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A Szent Márton Általános Iskola médiaszakkörének lapja 

Korda Filmstúdió: Etyeken jártak a médiaszakkörösök  

Séta a vörös szőnyegen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Szigetközben két keréken 

 

 

 

 

 

8. oldal 

Pozsonyi kaland 
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Szívből szól az ének 
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Díszletek: „Ott jártunk, ahol korábban Hollywood legendái forgattak.” Írásunk a 14. oldalon. 
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Farsang: Környezetbarát járművükkel színesítették bálunkat 
 

Frédi és Béni az iskolánkban 
 

Iskolánk farsangi bálját idén 

február 15-én rendeztük. A buli 

nemcsak a XXI. századot idézte, a 

kőkorszakba is bepillanthattunk. 

 

Délután négy órakor kezdődött a 

programsorozat, ám a szervezők már 

egy órával előtte szorgosan 

készülődtek, hogy minden rendben 

legyen, mire 

megérkeznek a 

résztvevők.  

A műsort a 

mazsorettesek 

nyitották meg, 

ezután az 

alsósok 

jelmezversenye 

következett. 

Rengeteg 

kreatív jelmezt 

láthattunk. A 

zsűrinek 

nagyon nehéz 

dolga volt, 

hogy kiválasszák a legjobb három 

kisdiákot. Végül két másodikas 

kisfiú nyerte a fődíjat, akik egy 

kőkorszaki járművel érkeztek, Frédit 

és Bénit alakítva. A dobogósok 

jutalmazásán túl, még hét ajándékot 

osztott ki az indulók között a zsűri. 

A 8. osztályosok keringője sok 

nézőnek könnyet csalt a szemébe, 

hiszen nagyon meghatóra sikeredett.  

Az est további részében 

tánccsoportok előadásai színesítették 

a programot. Az 1. és a 7. 

osztályosok saját előadással 

készültek.  

Hét óra körül a tornaterem lámpáit 

lekapcsolták és 

megkezdődött a 

diszkó. Aki 

nem a büfében 

evett-ivott, az 

biztos, hogy a 

csarnokban 

ropta a táncot. 

Egy egészen kis 

negatívuma 

mégis volt a 

délutánnak. A 

tombolák túl 

gyorsan 

elfogytak, pedig 

sokan szerettek 

volna még vásárolni. 

Este kilenckor zárta a bál kapuit. A 

résztvevők elmondása szerint 

nagyon jól sikerült, a szervezők is 

büszkék voltak a befektetett 

munkára. 

Kárpáti Laura  

 

Fotó: Németh Kristóf 
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A szervező szemével 

Idén a mi évfolyamunkra hárult a feladat, hogy megrendezzük a 

farsangi bált. Rengeteg munka és fáradozás  állt e nap mögött. Bár 

főleg a hetedikes osztályfőnökök végezték a lebonyolítást, azért mi is 

aktívan részt vettünk a munkában.  

A farsangi bál napja előtt körülbelül két héttel már elkezdtük a szervezést. 

Díszeket gyártottunk, fellépőket hívtunk. Előfordult olyan is, hogy többen 

összegyűltünk valakinél és dekorációkat készítettünk órákon keresztül. 

Többnyire ezek jó hangulatban teltek. A tombolákat is már előre 

összeválogattuk, hogy a bál napján ezzel ne kelljen foglalkozni, hiszen így 

is rengeteg feladatunk volt akkor. Például már a második órától a termeket 

alakítottuk, dekoráltuk és a sütiket készítettük elő a bálra. Ez egészen 1 

óráig tartott majd gyorsan hazamentünk, felöltöztünk, ebédeltünk és 

háromra már ismét az iskolában kellett lennünk. Fogadtuk a táncosokat és 

elvégeztük az utolsó simításokat, aztán már kezdődhetett is a bál.  

Hatalmas volt a tömeg az iskola épületében, minden szervező fel-alá 

futkározott a termek között. Nagyon figyelmesnek és pontosnak kellett 

lennünk, nehogy elszámoljuk magunkat egy-egy süti vagy üdítő 

eladásakor. Én a kávéházban dolgoztam és itt aztán tényleg elöntött 

minket a munka. Szinte egész este állt a sor és vásárolták a finomabbnál 

finomabb édességeket. Majd mikor letelt a mi időnk, jöttek az 

évfolyamtársaink és leváltottak bennünket. Így még egy kis szabadidőnk 

is maradt.  

Amikor vége lett a bálnak kezdődhetett a rendrakás. Szerencsére a legtöbb 

dolgot a takarítóknak kellett végezniük, de a szemét összeszedése és a 

dekorációk leszedése a mi feladatunk volt. 

Összességében sok pozitív visszajelzést kaptunk és örülök, hogy én is 

részt vehettem a bál sikeres lebonyolításában. 

Galambos Lora 
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Mindenki jól érezte magát az idei farsangon is – kicsik és nagyok egyaránt. 
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Hívogattuk a tavaszt: Nagyon vártuk az előadást 

Móka-esküvő 
 

A kiszebáb-égetés egy régi, kedves 

népszokás a tél elűzésére és a 

tavasz előcsalogatására. Idén az 

ehhez kapcsolódó móka-esküvő 

történetének eljátszását a második 

osztályosok kapták. 

 

Mikor megtudtuk, mi a 2.a 

osztályosok, hogy szerepelni fogunk, 

nagyon örültünk, és egyben 

izgultunk is. Hamarosan megkaptuk 

a szövegeket. Először olvasópróbák 

voltak, közben pedig megtanultuk a 

szerepünket. A 2.b osztállyal 

közösen többször gyakoroltuk a 

darabot. 

Nagyon vártuk az előadást, és 

aggódtunk is, hogy az egyik 

főszereplőnk meggyógyuljon a 

szereplésig. 

Végre eljött a nap, amikor 

bemutathattuk a móka-esküvőt és 

szüleink is eljöhettek megnézni 

minket. Nagyon jól sikerült az 

előadás, sok tapsot kaptunk. 

Giczi Rózsa Eszter 2.a 

 
„Nagyon tetszettek a jelmezeink - és nemcsak nekünk -, a nézőseregnek is.”  

 
„A kiszebábot a kamrába zártuk, a téllel együtt.” 
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Március 15. 

 

 
A megemlékezés és a felvonulás. 

 

Iskolánk idén is megemlékezett az 

1848-49-es forradalom és 

szabadságharcról, Magyarország 

történetének egyik meghatározó 

eseményéről.  

Ebben a tanévben is színes 

műsorfolyammal tette emlékezetessé 

a napot énektanárunk Sági Tünde, a 

program egyik főszervezője.  

A rendezvény 5 órakor kezdődött az 

ovisok előadásával. A kisgyerekek 

néhány, a naphoz kapcsolódó 

népdalt énekeltek el saját maguk 

által gyártott huszársisakokban.  

Majd a halászi vegyeskar 

szórakoztatta tovább a közönséget. 

Ezek után az énekkar és felső 

tagozat előadása következett. A 7. és 

8. osztályos fiúk egy szuper énekkel, 

a Mi vagyunk a grund című dallal 

álltak elő, amely rendkívül jól 

szimbolizálta a nap hangulatát.  

Immár hagyományosan fáklyás 

felvonulás zárta a délutánt, amelynek 

keretében elmentünk a Petőfi-

emlékműhöz, majd itt szavalat után 

elénekeltük a Szózatot. 

Galambos Lora 
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Döbrögben jártunk,  

Matyit láttunk 
 

A sulibérletes alsó és a felső 

tagozatos diákok március 29-én 

ellátogathattak a Győri Nemzeti 

Színházba.  

 

A Lúdas Matyi JR. című előadást 

nézték meg a tanulók. A sok gyerek 

nagyon élvezte a színdarabot, 

amelyet átdolgoztak a mai korba. Az 

alaptörténet ugyanaz megmaradt, 

mint Fazekas Mihály történetében, 

Matyi most is háromszor verte el 

Döbrögit. Meglepetésekkel azonban 

bőven szolgált a történet. Hogy kerül 

focimezbe Matyi, avagy hogyan 

vokáloznak a libák? – nos, a 

válaszokért el kell menni a 

teátrumba.  

Megkérdeztük az egyik diákot, mi a 

véleménye a produkcióról: „Nekem 

tetszett, mert nagyon humoros és 

érdekes volt, de legjobban Abigél 

varázsolt el, aki fiatal és idős hölgy 

szerepébe is bújt” – árulta el 

Szaszák Bence (6.A). 

Fábián Zoltán 

 

 

Jelenet az előadásból. Fotó: Győri Nemzeti Színház 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1xviyipviAhXCCuwKHWn8Cy4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.jegy.hu/program/ludas-matyi-jr-gyori-nemzeti-szinhaz-vendegjateka-104488&psig=AOvVaw26mT1SHxIiIM78K3kzK2FP&ust=1557925186374351


2019. február – 2019. június 

8 

 

Túra: Érdekes történeteket tudtunk meg a tájról, ahol élünk 

Szigetközben két keréken 
28 km-es biciklitúrán vett részt 

március 30-án a 6. b és 8. b osztály 

néhány diákja, amely során 

Halászit, Lipótot, Hédervárt és 

Darnózselit érintették. 

 

A túra első felében Halásziról 

Lipótig tekertek a magaslesig a 

diákok, ahol a Szigetköz állat- és 

növényvilágával ismerkedtek meg. 

Azután Hédervárra bicikliztek és az  

Árpád-fát, illetve a Krumplibogarat 

nézték meg. Nagy György és 

Horváth Balázs tanár úr egyaránt 

érdekes történeteket és mondákat 

meséltek. Végül Darnózselin a 

Horgony Tanyánál pihentek és 

játszottak, majd a diákok Halászira 

tekertek vissza. Mindenkinek 

nagyon tetszett a túra, de jól 

elfáradtak a tanulók a nap végére.  

Fábián Zoltán 

 

 

 
Magasles Lipóton 
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Árpád-fánál 

 

 
Biciklizés 

Fotók: Horváth Balázs 
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Iskolánk Pozsonyban: Magyarországot képviseltük 

Görög voltam egy napig! 
 

God dag! Ha' en god dag! καλή 

μέρα! Jó napot kívánok! Ismeritek 

ezeket az üdvözléseket, különböző 

nyelveken? Mi már igen, ugyanis 

április 16-án Pozsonyban jártunk 

egy határon átnyúló pályázat 

keretében, ahol európai uniós 

országokat mutattunk be hazánkat 

képviselve. 

 

Reggel izgatottan gyülekeztünk, mi 

médiaszakkörösök felkészítő 

tanárainkkal, az iskola előtt. Egy 

mindenre kiterjedő felszerelés-

ellenőrzés után elindultunk 

Pozsonyba. Időben odaértünk és a 

szervezők segítségével megkerestük 

az öltözőnket. Csapatunknak olyan 

jelmezei voltak, melyek kapcsolódtak 

a bemutatandó ország kultúrájához, 

ezekkel színesítettük előadásainkat.  

Országunkat és iskolánkat képviselve 

négy csoportba osztva négy országot 

mutattunk be: Magyarországot, 

Görögországot, Dániát és 

Svédországot.  

A megmérettetésen 12 diáktársaság 

szerepelt, felvidéki és erdélyi iskolák 

tanulói, illetve Magyarországról a mi 

csapataink.  

Az értékelések szerint nagyon jól 

szerepeltünk, ami azért is nagy dolog, 

mert a többi csoport tagjai mind 

középiskolások voltak. 

A bemutatók után a lenyűgöző 

utcákon sétálva megnéztük Pozsony 

csodaszép belvárosát. Ezután 

visszatértünk a pályázat helyszínére, 

ahol az étkezőben nagyon finom 

ebéddel vártak bennünket.  

Kora délután indultunk haza. Mikor 

visszaértünk az iskolába örömmel 

számoltunk be a nap eseményeiről. 

Neuberger Laura 

 

„Lepedőkbe burkolva vártuk a fellépést.” 
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A csapat Pozsonyban, Kocsis Adrienn tanárnővel, a Médiaszakkör vezetőjével, 

Horváth Balázs tanár úrral, az egyik felkészítőnkkel, és a Magyarország triót énekhangjával 

erősítő, Vida Dominikával. 

„Mindent megtettünk 

a sikeres szereplés 

érdekében, Régely 

Anna például Hans-

Christian Andersen 

egyik 

leszármazottjaként 

mesélt Dániáról. 
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Pozsonyi kaland: 

készülődés a megmérettetésre 
 

Több médiaszakkörös és plusz órán 

át, hetekig készültünk a pozsonyi 

megmérettetésre. Amikor megkaptuk 

az első információt róla, egy 

versenynek gondoltuk az egészet és 

nagyon lelkesen álltunk neki a 

munkának. Feladatunk az volt, hogy 

több uniós országot is bemutassunk, 

írásban küldték el a választhatók 

listáját. Felkészítőink, Horváth 

Balázs tanár úr és Kocsis Adrienn 

tanárnő végül Dánia, Görögország, 

Svédország és Magyarország mellett 

döntött.  

Magyarországról videó készült, a 

többi országot ppt segítségével 

jellemeztük. A dokumentumok 

bemutatták az adott ország történetét, 

tájait, hagyományait, ételeit és még a 

hírességeket is. Mindegyik előadás 

élőszóval is kiegészült. Nem 

könnyen, de kitartó munkával végül 

az összes alkotás kész lett a nagy 

napra, így a megmérettetés napján 

felkészülten gyülekeztünk az 

iskolánál – s bátran vágtunk bele a 

szlovákiai uniós kalandba.  

A pozsonyi projekt - mint kiderült - 

nem versenyként zajlott le, a ’89 után 

született polgárok egymás 

tájékoztatására és a határon átnyúló 

kapcsolatok efféle bővítésére is 

vállalkoztak a programmal. 

Máté Bálint 
 

A Föld napján is bejártuk Európát 
A Föld napján tartott többi előadás mellett mi is bemutattuk a pozsonyi projekt 

keretében létrejött, az uniós országokat bemutató produkcióinkat iskolánk 

tornatermében.  

Neuberger Laura bevezetője után, amely összefoglalta a szlovákiai kirándulás 

eseményeit, előadtuk a ppt-ket és lejátszottuk a videót a következő sorrendben: 

1. Görögország 2. Dánia 3. Svédország 4. Magyarország. A jelmezeket is 

felöltöttük, aki Görögországot adta elő tógát, aki Svédországot és Dániát 

népviseleti ruhát, aki pedig hazánkat, Magyarországot, a magyar zászló színeit 

viselte. Az előadásokat itthon is legalább olyan sikerrel fogadták, mint 

Pozsonyban.  

A csapatok szereplése után mi is megtekintettük a Föld napja alkalmából 

készült többi prezentációt. 

Viczina Laura 
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Megyerikum vetélkedő 
 

A Szent Márton Általános Iskola 

csapata, azaz Bíró Luca, Nagy Lilla, 

Burján Barnabás és Burján Bálint 

február 22-én délután részt vett a 

területi Megyerikum vetélkedőn 

Mosonmagyaróváron, a Fekete-

iskolában. 

 

A „Halászi kamaszok” az első helyen 

végzett, mellyel továbbjutott a megyei 

fordulóra, ezt március 6-án rendezték 

Győrött. Itt iskolánk csapata negyedik 

helyezést ért el. 

A négy diák a versenyt megelőzően 

heti egyszer találkozott, s igyekeztek a 

lehető legtöbb tudást elsajátítani. A 

felkészítő tanár Nagyné Ásványi 

Mariann, igazgatónő volt. 

 

Burján Bálint 

 

  

 

 

 

 

Te tudtad? 

Íme négy megyerikum szűkebb hazánkból. 
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Korda Filmstúdió: Etyeken jártak a médiaszakkörösök 

Séta a vörös szőnyegen 
 

A hollywood-i színészek nyomában 

járva, fedeztük fel a filmkészítés 

kulisszatitkait. 

 

A médiaszakkörösök májusban 

meglátogatták a Korda Filmstúdiót 

Etyeken. Kirándulásunkhoz több diák 

is csatlakozott az iskolából.  

Kora reggel indultunk busszal, s 

másfél-két óra alatt meg is érkeztünk 

úticélunkhoz. 

Stílusosan, vörös szőnyegen tehettük 

meg a stúdiókomplexumban az első 

lépéseket. Először a filmek 

készítésébe kaptunk betekintést. 

Megtudtunk sok érdekes és 

számunkra új 

információt a média 

világából. Érdeklődve 

hallgattuk, ahogyan az 

animátor arról mesél 

nekünk, hogyan jut el 

egy producer az ötlettől a film 

megvalósításáig. Láthattunk filmes 

jelmezeket, kellékeket és maszkokat. 

Furcsa volt megtapasztalni, hogy 

érintésnyi közelségben találhatóak 

híres filmek ikonikus elemei. 

Megnézhettük azt is, hogyan oldják 

meg a rendezők a hátteret egy-egy 

jelenetnél. Így derült ki, hogy 

korántsem az sok minden, mint 

aminek tűnik. Korábban elképzelni 

sem tudtuk, hogy milyen eszközöket 

használnak például különféle hangok 

imitálásához. Most erre is fény derült. 

Ezután különböző forgatási 

helyszíneket tekinthettünk meg, 

amelyeken felveszik a sorozatokat, 

filmek jeleneteit és különféle 

reklámokat. Mi csak pár percet látunk 

a tévében, de sokkal több munka áll a 

háttérben, mint azt az emberek 

elképzelik. Végighaladtunk a külső 

területen is, mielőtt a kijárat felé 

vettük volna az irányt. New York 

utcái, a római Colosseum… - ilyen 

érdekes helyeket, épületeket 

tekinthettünk meg és belegondoltunk, 

milyen sok fizikai 

munkát igényel, mire 

mindent felépítenek. 

Mindenki nagyon 

élvezte a programot. 

A sok élmény és séta 

hatására megjött az étvágyunk, ezért a 

hazavezető úton rövid pihenőt tettünk 

Tatabányán, a plázában. Az ebéd 

nagyon jólesett, amit a Mc Donald’s-

ban fogyaszthattunk el. Hazaindulás 

előtt még kaptunk egy kis időt 

beszélgetésre, boltnézésre. Élménydús 

kirándulásunk egész biztosan 

maradandó emlék lesz sokunk 

számára. 

Régely Anna 

„Érdeklődve hallgattuk, 

ahogyan az animátor arról 

mesél nekünk, hogyan jut el 

egy producer az ötlettől a film 

megvalósításáig.” 
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Felejthetetlen emlékekkel lettünk gazdagabbak a stúdiókomplexum 

bebarangolása után. Fotóink egy keveset talán visszaadnak a 

látnivalókból. 
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Miért is jó a sportolás? 
 

A sportolás egy nagyon király dolog. 

Magunk is sokat sportolunk, 

focizunk és röplabdázunk, és 

nagyon szeretjük. De valójában 

mire is jó azon kívül, hogy 

egészségesek és fittek leszünk?  

Az elsődleges ok, amiért az ember 

elkezd rendszeres mozogni, az az 

izmos test elérése. Nem pár nap alatt 

történik a változás, viszont a 

rendszeres sportolás formálja az 

alakot. Arról nem is beszélve, hogy 

amikor lépcsőzünk, cipekedünk, vagy 

épp a buszt akarjuk elérni, milyen jól 

jön az edzettség… 

 

Egy jó edzés bár fárasztó, rengeteg 

energiával tölt fel. Ez is klassz, 

továbbá nagyon jó érzés, ha látod, 

hogy más is észreveszi a sok munkával 

kigyúrt izomzatot. Persze a mérték itt 

is számít. Semmit sem szabad túlzásba 

vinni. 

Sokkal jobb belevágni az edzésbe, ha 

nem egyedül csináljuk. Ám a sport 

közösséget is hoz az életedbe: 

barátokat, ismerősöket, hasonlóan 

gondolkodókat.  

Rengeteg sportág közül választhatunk 

és talán nincs is olyan, ami valakinek 

ne tetszene. 

Mátyus Attila 
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Kórustalálkozó: Közösség, élmény, öröm, az iskolák képviseletében 

 

 
A képen a halászi iskola kórusa és Sági Tünde karvezető. Fotó: Talpas Balázs 

 

Szívből szól az ének 
 

Az Éneklő Ifjúság hangverseny mára 

élő mozgalommá terebélyesedett. 

 

Mosonmagyaróváron évtizedek óta 

hagyomány, hogy a helyi- és a 

környező települések gyermekkarai 

minden év májusában összegyűlnek, és 

egy ünnepi hangverseny keretében 

mutatják be tudásukat. 

Idén a Fehér Ló Közösségi Házban 

rendezték meg az eseményt, melyen  

négy kórus vett részt. Vendégként lépett 

fel a Győri Nádorvárosi Ének-zenei 

Általános Iskola Metrum Gyermekkara, 

a helyi kórusok közül a Piarista 

Általános Iskola Gyermekkara, 

Mosonmagyaróvár körzetéből  

a mosonszolnoki általános iskola és a 

halászi Szent Márton Általános Iskola 

alsós- és felsős kórusa szerepelt. 

Ez a koncert nem verseny: hanem 

kórustalálkozó. A szervezők elsősorban 

azt szeretnék, ha a gyermekek és 

tanáraik meghallgatnák egymást. 

Látnák, hallanák, hogy a kórusban való 

éneklés nemcsak nehéz és unalmas 

próbákat jelent, hanem közösséget 

alakít, élményt nyújt és egy olyan 

produktum, amivel büszkén 

képviselhetik iskoláikat. Helyezéseket 

nem oszt ki a zsűri, de arany, ezüst, 

bronz oklevéllel minősít. A legjobb 

előadó arany diplomáról szóló 

dokumentumot kaphat.         Sági Tünde

Eredmények 

1. Szent Márton Általános Iskola 

Manókórusa ("B" - ARANY)  

2. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános 

Iskola Metrum Gyermekkara (nem kért 

minősítést)  

3. Mosonszolnoki Általános Iskola 

Gyermekkara ("B" - ARANY) 

4. Szent Márton Általános Iskola 

Nagykórusa ("A" - ARANY) 

5. Piarista Általános Iskola Gyermekkara 

("A"- ARANY DIPLOMÁVAL) 
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Képriport a szavalóversenyről 
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Képriport a gyermeknapról 
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Nyolc évem - visszanézve 
 

Máté Bálint vagyok, az iskola  

8. B-s, végzős tanulója. A nyolc 

évem teli volt izgalmakkal: 

örömteli szórakozások, 

osztálykirándulások színesítették a 

fárasztó mindennapokat. Ezeket 

szeretném megosztani veletek. 

 

SOPRON: 3. osztályban kirándulást 

szerveztünk Sopronba, jártunk a 

Tűztoronynál, illetve a Harrer 

csokigyárban. Persze nem 

hagyhattuk ki az arborétumot és a 

kalandparkot sem. 

DUNASZIGET: 4.-ben volt az első 

ottalvós osztálykirándulásunk a 

dunaszigeti erdei 

iskolában, ahol két napot 

töltöttünk. Míg az osztály 

egyik fele a közeli 

Zátonyi-Dunához ment 

horgászni, addig a másik 

fele pingpongozott és 

még sok érdekes dolgot 

tudott csinálni. 

MOSONMAGYARÓV

ÁR: A Magyar utca, a Cselley-ház, a 

múzeum, a Flesch-központ és még 

sok más helyen is voltunk az 

osztállyal, melyek után számos 

közös élménnyel értünk haza. 

VINYE: 5. osztályban már a 

Bakonyba is eljutottunk, ahol a 

gyönyörű táj mellett még jobban 

megismerhettük a Cuha-patakot és 

környékét. Persze felejthetetlen 

élmény marad a vonatozás is. 

DUNAKILITI: A kiliti erőművet 

sem hagytuk ki a kirándulásokból, 

ahol megnézhettük, hogy néz ki egy 

ilyen nagy betonmonstrum belseje. 

SÁG-HEGY: A Ság-hegyi túránkon 

gazos elzárt utakon jutottunk fel a 

Trianon szoborhoz, ahonnan 

lenyűgöző kilátást élvezhettünk. 

BUDAPEST: A fővárosban 

kihagyhatatlan élményekben volt 

részünk, a Semmelweis Múzeumban, 

a Cyber Jumpban, és a metrózások is 

emlékezetesek. Megnéztük a Hősök 

terét, ahol a fotózás és a 

szobrokra való felmászás 

rendkívülivé tette az ott 

töltött időt. 

RAJKA: Ez volt az utolsó 

kirándulásunk, amit 

Keresztély Kornél tanár 

úrral tölthettünk. Többszöri 

kenuzások, rémtörténetek, 

bulik tették izgalmassá a 

négynapos kirándulást. 

Mindegyik program felejthetetlen. 

Örök emlékek és kapcsolatok 

kovácsolták össze osztályunkat. 

Remélem, hogy az elkövetkezendő 

években is egy habár „vén”, de 

összetartó társaság maradunk. 

Máté Bálint 
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Szent Mártonos emlékeim 
 

A Szent Márton Általános Iskola 

egyik 8. osztályos tanulója 

Neuberger Laura vagyok. 

Júniusban végleg kilépek az iskola 

kapuin. Ezalatt a 8 év alatt nagyon 

sok mindent tanultam. A legtöbbet 

talán arról, hogy nem kell mindent 

véresen komolyan venni, ám a 

fegyelem az eredményes 

munkához elengedhetetlen. 

 

A fenti igazságot az egyik 

osztályfőnökömtől Keresztély 

Kornél tanár úrtól tanultam.  

Kis osztályunkba 19 tanuló jár, de a 

nyolc év alatt nem volt semmilyen 

nagyobb konfliktus. Úgy 

gondolom, hogy a mi 

osztályunk egy nagyon jó 

közösség. Egész életre 

szóló barátságok alakultak 

ki. 

Természetesen minden 

évben volt osztályfotózás. 

A mi osztályunk fotózása 

alatt csak úgy zengett a folyosó a 

gyermekkacajtól és néha a 

veszekedésektől, melyek arról 

szóltak, hogy ki, ki mellé álljon.  

Nagyon sok izgalmas és vicces 

osztálykirándulásban volt részünk. 

Első osztályfőnökünkkel Judit 

nénivel Mosonmagyaróvár és Győr 

látványosságait fedeztük fel, 

alsóban. A legemlékezetesebb 

kirándulások viszont a több napos, 

ottalvós osztálykirándulások voltak, 

Kornél tanár úrral. Ötödikben 

például Vinyére mentünk a 

Bakonyba. Ebben az egészben az 

volt a meglepetés, hogy szakadó 

esőben tettük meg gyalog az utolsó 

200 métert. Miután odaértünk a 

szállásra, az egész erdei iskolában a 

mi vizes ruháink lógtak 

mindenhonnan. Szerencsénkre a 

következő napokban már kellemes 

napsütésben volt részünk. Ez az én 

kedvenc történetem.  

Bár nem gondoltam volna, de a 

hétköznapok alatt akadt pár kedvenc 

órám. Ezek közé tartoztak 

a németórák. Minden óra 

elején reménykedtem, 

hogy Andi néni ezt 

mondja: „Heute machen 

wir Partnerarbeit”. 

Ugyanis ez azt jelentette, 

hogy párokban fogunk 

dolgozni egész órán. 

Ilyenkor mindenki egy kicsit 

megkönnyebbült, mert ezek az órák 

sokkal vidámabbak voltak a 

többinél. 

Egy dolog azonban biztos. Erre az 

iskolára jókedvvel és vidámsággal 

gondolok majd a későbbiekben. 

Neuberger Laura 
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Mindenkinek nagyon klassz nyári szünidőt  

kíván a Szent Márton iskola  

Médiaszakkörének csapata! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sziasztok! Viszontlátásra! 

Éljen a Vakáció! 
 

Tagjaink: Süli Boglárka, Németh Kristóf, 

Fábián Zoltán, Burján Barnabás, Burján 

Bálint, Galambos Lora, Viczina Laura, Szitás 

Krisztián, Kárpáti Laura, Régely Anna, 

Mátyus Attila, Máté Bálint, Neuberger Laura 

 

Iskolánk címe, elérhetősége: 

9228 Halászi, Kossuth út 25-27. 

96/210-290 

 

Igazgató: Nagyné Ásványi Mariann 
Médiaszakkör vezetői: Kocsis Adrienn, 

Wolarek József 

 

 

 


