
 

 

I. évfolyam 1. szám 2017. szeptember – 2018. január 

A Szent Márton Általános Iskola médiaszakkörének lapja 

19 600 kilogramm papírt gyűjtöttek az iskola tanulói 

Rekordot döntöttünk 

 

 

 
 

Tragédia iskolánkban 

 

4. oldal 

Győri színházlátogatás 

 

7. oldal 

Bevettük a csokigyárat 

 

11. oldal 
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Sziasztok! Szeretettel köszöntjük az első osztályos diákokat 
 

Elsősök az iskolában 

Megkérdeztük a legkisebbeket, milyen érzésekkel lépték át az iskola kapuját.  

 

 

– Miért vártad az iskolát? 

 

Szokoli Bence 1.a 

 

„Én azért jöttem ide, hogy tanuljak, meg sok barátot 

szerezzek.” 

 

Banyák Gergő 1.a 

 

„Azért akartam jönni, mert minél többet tanulunk, 

annál okosabbak leszünk.” 

 

Strasser Liza 1.a 

 

„Én azért akartam ide jönni, mert izgultam már, hogy 

milyen tanár nénik lesznek.” 

 

Giczi Rózsa 1.a 

 

„Én kicsit féltem mielőtt elkezdődött az iskola. De 

szeretek ide járni… Azért vártam, mert meg akarok 

tanulni írni.” 

 

Picher Benedek 1.a 

 

„Én szerettem volna megtanulni olvasni és szerettem 

volna megtanulni írni.” 
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Neuberger Milán 1.a 

 

„Én szerettem volna ebbe az osztályba járni és 

okosodni.” 

 

Heveder Petra 1.a 

 

„Én azért vártam az iskolát, mert szerettem volna 

megtanulni olvasni, írni és barátokat szerezni.” 

 

 

Első osztályok a 2017/2018-as tanévben: 

1.a  

osztályfőnök: Mátyusné Varga Szilvia, társtanító: 

Kocsis Adrienn 

 

diákok: Tiefengrabner Alex, Heveder Petra Lilien,  

Neuberger Milán, Strasser Liza,  Pingitzer Zsolt,  Giczi 

Rózsa Eszter,  Nagy Zente,  Banyák Gergő, Marc Dóra 

Edit,  Domó Vivien Vanessza,  Mayer Hajna,  Picher 

Benedek, Neuberger Balázs, Zorkuczi Édua, Lakatos 

Lóránd,  Török Lara Amira, Dömötör Zétény, Bodits 

Melinda Mária, Sebestyén Szelle Márton, Székely 

Bianka, Szokoli Bence 

 

1.b 

osztályfőnök: Körmendyné Majthényi Teréz 

 

diákok: Andorján Dominik, Csapó Dániel, Dienes 

Bence, Dobos Enikő, Eszes Dániel, Fördös  Lóránt, 

Kárpáti Olivér, Kertész Noel, Kránitz Panna, Márkus 

Norbert, Németh László, Pető Bence, Posvancz-

Heveder Emma, Ranyák Barna Noé, Tonomár 

Kornélia, Újvári Krisztián Benett 

 

Kép és szöveg: S. B., T. N., Z. Cs., Z. R. 
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„Beszélt a csend is utána – nekünk ez maradt” 

 

Tragédia iskolánkban 

Szeptemberben épp, hogy megkezdődött a tanítás, már az első napokban gyász 

szakadt iskolánkra. A gyászt Keresztély Kornél testnevelő tanár halála okozta. 

Iskolánk szertárában találtak rá eszméletlenül szeptember 5-én, egy keddi 

napon. Életét már nem tudták megmenteni.  

Az ezt követő napokban a tanárok és tanulók többsége feketét viselt. A 

diákoknak a váratlan esemény feldolgozásában pszichológusok segítettek. 

Iskolánk épületén fekete zászló lobogott, a gyertyák szüntelenül égtek a földön 

fekvő virágok között a bejáratnál. Az épületben a mindig jó kedélyű testnevelő 

tanár vidám képekről köszönt vissza ránk.  

Sokan ismerték és szerették Keresztély Kornélt, mindannyian egy humoros és 

mosolygós emberként fogunk rá visszaemlékezni. 

 

Nyugodjon békében, Tanár Úr! 

 

Besszer Hanna 

 

 

 

  



2017. szeptember 

5 

 

Meglepetések ötödikeseknek: Új épületben tanulnak tovább  

 

Felső tagozatos lettem 

Iskolánkban a felsősök a régi iskolaépületben tanulnak, így az alsó tagozat után 

más termekkel és természetesen más tanórákkal, tanárokkal, időbeosztással is 

ismerkednek. Utánajártunk, mi a véleményük a sok meglepetésről… 

Az ötödikes diákoknak nagy változást jelentett a sok új tantárgy, a sok új tanár. 

Több újdonság is tetszett nekik - ahogy elmondták -, például az, hogy korábban 

mehetnek haza… 

Platzer Natália (5.b) azt mondta, hogy először minden klassz volt, de egyre 

szigorúbbak a tanárok és a folyosói felügyelet.                

Czvikl Vanessza (5.a) úgy nyilatkozott, hogy neki nehézséget okozott a termek 

váltogatása és az is, hogy az órákon gyorsabb a tempó, mint az alsó tagozaton. 

Az új tantárgyat, a történelmet sokan szeretik, Németh Kristóf (5.a) és Fábián 

Zoltán (5.b) is beszélt nekünk erről. 

Egy fiú, aki szintén elmondta véleményét - név szerint Kanka Bence (5.a) – úgy 

fogalmazott: „furcsa volt ez az egész nagy váltás”! 

Pár hónap és már semmi sem lesz „furcsa” az új felsőseinknek. A többség jól 

érzi magát az új épületben, s örülnek, hogy immár a felső tagozatosokhoz 

tartoznak. 

 

Sok sikert a munkához! 

 

Bíró Luca 
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Habakuk idén is 

Az országosan ismert Habakuk Bábszínház ebben a tanévben is több 

alkalommal ellátogat hozzánk. Fekete Zoltán és Regényi Eszter bábjátékosok 

évről évre újabb mesékkel lepik meg a gyerekeket. Az alsó tagozatos kisdiákok 

mindig nagyon jól érzik magukat a kedves történeteket nézve, hallgatva.  
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Színház: Gittegylet, einstand, hősök, árulás, küzdelem  

 

A grundon jártunk… 

Szeptemberben Horváth-Valacsai Noémi és Sölétormosné Nagy Ildikó tanárnők 

színházlátogatást szerveztek. A Pál utcai fiúk című darabot nézhettük meg.  

Már a lehetőséget hallva mindenkinek felcsillant a szeme, mert sokan könyvben 

is olvasták, filmben is látták a művet. Így a megadott létszám nagyon gyorsan 

betelt.  

Tanítási időben utaztunk a Győri Nemzeti Színházba. Az előadás nagyon 

színvonalas, izgalmas és szórakoztató volt. Molnár Ferenc művét Kszel Attila 

rendezte. A főbb szerepekben Pongrácz Barnabást (Nemecsek), Márkus 

Krisztiánt (Geréb), Bede-Fazekas Csabát (Nemecsek apja), Posonyi  Takács 

Lászlót (Rácz tanár úr), Fehér Ákost (Boka) láthattuk.  

Nagy Lilla (6.a) elmondta, hogy számára a színészek játéka és előadásmódja 

volt kiemelkedő. Szitás Tamarának (6.a) pedig az ügyesen elkészített, 

kivitelezett díszletek, háttérmegoldások tetszettek jobban.  

Az én véleményem és a többiek szerint is megérte elmenni a műsorra, mert egy 

kiemelkedően jó színdarabot láthattunk.  

Galambos Lora 
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Galambos Lora 
 

Fotók forrása: Győri Nemzeti Színház honlapja  

http://www.gyoriszinhaz.hu/component/k2/item/1507-a-p%C3%A1l-utcai-fi%C3%Bak 

http://www.gyoriszinhaz.hu/component/k2/item/1507-a-p%C3%A1l-utcai-fi%C3%Bak
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Úgó futóverseny 

Iskolánk idén is megrendezte a diákok körében már nagyon várt Úgó 

futóversenyt. 

A megmérettetést Kovátsits Attila tanár úr szervezte 4 korcsoportban: az első-

második, harmadik-negyedik, ötödik-hatodik és a hetedik-nyolcadik osztályosok 

versenyeztek egymással. Az ötödik-hatodik és hetedik-nyolcadik osztály ebben 

az évben együtt futott, de más-más távot. 

Az 1–2. osztályosok közül a fiúknál Molnár Máté lett az első, a lánynál pedig 

Süli Eszter. A 3. és 4. osztályosok csoportjában a fiúk közül Galambos Milán, a 

lányoknál Artner Míra győzedelmeskedett. 

A 3. korcsoportban (5–6. osztályosok) Smeringa Erik és Bíró Luca nyert. 

A 4. korcsoportban lányok nem indultak. A győztes itt Bíró Barnabás lett (nem 

meglepetés).  

A verseny végén az első három helyezett minden korosztályból kapott egy tábla 

csokit, a többi résztvevő pedig egy Balaton szeletet.  

Mindenki élményekkel telve ment haza, azok is, akik ezúttal nem vettek részt a 

futóversenyen, hanem csak nézőként drukkoltak barátaiknak, osztálytársaiknak. 

Nagyon élveztük a versenyt, ami már hagyomány nálunk, minden évben 

megszervezzük szeptember végén. 
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A helyezést elért résztvevők: 
 

1–2. osztály 

fiúk lányok 

1. Molnár Máté  1. Süli Eszter 

2. Fördős Lóránt 2. Németh Vivien 

3. Kovács Ákos 3. Szalai Hanna 

 

3–4. osztály 

fiúk  lányok 

1. Galambos Milán 1. Artner Mira 

2. Pécskai Zalán 2. Pausits Evelin 

3. Németh Levente 3. Galambos Evelin 

 

5–6. osztály 

fiúk lányok 

1. Smeringa Erik 1. Bíró Luca 

2. Kiss Gábor 2. Pinke Virág 

3. Németh Kristóf  3. Rédl  Rebeka 

 

7–8. osztály 

fiúk 

1. Bíró Barnabás 

2. Kanka Norbert 

3. Korcz Máté 

 

 

Németh Kristóf, Korcz Máté 
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Túra: A hainburgi várnál jártunk, csokoládés lett a bajszunk 

Bevettük a csokigyárat 

Szeptember 30-án az 5–8. osztályos tanulók 

autóbusszal Ausztriába kirándultak. Először 

felgyalogoltunk a hainburgi várhoz. Ezután a 

Kitsee-i csokigyárat látogattuk meg. Itt 

bemutattak egy kisfilmet, ami a csoki 

készítéséről szólt. Láttuk, ahogy a formát 

töltik, majd a csokiformát csomagolják. 

Mindenki örömmel kóstolgatta a kiválasztott 

édességet. Nagyon sokfélét ettünk addig, 

amíg körbe jártuk a boltot. Végül diákok és 

tanárok vásárolhattak a nekik legjobban ízlő 

finomságokból. Vidáman indultunk haza a nap 

végén. 

 

 

A csoki formázása 

 

 

Filmvetítés 

Szöveg: Neuberger Bence 

Fábián Zoltán 

Fotók: Horváth Balázs 
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Kutatók éjszakája 

 

 

 

 

 

 

 

Az Élelmiszertudományi Kar termében. 

 

Kísérletezések közepette. 

 

 

 

„Lávalámpa” 

 

Szeretjük a tejet. 
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19 600 kilogramm papírt gyűjtöttek az iskola tanulói 

 
 

Rekordot döntöttünk 

Idén is megrendeztük iskolánkban, Kovátsits Attila tanár úr irányításával a 

papírgyűjtési akciót. Október 26-án minden korábbinál több hulladék gyűlt 

össze: 19 600 kg. 

 

Az október végi eseményre minden osztály minden évben szorgosan készül. Az 

alsó és felső tagozatos közösségekből is több gyerek segített a papírok 

konténerbe helyezésénél, rendbe rakásánál, az elszállítás előkészületeiben. A 

legszorgalmasabb tanulókat a diákönkormányzat egy pizzázással jutalmazta.  

Ebben a tanévben is úgy történt a helyezést elért osztályok jutalmazása, hogy az 

első helyezett egy teljes szabadnapot, a második és a harmadik helyezett pedig 

pénzjutalmat kapott. 

 

Díjazottak: 

1. helyezett 6.a osztályfőnök: Sölétormos Béla 

2. helyezett 6.b osztályfőnök: Kovátsits Atilla 

3. helyezett 7.b osztályfőnök: Nagy György 

 

Bíró Luca 
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A munkáról két videót is készítettek diáktársaink, ezeket az alábbi linkeken lehet 

megtekinteni: 

 

http://www.szentmartoniskola.hu/papirgyvideo.mp4 

 

Máté Bálint filmje 

 

http://www.szentmartoniskola.hu/papirgyvideo2.mp4 

 

Forró Kristóf videója 

 

 

 

 

 
  

http://www.szentmartoniskola.hu/papirgyvideo.mp4
http://www.szentmartoniskola.hu/papirgyvideo2.mp4
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Osztályprogram: Üzemlátogatás Kisbajcson, mozi Győrben   

Haltenyésztőben jártunk… 

Október 20-án Sölétormos Béla és Kovátsits Attila tanár urak kirándulást 

szerveztek Kisbajcsra egy haltenyésztő üzembe a Bejárható Magyarország 

keretein belül. A programon a 6.a és 6.b osztály vett részt.  

Az üzemlátogatás mindenki számára érdekes, változatos volt. Bíró Luca 

kiemelte, hogy neki legjobban vezetőnk előadása tetszett, mert sokoldalúan 

mutatta be a helyet és számára ez magával ragadó volt. Zsoldos Katának az tette 

nem mindennapivá a programot, hogy láthattuk hogyan teszik bele az óriási 

tartályokba a halakat. Emellett sok különleges halat is megfigyelhettünk.  

A haltenyésztő megtekintése után még egy kis mozilátogatás is belefért az 

időnkbe a Győri Plázában. A Pappa Pia című filmet néztük meg. 

Mindkét csapat nagyon jól érezte magát az osztályprogramokon. 

Galambos Lora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotók: www.bajcshal.hu 
 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM7eCHx9rZAhXL2aQKHSyxCP8QjRwIBg&url=http://www.bajcshal.hu/index.asp?i%3Dhirek_reszletek%26id%3D53&psig=AOvVaw0MEusYw6l17dwYNd_ZBKRv&ust=1520523865095950
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuqIzrx9rZAhUP2qQKHb30CNYQjRwIBg&url=http://www.bajcshal.hu/&psig=AOvVaw0MEusYw6l17dwYNd_ZBKRv&ust=1520523865095950
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Szent Márton Iskolanap 
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Tanulságok, élmények: Egészséges iskola, egészséges diák  

A hosszú élet titka 

Iskolánkban 2017 novemberében egészségnapot tartottunk, melyen az alsó- és 

felső tagozatosok is részt vettek. A plakátkészítéstől kezdve a kenubemutatón át 

sok változatos program várta a gyerekeket. A felső tagozatosok például előadást 

hallhattak az internet, a dohányzás veszélyeiről, illetve az internetfüggőségről is. 

A plakátok közül három helyezettet és egy különdíjas csapatot jutalmaztak. A 

kenubemutatót a Mosonmagyaróvári Vizisport Egyesület tartotta. Emellett az 

osztályoknak egy tanóra keretén belül sorversenyeket tartottak a tornateremben. 

A nyolcadik osztályos tanulók részt vehettek egy önismeret órán is. A nap 

lényegében megmutatta nekünk, hogyan is éljük egészségesen az életünket. 

Besszer Hanna, Németh Kristóf 

Egészségügyi nap iskolánkban 

 nap célja lényegében megmutatta, hogyan is éljük az életünket. 
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Emlékmérkőzés 

2017 decemberében egy mérkőzés keretében emlékeztünk elhunyt testnevelő 

tanárunkra, Keresztély Kornélra. A meccs résztvevői az EU-FIRE 

Mosonmagyaróvár és a Budaörs Handball kézilabda csapatok voltak. A két 

csapatot telt ház várta.  

A meccs kezdete előtt megemlékezést tartottunk Kornél tanár úr tiszteletére. 

Ezután egykori diákjai meséltek szeretett tanárukról. A szünetben több száz 

plüssállat repült a pályára, ezzel bizonyítva, hogy a szurkolók a jó ügy mellé 

álltak. 

A meccs eredménye 30-28 lett a budaörsi csapat javára. 

A mérkőzésen az árverések, jegyek segítségével 1,3 millió forintot sikerült 

elhunyt tanárunk családjának gyűjteni. 

Besszer Hanna 
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Cipősdoboz akció 

Iskolánk is csatlakozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat akciójához, melynek 

keretében adományokat gyűjtöttünk nehéz körülmények között élő családoknak. 

Jó állapotban lévő, használható játékokkal töltöttünk meg dobozokat. Boldog 

karácsonyt kívánunk a családoknak. 

Fábián Zoltán, Szitás Krisztián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagjaink: Süli Boglárka, Zöld Rebeka, Takács 

Norina, Németh Kristóf, Décsei Laura Vanessza, 

Fábián Zoltán, Burján Barnabás, Burján Bálint, 

Galambos Lora, Bíró Luca, Viczina Laura, Szitás 

Krisztián, Máté Bálint, Forró Kristóf, Korcz Máté 

Ádám, Stark Ádám, Bollog Alexander Philip, 

Besszer Hanna 

 

Iskolánk címe, elérhetősége: 

9228 Halászi, Kossuth út 25-27. 

96/210-290 

 

Igazgató: Nagyné Ásványi Mariann 
 

Médiaszakkör vezetői: Kocsis Adrienn, 

Wolarek József 

 


