítani. Végre felvonultunk. Eközben Anettel beszélgettem:
– Én úgy izgulok, még soha nem beszéltem mikrofonba –- mondtam neki.
– Én meg nem szoktam magas sarkú cipőben mászkálni – mondta, de a
mondatot már nem tudta befejezni az én magasságomban, valahol jóval lejjebb
botladozott és fulladozott a nevetéstől. A nézők tapssal fogadtak bennünket. Vidám
szövegeink megnevettették őket. Végül is jó hangulatot varázsoltunk az aulába. A
zsűri második hellyel jutalmazott bennünket.
Utána napokig égtünk, igaz nem szombat esti lázban, hanem a boldogságban.
Gergő Virág
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A 6. a osztály farsangi dala
(Kánkán)

Évfordulót ünneplünk, 30 éves a Mikszáth,
Mit tehetnénk az osztállyal, hogy emeljük a rangját?
Kézilabda, mezőfutás, dalverseny és pályázat,
Mindenki ott tüsténkedik, ahol áll a feladat.
Gyertek, fiúk, gyorsan-gyorsan, meg is kell már beszélni,
Mit csináljunk, ki mit vállal, nem akarunk leégni!
Menjetek csak, hová tetszik, elkísérünk titeket,
És kényelmes karosszékből hallgatjuk a híreket.
Nem, addig az, uraságok, gyertek már segíteni!
Eszemben sincs pedálozni, hagyjatok már pihenni!
Mozogjatok, kettő, három, ez itt nem a Moulin Rouge!
Jó az ötlet, gavallérok, senki sincs, ki belehúz.
Legyen rúzs, ha akarjátok, de ne menjünk messzire,
Párizs helyett Marcaliban mulathatunk kedvünkre,
Télbúcsúzó, farsangi bál, ha a szíved odahúz,
Tudd a helyed, ahol várnak, legyen neve: Mixi Rouge.

A 6. a osztályosok műsorából
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Március 15-e
Ünnepi műsor

Egyszer leszakadt az ég a földre, jelenné lett a jövendő…a forradalom kitört
Olaszországban!
…vándorolt fölfelé, egyszerre Párizsban termett,…
...lángja becsapott Németországba, egyre tovább harapózott,
végre Bécset is felgyújtotta!...Bécset!
(8 tanuló)
– A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek. Reggel a
Pilvax kávéházból indultak el történelmi útjukra.
– Először az egyetemeket járták végig.
– Lefoglalták a Landerer és Heckenast nyomdájának egyik gépét,
kinyomtatták a Nemzeti dalt és a tizenkét pontot.
– A Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést tartottak.
– A pesti városháza elé vonultak és a városi tanáccsal elfogadtatták a tizenkét
pontot.
– A tömeg Budára vonult, hogy a Helytartótanács engedje szabadon
sajtóvétség miatt fogva tartott Táncsics Mihályt, és engedélyezze a Nemzetőrség
szervezését.
– Táncsicsot lelkes diadalmenet kísérte Pestre.
– Este a Nemzeti Színház díszelőadást tartott.
(dal: 2 tanuló)
Zsír fogytán, bor apadtán
Tengtek a jobbágyfalvak.
Füsttelen tűzhelyeken
Főzték a forradalmat.

▲

64

▲

▼

VALAMI MINDIG TÖRTÉNIK

▼

Nemzetiszín lobogó
Röpült a szemek előtt,
Behasadt fecske farka
Verte a zöld levegőt.
Félelmes tavaszidő
Láttatott seregeket…
Gyönyörű elgondolni
Azt, ami nem lehetett.
(Szöveg: mesélő 1., Boda Vince, vásári nép)
(mesélő 1:) Hatalmasra dagadt a tömeg a böhönyei vásártéren. Trombita,
harmonika, dobszó adta a kíséretet. A csődület közepén egy mindenféle zölddelvirággal megtűzdelt szekér. A szekéren pedig egy markos férfiember
harsánykodott.
(Boda Vince) – „Rajta fiatal emberek, gyűjjetek velünk Kossuth táborába, védeni
köll a Hazánkat!”
(tömegből) – Osztán hunnan gyühetett ez a kiabálós?
(Boda Vince) – „Boda Vince a nevem, Kaposbul gyüttem, én lennék a kiküldött
megyei verbuváló őrmester! Mer új ellenség gyün délfelű!”
(Boda Vince kiugrik a szekérderékból és meglengeti a karját:) – „Amellikőtök
gyün közénk, ide állon mellém!”
(tömegből:) – Megyek is! – Ott a helyünk! – Én is elmegyek!
(mesélő 1:) Sokasodtak is egyre a kiabálós katonaforma mellett az emberek.
(mesélő 2, Noszlopy Gáspár, tömeg)
De mindenfelé tartottak toborzókat, így Niklán is, ahová Kossuth Lajos izenetét
vitte Noszlopy Gáspár, a marcali szolgabíró.
(Noszlopy)
„Magyar Testvérek! Kossuth Lajos kormányzó felszólít minden igaz magyart, ki s
hazáját és a szabadságot igazán szereti, tömörüljön a Kossuth apánk által kibontott
szabadság zászlaja alá, mert új eszmék viharzanak nálunk: a szabadság eszméi. A
magyar haza nem fog adósa maradni a szabadság harcosainak. Fegyverre, kinek
magyar lelke van! Fegyverre, kinek karja van! Az ügy nagyon sürgős, tétovázásra
nincs idő! Mindent a hazáért, s mindent a szent szabadságért!
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Gyorsan kell cselekednünk, a veszély nagy. A rabló bérenchad már Keszthely felé
tart.”
(tömeg)
„Elmegyünk, mindannyian elmegyünk!”
(mesélő 3 – olvashatja)
Így aztán erről a vidékről is indult sereg Pákozd és Sukoró felé. Már ha szabadott
seregnek nevezni ezt a nagyjából 1400 katonát. A környező uraságok mind adtak
nekik élelmet. Kovácsiból Barcza Ödön, Nagy Pál, Juhász Kálmán, Márffyék,
Csoknyáról gróf Mantuáno. Keszthelyről gróf Festetics Tasziló. Sáripusztáról,
Kéthelyről, Varjaskérről, Mesztegnyőről pedig a Hunyady gróf. Meg a többiek is
valahányan, akik nincsenek itt most név szerint megemlítve. Az öreglaki gróf – a
Jankovics – pedig egyfolytában őrlette a beszállított gabonát a Buzsák melletti
Ciframalomban. Hogy kenyér lehessen majd belőle a katonáknak. A sári
cifracigánytelep mesteremberei kézzel kikalapált vas- és rézüstökkel gazdagították
meg harcosokat. Hogy azokban főhessen a menázsi. Az úrasszonyok meg –
gondolva az ütközetekre is – saját kezűleg készített tépésekkel látták el a
szanitéceket.

(dal: 2 tanuló, osztály)
Ne késsetek harangok,
Siessetek csatába,
Isten tornyából szálljatok
A szegény föld sarába.
Segíts harang dörögni,
Nyelved így megmarad,
Most majd ágyú dörgi el
Imádságodat.
Templom lett az égbolt,
Csaták tere benne
A szabadság oltárához
Ágyúk térdepelnek.
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Nem lesz üres a tornyod
Ne félj harang, ne félj.
Szívünk ott fenn dobban
Egy még szebb tornyodért.
Szabadság lesz a tornyod
Ne félj harang, ne félj.
Add hát kölcsön nyelved
Dörgéssel beszélj.
Úgy élünk tovább,
Ha most mind meghalunk,
A szabadság istenéhez
Ágyúkkal imádkozunk.
Álmodtam az éjjel, puszta lett a világ.
Százezernyi sírhantra nem került virág.
Álmodtam, hogy hős anyák fiúkat siratták,
S tiltva volt az ünnep is, mikor győzött
A szabadság.
Győzni fogunk ha itt már
Seregben ágyú áll.
Az obsitos harang is egyszer
Tornyába visszaszáll.
Elfeledjük majd lassan
A harcot, vérözönt,
A béke minden ágyút
Haranggá visszaönt.
(mesélő 4:) Jöttek aztán még szíveket simogató győzelmek,
De jöttek reményeket rontó vereségek is. A harangokból
öntött ágyúk sem bírtak el a túlerővel…
(versként)
Fehér zubbonyban,
Sötét nadrágban az úton futok,
Hátam mögött,
Vive la republik – két ló dobog.
A hátam mögött
Vashegyek futó célra hajlanak,
Dzsidája végét
Kengyelbe akasztja a két lovas.
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(vers) A
Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanítottalak?!
Vagy ha elmult s többé vissza nem jő
A víg ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,
Fiaim, csak énekeljetek!
B
A bokorban itt az ősi fészek,
Mely növelte könnyű szárnyatok,
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte:
Úgy tennétek, mint az emberek?
Itt hagynátok, idegent cserélve…?
Fiaim, csak énekeljetek!
(dal: osztály)
Tisza partján elaludtam,
Duna partján fölébredtem.
Nappal hold ezüstje pólyált,
Éjjel nap sütött felettem.
Ringatóztam két karodban,
Pedig én daloltam benned.
Keresgéltél sűrű lombban,
Elbújtam két kék szemedben.
Hópehely, az égig szálltam,
Csillaglány, földig hajoltam.
Tisza partján felébredtem,
Duna partján elaludtam.

Összeállította: Horváth László
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A magyar nyelv napjai
,,Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól
válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen
fog.”
Kölcsey Ferenc

Anyanyelvünk évenkénti nagy ünnepe a magyar nyelv hete. 1967-ben
hirdették meg első alkalommal a máig élő rendezvénysorozatot. E hétnek mindig
van egy fő gondolata, amely a nyelvhasználat és a nyelvművelés időszerű
kérdéseihez kapcsolódik. Iskolánk hagyományrendszerének 16 éve részét képezi az
említett programsorozat.
Minden ismeretünk között a legfontosabb az anyanyelv ismerete, helyes
használata. Ez nemzeti megmaradásunk alapja. Rendezvényeink célja, hogy
tanítványaink minél többen és minél alaposabban megismerjék nyelvünket, az
emberi szellemnek ezt a csodálatos alkotását. A nyelvi délutánokon nagy szerepet
kap a játékosság, az alkotóképesség, a nyelvszemlélet gazdagítása.
Hiszünk abban, hogy a magyar nyelvvel való foglalatosság lelkessé bűvöli
tanítványainkat, beszédüket , írásukat pedig kifejezőbbé és magyarosabbá színezi.
Az érvényben lévő oktatási dokumentumok fejlesztési követelményeiben is
szerepel: ,,az eredményes nyelvi ismeretnyújtásnak együtt kell járnia a
nyelvszemlélet gazdagodásával: a magyar nyelv sajátosságainak, szépségének
fölismerésével, értékeinek megőrzésére vállalt felelősséggel.”
Kiláné Meggyesi Zsuzsanna

Reneszánsz-hét
Úgy kezdődött, hogy bepöfögött iskolánkba az idővonat, és egy rövid utazásra
toborozta össze a mikszáthosokat. Egy kis kóstolót ígért a 15-16. század
kultúrájából, mindennapjaiból. Aki kedvet kapott a felszálláshoz, az egyben
Mátyás király fekete seregét is gyarapította, és ezáltal esélyt kapott arra, hogy a
különböző próbatételek által megedződve az utolsó napi lovagi játékokban szerzett
érdemei elismeréseképpen lovaggá nemesüljön.
Az első napon megnyíltak a királyi műhelyek.
A fodrászműhelyben szemünk láttára lettek kislányokból rövid idő alatt
masnis és fonatos kisasszonyok. A konyhában királyi kukták sürögtek-forogtak a
korhű harapnivalók és gyümölcsöstálak körül. A szabászműhelyben aznap délután
sok kobakra készült selyemből, bársonyból barett. A gyöngyfűzők bámulatos
ékszereket varázsoltak, a fazekasműhelyben ötletes agyag- és sógyurma tárgyak
születtek. Az írástudó deákok a kancelláriában szorgoskodtak, ahol kódexet
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másoltak, vagy iniciálét terveztek. Külön helyet kaptak a nemesi címer- és
zászlótervezők.
A második napon Mátyás király udvarában vendégeskedtünk. Drámajáték
keretében osztozhattunk az uralkodás gondjaiban, és élveztük az örömeit is. Végül
korabeli zene töltötte be a palotának használt tornatermet. Reneszánsz táncosok
érkeztek, majd pedig valamennyien táncra perdültünk.
Egy másik délután internetlovagok lepték el a számítástechnika terem gépeit.
A reneszánszév tiszteletére kínált többféle képösszerakó és rendszerező játékban
mérhették össze gyorsaságukat és kombinálókészségüket.
A következő napon a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” jelmondattal
Mátyás udvara a műhelyekben készült alkotásokból összeállított kiállításokban
lelhette tetszését, sőt a rangsorolásukban is részt vett.
Az időutazás utolsó napja aztán újra mindenkit megmozgatott. Az iskolaudvar
és a sportpályák minden sarkában reneszánsz kori gyermekjátékok, és lovagi erőés ügyességi próbák zajlottak. A küzdelem mindenki vérét feltüzelte. A hangulatot
csak emelte, hogy maga Mátyás király is megszemlélte az eseményeket.
Mire a lovaggá ütés szertartása elkövetkezett volna, váratlanul megnyíltak az
ég csatornái. A hirtelen kerekedett zápor az egész királyi udvartartást a zsibongóba
kergette. Sebaj! A győztes lovagok a kicsit ázott háznép jelenlétében tették le
ünnepélyes esküjüket, majd az oklevelek és egyéb jutalmak kiosztásával a
ceremónia véget ért.
Szép munka volt!
Szülők, diákok, volt tanítványok, iskolaközi és intézményen belüli kollegiális
együttműködés bábáskodott a siker fölött. Köszönjük!
Külön köszönettel tartozunk a projekthét lelkes külsős támogatóinak:
Vapetlics Andrásné, Samu Andrea, Varga Alexandra fodrásznak,
Németh Nikoletta kozmetikus és sminkmesternek,
Király Csilla dekoratőrnek
Kulcsár János gyakorlati oktatás vezetőnek
Szabó Lajosné, Ferencz Jenőné szakoktatónak
Nagy örömünkre nyugdíjas kollégáink is szerepet vállaltak:
Csordás Ferencné
Déghy Lászlóné
Monostori Lászlóné
Nádas Józsefné
Köszönet illeti a különböző szakterületeket képviselő műhelyvezető
kollégákat, munkatársakat:
Guriczáné Kaposi Györgyi, Gaál Tiborné, Sárkány Zsolt Péterné, Tanai
Gyuláné, Györei István, Györei Istvánné, Kiláné Meggyesi Zsuzsa, Stamler Edit,
Horváth László, Balogh Viktória pedagógusokat, továbbá Varga László
karbantartót.
Tóth Irén
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A 2. a osztály rajza

Magyar nyelv hete az alsó tagozaton
Iskolánkban évek óta hagyomány a Magyar Nyelv Hetének megrendezése. A
sokrétű programok miatt az utóbbi időben már több hétig is eltart.
E rendezvénysorozat lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek sokoldalú, színes
tevékenységek során ismerkedjenek meg anyanyelvükkel. Szeressék meg azt,
vegyék észre szépségét. Sok értékes verset, mesét mondjanak el, hallgassanak meg.
A különböző versenyek jól szolgálják a kiemelkedő képességű tanulók
fejlesztését.
A játékos vetélkedők, az anyanyelvi társasjátékok pedig az összes alsó
tagozatos gyerek számára izgalmas időtöltés.

Részletes programjaink
1. Rajzversenyek
Évfolyamonként egy-egy népdalhoz, vershez, meséhez, közmondáshoz,
szóláshoz illusztráció készítése. A díjazott alkotásokból kiállítást rendezünk,
amely egy évig látható az iskola zsibongójában.
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2. Vers, mese, prózamondó verseny
Mind a négy évfolyamon meghirdetjük. A gyerekek magyar írók, költők
műveiből vagy népköltészeti alkotásokból válogathatnak.
3. Szépkiejtési verseny
A 4. osztályos jelentkezők szabadon választott, és kötelezően kijelölt szöveget
olvasnak fel. Zsűri dönti el, kik beszélnek, olvasnak a legszebben, ők
képviselik iskolánkat a körzeti versenyen.
4. Szépírás, helyesírás, fogalmazás, szövegértés, komplex anyanyelvi
verseny
A szépírás verseny a 2. osztályosok között kerül megrendezésre.
A helyesírás, a fogalmazás, a szövegértés terén a 3. és 4. osztályos, nyelvüket
szerető és jól ismerő tanulók mérik össze tudásukat.
A megoldandó feladatok a magyar nyelv, az irodalom életkornak megfelelő, de
a tananyagon túlmutató ismeretét, alkalmazását feltételezi.
A versenyeket ünnepélyes eredményhirdetés zárja, ahol az első három
helyezett könyvjutalmat és oklevelet, a negyedik, ötödik helyezett oklevelet kap. A
díjazás költségeit a diákönkormányzat biztosítja.
A legjobban teljesítők képviselik iskolánkat a különböző körzeti versenyeken.
A programsorozatot minden évben emlékezetes esemény zárja. Színházi
előadás, Hova tovább játékos vetélkedő, A Roxínház fellépése, Mi lehet a párja?
játék.
Horváth Lászlóné

Diákönkormányzat
A Diákönkormányzat az elmúlt évtizedben egyre erőteljesebben vállalta fel a
diákok érdekképviseletét és a szabadidős tevékenységek megszervezését. Ez
mutatkozik meg a minden tanév szeptemberében újra létrejött Diáktanács
megalakulásában és demokratikus működésében. Az éves feladattervek
kidolgozásakor a diákvezetők igyekeznek megőrizni a régi szokásokat,
hagyományokat, de új kezdeményezések is indulnak. Különösen 2004-től érdekes
eseményekkel bővült a DÖK éves programpalettája.
– A minden év szeptemberében meghirdetett faliújság díszítési verseny
továbbra is az iskola szépítését, a tanulók esztétikai érzékének, kreativitásának
fejlesztését szolgálja.
– Nagy élményt nyújt a tanulóknak az őszi vásári futáson és
tombolasorsoláson való részvétel.
– Októberben, igény szerint tavasszal is a Diáktanács papírgyűjtési akciót
hirdet. Ezzel az osztályoknak kiváló lehetőséget teremt az osztálypénz
gyarapítására.

▲

72

▲

▼

VALAMI MINDIG TÖRTÉNIK

▼

– A 2004/2005-ös tanévtől kezdődően új programként valósul meg a minden
év október végén megrendezendő töklámpás kiállítás és tökfesztivál. A diákok
nagy lelkesedéssel készítik az ötletes töklámpásokat, melyeket a DÖK egyénileg és
osztályszinten is jutalmaz.
A tökfesztivál nagyszerű hangulatát érdekes programok biztosítják, így a Ki
mit tud? játékos ügyességi vetélkedők, szellemsimogató jelmezverseny, az iskola
körüli felvonulás, 2007-ben az Euro park szabadtéri színpadán való szereplés,
vendégegyüttesek fellépése, 2007-ben break bemutató. 2008-ban a Délipart rock
együttest, 2009-ben a Marcato ütőegyüttest láttuk vendégül.
Az est fénypontja az iskola udvarán meggyújtott tábortűz, amely körül együtt
énekel kicsi és nagy diák.
– Továbbra is együtt díszítjük fel a karácsonyfát és a zsibongót a karácsonyi
hangverseny előtt.
– Minden év februárjában a DÖK megrendezi a diákok kedvenc programját, a
farsangi karnevált.
– A 2004/2005-ös tanévtől indította útjára a DÖK a fordított napot. Először
2005. április 1-jén tartottuk, melyet a rendkívül népszerű diákigazgató-jelöltek
kampánya és a diákigazgatóválasztás előzött meg. A tanulók mindig nagy
izgalommal dobják be szavazócéduláikat – rajta kedvencük nevével – a
szavazóládába.
A fordított nap a megválasztott diákigazgató hatalomátvételével kezdődik. A
délelőtti tanórákat a diákok tartják. Erre a napra a szaktanárok is az iskolapadba
kényszerülnek. A meghosszabbított szünetekben ötletes programok várják a
tanulókat, délután pedig discoban és sportversenyeken szórakozhatnak.
Diákigazgatók: 2004/2005.: Szívós Marcell
2005/2006.: Szabó Hermina
2006/2007.: Pamuki Gergő
2007/2008.: Szántó Kristóf
2008/2009.: Deák Zsófia
– 2005 júniusában Horvátkútra szervezett a DÖK iskolai szintű túrát, a
következő években már a városi fürdő területén versenyeztek az osztályok, ahol
úszóversenyek és sportprogramok is várták a tanulókat.
– 2008. június 11-t az „Együtt a mozgás öröméért!” nevű pályázat keretében
töltöttük. Kiemelt területek voltak: mozgás szülőkkel, nagyszülőkkel, valamint az
egészséges életmód és táplálkozás.
– A DÖK folyamatos pénzbeni támogatást nyújt minden tanévben a nem
DÖK által szervezett versenyek, táborok lebonyolítóinak.
– A DÖK igyekezett megtartani és felújítani a kedvelt, hagyományos
programokat és új lehetőségeket is teremteni a tanulók közösségi életének
fejlesztése érdekében, és ezt a célt tűzi ki maga elé a jövőben is.
Horváthné Simon Zsuzsanna
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Diákigazgatói programbeszéd
Jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a vidám pénteki napon!
Sok szeretettel köszöntöm tanárainkat, akik kénytelenek lesznek ma az
iskolapadba beülni, ahol újra átélhetik a diákélet keserveit és nehézségeit.
Köszöntöm kollégáimat, Deák Zsófiát, aki az alsós igazgatóhelyettes szerepét
vállalta a mai napon, és Rózsa Dánielt, aki a felsős igazgatóhelyettes nehéz
munkáját veszi a nyakába.
A mai napon én leszek iskolánk új igazgatója, ezért köszönöm mindenkinek aki
rám szavazott, hogy megtiszteltek bizalmukkal, és lehetővé tették számomra, hogy
ezt a napot mint hetedikes diák megvalósítsam. Köszönöm nektek!
Ez a nap a miénk! Unatkozni nem fogtok, ezt megígérhetem! Ez a nap a
jókedvvé, a vidámságé, mert olyan programokat, versenyeket szervezünk, ahol
jókat nevethettek, kreatívak lehettek, és mindenki kedvére vehet részt abban a
feladatban, ami őt érdekli.
Ma megküzdhettek a kiírt programok díjaiért! Harcra fel!
Ma szünetekben jó zeneszámok szólnak.
Ma nem kell izgulni, hogy nem lesz kész a házi feladat, mert ma nincs lecke,
felelés és dolgozatírás! De mi megleckéztetjük az új „diákjainkat”!
Kérlek benneteket, hogy segítsétek az új diákok beilleszkedését, és segítsetek
nekik a gátlásaikat leküzdeni, hogy Ők is nagyon jól érezzék magukat a mai napon,
és sok szép és jó emlékkel a szívükben térjenek haza és meséljenek!
Ajaj! Látom szegény igazgató bácsit, hogy mennyire szomorú és nem tud mit
kezdeni magával így munka nélkül. Ne izguljon, minden rendben lesz, és nem
fogjuk az iskolát romokba dönteni! Élvezze a szabadnapot! Elég, ha én izgulok!
Tudja, a fiataloknak is lehetőséget kell adni, hogy kiélhessék a bennük szunnyadó
ambíciójukat!
Kérem, hogy a 7. b osztályba legalább egy órára szíveskedjen bemenni, és így
érezzék, hogy az osztályközösség szerves tagja! Ami tilos: Lesni, az óra alatt
beszélgetni, enni, a rágót a padra ragasztani, a mobiltelefont használni, és MP3-t
hallgatni, a tanárokat molesztálni!
No és hogy mit szabad? Tanulni, tanulni, tanulni! Ezenkívül az osztályban
szabadon választhat padtársat.
Kedves gyerekek! A ti feladatotok lazítani, a programokon résztvenni, és jól
érezni magatokat.
Még egyszer köszönöm a szavazatokat. Igyekezni fogok igazgató bácsihoz
méltón viselkedni, a nehéz és sokoldalú feladatot megvalósítani!
Kezdődjék a móka! Hajrá Mikszáth!
Szántó Kristóf
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Diáknap – fordított nap
Szántó Kristóffal, az új igazgatóval
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„Mérlegre fel!”
„Amit eszel, azzá leszel!”

2008. február 29-én mérlegre szökkent a Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskola apraja-nagyja.
Az Arcadia-Reklám Kft. rendszeresen szervez pályázatokat a diákok részére,
melyek az oktatási intézmények egészségnevelési munkáját kívánják támogatni.
Iskolánk a 2008/2009. tanévben sikeresen kapcsolódott be a programba.
Nyertes pályázatunk lehetővé tette egy egészségnap megrendezését, mely központi
témája az egészséges táplálkozás, és ingyenes szűrővizsgálatok lehetősége volt. A
támogatás egyrészt olyan alapanyagokat biztosított, melyekből egészséges ételeket,
italokat készítettek technika órán és délutánonként az ügyes kezű 7. osztályosok
Guriczáné Kaposi Györgyi tanárnő segítségével, valamint a témához kapcsolódó
plakátokat, termékmintákat is kaptunk. A Regisztrációs lap kitöltésével
visszakérdezhettünk a plakátokon megjelenített információkról. A kitöltésben
ösztönzőleg hatott egy nyereményjátékban való részvételnek a lehetősége is,
melyre így bárki jelentkezhetett.
Miután a kalóriában szegény, de vitaminokban gazdag finomságokat
megkóstolhatták a gyerekek (alsósok, felsősök) és szüleik, máris jelentkezhettek az
ingyenes szűrővizsgálatokra, melyhez a testsúly-, testzsír-, testfolyadék tartalmat
mérő eszközt szintén a program biztosította. Védőnőnk, Tüskéné Szikora Edit ezen
a pénteki délutánon 61 gyermeket és 57 felnőttet mért meg, majd a kiértékelést
követően néhányan megdöbbenve, mások reménykedve szembesülhettek
fölösleges kilóik, zsírraktáraik és folyadéktartalmuk adataival. A számok tények,
talán segítenek elgondolkodni életmódunkról, étkezési szokásainkról!
Végül, de nem utolsó sorban mindenki ellenőrizhette vérnyomását is
tanítványaink ápolónő foglalkozású szüleik közreműködésével. Ezen a délutánon
jól érezhette magát mind a 400 érdeklődő: diák, tanár, védőnő, szülő, egészséges
alapanyagokból készült finomságokat ehettünk, ihattunk. Szűrővizsgálatokon
vehettünk részt, hasznos információkhoz jutottunk kis közösségünk
egészségtudatosabb magatartása érdekében.
Tüskéné Szikora Edit
Guriczáné Kaposi Györgyi
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Programok képekben az egészségnapon
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Katasztrofális!?
„Ember küzdj, és bízva bízzál!”
Madách Imre

Árvíz? Súlyos baleset? Földrengés? Tűzvész? Kitelepítés? Számunkra mindez
csak játék!
2005 óta iskolánk 4 fős csapattal évről-évre részt vesz a Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Versenyen. Több hónapos felkészüléssel elméleti és gyakorlati tudásra
tettünk szert a tömeges katasztrófaelhárítási ismeretekből. Védőnőnk Tüskéné Edit
néni és Bohár Laci bácsi a Katasztrófavédelmi Hivataltól hozzásegített bennünket
az eredményes szerepléshez. Megyei versenyre eljutni felemelő érzés! Katonák,
polgárőrök, tűzoltók, fegyelmezett, szigorú, „katonás” viselkedésükkel próbatétel
elé állítottak bennünket. Mocsárjárás életmentéssel, tűzoltás igazi tűzesetnél
használt ruhában, riadólánc időre, sötét labirintusban keresgélés, törött végtagú,
eszméletvesztett emberek életének megmentése a mentők kiérkezéséig,
kimenekítéskor használt jelzőberendezések megszólaltatása – mind-mind
felejthetetlen élmény.
A balatonedericsi országos megmérettetés híre is mindig ott lebegett a
szemünk előtt. 2009-ben sikerült! Megyebajnokok lettünk! Irány Ederics! Sajnos
elmaradt!
Katasztrófa!
Majd jövőre!
Guriczáné Kaposi Györgyi
felkészítő tanár

A megyebajnokok
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Tanévbúcsúztató
Az utolsó tanítási nap

Az utolsó tanítási nap hagyományaihoz híven a városi strandra mentünk, hogy
egy élményekkel és programokkal teli délutánt töltsünk el.
Reggel már nagy volt a zsongás az iskolában. Az osztályombéli lányok
egymásnak mutogatták az újonnan vett fürdőruhákat, naptejet, táskákat,
amelyekben a cuccokat hozták. Én egy kék flitterekkel kivarrt táskával érkeztem.
Mindenki nagyon várta ezt a pillanatot, amikor indulhatunk. Hosszú sorban
vonultunk a strand felé. Közben nevetgéltünk, beszélgettünk, hisz szabad volt.
Élveztük a melengető napot végig az úton.
Nem telt el sok idő, de mi annak éreztük, míg meg nem pillantottuk a kék
medencéket, a homokos pályát, és a strand tornyos épületét.
– Na, végre itt vagyunk! – lelkesedtünk.
– Jaj, alig várom, hogy végre ehessek egy kis jégrémet! – sóvárgott Magor.
Elfoglaltuk a törzshelyünket egy félig árnyékos, félig napos helyen, hogy
mindenkinek megfeleljen. Fél perc se telt belé, de már az egész osztály
fürdőruhában feszített.
– Melyik medencébe menjünk? – kérdezte Fanni.
– Szerintem a tanba – ajánlotta Szandi.
– Ne, először az élményt próbáljuk ki! – erősködött Virág.
Végül is arra jutottunk, hogy először csobbanunk az élményfürdőben, utána
meg kipróbáljuk a tanmedencét. Ezt követően pedig megnéztük, ahogy az osztályok
harcoltak egymással az úszóversenyen. Büszkék lehettünk, hiszen nagyon ügyes
volt a mi csapatunk!
Aztán ebédeltünk. Valaki otthonról hozott szendvicset, és voltak, akik ott
vették meg az ennivalót a büfében.
Utána még egy pár órát lubickoltunk. Akiknek a szülei nem engedték meg,
hogy ott maradhatnak, azok hazaindultak. Láttuk, hogy majdnem az egész iskola
elmegy, és alig maradtunk páran. De kevesen is jól szórakoztunk. Nagyon szép és
emlékezetes volt ez a nap, a tanév utolsó napja.
Gergő Virág
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A kirándulások
(a tantestület „ünnepei”)
Ahogy az egyes emberek vagy a családok életében a hétköznapok szürke
„tengeréből” kies, zöld szigetekként emelkednek ki az ünnepnapok, egy
munkahelyi közösség számára is emlékezetesek azok a mindennapok fölé
emelkedő ünnepi események, amelyek színesebbé, gazdagabbá teszik a közösség
életét.

Az Őrségben 2008-ban

Az iskolai élet két „hivatalos” ünnepe: a tanévnyitó és az ünnepélyes
tanévzáró, a végzősök ballagása. A tanulók számára ilyen a farsang, a szülőktanulók-tantestület nagy közös ünnepe, a karácsonyi hangverseny.
A tantestület életében sajátos – immár hagyománnyá nemesedett –
rendezvények a pedagógusnapokhoz kötődő kirándulások. Ezek csak a tantestület
ünnepei, amelyekre mindig meghívják a már nem aktív kollégákat, a nyugdíjasokat
is. Ők nyugállományba vonulásuk előtt hosszú éveket töltöttek együtt a
mindennapok munkájában jelenleg is aktív kollégáikkal, miért ne legyenek részesei
a közösség ünnepeinek. Sokan közülük az iskola, tehát a tantestület alapító tagjai.
A kirándulások a célt és távolságot tekintve többfélék. Régebben színházi
előadásra utaztunk közelebbi (pl. Kaposvár) vagy távolabbi városba (Budapest),
színház előtt vagy után az ilyen kiránduláshoz is hozzátartozott mindig egy ünnepi,
közös vacsora. Az utóbbi időben az ilyen színházi előadással összekötött
kirándulások – ennek anyagi oka is lehet – ritkábbak. Mindenki őrzi sok
felejthetetlen színházi este emlékét.
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Máskor közelebbi vagy távolabbi vidékeket, városokat látogattunk meg.
Ezeken a kirándulásokon hazánk tájainak, műemlékeinek szépségeiben
gyönyörködhettünk. Emlékezetes volt a bakonyi kirándulás vagy a két vasi túra is.
Emlékszem, milyen izgalom előzte meg a kámi arborétumba érkezésünket.
Mindenki úgy tudta, hogy a hely nevezetessége, a rododendron (hangarózsa vagy
havas szépe) már elvirágzott, mire odaérünk. Hála a kései tavasznak, még május
végén is teljes pompájában díszlett ez a gyönyörű cserje.
Sokan most látták először a jáki templomot, s gyönyörködhettek a magyar
romanika e remek alkotásában. Nekem külön élmény volt, hogy én ismertethettem
– annyi diákcsoport után! – kollégáimnak ezt a szép műemléket. Hasonló élményt
jelentett az őrségi kirándulás, ahol – igazgató úr kérésére – szintén én mutathattam
meg kollégáimnak a Pityer-szer, Pap-szer, a kástu vagy tóka rejtelmeit.
Ahogy az anyagiak lehetővé tették, néha külföldre is tervezett kirándulást a
tantestület részére az iskolavezetés (Bécs), vagy a szakszervezet (Szlovénia).
Mindkettő felejthetetlen élményekkel gazdagította a résztvevőket.
Több kirándulás – főleg az utóbbi, szűkösebb időkben – csak egy nagyon
rövid és viszonylag hosszabb utazás egy csárdához, ahol elfogyasztjuk azt az
immár hagyományos ünnepi ebédet. A legközelebbi ezek közül a Nagypince volt, a
gombai hegyen. Voltunk Szőcsénypusztán, az ottani szakiskolában, ahol a hely
szépségeit is megismerhettük.
Pár éve Szőlősgyörökön egy valóságos, „gasztronómiai időutazásban” volt
részünk: az ételek elkészítésének módja, a tálalás, étkezés eleink szokásait idézte.
Különösen emlékezetes, ahogy a nyárfa tekenőből kézzel ettük a különböző
húsételeket, köreteket és salátákat.
Jómagam már több mint egy évtizede nem vagyok aktív tagja a tantestületnek,
de nyugdíjasként is odatartozónak érzem magam. Ha valamilyen akadály (családi
esemény, betegség) nem gátol ebben, minden kiránduláson szívesen részt veszek.
Itt nyílik lehetőség találkozásra nyugdíjas társaimmal is, és a tantestület aktív
tagjaival – köztük egyre több egykori tanítványommal.
Szívesen emlékezem azokra a jóízű beszélgetésekre, amelyeket az utazások
során folytattunk. A kirándulások a tanév kemény munkájában megfáradt kollégák
számára is a kikapcsolódást, a feltöltődést is szolgálják. Az oldott hangulathoz –
talán nem tűnik szerénytelenségnek – a magam eszközeivel, humorral, tréfákkal
mindig igyekeztem hozzájárulni.
A jövőben is maradjon meg ez a szép hagyomány: tartalmas, szép
kirándulásokat szervezzenek, amelyeken magam is még sok alkalommal részt
vehessek.
Kovács József
nyugalmazott rajztanár
(a tantestület alapító tagja)
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Természetjáró táborok 2000-2009
Az elmúlt évtizedben három „túlélő”- és tizenhat „barangolós” turnusban
mintegy 350, természetbe vágyakozó nebuló akasztott zsákot a vállára, hogy
kipróbálja magát. A próbák többnyire jól sikerültek, hiszen akadnak közöttük
olyanok, akik a föntebbi létszámba kétszeresen-háromszorosan-ötszörösen
beletartoznak. A sok-sok közösen megélt esemény – közöttük izzadások és ázások,
halfogások és -sütések, vízbe pottyanások és pocsolyába ragadt cipők – erősítette
az egybetartozást.

Mi is volt a „túlélő-tábor”?
Valamilyen járművel elutaztunk az indulóállomásra, aztán elindultunk
hazafelé. Útközben kis falusi iskolákban, kultúrházakban, sátorban, kápolnában,
tóparti esőbeállóban, bivalylegelőn aludtunk. Sokat horgásztunk, szedtünk gombát,
majd a zsákmányt megsütöttük-főztük. Azért az ebédjeinket – néhány
bográcsgulyást és halászlét kivonva – menzákon, vendéglőkben költöttük el.
2000: Nekünk mesél a Nagyberek (11+2 fő)
Kis-Tatárvár – Buzsák – Táska – Somogyszentpál – Marcali
2001: Erdei puszták nyomán (12 + 2 fő)
Petesmalom – Nagybajom – Libickozma – Nikla – Marcali
2002: Dombon-völgyön történelem (11+2 fő)
Nemesvid – Tapsony – Aradpuszta – Szenyér – Gadány - Marcali

Barangoló- és horgásztáborok
A táborforma tizenhat turnusában 320 körüli volt az összlétszám. A
legalacsonyabb létszámú turnus 14, a legmagasabb 26 apróbb-nagyobb érdeklődő
„gazfickót” ballagtatott erre-arra.
A Marcaliból induló reggeleket Marcaliba érkező délutánok követték, mivel
ez otthon alvós tábor. Akadtak ’csupa gyaloglásos’ napjaink, de többnyire
autóbusz, kis- és nagyvasút, különjárat adta az oda- vagy visszautat, hogy
beleférhessünk az adott napba.

Merre jártunk?
Marcali-hát: Balatonszentgyörgy, Bari-hegy, Kezesfa, Gesztenyési-erdő,
Kastély-domb, Horvátkúti-cser, Horvátkút, Szőcsénypuszta, Sári-hegy, Gombaihegy, Marcali-hegy, Szenyér.
Nagyberek: Kéthelyi bányató, Nyugati-övcsatorna, Pálmajor, berki kisvasút,
Koroknai-vízfolyás, Dombhát, Somogyszentpál, Nekota, Vári-hegy, Nyír, Polány,
Szulimán, Sáripuszta, Boronka, Alsó-berek, Sári-csatorna, Boronkai-patak,
Csömend, Nikla.
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Tájvédelmi körzet: Gyótapuszta, Páfrányosi-erdő, Szőkepuszta, Libickozma,
Somogy-fajsz, Képesfa, Kopárpuszta, Háromháza, Felső-Kak, erdei kisvasút,
Lencseni-halastó, Aranyos-patak, Koroknai-vízfolyás, Szőke malom, Aradpuszta,
Cserfekvés, Mesztegnyő, Hosszúvíz, Boronkai-patak, Sári-csatorna, Gyótai-erdő,
halastavak.
Horváth László

Együttlétek itt is, ott is...
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„Álló – vándortáborok” 2000-2009
Az „álló-vándortábor” a vándortáborozást követően kialakult táborozási
forma, amikor táborhelyünk nem változik, de onnan csillagszerűen több irányba
túrázunk, illetve egész nap kirándulásokra megyünk. Nyári táborainkban a
tófürdőzés, a strandolás, a sportversenyek, az „éjszakai támadás” elhárítása, a
szobaszemlék, a „leg-leg-leg”, a „Ki mit tud” állandó programok voltak, valamint
az adott település, a környék nevezetességeivel ismerkedtünk.
Táborhelyeink voltak:

2000. június 19-25. Sikonda (48 fő)
Fürdés a helyi strandon, csapatversenyek, túra Orfűre.
2001. július 9-15. Egervár (65 fő)
Szállás a várban. Gyalogtúrák Gősfára, Zalaegerszegre, Színházi
előadáson, Lord koncerten, a várban.
2002. 06. 24-30. Kysak (Szlovákia) (42 fő)
Krásna Horka várában, Kassán a zenélő szökőkútnál, lanovkázás, séta
a jégbarlangban.
2003. 07. 14-19. „Zsóry-Zsibongó”, Mezőkövesd (53 fő)
Kirándulás Egerbe, Szilvásváradra – kisvasúttal. Mezőkövesdi
matyóvilág, iskola múzeum megtekintése.
2004. 07. 13-19. „Zsóry-Zsibongó”, Mezőkövesd (36 fő)
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Edda-, Nox-, Republic koncert, buszos kirándulás Lillafüredre,
miskolctapolcai tavas barlang megtekintése, ott fürdés.
2005. 06. 29-07. 03. Sopron (35 fő)
Vonattal utaztunk. Vadles, kilátó, belváros idegenvezetővel, fürdés a
Malomtóban, 1 nap Bécsben, Nagycenken, Fertőrákoson, Fertő-tónál.
2006. 07. 09-13. Harkány (50 fő)
Mindennapos fürdés a strandon, gyalogtúrák, autóbusszal Pécsre.
2007. 07. 01-07. Szilvásvárad (47 fő)
Kisvasúttal a Fátyol-vízeséshez, kirándulás Egerbe, lovaglás a lipicai
ménessel.
2008. 07. 01-05. „Zsóry-Zsibongó”, Mezőkövesd (46 fő)
Fürdés Egerben, gyalogtúrák, sportversenyek, foci,
kerékpározás.

röpi,

2009. 07. 20-25. Nova (35 fő)
Kisvasúttal Kistolmácsra, fürdés és kirándulás Lentiben, fürdés,
csónakázás a helyi tóban.
Guricza Gyula
Guriczáné Kaposi Györgyi

2000. Izguló szülőkkel.

▲

2001. Ismerkedés Egervár környező
településeivel.
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2001. A várkastély udvarán. Táborzáró

2001. Egervári várkastély. Együtt 65-en

Hegymászás – „meredek” helyzet

Irány Európa!
Egy dolog van, amit rosszul is érdemes tudni – mondják –, s ez a nyelv.
Ha jól, ha rosszul, csak ki kellene próbálni végre, mennyit ér a tudomány.
Látva, hallva, tapintva, érezve, minden lehető csatornán keresztül, azaz
testközelből. Na és hol?
Természetesen a szomszédban: Ausztriában. És hogyan? Szervezzünk nyelvi
tábort!
1998 és 2002 között négy alkalommal látogattunk el az alpesi országba.
Kétszer Karinthiába, egyszer Linz környékére, és egyszer Salzkammergutba.
A svédasztalos reggeliből jól feltarisznyálva indultunk szokásos délelőtti
országismereti programjainkra. Bejártuk busszal a környék legfőbb
nevezetességeit, de gyakran húztunk túrabakancsot is, hiszen vétek lett volna
kihagyni a friss alpesi levegő ízét, a mintaszerűen ápolt rétek, mezők és erdők
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Klagenfurt, Minimundus

Vízesés a Toplitz-tónál
Toplitz-tó Salzkammergutban

Óriások barlangja a Dachstein-hegyben

Obertraun, Mammutbarlang
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látványát, illatát, a flórát és faunát. A sok testet-lelket ölő sekund-hand-élmény
helyett végre valódiak csábítottak bennünket.
Másztunk havas hegyoldalon fel és lankás völgybe le, sétáltunk szakadék
szélén, lebegtünk drótkötélpályán a magasban, sziklás vízesések mellett hajóztunk,
jártunk sóbányában, mesés cseppkőbarlangban földalatti kisvasúttal. Volt, ahová
nemesebb testtájékunkon csúszva érkeztünk.
Remélem, a gyerekeknek is felejthetetlen. Ahogy a landskroni Majomhegy
japán makákóinak közvetlen társaságát élvezni, a Turner-tavi madárpark
arapapagájait a vállunkra engedni, a klagenfurti állatkert hatalmas galapagosi
teknőseit simogatni, a linzi arborétum pálmaházában igazi trópusi világba kerülni.
Sajnos, elfelejtettem, hol van az a keltakori kultikus imahely a varázskővel,
amelynek teknőszerű üregéből soha nem tűnik el a víz.
De a természeti csodákhoz sok-sok múzeumi élmény is társult. Diaporámás
föld alatti túra Bad Bleibergben az emberiség fejlődéséről, a járművek vagy éppen
az alkimizmus fejlődéstörténete, a Természet Háza Salzburgban, ahol a sok látniés kipróbálnivaló kísérlet között az egyik terem közepén a magyar kutató, Almássy
László viaszfigurája beszél a hallgatóságnak németül. S mindez nem messze a
Mozart-háztól, amelynek levegőjét ma is fel tudom idézni. Bad Ischlben Ferenc
József császár és családja nyomában jártunk, de büszkén húztuk ki magunkat a
Lehár-villa előtt is. Klagenfurtban a Minimundus lenyűgöző makettjei között pedig
az egész világot bebarangoltuk.
Igen, ez mind nagyon szép, de hol van itt a nyelvgyakorlás? Hát mindenütt! A
reggel megszólaló rádióban, az étteremben, boltban, utcán minden feliratban, a
múzeumi idegenvezetésben, a spontán adódó élethelyzetekben, a városismereti
játékos feladatokban.
Persze, hogy ez még nem sok! Csakhogy a gyerekek délutánonként három
órát anyanyelvű tanárral iskolában töltöttek, ahol – mivel a kísérőtanárt „persona
non grata”-nak nyilvánították –, hát kénytelenek voltak megszólalni.
És még mindig van valami, ami ennél is több, mélyebb hozadék. Az, hogy a
gyerekeink megtapasztalták: a német nyelv nem ér véget a tanórán, a legfőbb
beszélgetőpartner nem a némettanár. Nyelvtudással messzire el lehet jutni, mert
általa eltörlődnek az országhatárok, és kinyílik a világ.
Remélem, ez egy egész életre szóló muníció.
Tóth Irén

▲

88

▲

▼

VALAMI MINDIG TÖRTÉNIK

▼

Disneyland!
A Hír TV rajzpályázatán fődíjat nyertem. Ezért eljutottam a családommal
Euro Disneylandbe. Nagyon jó volt repülni! Érdekes volt a Disneyland Park és a
Walt Disney Stúdió is. A parkban felültünk egy gyönyörű körhintára, forgó
csészékre, utaztunk Pinokkió meséjében, lebegtünk Pán Péter világában.
Megnéztük a Karib-tenger kalózainak várát, Robinson tanyáját. Jártunk
szellemkastélyban, száguldottunk egy űrbéli hullámvasúton.
Találkoztam Mickey egérrel és barátaival.
A Disney Stúdióban egy nagy torony volt, amely száguldott velünk föl, le.
Nagyon emlékezetes volt ez az utazás.
Varga Máté

A kapott oklevél és a jutalomút képei Mátéval
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Évnyitó 2008.
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GYERMEKSZEMMEL
Versek, mesék, fogalmazások
Első nap a felsőben
Első nap az iskolában
Felső szinten kezdtünk; Hányan?
Húszan ültünk egy teremben,
Szilvi nénit vártuk csendben.
Érkezett egy kedves néni,
Ő fog minket vezényelni.
Segítségét megköszönjük,
Szünetekben célhoz érünk.
Szaktantermek hosszú sora,
Töri, biosz, rajz, kémia.
Itt a tábla, ott a tábla,
Dupla tábla? Hol a párja?
Azt hittem, hogy nehezebb lesz,
Kiderült, hogy jóval könnyebb.
Együtt megyünk kézen fogva,
Hová érünk? Vár a konyha!
Kósy Veronika

Bájhóber Anita: Dzsungel
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A Csodaszarvas-völgyben
Egy áprilisi napon az osztállyal Kisberénybe mentünk kirándulni.
Ahogy kiszálltunk a buszból, egy nagy mező vett minket körül. Egyszer csak
valaki meglátott egy magyar zászlót. Piros, fehér és zöld csíkjaival egy kapubejáró
fölött lengedezett a szellőben.
– Az valami jelzés lehet! – kiáltotta Magor és Matyi örvendezve.
Elindultunk a zászló felé. Áthaladva a faragott székely kapu alatt szemünk elé
tárult az a csodaszép táj, amit mindaddig kerestünk. Harmatos, zöld fű borította a
dombokat. Egy bácsi fogadott bennünket, honfoglaláskort idéző ruházatban.
Kunkorodó orrú nemezcsizmája fölé lógott vastag, cifra kaftánja, melyet egy
rézveretes övvel fogott össze.
– Biztosan melege lehet! – súgta fülembe Fanni együttérzően. Hiszen a nap
hétágra sütött, esőnek jele sem látszott.
Beljebb fehér sátrak virítottak a dombokon.
– Azok ott jurták – mondta a hosszú bajszú bácsi, aki még mindig nem vette le
a meleg ruhát. – Olyanokban laktak régen a magyarok.
Fölmentünk az egyikhez, és be is bújtunk az ajtónak használt résen.
Körös-körül tarka állatbőrök hevertek szőnyegként leterítve. Kényelmesen
elhelyezkedtünk, és a bácsi mesélni kezdett. Hamarosan úgy éreztem magam,
mintha én is ősmagyar ember lennék.
A mese végeztével lemehettünk lovagolni. Három kedves paripa nyerített
biztatóan a kerítés mögött. Én egy barna lóra ültem. Nagy élmény volt odafönt
inogni. Lovaglás közben az égre sandítottam. Az idő sumákolt. Nagy, fekete felhők
gyülekeztek sebesen.
– Ebből vihar lesz! – mondta Dodó vészjóslóan.
Egy perc sem telt bele, már kopogott is az eső. A hajléknak nevezett sátorba
szaladtunk, nehogy megázzunk. Ott olyan sötét volt, hogy még az orrunk hegyét
sem láttuk. A bejárati nyíláson alig szűrődött be némi fény. Nem csoda! A
honfoglalás korában nem volt villany.
Szorosan Blanka mellé bújtam. Persze, a fiúk külön élvezték a helyzetet.
Szórakoztak a világító telefonjaikkal.
Vártunk és vártunk, mire végre elállt az eső. Akkor vidáman futottunk ki a
szabadba.
Sokféle szórakozás közül lehetett választani. Ki íjászkodott, ki lovagolt, a fiúk
meg csattogtattak az ostorokkal. Egyszer csak Zsani és Laura rohant hozzánk.
– Gyertek gyorsan, találtunk kiskutyákat! – lihegték izgatottan. Odafutottunk s
szalmatárolóhoz, és megláttuk az öt kicsi, göndörszőrű gombócot.
– Jaj, de aranyosak! – futott oda örvendezve Blanka, Szandi és Balázs is.
– Mi lehet a nevük? – kérdezte Laura.
– Sinye Joe! – sipított Balázs.
Nagyot nevettünk. Eljátszottunk a kutyákkal, és közben gyorsan eltelt az idő.
Búcsúzóul kaptunk még kemencében sült, fokhagymás-tejfölös lángost.
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– De kár, hogy menni kell!! – mondták egyszerre többen is.
Kellemes élményekkel telve indultunk haza. .
Balogh Dóra

Bájhóber Anita: Elefánt

Hát az úgy történt…
Pár perc a dolgozat előtt
Éppen szünet van. Pontosan hét perc múlva írunk etikából.
Én marha, egy szót sem tanultam. Bele se néztem! Körülöttem mindenki
magolja, vagy egymásnak mondja fel az anyagot. Már-már visszhangzanak a
hangok a fejemben, elsötétül minden… de nem, sajnos nem ájultam el. Még mindig
itt állok ugyanolyan szerencsétlenül, a füzetemet szorongatva, mint 7 perccel
ezelőtt.
Becsöngettek. Nem akarom, egyáltalán nem akarom! – csak ezt mondogatom
felfele menet a terembe. A küszöbnél megállok egy kicsit. Mindenki kiabál. – Kata,
segítesz? Brigi, segítesz?
Úgy látszik, senki sem bízik magában! Hát még én! Ja, és nekem ki fog
segíteni?
Körülnézek, hátha akad önként jelentkező. De nem. Mit is vártam?! A
körülöttem ülők pedig totál tökfejek! Nem is tudom, mit keresek köztük? Puska
kéne, de az nincs!
Ajaj! Bejött az igazgató! Most mi lesz? Kiosztják a lapokat. Ahogy elnézem,
nem lehet olyan nehéz… annak, aki tanult! Nekilátok.
1. kérdés: Mi a tehetség? Hát az, ami nekem nincs.
2. kérdés: Mi az intelligencia? Meghaltam! Szörnyen érzem magam!
Összeszorul a gyomrom, és a gyomromból a torkomba megy a ,,,,,,, na jó,
inkább körülnézek ismét, hátha akad valaki! Előttem Tomi, néha-néha felnyitja a
tolltartóját, és nagy figyelemmel olvassa puskáját, közben pedig ír.
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Mellette Feri is belebámészkodik… Előrébb Eszti majd átesik a padon,
csakhogy lássa Katáét! Az okosak padsorában mindenki szorgosan ír, néha-néha
felnevet, nagy „Húú! Erre is tudom a választ!” … „Kár, hogy én nem!” – kiáltások
közepette. Új stratégiát kell kidolgoznom. Pl.: Feng-Shui, vagy ráreppelem egy
kazira. – Vagy tanulhatnál! – szólt közbe valaki hátulról, de nem foglalkozom vele!
Mindenféle dolog bolyong az agyamban. Pl.: ma délután is elmehetnék a legjobb
barátnőmmel császkálni, vagy hogy miért nincs már szünet. De az etikával
kapcsolatban nem jut eszembe. semmi! Oh! Tényleg h…e vagyok! Ki gondolta
volna! Pont rálátok
Tomi puskájára! De
már késő! Megszólalt a
csengő, be kell adni a
lapot.
Tudom,
akkora
karót kapok, hogy meg
kell kérnem pár embert,
segítsenek hazacipelni!
Otthon egy szót sem
mertem szólni, inkább –
csodák-csodájára
–
leültem tanulni. Igaz, a
tanulás fáradalmai is
ugyanolyan
rosszak,
mint felmérés közben
ülni és várni,… de
annyiból jobb, hogy
kapok
egy
ötöst,
izgulnom sem kell, és
marad időm csavarogni
is!
Azóta tanulok ….
néha!

Balogh Dóra: Bagoly

Koltai Virgínia
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Bezzeg az én időmben
Mikor Sárkányné tüzet okádott,
S tudásszomj töltötte bé a világot,
Vitathatatlan, akkortájt lehetett,
Mikor a királyfi asszonyt mentett,

Bibliotékát * Mátyás is irigylett,
Ezért hát számos kódexet kölcsön vett.
Mert annyi betűt őriz Alexandria,
Mit tárolt ez a hatalmas szoba.

Létezett ama eldugott fészek,
Mely harcosai tanulásra készek.
A nemes várnak kapitánya maga
Méltóságos Brunner István vala.

Nebulókat okították bölcsességre,
Hogy okosak is legyenek végtére,
De nem nagyon örültek a szónak:
„Na, Rudi, nyilatkozz a kubai rádiónak!”

Amazonjait bocsátá csatába,
Kézilabdában tette őket próbára.
Nem féltette lányait a harcban.
A vezér Trombitásnak dala harsan,

Ám szívesen hallgatták az anekdotát,
Hogy vágta ki szegény Gedeon macskát
A finom és nőies gondozója:
Enhofferné (Zrínyi fegyverhordozója).

Az ellenség elrebegé az imát,
Ám végül csak úgy zengett a „vivát”!
Számos győzelemre vezette seregét,
Tinódi is megírta ezt a regét.

A nagy Zrínyiről csak annyi maradt fenn,
Kirohant az udvarra szélsebesen. *
S ha délelőtt a történelmet átrágták,
Délután már a csirkecombot rágták.

Voltak ottan féktelen mulatságok,
Két napig tartó farsangi vigasságok.
Részt vettem azon a bálon magam is,
Kacagtatós gúnyát húztam, vagyis

A Gyermek Éheztetési Központ
Hétfogásos ebédet kínál és pont.
Valamint a magyarok nemzeti itala
Köztudottan az iskolatej vala.

Formáltam busmant, sőt Cleopátrát
Ám az ősasszony vitte a pálmát.
Az este a palotás járással tellett,
S bizony illendőn pukedlizni kellett.

Nos, igen így teltek itt az évek,
A diákok ráncossá lettek s vének,
S a veteránoknak leszerelni kellett,
Könnyes búcsút intettek a helynek.

Nem felejték, mint volt a hőskorban,
Mesélik a históriát sorban,
Mint kezdhetnék illőbben:
„Bezzeg az én időmben!!”

Pozsgai Jusztina
* Sárkány Zsoltné (Szilvi néni) osztályfőnök
* A suli könyvtára
* Igazgató bá feleltetős mondata
* Marika néni szerint a diákok csengő utáni mozdulatsorozata Zrínyi kirohanásához
hasonlatos
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Negyedszázadunk versekben
Huszonöt éves az iskola,
Negyedszázados évfordulója
Kint áll egy hóember,
Zeneszóra ébredt fel.

Eljött már a szeptember,
Borzolja a fákat.
Megtelnek a tantermek,
Még senki se fáradt.

Iskolánk is nagy büszkén
Hallgatja a víg zenét.
Ünnepel a város,
Szólózik a gitáros.

Lufik szállnak fel a légbe,
Fel a fénylő messzeségbe,
Előttünk az iskola.
Hát az ott meg micsoda?

Nagybőgőn játszik az igazgató,
Zongorázik a takarító.
Minden tanár énekel,
Hallja, aki jól fülel.

Új iskola születik,
Képet összeillesztik
Kisdiákok ügyesen.
Díszlik szépen, színesen.
Hiszen ez a Mikszáth suli!
Megrajzolva szépen!

Pista bácsi, a diri
A gyerekeket dicséri.
Ügyesek, jók és szépek,
Igazi tehetségek.

Mennyi-mennyi sok jó buli
Lesz itt még ez évben.
Táncolunk és vigadunk,
No és persze tanulunk.

Sportolni is jól lehet nálunk.
Kézizni, kosarazni járunk.
Futunk, gyorsan visz a lábunk,
Dobogó tetején állunk.

Tökfejekben gyertya díszlik,
Vonul a gyerekhad.
Masíroznak, visítoznak,
Utcákon át járnak.

Ragyogó fényben, pompában,
Díszes ünneplő ruhában
Gyűlik itt ma össze sok gyerek.
Ne feledd: Huszonöt éves az épület.

Véndiákok képeiből
Kiállítás készül.
Büszkén nézi minden gyermek:
Példa ebből épül.

Huszonöt év: negyedszázad,
Ünnepe van iskolánknak.
Hetvenkilenc óta áll fenn,
Huszonötször volt szeptember,
Karácsony és félév,
Ballagás és újrakezdés,
Színes, vidám nyüzsgés, pergés,
Mint egy óriáskerék.

▲

Decemberben ünnepelünk,
Műsort adunk, szerepelünk.
Együtt az osztály, eljön a család,
Meghitten élik át ezt a csodát.
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Tél múltával jön a farsang,
Már nem poros sok álarc,
Melyekben a maszkabálon
Felvonul a karaván.

▼

Bohóc, vadász, igazgató,
Balerina, csirkefogó.
Májusban a tábortűznél
Sok-sok játék vár reánk.
Gyermeknapi nagy forgalom
Hegyen-völgyön lakodalom,
Minden, amit csak kívánsz.

Anyanyelvünk drága kincsünk,
Nemcsak márciusban védjük
Az anyanyelvnek hetén.
Csúf beszédnek helye sincsen
Az életünkben sehol sem –
Hirdetjük nagy büszkén.

Újra vége lesz az évnek,
Tán csendesebbek leszünk.
Elmúlik az ünnepi év,
De hétköznapi szürkeség
Jövőre sem köszönt ránk.
Élj sokáig, iskolánk!

Áprilisi bolondozás
Felvidítja egy napunk.
Végre egyszer az lehetünk,
Amik lenni akarunk.

Bájhóber Anita: Búvóhely
Bájhóber Anita: Búvóhely
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A 4.a osztálydala
a Süsü című film Bárcsak rózsabimbó lehetnék betétdalának dallamára

Harmincéves lett az iskolám,
De nekem az négy csak, kiskomám.
Abból is teljes csak három,
Messze van még a ballagásom..

Legfinomabb dolog a játék,
Annak minden perce ajándék.
Szívesen vagyok ám én hunyó,
Az is jó, ha van egy kis bunyó.

Bárcsak értelmesebb lehetnék,
Megtanulnám mindig a leckét,
Ötösök állnának sorokba’,
ha az agyam jobban forogna.

Viszont az olvasás összetör,
A matematika meggyötör.
Énekelni sajnos nem tudok,
nyelvtanból meg úgy fest, megbukok.

/:Gondjaimat senki se érti,
Se Laci bácsi, se Viki néni!
Pedig, hidd el, nagyon-nagyon
várom,
Teljesüljön végre az az álmom…:/

/:Gondjaimat senki se érti,
Se Laci bácsi, se Viki néni!
Pedig , hidd el, nagyon-nagyon
várom,
Teljesüljön végre az az álmom…:/

Király Katinka: Rókalyuk
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Interjú az igazgató úrral
Interjút készítettem Brunner István igazgató úrral, hogy beletekinthessünk,
hogyan telnek egy igazgató napjai. Mik a napi teendői, milyen a kollegiális
kapcsolata?
– Mi inspirálta arra, hogy igazgatónak jelöltesse magát?
– Hát az az igazság, hogy én a Petőfi Sándor Iskolában tanítottam. Majd
1990-ben itt a Mikszáthban hirdettek egy pályázatot, amire azért is jelentkeztem,
mert mindkét fiam ide járt, és ezt az iskolát már akkor is szerettem.
– Hányan indultak ezen a pályázaton?
– Öten indultunk, és a nagylelkű szavazóknak köszönhetően én nyertem meg.
Azóta is én vagyok az igazgató.
– Aminek mi nagyon is örülünk – teszem hozzá, mire mindketten
elmosolyodunk.
– Számíthatunk-e újításokra az iskolában?
– Amit lehet, eddig megpróbáltunk, azonban nem mondunk le semmiről.
Nagyon szeretnénk, ha elkészülne az új tornaterem, amire már indult is egy
pályázat, és ha az önkormányzat is besegít, hamarosan erre is sor kerül.
– Esetleg ezen kívül?
– Meg fogunk próbálkozni az interaktív táblákkal, ami egy teljesen új tanítási
módszeren alapul.
– Akkor minden teremben ilyen táblákat fognak felszerelni?
– Nem, a német 2-ben már van, ezen kívül még pár teremben lesz.
– Miket tanítanának ezekkel a modern táblákkal?
– 1. osztályban: matematikát és szövegértést, 4. osztályban németet és angolt,
és 5. osztályban is matematikát és szövegértést.
– Milyen érzés minden évben, hogy leváltják fordított napon?
– (mosolyog) Az első évben egy kicsit izgultam, hogy a jelöltek nem veszik
elég komolyan, és káosz lesz. De rá kellett döbbennem, hogy nem volt igazam, és
az „iskolaátadás” után minden rendben ment…
– Mik a napi teendői egy igazgatónak?
– Ezt nehéz így megmondani, mert elég sokrétű. Minden diákért, kollégáért és
az összes dolgozóért az igazgató felel. Ezen kívül én végzem a hivatalos ügyeket, a
levelek fogadását, és minden iskolai ügyet is.
– Hogy zajlik az igazgatóválasztás?
– 4-5 évente újra lehet pályázni. A választásokon pedig mindig kikérik a
kollégák és a szülők véleményét is.
– Ha felnőtt leszek, majd én is önre szavazok!
-–(kacag) Azért én sem lehetek örökre igazgató…
– … Hogy tudja összeegyeztetni a családi életét a munkájával?
– Igen, van rá eset, hogy nehéz. De már hozzászoktam. Elég sok időmet leköti
a munkám. Hétvégén is gyűlések, konferenciák…De ha már sok dolgom van, a
kollégáim is besegítenek.
– Volt már osztályfőnök?
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– Igen, voltam, Kutason, ahol a pályafutásomat kezdtem. Nagyon jó
osztályom volt, és büszke vagyok rá, hogy ötévente meghívnak az
osztálytalálkozóra.
– Milyen tantárgyakat tanít?
– Etikát és történelmet.
– Én szeretem az etikát… Mik a céljai a jövőre nézve?
– Nagyon szeretném, ha a tornaterem elkészülne, és ha az új tanítási
módszerre a kollégáim is felkészülnének. Ha ez megvalósul, emelt fővel megyek
nyugdíjba.
– Az osztály nevében szeretném megkérdezni, hogy fog visszaemlékezni a 8.
b-re?
– Nekem különösebb problémám nem volt a 8. b-vel. A tavalyi etikaórákon a
magatartásotok teljesen más volt a másik osztállyal szemben. Mármint pozitív
értelemben. Úgyhogy én mosolyogva fogok visszaemlékezni a 8. b-re.
– Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseimre.
– Nincs mit, nagyon jól éreztem magam.
Gyöngyösi Klaudia

Daneshgar Aliz: Vízi varázs
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Oktatás akkor és most, avagy hogy látja egy pedagógus?
Napjainkban ritkán találkozunk olyan általános iskolással, akinek az életében
nem a számítógépes játékok, a durva erőszakkal teli filmek a legfontosabbak.
Erről, és az oktatásra gyakorolt hatásáról beszélgetünk Györei Istvánnéval, Jutka
nénivel, aki a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskolában könyvtáros és magyar
szakos tanár.
– Mi inspirálta Önt, hogy tanár legyen?
– A tanáraim, tanítóim által mutatott példa. Mindig arra készültem, hogy
azzal állhassak a gyerekek elé, ami a számomra a legfontosabb. A végleges
döntést a gimnázium 2. osztályában hoztam meg.
– Gondolt-e arra, hogy egyszer majd könyörögni kell a diákoknak, hogy
tanuljanak?
– Mindig hittem abban, hogy a gyerekek számára érdekes, ami az iskolában
történik, és hogy jó érzés napról-napra többet tudni.
– Ön mit gondol az akkori és a mostani oktatási rendszerről?
– Amikor én jártam iskolába, szigorú tanárokkal találkoztam. Kötelesség volt
a tanulás, amit a szüleim is számon kértek. Nem emlékszem különleges
módszerekre. Amikor tanítani kezdtem, szerencsére, akkor vezették be a 78-as
oktatási törvényt, ami új elveket hozott az oktatásba. Jó volt benne, hogy épített a
gyerekek közös munkájára, bevezette a többkönyvű oktatást. Napjainkban a
Nemzeti Alaptanterv a meghatározó. De sajnos egyre kevesebb az óraszám. Ma a
pedagógusok arra törekszenek, hogy hasznosítható tudást adjanak diákjaiknak.
– Mi az oka annak, hogy a mai gyerekeket nem érdekli a tanulás?
– Sajnos a mai gyerekek nehezen veszik észre a jó példát. A könnyebb
megoldásokat választják, felesleges programokkal töltik az idejüket, nincs
napirendjük. Sokan még 8. osztályos korukra sem tudják, hogy az élet melyik
területe érdekli őket igazán. Rosszul bánnak az idővel. Sajnos hosszasan
sorolhatjuk az okokat.
– Az oktatás és a nevelés elválaszthatatlan egymástól. Ön milyen módszereket
használ a gyerekek nevelésére?
– Könnyű helyzetben vagyok mint könyvtáros. Ott a gyerekek nem tanárként
tekintenek rám, hanem egy olyan felnőttre, akivel el lehet beszélgetni jóról,
rosszról, olvasmányokról, élményekről egyaránt. Észrevétlenül történik a nevelés,
úgy, hogy mindenki jól érzi magát. Tanóráimon igyekszem türelmes, megértő
lenni. Elvem, hogy nem leosztályozni akarom a tanítványaimat, hanem vezetni,
vinni magammal őket a számomra legkedvesebb tantárgyak érdekességei között.
Érzelmeket alakítani a magyartanár legfontosabb feladata.
– Ha a régi fegyelmezési módszerek megengedettek lennének, akkor
könnyebb lenne az oktatás?
– Ha fenyítésre gondolsz, akkor nem tudok válaszolni. Saját iskolás
koromban sem emlékszem ilyen esetre. Az oktatás ma nem a régi módszerekkel
lenne könnyebb, hanem attól, ha a gyerekek újra akarnának tanulni. Ha
elfogadnák azt az elvet, hogy az iskolában minden értük van. Ha el tudnánk
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hitetni, hogy a most megtanulandók alapul szolgálnak a középiskolához, ha
mindenkiben fel tudnánk ébreszteni az „ezt jó tudni” érzést, akkor senki, se tanár,
se diák nem panaszkodna az iskolában.
– A mai fiatalok hogyan állnak a magyarhoz mint tantárgyhoz?
– Az irodalom értésének az alapja az olvasás és az érzelem. Ha ezzel a
kettővel baj van, sajnos akkor az irodalom tantárgy nehézzé válik a diákok
számára. A mai gyerekek egyre kevesebbet olvasnak, és egyre nehezebben
vállalják érzelmeiket. Pedig az irodalom a legfontosabb emberi érzésekkel való
azonosulást várja el tőlük. Nagy ellenfele az irodalomnak a számítógépes játék, a
film. Míg ott peregnek az események, addig egy könyvbe belefeledkezni a mai
diákoknak unalmas. Ehhez erőfeszítés kell. Kevesen vállalják.
– Mint könyvtáros, hogy látja, van még híve a könyvtárnak a fiatalok
körében, vagy már a számítógép azt is kiszorította?
– A felsős diákok közül sokan csak akkor jönnek be a könyvtárba, ha konkrét
feladatot kapnak, órára készülnek. Pedig most már a 6. osztálytól tanulják a
könyvtárhasználatot. Az alsósok rendszeresen jönnek könyvet kölcsönözni. Sokan a
házi feladat megoldásához az internetet használják. Az internet gyors
információkeresésére alkalmas. De én bízom abban, hogy a könyvet soha nem
fogja kiszorítani.
– Mivel lehetne, vagy kellene változtatni a diákok tanuláshoz való
hozzáállásán?
– A legfontosabb, hogy megértsék: az iskola nem ellenük, hanem értük van,
és ha erre rájönnek, akkor lesz, ami ösztönözze őket a tanulásra.
Rózsa András

Tóth Nikoletta: Tájkép
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Családom és a Mikszáth
Interjú
30. születésnapját ünnepli iskolánk. Családunkból a nagybátyám és
édesanyám itt végezte el a nyolc osztályt, jelenleg két testvéremmel együtt magam
is ide járok. 1979 szeptemberétől 1996 decemberéig nagymamám, Csordás
Ferencné is itt tanított biológiát és technikát, sőt, ő volt az akkor még létező
úttörőcsapat vezetője is, ezért úgy döntöttem, kifaggatom őt a Mikszáth iskola
múltjáról
– Miért kellett új iskolának épülnie Marcaliban?
– A város akkori egyetlen iskolájában, a Noszlopy Gáspár Általános
Iskolában 1600 gyermek tanult, ezért délelőtt, délután kellett iskolába járni. Nem
fértek el az akkori diákok egy iskolában. Az új iskola 1979-ben, a Nemzetközi
Gyermekévben készült el. Augusztus végén adták át, így nagyon kevés idő maradt
a tantermek berendezésére. Szülők, nevelők együtt takarítottak, tisztították az
ablakokat, mosták a padlót, hordták fel a padokat, székeket a tantermekbe. Sok kéz
dolgozott azért, hogy a szeptember elsejéig minden a helyére kerüljön.
– Milyen volt az első tanévnyitó?
– Akkor még nem volt kerítés, kopár volt az udvar, a környék. A fákat,
virágokat a tanulók a tanév első heteiben ültették. Az iskola teljesen benépesült. A
Noszlopyból 560 gyermek jött át az új iskolába. Az első osztályosok megszeppenve
nézegették a nyakukba akasztott osztályjelvényt. A nagyobbak kíváncsian,
várakozással néztek az új tanév elé. Minden tanuló feltűzhette az iskola
emblémáját, ami bőrből készült kitűző volt, rajta a Nemzetközi Gyermekév
emblémája. Ennek költségeit a Szülői Munkaközösség vállalta. Az igazgatónő
bemutatta az iskolaalapító tantestületet. Mindenki lelkes, tettre kész volt.
– Elfért-e ennyi gyermek az új épületben?
– A válasz egyértelmű, bizony nem! Nálunk is volt délelőtt és délután is
tanítás. Később két új épületben, a Rákóczi utcában két osztály és napközis
csoport, a gombai iskolában négy alsós osztály és napközis csoport kezdte meg
működését. Emlékszem, hogy az alsó tagozatosok nagyon szerettek Gombára járni,
feltehetően azért, mert csendes, fákkal és madárdallal teli környezetben voltak. Az
iskola létszáma 1985-re már 800 fölé emelkedett, és ezért új iskolaszárny épült.
– Milyen hagyományokat alakított ki a tantestület az induláskor?
– Az első hagyomány az embléma viselése volt, amit a tanulók és nevelők
egyaránt a köpenyükre tűzve viseltek, mert akkor még iskolaköpenyben jártak
tanárok, diákok egyaránt. Én hagyománynak fogom fel az ekkor indult német
nyelvi és testnevelési tagozat indítását is, mivel más iskolákban ilyen tagozat még
akkor nem működött. A szaktanárok kialakították a szaktantermeket, így én is a
biológia termet. Büszkén mondhatom most is, hogy az akkori járás, de talán a
megye egyik legszebb biológiaterme volt. Az itt lévő szemléltetőeszközöket
rendszerbe foglalva helyeztem el. A falon tudós biológusok arcképe lógott, a másik
falon a növényi és állati rendszertant bemutató képek függtek. A katedrával
szembeni oldalon az egész falat beborító poszter díszlett. Ezt a 21 négyzetméteres
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képet a tapsonyi vadásztársaság ajándékozta az iskolánknak. A tanulók ősszel
vadgesztenyét gyűjtöttek cserébe a vadaknak. A gyerekek örömére két akvárium is
az osztályba került, amit a felelősök nagy igyekezettel tartottak tisztán. Az
egyikben ékszerteknősök, a másikban díszhalak voltak. Ennek hatására egyre több
gyerek kérte otthon a szüleitől is, hogy lehessen akváriuma.
– Mitől voltak a biológiaórák különlegesek?
– A kísérleti órák sokaságától. Vizsgáltunk talajmintákat, csíráztattunk
magokat, papucsállatkát tenyésztettünk. Boncoltunk rovarokat, nyulat, galambot.
Mivel minden tanuló részére megvásároltuk a mikroszkópokat, így évente hat
olyan órát tartottunk, ahol ezeket kellett a diákoknak használni. Később színes tv-t
és videót kapott a szaktanterem, így ez lehetőséget nyújtott a tananyag
élményszerűbb, mélyebb elsajátításához. Néztük David Attenborough és Linda
Gamlin filmjeit.
– Milyen volt a könyvtárral való kapcsolat?
– A könyvtár vezetője, Jutka néni szívesen segített az órákon használható
könyvek kiválasztásában. A tananyaghoz kapcsolódó 15-20 könyvet a témáktól
függően fölvittük a terembe. A tanulók közül többen rendszeresen felkeresték a
könyvtárat, hogy az egyes témákhoz anyagot gyűjtsenek. A könyvtárban bemutató
órákat is tartottam járási és megyei szinten is, mert egyben munkaközösség-vezető
is voltam. A bemutatók fő témája:”A videó szerepe a tananyag megértésében”
volt.
– Milyen jeles alkalmakra emlékszel?
– Nagyon sokra. Ilyen volt például az iskola avatásának a napja. Ezek közé
tartozik a „jeges” nap. A SÁÉV segítségével szülők, testnevelők, tanárok
együttműködve az iskola sportpályáján korcsolyázásra alkalmas jeget készítettek,
éjszakába nyúló jéghizlaló öntözéssel. A főszervezők a testnevelő tanárok, a fiatal
pedagógusok és az úttörőcsapat volt. A gyereksereg, de még a felnőttek, tanárok is
önfeledten csúszkáltak, fakutyáztak, korcsolyáztak. A technikateremben
folyamatosan készült a finom, forró tea, esténként 60-70 liter. Az évek során
hagyománnyá vált ünnepségeken fényképeket készítettünk, amelyeket albumokban
rendeztünk. Az úttörőcsapat ünnepségein szólt a harsona és a dob. Iskolai
tábortüzek, fáklyás felvonulások, gyalog- és kerékpártúrák színesítették az
úttörőcsapat éves programját. Felejthetetlen volt a kisdobos- és az úttörőavatás.
Az egyforma egyenruhába öltözött gyereksereg látványa még a szülők szemébe is
könnyet csalt.
– Mikor volt az első karnevál?
– Az első 1980 februárjában volt. Csodálatosan sikerült. Mintegy 270 gyerek
öltözött jelmezbe. A jelmezbált nyitótánccal kezdtük, amit a tánciskolások vagy
később a Prücsök tánccsoport mutatott be. Zsákbamacska, tombola és
jelmezverseny színesítette ezeket a kavalkádokat.
– Milyen rendezvényekre gondolsz vissza szívesen?
– Akkoriban honvédelmi és lövészeti, kerékpáros, sport-, vöröskeresztes-,
szavaló- és énekversenyeket tartottunk. Külön színfolt volt az évenként
megrendezett csapatbemutató, ahol minden osztály és minden gyerek részt vett, ki
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színdarabot játszott, ki bohózatot adott elő, tánccal, énekkel is sokan készültek.
Ősszel minden raj kerékpártúrán vett részt. Év végén a Fácánosban, a Zuhogónál,
a Sóhajok hídjánál, Gyótapusztán vagy Horvátkúton túráztunk. A túrák
megszervezését a nyolcadikosok segítették. Ezen a napon már reggel megérkeztek
a rajok szakácsai, és alágyújtottak a bográcsnak. Mire a fáradt osztályok
megérkeztek, addigra elkészült a kolbászos paprikás krumpli. Olyan is volt, hogy a
hadsereg kiskatonái főzték az ebédet. Ha most találkozom a régi tanítványaimmal,
mondják, hogy még most is emlékeznek ezekre az alkalmakra, ízekre.
– Milyen volt a karácsonyi hangverseny, ünnepség?
– Gyönyörű. Az énektanárok és az alsós nevelők osztályaikkal szerepeltek az
első karácsonyon. Később betlehemi játékokkal készültek. Az Erdészeti
Szakiskolától kapott fenyőfát mindig a nyolcadikosok díszítették fel. Gyerekek és
szülők gyertya és csillagszóró fényénél énekelték a karácsonyi dalt, a karácsonyi
kánont.
– Az egyik fényképen tortát látok. Milyen alkalomra készült?
– Az Úttörőszövetség 40. évfordulójára, az úttörő- és kisdobosavatásra
készült a tizenkétemeletes csokoládétorta, amit az akkor még működő cukrászüzem
készített, és egy hatalmas, gördülős asztalon toltuk be az ünnepség helyszínére, a
tornaterembe. Negyven gyertya égett rajta. Valamennyi diáknak, tanárnak jutott
tortaszelet.
– Hallottam, hogy volt háztartási fakultáció is.
– Évente több csoport is indult. Fiúk-lányok vegyesen. Fő célja a háztartási
ismeretek elsajátítása volt (szép terítés, jóízű ételek, sütemények). Készítettünk
nyuszitortát, húsvéti sós perecet, hímes tojást. Márciusban Kossuth-tortát, Petőfirostélyost. Év végén gyümölcssalátát, perecet, pogácsát. A karácsonyfára
mézeskalácsot sütöttünk. Hetente a palacsinta és a gofri illata szállt az iskolában a
technikaterem felől.
– Kérlek, mesélj a táborokról!
– Évente a fonyódligeti táborban 170-180 fő gyerek üdült 10 napon át. A sok
fürdés mellett színes programok (zászlófelvonás, sportversenyek, játékos
vetélkedők, éjszakai riadók, mese-túrák, rókavadászat) tarkították az ottlétet. A
Neptun-karneválra jelmezekkel, tréfás előadásokkal készültünk. Nagy élmény volt
mindig a szalonnasütés vagy a vadkacsapörkölt. Nagy sikere volt a pótvacsorának,
ami zsíros kenyér és az általunk sütött gofri volt.
– A gyerekek nem is fürödtek?
– Dehogynem. Reggel, délben, este.
– Sokat emlegeted a katonákat. Miért szerepelnek annyit az iskola életében?
– Akkor minden iskolának, így a mi iskolánknak is együttműködési szerződése
volt a Marcaliban állomásozó katonai alakulatokkal. A Mikszáth úttörőcsapata az
5079-es alakulattal volt kapcsolatban. Így az úttörőcsapat csapatzászlaját is tőlük
kaptuk. A nevünk 5190-es számú Latinca Sándor úttörőcsapat lett. Minden raj és
őrs zászlóval rendelkezett, minden őrsnek neve volt. Igazi közösségként működtek
ezek a kis csoportok. Programjukat naplóba rögzítették, néhányat az iskolában ma
is őriznek. Feladatuk volt a sziklakert telepítése, gondozása, fásítás, idősek
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segítése, névadókon, esküvőkön való szereplés, de fontos feladat volt a tanulmányi
eredmények figyelemmel kísérése is, a lemaradók segítése.
– Sokszor meséltél már a gyereknapokról. Milyen programok voltak?
– Sok-sok éven át a gyermeknapi kavalkád volt a legszínesebb
rendezvényünk. Volt ott minden: vidámság, móka, kacagás, egészséges versengés.
Forgószínpadszerűen lehetett különböző versenyhelyeken csokit enni késsel,
villával, persze kibontani a papírból is így kellett, másik helyszínen lufiborotválás
volt a feladat, de nagyon mókás volt bekötött szemmel lekvárt etetni egymással,
vagy madzagra kötött tejfölös lángost enni hátra tett kézzel.
Program volt még a zsákbanfutás, cseréptörés, pincérverseny, talicskázás,
léggömbfújás, kakasviadal vagy a söprűs táncverseny. A legtöbb kacagás akkor
volt, amikor derékra kötözött madzagra krumplit erősítettünk, és ezzel kellett a
gyufásdobozt célba lökdösni.
Legszebbek mégis az esti tábortüzek voltak, amikor a sok-sok gyerek táncolt,
riccs-raccsozott a tűz körül. A gombai iskolánál néha egyszerre 5-8 tűz is lobogott.
– Milyen érzés volt, hogy a gyermekeid is ebbe az iskolába jártak?
– Nagybátyád 1979-ben 7. osztályos, édesanyád 5. osztályos volt. Szívesen
gondolnak vissza a régi élményekre, emlékekre. Hogy én is ott tanítottam, ebből
sem előnyük, sem hátrányuk nem származott.
Örülök neki, hogy ti hárman, kis unokáim mikszáthos diákok vagytok, hiszen
így naponta hallok tőletek régi, születésnapos, 30 éves iskolámról, és most
nagymamaként is járhatok fogadóórákra, szülői értekezletekre a volt iskolámba.
– Köszönöm, mamus, az interjút!
Király Máté

Bájhóber Anita: Gyökerek
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MIKSZÁTHOS VAGYOK,
TUDOM, HOL A HELYEM,
A RENGETEG TUDÁSTÓL
DAGADT MEG A FEJEM.
HA VALAMI OK FOLYTÁN
MÁS SULIBA JÁRNÉK,
ÁTÉREZHETNÉM,
HOGY MINDEN NAP AJÁNDÉK.
A Jutka néni
a könyvtárban lakott,
de mégse vette észre,
hogy kitéptem egy lapot.
Az igazgató bácsi
kétszer szólt a héten:
„Bokán rúglak, fiam,
ha nem viselkedsz szépen!”
A Józsi bácsi
az egyenletről kavar,
és nem érti meg,
hogy bennünket ez zavar.
(dal) Ne hidd el azt,
hogy a Mikszáthban rossz neked,
Ne hidd el azt,
Hogy itt lesz a végzeted..
Mindig lesz rossz,
S még rosszabb,
De csak élvezd a mát,
Te ne gondold azt,
Hogy nincsen kabát.
MIKSZÁTHOS VAGYOK…
Beiratkoztam a
testnevelésre,
és másfél órát ültem
törökülésbe’.
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Gyűrűre küldött
A Bőle Laci bácsi.
Ne tudd meg, haver,
hogy mit kell ott kiállni!
A Fuisz Marika néni
gyógytesit vezet,
aki nála készül,
világbajnok lehet.
Ne hidd el azt,
hogy a Mikszáthban
neked…

rossz

MIKSZÁTHOS VAGYOK…
A Zsibi Gyöngyi néni
az ókorig nyúl,
és az sem zavarja,
hogy a hallgató kinyúl.
A tornaterembe
tegnapelőtt délbe’
csak véletlenül mentem
be utcai cipőbe’.
Az Árpi bácsi
a salakosig zavart,
és szaladt még utánam
legalább két kanyart.
Ne hidd el azt,
hogy a Mikszáthban
neked…

rossz

MIKSZÁTHOS VAGYOK…
Csak németül beszél
a Sóla Jutka néni,
de miért biztos benne,
hogy mindenki megérti?
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Énekkart irányít
az Editke néni,
hogy mér’ csak ő énekel,
azt semmiképp se érti.
Ne hidd el azt,
hogy a Mikszáthban rossz neked…
MIKSZÁTHOS VAGYOK,
A Gyuszi bácsi tegnap
a sakkról hazazavart,
mer’ aszontuk a sötét
gyalogra, hogy paraszt.
Atlétikán egyszer
Sumákoltam, nahát
Viki néni rögtön
befonta a haját.
Jól tudjuk, megmondta
a rendőr DADA-bácsi,
hogy megvan a mi jogunk
az iskolát utálni.

MIKSZÁTHOS VAGYOK…
Ne hidd el azt,
hogy a Mikszáthban rossz neked,
Múltkor Zoli bácsi
kísért ebédlőbe,
oszt’ állandóan fáj
a foga üdítőre.
Üvegemet dugtam,
de kilátszott, aztán
másnap aszonta:
’papír, név, osztály!’.
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Ne hidd el azt,
hogy a Mikszáthban rossz neked,
Ne hidd el azt,
Hogy itt lesz a végzeted.
Mindig lesz rossz,
még rosszabb,
Te csak hidd a jövőt,
És ne gondold azt,
Hogy nincsen befőtt.
Mindig lesz rossz,
S még rosszabb,
Te csak hidd a jövőt,
És ne gondold azt,
Hogy nincsen befőtt.

A pillangókat rajzolta: Májer Viktória, Szira Karolina, Vágó Karina

Sütő Zsuzsanna: Cinege
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Az elvarázsolt iskola
Különös dolog történt Jankával, nem túl régen, egy esős, szürke napon.
Egyedül volt a szobájában, és nézte, hogyan esik az eső. Mint egy ezüst függöny,
úgy takarta el az utca fáit, bokrait. A függöny egyre sűrűbb lett, eltűntek a fák, a
bokrok. A következő pillanatban valami furcsa zajt hallott. Ilyen csodát még nem
látott: az ABC betűi közül néhányan felé jöttek, és külön-külön megszólították.
Köszöntötték! Azt kérdezték:
– Szeretnél-e velünk tartani egy elvarázsolt helyre?
Arra gondolt: miért ne? Van időm elég!
Felkapta magára a kedvenc szabadidőruháját, edzőcipőjét, mert a betűk is
így voltak öltözve, és kiszólt az anyukájának:
– A barátaimmal egy rövid sétára mentem!
Futólépésben indultak. Nem mentek sokáig, amikor megállt mellettük egy
táska – mintha az ő táskája lett volna, csak sokkal nagyobb -, és megszólította
őket.
– Bújjatok belém!
Egy kattintás, egy fordítás, és a következő pillanatban egy csuda helyen
találta magát. Sok kislány és kisfiú, az ABC betűi vették körül. Nagyon
megszeppent, hogy hova került. A betűk irányították őket, hol erre, hol arra.
Különös kérdéseket tettek fel, legalábbis első hallásra annak tűntek.
– Ismersz minket? Mi vagyunk az ABC betűi.
– Hát persze! Á-tól Z-ig minden betűt ismerek!
– A számok világában is ilyen jó vagy?
– Igen. El tudok számolni akár millióig is, és már a mínusz számokat is
ismerem!
Halljatok csudát! Janka minden kérdésre tudta a választ! Csuda klassz érzés
volt! Egyre várta a kérdéseket, és mindre válaszolni is tudott. Nagyon büszke volt,
hogy a betűk elismerően szóltak:
– Emlékeztek Jankára? Amikor első nap bejött az iskolába, félénk volt,
szorította az anyukája kezét, elveszetten nézett körül. Most pedig nem tudunk olyat
kérdezni, amire ne tudná a választ.
Janka nagyon boldog volt! Úgy érezte, ezt rögtön el kell mondania az
anyukájának.
– Anya, anya! – kiabálta.
A következő pillanatban érezte, hogy anyukája simogatja a haját, és azt
mondja:
– Aludtál egy nagyot! Hol jártál álmodban?
Csak álom volt az egész? Vagy varázslat? A sok új barát csak az álmok
szüleménye? Az iskola –- az álombeli iskola – az ahová járok?
Janka csalódottan elővette a füzetét, hogy megcsinálja a leckét, amit a tanár
néni feladott. Eszébe jutott, milyen jó érzés volt tudni a kérdésekre a választ.
Minden erejét összeszedte. Másnap ötöst kapott fogalmazásból. Hálás volt az
elvarázsolt iskolának, és újdonsült, álombeli betűbarátainak.
Horváth Evelin
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Péntek, 11
Egy átlagosnak tűnő pénteki napon, az első óra előtt kezdte a 7. a osztály
megásni saját sírját. November 11-ét írtunk, nem is a baljós 13-át.
Úgy kezdődött az egész, hogy...
A lányok a rajzórán tanult humoros ábrázolásmódot alkalmazva pingálták fel
a táblára a hírhedt tanári kart.
Az erősebb nem tagjai sem unatkoztak...
Fábos Dávid az öklét rázva bizonygatta Máténak, hogy ő is a homo sapiensek
büszke tagja.
Erik meg akarta félemlíteni Gábort, ezért Napóleontól idézve így szólt hozzá:
„Tábornok Úr, ön egy fejjel magasabb nálam, de ezen könnyen segíthetünk!”
Pudzi azzal dicsekedett a többieknek, hogyan vitte végig a Cold Fear-t,
félelmet nem ismerve, meg minden. Viktor kézjelzésekkel hagyta jóvá a bajnok
szavait, pont úgy, mintha oda is figyelt volna. Bálint vitába szállt Pudzival, hogy
az exocelleket nem lehet lángszóróval kinyírni. Erre Dávid egy rövid viccben
megfogalmazta Bill IQ-ját. Ettől Bence röhögőgörcsöt kapott. A megviccelt is
vihogott rendesen. Mind a ketten roppant érdekesen tudnak hahotázni, amitől
rendszerint mindenkit elkap a halálos nevetés. „Röhög az egész osztály!” –
mondaná Karinthy.
Az idilli képet csak egy valami zavarhatja meg:
Nyílik az ajtó és… belép az Enhofferné Vörös Mária fedőnevet viselő 00-ás
ügynök, Marika néni. Nincs jó kedve, érzi, hogy ez az óra be fog vonulni a
történelembe.
− Ejnye, ejnye! Mik ezek a hieroglifák a táblán?
− Nem mi voltunk! Az előző osztály csinálta!
− De ez az első óra!
− Biztos tegnap.
− Akkor miért nem törölte le a táblát a hetes? Ki a hetes?
− Azért, mert nem volt szivacs! - csempészte a padba az imént említett
tárgyat Máté.
− Egyébként mi akar ez lenni?
− A Bikini bikini nélkül! - kiabálta be Pudzi.
− Ne humorizálj, nyavalyás! Ez az én posztom!
Majd kedvenc tanárunk hirtelen megpillantotta saját karikatúráját a táblán.
Összecsuklott, aztán elájult. Gábor azonnal hívta a mentőket.
Még szerencse, hogy a történetnek csak egy része igaz, mert ennyire hülyék
azért nem vagyunk!
Zsiborás Gábor
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Álmaink valóra válhatnak
Amikor 7 évesen először léptem be az iskola kapuján, nem sejtettem, hogy
felnőttként minden nap ide fogok járni, és majd én mosolygok biztatóan a
kisdiákokra, ahogy azt velem is tették a tanítóim. Olyan nagynak és idegennek tűnt
minden… De mint minden apró kisember, hamar beleszoktam a körforgásba. A
„nagyok” voltak a példaképek. A kézilabdásokra minden diák felnézett. Még érmet
is kaptak. Az edzéseikre nézőként sok diák lejárt. Őket mindenki ismerte. Én csak
tömegsportra jártam, mert akkor alsó tagozatban csak arra volt lehetőség.
Tanuszoda nem volt, csak nyaranta, így a szüleim minden héten Hévízre vittek,
hogy tanuljak meg úszni.
De kanyarodjunk vissza a tömegsporthoz!. Egyik alkalommal a tanárunk
rákérdezett, nem lenne-e kedvünk a húgommal lejárni kézilabda-edzésre. Ez kb. 19
éve történt. „Ott ragadtunk”. A csapat szinte a második családunk lett. Amikor
tehettük, labdát fogtunk és mentünk a Mikszáth pályára. Felső tagozatban egy
olyan osztályfőnököt kaptunk, aki szinte a második anyánk lett. Bármivel
fordulhattunk hozzá, mindenben támogatott és nevelt bennünket. Az ötödik
osztályba bekerülve mindenki nagyon várja, hogy milyen lesz a sok óra, és a sok
tanár, de én mégis csak a testnevelés órára voltam kíváncsi. Laci bácsi nagyon
szigorú volt, de következetes. Úgy megszerettem a mozgást, hogy én már akkor
tudtam, testnevelő tanár akarok lenni a Mikszáthban. Az út rögös volt. A
mindennapi edzés és a tanulás nehezen volt összeegyeztethető. Nappal iskola,
délután 1 vagy 2 edzés, éjjel tanulás. Akkoriban két nagy álmom volt. Az egyik,
hogy egyszer NB I-es kézilabdás legyek, a másik a Mikszáth.
Ahhoz, hogy ide eljutottam, tudom, annak köszönhetem, hogy az általános
iskolában a tanáraimtól sok segítséget kaptam, és annak, hogy a szüleim mellettem
álltak. Egy gyerek, amikor szidást kap otthon, rossz jegyért, vagy éppen
magatartásáért, mindig azt hiszi, a szülő rosszat akar. De később rájön – felnőtt
korban – , hogy az élet nem habos torta. Mindenért meg kell küzdeni, és kell, hogy
legyenek álmaink, amiben hiszünk, és ha elhisszük, véghez tudjuk vinni.

Zákányi Benedek:
Gomba-lak
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„Folyamatosan felfedezni egy új világot magadban, folyamatosan tágítani
önmagad határait, és rájönni, mit vagy képes elérni azáltal, hogy új dolgokat
tanulsz meg és sajátítasz el. Az élet az, ahol lehetőséget kapsz valóra váltani az
álmaidat.”
(Marie Clarence)
Pék Evelin

A tüzet okádó, sokfejű sás
Egyszer volt hol nem volt, volt egyszer egy fura ország, ahol a kátyánkutyolók
éltek. A birtokukban volt a strucclábon forgó palota. Amikor birodalmukban
nagyon elszaporodott a tüzet okádó, sokfejű sás, rögtön küldték ellenük a
strucclábon forgó csodapalotát. Az egyik sás mind a száz fejével olyan tüzet
zúdított az ellenségre, hogy azonnal grillstrucc lett a struccvárból.
– Ha a nyers erőnkkel nem tudjuk őket legyőzni, akkor mit tehetünk? kérdezte a király a kancellártól.
– Akkor használjuk a főtt erőnket! Főzzünk erőlevest, amitől olyan erősek
leszünk, hogy még a tűz sem árthat nekünk.
Úgy is lett. A királyi szakács előtt sorban állt a sok sasfejű katona. A
csőrükkel udvariatlanul habzsolták az erőlevest. Amikor mindenki jóllakott, jött az
erőpróba. Az uralkodó telefonált az udvari sportmesternek, hogy hozasson
egytonnás súlyzókat. A harcosoknak kisujjal kellett felhajítani minél magasabbra.
Az első katona vakmerően hajította fel a súlyzót, de amikor visszaesett,
nyomban szétlapította az erősködőt. Olyan lapos lett, mint a húsos palacsinta hús
nélkül. A király nyomban felhívta a gázműveket.
– Az erőpróbán az egyik katonámra ráesett a súlyzó és most olyan lapos, mint
egy frissen sült palacsinta.
– Sajnálom felség, de a súlyzót nem lehet felpumpálni. Akármilyen lapos is
lett, itt csak az udvari kovács segíthet.
– Tökfej, nem a súlyzóm lett lapos, hanem a katonám! - vágta rá felbőszült
hangon.
– Mindjárt küldöm a helyettes helyettesítőm segítőjének a szolgáját.
Máris megérkezett a szolga a pumpás szekérrel. A pumpálók munkához
láttak, rögtön feltöltötték a katonát. A hátát is megveregették és megmérték a
vérnyomását.
– Minden rendben, felség. Azt ajánlom, hogy a barátunk ne játszadozzon
tűhegyes dolgokkal. Fizessen a kiszállásért tíz fabatkát!
A katona lehajolt az erszényéért, mikor a saját csőrével kiszúrta az oldalát.
Erre a katona úgy elrepült, mint az ágyúgolyó.
Az erőpróbát mindenki túlélte kisebb csonttörésekkel a kisujján.
A király elindult a hadsereg élén. Hirtelen megláttak egy tüzet okádó sokfejű
sást. A legbátrabb harcos arra vállalkozott, hogy egyedül végez az ellenséggel.
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Kihúzta a sást tövestül, de közben az olyan erős tüzet okádott, mint a rakéta. Nem
csoda, hogy egészen a Marsig repültek.
– Gyorsan szálljatok fel a Göncölszekérre! – utasította maradék harcosait a
tábornok.
Megérkeztek a megmentők a Marsra, a katonát felvették a szekérre, a sás
pedig bőghetett utánuk. Szerencsésen visszatértek.
A következő sás ellen a legkövérebb harcos állt ki. Egyszerűen felfalta. A
védekezésben a sás annyira elfáradt, hogy megfeküdte a katona gyomrát.
– Gyorsan hozzatok Aszpirint, mert különben én is elszuszogom az Alleluját!
Rögvest hozták a patikusok, de tévedésből Asporánt hoztak. A harcos megsárgult
az irigységtől, mert a többiek mind egészségesek maradtak.
A következő sás ellen a legmagasabb jelentkezett. A sás ezt észre sem vette,
mert olyan magasra nem látott. A vitéz addig sétálgatott rajta, míg végül úgy
eltaposta, hogy negatív fekvőrendőr lett belőle. Kifolyt a sás különleges nedve,
amitől a katona erősen a földhöz ragadt.
– Micsoda földhözragadt ember! – szörnyülködtek a többiek.
Hozták a tűzoltók a körfűrészt és kivágták a földből a beragadt katonát. A
kátyánkutyulók törték-vágták a sásokat, míg egyszer csak elértek a sások
királyához. Ellene csak a király legkisebb fegyverhordozója jelentkezett, aki
mindössze fél deciméter magas volt.
Olyan finom ujjai voltak, hogy még a rinocéroszokat is meg tudta vele
csiklandozni. Ásóval egy kilométer mélyre ásott, amíg megtalálta a sáskirály
főgyökerét. Amikor itt elkezdte csiklandozni, a sás kiugrott a helyéről és tangót
járt, miközben vég nélkül hahotázott. Erre a maradék tűzokádó sokfejű sás is
kiugrott a földből és járni kezdték a tangót, aztán a szambát és a rumbát. Addig
táncoltak, amíg össze nem rogytak és el nem pusztultak.
A kátyánkutyolók pedig boldogan éltek, kivéve azt az esetet, amikor nagy
homokvihar támadt rájuk. De ezt a következő meséből fogjátok megtudni.
Zsiborás Gábor

Harsányi Hunor: Búvóhely
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Darab papír, névsor, osztály....
Androsics Veronika
Ángyán Bernadett
Balogh Máté
Baranyai Zsófia
Deák Zsófia
Élő Elemér
Fekete Pál
Gyöngyösi Klaudia
Horváth Dávid
Horváth Jennifer
Horváth Richárd
Janku Roland
Kovács Annamária
Kovács Valentina
Mód László
Németh Máté
Nyers Aletta
Rózsa András
Rózsa Dániel
Samu Krisztián
Sándor Vivienn
Szántó Kristóf
Tanai Gyula
Weisz Vivien
Zab Gábor

Nemcsak a papírnak írom, hanem nektek, kiknek neve szerepel
a ballagási nyakkendőn. Elszaladt négy év, ti kislányokból
nagylányokká, kisfiúkból nagyfiúkká váltatok.
Ti még mindig befelé a fiatalságba, de én is hozzáadhatom e
négy évet a fiatalságomhoz.:) Egy iskola életében legalább annyira
fontos a nevelés, mint az oktatás. Mint osztályfőnök igyekeztem
benneteket jó irányba terelni. Ha kellett, szigorral, ha kellett,
humorral, de remélem mindig empátiával.
A jól sikerült farsangi szereplések, a büntiből elmaradt 8.
osztályos klubdélután, a kellemes osztálykirándulások emléke mind
a miénk marad. (az osztálykirándulások eredménye pedig remélem,
nemcsak az, hogy háromnál több plázában nem tévedtek el :))
Azt kívánom, hogy a ti életetekben már a versengést az
együttműködés, az önzést az önzetlenség, az önmegvalósítást az
önfeláldozás, a soha sincs elég szemléletet a mértékletesség, az élet
küzdelem felfogást az élet szép gondolata váltsa fel.
Végül két idézettel búcsúzom:
Tanulni kell
Tanulni kell. A téli fákat .
Ahogyan talpig zúzmarásak.

a hétfőt, keddet, pénteket,
Kila Zoltán
a szavakat, mert édesek,

Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.

tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,

Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,

ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.

osztályfőnök

Nemes Nagy Ágnes

„ A hová nem rajtunk áll,
A miért az Isten titka,
A hogyan a mi szabadságunk.”
Jókai Anna

Marcali, 2009. június 20.

Kila Zoltán
osztályfőnök
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Beszélgetés
Horváth Julcsi:
Emlékszel? Te is oda jártál. A Mikszáthba. Így hát nem tudok újat mondani neked.
Jól tudod te is, milyen volt az elmúlt nyolc év. Hosszú és mégis rövid – megszokott
és mégis minden nap újat hozó – vidámsággal teli és olykor keserves. Neked is
nehéz eldönteni, hogy melyik a legkedvesebb az elő-elővillanó homályos képek
közül?
Kovács Rita:
1993 szeptemberében léptem át az iskola kapuját, Teca nénim kezét fogva. Nagyon
féltem, mi vár rám itt. De csakhamar megnyugodtam, mikor kedves jó Zsóka nénink
odajött mellém, bátorítólag megszorította a kezemet és rám mosolygott. Ott úgy
éreztem, helyt fogok tudni állni ebben a számomra „idegen” világban is.
Fehér Ádám:
Az óvoda nagycsoportjában már nagyon vártam, hogy iskolás lehessek. Be voltam
sózva. Aztán eljött a nagy nap, az évnyitó. Ott álltam a kézipályán
osztálytársaimmal. Egy kis meglepetést is kaptam, egy nyakba akasztható
mókusképet, ez volt az a-sok jele. Az első házim az volt, hogy ezt a rajzot
kiszínezzem. Még ma is őrzöm ezt a mókust.
Kis Dörnyei Nóra:
Pontosan emlékszem, mi volt Zsóka néni legelső kérése: „Most mindenki emelje föl
a grafitceruzáját!” Néhányan felkapták a legelső ceruzát, ami a kezük ügyébe
akadt. Én a többiekre pillantottam és a magasba lendülő ceruzák mintájára
megpróbáltam az enyémet „azonosítani”. Ezt a szót, hogy grafit akkor még sosem
hallottam, arra meg főleg nem gondoltam, hogy hét év múlva kémiaórákon nem a
grafitceruzát kell felmutatnunk, hanem szerkezetéből és tulajdonságaiból kell
felelnünk. Eleinte mindannyian nagyon szerettük az iskolát, de aztán fokozatosan
távolodtunk tőle. Azt hittük, a tanárok azért minket kérdeznek, mert ők maguk nem
tudják a választ.
Czvencsek Viktória:
Tudtam azt, hogy el kell felejtenem a játékokat, a mesét, és a tanulással kell
foglalkoznom. Büszke voltam rá, hogy iskolás lettem. Az első évekre
visszagondolva minden játékos és vidám volt. Az osztályteremben lógó táblák is
színesek és kedvesek voltak.
Fázer Martina:
A mai napig nagy szeretettel emlékszem alsós osztályfőnökömre, Marika nénire,
akit még mindig az első helyen tartok számon a tanáraim között. Igaz, már négy
éve nem tanít minket, de őt mégsem lehet elfelejteni. Nagy figyelemmel tanított
bennünket és nevelt a jóra. Ha néha rosszak is voltunk, akkor sem kiabált vagy
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szidott, hanem csak megdorgált. Az iskolai dolgokon kívül is mindig akadt közös
témánk, szívesen beszélgetett velünk a családról, és mindig próbált segíteni, ha
látta, hogy baj van.
Helmann Anna:
Nem itt kezdtem az első osztályt, ide csak negyedikes koromra kerültem. Amikor
először átléptem a suli küszöbét, akkor még hatalmas labirintusnak látszott, de az
évek elteltével a végeláthatatlan folyosók egyre kisebbek és kisebbek lettek. Az
osztály hamar befogadott.
Zilahi Szabó Bence:
Nagyon jól éreztük magunkat az iskolában. Egy tökéletes banda verődött össze,
melynek tagjai: Darázs István, Helbek Tamás és jómagam voltak. Így, ezt a hármas
keretet nevezték az alsós tanárok kis ördögöknek. Igaz, csak később kezdődtek a
komolyabb magatartási problémák, bár olyan nagyon rosszak sose voltunk. (Apró
folyosóbeli verekedések, stb.) Mondták is az ismerős tanárok anyukámnak, hogy ez
a Bence nem olyan jó kisfiú, mint a bátyja volt.
Ezt nem értettem, hiszen „ok nélkül” én sem verekedtem senkivel.
Kocsis Eszter:
Az ember, míg gyerek, mindig csak azt várja, hogy nagyobb legyen. Én is vártam
már, hogy felsős legyek. Észre se vettük, olyan gyorsan elrepült ez a négy év. Aztán
felsős lettem, amit nagyon élveztem, bár egyre többet és többet kellett tanulnunk,
így kevesebb szabadidőnk maradt, amit nagyon sajnáltam. Furcsa volt, hogy annyi
tanár tanított minket, annyi szokáshoz, annyi stílushoz kellett alkalmazkodnunk. Jó,
hogy magasabb óraszámban tanulhattuk a németet és a számítástechnikát, mert
ezeknek később is nagy hasznát vesszük Osztálytársaimmal együtt sok tanulmányi
és sportversenyen indultunk, és jelentős megyei, sőt országos eredmények is
születtek. Felsőben is egy nagyszerű osztályfőnökünk lett, Gyuszi bácsi, aki kellően
szigorú volt, mégis engedékeny, ha valami szabadidős programról volt szó.
Koroknai Martina:
Jobbnál jobb programokat szervezett nekünk, ahol még inkább egy közösség
lettünk. Életrevaló Pluszvetélkedő, több alkalommal bicikli túra, pályázatok és
sorolhatnám tovább. Na és az osztálykirándulások! Mindig tudta, mi jó nekünk. Ha
le is szidott minket egy kicsit, még azt is kedvesen tette.
– Pontosan, precízen! – ez volt a jelszava, mely emlékeimben örökké élni fog.
Beck Lilla:
Soha nem felejtkezett meg a nőnapról, mindig kaptunk tőle virágot vagy cukrot a
padunkra letéve. Hiányozni fogunk neki, és ő is nekünk, ez biztos.
Ez a négy év sok mindenre megtanított. Nekem mindenki szimpatikus, ha lehetne,
az összes tanárt magammal vinném a középiskolába, és ezzel nem vagyok egyedül.
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Horváth Júlia:
Mikor felsősök lettünk, Zoli bácsi vett szárnyai alá bennünket.
Jaj, mit szenvedett velünk!
Emlékszel? Hányszor mondta: - Ne aludjatok, ne työtyörögjetek! Már megint nem
tudjátok leolvasni a térképről, hol termesztenek krumplit!
Jaj, mit szenvedtünk mi is!
Amikor óra elején meghallottuk a jól ismert mondatot: - Darab papír, név, osztály!
Nem mindig sikerült ennél többet írni a papírra. Aztán Zoli bácsit hozzánk
„csiszolta” az élet, mi pedig egyre dörzsöltebbek lettünk.
Emlékszel, mikor megleptük szülinapján? Már azt hitte, hogy meglógtunk az
óráról, mi meg énekelve, tortával a kezünkben megjelentünk. Sírva-nevetve
köszöntöttük fel, miközben eszünkbe jutott, hogy nemsokára búcsúznunk kell tőle és
egymástól. Közös emlékeinkké váltak kajla karneválok, kikövetelt klubdélutánok,
klassz kirándulások.
Laki Martina:
Nekem a nyolc év alatt egy valami tetszett a legjobban: az osztályom. Mi mindig
összetartottunk, ha valaki szomorú volt, mindenki őt vigasztalta. A legfőbb
erényünk viszont az volt, hogy sohasem nevettük ki egymást. Mindig mindenki el
merte mondani, ha valaki vagy valami bántotta. Persze, mint minden rendes
osztályban, így nálunk is voltak veszekedések. Talán több is, mint a másik
osztályokban. De véleményem szerint minket ez tartott össze.
Zilahi Szabó Bence:
Felsőben már kezdtünk komolyodni és érdeklődni a gyengébb nem iránt, de az
igazi csajozások 7. osztályban kezdődtek. Ekkor indult egy új nagy korszak: egy
kicsit idétlen úriemberek kora (ezek voltunk mi). De azért nem csak erről szólt a 8
év, komolyan vettük a tanulást is.
Ferenczy Máté:
Annyi versenyen indultam a nyolc év alatt, hogy a többi élményt elhomályosítják
bennem. Idén szinte nem volt olyan délután, amikor nem kellett volna találkoznom
valamelyik tanárommal.
Másodikos koromban kezdtem sakkozni, ekkor ismerkedtem meg Gyuszi bácsival is.
Megszerettette velünk ezt a játékot, és egy év múlva már a mikszáthos csapatok
voltak a legjobbak a megyében. Negyedik osztályban szintén sikerült bejutnunk az
országosra, ezután örök másodikak lettünk.
Laci bácsi ötödikes koromban beszélt rá a kosarazásra. Rá egy évre a csapat
tagjaként részt vehettem a diákolimpia országos döntőjén. A négy között voltunk és
a döntőbe jutásért játszhattunk volna. De a meccs előtt egy órával a csapat több
mint fele rosszul lett, és nem tudtunk kiállni a Nyíregyháza ellen. Másnap rajtam
kívül mindenki pályán volt, és megszerezték a bronzérmet. Hatalmas siker volt ez
nekünk. A kosarazás barátokká tett minket.
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Idén földrajzból és kémiából is bejutottam az országos fordulóba. A két versenyen
a teljesítményem hasonlóan alakult. Az írásbeli és a terepgyakorlat, illetve szóbeli
után mindkettőn az első háromban voltam. Az utolsó fordulóban engedtem ki az
érmet a kezemből. A földrajz negyedik helyemmel már megbarátkoztam, és
remélem, hogy a kémia hatodik helyezést is megszépíti majd az idő.
Németh Zoltán:
Kíváncsiak voltunk a karácsonyi hangversenyekre, az osztályok műsoraira nemzeti
ünnepeink alkalmából. Felejthetetlen volt az iskola 20 éves jubileumára rendezett
ünnepségsorozat is. Továbbá szerettük a játékos vetélkedőket, az érdekes
kérdéseket és feladatokat. Sokszor szurkoltunk csapatainknak a különböző
sportversenyeken.
Akadtak nehezebb napok is, de ezeket mindig túléltük valahogy.
Az igazgató úr rendes ember, mert néha igazgatói szünetet is adott, melynek mi
nagyon örültünk.
Kiss Melinda:
Jók voltak azok a programok, amiket az iskola szervezett a diákjainak. Például:
minden évben megrendeztek egy őszi és egy tavaszi túrát, ahol a gyerekek
versenghettek egymással. Rendszeresen részt vettünk a kezesfai túrákon is. Jók
voltak a farsangi felvonulások és az utána következő bulik. Az utóbbi pár évben
hangverseny-sorozatokat nézhettünk és hallgathattunk meg. Gyakran jártunk
színházba. Nagyon sok érdekes és szép helyet ismerhettünk meg az
osztálykirándulásokon, amelyeket mindenki egész évben várt.
Dombóvári Eszter – Dombóvári Kinga:
Elsőben még csodaszámba ment az osztályunk, mert két ikerpár is volt közöttünk.
Kétségtelen, a testvérem és én vagyunk feltűnőbbek, mert Krisztián és Rita nem
hasonlítanak annyira. Az a különös, hogy a tanárok az utolsó évben egyre jobban
összekevernek. Igazság szerint ezt néha ki is használtuk. De a tanárok nem tudtak
erről. Ha kellett, az osztály falazott nekünk. Nagyon jó osztályközösség vagyunk.
Szabó Ágnes:
Emlékszem az alsó és főleg a felső tagozatban szövődő és véget érő szerelmekre, az
osztálykirándulásokra, arra hogy néha mennyire nem szerettük a tanárokat, amiért
annyi leckét adtak fel.
Most mégis köszönöm a tanárok szigorúságát, kedvességét, és mindent, amit értünk
tettek. Ide még az is szeretett járni, aki rossz tanuló volt, és csak rossz jegyeket
kapott. Én kicsit szégyellem magam, mert csak most jöttem rá, hogy mit is jelent
nekem az iskola, mikor el kell ballagnom. De büszke vagyok arra, hogy egy ilyen
szuper suliban, ilyen emberek között tanulhattam.
Ősz Violetta:
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Én egy osztálytársamnak, Anettnek szeretném megköszönni azokat a napokat,
amikor velem foglalkozott és „lökdösött” a tanulásban. Sokat segített és
megérttette velem játékosan az anyagokat. Kihasználok minden időt, hogy az utolsó
pár hetet a barátaimmal töltsem el, hogy minél több emléket eltehessek.
Jövőre, ha irodalomórán leszek, eszembe fog jutni Nóra, aki minden szünetben
verseket tanult. Azzal cukkoltam, hogy „belőled úgyis magyartanár lesz!”
Végül szeretném megköszönni tanáraimnak a türelmüket és fáradozásukat, amit
belém fektettek. Ezek után csak azt tudom kívánni, hogy ilyen jó közösségbe
kerüljek az új suliban is.
Kis-Dörnyei Nóra:
Emlékszem, az év elején még viccelődve beszélgettünk szünetekben arról, „hogy
akarunk megbukni”, hogy legalább még egy évet itt tölthessünk. Természetesen
mindenki ennek az ellenkezőjére törekedett. Jövőre már nem mehetünk a „lyukba”
vagy a „tündérsarokba” (ahogy a kabátlerakót neveztük), amikor mindenki
mindenkit a becenevén szólíthatott. Így mélyebben belegondolva, azt hiszem az
órák is hiányozni fognak.
A dolgozatokat vagy a feleléseket sem úgy kell felfogni, hogy ez az a dolog, ami az
egész napot elrontja, hanem úgy, mint egy versengést az osztálytársakkal és
önmagunkkal. Tanulással az akaraterőt is növelni lehet: pl. ha valaki éjfélig is
képes fennmaradni, hogy másnap jó jegyet szerezzen.
Magyar Szabina:
Egész életemben megmaradnak emlékeimben az itt eltöltött, nem mindennapi
éveim, melyeket már senki nem tud elvenni tőlem. Mostantól úgy kell
gondolkoznom és cselekednem, mint egy érett, felnőtt embernek.
A suli segített az életre való felkészülésben. Fáj a szívem, mert magam után
hagyom a sok szép évet.
Kovács Péter:
Amikor első iskolai évnyitómon megláttam az iskola falait, nagy büszkeség töltött
el, hogy én már suliba járok, és ez a büszkeség a mai napig megmaradt. De már
nem arra vagyok büszke, mint elsős koromban, hanem arra, hogy a megye, sőt
szerintem az ország egyik legjobb iskolájába járhattam.
Nagyon szerettem ide járni, és ha majd tehetem, a gyerekeimet is ide fogom íratni,
hogy ők is átélhessék azt, amit én.
Brunner Dávid:
Végül is igazán büszke lehetek, hogy ebbe az iskolába járhattam, hiszen számos
olyan eredményt értek el a tanulói – köztük mi is -, amelyek csak öregbítették
hírnevét. Az osztállyal együtt töltött programok, osztálykirándulások mind-mind
arra késztetnek, hogy maradjak egy-két évet. De sajnos nem lehet! Búcsúznom kell
az iskolától, tanáraimtól és az osztálytársaimtól.
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Végezetül csak annyit, hogy remélem, a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola
megőrzi eddigi népszerűségét, s hogy a többi generáció is büszke lesz arra, hogy
ebbe az iskolába járhatott.
Horváth Júlia

Horváth Anita: Mesevilág
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Al Banna Najah Petra: Kora tavasz

Al Banna Najah Petra: Március
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Művészi utakon
Csoszó Gabriella
1989-1994: JPTE Művészeti Kar, rajz és vizuális
kommunikáció szak;
1994-1995: Posztgraduális képzés a PTE
Képzőművészeti Mesteriskolában;
1995: Magyar Iparművészeti Egyetem fotó szak
vendéghallgatója. Tagja a Fiatal Képzőművészek
Stúdiója Egyesületnek.
1994-1997: Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj;
1995: "Haus am See" művészeti alkotói ösztöndíj,
Hannover;
2003: Big Leap ösztöndíj (Nemzetközi Portfolio Review, Portland, New York).
2008: Rezidens Program, Budapest Galéria, Liszabon. A Kontakt Fotóművészeti
Kurzusok alapítója, művészeti vezetője; fotó- és médiaművészeti programokat,
portfolió konzultációkat szervez. Munkái fotósorozatok, melyek a létélmény,
identitás és a személyesség fogalmaival jellemezhető portrék. Újabban az emberi
jelenlét tereit és tájait feldolgozó szériákat, installációkat készít, gyakran szövegek,
szövegtöredékek felhasználásával, ütköztetésével. A konceptuális kötődés, a
minimalista, ugyanakkor érzelemgazdag fogalmazásmód váltakozik a
dokumentációs jelleggel, és a képek, terek, élethelyzetek megrendezettségével.
Több írása is megjelent. Egyéni kiállításaival itthon és külföldön egyaránt
sikereket arat.
„Egy-egy kiállításomat hosszú
gondolkodási, érlelési folyamat előzi
meg. Ha úgy tetszik, hosszan
formálom magamban a gondolatokat.
A műveim többsége valamely
mindennapi tevékenységből, vágyott
kommunikációból,
hétköznapi
terepszemléből,
felderítő
kíváncsiságból, vagy a közelítés
vágyából nő ki.”
Művészetét több díjjal is kitüntették. Díjak:
2010: Visegrád Alapítvány, Art Rezidens Program, Prága
2009: Magyar Állami Eötvös ösztöndíj New York, ICP
2008: Art Rezidens Program, Budapest Galéria, Lisszabon
2003: „Big Leap” ösztöndíj USA
(Nemzetközi Portfolio Review - Portland, ICP - New York)
1994-1997: „Pécsi József” minisztériumi fotóművészeti ösztöndíj
1995: „Haus am See” művészeti alkotói ösztöndíj, Hannover
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Gájer Bálint
1990-2001 A Marcali Városi Zeneiskola ütőszakos
diákja, Sárkány Zsolt tanítványa
2002-2005 A Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti
Jazz-Szakközépiskola jazz-ének szakos hallgatója, Pély
Barna, Pocsai Krisztina és Kiss Noémi tanítványa
1990-től a 'Marcato' ütőegyüttes tagja, több
székesfehérvári fúvós zenekar dobosa
1999-től a Marcali Big Band dobosa
2003-tól a 'Six on the Beach' pop-funky zenekar alapító
tagja
2004-ben a Megasztár tehetségkutató versenyen a legjobb 50 közé kerül
2004-től a 'Forever Sting Band' tagja
2004-től a 'Big Time' funky zenekar beugró énekese
2005-től a 'Hello Kids' funky zenekar tagja
2008-tól a Group’n Swing zenekar énekese
Budapest legmenőbb élőzenés szórakozóhelyeinek állandó fellépője a marcali
származású Gájer Bálint, akit Somogyban többen a Marcato Ütőegyüttesből
ismernek. Ám néhány éve a dobverőt mikrofonra cserélte, és Group'n Swing nevű
zenekarával ma óriási népszerűségnek örvend a fővárosban.
Gájer Bálint elmondta: hosszú út vezetett a mostani sikerig, hiszen számos
műfajba belekóstolt, mielőtt rátalált a saját stílusára.
– Gyermekkoromtól fogva végigkísérte az életemet a zene szeretete – mesélte
Gájer Bálint. – Sárkány Zsolt, a Marcali Városi Zeneiskola ütőhangszeres
kamaraművésze szerettette meg velem a színpadot, majd a Marcato mellett a
Balaton M&K fúvószenekarban és a Marcali Big Bandben is zenéltem.
– A külföldi fellépések kapcsán alakult ki bennem a színpad iránti vágy, majd
idővel rájöttem, hogy az éneklés áll igazán közel a szívemhez – folytatta Gájer
Bálint. – Barátok és ismerősök egyaránt biztattak, így beiratoztam a
székesfehérvári Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz-Szakközépiskolába, ahol
Pocsai Krisztina, és az United zenekarból ismert Pély Barna tanítványa voltam.
Gájer Bálintra egy kaposvári karaoke versenyről is többen emlékezhetnek,
ahol a Kapos Plázában rendezett több fordulós karaoken különdíjas lett. A karaoke
egyébként azóta is megmaradt hobbinak, egy pesti cég műsorvezetőjeként a
közönség kedvence.
Gájer Bálintnak mindez azonban nem volt elég, zenekarra vágyott. Úgy
alakult, hogy a pesti Group'n Swinggel a hozzá közelálló, a 40-50-es évek
„gengszter swing” zenéjét játszhatja. Swing, boogie, shuffle stílusban nyomják,
arra törekednek, hogy igazi táncolható, bulizós zenét játsszanak a közönségnek. A
koncerteken tíztagú zenekar – négy fúvós, nagybőgő, gitár, zongora, dob – kíséri
Bálintot és Mihályi Réka énekesnőt.
2009 decemberében a Jazzy rádió által meghirdetett jazzversenyen a legjobb
férfi énekes címmel jutalmazta a szakmai zsűri.
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Mészáros-Szuharevszki Mihály
Általános iskolai tanulmányait a marcali Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskolában végezte. Kreatív szakkörök és a rajz szeretette indította pályája felé. Az
iskola egykori felsős rajztanára, Kovács József nagyban segítette.
1999-ben érettségizett a kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola
alkalmazott grafika és fotó szakán. Ezzel párhuzamosan üvegművesség szakon is
folytatott tanulmányokat. 2002-ben felvették a Magyar Képzőművészeti Egyetem
festő szakára, ahol Gaál József és Ötvös Zoltán voltak mesterei. 2007-ben
diplomázott. Az egyetemmel párhuzamosan ösztöndíjasként járt Németországban,
és Olaszországban Geataneo Grillo osztályában Torinóban. Nagyméretű popart-os
életképei, portréi ismertek, melyeken egzotikus témák, idegen városok, nyugati
hírességek tűnnek fel. Kollázs alapú képeinél a klasszicista portréhagyomány
alapjait dolgozza át, miközben magazinokat használ
fel. Végtelenségbe merevített pózok ábrázolásával a
figyelemre sarkall. Művészi látásmódját nagyban
befolyásolja Pedro Almodóvar új filmes képi
világa,
melynek
humora
megnemesíti
a
stíluszavarokat, amiben élünk. 2008-tól a Fiatal
Képzőművészek Stúdiójának tagja. Számos
csoportos és egyéni kiállításon vett részt.
Különböző
falfestésekkel
is
foglalkozik.
„Szuharevszki Mihály vagyok, a nevemmel játszom
néha, alapvetően képzőművész vagyok. Annak is
inkább a szórakoztatóbb ágai hatnak meg, gondolok
itt a festészetben a szín, forma és vizualitás képi
dominanciájára,
amit
az
annak
idején
“videoklipektől elhülyült” generáció háttereként, ill.
retrográd jelenségként fogtak fel. Alapjában véve az
unalmas dolgokat próbálom elkerülni, kisebb-nagyobb sikerrel.”
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Palotás Ágnes
„1985. szeptember 7-én születtem Marcaliban.
Az általános iskolai tanulmányaimat a Mikszáth
Kálmán Utcai Általános Iskolában végeztem. A
zene és az irodalom már ekkor is fő helyet foglalt el
az életemben. Elsős koromtól tagja voltam az
énekkarnak, és rengeteg szavalóversenyen részt
vettem, többször is bekerülve megyei és országos
fordulókba. Felkészülésemben nagy segítségemre
volt Tóth Irénke néni is, akinek a későbbi
színiakadémiás felvételimnél is sokat köszönhetek.
Középfokú
tanulmányaimat
Marcaliban
folytattam, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskolában. 2001-ben a
Kazinczy Szép Magyar Beszéd verseny megyei I.
helyezésével bekerültem az országos döntőbe.
12 évesen felvettek a Marcali Városi Zeneiskola magánének szakára, ahol
Horváth Diána tanárnővel kezdtem meg az igazi énektanulást.
Az érettségi után felvételt nyertem a budapesti Shakespeare Színművészeti
Akadémia operett-musical színész szakára, ahol
2007 májusában sikeresen végeztem.
Énektanárnőm Gencsy Sári operaénekes.
Olyan kiváló tanáraim voltak, mint Nagy
Viktor rendező (Győri Nemzeti Színház, Magyar
Állami Operaház) Horváth Péter rendező
(Szegedi Nemzeti Színház); Borbás Gabi,
Bánfalvy Ági, Medgyesi Mária, Tímár Éva,
Papp János, Simorjai Emese színművészek.
Tagja voltam a Kapovári Roxínháznak
(2007-2008), a Show Színháznak (2008-2009)
és kisebb társulatoknak is.
2006 óta önállóan és színész kollégáimmal
együtt is operett, musical és magyar nóta
gálaestekkel szórakoztatom a Nagyérdeműt
országhatáron belül és kívül egyaránt.
Jelenleg a Tapolcai Musical Színpad
színésze vagyok. Itt nyáron debütálok az Egri
csillagok című musical Cecey Évájaként, és az István a király című rockopera
Gizellájaként.”
Palotás Ágnes
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Amikor én még kissrác voltam
Lekötelez, hogy életem első iskolája,
ahová ugyan csak négy évig jártam, még
számon tart, figyel rám, és visszajelzést kér
az eltelt negyed századról. Mi történt velem,
amióta nem errefelé járok?
Összpontosítok: mire is emlékszem a
régmúlt időkből?
1989. szeptember 1-jén édesanyám
megfogta a kezemet, és bevezetett az iskola
kapuján. Jól hangzik, de erre például
egyáltalán nem emlékszem. Sem az
általában elvárt standard élményekre. Arra igen, hogy az egyik első napon
elindultam mászva a négy méter magas dróthálón felfelé a magasság vonzásában,
de leparancsoltak, és így megmenekültem. Meg arra is, hogy sokan voltunk, és sok
jó játékot eszeltünk ki a szünetekben (plusz-mínusz x perc). Sok jó pajtás, mind
összetartott, ha egymást kellett menteni. Mert bizony kellett!
A zeneiskolában először jött a cselló, merthogy nagy kisfiú voltam, illett a
kezembe. Aztán, mivel se tokja, se vonója, és csak úgy ott volt az asztalfiókban: a
furulya következett. Kitanulván a kis hangszer rejtelmeit, a klarinéttal kezdtem
ismerkedni. Ezzel már a fúvószenekarban is játszhattam! Aztán hamarosan
nagybőgőt vettem a kezembe a Baglas néptáncegyüttes zenekarában, mert addigra
már még nagyobb fiú lettem.
A 6. tanévben pont került csellótanulmányaim végére, közben otthon a
billentyűsökkel is barátságba kerültem. Ám a következő szeptemberben mégis
azzal álltam elő, hogy beiratkoztam harsonára.
Innen már teljesen egyenesen haladtam. Két év alatt elsajátítottam a
zeneszerszám alapjait, meg egy kicsit zongoráznom is kellett, de csak a felvételi
kedvéért, s máris a pécsi Művészeti Szakközépiskolában találtam magam.
Az érettségi után fékezhetetlen kalandvágytól űzve meg sem álltam Baselig, a
zeneakadémiáig. Izgalmas volt, hogy a tanulás mellett rögtön dolgozni is kezdtem
fúvószenekaroknál karmesterként illetve fúvószenészként. Új hangszerrel is
próbálkoztam: az eufóniummal.
Ettől a tanévtől kezdve már nem tanulok, mert már tényleg nagyfiú vagyok,
csak tanítok, na meg a fúvószenekaraimmal foglalkozom. Egyszer majd hazajövök,
hogy itthon kamatoztathassam a külhonban összegyűjtött tudást és tapasztalatot.
Sok tervet dédelgetek. Először is felmászom a dróthálóra. Úgy tudom, kitartott.
Remélem, sikerül.
A 30. évfordulóját ünneplő iskolának sok tehetséges kisdiákot,
pedagógusainak pedig töretlen hitet és optimizmust kívánok az elkövetkező
évtizedekhez:
Tóth Bence
fúvós karmester, zenetanár
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Jubileumi kosártorna Kiss Kornél és Mihalics Zoltán közreműködésével
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NB I-ES SPORTOLÓINK
Bőle Lukács (labdarúgó)
1990. március 27-én született Marcaliban. 19962004 között volt a Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskola tanulója. A középiskolát Kaposváron a Munkácsy
Mihály Gimnázium élsportolói tagozatán végezte.
9 évesen kezdett el sportolni. A labdarúgás mellett
hosszabb-rövidebb
ideig
atletizált,
birkózott,
kosárlabdázott. Focizni az iskolában kezdett el Kis
Dörnyei László irányításával. Már alsó tagozatosként az
akkoriban alakuló Focisuli SE tagja lett. Itt hosszú évekig
Elek István (Csitu) egyengette pályafutását. Fél szezont
az MTK U14-es csapatában szerepelt, és ott szerzett
korosztályos bajnoki címet. Ezt követően a Kaposvári
Rákóczi csapatánál a korosztályos utánpótlás csapatokban játszott. 2005-ben a
Bozsik Program keretében tagja volt az U15-ös korosztály „B” válogatottjának.
2009. január 1-től a Rákóczi FC NB I-es felnőtt keret tagja. Az élvonalban NB I-es
mérkőzésen 2009. november 7-én a Diósgyőr elleni győztes mérkőzésen
mutatkozott be. Jelenleg is a csapat tagja. Kaposváron él, a mérkőzés utáni
hétvégéket azonban továbbra is Marcaliban, a családi házban tölti.

Hrankai Regina (kézilabdázó)
1992. április 22-én született
Nagyatádon. 1998-2006 között
járt a Mikszáth Kálmán Utcai
Általános Iskolába. Középiskolai
tanulmányait a marcali Berzsenyi
Dániel Gimnáziumban kezdte,
majd 2008-tól a siófoki Perczel
Mór
Gimnáziumba
jár.
Testnevelője, Trombitás Árpád
keze alatt kezdett 10 évesen
kézilabdázni. Kapusként kiváló teljesítményt nyújtott, az iskolai csapat
meghatározó játékosa volt. A Marcali VSZSE 2004-ben igazolta le, 4 éven át
annak utánpótlás-csapataiban szerepelt. Tehetségére felfigyelve az első osztályú
Siófok KC csábította el 2008-ban. Jelenleg az első osztályú keret tagja, mellette
kettős igazolással játszik az NB I/B-s nagyatádi KK-ban.
Az élvonalban 2009-ben mutatkozott be. Ettől az évtől a magyar ifjúsági
válogatott kapusa. Jelenleg Marcaliban él szüleivel, és Siófokon tanul a Perczel
Mór Gimnáziumban. Szeret zenét hallgatni, énekelni, utazni.
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Kiss Kornél (kosárlabdázó)
1987. július 2-án született Marcaliban.
1994 és 2002 között volt a Mikszáth Kálmán
Utcai Általános Iskola tanulója, - „amelyre
mindig
is
büszke
voltam”
–
írja
önvallomásában. Következtek a gimnáziumi
évek a kaposvári Táncsicsban, majd a Kaposvári
Egyetem pénzügyi és számviteli szaka, ahol
jelenleg is tanul.
9 éves korában kezdett el sportolni:
atletizált,
focizott
és
természetesen
kosárlabdázott. Hogy melyik sportág mellett
kössön ki, nem volt kérdés. Édesapja is
kosárlabdázott, példaképe, a 2 évvel idősebb bátyja (Kiss Viktor) pedig
csapatkapitánya volt az iskola addig legsikeresebb korosztályának. Testvérével
együtt fontos szerepe volt az 1998-ban elért diákolimpiai országos VIII.
helyezésnek. Rá egy évre, 1999-ben vezetésével harcolta ki az iskolai csapat
mindmáig a legnagyobb sikert a labdajátékok történetében: a diákolimpiai
bronzérmet. Az iskolából lett először korosztályos (serdülő) válogatott kerettag.
Nevelőedzője Bőle László volt.
Kaposvárra kerülve a Kaposvári Sportiskolában folytatta pályafutását,
ahonnan egyenes út vezetett a Kaposvári KK NB I-es csapatához. A felnőtt
csapatban a 2004/05-ös idényben Dombóvár ellen lépett először pályára
élvonalbeli bajnoki mérkőzésen. Tagja volt 2007-ben az A csoportos Európa
Bajnokságon szereplő U20-as válogatottnak. 2009-ben felnőtt válogatottként is
magára húzhatta a címeres mezt.
Jelenleg is a Kaposvári KK csapatának tagja. Kaposváron él, a sport mellett
egyetemi tanulmányait folytatja. Amikor teheti, szabadidejét Marcaliban, a szülői
házban tölti.

Kovács Judit (kézilabdázó)
1978. március 20-án született Marcaliban. 1984-92
között volt a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola
tanulója. Középiskoláit a fonyódi Mátyás Király
Gimnáziumban, majd a Marcali Szakképző Iskolában
végezte. Érettségit a szőcsényi Széchenyi Zsigmond
Szakközép- és Szakiskolában szerzett. 2009-ben
Budapesten úszásoktatói vizsgát tett.
9 évesen kezdett el sportolni, a kézilabdázás mellett
atletizált. Testnevelője, nevelő-edzője Kiss László volt.
Kisebb kitérőkkel – egy-egy év Fonyód és Nagyatád – a
mai napig a Marcali VSZSE színeiben kézilabdázik.

▲

132

▲

▼

NB I-ES SPORTOLÓINK

▼

Tagja volt az NB I-be való feljutást kiharcoló marcali csapatnak. Az első
osztályban 1999-ben mutatkozott be, ahol két szezont játszott végig. 2008-ban az
OVB Strandkézilabda Nemzeti Bajnokság országos döntőjén 2. helyezést ért el
csapatával.
Marcaliban él, a Marcali Városi Gyógyfürdő úszómestere és oktatója.

Mihalics Zoltán (kosárlabdázó)
1982. április 6-án született Marcaliban. A Mikszáth
Kálmán Utcai Általános Iskolába 1988-1996 között járt.
Középiskoláit Hévízen és Székesfehérváron, főiskoláit,
egyetemeit
Székesfehérváron
és
Ausztráliában,
Brisbaneban végezte. Jelenleg is tanul a Kaposvári
Egyetemen.
11 évesen kezdett sportolni, a kosárlabda mellett
iskolai keretekben atletizált, focizott és kézilabdázott.
Iskolai kosárlabdaedzője Bőle László volt. Első
egyesületében, a Marcali VSZSE NB II-es csapatában
1995-98 között játszott.
A legsikeresebb időszak sportolói pályafutásában
1998 és 2004 közé esik, amikor a fehérvári Albacomp NB I-es csapatának volt a
tagja. A juniorcsapat tagjaként bajnoki címet szerzett, itt mutatkozott be az
élvonalban 2000-ben. Kétszer lett bajnoki bronzérmes a felnőtt csapattal. Ez idő
alatt 20 mérkőzésen szerepelt az ifjúsági válogatottban, és 20 mérkőzésen volt tagja
a junior válogatottnak. Ezután életében inkább a tanulás került előtérbe, de azért a
kosárlabdát is folytatta.
NB I/B-s csapatokban játszott (Veszprém, Siófok, Kaposvár), majd ausztráliai
tanulmányai során az ottani regionális ligában. Jelenleg a Nagykanizsa KK NB I/Bs csapatának tagja. Kaposváron él, és egy vállalkozást vezet.
Sportolói hitvallása: „ A sport nagyon fontos szerepet játszik az életemben.
Rengeteg élménnyel gazdagodtam általa, megtanított küzdeni, a céljaimat elérni,
kitartónak lenni, mind egyénként, mind csapatban gondolkodni.”

Milinte Árpád (labdarúgó)
1976. május 4-én született Marcaliban. A Mikszáth Kálmán Utcai Iskolába
testnevelés tagozatosként mindössze 6 évig járt (1982-1988).
Történt ugyanis, hogy tehetségére felfigyelve a Rákóczi FC átigazolta, és így
Kaposváron fejezte be tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Az
általános iskola befejeztével a kaposvári Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolában szerzett érettségit.
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A Mikszáthban Kiss László és Trombitás Árpád voltak a testnevelői.
Kezdetben az atlétikai versenyeken elért helyezéseivel és a korosztályos iskolai
kézilabdacsapat kapujában nyújtott teljesítményével hívta fel magára a figyelmet.
A labdarúgással aktívan 1987-ben a Marcali SE gyermekcsapatában kezdett
foglalkozni Mészáros József irányításával. Egy évre rá már a megye reprezentáns
csapatánál, a Kaposvári Rákóczinál találta magát. Itt járta végig a labdarúgó
„szamárlétrát” a serdülőktől a felnőtt csapatig, nem is akármilyen
„bizonyítvánnyal”. Teljesítményének köszönhetően ifjúsági és U20-as
válogatottban is játszott. 1997-ig volt a kaposvári csapat tagja. Az élvonalban, az
NB I-ben 1997 őszén immár a fehérvári Videoton játékosaként mutatkozott be,
győztes mérkőzésen (Videoton- Békéscsaba 3:1). Azóta
több, mint 200 élvonalbeli mérkőzést játszott több hazai
csapatban is (Matáv FC Sopron, ZTE FC, Siófok FC). A
2003-04-es szezonban őt választották az „Év Kapusá”nak.
A 2004-2005-ös szezonban az „idegenlégiósok”
életébe is belekóstolt a portugál Uniao Madeira
játékosaként.
2009 őszén immár másodszor tért vissza nevelő
egyesületéhez, és azóta, mint mindig ennél a klubnál,
minden egyes NB I-es meccsen nevével kezdődik a
Rákóczi összeállítása.
Székesfehérváron él feleségével és kislányával.

Milinte Brigitta (kézilabdázó)
1979. június 6-án született Marcaliban. 1985-93
között járt a Mikszáth Kálmán Utcai Iskolába.
Középiskolai tanulmányait Fonyódon a Kereskedelmi
Szakközépiskolában, és Kaposváron a Penta Unió
Oktatási Centrum számviteli szakán végezte.
Sportolni 8 évesen kezdet el, Kiss László
testnevelő irányításával kézilabdázott. A marcali
VSZSE – Lénia korosztályos csapatait végigjárva itt
mutatkozott be az élvonalban 1999-ben. 2 szezonban
44 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben. 2005-ben
fejezte be aktív pályafutását. Jelenleg Budapesten él,
régióvezető egy kereskedelmi cégnél.
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Peringer Lívia (kézilabdázó)
1975. október 13-án született Marcaliban.
1982-1990 között volt a Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskola tanulója, testnevelés tagozatra járt. Középiskolai
tanulmányait Pécsen végezte. A JPTE Természettudományi
Karán szerzett testnevelő tanári diplomát 1998-ban. 2005-2007
között a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi
Karán elvégezte a gyógytestnevelői szakot.
9 éves korában kezdett sportolni. Atletizált és
kézilabdázott. Testnevelői az általános iskolában Trombitás Árpád és Kiss László.
Kézilabdában nevelőedzője Kiss László volt. Ikertestvérével, Orsival a Mikszáth
első kézilabdás sikereinek egyik letéteményesei volt. Az 1989-es év nagy sikere,
hogy az iskola csapatával bekerültek a Magyar Televízió „Pályán maradni”
kézilabda gálájára. Középiskolai tanulmányai alatt a Pécsi MSC korosztályos
csapataiban játszott. Ez idő alatt legnagyobb sikere, hogy korosztályos, nem
hivatalos világkupán első helyezést ért el csapatával. Ezt követte a Peac Babits
felnőtt csapata, már az NB I/B-ben.
Visszakerülve szülővárosába tagja lett az NB I-es szereplést kiharcoló
csapatnak.
2000-től Németországban játszott 2 évig. Visszatérése után újra Pécs
következett, majd 2007-ben az NB I-ben játszott 1 évet. Utolsó állomáshelye a
Tapolca NB II-es csapata volt. 2009 októberében hagyta abba az aktív sportot.
Jelenleg Székesfehérváron él, területi képviselőként dolgozik egy osztrák
tulajdonú cégnél. Jövőbeli terve, hogy végzettségének megfelelően gyerekekkel
foglalkozzon, és minél szélesebb körben szeretné átadni a sport és az egészséges
életmód szeretetét.

Peringer Orsolya (kézilabdázó)
1975. október 13-án született Marcaliban. 1982-90 között volt
a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola tanulója. A
középiskolát Pécsett végezte, érettségi után pedig a Janus
Pannonius Tudományegyetemen
szerzett
középiskolai
testnevelő tanári diplomát. Később a Semmelweis Egyetemen a
gyógytestnevelés szakot is elvégezte.
Testnevelés tagozatosként már 1. osztályos korában
kapcsolatba került a sporttal. 10 évesen már versenyszerűen
sportolt. Torna, atlétika és kézilabda sportágakban
eredményesen képviselte az iskola színeit. Testnevelői
Trombitás Árpád és Kiss László voltak, utóbbi egyben a kézilabdában
nevelőedzője is. Ikertestvérével, Líviával vezéregyéniségei voltak az akkori első
komolyabb sikereket elérő iskolai csapatnak. 1989-ben a Mikszáth csapatával
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bekerültek a Magyar Televízió „Pályán maradni” kézilabda gálájára. A Pécsen
töltött középiskolás évek alatt a PMSC csapatában végigjárta a korosztályos
„szamárlétrát”. Közben Országos Serdülő- és Ifjúsági Bajnokságot nyert
csapatával. Már ifistaként az NB I/B-s Peac – Babits felnőtt csapatának tagja. Az
NB I-ben 1996-ban a Peac Falcotrade csapatában mutatkozott be. Ezt követően 7
éven át közel 300 első osztályú és kupamérkőzést játszott az élvonalban. A Peac
mellett megfordult a Marcali VSZSE – Lénia és a Budapesti Kőbányai Spartacus
első osztályú csapataiban is.
1996-98 között junior válogatott volt. 2000-ben „Somogy megye legjobb
felnőtt sportolója” címet nyerte el.
2003 nyarán fejezte be aktív pályafutását.
Jelenleg Székesfehérváron él férjével és két kutyájával. A Comenius AngolMagyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban igazgatóhelyettes,
testnevelést, gyógytestnevelést tanít, és az iskolai leány kézilabdacsapat edzője.

Pék Evelin (kézilabdázó)
1980. november 30-án született Marcaliban. 1987-95
között volt a Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola
tanulója. A marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumban
érettségizett. 2003-ban a pécsi Jannus Pannonius
Tudományegyetemen testnevelő tanári diplomát szerzett.
Ugyanebben az évben felsőfokú uszodamesteri vizsgát tett
Dunaújvárosban.
Az iskolában kezdetben atletizált, kézilabdázni 11
évesen kezdett el. Testnevelője Bőle László, nevelőedzői
Kiss László és Szántó Angéla voltak.
19 éve játszik, egy év nagyatádi kitérőtől eltekintve
folyamatosan a Marcali VSZSE színeiben. Ifistaként tagja
volt az NB I-et kiharcoló csapatnak.
A 1999-2000-es szezonban mutatkozott be az NBI-ben. 2008-ban az OVB
Strandkézilabda Nemzeti Bajnokság országos döntőjén 2. helyezést ért el
csapatával.
2009-ben a Somogy Megyei Kézilabda Szövetség díjazta kiváló
sportteljesítményéért. Ez az év azonban nemcsak ezért emlékezetes a számára.
Régi vágya teljesült, egykori iskolájában, a Mikszáthban kapott testnevelői tanári
állást. Jelenleg is Marcaliban él.
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Pék Petra (kézilabdázó)
1982. január 7-én született Marcaliban. 1988-1996
között végezte általános iskolai tanulmányait a Mikszáth
Kálmán Utcai Általános Iskolában. Középiskolába a marcali
Berzsenyi Dániel Gimnáziumba és Kaposvárra a Munkácsy
Mihály
gimnáziumba
járt.
2004-ben
a
Pécsi
Tudományegyetemen szerzett testnevelő tanári diplomát.
10 évesen kezdett el kézilabdázni az iskolai csapatban.
Iskolai edzői Kiss László, majd Gájer Tamás, egyesületi
edzői a Marcali VSZSE korosztályos csapatainál Szántó
Angéla és Tóth István volt. Sikerei a marcali klubhoz
kapcsolódnak. Tagja volt az NB I-es tagságot kiharcoló
csapatnak az 1998-99-es szezonban.
1999 őszén még ifistaként bemutatkozott az NB I-ben,
és végigjátszotta csapata élvonalbeli két szezonját. 2008-ban az OVB
Strandkézilabda Nemzeti Bajnokság országos döntőjén 2. helyezést ért el
csapatával.
Jelenleg is aktívan játszik a Marcali VSZSE NB I/B-s csapatában. Marcaliban
él, és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógytestnevelőjeként dolgozik.

Szántó Angéla (kézilabdázó)
1968. november 17-én született Marcaliban. 19791983 között volt a Mikszáth Kálmán Utcai Általános
Iskola tanulója. A marcali Lady János Gimnázium
elvégzése
után
a
pécsi
Janus
Pannonius
Tudományegyetemen szerzett matematika-testnevelő
szakos tanári diplomát.
11 éves korában kezdett el kézilabdázni az iskolai
csapatban.
Testnevelője,
egyben
nevelőedzője
Trombitás Árpád volt. Pályafutása egyetlen klubhoz
kötődik, a Marcali VSZSE-hez. Itt járta végig a korosztályos csapatokat, itt lett
felnőtt játékos. Az 1998-1999-es szezonban tagja volt az NB I-be való feljutást
kiharcoló csapatnak. 1999 őszén mutatkozott be az élvonalban, és játszotta végig a
csapat NB I-es szezonját.
2000-ben fejezte be az aktív játékot, de a klubhoz nem lett hűtlen, hisz azóta
is ott edzősködik. Kezdetben a különböző korosztályos csapatoknál, majd a
felnőtteknél is. Szülővárosában él férjével és 8 éves kislányával, és a Marcali
Szakképző Iskolában tanít.
Összeállította: Bőle László
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Tanulói névsorok
1999/2000. tanév
8.a
Osztályfőnök: Enhofferné Vörös Mária
Barak Balázs
Csányi Judit
Cser Noémi
Darázs Andrea
Darvas Adrienn
Dávid Attila
Hegedüs Péter
Horváth Katalin
Hován Bernadett
Kovács Attila

Mészáros Éva
Pál Tünde
Samu Péter
Simon Ottó
Tóth Erzsébet
Tóth Lajos
Varga Bálint
Vizer Anett
Vörös Veronika

8.b
Osztályfőnök: Zeke Miklósné
Nagy Ádám
Nagy Renáta
Németh Gábor
Palotás Ágnes
Petres Balázs
Pintér András
Rácz Katalin
Sziklai Violetta
Szőcs Viktória
Vajda Felicián
Varga Marcell
Varga Zsolt

Angyal Zsolt
Barta Arnold
Cigoth Dóra
Cser Dávid
Guricza Gábor
Győrfi Veronika
Hegyi Judit
Héger Bálint
Ispán Roland
Kálmán Edina
Kertész Valter
Klenovics Edina
Molnár István
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8.c
Osztályfőnök: Gaál Tiborné
Bíró Róbert
Csöndör Vivien
Hajdú Kinga
Hidasi Roland
Horváth Gyula
Hosszú Éva
Kósz Imre
Kovács Gabriella
László Zsolt
Major Boglárka
Molnár Krisztina
Nagyfi Renáta
Németh Kornél
Pomozi Zsolt

Sándor Gábor
Sinkó Edina
Szabó Csaba I.
Szabó Csaba II.
Szabó Nárcisz
Szalai Anita
Szente Bálint
Szép Gábor
Tombor Anikó
Tóth Anna
Tóth Gábor
Vörös Zsolt
Zöld Tímea

2000/2001.
8.a
Osztályfőnök: Guricza Gyula
Bársony Edina
Beck Lilla
Billinger Zoltán
Brunner Dávid
Budai Anett
Darázs István
Dombóvári Eszter
Dombóvári Kinga
Fehér Ádám
Ferenczy Máté
Gyolcsos Renáta
Hellmann Anna
Kis-Dörnyei Nóra

▲

Kocsis Eszter
Koroknai Martina
Kovács Krisztián
Kovács Péter
Kovács Rita
Lengyel Gyöngyi
Németh Henrietta
Ősz Violetta
Papp László
Samu István
Simon Krisztina
Szabó Ágnes
Zilahi-Szabó Bence
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8.b
Osztályfőnök: Kila Zoltán
Bocskai Nóra
Bódis Balázs
Czvencsek Viktória
Csécsei Tibor
Csöndör Máté
Farkas József
Fázer Martina
Gazda Ramóna
Gergye Péter
Horváth Júlia
Jáki Zoltán
Kiss Melinda
Kovács Alexandra

Kovács Krisztián
Laki Martina
Magyar Szabina
Németh Zoltán
Papp Roland
Péter Roland
Putyinka Anett
Sipos Gábor
Szabó Gyöngyi
Szabó Zoltán
Urbán Edina
Zab András

2001/2002.
8.a
Osztályfőnök: Zsiborás József
Balázs Nóra
Bíró Anita
Bodó Balázs
Bőle Lilla
Egri Lilla
Fehér Fanni
Fülöp András
Gergő Patrik
Guricza Lilla
Gyurka Gábor
Havancsák Alexandra
Kiss Kornél

▲

Lákovics Bernadett
Lehota Attila
Makai István
Nagy Nikoletta
Pataki Csilla
Radanics Kitti
Stáb István
Tóth Éva
Tóth Gergő
Varga Tímea
Vida Norbert
Zajcsuk Eliza
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8.b
Osztályfőnök: Zsiborásné Varga Gyöngyi
Ábrahám András
Barta Emőke
Bódis Tamás
Csobod Tamás
Francsics Gábor
Gácser Klaudia
Jáki Zoltán
Kovács Eszter
Kovács Szabina
Máté Márk
Orgoványi Dávid

Palotás Andrea
Pomozi Martina
Sárközi Róbert
Simon Kornél
Sipos Péter
Szilágyi Attila
Szován Attila
Szucsik Balázs
Tamás Dániel
Zsiga Szabolcs

8.c
Osztályfőnök: Guriczáné Kaposi Györgyi
Kovács Dávid
Lengyel Eszter
Lukács András
Molnár Tímea
Németh Tamás
Schváb Hermina
Sümegi Zoltán
Szabó Kornél
Szilágyi Orsolya
Takács Eszter
Tölgyes Gábor
Varga Krisztián
Vörös Ferenc

Babina Kitti
Bertalan Lívia
Bojtor Tamás
Borsos Bettina
Csikvári Mátyás
Fábián Veronika
Farkas Gergő
Francia Ferenc
Fülöp Andrea
Hederics Gábor
Horváth Gergely József
Horváth Kitti
Kelemen Gábor

▲
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2002/2003.
8.a
Osztályfőnök: Tóth Irén
Buzás Krisztián
Darvas Nikoletta
Fábos István
Fekete Zsuzsanna
Horváth Ádám
Horváth Anna
Horváth Renáta
Horváth Zsófia
Illés Norbert
Ispán Edina
Istiván Nikoletta
Jádi Milán
Kádi Zsófia
Kiss Ádám

Kollár Zsófia
Lakatos Gergő
Lassu Péter
Mezei Mariann
Mód Márton
Móhr András
Nyári Melinda
Omrai Amarilla
Sárkány Bertalan
Stáb Gábor
Sümegi Tamás
Tóth Szabolcs
Vajda Tamás
Zsombó Dániel

8.b
Osztályfőnök: Sárkány Zsoltné
Ámmer Gergő
Epres Noémi
Fekete Viktor
Fülöp Gábor
Gergely Martina
Hidasi Krisztina
Hidasi Renáta
Horváth Gábor
Horváth Henrietta
Jancsek Gergő
Kiss Balázs
Kórosi Péter
Kovács Balázs
Kovács László Patrick

▲

Kovács Zsuzsanna
Kőröshegyi Martina
Mózer Dániel
Nagy István
Németh Georgina
Pap Jusztina
Práger Brigitta
Rendi István
Szigetvári Zoltán
Szíva Melinda
Tóth Ádám
Tóth Pajor Ákos
Varga Henrietta
Vörös Barbara
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2003/2004.
8.a
Osztályfőnök: Enhofferné Vörös Mária
Bogdán László
Borsó András
Bőle Lukács
Cigoth Ádám
Dénes Pálma
Frankó Mónika
Hegedűs Martina
Horváth Gabriella
Horváth Krisztina
Kalota Nikoletta
Kocsis Judit
Kovács Andor Tamás

Lakics András
Ledniczki Éva
Németh Ildikó
Németh Nikoletta
Novák Zsolt
Szeiler Melinda
Tóth Bálint
Tóth Virág
Vajda Sabrina
Varga Alexandra
Vas Nikoletta
Veres Bálint

8.b
Osztályfőnök: Zeke Miklósné
Majer Gábor
Nagy Zsófia
Németh Katalin
Papp Eszter
Pintér Krisztián
Schváb Diána
Somfai Renáta
Takács Zsófia
Tamás Alexandra
Varga Erik
Vörös Balázs

Babina Erik
Bek Petra
Belső Tamás
Egedi Nikoletta
Fábián Edit
Gabb János László
Héger Péter
Horváth Milán
Horváth Szabina
Kollár Balázs
Kovács Gergely
Kutor Renáta

▲
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2004/2005.
8.a
Osztályfőnök: Kila Zoltán
Átol Róbert
Bacskó Zsanett
Bájhóber Krisztián
Bájhóber Zsófia
Berta Mercédesz
Bodai Mariann
Bognár Zsolt
Borsos Tímea
Bozsó Gábor
Csécsei Tamás
Fázer Patrik
Gáspár Nóra
Hidasi Bettina
Horváth Martina
Horváth Tamás

Hotter Gyula
Kecskés Kinga
Kelemen Bettina
Klenovics Erika
Kocsis Árpád
Kolesznyikov Virág
Korcsmáros Regina
Magyar Martina
Pápai Klaudia
Simon Adrienn
Szabó Ádám
Tóth Laura
Varga Katalin
Varga Szandra

8.b
Osztályfőnök: Guricza Gyula
Bánfalvi Marcell
Bohár Dániel
Csobod Júlia
Csöndör Ádám
Fábos Letícia
Fazekas Dániel
Gájer Flóra
Horváth Kinga
Horváth Rajmund
Hosszú Gábor
Illés István
Kapuvári Krisztián
Kis-Dörnyei Márton

▲

Kovács Anett
Ladila Kornél
Ladila Robin
Miseta Martin
Péter Bálint
Petlánovics Barbara
Sárkány Dániel
Sipos György
Szívós Marcell
Tóth Nikoletta
Törő Zsanett
Varga Ottó
Zsidi Béla
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2005/2006.
8.a
Osztályfőnök: Guriczáné Kaposi Györgyi
Androsics Tamás
Buzás Zoltán
Csikvári Katalin
Daneshgar Ádám
Fekete Tamás
Hrankai Regina
Jáki Benedek
Kil Márió
Kiss Noémi
Klettner Brigitta
Koltai Virgínia
Kovács-Andor Gábor

Marton Zsófia
Mód Viktor
Nagy Eszter
Nagy Szabina
Orsós Andrea
Papp Ádám
Rinkóczy Ferenc
Szedlár Viktória
Szekeres Daniella
Varga Eszter
Vincze Bálint

8.b
Osztályfőnök: Zsiborásné Varga Gyöngyi
Árva Zsófia
Baranyai Gergő
Bojtor Balázs
Csőke Martin
Egedi Zoltán
Epres Bernadett
Farkas Réka
Frányó Borbála
Horváth Ádám
Horváth Adrienn
Horváth Ildikó Ivett

▲

Horváth Róbert
Huszti Anita
Kapuvári Ádám
Kovács Franciska
Orsós Judit
Papp Dóra
Spilák András
Szulák Attila György
Tombor Henrietta
Vida Martina
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2006/2007.
8.a
Osztályfőnök: Sárkány Zsoltné
Bájhóber Anita
Buzsáki Dávid
Dávid Eszter Nóra
Egyed Zsanett
Fábos Dávid
Garai Bernadett
Gombócz Krisztina
Horváth Vivien
Kádi Viktor
Kósy Veronika
Kovács Bálint

Lengyel Erik József
Nagy Krisztina
Omrai Olívia
Petres Orsolya
Pozsgai Jusztina
Sándor Bence
Szabó Hermina
Vass Máté
Zsiborás Gábor
Molnár Izabella

8.b
Osztályfőnök: Gaál Tiborné
Ács Alex
Bájhóber Bianka
Balogh Ádám
Fekete Zoltán
Illés Brigitta
Klettner Krisztina
Korcsmáros László
Kozma Márk

Kuti Balázs
Madarász János
Németh Emese
Orsós Richárd
Papp Róbert
Sándor Ottilia
Szabó Péter

8.c
Osztályfőnök: Dr. Ledniczki Istvánné
Ángyán Miklós
Bozsoki András
Császár Gábor
Deák Dorottya Enikő
Izsák Dániel
Klenovics Eszter
Kovács Viktória
Lisztes Károly

▲

Németh Róbert
Orsós Hajnalka
Pamuki Gergő
Pandur Vanda
Spilák Melinda
Tóth Péter
Vörös Gábor

150

▲

▼

ADATOK, NÉVSOROK

▼

2007/2008.
8.a
Osztályfőnök: Enhofferné Vörös Mária
Horváth Kinga Ida
Horváth Ramóna
Istiván Réka
Lehota Balázs
Lemli Henrietta
Németh Donáta
Pál Ivett
Spilák Mátyás
Tarr Dániel

Batky Peggi
Bauer Kitti
Bogár Emese
Bogdán Péter Zoltán
Czobor Bálint
Dann Roland
Forgó Frigyes
Hajdu Péter
Harmath Csilla
Horváth Bernadett
8.b
Osztályfőnök: Tóth Irén
Bernárd Petra
Csesztregi Lilla
Daneshgar Aliz
Fábos Roland
Gácser Roland
Havancsák Tamás
Horváth Anita
Horváth Henrietta
Kil Evelin
Kollár Réka

Kósy Gergely
Mádi Julianna
Pomozi Patrik
Pozsgai Júlia
Rajnai Gergely
Szabó Brigitta
Tóth-Pajor Olivia
Vörös Kornél
Zákány Zita

8.c
Osztályfőnök: Zsiborás József
Buzánszky Bence
Fazekas Gábor
Frányó Lilla
Horváth Anett
Horváth Márk
Horváth Olivér
Kapuvári Hajnalka
Kiss Eliza

▲

Kiss Gréta
Nagy Dorottya
Rigó Andrea
Sinkovics Máté
Szántó András
Tormási Nikoletta
Zajcsuk Richárd
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2008/2009.
1.a
Osztályfőnök: Tanai Gyuláné
Abdalla Roland
Apagyi Barbara
Balogh Zoltán
Baranyi Liána
Bojtor Barnabás Kristóf
Czippán Máté Krisztián
Gadácsi Szabina
Hajdu Henrietta
Harcz Bence
Horváth Lili
Ivusza Ádám
Kis Félix
Kuti Melitta

Nagy Aliz
Németh Bence
Pajor Gergő
Palacskó Zsombor
Pálfi Péter
Segesdi László Adrián
Sipőcz Enikő
Szabó Bence András
Szántó Júlia Anna
Szilágyi Patrik
Takács Bálint
Vörös Fanni Liliána

1.b
Osztályfőnök: Héger Józsefné, Linha Zoltánné
Álmos Dávid
Ámmer Fanni
Angyal Dorina
Antal Kristóf
Árvai Zsófia Dominika
Balaicza Patrícia
Bera Amina
Bogár Fanni
Bogdán Dominik
Dániel
Boldogh Nikoletta
Csonka Ferenc
Fátrai Ádám Tihamér
Herke Franciska

▲

Horváth Krisztián
Hosszú Fanni
Hosszú Regina
Kovács Nikolett
Laufer Adrián
Máthé Brigitta
Németh Ádám
Szabó Noémi
Szabó Szimonetta
Szi-Miklós Eszter
Tálos Nikolett
Varga Virág
Zöld Bence
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2.a
Osztályfőnök: Kovács Beáta, Tölgyesné Nadrai Mária
Bíró Sára
Bognár Melissza
Bokor Dániel
Csóbor Benjámin
Csonka Elizabet
Fazekas Csenge
Fülöp Ákos
Havancsák Laura
Hervai Márton András
Hidasi Bálint

Horváth Gábor
Kovács Klaudia
Mándli Dániel
Márton Dominika
Percze Virág
Pleszkán Petra
Rácz Janka
Tarr Márk
Tóth Kristóf

2.b
Osztályfőnök: Horváth Lászlóné, Fuisz Jánosné
Király Lilla
Kovács Enikő
Lengyel Médea
Mohari Dávid
Nagy Csenge Sára
Németh Norbert
Sági Dániel
Sallai Bonita
Schillinger Anna
Varga Máté
Varga Sára

Al Banna Nibal
Balogh Bianka
Balogh Marcell
Bige Lili
Borbély Lili
Budai Loretta Lotti
Czobor Dávid
Csécs Janka
Csoszó Viktória
Dégi Flórián
Gere Máté

2.c
Osztályfőnök: Mód Lászlóné, Sümeginé Farkas Rita
Balázs Bálin
Bán-Farkas Bernadett
Bencze Martin
Cigoth Milán
Gaál Milla
Hajcsár Letícia
Halász Péter
Horváth Alex
Kovács Emese Anasztázia
Laufer Nikolasz
Lukács Dávid
Mihály Julian

▲

Mihályfi Richárd
Molnár Márk
Páhi Anna
Péter Szabolcs
Rigó Jenifer
Szakács Máté
Takács Eszter
Tomsics Kristóf
Tóth Alex
Kovács Márió
Vimmer Vivien
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3.a
Osztályfőnök: Balogh Viktória, Horváth László
Ángyán Patrik
Balaicza Patrik
Ballér Benitó
Ballér Renátó
Bódis Adrienn
Gadácsi Norbert
Háncs Petra
Horváth Dorina Linda
Istenes Klaudia
Istenes Krisztián
Jáger Lúcia
Karancz Dóra

Németh Henrietta
Németh Zsófia
Pál András Adrián
Péter Dávid
Rajnai Tamás
Rózsa Erik
Rumi Eszter
Szabó Daniella
Szabó Marcell
Szabó Réka
Tárnai Bálint
Zámbó Tamás

3.b
Osztályfőnök: Cser Sándorné, Dr. Fülöpné Buda Györgyi
Németh Kristóf
Orsós Beatrix
Pflanczer Csilla
Rácz Luca
Samu Violetta Petra
Schváb Noémi
Szabó Sándor Gergő
Tankovics Zsolt Dániel
Tüttő Patrik
Varga Géza
Völgyi Máté
Zsók Klaudia

Buna Dominik
Csillag Ramóna
Élő Norbert
Hennel Ármin
Holdosi Barnabás
Huszár Ádám
Jobbágy Dániel
Kesztyüs Loretta
Kovács Botond Áron
Kővári Regina
Magyar Kornélia Anna
Mitcsha Krisztián
Németh Bence

▲
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4.a
Osztályfőnök: Kocsisné Péter Gyöngyi
Árvai Máté László
Bán-Farkas Dorottya
Bogdán Szabina
Borsos Bence
Frányó Virág
Gaál Patrik
Gelencsér Georgina
Haág Eszter
Harmat Zoltán Milán
Horváth Soma
Ivusza Milán
Jobbágy Noémi

Kovács Fanni
Landi Katalin
Máté Patrik
Radák Patrik
Rózsa Marcell
Sinkó Cintia
Sipőcz Réka
Szabó Noel
Tolnai Szabolcs
Varga Valentin Bence
Veres Nikolett
Tölgyes Milán

4.b
Osztályfőnök: Nagy Gézáné
László Norbert
Majer Viktória Katalin
Nádor Zoltán
Pomozi Máté Róbert
Szentes Martin
Szira Karolina
Szűcs Dominika
Tombor Réka
Vágó Karina
Zöld Martin
Papp Lívia

Bencze Benjamin
Bogdán Eszter Mónika
Bojtor Bettina
Darvas Dávid Valentin
Dénes Csongor Zsolt
Fázer Alexandra Anna
Gombai Szabolcs
Kardos Bence
Koronczay Eszter
Kósz Gábor Dániel
Kovács Mirjam
Kulcsár Olivér

▲
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5.a
Osztályfőnök: Tóth Irén
Ágoston Kitti
Bacskay Viktor
Balogh Dóra
Gergő Virág Dóra
Harsányi Magor
Háli Balázs
Hizó Fanni
Horváth Zsanett
Hosszu Richárd
Kalapács Krisztofer
Kormos Alexandra
Kovács Dóra
Kovács Eszter
Kovács István
Kovács Péter

Kuti Bettina
Mika Márton
Perger Dávid
Petlánovics Alexandra
Sándor Mátyás
Sándor Melitta
Sárfi Anett
Szarvas Mátyás
Szecsődi Laura
Szivós Blanka
Tárnai Dóra
Varasdi Fanni
Zsiga János
Abdalla Dávid

5.b
Osztályfőnök: Enhofferné Vörös Mária
Ángyán Márk
Árva Mihály
Balogh Dávid
Bárczi Kata
Császár Gergő
Faludi János
Herke Katinka Gréta
Horváth Brigitta
Jancsek Zsófia
Janku Martin
Kárász Kristóf
Kardos Evelin
Kiss Julianna Fanni
Kővári Richárd

▲

Laki András
Lemli Roland
Merics Letícia
Mezőfi Brigitta
Nagy Jusztina
Nagy Marcell
Novák Patrik
Pataki Péter
Szabó Eszter Erika
Szántó Dénes
Varga Alex
Végh Barbara
Vida Bence
Zákányi Benedek
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6.a
Osztályfőnök: Gaál Tiborné
Balogh Richárd
Bera Patrik
Bosnyák Bernadett
Csoboz Márk
Dénes Csenge
Élő Viktor
Erdei Renáta
Fazekas Alexandra
Győri Tamás
Horváth Ádám

Horváth Aletta
Imrő Márk
Kispál Kitti
Makai Márton
Mózes Zsolt
Nagy Kitti
Pintér Ádám
Szakács Katalin
Tormási Krisztián
Veres Ádám

6.b
Osztályfőnök: Dr. Ledniczki Istvánné
Bájhóber Zita
Bárczi Levente
Csoszó Tamás
Czobor Zoltán
Horváth Evelin
Király Katinka
Klenovics Szilvia
Lengyel Dávid
Marton Ferenc
Marton Melánia

Németh Milán
Orosz Luca
Patai Alexandra
Péter Júlia
Sutyor Noémi
Szanyi Bianka
Tüttő Rebeka
Veres Lilla
Wajandt Barnabás

6.c
Osztályfőnök: Sárkány Zsoltné
Bertalan Gábor
Bozsoki Zsolt Péter
Deák Ákos Tamás
Horváth Klaudia
Horváth Máté
Horváth Patrik
Izsák Bálint Balázs
Kónya Bence
Lukács Bence Miklós
Máthé Attila Zsolt
Nemes Bernadett

▲

Niklai Rokkó Dávid
Pamuki Alexa
Pandur Krisztián
Papp Dorottya
Pintér Róbert
Salamon Enikő
Szecsődi Richárd Attila
Tolnai József
Tóth Barna
Wolf Máté
Zsók Szimonetta
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7.a
Osztályfőnök: Zsiborásné Varga Gyöngyi
Mezőfi Adrienn
Mózer Bence
Pantocsek Dorina
Papp Nóra
Pleszkán Ádám
Sándor Dávid
Sütő Zsuzsanna
Szántó Dominika
Tefner Benjámin
Tombor Alexa
Tóth Vivien
Vágó Tamás
Vas Márk
Vida Vanessza

Al Banna Najah Petra
Beck Lajos
Bogdán Roland
Bognár Péter
Buna Kevin
Egedi Tamás
Faludi Nikoletta
Harsányi Hunor
Havranek Andrea
Horváth Bence
Horváth Eszter
Király Máté
Kovács Alex
Kozma András

7.b
Osztályfőnök: Guriczáné Kaposi Györgyi
Árvai Dániel Zoltán
Bíró Ádám
Bogdán Milán Ivo
Bokor Bence
Csillag Bálint
Egyed Zsolt
Fázer Bálint
Fehér Dávid
Gombai Nóra
Halász Enikő
Horváth Alexandra
Horváth Réka
Istiván Krisztián
Kolesznyikov Tamara
Koltai Rebeka

▲

Koronczay Laura
Kovács Brigitta
Kovács Eszter
Kovács Mátyás
Laki Bálint Lajos
Mándli Renáta
Mohari Tamás
Pap Dániel
Pintye Ádám
Sutina Krisztián
Szivós Bertalan
Szűcs Vivien
Tóth Nikoletta
Szabó Angéla
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8.a
Osztályfőnök: Guricza Gyula
Mózes Nóra
Páli Leila
Perger Dóra
Petres Bence
Rekli Rajmund
Setler Alex
Sümegi Gergő
Szabó Alíz
Szabó Bence
Szabó Stefánia
Tefner Attila
Zajcsuk Liliána

Balla Barbara
Bocskai Balázs
Bogár Anita
Brandli Brigitta
Csiszár Emőke
Dani Ramóna
Francsics Nóra
Gáspár Brigitta
Harangozó Erik
Keresztes Lóránd
Kocsis Martin
Koma Dávid
Lengyeltóti Bence

8.b
Osztályfőnök: Kila Zoltán
Kovács Valentina
Mód László
Németh Máté
Nyers Aletta
Rózsa András
Rózsa Dániel
Samu Krisztián
Sándor Vivien
Szántó Kristóf
Tanai Gyula
Weisz Vivien
Zab Gábor

Androsics Veronika
Ángyán Bernadett
Balogh Máté
Baranyai Zsófia
Deák Zsófia
Élő Elemér
Fekete Pál
Gyöngyösi Klaudia
Horváth Dávid
Horváth Jenifer
Horváth Richárd
Janku Roland
Kovács Annamária

▲
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A 2009/2010. tanévre beíratott első osztályosok:

1. a
Budai Benito
Buna Gábor
Búzás Dominik
Dékány Dániel
Farkas Noémi
Fazekas Zsombor
Fekete Ákos
Gaál Virág
Horváth Eszter
Jáger Tilia

Kardos Janka
Légrádi Emese
Németh Olivér
Niklai Rokkó
Percze Jázmin
Pomozi Petra
Ress Barnabás
Takács Beatrix
Tasnádi Martin

1. b
Antal Virgínia

Osvald Marcell
Paár Eszter
Paár Flóra
Paár Janka
Papp Csenge
Pataki Réka
Simon Dániel
Szabó Patrícia
Szabó Réka
Tombor Máté

Belovári Klaudia
Dávid Alexandra
Erdei Milán
Gaál Béla
Hottó Márk
Kakas Lívia
Kőmüves Krisztina
Lengyel Márk
Orsós Patrícia

▲

160

▲

▼

▼

ADATOK, NÉVSOROK

Az intézmény nevelőtestülete a jubileum évében

Végzettség
tanító
pszicho pedagógia-pedagógia
közoktatás vezető
matematika-könyvtár
informatika-számítástechnika
közoktatás vezető
tanító
közoktatás vezető
tanító
testnevelés műveltségterület
testnevelés-földrajz

tanító
orosz speciálkollégium

Beosztás
Brunner István
igazgató
etika
Györei István
igazgatóhelyettes
informatika
számítástechnika
Horváth Lajosné
igazgatóhelyettes
tanító
Balogh Viktória
tanító
Bőle László
testnevelés
földrajz
munkaközösség-vezető
Cser Sándorné
tanító

Csordásné Hajdu Erzsébet
biológia-mezőgazdassági ismeretek
biológia (óraadó)
és gyakorlatok
Enhofferné Vörös Mária
matematika-kémia
matematika
kémia
Forgó Ferencné
német-orosz
német
munkaközösség-vezető
Dr. Fülöpné Buda Gyöngyi
tanító
tanító
ének speciálkollégium
munkaközösség-vezető
pedagógia speciálkollégium
Fuisz Jánosné
tanító
tanító
testnevelés speciálkollégium
gyógytestnevelés
népművelés speciálkollégium

▲
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gyógytestnevelés
Gaál Tiborné
matematika-műszaki ismeretek és
matematika
gyakorlatok
technika
Guricza Gyula
matematika-kémia
matematika
közoktatás vezető
kémia
Guriczáné Kaposi Györgyi
matematika-kémia
matematika
kémia, technika,
munkaközösség-vezető
Györei Istvánné
magyar-könyvtár
magyar
könyvtáros
Héger Józsefné
tanító
tanító
technika speciálkollégium
pedagógia speciálkollégium
Horváth László
tanító
tanító
technika speciálkollégium
munkaközösség-vezető
népművelés speciálkollégium
Horváth Lászlóné
tanító
tanító
technika speciálkollégium
népművelés speciálkollégium
Horváthné Simon Zsuzsanna
tanító
német
német nyelvtanító, orosz
diákönkormányzatot segítő tanár
Kila Zoltán
földrajz-népművelés
földrajz,
közoktatás vezető
munkaközösség-vezető
közalkalmazotti tanács tagja
Kiláné Meggyesi Zsuzsanna
magyar-történelem
magyar
történelem
Kis-Dörnyei László
tanító
testnevelés
pedagógia speciálkollégium
testnevelés
gyógytestnevelés
Kiss Orsolya

▲
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tanító
német speciálkollégium
angol
tanító
könyvtár speciálkollégium

▼

német
angol
Kocsisné Péter Gyöngyi
tanító

Kovács Beáta
tanító
tanító
informatika speciálkollégium.
informatika
könyvtár speciálkollégium
fejlesztő pedagógus
gyógypedagógus
Dr. Ledniczki Istvánné
matematika-fizika
matematika
fizika
Linha Zoltánné
tanító
tanító
ének speciálkollégium
tanító
technika speciálkollégium

tanító
Mód Lászlóné
tanító
Nagy Gézáné
tanító

Pék Evelin
testnevelés
Sárkány Zsoltné
földrajz-rajz
földrajz
rajz
Stamler Edit
ének-magyar
ének
karvezetés
magyar
Sümeginé Farkas Rita
tanító
tanító
testnevelés speciálkollégium
fejlesztő pedagógus
fejlesztő pedagógia
Tanai Gyuláné
tanító
tanító
testnevelés speciálkollégium
közalkalmazotti tanács tagja
gyógypedagógus
Tóth Irén
magyar-orosz
magyar
német
német
munkaközösség-vezető
testnevelés

▲
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Tölgyesné Nadrai Mária
tanító
tanító
testnevelés speciálkollégium

matematika-fizika
számítástechnika

történelem-orosz

Zsiborás József
matematika-fizika
számítástechnika
munkaközösség-vezető
közalkalmazott. tanács elnöke
Zsiborásné Varga Gyöngyi
történelem
szakszervezeti bizalmi

Kitüntetett tanáraink

Alkotói Díj

Marcali Városért
Az év edzője

Bőle László
Horváth Lajosné
Matematika munkaközösség
Horváth László
Stamler Edit
Brunner István
Györei István
Guricza Gyula
Guricza Gyula
Fuisz Jánosné
Bőle László
Bőle László

1999
2003
2004
2005
2005
2006
2009
2007
2002
2006
2008
2009

Diákjainkból lett nevelőink
Balogh Viktória
Kiss Orsolya
Kovács Beáta
Pék Evelin
Mesz Róbertné
Meiszterics Mariann

▲

164

▲

▼

ADATOK, NÉVSOROK

▼

Az intézmény adminisztratív és technikai dolgozói a jubileum évében
Klenovics Józsefné
Varga László
Varga Tibor
Batky Mária
Horváth Györgyné
Molnár Erzsébet
Nagyfi Jánonsé

iskolatitkár
karbantartó
karbantartó

Az intézmény nevelői voltak
Név

Végzettség

Illésné Bene Judit
Mesz Róbertné
Meiszterics Mariann

tanító
ének
tanító
tanító
matematika speciálkollégium

Nyugállományba vonultak
Név
Csiszár Lászlóné
Déghy Lászlóné
Monostori Lászlóné
Nádas Józsefné
Patakiné Beke Zsuzsanna
Trombitás Árpád
Zeke Miklósné

▲

Végzettség
tanító
tanító
testnevelés speciálkollégium
tanító
tanító
tanító
testnevelés-biológia
biológia-mezőgazdasági ismeretek és
gyakorlatok
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▼

Akik égi mezőkre tértek
Kárpáti Józsefné
Walter Géza
Patakiné Beke Zsuzsanna
Csikvári Istvánné
Jakubesku Józsefné

2002
2003
2006
2009
2009

Havranek Andrea: Sivár táj

▲
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VERSENYEREDMÉNYEK
Iskolánk tanulói megszámlálhatatlan versenyen vettek részt az elmúlt évtizedben is, ahol
szép eredményeket értek el. Minden eredményt felsorolni azonban az évkönyv terjedelme
nem tesz lehetővé. Felsorolásunk csak a legjobb eredmények (megyei I-VI. helyezés,
országos helyezés) közlésére vállalkozhatott.

Magyar nyelv- és irodalom
Helyezés
megyei
országos
„Nyelvünkben élünk” anyanyelvi és kommunikációs verseny

Tanév

Név

2001/02.
2005/06.
2007/08.
2008/09.

Horváth Anna
Fekete Zoltán
Szabó Stefánia
Szabó Stefánia
Tombor Alexa

1999/00.

Németh Tamás
Horváth Júlia
Héger Péter

Évfolyam
7.
7.
7.
8.
7.

I.
V.
II.
II.
III.

III.

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
2000/01.

6.
7.
5.

II.
VI.
VI.

Szép magyar beszéd verseny
2000/01.
2001/02.
2007/08.

Sümegi Zoltán
Palotás Ágnes
Kovács Rita
Sárkány Bertalan
Szabó Stefánia

2002/03.
2005/06.
2006/07.
2007/08.

Sárkány Bertalan
Pozsgai Jusztina
Pozsgai Jusztina
Király Katinka

2004/05.

Szabó Stefánia
Zajcsuk Liliána

2004/05.

Szabó Stefánia

1999/00.

6.
8.
8.
7.
7.

III.
II.
III.
I.
III.

Kazinczy díj

József Attila versmondó verseny
8.
7.
8.
5.

II.
IV.
I.
IV.

Megyei prózaíró verseny
4.
4.

Könyvjutalom
Könyvjutalom

Benedek Elek meseíró verseny
4.

II.

Országos meseíró verseny
2000/01.
2001/02.
2002/03.

▲

Zsiborás Gábor
Zsiborás Gábor
Vass Máté
Korcsmáros László

2.
3.
4.
4.
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IV.
I.
III.
II.

▲

▼

▼
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Ha én volnék a jó tündér (irodalmi pályázat)
2003/04.

Havancsák Tamás
Pozsgai Júlia
Rajnai Gergely

4.
4.
4

tárgyjutalom
tárgyjutalom
tárgyjutalom

Idegen nyelv (német)
Tanév

2000/01.

2001/02.
2002/03.
2004/05.
2007/08.

Név

Évfolyam

Csikvári Mátyás
Zajcsuk Eliza
Kocsis Eszter
Horváth Júlia
Kovács Rita
Csikvári Mátyás
Zajcsuk Eliza
Sárkány Bertalan
Vajda Szabrina
Klettner Brigitta
Zajcsuk Liliána

Helyezés
megyei
országos

7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
7.
7.
7.
7.

I.
II.
III.
V.
V.
I.
III.
VI.
I.
V.
V.

XVI.

Teleki Pál földrajz verseny
Tanév
1999/00.
2000/01.
2001/02.
2002/03.
2003/04.
2004/05.
2005/06.
2006/07.
2007/08.
2008/09.

Név

Évfolyam

Ferenczy Máté
Petres Balázs
Németh Tamás
Ferenczy Máté
Lakatos Gergő
Németh Tamás
Ledniczki Éva
Lakatos Gergő
Miseta Martin
Ledniczki Éva
Miseta Martin
Zsiborás Gábor
Zsiborás Gábor
Zajcsuk Liliána
Bogár Emese
Kovács Alex
Zajcsuk Liliána

7.
8.
7.
8.
7.
8.
7.
8.
7.
8.
8.
7.
8.
7.
8.
7.
8.

Helyezés
megyei
országos
I.
IV.
IV.
I.
VI.
I.
I.
I.
V.
II.
V.
II.
II.
I.
V.
II.
I.

VIII.

IV.
XIII.
XII.
XIII.

XVI.

XV.

„Csepegtessük a lelkekbe a Balaton szeretetét”
2005/06.

▲

Szabó Stefánia, Rajnai
Gergely, Korcsmáros László,
Androsics Tamás

5.6.7.8.
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Matematika verseny
Tanév

1999/00.

2000/01.

2002/03.

2003/04.
2005/06.
2006/07.
2008/09.

Helyezés
megyei
országos
Zrínyi Ilona matematika verseny
Név

Évfolyam

Guricza Lilla
Ferenczy Máté
6. évfolyam csapata
7.évfolyam csapata
Guricza Lilla
Németh Tamás
Ferenczy Máté
7. évfolyam csapata
Buzsáki Dávid
Hosszú Gábor
Németh Ildikó
6. évfolyam csapata
7. évfolyam csapata
3. évfolyam csapata
7. évfolyam csapata
8. évfolyam csapata
3. évfolyam csapata
4. évfolyam csapata
3. évfolyam csapata
4. évfolyam csapata
7. évfolyam csapata
5. évfolyam csapata
8. évfolyam csapata

6.
7.

7.
7.
8.
4.
6.
7.

IV.
VI.
I.
III.
IV.
V.
VI.
II.
V.
VI.
VI.
I.
III.
VI.
III.
IV.
IV.
II.
III.
VI.
VI.
V.
IV.

Varga Tamás matematika verseny
1999/00.
2000/01.
2001/02.
2003/04.
2004/05.
2006/07.
2007/08.
2008/09.

Németh Tamás
Guricza Lilla
Németh Tamás
Sümegi Zoltán
Ferenczy Máté
Németh Tamás
Guricza Lilla
Kocsis Árpád
Fazekas Dániel
Hajdú Péter
Zajcsuk Liliána
Bogár Anita

6.
6.
7.
7.
8.
8.
8.
7.
8.
7.
7.
8.

II.
V.
VI.
V.
V.
IV.
V.
V.
V.
III.
II.
VI.

Kalmár László matematika verseny
1999/00.

▲

Hosszú Gábor
Horváth Milán
Sümegi Tamás

3.
4.
5.
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2000/01.

2001/02.

2002/03.
2003/04.

2004/05.

2005/06.

2006/07.
2007/08.
2008/09.

▲

▼
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Sümegi Zoltán
Guricza Lilla
Ferenczy Máté
Dombóvári Kinga
Fazekas Dániel
Guricza Lilla
Németh Tamás
Ferenczy Máté
Dombóvári Kinga
Buzsáki Dávid
Fekete Zoltán
Vass Máté
Fazekas Dániel
Sümegi Tamás
Guricza Lilla
Sümegi Zoltán
Fekete Zoltán
Fazekas Dániel
Hosszú Gábor
Hajdú Péter
Buzsáki Dávid
Várfalvi Dániel
Zajcsuk Liliána
Hajdú Péter
Kocsis Árpád
Várfalvi Dániel
Zajcsuk Liliána
Hajdú Péter
Pozsgai Júlianna
Kósy Gergely
Zajcsuk Liliána
Kósy Gergely
Wolf Máté
Zajcsuk Liliána
Zajcsuk Liliána

6.
6.
7.
7.
4.
7.
7.
8.
8.
3.
3.
3.
5.
7.
8.
8.
4.
6.
6.
4.
5.
3.
4.
5.
8.
4.
5.
6.
6.
6.
6.
7.
5.
7.
8.
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II.
IV.
III.
VI.
II.
I.
IV.
III.
V.
III.
V.
VI.
IV.
IV.
I.
VI.
IV.
IV.
V.
I.
V.
I.
II.
I.
IV.
V.
III.
I.
V.
VI.
VI.
II.
V.
III.

X.

▲

▼
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Fizika
Tanév
1999/00.
2000/01.
2001/02.
2002/03.
2007/08.
2008/09.

Helyezés
megyei
országos
Öveges József fizikaverseny

Név

Évfolyam

Ferenczy Máté
Németh Tamás
Molnár Tímea
Németh Tamás
Kovács Gergely
Horváth Anna
Hajdú Péter
Élő Elemér

7.
7.
7.
8.
7.
8.
8.
8.

I.
I.
IV.
I.
II.
VI.
IV.
II.

Newton Kupa
Tanév
1999/00.
2000/01.

2001/02.

2002/03.

2003/04.
2004/05.
2005/06.

2007/08.

2008/09.

▲

Név
Varga Zsolt
Horváth Gyula
Dombóvári Eszter
Ferenczy Máté
Csécsei Tibor
Guricza Lilla
Németh Tamás
Fülöp András
Horváth Anna
Zsombó Dániel
Csapat
Kovács Gergely
Ledniczki Éva
Hosszú Gábor
Kocsis Árpád
Fekete Zoltán
Zsiborás Gábor
Kósy Gergely
Hajdú Péter
Forgó Frigyes
Csapat
Zajcsuk Liliána
Élő Elemér
Bogár Anita
Csapat

Évfolyam

Tantárgy

Helyezés

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

matematika
fizika
matematika
fizika
szám. tech.
matematika
fizika
szám. tech.
fizika
szám. tech.
szám. tech.
matematika
fizika
szám. tech.
matematika
fizika
szám. tech.
matematika
fizika
szám. tech.
szám. tech.
matematika
fizika
szám. tech.
szám. tech.

V.
IV.
V.
III.
I.
II.
VI.
V.
III.
I.
II.
III.
VI.
V.
I.
V.
I.
VI.
IV.
II.
III.
III.
V.
III.
III.
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Hevessy György országos kémiaverseny

Tanév
1999/00.
2000/01.
2001/02.
2002/03.
2003/04.

2004/05.
2005/06.
2007/08.
2008/09.

Név

Évfolyam

Horváth Gyula
Ferenczy Máté
Molnár István
Németh Tamás
Ferenczy Máté
Fülöp András
Németh Tamás
Kovács Gergely
Kecskés Kinga
Kovács Gergely
Héger Péter
Papp Ádám
Kocsis Árpád
Kecskés Kinga
Fekete Zoltán
Pozsgai Jusztina
Élő Elemér
Zajcsuk Liliána
Tombor Alexa
Élő Elemér

8.
7.
8.
7.
8.
8.
8.
7.
7.
8.
8.
7.
8.
8.
7.
7.
7.
7.
7.
8.

Helyezés
megyei
országos
II.
IV.
VI.
I.
I.
II.
V.
I.
II.
I:
III.
II.
II.
IV.
III.
IV.
I.
IV.
IV.
V.

XIII.
VI.

XIX.

Herman Ottó biológia verseny
Tanév
1999/00.
2000/01.
2001/02.
2002/03.
2003/04.
2005/06.
2006/07.
2007/08.
2008/09.

▲

Név

Évfolyam

Héger Bálint
Fülöp András
Fülöp András
Héger Péter
Héger Péter
Garai Bernadett
Harmat Csilla
Szabó Stefánia
Szabó Stefánia

8.
7.
8.
7.
8.
7.
7.
7.
8.
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Helyezés
megyei
országos
III.
VI.
III.
IV.
I.
V.
V.
IV.
II.

XV.

▲
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Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
Tanév
2004/05.
2005/06.
2008/07.

Évfolyam

Név
Kovács-Andor Gábor 7., Átol
Róbert, Kovács Anett, Törő
Zsanett
Androsics Tamás, KovácsAndor Gábor, Kósy Vera,
Buzsáki Dávid
Al Banna Najah Petra, Csillag
Bálint, Androsics Veronika,
Tanai Gyula

Helyezés
megyei

7., 8., 8., 8.

III.

8., 8., 7., 7.

II.

7., 7., 8., 8.

I.

regionális

országos

„Füstmentes osztályok” versenye
Tanév

Név

Évfolyam

2008/09.

7. b

7.

Helyezés
megyei

regionális

országos

III.

X.

Vizuális kultúra
Tanév

Név

Évfolyam

Helyezés
megyei

regionális

országos

Víz világnapi rajzpályázat

1999/00.

2001/02.

2002/03.

▲

Dávid Eszter
Szabó Hermina
Horváth Zsófia
Fekete Zsuzsanna
Horváth Anna

1.
1.
5.
5.
5.

Sándor Gábor

8.

Hidasi Roland
Bőle Lilla
Zsiborás Gábor
Pozsgai Júlia
Németh Katalin
Somfai Renáta
Horváth Anna
Pozsgai Jusztina
Szabó Hermina
Kovács Anett
Epres Noémi

8.
6.
3.
2.
6.
6.
7.
4.
4.
6.
8.
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Díjazott
Díjazott
Díjazott
Díjazott
Díjazott
Hannoveri
világkiállítás

Díjazott
Díjazott

I-V.
VI-X.
V-X.
V-X.
I-V.
II.
III.
II.
Díjazott

▲
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2003/04.

2004/05.
2005/06.

2007/08.

2008/09.

Horváth Szabina
Petlánovics Barbara
Kovács Anett
Pozsgai Jusztina
Kovács Anett
Klenovics Szilvia
Csoszó Viktória
Horváth Dorina
Pál András
Rumi Eszter
Király Katinka
Horváth Alexandra
Mándli Renáta
Bogár Emese
Szanyi Bianka
Horváth Alexandra

8.
7.
7.
6.
8.
3.
1.
2.
2.
2.
5.
6.
6.
8.
6.
7.

II.
Különdíj
Különdíj

I.
Különdíj
Különdíj
Különdíj
Különdíj

II.
I.
II.
Különdíj
Különdíj

I.
III.

II.

Magyar népmesék
1999/00.

Petres Orsolya

2001/02.

Nagy Krisztina

2002/03.

Korcsmáros László

1999/00.

Egyed Zsanett
Horváth Krisztina
4. a osztály

1999/00.

Sárkány Bertalan
Mód Márton

2002/03.

Omrai Olívia
Horváth Vivien
Horváth Szabina

1999/00.

Horváth Anna

1.

I.

Bernáth Aurél rajzpályázat
3.

I.

DADA
4.

III.

Milleneumi rajzpályázat
1.
4.
4.

II.
Különdíj
Különdíj

Közlekedés gyerekszemmel
5.
5.

I.
II.

Katasztrófavédelmi rajzpályázat
4.
4.
7.

I.
II.
II.

„Szeretném, ha vadalmafa lennék”
5.

I.

Képeslaptervező pályázat
2000/01.

Pozsgai Jusztina
Egyed Zsanett
Hegedüs Martina

2002/03.

Pozsgai Jusztina
Zsiborás Gábor

2.
2.
5.

I.
II.
II.

Karácsonyi rajzpályázat

▲

4.
4.
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Volán rajzpályázat
2002/03.

Omrai Olívia
Pozsgai Jusztina

2001/02.

Petres Orsolya
Omrai Olívia
Epres Noémi
Horváth Szabina

4.
4.

I.
III.

Élet Pannóniában
3.
3.
7.
6.

Különdíj
Különdíj

II.
Különdíj

100 éves a Ford
2002/03.

Daneshgar Ádám
Bánfalvi Marcell

2003/04.

Garai Bernadett

2003/04.

Miseta Martin
Somfai Renáta
Horváth Szabina

Díjazott

5.

Díjazott

„Találkozások” Mobilitas rajzpályázat
6.

I.

Bűnmegelőzési rajzpályázat
7.
8.
8.

II.
I.
III.

Amiért a kutyákat szeretem
2004/05.

Nagy Dóra
Egyed Zsanett
Bájhóber Zsófia

5.
6.
8.

Díjazott
Díjazott
Díjazott

„Szivárvány” nemzetközi képzőművészeti pályázat
2005/06.

Frányó Borbála

8.

Papp Dóra

8.

Nemz.
arany
min.
Nemz.
ezüst
min.

„Szivárvány” országos iparművészeti pályázat
2008/09.

Gergő Virág
Balogh Dóra

2008/09.

Klenovics Szilvia

5.
5.

Arany
Ezüst

Népszokások, néphagyományok
6.

I.

Lengyeltóti napok
2002/03.

Horváth Vivien

2003/04.

Bernáth Petra
Horváth Ramóna

4.

III.

Deák és szűkebb pátriája
4.
4.

Harmath Csilla

▲

4.
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II.
Dicsérő
oklevél

▲

▼
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Energizer

2003/04.

Bájhóber Zita

1.

Klenovics Szilvia

1.

Ötvös Mercédesz

1.

Élő Elemér

3.

Dann Roland

4.

Tárgyjuta
lom
Tárgyjuta
lom
Tárgyjuta
lom
Tárgyjuta
lom
Tárgyjuta
lom

Ha én lennék a jó tündér?
Sági Lola

3.

Bauer Kitti

4.

2003/04.

Tárgyjuta
lom
Tárgyjuta
lom

Benedek Elek meseillusztráció
2004/05.

2008/09.

Ötvös Mercédesz
Tüttő Rebeka
Bájhóber Zita
Csécs Janka
Varga Máté
Takács Bálint

2.
2.
2.
2.
2.
1.

I.
II.
III.
II.
III.
Különdíj

Hír TV országos rajzpályázat
2008/09.

Varga Máté

1.

Környezetünk gyerekszemmel
2005/06.

Veres Lilla

2006/07.

Horváth Evelin
Tüttő Rebeka

2006/07.

Orosz Luca
Klenovics Szilvia

Nemzetközi
oklevél

3.

Gyermekszemmel a világnak
4.
4.

Díjazott
Díjazott

Mitől szép a karácsony?
4.
4.

Díjazott
Díjazott

Számítástechnika
Tanév

Helyezés
megyei
országos
Kalmár László országos számítástechnika verseny
Név

2000/01.

Csécsei Tibor
Ferenczy Máté

2007/08.

Forgó Frigyes

Évfolyam
8.
8.

I.
II.

Somogy megyei számítástechnika verseny

▲

8.
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Sporteredmények
Szerencsére az elmúlt tíz év összes sporteredményeinek felsorolása több mint 100 oldalt
vett volna igénybe. Terjedelmi okok miatt most arra van csak lehetőségünk, hogy a megyei
versenyek 1-3. helyezettjeit, valamint a regionális és országos szintű eredményeket
említsük meg. Elnézést kérünk mindazoktól, akik megérdemelnék, de helyszűke miatt nem
kerültek az évkönyvbe. Sajnos, vannak olyan évek, amelyekről az adatok csak hiányosan
álltak rendelkezésünkre (pl.: csapatnévsorok). Itt csak az eredményeket tudtuk megemlíteni.
Az alábbi magyarázat az egyes korosztályok értelmezéséhez ad segítséget.

Diákolimpiákon használt megnevezések jelentése:
I. korcsoport: 7-8 évesek
II. korcsoport: 9-10 évesek
III. korcsoport: 11-12 évesek
IV. korcsoport: 13-14 évesek
(Megjegyzés: A könyvben előforduló első két évben a korcsoportokba való besorolás eltért
a fentiektől, ugyanis ezekben az években a legkisebb korcsoportnak nem rendeztek még
versenyeket. Így az I. korcsoport a 9-10 éveseket jelölték.)
Szövetségi versenyeken használt megnevezések jelentése:
– kézilabdában: U8: 8évesek; U9: 9 évesek stb.
– kosárlabda:
mini korosztály = 9-10 évesek,
gyermek korosztály = 11-12 évesek
serdülő korosztály = 13-14 évesek

1999/2000.
Diákolimpia
Atlétika
4 próba II. kcs. egyéni: 60m síkfutás: Nyári Melinda 4.a
Távolugrás: Nyári Melinda 6.a
Távolugrás: Kiss Kornél 6.a
5 próba III. kcs. fiú csapat: Héger Bálint 8.b, Molnár István 8.b,
Nagy Ádám 8.b, Pintér András 8.b, Sárközi Róbert 6.b, Varga
Bálint 8.a, Vörös Zsolt 8.c
Egyéni: távolugrás Sárközi Róbert 6.b
Egyéni összetett: Varga Bálint 8.a
100m síkfutás: Varga Bálint 8.a
Súlylökés: Vörös Zsolt 8.c
Magasugrás: Varga Bálint 8.a
(edző: Trombitás Árpád)

Megyei

Regionális

Országos

I.
II.
III.
I.

XIII.

I.
II.
II.
II.
III.

XIII.

Grundbirkózás
I. kcs. fiú csapat
Egyéni: Pamuki Gergely 1.c
Kádi Viktor 1.a, Buzyáki Dávid 1.a, Bájhóber Krisztián 3.a

▲
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I.

III.
I.
II.

▲
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Fábos Dávid 1.a, Gyolcsos Martin 1.a, Veress Bálint 4.a
(edző: Bőle László)

III.

Kosárlabda
II. kcs. fiú csapat (csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
III. kcs. fiú csapat: Bodó Balázs 6.a, Brunner Dávid 7.a,
Fenyvesi Ádám 6.a, Ferenczy Máté 7.a, Kiss Kornél 6.a, Kovács
Dávid 6.a, Kovács Péter 7.a, Molnár István 8.b, Samu István 7.a,
Sárközi Róbert 6.b, Zilahy Szabó Bence 7.a
Vörös Zsolt 8.c osztályos tanuló az 1986-os születésű magyar
serdülő kosárlabda válogatott tagja lett.
Kiss Kornél 7.a, és Sárközi Róbert 7.b osztályos tanulók az 1987es születésű válogatott keret tagjai lettek.
(edző: Bőle László)

III.

II.

II.

Sakk
Felsős fiú csapat
I-II. kcs. leány: Dénes Pálma 4.a, Hegedűs Martina 4.a,
Ledninczki Éva 4.a,
III.IV. leány csapat: Egri Lilla 6.a, Guricza Lilla 6.a, Ispán
Edina 5.a, Zajcsuk Eliza 6.a
(felkészítő: Guricza Gyula)

II.
I.

IX.

I.

XII.

Megyei

2000/2001.

Regionális

Országos

Diákolimpia
Atlétika
Mezei futás I. kcs. fiú csapat
Egyéni: Szabó Péter 2.b
3 próba I. kcs. leány csapat: Bájhóber Bianka 2.b, Horváth
Vivien 2.a, Kil Evelin 1.b, Petres Orsolya 2.a, Mándli Julianna
1.b, Szedlár Viktória 3.a
(edző: Fuisz Jánosné)
IV. kcs. egyéni pályabajnokságon elért eredmények:
100m síkfutás: Sárközi Róbert 7.b
300m síkgutás: Sárközi Róbert 7.b
1500m síkfutás: Egri Lilla 7.a
4x100m fiú váltó
(edző: Trombitás Árpád)
Általános iskolák futóbajnoksága:
II. kcs. fiú: 100m síkfutás: Mohr András
200m síkfutás: Ámmer Gergő
300m síkfutás: Tóth Szabolcs
800m síkfutás: Kovács Gergő 5.b
4x100m fiú váltó
(edző: Trombitás Árpád)
III. kcs. leány: 200m síkfutás: Nyári Melinda 6.a
(edző: Trombitás Árpád)

▲
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I.
III.
II.

II.
II.
II.
II.

XVI.

I.
I.
II.
III.
I.
I.
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IV. kcs. fiú: 100m síkfutás: Szilágyi Attila 7.b
200m síkfutás: Francsics Gábor
300m síkfutás: Ámmer Gergő
400m síkfutás: Kiss Kornél 7.a
800m síkfutás: Gyurka Gábor 7.a
4x100m fiú váltó
Sárközi Róbert Somogy megye csapatával
(edző: Trombitás Árpád)
Játékos sportverseny
(csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
(edző: Fuisz Jánosné)

I.
II.
I.
II.
II.
I.
II.
III.

Kézilabda
IV. kcs. leány csapat (csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
(edző: Trombitás Árpád)

III.

Kosárlabda
IV. kcs. fiú csapat: Brunner Dávid 8.a, Fenyvesi Ádám 7.a,
Ferenczy Máté 8.a, Gergő Patrik 7.a, Horváth Gergely 7.c, Kiss
Kornél 7.a, Kovács Dávid 7.c, Kovács Péter 8.a, Samu István 8.a,
Sárkány Bertalan 6.a, Sárközi Róbert 7.b, Zilahy Szabó Bence
8.a,
(edző: Bőle László)

III.

II.

Sakk
3-5. osztályos leány Csobod Júlia 4.a, Dénes Pálma 5.b,
Ledninczki Éva 5.a, Németh Katalin 5.b
3-5. osztályos fiú: Daneshgar Ádám 3.a, Gabb János 5.b, Kil
Márió 3.a
7-8. osztályos leány : Egri Lilla 7.a, Guricza Lilla 7.a, , Zajcsuk
Eliza 7.a
Egyéni: II.kcs. leány: Németh Katalin 5.b
II. kcs. Dénes Pálma 5.a
IV. kcs. Guricza Lilla 7. a
II. kcs. Gabb János 5.b
III. kcs. Ispán Edina 6.a
III. kcs. Ledninczki Éva 5.a
I. kcs. Kádi Viktor 2.a
IV. kcs. Ferenczy Máté 8.a
(edző: Guricza Gyula)

2001/2002.
Diákolimpia
Atlétika
3 próba I. kcs. fiú csapat: Balogh Ádám 3.b, Bozzai Patrik 2.b,
Korcsmáros László 3.b, Námeth Ádám 3.a, Szabó Péter 3.b, Tarr
Dániel 2.a
Egyéni: Nagy Szabina 4.a
(edző: Fuisz Jánosné)

▲
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I.

XIV.

III.
I.

XII.

I.
II.
II.
II.
III.
II.
II.
III.
Megyei

XXIII.

Regionális

Országos

III.
II.

▲
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IV. kcs. pályabajnokság: 4x100m fiú váltó: Buzás Kriszián 7.b,
Gyurka Gábor 8.a, Kiss Kornél 8.a, Máté Márk 8.b
(edző: Trombitás Árpád)
Játékos sportverseny I-II. kcs. csapat: Balogh Ádám 3.b,
Béres Tamás 4.a, Bozzai Patrik 2.b, Czabán Gábor 4.a, Horváth
Vivien 3.a, Kil Evelin 2.b, Kil Márió 4.a, Kiss Noémi 4.a, Nagy
Szabina 4.a, Németh Dániel 5.a, Pamuki Gergő 3.c, Petres
Orsolya 3.a, Szabó Péter 3.b, Zákány Zita 2.b
(edző: Fuisz Jánosné)

III.

II.

V.

Kézilabda
III. kcs. leány csapat (a csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
(edző: Trombitás Árpád)

III.

Labdarúgás
II. kcs. (a csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
III. kcs. (a csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
IV. kcs. (a csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
(edző: Kis-Dörnyei László)

III.
II.
II.

Sakk
III-IV. kcs Leány csapat: Egri Lilla 8.a , Guricza Lilla 8.a,
Zajcsuk Eliza 8.a,
Egyéni: IV. kcs. Guricza Lilla 8.a,
IV. kcs. Egri Lilla 8.a
II. kcs. Csobod Júlia 5.b
III-IV. kcs. fiú csapat: Gabb János 6.b, Ledninczki Éva 6.a,
Németh Katalin 6.b, Ispán Edina 7.a
(edző: Guricza Gyula)

2002/2003.
Diákolimpia
Atlétika

I.

IX.

I.
III.
II.
III.
Megyei

Regionális

Országos

Mezei futás
Egyéni: II. kcs. Szabó Péter 4.b
(edző: Fuisz Jánosné)
IV. kcs 4x100m fiú váltó
3 próba II. kcs. leány csapat (csapatnévsor nem áll
rendelkezésünkre)
Egyéni: Petres Orsolya 4.a
100m síkfutás IV. Kcs Nyári Melinda 8.a
(edző: Trombitás Árpád)

I.
II.
III.
III.
III.

Játékos sportverseny I-II. kcs. csapat (csapatnévsor nem
áll rendelkezésünkre)
(edző: Fuisz Jánosné)

III.

Kézilabda
II. kcs. leány csapat (csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
(edző: Trombitás Árpád)

▲
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Kosárlabda
III. kcs. fiú csapat (csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
(edző: Bőle László)

III.

Labdarúgás
I. kcs. fiú csapat (csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
(edző: Kis-Dörnyei László)

III.

Sakk
Felsős Leány csapat: Ispán Edina 8.a, Ledninczki Éva 7.a,
Németh Katalin 7.a
Egyéni: Németh Katalin 7.a
Ispán Edina 8.a
(edző: Guricza Gyula)

2003/2004.
Diákolimpia
Atlétika
Mezei futás II. kcs. fiú csapat: Balogh Ádám 5.b, Bozzai Patrik
4.b, Korcsmáros László 5.b, Kósy Gergő 4.b, Szabó Péter 5.b
Egyéni: Szabó Péter 5.b
(edző: Fuisz Jánosné)
Mezei futás III. kcs. leány csapat: Bájhóber Anita 5.a, Bájhóber
Zsófia 7.a, Horváth Vivien 5.a, Petres Orsolya 5.a, Pozsgai
Jusztina 5.a
Egyéni: Bájhóber Zsófia 7.a
4 próba III. kcs. leány csapat: Bájhóber Anita 5.a, Bájhóber
Zsófia 7.a, Kiss Noémi 6.a, Nagy Szabina 6.a, Omrai Olívia 5.a,
Petres Orsolya 5.a
Egyéni: Bájhóber Zsófia 7.a
(edző: Trombitás Árpád)
100m síkfutás
Egyéni: IV. kcs. Bogdán László 8.a
10x200m vegyes váltó: Babina Erik 8.b, Bájhóber Zsófia 7.a,
Bogdán László 8.a, Bőle Lukács 8.a, Horváth Martina 7.a,
Horváth Rajmund 7.b, Kiss Noémi 6.a, Nagy Szabina 6.a, Petres
Orsolya 5.a, Tóth Bálint 8.a
(edző: Trombitás Árpád)

I.

IX.

II.
II.
Megyei

Regionális

Országos

III.
II.
II.
II.
II.
II.

II.

III.

Játékos sportverseny I-II. kcs. csapat: Al Banna Najah
Petra 2.a, Bájhóber Zita 1.b, Balogh Ádám 5.b, Bárczi Levente
1.b, Bozzai Patrik 4.b, Danesghar Aliz 4.b, Horváth Anita 4.b, Kil
Evelin 4.b, Korcsmáros László 5.b, Mádi Julianna 4.b, Marton
Ferenc 1.b, Németh Ádám 3.b, Petres Bence 3.a, Pozsgai Júlia
4.b, Rózsa Dániel 3.b, Sutyor Noémi 1.b, Sümegi Gergő 3.a,
Szabó Péter 5.b, Szántó Dominika 2.a, Tanai Gyula 3.b, Tüttő
Rebeka 1.b, Zákány Zita 4.b
(edző: Fuisz Jánosné)

▲
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Kosárlabda
III. kcs. fiú csapat: Androsics Tamás 6.a, Bánfalvi Marcell 7.b,
Baranyai Gergő 6.b, Bozsoki András 5.c, Csőke Martin 6.b, Kádi
Viktor 5.a, Kovács Bálint 5.a, Sárkány Dániel 7.b, Varga Ottó
7.b, Vass Máté 5.a, Vörös Gábor 5.b, Zsiborás Gábor 5.a
(edző: Bőle László)

III.

Labdarúgás
II. kcs. fiú csapat: Balogh Ádám 5.b, Bozzai Patrik 4.b,
Korcsmáros László 5.b, Lehota Balázs 4.a, Németh Ádám 4.a,
Németh Máté 3.b, Rajnai Gergely 4.b, Szabó Péter 5.b, Tóth
Péter 5.c
(edző: Kis-Dörnyei László)
IV. kcs fiú csapat: Babina Erik 8.b, Bohár Dániel 7.b, Bozsó
Gábor 7.b, Bőle Lukács 8.a, Horváth Rajmund 7.b, Illés István
7.b, Kapuvári Kriszián 7.b, Kis-Dörnyei Márton 7.b, Ladila
Kornél 7.b, Ladila Robin 7.b, Lakics András 8.a, Novák Zsolt 8.a,
Sárkány Dániel 7.b, Tóth Bálint 8.a, Tóth Tamás 7.b
(edző: Kis-Dörnyei László)

II.

II.

Sakk
I-II. kcs. fiú csapat: Bauer Péter 3.a, Hajdu Péter 3.a, Király
Máté 2.a
Egyéni: Király Máté 2.a
III-IV. kcs. leány csapat: Csobod Júlia 7.b, Ledniczki Éva 8.a,
Németh Katalin 8.b
Egyéni: IV. kcs. Ledniczki Éva 8.a
Csobod Júlia 8.a
(edző: Guricza Gyula)

2004/2005.
Diákolimpia
Atlétika
Mezei futás II. kcs. fiú csapat: Bellán Tamás 5.c, Bozzai Patrik
5.b, Németh Ádám 5.a, Németh Máté 4.b
Egyéni: Bozzai Patrik 5.b
(edző: Fuisz Jánosné)
Mezei futás
Egyéni: Bájhóber Zsófia 8.a
3 próba összetett:
Egyéni: Kil Evelin 5.b, Bellán Tamás 5. c
(edző: Trombitás Árpád)
3 próba II. kcs. fiú csapat: Bellán Tamás 5.c, Bozzai Patrik 5.b,
Janku Roland 4.b, Petres Bence 4.a, Námeth Ádám 5.a, Tanai
Gyula 4.b
(edző: Fuisz Jánosné)
IV. kcs. 300m síkfutás
Egyéni: Bájhóber Zsófia 8.a

▲

182

III.
III.
I.

XIII.

I.
II.

XV.

Megyei

Regionális

Országos

II.
II.
I.

XIX.

III.

II.

II.

XVIII.

▲
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5 próba
Egyéni: Bájhóber Zsófia 8.a
(edző: Trombitás Árpád)

II.

Grundbirkózás:
I-II. kcs. fiú csapat: Bakro Raul 2.a, Bauer Péter 4.b, Bogdán
Milán 3.b, Czobor Zoltán 2.b, Csillag Bálint 3.b, Faludi János
1.b, Fázer Bálint3.b, Istiván Krisztián 3.b, Janku Martin 1.b,
Németh Milán 2.b, Varga Martin 4.b, Wajandt Barnabás 2.b,

II.

Játékos sportverseny I-II. kcs. csapat: Al Banna Najah
Petra 3.a, Bájhóber Zita 2.b, Bárczi Levente 2.b, Bozzai Patrik
5.b, Horváth Anita 5.b, Horváth Klaudia 2.c, Kil Evelin 5.b,
Ladila László 3.a, Mádi Julianna 5.b, Marton Ferenc 2.b, Németh
Máté 4.b, Petres Bence 4.a, Sutyor Noémi 2.b, Szántó Dominika
3.a, Tanai Gyula 4.b, Tüttő Rebeka 2.b, Várfalvi Dániel 3.a
(edző: Fuisz Jánosné)

II.

V.

I.

III.

Kézilabda
III. kcs. leány csapat: Bájhóber Anita 7.a, Horváth Vivien 6.a,
Hrankai Regina 7.a, Kil Evelin 5.b, Nagy Krisztina 6.a, Omrai
Olívia 6.a, Petres Orsolya 6.a, Pozsgai Júlia 5.b, Pozsgai Jusztina
6.a, Szedlár Viktória 7.b, Tóth-Pajor Olívia 5.b
(edző: Trombitás Árpád)

Sakk
Egyéni: Csobod Júlia 8.b

III.

Szövetségi és egyéb jelentősebb versenyeredmények
Kézilabda
adidas gyermek kézilabda bajnokság
U11: Bernárd Petra 5.b, Csesztregi Lilla 5.b, Daneshgar Aliz 5.b,
Horváth Anita 5.b, Kil Evelin 5.b, Kollár Réka 5.b, Németh
Donáta 5.a, Pozsgai Júlia 5.b, Szabó Brigitta 5.b, Tóth-Pajor
Olívia 5.b, Zákány Zita 5.b
(edző: Trombitás Árpád)

III.

Kosárlabda
Dél-dunántúli Regionális Bajnokság II. kcs. fiú csapat
(csapatnévsor nem áll rendelkezésünkre)
(edző: Bőle László, Várfalvi István)

III.

Labdarúgás
II. kcs. fiú csapat: Bellán Tamás 5.c, Bozzai Patrik 5.b, Fehér
Dávid 3.b, Lehota Balázs 5.a, Németh Ádám 5.a, Németh Máté
4.b, Pleszkán Ádám 3.a, Rajnai Gergely 5.b, Sándor Dávid
3.a,Varga Martin 4.b
(edző: Kis-Dörnyei László)

▲
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XII.

▲
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2005/2006.
Diákolimpia
Atlétika
Mezei futás II. kcs. fiú csapat: Czobor Zoltán 3.b, Marton
Ferenc 3.b, Németh Milán 3.b, Petres Bence 5.a, Sümegi Gergő
5.a
(edző: Fuisz Jánosné)
Mezei futás II. kcs. leány csapat: Bájhóber Zita 3.b, Horváth
Klaudia 3.c, Madarász Lilla 4.a, Sutyor Noémi 3.b, Tóth
Nikoletta 4.c,
(edző: Fuisz Jánosné)
3 próba II. kcs. fiú csapat: Bakró Raul 3.a, Janku Roland 5.b,
Petres Bence 5.a, Sümegi Gergő 5.a, Tormási Krisztián 3.a,
Várfalvi Dániel 4.a
(edző: Fuisz Jánosné)
Egyéni és váltóbajnokság IV. kcs.
távolugrás: Bájhóber Anita 7.a
Pertes Orsolya 7.a
(edző: Trombitás Árpád)
Játékos sportverseny I-II. kcs. csapat: Al Banna Najah
Petra 4.a, Ángyán Márk 2.b, Bájhóber Zita 3.b, Bakró Raul 3.a,
Bárczi Kata 2.b, Horváth Bence 4.a, Horváth Klaudia 3.c, Lemli
Roland 2.b, Marton Ferenc 3.b, Petres Bence 5.a, Sándor Mátyás
2.a, Sutyor Noémi 3.b, Szabó Eszter 2.b, Szántó Dominika 4.a,
Szecsődi Laura 2.a, Tormási Krisztián 3.a, Tüttő Rebeka 3.b,
Várfalvi Dániel 4.a,
(edző: Fuisz Jánosné)

Megyei

Regionális

Országos

II.

III.

II.

II.
III.

II.

VI.

Labdarúgás
III. kcs. fiú csapat: Balogh Ádám 7.b, Bellán László 6.c, Bozzai
Patrik 6.b, Horváth Márk 6.c, Korcsmáros László 7.b, Lehota
Balázs 6.a, Németh Ádám 6.a, Németh Milán 3.b, Rajnai Gergely
6.b, Sümegi Gergő 5.a, Szabó Péter 7.b
(edző: Kis-Dörnyei László)

I.

XIV.

Sakk
I-II. kcs. fiú csapat: Ángyán Márk 2.b, Király Máté 4.a,
Pleszkán Ádám 4.a, Várfalvi Dániel 4.a,
Egyéni: II. kcs. Király Máté 4.a
I. kcs. Ángyán Márk 2.b
(edző: Guricza Gyula)

▲
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II.
III.

▲
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2006/2007.
Diákolimpia
Atlétika
Mezei futás II. kcs. leány csapat: Ágoston Kitti 3.a, Horváth
Klaudia 4.c, Mezőfi Brigitta 3.b, Szabó Eszter 4.b, Szecsődi
Laura 3.a
(edző: Bőle László, Fuisz Jánosné)
Mezei futás III. kcs. leány csapat: Al Banna Najah Petra 4.a,
Bájhóber Zita 4.b, Deák Zsófia 6.b, Faludi Nikoletta 5.a, Horváth
Réka 5.b
(edző: Trombitás Árpád, Bőle László, Fuisz Jánosné)
3 próba II. kcs. fiú csapat: Ángyán Márk 3.b, Bakró Raul 4.a,
Balogh Dávid 3.b, Bárczi Levente 4.b, Szecsődi Richárd 4.c,
Tormási Krisztián 4.a
(edző: Bőle László, Fuisz Jánosné)
3 próba II. kcs. Leány csapat: Bárczi Kata 3.b, Horváth Klaudia
4.c, Horváth Zsanett 3.a, Szabó Eszter 3.b, Szecsődi Laura 3.a,
Zsók Szimonetta 4.c
Egyéni: Szabó Eszter 3.b
(edző: Bőle László, Fuisz jánosné)
IV. kcs. váltó és ügyességi csapatbajnokság
10x200m váltófutás: Bájhóber Anita 8.a, Bájhóber Bianka 8.b,
Horváth Vivien 8.a, Kil Evelin 7.b, Petres Orsolya 8.a,
Horváth Márk 7.c, Korcsmáros László 8.b, Pamuki Gergő 8.c,
Pomozi Patrik 7.b, Szabó Péter 8.b
(edző: Trombitás Árpád)
súlylökő fiú csapat: Fábos Dávid 8.a, Horváth Márk 7.c, Pamuki
Gergő 8.c, Szabó Péter 8.b, Tarr Dániel 7.a
(edző: Trombitás Árpád)
kislabdahajító fiú csapat: Fábos Dávid 8.a, Horváth Márk 7.c,
Szabó Péter 8.b, Tarr Dániel 7.a
(edző: Trombitás Árpád)
kislabddahajító leány csapat: Bájhóber Anita 8.a, Daneshgar
Aliz 7.b, Horváth Vivien 8.a, Omrai Olivia 8.a, Petres Orsolya
8.a
(edző: Trombitás Árpád)
Egyéni és váltóbajnokság
4x100m váltófutás: Bájhóber Bianka 8.b, Horváth Vivien 8.a,
Kil Evelin 7.b, Petres Orsolya 8.a
100m síkfutás: Petres Orsolya 8.a
Távolugrás: Petres Orsolya 8.a
(edző: Trombitás Árpád)

Megyei

Regionális

Országos

I.

II.

II.

II.
III.

II.

III.

III.

I.

I.
III.
II.

Fekvenyomás
Fekete Zoltán 8.b

II.

Grundbirkózás
I-II. kcs. fiú csapat: Ángyán Márk 3.b, Balogh Dávid 3.b,
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Borsos Bence 2.a, Harmath Zoltán 2.a, Horváth Soma 2.a, Janku
Martin 3.b, Kónya Bence 4.c, Lemli Roland 3.b, Orsós Tamás
4.c, Szecsődi Richárd 4.c, Tolnai József 4.c, Vida Bence 3.b
(edző: Bőle László)
I-II, kcs. leány csapat: Bárczi Kata 3.b, Frányó Virág 2.a,
Kardos Evelin 3.b, Kővári Regina 1.b, Mezőfi Brigitta 3.b, Nagy
Jusztina 3.b, Szabó Eszter 3.b, Orosz Luca 4.b
(edző: Bőle László)

I.

Játékos sportverseny I-II. kcs. csapat: Ángyán Márk 3.b,
Bán-Farkas Dorottya 2.a, Bárczi Kata 3.b, Bárczi Levente 4.b,
Gaál Patrik 2.a, Harmath Zoltán 2.a, Horváth Klaudia 4.c,
Horváth Soma 2.a, Jancsek Zsófia 3.b, Kuti Bettina 3.a, Lemli
Roland 3.b, Marton Ferenc 4.b, Sándor Mátyás 3.a, Sutyor Noémi
4.b, Szabó Eszter 3.b, Szecsődi Laura 3.a, Szecsődi Richárd 4.c,
Tormási Krisztián 4.a, Zsók Szimonetta 4.c,
(edző: Bőle László, Fuisz Jánosné, Balogh Viktória)

II.

IV.

Kézilabda
IV. kcs. leány csapat: Bájhóber Anita 8.a, Csesztregi Lilla 7.b,
Horváth Vivien 8.a, Kil Evelin 7.b, Kollár Réka 7.b, Omrai
Olívia 8.a, Pozsgai Júlia 7.b, Pozsgai Jusztina 8.a, Szabó Brigitta
7.b, Tóth Pajor Olívia 7.b, Zákány Zita 7.b
(edző: Trombitás Árpád)

III.

Labdarúgás
IV. kcs. fiú csapat: Balogh Ádám 8.b, Fábos Dávid 8.a, Horváth
Márk 7.c, Korcsmáros László 8.b, Kozma Márk 8.b, Németh
Máté 6.b, Orsós Richárd 8.b, Pamuki Gergő 8.c, Rajnai Gergely
7.b, Szabó Péter 8.b, Tarr Dániel 7.a, Tóth Péter 8.c, Vass Máté
8.a
(edző: Kis-Dörnyei László)

II.

Teremlabdarúgás
IV. kcs. fiú csapat: Balogh Ádám 8.b, Horváth Márk 7.c,
Korcsmáros László 8.b, Kozma Márk 8.b, Pamuki Gergő 8.c,
Rajnai Gergely 7.b, Szabó Péter 8.b, Orsós Richárd 8.b, Tarr
Dániel 7.a, Tóth Péter 8.c
(edző: Kis-Dörnyei László)

III.

Sakk
I-II. kcs. fiú csapat: Ángyán Márk 3.b, Bacskay Viktor 3.a,
Horváth Soma 2.a
Egyéni: Horváth Soma 2.a
(felkészítő: Guricza Gyula)
III-IV. kcs. fiú csapat: Hajdú Péter 7.a, Kádi Viktor 8.a, Király
Máté 5.a, Kósy Gergely 7.b,
(felkészítő: Guricza Gyula)

▲
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Szövetségi és egyéb jelentősebb versenyeredmények
Kézilabda
adidas szivacs kézilabda bajnokság
U9: Ágoston Kitti 3.a, Bárczi Kata 3.b, Gergő Virág 3.a, Horváth
Zsanett 3.a, Jancsek Zsófia 3.b, Kardos Evelin 3.b, Kuti Bettina
3.a, Mezőfi Brigitta 3.b, Nagy Jusztina 3.b, Sándor Melitta 3.a,
Sárfi Anett 3.b, Szabó Eszter 3.b, Szecsődi Laura 3.a, Tárnai
Dóra 3.a, Varasdi Fanni 3.a
(edző:Fuisz János, Trombitás Árpád)
U 10: Bájhóber Zita 4.b, Bosnyák Bernadett 4.a, Dénes Csenge
4.a, Fazekas Alexandra 4.a, Horváth Evelin 4.b, Marton Melánia
4.b, Mezőfi Adrienn 5.a, Orosz Luca 4.b, Ötvös Mercédesz 4.b,
Pamuki Alexa 4.c, Papp Dorottya 4.c, Papp Nóra 5.a, Patai
Alexandra 4.b, Péter Júlia 4.b, Szanyi Binaka 4.b, Veress Lilla
4.b
(edző: Trombitás Árpád)
adidas gyermek kézilabda bajnokság
U 11: Al Banna Najah Petra 5.a, Bájhóber Zita 4.b, Faludi
Nikoletta 5.a, Horváth Eszter 5.a, Horváth Réka 5.b, Koronczay
Laura 5.b, Mezőfi Adrienn 5.a, Pantocsek Dorina 5.a, Papp Nóra
5.a
(edző: Trombitás Árpád)

I.
III.

IV.

III.

III.

Kosárlabda
Kenguru Kupa Országos Bajnokság
Mini fiú csapat: Ángyán Márk 3.b, Bacskay Viktor 3.a, Balogh
Dávid 3.b, Élő Viktor 4.a, Harsányi Magor 3.a, Janku Martin 3.b,
Kővári Richárd 3.b, Laki András 3.b, Lemli Roland 3.b, Németh
Milán 4.b, Niklai Rokkó 4.c, Perger Dávid 3.a, Sándor Mátyás
3.a, Szántó Dénes 3.b, Szecsődi Richárd 4.c, Tolnai József 4.c,
Várfalvi Dániel Berzsenyi Gimn., Vida Bence 3.b, Zsiga János
3.a
(edző: Bőle László)

2007/2008.
Diákolimpia
Atlétika
Mezei futás II. kcs. fiú csapat: Gál Patrik 3.a, Harmath Zoltán
3.a, Lemli Roland 4.b, Sándor Mátyás 4.a, Szántó Dénes 4.b
(edző: Bőle László)
Mezei futás II. kcs. leány csapat: Szabó Eszter 4.b, Szecsődi
Laura 4.a, Jancsek Zsófia 4.b, Bárczi Kata 4.b, Horváth Zsanett
4.a
(edző: Bőle László)
3 próba II. kcs. leány csapat: Bárczi Kata 4.b, Horváth Zsanett
4.a, Kuti Bettina 4.a, Mezőfi Brigitta 4.b, Szabó Eszter 4.b,
Szecsődi Laura 4.a

▲
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Megyei

I.

XIII.

Regionális

Országos

I.

I.

I.

I.

▲

▼
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Egyéni: Bárczi Kata 4.b
Szabó Eszter 4.b
(edző: Bőle László)
3 próba II. kcs. fiú csapat: Balogh Dávid 4.b, Gaál Patrik 3.a,
Kővári Richárd 4.b, Lemli Roland 4.b, Sándor Mátyás 4.a, Szántó
Dénes 4.b, (edző: Bőle László)
4 próba III. kcs. fiú csapat: Bogdán Roland 6.a, Horváth Bence
6.a, Janku Roland 7.b, Petres Bence 7.b, Pintye Ádám 7.b,
Szecsődi Richárd 5.c,
(edző: Fiusz Jánosné)
Egyéni: Janku Roland 7.b (edző: Fuisz János)

I.
II.

IV.
V.

II.

II.
II.

Játékos sportverseny I-II. kcs. csapat: Kuti Bettina, Sándor
Mátyás, Szecsődi Laura 4.a, Balogh Dávid, Jancsek Zsófia, Lemli
Roland, Mezőfi Brigitta, Szabó Eszter 4.b, Borsos Bence, Frányó
Virág, Gaál Patrik, Horváth Soma, Ivusza Milán 3.a, Ballér
Reántó, Pál András, Szabó Réka, Németh Zsófia 2.a, Kesztyüs
Loretta, Kővári Regina, Huszár Ádám 2.b
(edző: Bőle László, Fuisz Jánosné)

II.

III.

Kézilabda
IV. kcs. leány csapat: Androsics Veronika 7.b, Al Banna Najah
Petra 6.a, Baranyai Zsófia 7.b, Csesztregi Lilla 8.b, Horváth
Jenifer 7.b, Horváth Réka 7.b, Kil Evelin 8.b, Kollár Réka 8.b,
Pozsgai Júlia 8.b, Szabó Brigitta 8.b, Tóth Pajor Olívia 8.b,
Zákány Zita 8.b,
(edző: Trombitás Árpád, Fuisz János)

III.

Kosárlabda
III. kcs. fiú csapat: Ángyán Márk 4.b, Csillag Bálint 6.b, Balogh
Máté 7.b, Horváth Bence 6.a, Király Máté 6.a, Kővári Richárd
4.b, Niklai Rokkó 5.c, Pap Dániel 6.b, Sándor Mátyás 4.a, Szántó
Dénes 4.b, Szecsődi Richárd 5.c, Tolnai József 5.c, Vida Bence
4.b
(edző: Bőle László)

III.

Sakk
I-II. kcs. fiú csapat: Ángyán Márk 4.b, Bacskay Viktor 4.a,
Horváth Soma 3.a
Egyéni: I. kcs. Kovács Botond 2.b
II. kcs. Ángyán Márk 4.b
I. kcs. Király Lilla 1.b
(edző: Guricza Gyula)
III-IV. kcs. fiú csapat: Forgó Frigyes 8.a, Hajdú Péter 8.a,
Király Máté 6.a, Kósy Gergely 8.b, Rajnai Gergely 8.b,
(edző: Guticza Gyula)

I.

XXI.

II.
II.
II.

III.

Úszás
IV. kcs. „B” kategória 100m mell: Zákány Zita 8.b
(edző: Trpkvici Zsolt)

▲
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Szövetségi és egyéb jelentősebb versenyeredmények
Atlétika: Bárczi Kata 4.b magyar diákválogatott tagjaként
Varsóban Európai Nemzetek Versenyén kislabda hajításban 2.
helyezést ért el.

Kézilabda
adidas szivacs kézilabda bajnokság
U 8: Bódis Adrienn 2.a, Kesztyüs Loretta 2.a, Kiss Barbara 2.a,
Koronczay Eszter 3.a, Kővári Regina 2.b, Németh Zsófia 2.a,
Szabó Réka 2.a
(edző: Trombitás Árpád, Fuisz János)
U 9: Bán-Farkas Dorottya 3.a, Frányó Virág 3.a, Jancsek Zsófia
4.b, Koronczay Eszter 3.b, Kovács Fanni 3.a, Kovács Mirjám 3.b,
Kuti Bettina 4.a, Németh Zsófia 2.a, Sándor Melitta 4.a
(edző: Trombitás Árpád, Fuisz János)
adidas gyermek kézilabda bajnokság
U 10: Ágoston Kitti 4.a, Bárczi Kata 4.b, Gergő Virág 4.a,
Hovráth Zsanett 4.a, Jancsek Zsófia 4.b, Kardos Evelin 4.b, Kuti
Bettina 4.a, Mezőfi Brigitta 4.b, Nagy Jusztina 4.b, Sándor
Melitta 4.a, Sárfi Anett 4.b, Szabó Eszter 4.b, Szecsődi Laura 4.a,
Tárnai Dóra 4.a, Varasdi Fanni 4.a
(edző: Fuisz János)
U11: Al Banna Naja Petra 6.a, Bájhóber Zita 5.b, Faludi
Nikoletta 6.a, Horváth Réka 6.b, Koronczai Laura 6.b, Mezőfi
Adrienn 6.a, Pamuki Alexa 5.c, Papp Nóra 6.a, Sütő Zsuzsanna
6.a, Tóth Nikolett 6.b,
(edző: Trombitás Árpád, Fuisz János)
U13: Al Banna Najah Petra 6.a, Androsics Veronika 7.b,
Baranyai Zsófia 7.b, Csesztregi Lilla 8.b, Horváth Jenifer 7.b,
Horváth Réka 7.b, Kil Evelin 8.b, Kollár Réka 8.b, , Papp Nóra
7.a, Pozsgai Júlia 8.b, Szabó Brigitta 8.b, Tóth Pajor Olívia 8.b,
Zákány Zita 8.b
(edzső Trombitás Árpád)

II.

III.

I.

I.
IV.

I.

II.
II.

II.

II.

VIII.

III.

Kosárlabda
Kenguru Kupa Országos Bajnokság:
Fiú Mini csapat: Ángyán Márk 4.b, Bacskay Viktor 4.a, Balogh
Dávid 4.b, Gaál Patrik 3.a, Janku Martin 4.b, Kővári Richárd 4.b,
Lemli Roland 4.b, Niklai Rokkó 5.c, Perger Dávid 4.a , Sándor
Mátyás 4.a, Szántó Dénes 4.b, Tolnai József 5.c, Vida Bence 4.b,
Zsiga János 4.a
(edző: Bőle László)

2008/2009.
Diákolimpia
Atlétika
Mezei futás II. kcs. fiú csapat: Gaál Patrik 4.a, Harmath Zoltán
4.a, Háli Balázs 5.a, Horváth Soma 4.a, Tárnai Bálint 3.a
Egyéni: Háli Balázs 5.a
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Megyei

II.

XIII.

Regionális

Országos

II.
III.

▲
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(edző: Bőle László, Balogh Viktória)
Mezei futás III. kcs. leány csapat: Ágoston Kitti 5.a, Bárczi
Kata 5.b, Sárfi Anett 5.a, Szabó Eszter 5.b, Szecsődi Laura 5.a
Egyéni: Szecsődi Laura 5.a
(edző: Bőle László, Fuisz János)
Mezei futás IV. kcs. leány csapat: Androsics Veronika 8.b,
Bájhóber Zita 6.b, Deák Zsófia 8.b, Faludi Nikoletta 7.a, Tóth
Nikoletta 7.b
(testnevelő: Pék Evelin, Bőle László)
3 próba II. kcs. leány csapat: Bán-Farkas Dorottya 4.a, Frányó
virág 4.a, Jancsek Zsófia 5.b, Kovács Fanni 4.a, Kovács Mirjam
4.b, Kuti Bettina 5.b
Egyéni: Kuti Bettina 5.a
Kovács Fanni 4.a
(edző: Bőle László, Fuisz János)
3 próba III. kcs. leány csapat: Ágoston Kitti 5.a, Bárczi Kata
5.b, Horváth Klaudia 6.c, Horváth Zsanett 5.a, Szabó Eszter 5.b,
Szecsődi Laura 5.a
Egyéni: Bárczi Kata 5.b
(edző: Bőle László, Fuisz János)
5 próba IV. kcs. fiú csapat: Fekete Pál 8.b, Horváth Bence 7.b,
Istiván Krisztián 7.b, Janku Roland 8.b, Németh Máté 8.b, Tanai
Gyula 8.b
(testnevelő. Pék Evelin, Bőle László)
IV. kcs. váltó és ügyességi csapatbajnokság
Leány kislabda dobó csapat: Bárczi Kata 5.b, Horváth Zsanett
5.a, Kardos Evelin 5.b, Szabó Eszter 5.b, Szecsődi Laura 5.a
(edző: Bőle László, Fuisz János)
Játékos sportverseny I-II. kcs. csapat: Czobor Dávid 3.b, Gaál
Milla 2.c, Gaál Patrik 4.a, Ivusza Milán 4.a, Kuti Bettina 5.a,
Harmath Zoltán 4.a, Horváth Soma 4.a, Huszár Ádám 3.b,
Jancsek Zsófia 5.b, Kesztyüs Loretta 3.b, Kovács Fanni 4.a,
Kővári Regina 3.b, Nagy Csenge 2.b, Nádor Zoltán 4.b, Németh
Norbert 2.b, Németh Zsófia 3.a, Pál András 3.a, Rigó Jenifer 2.c,
Sági Dániel 2.b
(edző: Fuisz Jánosné, Balogh Viktória)

I.

XIX.

III.

III.

I.

IV.

I.
II.

XIV.
XI.

I.

IX.
XIII.

I.

III.

I.

II.

III.

II.

I.
III.

Kézilabda
III. kcs. leány csapat: Ágoston Kitti 5.a, Bán-Farkas Dorottya
4.a, Bárczi Kata 5.b, Gergő Virág 5.a, Horváth Zsanett 5.a,
Jancsek Zsófia 5.b, Kardos Evelin 5.b, Kuti Bettina 5.a, Mezőfi
Brigitta 5.b, Nagy Jusztina 5.b, Pamuki Alexa 6.c, Papp Nóra 7.a,
Sándor Melitta 5.a, Sárfi Anett 5.a, Szabó Eszter 5.b, Szecsődi
Laura 5.a, Tárnai Dóra 5.a, Varasdi Fanni 5.a
(edző: Fuisz János)

Kosárlabda
III. kcs. fiú csapat: Ángyán Márk 5.b, Bacskay Viktor 5.a,
Balogh Dávid 5.b, Kővári Richárd 5.b, Lemli Roland 5.b, Niklai
Rokkó 6.c, Perger Dávid 5.a, Sándor Mátyás 5.a, Szántó Dénes
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5.b, Szecsődi Richárd 6.c, Tolnai József 6.c
Vida Bence 5.b, Zsiga János 5.a
(edző: Bőle László)

Sakk
I-II. kcs. fiú csapat: Ángyán Patrik 3.a, Horváth Soma 4.a,
Rajnai Tamás 3.a, Szabó Noel 4.a
2.sz. csapat: Ballér Benitó 3.a, Kovács Botond 3.b, Pál András
3.a
Egyéni: I. kcs. Balogh Marcell 2.b
(edző: Guricza Gyula)
I-II. kcs. leány csapat: Háncs Petra 3.a, Karancz Dóra 3.a,
Király Lilla 2.b
Egyéni: I. kcs. Király Lilla 2.b
II. kcs.Karancz Dóra 3.a
(edző: Guricza Gyula)
III. kcs. fiú csapat: Ángyán Márk 5.b, Árva Mihály 5.b,
Bacskay Viktor 5.a, Király Máté 7.a
Egyéni: III. kcs. Ángyán Márk 5.b
IV. kcs. Király Máté 7.a
(felkészítő: Guricza Gyula)

I.

XXIV.

II.
II.
II.
I.
II.

XIII.

II.

XXIV.

II.
III.

Szövetségi és egyéb jelentősebb versenyeredmények
Kézilabda
adidas szivacs kézilabda bajnokság
U 8: Al Banna Nibál 2.b, Borbély Lili 2.b, Gaál Milla 2.c, Jáger
Lúcia 3.a, Király Lilla 2.b, Lengyel Médea 2.b, Percze Virág 2.a,
Rigó Jenifer 2.c, Sallai Bonita 2.b, Wimmer Vivien 2.c
(edző: Fuisz János, Pék Evelin)
U 9: Bódis Adrienn 3.a, Jáger Lúcia 3.a, Kesztyüs Loretta 3.b,
Kiss Barbara 3.a, Koronczay Eszter 4.b, Kővári Regina 3.b,
Orsós Beatrix 3.b, Rumi Eszter 3.a, Szabó Réka 3.a, Zsók
Klaudia 3.b
(edző: Fuisz János, Pék Evelin)
adidas gyermek kézilabda bajnokság
U 10: Bán-Farkas Dorottya 4.a, Frányó Virág 4.a, Jancsek Zsófia
5.b, Koronczay Eszter 4.b, Kovács Fanni 4.a, Kovács Mirjam 4.b,
Kuti Bettina5.a, Sándor Melitta 5.a
(edző: Fuisz János, Balogh Piroska)
Megjegyzés: a fenti sportolók noszlopys sportolókkal vegyes
vcsapatot alkotva Marcali UK néven szerepeltek
U11: Ágoston Kitti 5.a, Bán-Farkas Dorottya 4.a, Bárczi Kata
5.b, Gergő Virág 5.a, Horváth Zsanett 5.a, Jancsek Zsófia 5.b,
Kardos Evelin 5.b, Kuti Bettina 5.a, Mezőfi Brigitta 5.b, Nagy
Jusztina 5.b, Sándor Melitta 5.a, Sárfi Anett 5.a, Szabó Eszter 5.b,
Szecsődi Laura 5.a, Tárnai Dóra 5.a, Varasdi Fanni 5.a
(edző. Fuisz János)
U12: Ágoston Kitti 5.a, Bán-Farkas Dorottya 4.a, Bárczi Kata
5.b, Gergő Virág 5.a,Horváth Zsanett 5.a, Jancsek Zsófia 5.b,
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Kardos Evelin 5.b, Kuti Bettina 5.a, Mezőfi Brigitta 5.b, Nagy
Jusztina 5.b, Pamuki Alexa 6.c, Papp Nóra 7.a, Sándor Melitta
5.a, Sárfi Anett 5.a, Szabó Eszter 5.b, Szecsődi Laura 5.a, Tárnai
Dóra 5.a, Varasdi Fanni 5.a
(edző: Fuisz János)
U13: Ágoston Kitti 5.a, Al Banna Najah Petra 7.a, Bájhóber Zita
6.b, Bárczi Kata 5.b, Faludi Nikoletta 7.a, Horváth Réka 7.b,
Kardos Evelin 5.b, Mezőfi Adrienn 7.a, Mezőfi Brigitta 5.b,
Nagy Jusztina 5.b, Papp Nóra 7.a, Sárfi Anett 5.a, Sütő
Zsuzsanna 7.a, Szabó Eszter 5.b, Szecsődi Laura 5.a
(edző: Pék Evelin, Fuisz János)
U14: Al Banna Najah Petra 7.a, Androsics Veronika 8.b,
Baranyai Zsófia 8.b, Faludi Nikoletta 7.a, Horváth Jenifer 8.b,
Horváth Réka 7.b, Papp Nóra 7.a, Sütő Zsuzsanna 7.a
(edző: Balogh Piroska, Fuisz János)
Megjegyzés: a fenti sportolók noszlopys sprtolókkal vegyes
csapatot alkotva Marcali UK néven szerepeltek

II.

IV.

III.

Kosárlabda
Kenguru Kupa Országos Fiú Bajnokság Mini Csapat: Árvai
Máté 4.a, Bencze Benjamin 4.b, Borsos Bence 4.a, Gaál Patrik
4.a, Harmath Zoltán 4.a, Horváth Soma 4.a, Huszár Ádám 3.b,
Ivusza Milán 4.a, Máté Patrik 4.a, Nádor Zoltán 4.b, Pál András
3.a, Perger Dávid 5.a, Rózsa Marcell 4.b, Szabó Noel 4.a, Tárnai
Bálint 3.a
(edző: Bőle László)
Megjegyzés: a csapat Marcali Szürkefarkasok Néven mint UK
csapat szerepelt, és egy noszlopys sportoló is tagja volt a
keretnek.
Országos Gyermek Bajnokság
Fiú gyermek csapat: Ángyán Márk 5.b, Bacskay Viktor 5. a,
Balogh Dávid 5.b, Kővári Richárd 5.b, Lemli Roland 5.b, Nilai
Rokkó 6.c, Perger Dávid 5.a, Sándor Mátyás 5.a, Szántó Dénes
5.b, Tolnai József 6.c, Vida Bence 5.b, Zsiga János 5.a
(edző: Bőle László)
Megjegyzés: A csapat Marcali Szürkefarkasok néven, mint UK
csapat szerepelt és öt noszlopys sportoló is tagja volt a keretnek.
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Sajtóbibliográfia
2000.
Kun Zoltán: Győztes házigazdák. Hat csapat csatázott a jubileumi kézilabdatornán. =
Somogyi Hírlap, 2000. jan. 5. 9. p.
Dr. Guricza Tiborné Szabó Éva: Egy húszéves iskola Marcaliban. = Kalamáris Marcali
Kulturális Műhely, 2. sz. 2000. jan. 10. 3. p.
Marcali sakkbajnokság. = Somogyi Hírlap, 2000. febr. 2. 7. p.
Mikszáth Sakk-Kupa. Megvédte címét a Zrínyi. = Somogyi Hírlap, 2000. febr. 12. 6. p.
A legjobb somogyi sportolók. = Somogyi Hírlap, 2000. febr. 23. 8. p.
Somogy megye legjobb sportolói. = Somogyi Hírlap, 2000. febr. 26. 11. p.
Születésnap térképpel. A Marcali Földrajzosok Köre ötödik születésnapja. = Somogyi
Hírlap, 2000. febr. 28. 7. p.
Samu László. „Játszani is engedd…” = Somogy Sportja, 2000. febr. 29. 16. p.
Köszöntötték a megye legjobb sportolóit. = Somogy Sportolója, 2000. febr. 29. 3. p.
A Berzsenyi jutott az országos sportverseny döntőjébe. Sakk diákolimpia. = Somogy
Sportja, 2000. febr. 22. 5. p.
Jakab Edit: Megmérkőztek a számok virtuózai. = Somogyi Hírlap, 2000. márc. 20. 1. 3. p.
Közlekedésbiztonság gyermekszemmel. = Somogyi Hírlap, 2000. márc. 25. 13. p.
Lombiktudorok versenyeztek. = Somogyi Hírlap, 2000. márc. 12. p.
Somogyi Sport TOP 100. = Somogy Sportja, 2000. ápr. 11. 3. p.
Fábos Erika: Alapműveletek felsőfokon. = Somogyi Hírlap, 2000. ápr. 13. 1. p.
Boglári földrajzi sikerek. = Somogyi Hírlap, 2000. ápr. 17. 4. p.
Megyét mozdító matekverseny. = Somogyi Hírlap, 2000. ápr. 17. 8. p.
Körzeti matematikaverseny. = Somogyi Hírlap, 2000. máj. 11. 1. p.
Diákolimpia. = Somogyi Hírlap, 2000. máj 15. 8. p.
Földrajzból vetélkedtek. = Somogyi Hírlap, 2000. máj. 23.
Megyei Diákolimpiai atlétikai döntő. = Somogyi Hírlap, 2000. jún. 2. 8. p.
A válogatottnak tapsoltak. = Somogyi Hírlap, 2000. jún. 5. 11. p.
Kéthely kontra Marcali. Pályaavató atlétikai versennyel ünnepeltek. = Somogyi Hírlap,
2000. jún. 13. 8. p.
Országos diákolimpiai labdajáték-elődöntők. = Somogyi Hírlap, 2000. jún. 14. 8. p.
Úszik a vízi napközi. = Somogyi Hírlap, 2000. jún. 21. 1. p.
Könyv a Prücskökért. = Somogyi Hírlap, 2000. jún. 26. 11. p.
Kosárlabda. = Somogyi Hírlap, 2000. szept. 1. 9. l.
Opel-Kupa. = Somogyi Hírlap, 2000. okt. 06. 10. p.
Családi délelőtt. = Somogyi Hírlap, 2000. nov. 27. 7. p.
VXIII. Eötvös Kupa utánpótlás kézilabdatorna. = Somogyi Hírlap, 2000. dec. 13. 8. p.

▲

193

▲

▼

ISKOLÁNK 10 ÉVE ÚJSÁGCIKKEKBEN

▼

2001.
Pályán az utánpótlás. = Somogyi Hírlap, 2001. febr. 01. 10. p.
Sakk. A VIII. Mikszáth Kupa végeredménye. = Somogyi Hírlap, 2001. márc. 6. 9. p.
Kis matematikusok nagy versenye. = Somogyi Hírlap, 2001. márc. 26. 3. p.
Megmérkőztek a földrajzosok. = Somogyi Hírlap, 2001. ápr. 23. 4. p.
Országossá nőhet a matekverseny. = Somogyi Hírlap, 2001. ápr. 30. 7. p.
Marcali sikerek. Hevesy György kémiaverseny. = Somogyi Hírlap, 2001. máj. 14. 4. p.
Érem a földrajzoktatásért. = Somogyi Hírlap, 2001. máj. 28. 7. p.
Sikerhármas. = Somogyi Hírlap, 2001. jún. 8. 4. p.
Kenguru Kupa. = Somogyi Hírlap, 2001. okt. 20. 12. p.
Mekito lány kézilabda-bajnokság. = Somogyi Hírlap, 2001. nov. 28. 10. p.
Fiú Kosárlabda Országos Kadett Kupa. = Somogyi Hírlap, 2001. dec. 04. 10. p.
Ünnepi üdvözlet gyerekrajzzal. = Somogyi Hírlap, 2001. dec. 10. 6. p.
Elismerés a sportért dolgozóknak. = Somogyi Hírlap, 2001. dec. 14. 10. p.
Új tagok az elnökségben. = Somogyi Hírlap, 2001. dec. 16.

2002.
Fiú kosárlabda OGYB és OKK. = Somogyi Hírlap, 2002. jan. 08. 10. p.
Kézilabda. Mekito Kupa. = Somogyi Hírlap, 2002. jan. 08. 10. p.
Marcali legjobbjai. = Somogyi Hírlap, 2002. jan. 24. 6. p.
Továbbjutottak a legjobbak. Grundbirkózás. = Somogyi Hírlap, 2002. febr. 05. 10. p.
Országos Kadett Kupa. = Somogyi Hírlap, 2002. febr. 20.
Mikszáth Sakk- Kupa. = Somogyi Hírlap, 2002. márc. 1. 9. p.
Verseny földrajzból. = Somogyi Hírlap, 2002. ápr. 22. 4. p.
Hermann Ottó Országos Biológiaverseny somogyi döntője. = Somogyi Hírlap, 2002. ápr. 29. 1. p.
Városmúlt képeslapokon. = Somogyi Hírlap, 2002. okt. 10. 16. p.
Képeslapokon a régi Marcali. = Somogyi Hírlap, 2002. okt. 28. 7. p.
Őszt idéző gyermekalkotások. = Somogyi Hírlap, 2002. okt. 30. 14. p.
Diáksiker a térségi versenyen. = Somogyi Hírlap, 2002. nov. 11. 6. p.
Samu László: Hiányzik a sportiskola = Somogyi Hírlap, 2002. dec. 19.

2003.
Hittanoktatás az iskolában. = Somogyi Hírlap, 2003. jan. 30. 13. p.
Fábos Erika: Kíváncsi kukacka lett az első. = Somogyi Hírlap, 2003. jan. 11. 16. p.
A rajztanár portréképei. = Somogyi Hírlap, 2003. jan. 2. 6. p.
Fábos Erika: Megmentett „templomtornyok”. = Somogyi Hírlap, 2003. jan. 23. 6. p.
A Berzsenyi nyerte a megyei döntőt. Teremlabdarúgó és grundbirkózó diákolimpia. =
Somogyi Hírlap, 2003. febr. 6. 10. p.
Mekito III. korcsoportos kézilabda-bajnokság. = Somogyi Hírlap, 2003. márc. 04. 13. p.
Fábos E: Díszpolgárrá avatták a város jegyzőjét. = Somogyi Hírlap, 2003. márc. 21. 5. p.
Szépülő iskolák. = Somogyi Hírlap, 2003. ápr. 25. 5. p.
Megújuló iskolák. = Somogyi Hírlap, 2003. ápr. 28. 6. p.
Felújítás kétmillióból. = Somogyi Hírlap, 2003. szept.
Új erőt ad az elismerés. = Somogyi Hírlap, 2003. nov. 6. 7. p.
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2004.
Mikszáth sakk-kupa. = Somogyi Hírlap, 2004. febr. 25. 11. p.
Kerner Krisztina: Kitüntették a köz szolgálóit. Marcali Város Alkotói Díj a Mikszáth
Kálmán Utcai Általános Iskola matematika munkaközösségének. = Somogyi Hírlap, 2004.
márc. 20. 5. p.
Mindennapi matematika. = Somogyi Hírlap, 2004. márc. 29. 7. p.
Kerner Krisztina: Sportos kisdiákok. = Somogyi Hírlap, 2004. ápr. 25.
A Mikszáth Iskola két diákja is első helyezést ért el a megyei tanulmányi versenyeken. =
Somogyi Hírlap, 2004. máj. 5. 5. p.
Vigmond Erika: Ifjú matekosok versengtek. = Somogyi Hírlap, 2004. máj. 3. 16. p.
Az Országos Alapműveleti Matematikaversenyen három marcali kisdiák is jól szerepelt. =
2004. máj. 4. 5. p.
M.G. Product Kupa Atlétikai Verseny. = Somogyi Hírlap, 2004. máj. 22.
420 tanuló teljesítette a „Fussunk át Magyarországon” akcióban vállalt 160 kilométert. =
Somogyi Hírlap, 2004. jún. 4. 5. p.
Kerner Krisztina: Sakktábor gyerekeknek. = Somogyi Hírlap, 2004. július 1. 5. p.
Sporttagozat az iskolában. = Somogyi Hírlap, 2004. júl. 10. 5. p.
Új tagozat. = Somogyi Hírlap, 2004. aug. 26. 6. p.
Fábos Erika: Kisdiákok buktatók nélkül. = Somogyi Hírlap, 2004. szept. 4. 3. p.
Vigmond Erika: Születésnap egész évben. = Somogyi Hírlap, 2004. szept. 14. 5. p.
Huszonöt éves az iskola. = Somogyi Hírlap, 2004. okt. 12. 5. p.
Osztálypénz papírból. = Somogyi Hírlap 2004. okt. 14. 5. p.
Utánpótlást nevelnek kisdiákokból. = Somogyi Hírlap, 2004. okt. 25. 7. p.
Takarékossági vetélkedőt tartottak. = Somogyi Hírlap 2004. okt. 29. 5. p.
Sikeresen szerepeltek a marcali Mikszáth iskola tanulói a keszthelyi Newton Kupán. =
Somogyi Hírlap 2004. nov. 26. 4. p.
Samu L.: Sportprogramokkal ünnepelt a Mikszáth. = Somogyi Hírlap, 2004. dec. 30. 11. p.

2005.
A Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola 25 éves évfordulója alkalmából minden
hónapban különleges programokat kínál. = Somogyi Hírlap, 2005. jan. 8.
Leiskolázta a Kutas a Mikszáthot. = Somogyi Hírlap, 2005. jan. 13.
Két fölényes diadallal zárt a Mikszáth Iskola. = Somogyi Hírlap, 2005. jan. 12. 13. p.
Vigmond Erika: Felvételiztek az óvodások. = Somogyi Hírlap, 2005. márc. 4. 5. p.
A Marcalié a Mekito Kupa. = Somogyi Hírlap, 2005. márc. 23. 14. p.
Kémiából jeles. = Somogyi Hírlap, 2005. márc. 23. 16. p.
Vigmond Erika: Díszpolgár lett a kórházigazgató. = Somogyi Hírlap, 2005. márc. 29. 3. p.
Jubileumi sakkfesztivál a Mikszáth Iskolában.= Somogy Sportja, 2005. ápr. 05.16. p.
Vigmond Erika: Diákok oktatták tanáraikat. = Somogyi Hírlap, 2005. ápr. 5. 16. p.
Vigmond Erika: Matekzsenik versengése. = Somogyi Hírlap, 2005. ápr. 18. 16. p.
Megkérdeztük: mit jelent Marcali a díjazottaknak. = Somogyi Hírlap, 2005. ápr. 18. 4. p.
Kistérségi versenyek a marcali iskolában. = Somogyi Hírlap, 2005. ápr. 21. 5. p.
Ifjú matematikusok versenyeztek. = Somogyi Hírlap, 2005. ápr. 25. 3. p.
Vigmond E.: Az ország legjobb matekosai Marcaliban. = Somogyi Hírlap, 2005. máj. 9. 16. p.
Bajnokcsapatokat köszöntöttek. Kézilabda diákolimpia. = Somogyi Hírlap, 2005. máj. 17.
Vigmond Erika: Az igazgató név szerint ismeri az összes diákot. = Somogyi Hírlap, 2005. máj. 21. 5. p.
Takarékos vetélkedő. = Somogyi Hírlap, 2005. okt. 24. 3. p.
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2006.
Füleki Tímea: Országos döntőbe jutottak a győztesek. Sakk diákolimpia. = Somogyi Hírlap,
2006. jan. 19. 11. p.
Szép magyar beszéddel versengtek a diákok. = Somogyi Hírlap, 2006. febr. 20. 3. p.
Vigmond Erika: Kiss Iván címzetes prépost lett Marcali díszpolgára. = Somogyi Hírlap,
2006. márc. 24. 3. p.
Rajzos első helyezés. = Somogyi Hírlap, 2006. márc. 24. 5. p.
Samu László: Jubileumi évet zártak a Mekito Bajnokságban. = Somogy Sportja, 2006. ápr. 11. 4. p.
Hazai sikerek a kosarasok mini tornáján. = Somogyi Hírlap, 2006. máj. 29. 10. p.
Vigmond Erika: Marcaliban a matekzsenik. = Somogyi Hírlap, 2006. május. 15. 16. p.

2007.
Születésnapi elismerések Marcaliban. = Somogyi Hírlap, 2007. márc. 24. 3. p.
Főszerepet kértek a kadarkútiak az Atádon rendezett megyei döntőben. = Somogyi Hírlap,
2007. ápr. 13. 12. p.
Megyei díjak a matematikai alapműveletekért. = Somogyi Hírlap, 2007. ápr. 23. 5. p.
Országos matekverseny a Mikszáth Iskolában. = Somogyi Hírlap, 2007. jún. 06. 4. p.
Töklámpások fénye világított Marcali Európa parkjában. = Somogyi Hírlap, 2007. okt. 29. 4. p.
Nőtt a tanulói létszám a Mikszáthban. = Marcali Magazin, 2007. nov. 2. évf. 9. l.
Temesvári Iván: A Mikszáth iskola győzelmét hozta a kézilabdatorna Marcaliban. =
Somogyi Hírlap, 2007. dec. 05. 13. p.

2008.
Ifjú tehetségeink: Zákány Zita úszó. = Marcali Magazin, 3. évf. 2008. febr. 15. p.
Játékos sportverseny Diákolimpia megyei döntőjén 2. helyezést elért csapat. = Marcali
Magazin, 3. évf. 2008. febr. 15. p.
Az Újévi Kupa győztese a Mikszáth DSE. = Marcali Magazin, 3. évf. 2008. febr. 15. p.
Samu László: Díjazták Marcali legjobbjait. = Somogyi Hírlap, 2008. márc. 26. 13. p.
Több sportág képviselőit jutalmazták. = Somogyi Hírlap, 2008. márc. 26. 13. p.
Országos döntőben folytathatják a győztesek. = Somogyi Hírlap, 2008. márc. 27. 10. p.
Országos Alapműveleti Matematikaverseny a Mikszáthban. = Marcali Magazin, 3. évf.
2008. május. 5. p.
Az ország száz legjobb matekosa Marcaliban. = Somogyi Hírlap, 2008. máj. 14. 5. p.
Kézilabda országos döntő. = Marcali Magazin, 3. évf. 2008. május 15. p.
Bárczi Kata a válogatottban. Országos Bajnok Bőle László hárompróba csapata. = Marcali
Magazin, 3. évf. 2008. jún. 15. p.
Klubnapközi a közösségfejlesztésért. = Marcali Magazin, 3. évf. 2008. jún. 8-9. p.
V. kistérségi szavalóverseny. = Marcali Magazin, 3. évf. 2008. jún. 9. p.
Portré. Kis-Dörnyei László: Azt a helyet, ahol felnőttünk, a szívünkbe zárjuk. = Marcali
Magazin, 3. évf. 2008. júl. 2. p.
Bárczi Kata ezüstérmes lett Varsóban. = Marcali Magazin, 3. évf. 2008. július 15. p.
Péter Karolina: Tanévindító megbeszélés. = Marcali Magazin, 3. évf. 2008. szept. 9. p.
Péter Karolina: Iskolakezdésről a nyári szünet utolsó napjaiban = Marcali Magazin, 3. évf.
2008. szept. 8. p.
Fenyő Gábor: Aranykovácsokat ünnepeltek Kaposváron. Az év somogyi diáksportolói. =
Somogyi Hírlap 2008. dec. 19. 11. p.
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2009.
Megyei bajnok a Mikszáth DSE. = Marcali Magazin, 4. évf. 2009. jan. 13. p.
Rangos elismerésben részesült Bőle László csapata. = Marcali Magazin, 4. évf. 2009. jan. 14. p.
Ügyességi diákolimpia. Taroltak a Berzsenyi alsósai. = Somogyi Hírlap, 2009. febr. 5. 16. p.
Vigmond Erika: Ünnepi testületi ülésen adták át Marcali díjait. = Somogyi Hírlap, 2009.
márc. 27. 5. p.
Új feladatok a katasztrófavédelmi versenyeken. = Marcali Magazin, 2009. ápr. 4. évf. 13. p.
Tűzvédelemben jeleskedtek a katasztrófavédők. = Somogyi Hírlap, 2009. ápr. 25. 2. p.
Biológiából versenyeztek a győzelemért. = Somogyi Hírlap, 2009. ápr. 28. 3. p.
Az ország száz legjobb matekosa versengett Marcaliban. = Somogyi Hírlap, 2009. máj. 22. 4. p.
Kompetenciaoktatás marcali iskolákban. = Somogyi Hírlap, 2009. máj. 26. 2. p.
Meiszterics Eszter: Füstmentes élet az iskolában. = Somogyi Hírlap, 2009. május. 28. 2. p.
Atlétikai sikerek az országos döntőkben. = Marcali magazin, 4. évf. 2009. jún. 13. p.
Új intézménye lesz jövőre Marcalinak. = Somogyi Hírlap, 2009. aug. 21. 4. p.
A Marcali nyerte a veszprémi Cell Kupát. Bravúros teljesítménnyel győzött a Mikszáth
DSE együttese. = Somogyi Hírlap, 2009. aug. 24. 10. p.
Marcali Magazin portré. Brunner István. = Marcali Magazin, 4. évf. 2009. szept. 4. p.
Mesével jutott el Disneylandbe Varga Máté. = Somogyi Hírlap, 2009. okt. 6. 2. p.
Marcali körzeti anyanyelvi- és prózamondó verseny. = Somogyi Hírlap, 2009. dec. 3. 3. p.
Tizennégy díjat nyertek a marcali sportolók. „30 éves a Mikszáth” elnevezésű sakk-kupán.
= Somogyi Hírlap, 2009. dec. 3. 10. p.
Segítenek az ifjú polgárőrök. = Somogyi Hírlap, 2009. dec. 18. 12. p.

Összeállította: Györei Istvánné
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Jó tanuló, jó sportoló cím kitüntetettjei

Héger Bálint
2000

Vörös Zsolt
2000

Brunner Dávid
2001

Ferenczy Máté
2001

Egri Lilla
2002

FülöpAndrás
2002

Guricza Lilla
2002

Kiss Kornél
2002

Práger Brigitta
2003

Bőle Lukács
2004

Bájhóber Zsófia
2005

Nagy Szabina
2005

Pozsgai Jusztina
2007

Fekete Zoltán
2007

Csesztregi Lilla
2008

Kollár Réka
2008

Tóth-Pajor Olívia
2008

Zákány Zita
2008

▲
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Mikszáth Plakett kitüntetettjei

Héger Bálint
2000

Ferenczy Máté
2001

Horváth Júlia
2001

Kovács Rita
2001

Egri Lilla
2002

Fülöp András
2002

Guricza Lilla
2002

Kiss Kornél
2002

Németh Tamás
2002

Molnár Tímea
2002

Sümegi Zoltán
2002

Zajcsuk Eliza
2002

Horváth Anna
2003

Sárkány Bertalan
2003

Héger Péter
2004

Kovács Gergely
2004

Leniczki Éva
2004

Németh Ildikó
2004

Bacskó Zsanett
2005

Hosszú Gábor
2005

Kecskés Kinga
2005

Klettner Brigitta
2006

Fekete Zoltán
2007

Garai Bernadett
2007

Pozsgai Jusztina
2007
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Zsiborás Gábor
2007

▼

Hajdu Péter
2008

Bogár Anita
2009

Élő Elemér
2009

Szabó Stefánia
2009

Zajcsuk Liliána
2009

Thury Levente: A tudás fája
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Az intézmény nevelőtestülete

Györei István
igazgatóhelyettes

Brunner István
igazgató

Horváth Lajosné
igazgatóhelyettes

Alsó tagozatban tanító nevelők

Balogh Viktória

Cser Sándorné

Fuisz Jánosné

Dr. Fülöpné Buda
Györgyi

Héger Józsefné

Horváth László

Horváth Lászlóné

Kocsisné Péter
Gyöngyi

Kovács Beáta

Linha Zoltánné

Mód Lászlóné

Nagy Gézáné

Sümeginé Farkas
Rita

Tanai Gyuláné

Tölgyesné Nadrai
Mária

▲
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Felső tagozatban tanító nevelők

▲

Bőle László

Csordásné Hajdu
Erzsébet

Enhofferné Vörös
Mária

Forgó Ferencné

Gaál Tiborné

Guricza Gyula

Guriczáné Kaposi
Györgyi

Györei Istvánné

Horváthné Simon
Zsuzsanna

Kiláné Meggyesi
Zsuzsanna

Kila Zoltán

Kis-Dörnyei László

Kiss Orsolya

Dr. Ledniczki
Istvánné

Pék Evelin

Sárkány Zsoltné

Stamler Edit

Tóth Irén

Zsiborás József

Zsiborásné Varga
Gyöngyi

▲
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▼

Technikai dolgozók

Klenovics Józsefné

Batky Mária

Horváth Györgyné

Varga László

▲

Molnár Erzsébet

Nagyfi Jánosné

Varga Tibor

▲

Legszebb sporteredményeink
Kosárlabda Fiú Mini Bajnokság
Országos XIII. helyezést elért csapata
(2008) Edző: Bőle László

Diákolimpia Országos Bajnok II. kcs. Atlétika 3 próba leány
csapata (2008) Edző: Bőle László

Játékos sportverseny megyei döntője
Kaposváron (2009)
Edző: Fuisz Jánosné, Balogh Viktória

Kézilabdában a
legeredményesebbek

Tanulók-szülők sportnapja

Mikszáth Sakk-kupa

Reneszánsz hét

Töklámpás nap

Farsang

Karácsonyi hangverseny

Országos alapműveleti Matematikaverseny

Tanulóink munkái

Balogh Dóra: Versenyfutás

Bárczi Levente: Micsoda madár

Takács Bálint: A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Szanyi Bianka: Síró Föld

Budai Lotti: Gólyacsalád

C

Csécs Janka: Az erdőben

Király Katinka: Virágcsendélet
Orosz Luca: Vadászaton

Az 1. a osztály osztályrajza

Zajcsuk Liliána: Fészek

Halász Enikő: Madárvédelem

Borbély Lili: A kutya

Szanyi Bianka: Patakba néző leány

Varga Máté: Béka

Klenovics Szilvia: Vitorlások

Orosz Luca: Vihar

Horváth Alexandra: Ősz fasor

A 7. c osztály rajza

Orosz Luca: Búbos banka

Szanyi Bianka: Sárgarigó

Kiss Julianna: Színes természet

Kovács Dóra: Sasoló sas

Bozsoki Péter: Fácánok

Merics Letícia: Karak

Somfai Renáta: Fácános

Horváth Alexandra: Téli táj

Horváth Szabina: Ősz

Somfai Renáta: Erdő mélyén

Kőröshegyi Martina: Csendélet

Horváth Alexandra: Üvegcsendélet

Sütő Zsuzsanna: Természetvédelem

Orosz Luca: Csónakon

Mándli Renáta: Vízi világ

Merics Letícia: Színes természet

Balogh Dóra:
Naplemente
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