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Köszöntő
„A mi igazi föladatunk az apostolkodás, a nevelés, az emberteremtés, mint a jó Iste-

né, a nevelés, ami meglehetősen nehéz dolog.” 
      (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány)

A bevezető sorok írásával az a szándékom, hogy a kedves olvasók figyelmébe ajánl-
jam kiadványunkat. A benne megtalálható adatok, képek, beszámolók intézmé-
nyünk pedagógusai, a nevelő-oktató munkát segítők, tanulóink és a szülők által az 
elmúlt évben elért eredményeket mutatják be.
Ezáltal kívánunk emléket állítani az arra érdemes tanulóknak és felnőtteknek.A 
mögöttünk lévő tanév is számos különlegességet produkált. A legnagyobb kihívás 
a tanév második felévében elkezdődött és jelenleg is aktuális feladat, az épület tel-
jes energetikai felújítása. Elvégzendő az összes homlokzati nyílászáró, a régi és 
az újabb épület födémszigetelése, napelemek felszerelése és fűtés korszerűsítése. 
Mindez együtt, egy időben a tanítási teendők végzésével. Komoly logisztikai, bal-
eset és vagyonvédelmi intézkedések, állandó odafigyelés, alkalmazkodás közepet-
te zajlik az életünk. Áldozatos munkájukért köszönet a technikai dolgozóknak, az 
együttműködésért, közreműködésért a nevelőtestület tagjainak és a tanulók közös-
ségének.
Az embert próbáló körülmények mellett is sikeres volt a tanév oktatási, nevelési 
szempontból. Nem kívánom a bevezetőben ismertetni az elért eredményeket, ma-
radjon ez az élmény a kiadvány olvasása közben mindenkinek. Büszkeséggel tölt 
el, hogy gyermekeink és pedagógusaink közös tevékenysége révén az idén is számos 
tantárgyból több műveltségterületen sikerült méltón képviselni intézményünket, 
városunkat. Köszönet illeti azokat a pedagógusokat és diákokat, akik a két álta-
lános iskolát közös csapatokban, együtt küzdve a jobb eredményekért képviselték 
különböző sportversenyeken.
Örömmel látjuk, tapasztaljuk művészeti iskolás gyerekeink bemutatóit, fellépéseit. 
Sikeres működésünket fémjelzi a pályázatok során elnyert és megvalósított progra-
mok sokasága. Iskolánk ebben a tanévben sikeresen pályázott a Boldogiskola címre, 
így intézményünk Pedagógiai Programjának mentálhigiéniás programja kibővült a 
hatékony személyiségfejlesztéssel. Külhoni és belföldi kirándulások, táborozások 
tették szebbé tanítványaink hétköznapjait.
Az iskola dolgozóit segítő partnereink nevének megemlítését sem nélkülözhetem. 
Köszönet a szülői közösség, Alapítványunk, gazdálkodó szervezetek, városunk Ön-
kormányzata, kulturális szervezetek, iskolák, civil szervezetek segítő együttműkö-
dését.
Abban a reményben ajánlom olvasásra az Értesítőt, hogy mindenki talál benne szá-
mára új, érdekes információkat, melyek révén még jobban megismerheti nagymúl-
tú iskolánk mindennapjait.

Szilágyi István
főigazgató
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Tanévnyitó

„Isten veled, Vakáció!” 

2018. szeptember 3-án 8.00 órakor a 
tanévnyitó ünnepségen vettek búcsút 
a Marcali Noszlopy Gáspár Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai a 
nyári szünettől.  A borús, esős idő miatt 
az osztályok tantermeikben hallgatták 
végig a köszöntéseket. 60 élénk, vidám 
első osztályos foglalta el helyét a tanító 
nénik mellett iskolánk tornatermében, 
melyet a művészeti iskola festészet 
tanszakos tanulói díszítettek fel.  
A színjáték tanszakos diákok színes 
tanévköszöntő műsorral, a Tündérliget  
Óvodából  érkezett első osztályosok vi-
dám iskolaváró versekkel, az énekkar 
jó hangulatú dalokkal  biztatta elsőse-
inket az iskolai életre. 
Szilágyi István főigazgató köszöntötte 
a megjelenteket, bemutatta az új kol-
légákat, az elsős és ötödikes osztályfő-
nököket, tanítókat. Beszélt a tanév vál-
tozásairól, teendőiről és megnyitotta az 
új tanévet. Iskolánk dalára az elsősök 
elindultak egy új, másféle kaland felé. 
A sorfalban  a 8. osztályosok álltak és 
adták át nekik az iskolánk emblémájá-
val ellátott ajándék szélforgókat.
 „Hurkapálcán papírcsoda, ireg-forog 
ide-oda!”    
Becsengettek. Az új és régi diákoknak 
megkezdődött a tanév.
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Diákpolgármester választás

Bresztovszky László a 2018/2019-es 
tanév diákpolgármestere

A diákönkormányzat munkájának első 
fontos eseménye minden évben a diák-
polgármester megválasztása. A diákön-
kormányzat szeptember 18-i ülésén a 
8. osztályos jelöltek megtartották be-
mutatkozó műsorukat, vázolták egész 
éves terveiket. Nem volt könnyű a leg-
jobb jelölt kiválasztása. Mindhárom 
jelölt osztályának támogatásával, pre-
zentációval színesítve adta elő terveit, 
kezdeményezéseit az éves programok 
megvalósítására, színesebbé tételére. A 
bemutatkozás és a programok ismerte-
tése után a küldöttek titkos szavazás-
sal döntöttek. A  szavazatok többségét 
Bresztovszky László 8.c osztályos tanu-
ló kapta, így ő lett a Noszlopy Iskola di-
ákpolgármestere. 
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Takarítási világnap

A takarítás világnapját minden évben 
szeptember harmadik szombatján ren-
dezik meg. Ilyenkor arra buzdítják a 
Föld lakóit, hogy tisztítsák meg környe-
zetüket, és hosszú távon őrizzék meg az 
eredményt. Fontos, hogy ne csak az ott-
honunkat, kertünket tartsuk tisztán, 
hanem az utcákra, terekre, parkokra is 
nagy figyelmet fordítsunk! Nem tettek 
másként diákjaink sem, akik tanítóik 
irányításával gyűjtötték a szemetet az 
iskola udvarán és közvetlen környeze-
tében. Nem feledkeztek meg arról sem, 
hogy a hulladékot szétválogatva (sze-
lektíven) dobják a konténerekbe!
 
A felső tagozatos tanulók a diákönkor-
mányzati küldöttek kezdeményezésére 
a takarítási világnap alkalmából ver-
senyt hirdettek. A feladat az volt, hogy 
az osztályok tervezzenek minél ötlete-
sebb udvari szemétgyűjtőt. A tervek 
tetszőlegesen készülhettek vízfesték-
kel, zsírkrétával, színes ceruzával... a 
lényeg, hogy minél színesebbek, krea-
tívabbak, ötletesebbek legyenek. Az al-
kotásokat zsűri értékelte, az elkészült 
képek kikerültek a faliújságra. A leg-
jobb terv megvalósításra került, a mű-
helyben elkészítették az „álomkukát”, 
majd az udvaron elhelyezték azt. Az 
ötletességet és a megvalósíthatóságot 
figyelembe véve, a legjobb alkotás az 5. 
c osztály rajza lett, így az ő kukájuk ke-
rült kivitelezésre.
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Noszlopy-napok
Idén is szeptember utolsó hetében ke-
rült megrendezésre a Marcali Noszlopy 
Gáspár Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola munkatervében szereplő 
Noszlopy napok. A sportnapokat ked-
vező időjárás mellett bonyolítottuk le, 
ragyogó napsütésben sportolhattak a 
diákok, szurkolhattak az érdeklődők. 
A rendezvény a Noszlopy iskola sport-
pályáin zajlott. Az előre meghirdetett 
programokon közel 500 regisztrációt 
rögzíthettünk az egyes versenyszámok-
ban. Az alsó tagozat valamennyi osztá-
lya sor- és váltóversenyen mérte össze 
tudását.
A sportolókat lelkes szurkolótábor kí-
sérte, akik osztálytársaikat bíztatták. 
A négy délutánon kézilabda, labdarú-
gás, kosárlabda mérkőzésen folytak a 
küzdelmek.
A gyermekek mellett a Noszlopy isko-
la nevelőtestületének tagjai is részt 
vettek a rendezvények eredményes le-
bonyolításában, valamint a tavalyi fer-
geteges tanár-diák mérkőzések sikere-
in felbuzdulva, az idén is összemérték 
erejüket a focizni vágyó felnőttek és 
diákok. A Noszlopy napok nem jöhetett 
volna létre támogatóink nélkül, akik-
nek köszönetünket fejezzük ki: Marcali 
Város Önkormányzata, Noszlopy Iskola 
Szülői Munkaközössége, Dóra Barkács, 
Euro Sarok, Nemes Endre, KIWANIS 
Női Klub, Sole-Mizo Zrt ..
A Noszlopy-napok keretében szervez-
te meg a művészeti munkaközösség az 
őszi „Madárijesztő-készítő verseny”-t, 
ahol a felsős osztályok nevezhettek be 
munkáikkal. Két osztály kivételével 
csodás, vicces, ötletes madárijesztők 
születtek, amik iskolai kiállításon vet-
tek részt a büfé feletti folyosón.
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Népmese napja a Noszlopyban
Szeptember 28-án pénteken stúdiós megemlékezéssel kezdődött a népmese napi 
program a Marcali Noszlopy Gáspár és Alapfokú Művészeti Iskolában. A 3. c osz-
tály tanulói felhívták társaik figyelmét az olvasás fontosságára, a magyar kultúra 
kincsének megőrzésére, a hagyományok ápolására. Megemlékeztek a ,,nagy mese-
mondóról”, Benedek Elekről, a gyermekirodalom megteremtőjéről. A rendezvény a 
Mesekuckóban folytatódott, ahol a kicsiket a 3-4. osztályosok mesével ajándékozták 
meg. Ezen a napon a tanítási órákon projekt keretében dolgozták fel a Félelmetes 
sündisznó, Az aranypálcát és A zöld szakállú király című mesét. Barangolhattak a 
Meseutcában, ahol 7 próbát kellett teljesíteniük, mint a mesehősöknek. A feladatok 
megoldását a „mesedobozban” helyezték el. A legjobban teljesítő csapatok jutalom-
ban részesültek. Mindenki nyertes volt ezen a napon, hiszen a mesék varázslatos 
világában próbálhatták ki magukat a gyerekek.
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Pályaválasztási Börze
A korábbi évekhez hasonlóan idén is Pályaválasztási Börzét szerveztünk. Meghí-
vásunkat 15 Somogy és Zala megyei középiskola fogadta el. Ők mutatkoztak be 
a kistérség továbbtanulás előtt álló 7-8. osztályos diákjainak és szüleiknek. Az 
eseményen sok hasznos információt szereztek a családok, az életükben oly fontos 
fordulópontot jelentő továbbtanulás előtt. A döntést pályaválasztási tanácsadással 
igyekeztünk megkönnyíteni.
Köszönjük a Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány és a Szülői Munkaközösség nyúj-
totta segítséget a rendezvény létrehozásában.
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Világ Gyalogló Nap
Október 11-12. World Walking Day hazánkban is. A világ 82 országában megren-
dezett hétvége a túrázóknak és a kellemes sétát kedvelőknek szól. A rendezvényso-
rozat célja, hogy a lehető legtöbb embert mozgósítsa a rendszeres testmozgás érde-
kében. Gyalogolj velünk és barátaiddal az ország 122 helyszínén, éld át a mozgás 
örömét és élvezd a természet szépségeit a Világ Gyalogló Napon! Erre bátorítanak 
a World Walking Day kitalálói és hazai szervezői is.
A nemzetközi mozgalmat a Rio de Janeiro-i Föld-konferenciához kapcsolódva indí-
tották útjára 1992. június 07-én. 1995-ben már a Föld összes kontinensén rendez-
tek gyalogló napot, hazánk 1999-ben lépett a rendező országok sorába. Idén már a 
világ 82 országában kerül megrendezésre az esemény.
A rendezvényhez csatlakoztunk, felkerekedtünk, és egy kicsit világgá mentünk mi 
is, a Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3.a osztálya.
A belváros nevezetességeit végig járva a természetben folytattuk utunkat, egészen 
a Zuhogóig. A táv nem kevesebb, mint 8,9 km volt. Jól elfáradtunk, de az élmény, 
amit az együtt töltött nap adott mindenért kárpótol bennünket!
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1956-os megemlékezés
Október 19-én délelőtt először az alsó tagozatos, majd a felső tagozatos diákok te-
kinthették meg ünnepi műsorunkat iskolánk tornatermében. Összeállításunkban 
felidéztük a forradalmat megelőző évek eseményeit, hogy jobban megértsük az azt 
követő évek történéseit.
A megemlékezésben közreműködött iskolánk énekkara Kiss Beáta vezetésével és 
Lauer Péter közreműködésével, a művészeti iskola néptáncosai (felkészítő tanárok: 
Kiss Katalin és Takács Gáborné), valamint iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói. A 
műsort összeállította Weinhardt-Kozma Zsófia és Horváth Gabriella.
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Töklámpás kiállítás és Halloween 
Október 26-a péntek a Halloween jegyében telt iskolánkban. Délelőtt töklámpás 
faragó verseny volt, melyre 67 alkotás érkezett. A diákok szavazhattak az általuk 
legjobbnak tartott töklámpásra, emellett zsűri is értékelte az alkotásokat, a legöt-
letesebb, legkreatívabb töklámpások alkotói ajándékot kaptak.

A díjazott töklámpások készítői: 
1. Kiss Kincső Vivien (5.a) 
2. László Kíra Kármen (2.b)
3. Lengyel Petra (6.c)
4. Rózsa Eliza (1.a)
5. Komlódi Flóra (2.b)
6. Nagy Linett (1.c)

Délután egyéni és csoportos jelmezes felvonulás volt a tornateremben, ahol a di-
ákok boszorkánynak, múmiának, ördögnek, zombinak öltöztek be. Ezt követően 
az alsó tagozatosok sorversenyen mutathatták be, hogyan tudnak a seprűvel bán-
ni....A Halloween nap programját disco zárta, a jó hangulatról az iskola volt diákjai, 
Tóth Krisztián, Borsi Milán és Spilák Dominik gondoskodtak. 
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Karácsonyi Mosolymanók
A PontVelem Okos Program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, az EMMI és a 
GLS együttműködésével életre hívott Karácsonyi Mosolymanók akcióra iskolánk-
ból az 1.a, 3.a és 3.b osztályos gyerekek neveztek be, és hozták el megunt játékaikat 
szépen becsomagolva, hogy az azt ajándékba kapó, rászoruló gyerekek is vidáman 
ünnepelhessenek! 
Köszönjük szépen szüleiknek és tanítóiknak!
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Mikulás 
A december az ünnepvárás időszaka. A diákönkormányzat szervezésében ebben a 
hónapban valósítottuk meg Mikulás váró délelőttünket. December 6-án reggel mé-
zeskaláccsal kedveskedtünk az alsó-, és felső tagozatos tanulóknak, amit korábban 
szorgos kezek gyúrtak az iskola tankonyhájában vagy otthon, szülők segítségével. 
Ezen a napon a 8. évfolyamos diákok a Mikulást kísérve tánccal, zenével, szaloncu-
korral kínálták társaikat. Az alsó tagozatosok beöltöztek Mikulásnak, krampusz-
nak, angyalnak, rénszarvasnak, és rövid felvonulást követően ajándékot kaptak.
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Karácsonyi vásár 
Ebben a tanévben a karácsonyi vásár szervezésekor megtörtük az előző évek hagyo-
mányait, figyelembe véve azt a tényt, hogy az osztályoknak és a diákönkormány-
zatnak kevés olyan lehetősége van, amivel az osztálykasszát növelni tudja (kivéve 
papírgyűjtés, diákönkormányzat esetében farsang). A karácsonyi vásár megszer-
vezésekor a következő években arra törekszünk, hogy a tanulók által elkészített 
ajándéktárgyak eladásából az osztálypénzt tudják a tanulók gyarapítani.  
A tanulók ebben az évben is nagyon sok ajándéktárgyat készítettek, az ünnepek 
előtt lehetőségük volt a diákoknak arra, hogy szeretteiknek kézzel készített dísze-
ket vásároljanak, vagy meglepjék egymást apró ajándékokkal. 
Köszönjük azoknak a tanulóknak a munkáját, akik az ajándéktárgyak elkészítésé-
vel hozzájárultak ehhez a kezdeményezéshez!
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Nyugdíjas találkozó

Fél évtizedes hagyományunknak meg-
felelően, decemberben újra megrende-
zésre került iskolánk könyvtárában a 
nyugdíjas találkozó.
Örömmel láttuk vendégül egy meghitt 
adventi beszélgetésre régi kollégáin-
kat, kik már számon tartják és várják 
az évről-évre ismétlődő eseményt. Is-
kolánk énekkara készült néhány szép 
karácsonyi énekkel Kiss Beáta tanár-
nő vezetésével. Jó hangulat alakult ki 
hamarosan. Hosszasan beszélgettek, 
képeket nézegettek a régi jó ismerősök, 
kollégák. 
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Karácsonyi műsor
A szünet előtti utolsó tanítási nap dé-
lelőttjén rendeztük meg hagyományos 
karácsonyi műsorunkat iskolánk fel-
díszített tornatermében. Először az 
alsó tagozatos, majd a felső tagozatos 
tanulók tekinthették meg a színjáték 
tanszakos tanulók műsorát, melynek 
központi témája a szeretet, az ajándé-
kozás volt. A műsorban közreműködött 
iskolánk énekkara Kiss Beáta tanárnő 
vezetésével és Lauer Péter közreműkö-
désével, szólót énekelt Térdig Viktória 
8.c osztályos tanuló. Műsorunk zárá-
saként a festészet tanszakos tanulók 
munkáiból Nadrai Beáta tanárnő által 
készített összeállítást tekintettük meg.
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Olvasás hete
December – január hónapban rendeztük meg iskolánkban az Olvasás hetét. A 
könyvtári vetélkedőn évről évre szívesen vesznek részt tanulóink. Ebben a tanév-
ben az egyes osztályok nem egy, hanem két 3 fős csapattal is képviseltették magu-
kat az évfolyamonként szervezett versenyen.
A résztvevők játékos feladatokban mérhették össze tudásukat: könyvekről, írókról, 
költőkről, versekről. Megmutathatták könyvtári tájékozottságukat, jártasságukat 
a keresési feladatban; kreativitásukat a versírási gyakorlatban.
Jó hangulatú, vidám délutánokat tölthettünk el így a könyvtárban.
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Felsős farsang
Ha farsang, akkor jókedv, beöltözés, tombola, disco….Az előző évek hagyományait 
egy kicsit megtörve ebben az évben a farsangi hétvégén először a felső tagozatosok 
vehették birtokba a tornatermet. Minden osztály beöltözött, és ötletes, vidám pro-
dukciókkal kedveskedett a jelenlévőknek.
 
Miután az osztályok bemutatták vidám jelenetüket, kezdődhetett a disco, a tom-
bolaárusítás, nyitott a kaszinó. A jó hangulatról az iskola volt diákjai, Tóth Kriszti-
án, Borsi Milán és Spilák Dominik gondoskodtak.



Noszlopy értesítő 21. oldal

Alsós farsang
Február 10-én rendeztük meg az alsó tagozatos tanulók farsangi karneválját. Min-
denki izgatottan készülődött a hétvégi programra. Délutánra a vidám gyereksereg 
és az érdeklődő szülők, nagyszülők elfoglalták az iskola tornatermét. Ezzel kezdetét 
vette a farsangi ünnepség. Elsőként az egyéni jelmezesek vonultak fel, majd az osz-
tályok jelmezes felvonulása következett. Nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk az 
egyéni felvonulók között. A zsűri nehezen hozta meg döntését, viszont megpróbált 
minden egyedi öltözetet díjazni. Az osztályok is nagyon kreatív és vidám előadá-
sokkal, jelmezekkel készültek: beöltöztek hóembernek, kalózoknak, felcsendült az 
ABBA slágere is, vidám táncok, előadások váltották egymást. A felvonulás után 
sem unatkozhattak a diákok és a vendégek, hiszen elkezdődött a tombolaárusítás, 
nyitottak a játéktermek, valamint limbózás várta az érdeklődőket a tornaterem-
ben. Ezen a vidám délutánon gyerek és felnőtt egyaránt pompásan szórakozott, 
mindenki nagyon jól érezte magát.
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Noszlopy bál 
Iskolánk székhelyintézményének Szülői Munkaközössége a Marcali Noszlopy Gás-
pár Alapítvánnyal karöltve ebben a tanévben is megrendezte hagyományos iskolai 
bálját. 
A rendezvény célja kettős, amellett, hogy a bálon összegyűjtött adományaikkal ven-
dégeink hozzájárultak gyermekeink és iskolánk támogatásához, egy jó hangulatú, 
színvonalas rendezvényen szórakozhattak. Idén is sokan tisztelteltek meg bennün-
ket jelenlétükkel, a jó hangulat és a lelkesedés hajnalig kitartott. 
A megnyitó műsorra meghívtuk iskolánk színjáték tagozatos tanulóit, akik a nép-
tánc tagozatos gyermekekkel együtt színvonalas előadásokkal kedveskedtek ven-
dégeinknek. Festészet tanszakos gyermekeink munkáiból pedig egy kis kiállítást 
rögtönöztünk.
Rengetegen hozzájárultak felajánlásaikkal, munkájukkal, belépő- és támogatói je-
gyek vásárlásával az est sikeres megvalósításához.  
Ismét egy sikeres rendezvényen vagyunk túl és a tapasztalatok, hozzánk érkező 
jelzések figyelembe vételével, már most elkezdtük a jövő évi bál szervezését, melyre 
szeretettel várjuk minden kedves visszajáró és új vendégünket!
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Noszmix iskolai sítábor Weinebenen

Gyönyörű időjárás, napfény, hegyek, 
kék ég és fehér hó fogadott minket a 
Weinebene sípályán hétfőn reggel. 74 
fővel támadtuk meg az 1886 méter ma-
gas csúcsot, volt aki sílécen és volt aki 
túrabottal vágott neki az útnak.
 
Három csoportban zajlott az oktatás: 
kezdő, középhaladó és haladó. Eredmé-
nyesen és sérülésmentesen fedeztük fel 
a síelés rejtelmeit. A sípálya minden 
szegletét besíeltük, nem maradhattak 
ki az ugratók, hullámpályák erdei ösvé-
nyek sem.
 
Különleges szálláshelyünkön, mely egy 
erdei Bio Hotel volt, testközelből tapasz-
talhattuk meg az önellátó gazdálkodást 
(állattartást, növénytermesztést, meg-
újuló energetikát, fafeldolgozást). A 
tábori hangulatot közösségi foglalkozá-
sok, Bio farm túra, záró est és síverseny 
emelték. Ezúttal is a Bambino tours 
szervezésében utaztunk, köszönjük Né-
meth Attila és a minket elkísérő szülők 
segítségét, jövőre találkozunk….
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Március 15.

Március 14-én tartottuk iskolánk-
ban ünnepi megemlékezésünket az 
1848/49-es forradalom és szabadság-
harcról. A műsorban megemlékeztünk 
az 1848. március 15-i eseményekről, 
az eseményekből kiragadtunk egy-egy 
érzést, egy-egy jelenetet, és próbáltunk 
választ keresni arra a kérdésre: neked 
mi jut eszedbe, ha 1848. március 15-
ére gondolsz? Petőfi Sándor, a Nemzeti 
dal, Jókai és a 12 pont, Pilvax kávéház 
és a Landerer-nyomda….A Nemzeti 
Múzeum a forradalom szimbólumává 
vált, csakúgy, mint a kokárda. A Hely-
tartótanács Táncsics nevével forrt egy-
be, míg a Nemzeti Színház előadása a 
polgári és nemzeti szabadság kivívásá-
nak dicsőséges koronája lett. A magyar 
nemzet évszázados követelései váltak 
valóra e napon…. 
A műsorban közreműködött iskolánk 
énekkara Kiss Beáta tanárnő veze-
tésével, valamint a művészeti iskola 
néptánc tanszakának 5-6. évfolyamos 
diákjai. A táncot betanította Kiss Ka-
talin, Takács Gáborné és Takács Gá-
bor. A műsorban közreműködött: To-
misa Sára, Molnár-Nagy Tamás, Tóth 
Fedóra, Kontra Péter, Farkas Boglárka 
Sára, Csikvári Tamás, Nemes Ákos, 
Fehér Melissza, Kocsis Dominik Gergő, 
Tóth Eszter Ágnes és Csonka Anita ta-
nulók. A megemlékezést összeállította 
Horváth Gabriella és Weinhardt-Koz-
ma Zsófia. 
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Iskolanyitogató
„Itt az idő, kicsi gyermek,
Iskolánkban üdvözöllek.”

Sok szülőben felmerül a kérdés, hogy melyik iskola a legmegfelelőbb gyermeke szá-
mára.
Felelősségteljes döntés ez minden család számára. A választás megkönnyítése ér-
dekében a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó 
tagozatos munkaközössége vidám programokra hívogatta a leendő elsős szülőket és 
gyermekeket.
A játékos bemutató órákon betekinthettek az iskola életébe, megismerkedhettek 
a festészet, a színjáték és néptánc tanszak munkájával. Az iskola iránt érdeklődő 
szülőket Szilágyi István főigazgató és Kiss Csabáné intézményvezető-helyettes tá-
jékoztatta az intézményben folyó oktató-nevelő munkáról.
Bízunk abban, hogy a foglalkozásokon  részt vevők jobban megismerték munkán-
kat. Reméljük, hogy elnyerte tetszésüket az osztályokban folyó gyermekbarát taní-
tás. Szeretettel várjuk a kicsiket és szüleiket iskolánkban.
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Dr. Gál József Honismereti Verseny
Április elején tartottuk a Dr. Gál József Somogy Megyei Honismereti Verseny 
szóbeli döntőjét. Huszonkét éve indult útjára ez a verseny, tizenkét éve a Marcali 
Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola a vetélkedő szervezője.
Általános iskolák felső tagozatosai jelentkezhetnek a négy írásbeli és a szóbeli dön-
tőből álló versenysorozatra, melynek témája Somogy megye néprajza, régészete, 
történelme és jelenkora. Versenyünk legfőbb támogatója és fővédnöke a Marcali 
Múzeum. Az idei tanévben öt iskola hét csapata vett részt a megmérettetésen.
 A versenyzők nagyon ügyesen mutatták be iskolájuk történetét, a lakóhelyükön 
még máig is élő szokásokat, de bizonyították jártasságukat Hunyadi Mátyás ural-
kodásával és korával kapcsolatos kérdések megválaszolásakor, a somogyi gasztro-
nómiában, az évfordulók ismeretében, de kiválóan oldották meg az Örökségünk – 
Somogyország Kincse témával kapcsolatos feladatsort is. A verseny végeredménye 
a következő lett:
Első helyezett a Palonai Magyar Bálint Általános Iskola 2. csapata Fonyódról (fel-
készítő: Schelhammerné Kovács Ildikó), második helyezett a Festetics Pál Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata Böhönyéről (felkészítő: Bácsainé 
Tóth Zsanett), harmadik helyezett holtversenyben a Marcali Noszlopy Gáspár Ál-
talános és Alapfokú Művészeti Iskola 1. csapata (felkészítő: Horváth Judit) és a 
Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola csapata 
(felkészítő Pálné Cserjés Györgyi) lett.
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Papírgyűjtés
Az iskolai diákönkormányzat szervezésében a tanévben két alkalommal rendezünk 
papírgyűjtést az iskolában. A tavaszi papírgyűjtés április 5-én pénteken valósult 
meg. Aggódva kémleltük az eget, de szerencsénk volt az időjárással, a papírgyűjtés 
befejeztével kezdett csak cseperegni az eső. A gyűjtési kedv egy kicsit elmaradt az 
őszi papírgyűjtésétől, de most tavasszal is sok papírt, újságot, kartont hoztak a di-
ákok. Köszönjük azoknak a tanulóknak a segítségét, akik rövidebb-hosszabb ideig 
segítettek a papírok konténerbe való rakodásába. A papírgyűjtésből származó be-
vételt az osztályok az osztálypénzük gyarapítására fordíthatják, ami kirándulások 
szervezése előtt nagy segítség számukra.
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Költészet napja
Versposta és szavalóverseny a költészet napján

Ebben a tanévben verspostások szorgoskodtak az iskolában április 11-én. Ők vitték 
a címzettekhez kis borítékokban az üzeneteket. A faliújságon már a versünnepet 
megelőző napokban olvasható volt az idézetválogatás. Barátok, osztálytársak, taná-
rok kaptak számtalan versüzenetet, amit a kis postások kézbesítettek. Bedő Korina 
Zoé, Horváth Erna, Spilák Vivien, Staub Rebeka 6.b osztályos lányok és a 8.a osz-
tályosok voltak a lelkes szervezők és lebonyolítók. 
A napot szavalóversennyel zártuk, melynek eredménye a következő:
7-8. osztály
1. Térdig Viktória 8.c
2. Garas Szimonetta 7.b
3. Pintér Boglárka 7.a
    Tóth Eszter 8.c

5-6. osztály
1. Fehér Barbara 5.c
2. Csikvári Tamás 6.c
3. Szabó Regina 5.c
Különdíjas lett: Staub Rebeka 6.b
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Nyuszi ajándéka
Óriási meglepetéssel érkezett meg a nyuszi a Noszlopy iskolába. A gyerekek nagy 
örömére játszótornyot hozott mászókával, csúszdával és fészekhintával felszerelve, 
amit ráadásul telepakolt társasjátékokkal is. A nyuszit nagyban segítette a szülői 
munkaközösség, az alsós munkaközösség, városunk önkormányzata, a Gamesz és 
Horváth Róbert fuvarozó is! Óriási köszönet az iskola technikai dolgozóinak, peda-
gógusainak és minden támogatónak!
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Kis nyelvőrök
„ A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk.”

Kazinczy Ferenc gondolatai jegyében nyitotta kapuját a 29. ,,Kis nyelvőrök” ma-
gyar nyelv, irodalom területi verseny, melynek megszervezését és lebonyolítását a 
Marcali Noszlopy Gáspár Általános és AMI alsós munkaközössége vállalta. E ran-
gos eseményen 10 iskola 92 tanulója 6 kategóriában mérte össze tudását.(szépírás, 
versmondás, játékos nyelvi feladatok, verses mese, helyesírás ,szövegértés)
A verseny célja: verseken, meséken keresztül a magyar kultúra, azon belül az iro-
dalom, a költészet, a magyar nyelv iránti érdeklődés felkeltése. Ez azért is fontos, 
mert az alsós tanulók részére ilyen megmérettetésre nincs lehetőség városunk kör-
nyékén.
A versenyről senki sem tért haza üres kézzel. Az első három helyezett tanuló, ér-
tékes könyvjutalomban és oklevélben részesült. A többiek emléklapot kaptak. Így 
mindenki egy tartalmas, vidám délutánt tölthetett el iskolánkban.
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Határtalanul Dalmáciában
2019. május 20- 24-e között Horvátországban jártak a Noszlopy iskola 7. osztályos 
diákjai a Határtalanul pályázat lehetőségeit kihasználva. Az élménydús napokat a 
gyerekek így örökítették meg:
Bár hosszú volt a buszon való utazás nagy élvezet is egyben, hiszen sokat nevet-
tünk, mindig más, szebbnél szebb helyen jártunk.
Az első pihenőnket Karlovac egy magyar emléket őrző templománál tartottuk. A 
második megállónk Zadar volt, ahol a hatalmas „tengeri” orgona nyűgözött le min-
ket. Itt láttuk meg először a tengert. A víz színe a partnál gyönyörű türkiz, majd 
befelé haladva egyre sötétebb lett, végül elérte az acélkéket.
Este érkeztünk egész heti szállásunkra. Omisi szállodánk kényelmes volt, a terasz-
ra kilépve a tengerpart látványa tárult elénk.
Kedden jártunk Splitben, melynek híres a focicsapata. A pálmafák, mandarinfák, a 
kikötő mellett legtöbbet a csapat címerét ábrázoló grafitikből láttunk.
Szerdán látogattunk el Dubrovnikba, ahol a több kilométeres várfalon sétálva gyö-
nyörű tengeri kilátásban volt részünk. Emberek százai érdeklődtek a csodás város 
múltja iránt, pl. mert itt őrzik Szent István fejereklyéjét.
A negyedik nap sokunk kedvence volt, mert felmásztunk a sziklás, meredek hegy-
oldalon a hegyre, 300 m-es magasságba, egy erődbe. A páratlan látvány, amiben ré-
szünk volt, megérte a nagy küzdelmet! Nemcsak Omist lehetett látni, hanem a kör-
nyező városokat is. A felhők nem sokkal voltak felettünk. No és ezen a napon még a 
tengerben is megmártózhattunk egy kicsit, ha csak bokáig is! Az esti rejtvényfejtés, 
a csapatonkénti játékos feladatmegoldás nagyon vidám hangulatban telt.
Hazafelé tartó utunk során Trogirban IV. Béla király nyomdokában jártunk, ám 
eközben Mátyás királyunk emlékére is ráakadtunk. A KRKA Nemzeti park termé-
szeti csoda. Óriási élvezetet jelentett a zuhogó vízesések között sétálni.
Sok szép emlékkel térhettünk haza. Remélem jövőre is megyünk!
Egyszerűen ez az ország egy „Csodaország”!
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Kerékpáros nap
Harmadik alkalommal került megrendezésre iskolánkban a kerékpározást nép-
szerűsítő és a biztonságos közlekedésre nevelő rendezvény, a Noszlopy Kerékpáros 
Nap. Azok a tanulók, akik ezen a napon kerékpárral érkeztek iskolába, egészséges 
jutalmat kaptak: müzlit, teljes kiőrlésű kekszet, hogy legyen elég energiájuk a dél-
utáni versenyre is. Az iskola udvarán felállított ügyességi akadálypályán mérhet-
ték össze kerékpáros tudásukat a bátor jelentkezők, legyőzve a különböző akadá-
lyokat, megkerülve a bójákat. 
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A Káli-medence festői környezetében, Tihany és Badacsony között helyezkedik 
el a Zánkai Erzsébet-tábor. A több mint 100 hektáros komplexum saját balatoni 
partszakasszal, hatalmas zöldterülettel, sportpályákkal és számos programmal – 
például sárkányhajózás, kalandpark, koncertek – várja a táborozókat. Az egykori 
gyermekvárosnak saját főtere, kisboltja és vasútállomása is van. A területen 1600-
1800 táborozó fér el egy időben. A vakáció időszakában esténként két rendezvény-
sátorban is zajlanak a programok, míg nap közben a gyerekek egy autóktól elzárt 
gyalogos sétányon tudják megközelíteni a Balaton-partot.
Sikeres pályázati elbírálás eredményeképpen iskolánk öt osztálya (5.a, 5.b, 5.c, 6.c, 
8.a ) 2019. június 3-5 között élvezhette a tábor nyújtotta lehetőségeket. Sportprog-
ramokon, koncerteken, balatoni hajózáson, vetélkedőkön vettek részt diákjaink  a 
festői környezetben. 

Erzsébet tábor
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Marcali Noszlopy Gáspár Alapítvány
„Az alapítvány alapcélja: a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola (8700 Marcali, Széchenyi utca 60.) nevelési és oktatási feladatainak elő-
mozdítása, anyagi támogatása. Az alapítvány céljának megvalósítása különösen:
a. a tanulók, illetve tanulók csoportjainak iskolai költségvetésből nem finanszíroz-
ható tevékenységeinek, programjainak támogatása,
b. a tanórai és a tanórán kívüli munkában kiemelkedően szereplő tanulók elisme-
rése,
c. az iskola tanulói közül évente legfeljebb két nehéz helyzetben lévő, de képessége-
ihez mérten jó tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű és bármely középfokú 
oktatási intézményben továbbtanuló diák anyagi támogatása (Noszlopy Alapítvá-
nyi Díj),
d. iskolai kiadványok támogatása,
e. korszerű, a nevelő-oktató munkát segítő eszközök, berendezések és programok 
beszerzéséhez való hozzájárulás,
f. az iskolában folyó pedagógiai innovációk és „jó gyakorlatok” megvalósításának 
támogatása,
g. a tanulók tanulmányi versenyeken történő részvételének anyagi támogatása,
h. az iskola által szervezett, az intézményi költségvetésből nem támogatható ren-
dezvényekhez hozzájárulás,
i. az iskola által alapított Noszlopy Díj – Kiemelkedő pedagógiai munkáért kitünte-
tésben részesülő alkalmazottak anyagi elismerése.”     /Alapító okirat/
Az Alapító okirat szellemében dolgoztunk a 2018/2019. tanévben is. Közel félmillió 
forintnyi támogatásra tettünk szert az SZJA 1 %-nak felajánlásából, amit a gyere-
kek nevében is nagyon szépen köszönünk az adományozóknak! 
A Kuratórium fő törekvése volt, hogy az iskolánkban működő közösségeknek le-
hetőséget adjon a céljaik megvalósításához szükséges pénz aktív előteremtésére. 
Ennek keretében az „egyből ezer” kezdeményezésünkkel az SZJA 1 %-kából, illetve 
a báli támogatójegyekből a gyűjtésben résztvevő osztályoknak különített el forrá-
sokat a szervezetünk, a DÖK-öt és az Alsós szabadidős munkaközösséget pedig a 
farsangból és a jótékonysági vásárból származó adományokkal és pályázati szerep-
léssel segítette az Alapítvány.
Fontos feladatunknak tartottuk a kiemelt stratégia partnereikkel való együttmű-
ködést. Az Szülői munkaközösséggel ebben az évben is megrendeztük a Noszlopy 
Bált, amire meghívtuk a legfontosabb segítőinket: a Zielh Abbeg és az Industrie 
Elektrik Kft. képviselőit, Kovács Zoltánt, Mali Istvánt, Varga Lászlót, akik jelen-
tős támogatással segítették az Alapítvány működését. Segítségükkel valósult meg 
többek között a filharmónia bérletek megvásárlása, az országos néptánc találkozón 
való részvétel, a Noszlopy és Alapítványi díjak kiosztása, az országos versenyeken 
eredményesen szereplő tanulók jutalmazása, az Iskolai értesítő megjelentetése. Se-
gítségüket külön köszönjük!
A legnagyobb beszerzésünk ebben a tanévben egy nagyértékű kültéri játékcsoport 
volt az alsós gyerekek legnagyobb örömére, ami nem valósulhatott volna meg az 
Alsós szabadidős munkaközösség önzetlen munkája, a Szülői munkaközösség és a 
Marcali Város Önkormányzatának a támogatása nélkül. Segítségüket köszönjük!
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Szülői Munkaközösség
Iskolánk Szülői Munkaközössége ebben a tanévben is kiemelt hangsúlyt fektetett 
gyermekeink lehető legszélesebb körű támogatására. Az aktív szülőknek, támoga-
tóknak, segítő kezeknek köszönhetően sikerült kitűzött céljainkat, terveinket meg-
valósítani, a felmerült kéréseknek eleget tenni. 
Iskolánk alapítványával karöltve megszerveztük és lebonyolítottuk a Noszlopy 
bált, melynek bevételéből nagymértékben hozzájárultunk a kiemelkedően teljesítő 
gyermekek év végi jutalmazására vásárolt könyvek költségeihez. Udvari játéko-
kat, hangszórót vettünk, ezzel javítva a tanuló- és szabadidő megfelelő minőségű 
eltöltését. Jelentős összeggel támogattuk az alsós udvarra vásárolt és telepített ját-
szóházat. A hagyományosan megrendezésre került Noszlopy Napok-on, különbö-
ző játékokból összeállított csomagokkal jutalmaztuk a résztvevő alsós osztályokat. 
Pedagógus nap alkalmából vacsorával köszöntöttük az iskola dolgozóit. A felsős 
udvaron friss feketefölddel töltöttük fel a virágtartókat, melyekbe gyönyörű kis vi-
rágokat is ültettünk.
A hagyományosan megrendezésre került Pályaválasztási Börze sikeres lebonyolítá-
sához idén is anyagi támogatást nyújtottunk.
Leköszönő elnökként mindenkinek köszönöm áldozatos, segítőkész munkáját, 
együttműködését és támogatását!

Borosán Gáborné- SZM elnök
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Diákönkormányzat
A diákönkormányzat munkája a minden tanév elején elfogadott munkaterv alapján 
folyik. A tanév elején a 4. évfolyamos és a felső tagozatos osztályok megválasztják 
küldötteiket, akik a diákönkormányzati ülésen elhangzottakról tájékoztatják diák-
társaikat. 
Mint minden évben, ebben az évben is a küldöttek egyik legnehezebb feladatával 
kezdődött az év: a diákpolgármester megválasztásával. A végzős osztályok egy főt 
javasolnak e posztra, aki beszédével, programjával próbálja szavazóit meggyőzni. 
A diákpolgármesteri cím elnyeréséért ebben az évben Csonka Anita (8.a), Horváth 
Zente (8.b) és Bresztovszky László (8.c) tanulók indultak, akik közül a küldöttek 
Bresztovszky Lászlót választották a Noszlopy Iskola diákpolgármesterévé. 
A diákönkormányzat szervezésében, segítő tanárok és diákok közreműködésével 
valósul meg az iskolai papírgyűjtés évente két alkalommal. Ebben a tanévben is 
a papírgyűjtést a MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. közre-
működésével bonyolítottuk le. A papírgyűjtésből származó bevétellel az osztályok 
az osztálypénzüket gyarapíthatják. Minden évben izgatottan készülnek a tanulók 
a töklámpás faragó versenyre és az azt követő Halloween partyra. Az idei évben a 
tanulók által készített töklámpásokat a büfé előtti területen állítottuk ki, a töklám-
pás faragó versenyre 67 alkotás érkezett. A diákok szavazhattak az általuk legjobb-
nak tartott töklámpásra, emellett zsűri is értékelte az alkotásokat, a legötletesebb, 
legkreatívabb töklámpások alkotói ajándékot kaptak. Délután egyéni és csoportos 
jelmezes felvonulás volt a tornateremben, majd az alsó tagozatosok „Boszorkányos” 
sorversenyen mutathatták be, hogyan tudnak a seprűvel bánni. A Halloween nap 
programját disco zárta. A december az ünnepvárás időszaka, ebben a hónapban 
szervezzük meg a Mikulás váró délelőttünket, ahol a 8. évfolyamos tanulók a Mi-
kulást kísérve tánccal, szaloncukorral kedveskednek az alsósoknak, felsősöknek. 
A karácsonyi vásáron az ügyes kezű diákok bocsáthatják áruba termékeiket. Ha 
február, akkor farsang. Február 9-én a felső tagozat, 10-én az alsó tagozat tanulói 
vették birtokba az épületet. A jelmezes felvonulást tombola, kaszinó, diszkó követte 
a kicsik és a nagyok örömére.  Az éves programokat a diáknap zárta, ahol fordított 
órák, vicces feladatok szórakoztatták a tanulókat.
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Festészet tanszak
Pályázatok, eredmények, sikerek, közös élmények...

A Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola festészet 
tanszakán a tanulók a képzőművészeti kifejezési lehetőségek számos technikájával 
ismerkedhetnek meg az alkotási gyakorlatok során. A művészeti nevelés lehetősé-
get nyújt a gyerekek tehetségének kibontakoztatására. Alkotásaikban az adott té-
mának megfelelően, az elsajátítandó technikát alkalmazva fejezhetik ki magukat. 
A sajátosan egyéni, gyermeki látásmóddal fűszerezett alkotások csodálatra méltó-
ak. A képességeik fejlődésével, ismereteik gyarapításával egyre kiemelkedőbb al-
kotásokat készítenek, melyekkel lehetőségük van számos pályázaton, kiállításokon 
való szereplésre.
Mindemellett a gyermekek részt vesznek az iskola dekorációinak elkészítésében, 
díszítésben, melyeket az évszakhoz vagy jeles napokhoz igazítunk (Márton napi 
vásár, Halloween, advent, karácsony, húsvét). Az iskola folyosóján több alkalommal 
is mini kiállítást rendezünk a folyamatosan készülő alkotásokból, hogy a tanulótár-
sak illetve a tanárok  is láthassák a gyermekek munkáit. A szülők folyamatosan 
bepillantást nyerhetnek illetve értesülhetnek a képzőművészet tanszak életéről, 
híreiről a számukra létrehozott facebook csoporton keresztül.  

Az első félév során több kiállításon és pályázaton is részt vettünk. Többek között 
megkeresett bennünket e TESCO vezetője, hogy a tanulói munkáknak állandó ki-
állító helyet biztosítana. Az első kiállításra októberben került sor, őszi tájképeket 
tettünk közzé. A tárlatnak nagy sikere és népszerűsége volt mind a diákok a szülők 
a látogatók körében.  A szavazásra bocsájtott művek közül a legtöbb szavazatot ka-
pott alkotások készítői oklevelet és tárgyjutalmat kaptak. Mindemellett a tansza-
kunk művészeti munkássága nagy elismerést kapott. Decemberben és áprilisban 
újabb műveket állítottunk ki.
 Szintén nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a vörsi Római Katolikus templom-
ban az európai hírű betlehem mellett a tanszak kiállítása is helyet kapott. Ezek az 
elismerések nem csak az iskolánk hírnevét öregbítik, a diákok számára rendkívül 
fontos, hogy kitartó és alázatos munkájukat elismerés övezi. Ezáltal önbecsülésük, 
énképük és kreativitásuk, művészeti tudásuk folyamatosan fejlődik. 

Október 18-án a magyar festészet napja alkalmából házi versenyt rendeztünk ha-
gyományteremtő szándékkal. Az alsós illetve felsős osztályokból 2-3-4 tanuló vett 
részt. Az alkotások témája az őszi táj volt, a festmény elkészítésére 2 tanóra állt 
rendelkezésre. A versenyen többnyire szép és igényes munkák születtek. Kategóri-
ánként értékeltük az alkotásokat:

1-2. évfolyam
1.hely: Weinhardt Anna 2.c
2.hely: Kovács Hanna  1.b
3.hely: Bogyó Hanna 2.a
különdíj: Orsós Petra 1.b
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Festészet tanszak
3-4. évfolyam
1.hely: Vipler Kornélia  4.a
2.hely: Markhard Luca 4.c
3.hely: Mozsár Diána 4.a
Különdíj: Molnár Annabell 3.b
                Horváth Zsáklin 3.c
                Varga Bianka 4.b

5-6. évfolyam
1.hely: Dunkler Bianka 5.c.
2.hely: Kiss Kincső  5.c.
3.hely: Vajai Romina 6.b.
Különdíj: Kovács Alexandra 6.a

7-8. évfolyam
1. hely: Fátrai Bálint 8.a
2. hely: Sulyok Veronika Gréta 8.b
3. hely: Horváth Lilla 7.c
különdíj: Garas Szimonetta 7.b 

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium rajzpályázatot hirdetett általános és kö-
zépiskolás diákok számára a magyar kultúra napja alkalmából. A téma ,,A méhek 
az ember és a természet kapcsolata”  volt. A pályázatra az alsós és felsős diákok-
kal egyaránt készültünk, szép és ötletes alkotásokkal. A díjátadóra 2018.10.26-án 
került sor. A pályamunkákat a zsűri nem rangsorolta, a kiemelkedő alkotásokat 
viszont díjazták, illetve kiállítást rendeztek belőlük.

Díjazottak:
Mozsár Hanna 1.a
Lauer Péter 4.a
Lengyel Petra 6.a
Garas Szimonetta 7.b
Péter Lolita 7.a
Fehér Kíra 4.a
Fehér Melissza 6.c
Dudás Alexandra 7.a
 
A Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület októberben pályázatot hir-
detett ,,Októberi ősz Marcaliban” címmel. A pályázatra számos igényes alkotást 
küldtünk. A pályaművekből kiállítást rendeztek az Iparosházban, az ünnepélyes 
díjátadóra október 23-án került sor. 
Alsó tagozaton 
1. helyzést ért el:  Czene Gusztáv 3.c
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Felső tagozaton
2. helyezést ért el:  Dunkler Bianka 5.c
Különdíjat kapott Horváth Mirjam 5.c

A pályázatokra való készülés mellett a 
tanmenet szerinti munkával is ugyano-
lyan következetesen foglalkozunk. A té-
mák feldolgozása során különböző techni-
kákat ismernek meg a gyerekek. Az alkotó 
folyamat során bővítik ismereteiket, jár-
tasságot szereznek a vizuális kifejezés le-
hetőségeiben. Ennek összefoglalásaként a 
karácsonyi műsoron mutattuk be az egyik 
feldolgozott témakört. A videóösszeállí-
tásban két csoport munkáját rendeztem 
egy téma köré. A projekt munka során 
a gyerekek megismerték egy népcsoport 
,,létezését”, környezetét, kultúráját, mű-
vészetét, életmódját, vallási hiedelmeiket, 
viseletüket. Majd ezeket a gondolatokat 
,,láthatóvá tettük”. A gyerekek megta-
pasztalták, hogy egy történet illusztrálá-
sa nem is olyan egyszerű feladat, milyen 
sok háttér munka van mögötte. A hosszan 
tartó közös munka során elméleti illetve 
technikai tudással gazdagodtak.  

A karácsony várás, a dekorációk impo-
záns eleme lett iskolánkban a betlehem, 
melyet természetes anyagok felhasználá-
sával építünk. A gyerekek nagyon szíve-
sen vesznek részt az alapanyagok begyűj-
tésében, az építésben egyaránt. 

Szülők bálja alkalmából az iskolánk Szülői 
Munkaközösségének kérésére, januárban 
a legsikeresebb alkotásokat állítottuk ki. 
Az alkalmi kiállításon a festészet tanszak 
minden tanulója szerepelt.  A gyerekeket 
a Szülői Munkaközösség jutalmazta.

Öt éve hagyományteremtő szándékkal 
hirdeti meg rajzpályázatát a Marcali az 
Otthonunk Egyesület (MOTTE) a város 
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általános és középiskolás tanulói számá-
ra. Idén „Marcali épített és természeti 
környezete”címmel írt ki gyermek- és ifjú-
sági rajzpályázatot.  A képzőművészeti ta-
gozaton kívül több tanulónk is nevezett a 
pályázatra.
Szép eredményeket értek el (Oklevelet és 
könyvutalványt kaptak): 

Alsó tagozat:
I. helyezéy: Markhard Luca Sára 4.c.
I. helyezés: Németh Johanna 1. o.
II. helyezés: Lauer Péter 4.c.
II. helyezés: Karnics Dávid 3.c.
III. helyezés: Horváth Dália 3.c.
III. helyezés: Mozsár Hanna 1.o..
Különdíj: Lantos Blanka  3.c.
Felső tagozat:
II. helyezés:Dunkler Bianka 5.a.
II. helyezés: Hajdu Richárd 8.a..
Különdíj: Gróf Violetta 6.c.
Különdíj: Lengyel Petra 6.c.
Különdíj: Kiss Kincső Vivien 5.c.
A Magyar Költészet Napja (április 11.) 
alkalmából festőversenyt rendeztünk az 
iskolában. A tanulók a megadott versek-
hez illusztrációkat készítettek szabadon 
választott technikával. Az alábbi tanulók 
alkotását értékelte a zsűri:
Alsó tagozat (1-2.osztály):
I. helyezés: Weinhardt Anna 2.c.
II. helyezés: Gadányi Hédi 2.a.
III. helyezés: Tóth Flóra 2.a.
Alsó tagozat (3-4.osztály):
I. helyezés: Vörös Krisztián 4.c.
II. helyezés: Molnár Annabell 3.b.
II. helyezés: Mozsár Diána 4.a.
III. helyezés: Horváth Gréta 3.a.
Felső tagozat (5-6.osztály)
I. helyezés: Derdák Nikoletta 6.a.
II. helyezés: Kovács Alexandra 6.a.
III. helyezés: Fehér Melissza 6.c.
Felső tagozat (7-8.osztály):
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I. helyezés: Garas Szimonetta 7.b.
II. helyezés: Göntér Alexa 8.a.
III. helyezés: Horváth Lilla 7.c.
Különdíj: Horváth Dorina 8.a.
                 Sulyok Veronika Gréta 8.b.

Április 15-én a böhönyei Festetics Pál 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola által szervezett regionális csendé-
letfestő versenyen vettünk részt, szintén 
szép eredménnyel:

Alsó tagozat:
I. helyezés: Czene Gusztáv 3.c.
II. helyezés: Lantos Blanka 3.c.

Felső tagozat:
I. helyezés: Lengyel Petra 6.c.
II. helyezés: Rigler Zoé 5.a.
III. helyezés: Vajai Romina Cintia 6.b.
I. helyezés: Göntér Alexa 8.a.
II. helyezés: Garas Szimonetta 7.b.
III. helyezés: Sulyok Veronika Gréta 
8.b.

A Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium Termé-
szetbarátok Munkaközössége által kiírt 
„Természet és vadászat kapcsolata”című 
országos pályázatra is lelkesen készültek 
a gyerekek. Pályamunkáikkal az alábbi 
tanulók értek el helyezést:

Alsó tagozat:

I. helyezés: Horváth Gréta 3.a.
II. Helyezés: Mozsár Diána 4.a.
III. helyezés: Markhard Luca Sára 4.c.

A pályaművekből kiállítást rendezett a 
Marcali Kulturális Korzó. A díjakat, okle-
veleket az ünnepélyes kiállítás megnyitó 
alkalmával, 04.25-én vehették át a tanu-
lók.
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Néptánc tanszak
Az idei tanév is tartalmas volt a művészeti iskola néptánc tanszakán. 
Mindjárt az első tanítási héten három műsort adtak a gyerekek. Kaposfüreden, Sző-
lősgyörökben és Öreglakon szerepeltek. Szintén ebben a hónapban várt még ránk 
néhány fellépés. Niklán, Somogyzsitfán, a Noszlopy-napokon és a marcali szüreten 
táncoltak csoportjaink.
Október sem telt fellépés nélkül. A parki ovi és a Gombácska ovi szüreti mulatsága, 
az október 23-i műsor és a Katona ovi báli megnyitója is szerepelt a repertoárunk-
ban. November első hetében az erdélyi Pécskán jártunk, a Baglas Néptáncegyüttes 
bálját nyitottuk meg, illetve a mozgáskorlátozottak évzáró rendezvényén szerepel-
tünk. December sem telt tétlenül. Kéthelyen báli megnyitón jártunk, majd a hagyo-
mányos Folk-karácsony következett, a sort pedig az adventi gyertyagyújtás zárta.
Januárban a Kultúra napján rendezett „Korzó-díj” átadásán szerepeltünk, ahol 
nagy örömünkre az idei kitüntetett a Baglas Néptáncegyüttes volt.
Februárban a Tündérliget Óvoda báli megnyitójával kezdtük a sort, majd ezt követ-
te a Noszlopy-bál. Márciust az egyházi bál megnyitójával kezdtük, majd követke-
zett az idei év első versenye Gyenesdiáson, ahol a művészeti iskolát két táncosunk 
képviselte. Lákovics Lóránt arany minősítéssel, Orsós Erik pedig kiemelt arany 
minősítéssel tért haza. Ezután az iskolai és városi ünnepi műsoron szerepeltünk, 
illetve Niklán jártunk. Itt még nem ért véget a sor.
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Ebben a hónapban fogadtuk a testvériskolai programban az ádándi iskola diákjait, 
ahol pici táncosaink is megmutatták magukat, majd a Baglassal karöltve részt vet-
tünk a Korzó-csatán, amit megnyertünk. Áprilisban a minden évben nagyon várt 
Országos Táncháztalálkozón vettünk részt. Ezt követte egy fellépés Szőcsényben, 
majd a Marcali Expóval zártuk a sort.
Májusban a Noszlopy iskolában rendezett „Kis Nyelvőrök” verseny megnyitóján 
szerepeltünk, illetve Kéthelyen kitáncoltuk a májusfát. Júniusban Somogyzsitfán, 
Somogysámsonban és Horvátkúton jártunk.
Az elmúlt nyarakhoz hasonlóan, idén is többször láthatja majd csoportjainkat Mar-
cali közönsége. A fellépéseknek mindig próbálunk eleget tenni. A nyár végén a két-
évente megrendezésre kerülő Nemzetek Fesztiválján veszünk részt Hamburgban, 
szeptember első hetében pedig Lengyelországba utazunk szerepelni.
Kedves Táncosok! Tisztelt Szülők!
Néptánc tanszakunk pedagógusai kívánnak mindenkinek kellemes nyarat, sok pi-
henést, élményeket és várunk mindenkit a következő tanítási évben is.
                                                               A néptánc Tanszak oktatói:

Kiss Katalin, Takács Gáborné, Takács Gábor
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Színjáték tanszak
Iskolánkban az alapfokú művészetoktatás keretében a színjáték tanszak munká-
jába is bekapcsolódhatnak a gyerekek. Tanulóink így a közismereti és a művészeti 
tárgyakat egy iskolán belül sajátíthatják el. A képzés kapcsolódik a délelőtti órák-
hoz, illetve beépül a délutáni foglalkozások keretébe. A képzés dráma és színjáték, 
mozgás és tánc, beszéd és vers, zene és ének tárgyakból tevődik össze. A program 
során komplex személyiségfejlesztés zajlik. Tanulóink a képzésnek köszönhetően 
nyitottabbá, magabiztosabbá válnak, könnyedebbé válik számukra a problémameg-
oldás és a váratlan helyzetek kezelése. Fejlődik beszédkészségük, mozgáskultúrá-
juk, gyarapodik szókincsük. Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, kommunikáci-
ós gyakorlatok segítik fejlődésüket. A tanszakra járó tanulók szereplési lehetőséget 
kapnak az iskola rendezvényein, bemutatkozva társaiknak. 
Tanulóink más tanszakok munkájába is bekapcsolódhatnak. Nagyobb rendezvé-
nyeken közös produkciókat hozunk létre az iskolánkban működő néptánc tanszak-
kal, ünnepi műsorok alkalmával a festészet tanszak munkáját is segítjük ötletek-
kel, díszek készítésével. A közös munka hozzájárul a résztvevők önkifejező, alkotó 
tehetségének kibontakoztatásához, ismeretgazdagításához. 
A 2018/2019-es tanévben a tanszakra járó tanulók szerepeltek a tanévnyitó ünnep-
ségen, majd október 23-a alkalmából az énekkarral, néptáncosokkal közösen ünne-
pi megemlékezés keretében emlékeztünk meg 1956 eseményeiről. 
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Színjáték tanszak
Következett a karácsonyi műsor, az előadásunk az ünnepi előkészületek nehézsé-
geit mutatta be. Szívesen teszünk eleget a Szülői Munkaközösség felkérésének is, 
így februárban egy rövid jelenettel nyitottuk meg a Noszlopy-bált. A március 15-i 
ünnepi műsor összeállítása mindig nagy kihívás, hiszen az előadást nem csak az is-
kola tanulóinak adjuk elő, hanem a város lakosságának is. Fontos számunkra, hogy 
a leendő elsősök is bepillantást nyerjenek a tanszak munkájába, idén közös fog-
lalkozásra invitáltuk őket. Május 30-án tartottuk tanszakbemutató előadásunkat, 
ahol a tanulók a barátaiknak, szüleiknek, tanáraiknak mutathatták be tudásukat. 
Előadásra került a Tű és cérna, A méhecskék vitája, Mátyás király és a favágó című 
elődás, Frady Endre átdolgozásában Szutyejev: Az alma mese című műve, és egy-
egy jelenetet adtunk elő A Pál utcai fiúk című műből, illetve Shakespeare Othello 
című drámájából. Sok fellépés, izgulás, még több próba, szövegtanulás áll a gyere-
kek mögött.
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Horváth Zoltánné
Első diplomáját 1980-ban kapta meg a Pécsi Tanár-
képző Főiskola orosz-pedagógia szakán. A tanulmá-
nyait az utolsó évben levelező tagozaton fejezte be, 
így a 1979/1980. tanévet már a Noszlopy Gáspár Ál-
talános Iskolában kezdhette meg, ahol nyugdíjba vo-
nulásáig dolgozott. 
1982-től orosz tagozatos osztályban tanított és meg-
kapta első osztályfőnöki megbízását. Azóta folyama-
tosan osztályfőnök, minden évben volt saját osztálya, 
1990-től a nyugdíjazásáig az osztályfőnöki munkakö-
zösség vezetője volt. Az idegen nyelv oktatása miatt 
szükségessé vált számára a német szakos nyelvtaná-
ri diploma megszerzése, ezért 1995-től a szombathe-
lyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán kezdte 
meg tanulmányait, ahol 1998-ban sikeres államvizs-
gát tett, mint német nyelv és irodalom szakos nyelv-
tanár. 

A második diploma megszerzése után tíz évig volt az idegen nyelvi munkaközösség 
vezetője, ahol a munkaközösségi munkájának szervezése mellett a kezdő és a gya-
korlós pedagógusok mentorálását is végezte. Folyamatosan vállalt versenyre való 
felkészítéseket, ahol nagyon szép sikereket értek el tanítványai. A tehetséggondo-
zás mindig is fontos volt számára, kolléganőivel közösen meghonosítottak a régió-
ban egy körzeti szövegértési idegen nyelvi versenyt, ami hűen tükrözi a szakmai 
hozzáállását a német nyelv oktatásához.
Szakmai életútját a folyamatos képzések, továbbképzések jellemezték. A szakmai 
fejlődésének fontos állomása 2006-ban induló „A kompetencia alapú oktatási prog-
ramcsomagok alkalmazása - idegen nyelvi (angol, német) programcsomag a 7-12. 
évfolyamon” projektben történő részvétele. Ezzel kapcsolatban sok szakmai tovább-
képzésnek volt részese, ahol elsajátította ezt az új és korszerű tanítási módszert. 
Felfedezte a német nyelv oktatásának újszerű aspektusait, a csoportdinamika je-
lentőségét és ennek fejlesztésének módszereit, az együttműködő és segítő magatar-
tás fejlesztésének fontosságát.
Pályája során Miniszteri dicséretben részesült, a fenntartótól a példaértékű ne-
velő-oktató munkájáért tanácsosi rangot kapott, végül elnyerte az iskola legran-
gosabb kitüntetését, a Noszlopy díjat. Ezek az elismerések és tanítványai sikerei 
adtak számára bíztatást és kitartást a mindvégig magas színvonalon végzett mun-
kájához.
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Kovácsné Hajdu Erzsébet Gyöngyi
Marcaliban született és itt járt általános-és középis-
kolába is.  A Kaposvári Tanítóképző Főiskola elvég-
zése után oktató-nevelő munkáját a százhalombattai 
II. sz. Általános Iskolában kezdte.
Intézményünkbe 1986-ban került. Munkahelyként 
csak a „Noszlopy” jöhetett szóba, hiszen ő és gyerekei 
is ide jártak általános iskolába. Egyik fia pedagógus-
ként itt dolgozik.  
Először napközis nevelőként, majd egésznapos, is-
kolaotthonos rendszerben tanított.
Szíve és művészi hajlama nem hagyták nyugodni, 
folyamatosan képezte magát. Tanítói diplomája mel-
lé 1995-ben rajz szakos tanári, majd 2008-ban a bu-
dapesti Képzőművészeti Egyetemen művészeti rajz, 
művészettörténet és ábrázoló geometria szakos kö-
zépiskolai tanári diplomát szerzett. „Vizuális kultúra 
az iskolában” címmel 200 órás továbbképzésen vett részt.
A szép tervek megvalósulásaként a felső tagozaton tanította kedvencét a rajz tan-
tárgyat, mellette kézműves foglalkozásokat, szakköröket, nyári művészeti táboro-
kat vezetett, kiállításokat szervezett, iskolai emblémát tervezett. Festményeit cso-
portos kiállításon mutatták be a Bernáth Galériában. 
A művészeti iskola megalakulásakor aktívan részt vett a képző- és iparművészet 
alapfokú oktatásának bevezetésében, a festészet tanszak indításában, ahol 2004 
szeptember 1-jétől tanít. Fontosnak tartotta, hogy tanítványait megismertesse a 
városban levő aktuális kiállítások anyagával, melyeket múzeumpedagógiai mód-
szerekkel dolgoztak fel.
A tanár munkájának értéke legjobban az oktatás eredményeiben mérhető. Városi, 
megyei, országos rajz pályázatokon dobogós helyezéseket értek el festészetes diák-
jai, bizonyítva egyéni kifejező erejüket és alkotóképességüket.  Tehetséges tanítvá-
nyai között vannak festők, grafikusok, szobrászok, divattervezők, textilművészek, 
animációs szakemberek. 
Vallja, hogy minden gyerek valamiben tehetséges, ezt kötelessége az iskolának fel-
fedezni és kibontakoztatni. Ő a művészet eszközeivel tette ezt.
2012-ben kiemelkedő pedagógiai munkájáért iskolánk legnagyobb elismerésében a 
Noszlopy díjban részesült. 
A 2012/2013. tanévtől intézményvezető helyettes, a művészeti iskola vezetője. Mun-
kája hatékonyságának növelése érdekében 2016-ban közoktatási vezető diplomát 
szerzett.
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Noszlopy-díj
kiemelkedő pedagógiai munkáért

Csentei Gabriella  

1994-től iskolaotthonos, majd egész napos rendszerű osz-
tályban reál tantárgycsoportot tanít.  Kimeríthetetlen 
erővel, energiával és lelkesedéssel dolgozik. Őszinte, meg-
újulni, a közösségért, a gyerekekért tenni akaró pedagó-
gus. 
1997-től az iskolarádió tanárszerkesztői munkáját végzi 
lelkesen, majd diák önkormányzati vezetőként is felelős-
ségteljes munkával, odaadással éleszti újjá a DÖK műkö-
dését. Három éve az alsó tagozat szabadidős munkaközös-
ségének vezetője. 
Az iskolánkat érintő reformtörekvésekben, innovációs fo-
lyamatokban nagy szerepet vállalt. Példaértékű elkötele-
zettsége az intézmény iránt. 
Rendkívül következetes, tanítói munkája igényes, alapos.  
Órái változatosak, játékosak. Nagy figyelmet fordít a gyerekek jutalmazására. Az 
adventi adománygyűjtő vásárok fáradhatatlan szervezője, az alsó tagozat farsang-
jának, gyermeknapi programjainak megújítója. 
Az alsó tagozat iskolaudvar szépítési projektjének kezdeményezője, elszánt szerve-
zője, a játszótéri játékok bővítésének közbenjárója. Időt és energiát nem sajnálva 
mindent megtesz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, jó hely legyen az iskola.
Önkéntes társadalmi tevékenységét az állatok szeretete motiválja, szívügyének te-
kinti a Marcali Állatmenhely sorsát. 

kiváló munkáért

Bebes Tiborné iskolánk takarító-
nője 6 éve. Mindig lelkiismerete-
sen végzi munkáját,mindenben 
lehet rá számítani.

Vresgyákné Bognár Piroska 8 éve 
takarít iskolánkban.Mindig pre-
cíz, megbízható munkaerő.
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Noszlopy-díj
az iskola legjobb tanulójának és sportolójának

Bresztovszky László 8. c 
Lackó 2. osztályos kora óta iskolánk tanulója. Érdeklődő tekintetét, huncut 
mosolyát mindenki jól ismeri. Tanulmányi eredménye minden tanévben ki-

magasló. Kiváló tanulmányi munkája mellett sport-
teljesítménye is példaértékű. Tagja a diákönkor-
mányzatnak, jelenleg ő iskolánk diákpolgármestere.                                                                                                                 
Tanulmányi versenyeken elért eredményeit felsorolni is 
nehéz. Elsősorban matematika, földrajz és fizika tantár-
gyakból versenyzett. Már 4. osztályos korában megyei 2. 
helyezést ért el a Kalmár László Matematikaversenyen. A 
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei 3., a Zrínyi Ilo-
na Matematikaversenyen csapatával 3., a Kalmár László 
Matematikaverseny megyei fordulóján egyéni 5. helyezett 
lett. Az Alapműveleti Versenyen körzeti 1., majd megyei 
6. helyezést ért el. 6. és 7. osztályos korában folytatódott 
a sikersorozat. Mindkét tanévben megyei 3. helyezett lett 
a Kalmár László Matematikaversenyen, 7. osztályosként 

megyei 6. helyezett a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen. Idén részt vehetett a Var-
ga Tamás Matematikaverseny ünnepélyes eredményhirdetésén, ahova a versenyen 
legjobban szereplő tanulókat hívják meg. Itt megyei 4. helyezést ért el.
A tavalyi tanév során a Teleki Pál földrajzverseny megyei fordulóján 2. helyezést 
ért el, idén ugyanezen a megyei versenyen 1. helyen végzett, így részt vehetett az 
országos megmérettetésen Egerben, ahol a 23. helyen végzett. Az Öveges József 
Kárpát-medencei Fizikaverseny megyei fordulóján is 1. helyezett lett, így ő képvi-
selte Somogy megyét az országos versenyen, ahol 29. helyezést ért el.Szintén tagja 
volt a Katasztrófavédelmi Verseny megyei 1. helyezett csapatának. 
Kitartása, szorgalma, akaratereje a sportban is bőven hozott szép eredményeket, 
főleg a labdarúgás és az atlétika területén. 4. osztályos, amikor Diákolimpia Mezei 
Futás körzeti versenyén egyéni 5., csapatban megyei 2. helyezett lett. A Futsal Te-
remlabdarúgás megyei döntőjén 2. helyen végzett a csapat ugyanebben a tanévben. 
A következő tanév az atlétika terén ismét meghozta a sikert. Atlétika Diákolimpia 
Négypróba megyei 4. helyezettje, a Diákolimpia Mezei Futás körzeti döntőjén csa-
patban 1. helyezettek lettek. Teremlabdarúgó Diákolimpia körzeti döntő 1., megyei 
döntő 8. helyezett csapata. A Labdarúgó Diákolimpia körzeti 1., megyei 5. helyezett 
csapata. 6. évfolyamon is sikeresen szerepeltek diákolimpiákon, teremlabdarúgás 
megyei 2., labdarúgás megyei 5. helyezett csapata lett. 2017-ben nevelőtestületi 
dicséretben részesült a Labdarúgó Diákolimpián Elért Országos Helyezéséért. 7. 
évfolyamon is részt vett a Teremlabdarúgó Diákolimpián, ahol megyei 5., és a Lab-
darúgás Diákolimpián, ahol megyei 4. helyezettek lettek. Az idei tanévben Lackó 
már a ZTE igazolt focistája. Tanulmányait Zalaegerszegen a Kölcsey Ferenc Gim-
názium NYEK-es emelt angol óraszámú osztályában folytatja.
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Noszlopy-díj
közösségért végzett munkáért

Csonka Anita 8.a
Egy lány a 8.a-ból. Mindig mosolyog, mindig olvas, mindig lehet rá számítani. Így 
ismeri mindenki. Szorgalmas, kitartó, megbízható. Ezeket a tulajdonságait bizo-
nyítja jeles tanulmányi eredménye minden évben, és 
számtalan tanulmányi versenyen való szereplése.  Mert 
lehetett az a magyar tantárgyhoz kapcsolódó Nyelvész-, 
Simonyi-, Bólyai-csapatverseny, szavalóverseny; vagy a 
Zrínyi Ilona-, Kalmár László Matematikaverseny vagy Bó-
lyai-csapatverseny; vagy éppen a történelemhez köthető 
országos tanulmányi verseny iskolai fordulója, a Dr. Gál 
József Honismereti Verseny megyei döntője, ő ott volt, és 
megmérette magát. De nélkülözhetetlen tagja volt a Mar-
cali Berzsenyi Dániel Gimnázium által évente meghirde-
tett Berzsenyi-vetélkedőre vagy a diáknapi versenyre be-
nevezett csapatnak is. 
A tanulás mellett az iskolánkban folyó művészeti munká-
ba is bekapcsolódott. A színjátszás tanszakon három évet, 
a néptáncon hét évet tanult, szerepelt, örvendeztetett meg 
fellépéseivel bennünket. Példamutató magatartását, szorgalmát, közösségi- és mű-
vészeti munkáját minden tanév végén dicsérettel jutalmazta a nevelőtestület.
A felső tagozatban talált rá Anita a leginkább neki illő feladatkörre, a közösségért 
végzett munkára. Ötödik osztályban osztálytársai diákönkormányzati k épviselő-
nek választották, és ő négy éven keresztül képviselte lelkiismeretesen társait az 
iskolai diákönkormányzati gyűléseken. Ötleteire mindig számíthattak. 
Anita nem csak osztályában, de iskolai, sőt néha városi szinten is aktív közösségi 
munkát végzett. Állandó szereplője volt az iskolai és városi március 15-i ünnepsé-
geknek, koszorúzásoknak, az október 23-i műsoroknak, a színjátszó tanszakosok 
és a néptáncosok fellépéseinek. Szervezője és résztvevője vagy éppen lebonyolítója, 
segítője volt minden tanévben az iskolai  Halloween-partynak, a Mikulás-napnak, 
a karácsonyi vásároknak, a farsangnak, a diáknapnak. Az iskolai papírgyűjtéskor 
több éven keresztül segítő volt az egész napos munkában. 
Ha kellett konferált, mozgósított, ha kellett szerepelt, szervezett, intézkedett. Nem 
volt program, rendezvény nélküle.
Társai tisztelik, szeretik, megbíznak benne. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy osztálya diákpolgármesternek jelölte.
Nyolcadik osztályban az a megtiszteltetés érte, hogy a Siófoki Tankerületi Központ 
Diákönkormányzati Tanácsának tagja lett. Iskolánk delegáltjaként több ízben rész 
vett a siófoki gyűléseken.Anita a következő tanévben a kaposvári Munkácsy Mihály 
Gimnáziumban folytatja tanulmányait.
A nevelőtestület Noszlopy-díj közösségi munkáért elismeréssel jutalmazza.



Noszlopy értesítő 55. oldal

Noszlopy-díj
az iskola legjobb sportolójának

Horváth Brigitta 8.c
Brigi már óvodás korában elkezdte a szivacskézilabdázást, majd később az MV-
SZSE kézilabdázója lett. Igazolt játékosként sok szép eredményt ért el csapatával.

A sport iránti elkötelezettségét bizonyítja, hogy miután 
osztálytársai abbahagyták a kézilabdázást, ő továbbra is 
szorgalmasan járt edzésekre, mérkőzésekre, s több diáko-
limpián is eredményesen szerepelt csapatával.
2. osztályos, amikor csapata a Körzeti Kézilabdabajnok-
ság 2. helyezettjeként végez. 6. osztályos, amikor két kor-
csoportban is szerepelt a Kézilabda Diákolimpián. 3. kor-
csoportban megyei 4. helyezett csapatuk, 4. korcsoportban 
megyei 2. helyezett, majd az országos elődöntőben 3. he-
lyen végeztek. 7. osztályban a diákolimpián csapata 3. he-
lyezést ért el.
Szép egyéni eredményeket is ért el az atlétika területén.
4. osztályban a Diákolimpia Mezei Futás Körzeti Fordu-
lójának egyéni 5. helyezettje, csapatban megyei 3. helye-
zettek. Diákolimpia Többpróba Körzeti Döntőn egyéni 2., 

csapat 2. helyezett, a megyei döntőn egyéni 4., csapatban 1. helyezettek lettek, így 
eljutott az országos döntőig, ahol egyéni 21. helyezett, csapata 4. lett. 
2016-ban az Atlétika Diákolimpia Országos Döntőjén elért XVI. helyezésért nevelő-
testület dicséretben részesült.
A kézilabda és az atlétika mellett teniszben is eredményesen szerepel. Júniusban 
országos versenyen vesz részt Bogláron.
Tanulmányi eredménye minden évben kitűnő vagy jeles volt. Tagja volt a Bolyai 
Anyanyelvi Csapatverseny Megyei 2. helyezett csapatának is. Tanulmányait a Sió-
foki Perczel Mór Gimnázium általános tagozatán, s a kézilabdát is a siófoki csapat-
ban folytatja.
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Noszlopy-díj
az iskola legjobb tanulójának

Király János 8.c
Janó szerény, illemtudó, halk szavú, kissé visszahúzódó diák. Tanulmányi ered-
ménye minden évben kitűnő vagy jeles. Matematikából kiemelkedően teljesít alsós 
kora óta. Rendszeresen részt vesz matematikaversenye-
ken. Szinte minden tanévben az évfolyam legjobbjai között 
volt. 
Már 2. osztályos korában az Okoskodó Matematikaver-
seny 3. helyezettje. 4. osztályos, amikor a Zrínyi Ilona Ma-
tematikaverseny megyei 3. helyezett csapatának tagja és 
egyéni 6., a Kalmár László Matematikaverseny megyei 3. 
helyezettje.
5. osztályban a Bolyai Matematika Csapatverseny 3. he-
lyezett csapatának tagja, az Alapműveleti Matematika-
verseny körzeti fordulójának 4. helyezettje. 
6. osztályos korában is folytatta a versenyzést. A Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny megyei fordulójának 6., az 
Alapműveleti Verseny körzeti fordulójának 2. helyezettje, 
s a Kalmár László Matematikaverseny megyei fordulójá-
nak 2. helyezettje. 
Ebben a tanévben is indult matematikaversenyeken. Kiemelkedő eredményei: 
Alapműveleti Matematikaverseny megyei 3., a Kalmár László Matematikaverse-
nyen szintén megyei 3. helyezett.
A matematikán kívül az informatika és a történelem iránt érdeklődik főként. Tagja 
volt a Lego Robot szakkörnek. Részt vett több ízben a Dr. Gál József Megyei Honis-
mereti Versenyen, ahol csapatával a 2. helyen végzett.
Tanulmányait a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium emelt informatika tagoza-
tán folytatja szeptembertől.
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Noszlopy-díj
az iskola legjobb sportolójának

Kocsis Dominik Gergő 8.c
Dodó az osztály legjobb tanulói és sportolói közé tartozik. Tanulmányi eredménye 
minden évben kitűnő. Különösen az angol nyelv és az informatika iránt érdeklődik. 

Tagja az iskolai diákönkormányzatnak. A diákpolgármes-
ter választás előkészületeiben önzetlenül segített, ahol 
osztálytársai 2. helyen szavaztak bizalmat neki. Többször 
vállalt szerepet a színjáték tanszak ünnepi műsoraiban is. 
A tanulmányi munka, az angol és magyar versenyek mel-
lett a sportban, különösen az atlétikában is megmutatko-
zott tehetsége.

Legkiemelkedőbb eredményei a következők: 

Országos Iskolatenisz bajnokság 3. helyezettje, 
Atlétika Négypróba Diákolimpián körzeti 4. helyezett, 
csapatban megyei 3. helyezett lett, 
Mezei Futás Diákolimpia körzeti döntőjén az 1. helyezett 
csapat tagja,

Diákolimpia Mezei Futás körzeti 1., megyei 5. helyezett csapat tagja,
Diákolimpia Atlétika Négypróba körzeti döntőjén egyéni 2. helyezett, csapatban 4. 
helyezett.
Diákolimpia Atlétika 600 m síkfutás megyei döntő egyéni 1. helyezettje, távolugrás 
megyei döntő egyéni 4. helyezettje volt, így részt vehetett az országos megmérette-
tésen is.
Debrecenben az országos diákolimpián eredményesen szerepelt 600 m-es síkfutás-
ban, ahol egyéni 11. helyezett lett, ezért Nevelőtestületi Dicséretben részesült.
Atlétika versenyeken, mezei futóversenyeken azóta is rendszeresen részt vesz.

Tanulmányait a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium emelt angol tagozatán foly-
tatja szeptembertől.
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Noszlopy-díj
az iskola legjobb tanulójának

Térdig Viktória 8. c
Viki érdeklődése a magyar nyelv iránt már alsó tagozatos korában megmutatko-
zott. A Kis Nyelvőrök Helyesíró Versenyen 3. helyezést ért el 4. osztályosként.
Az 5. osztályban még halk szavú, szerény kislány mára 
az osztály meghatározó egyéniségévé vált. Véleményére, 
tanácsaira hallgatnak társai, segítségét elfogadják, ötle-
teit közösen megvalósították. A felső tagozatban minden 
évben indult anyanyelvi versenyeken. A Nyelvész megyei 
döntőjén 5. és 7. osztályos korában megyei 4. helyezést ért 
el, az idei tanévben 5. helyezett lett. A Simonyi Zsigmond 
Helyesíró Verseny iskolai fordulójából minden tanévben 
továbbjutott a megyei döntőbe, ahol ebben a tanévben a 6. 
helyezést sikerült elérnie.
A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 2. helyezett 
csapatának kulcsembere volt. A csapat fél ponttal maradt 
le az 1. helyezett csapattól.
Viki 7. osztályos volt, amikor az Országos Történelmi Ver-
seny megyei fordulóján ért el sikert, 6. helyezett lett.
Ebben a tanévben tagja volt a Katasztrófavédelmi Vetélkedő megyei 1. helyezett 
csapatának, így részt vehetett az országos megmérettetésen is, ahol 21. helyezést 
értek el.
Szavalóversenyeken, farsangokon mindig szerepelt, ha kellett egy-egy tánchoz ko-
reográfiát készített. Az énekkarnak 5 éve tagja, többször hallhattuk szólót énekelni 
is.
Tanulmányi eredménye minden évben kitűnő, több tantárgyból szaktárgyi dicsére-
tet kapott. Műveltsége, olvasottsága, segítőkészsége társai számára példaértékű.
A versenyek még nem értek véget Viki számára. Június 19-én a Czuczor Gergely 
Nyelvművelő Verseny országos fordulóján képviseli iskolánkat.
Tanulmányait Pécsett, a Pécsi Művészeti Gimnázium Dráma Tagozatán folytatja, 
ahol a felvételi rangsorban 1. helyen áll.
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Noszlopy-díj
kiemelkedő művészeti munkáért

Lákovics Lóránt 8.c
Lóránt első osztályos kora óta aktív táncosa a művészeti iskolának.
Csoportjaival rendszeres résztvevője az Együd Árpád néptáncversenynek, ahol 

arany, ezüst és bronz minősítéseket szerzett. 

Az idei tanévben az öt megyét megmozgató Gergely Napi 
Művészeti Fesztiválon neves szakmai zsűri előtt, szóló ka-
tegóriában mérettette meg magát, ahonnan arany minősí-
téssel tért haza. A zsűri elnöke, örökös aranysarkantyús 
táncos, a Felszállott a páva szólista győztese elismerően 
beszélt Loló előadásáról.

Kitartásának és szorgalmának köszönhetően több évvel 
előre jár a tanagyagban, mint társai.
A néptánc iránti alázatának köszönhetően a Baglas Nép-
táncegyüttes meghatározó táncosa.
Az évek során rendszeres résztvevője volt megyénk nép-
táncos műsorinak, versenyeinek.

2018 szeptembere óta tagja a BAGLAS Táncegyüttesnek
2019-ben, Gyenesdiáson, ARANY minősítést szerzett szólótáncosi kategóriában.
Tanulmányait a művészeti iskola továbbképző évfolyamán folytatja.
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Noszlopy Alapítványi-díj
Matuzán Bettina 8.b

 

Bettina tanulmányi eredménye a nyolc év során mindvégig 
4,5 feletti volt. Példamutató magatartásáért, szorgalmá-
ért többször kapott nevelőtestületi dicséretet. A művészeti 
iskola színjáték tanszakának tanulójaként több iskolai és 
városi műsorban is szerepelt. Halkszavú, de a közösségi 
munkában aktív.  Szüleivel együtt rendszeres támogatója 
az iskola által szervezett jótékonysági rendezvényeknek. 
Keszthelyen az Asbóth Sándor Szakgimnázium egész-
ségügy ágazatán tanul tovább, ahol érettségi után gyógy-
masszőr képesítés megszerzésére lesz lehetősége. 

Palkó Kincső Napsugár 8.b

 

Kincső hatodik osztályos kora óta iskolánk tanulója.

Társai között csendes, a felnőttekkel tisztelettudó. A ta-
nulásban szorgalmas, lelkiismeretes, szívesen segít társa-
inak.  Év végi bizonyítványa mindvégig jó rendű volt.  A rá 
bízott közösségi feladatokat mindig szívesen és jól teljesí-
tette. Barcson, a Dráva Völgye Szakgimnázium turisztika 
tagozatán folytatja tovább tanulmányait.
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Tanulmányi versenyek

Matematika

Bolyai Matematika Csapatverseny - 
megyei forduló

6. helyezett: 
Tóth Fedóra 6.c

Lengyel Petra 6.c
Bogyó Gergő 6.c

Gulyás Vivien 6.c
Felkészítő pedagógus: Bohár Zsófia 

Zrínyi Ilona Országos Matematika-
verseny-megyei forduló

9. helyezett: 
Lengyel Petra 6.c

Felkészítő pedagógus: Bohár Zsófia 

Kalmár László Matematikaverseny 
3. évfolyam 

Zsirai Nóra 3.b 4. helyezés 
Molnár Annabell 3.b 5. helyezés

Felkészítő pedagógus: 
Kissné Takács Ildikó

4. évfolyam 
Oláh Réka 4.c 3. helyezés 

Felkészítő pedagógus: Nagyné Réti Ildikó
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Tanulmányi versenyek

Kalmár László Matematikaverseny

4. évfolyam

Nemes Viktor 4.a 5. helyezés 

Csikvári Balázs 4.a 6. helyezés 
Felkészítő pedagógus: Markhard Zsoltné

5. évfolyam
 

Bohár Marcell 5.c 3. helyezés 

Bohár Zsófia 5.c 6. helyezés 
Felkészítő pedagógus: 
Kissné Ható Beatrix

7. évfolyam 

Bali Bálint 7.c 3. helyezés 
Felkészítő pedagógus: Bohár Zsófia

Péterffy Zoltán 7.a 4. helyezés 
Felkészítő pedagógus: 
Kissné Ható Beatrix
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Tanulmányi versenyek
Kalmár László Matematikaverseny

8. évfolyam 
Király János 8.c 3. helyezés

Felkészítő pedagógus: 
Kissné Ható Beatrix

Tantárgyat tanító pedagógus: 
Fülöp Beáta

Alapműveleti Matematikaverseny – 
megyei forduló

8. évfolyam
Király János 8.c 3. helyezés

Felkészítő pedagógus: 
Kissné Ható Beatrix

Tantárgyat tanító pedagógus: 
Fülöp Beáta

Különdíjban részesült (6. helyezettel meg-
egyező pontszámot ért el)

Bohár Bálint 5.c 
Felkésztő pedagógus: Kissné Ható Beatrix

XXIX. Varga Tamás Országos 
Matematikaverseny – megyei forduló 

8. évfolyam
Bresztovszky László 8.c 4. helyezés
Felkészítő pedagógus: Fülöp Beáta

Balatonkeresztúri ManóMatek 
Körzeti Matematikaverseny

2. helyezett:
Csikvári Balázs 4.a

Felkészítő pedagógus: Markhard Zsoltné

3. helyezett: 
Zsirai Nóra 3.b

Felkészítő pedagógus: 
Kissné Takács Ildikó 
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Tanulmányi versenyek
Magyar nyelv és irodalom

„Olvasás hete” vetélkedő  
alsó tagozat

1. helyezett csapat 2. évfolyamon
2.b osztály:
Cseh Erik

Kósi Benett
Térdig Dominik

1. helyezett csapat 3. évfolyamon: 
3.b osztály: 

Kovács Lilien
Molnár Annabell

Zsirai Nóra

1. helyezett csapat 4. évfolyamon: 
4. a osztály: 

Kántor Kiara
Nagy Eszter

Vipler Kornélia

„Olvasás hete” vetélkedő 
felső tagozat

1. helyezett csapat 5. évfolyamon: 
5.c osztály (I. csapata): 

Bohár Bálint
Bohár Marcell
Gadányi Márk

1. helyezett csapat 6. évfolyamon: 
6. c osztály (I. csapata):

Farkas Boglárka
Fehér Melissza

Tóth Fedóra

1. helyezett csapat 7. évfolyamon: 
7. a osztály (I. csapata): 

Baranyai Áron
Pintér Boglárka

Sohler Judit
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Tanulmányi versenyek
„Olvasás hete” vetélkedő 

felső tagozat
1. helyezett csapat 8. évfolyamon: 

8. c osztály (I. csapata): 
Borosán Dorottya

Molnár Lili
Térdig Viktória

nyelvÉSZ – Anyanyelvi Tanulmányi 
Verseny

5. helyezett: 
Térdig Viktória Mária 8.c

Felkészítő pedagógus: Kovácsné Horváth 
Zsuzsanna

6. helyezett: 
Zsirai Nóra 3.b

Felkészítő pedagógus: Rácz István, 
Balázsiné Miseta Rózsa

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny

2. helyezett csapat 8. évfolyamon:
Térdig Viktória

Tóth Eszter Ágnes
Mali Gergő 

Horváth Brigitta
Felkészítő pedagógus: Kovácsné Horváth 

Zsuzsanna 

5. helyezett csapat 3. évfolyamon: 
Bartha Bence
Molnár Máté 

Lantos Blanka
Zsirai Nóra 

Felkészítő pedagógusok: Balázsiné Miseta 
Rózsa és Rácz István 

6. helyezett 4. évfolyamon: 
Huszár Lili 

Magyar Zsombor
Mihálovics Hanna 

Felkészítő pedagógus: Domonkos Márta
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Tanulmányi versenyek

Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny – megyei forduló 

6. helyezett: 
Térdig Viktória 8.c 

Felkészítő pedagógus: 
Kovácsné Horváth Zsuzsanna

Kis nyelvőrök területi verseny 
Szépírás

1. helyezett:
Csizmadia Fanni 1.c

Felkészítő pedagógus: Kocza Anita

Verses mese 2. osztály: 
2. helyezett: 

Cseh Erik 2.b
Felkészítő pedagógus: 

Nikula András Csabáné

Szövegértés 3. évfolyam 
2. helyezett csapat: 
Bartha Bence 3.c
Kovács Lilien 3. b
Lantos Blanka 3.c

Felkészítő pedagógusok: 
Balázsiné Miseta Rózsa, Rácz István

Verses mese 3. osztály
3. helyezett

Horváth Gréta 3.a 
Felkészítő pedagógus: Nyakas Dóra

Szövegértés 4. évfolyam
1. helyezett csapat: 

Takács Gergő Boldizsár 4.c
Tóth Csanád Örs 4.c

Huszár Lilien 4.b
Felkészítő pedagógusok: 

Szabóné Androsics Mária, 
Domonkos Márta
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Tanulmányi versenyek

Czuczor Gergely nyelvművelő 
verseny – megyei forduló

5-6. évfolyam:
1. helyezett: Bognár Emese 5.c
2. helyezett: Lőrincz Bence 5.c  

Felkészítő pedagógus: Bőle Ágnes

7-8. évfolyam:
2.helyezett: Térdig Viktória 8.c

Felkészítő pedagógus: 
Kovácsné Horváth Zsuzsanna

 

Történelem

Dr. Gál József Somogy Megyei 
Honismereti Verseny 

3.helyezett csapat: 
Baranyai Áron 7.a

Garas Szimonetta 7.b
Péter Lolita 7.a
Sohler Judit 7.a

Felkészítő pedagógus: Horváth Judit

5.helyezett csapat: 
Lángi Nóra 6.a
Oláh Nóra 6.a

Lengyel Petra 6.c
Tomisa Sára 6.c

Felkészítő pedagógus: Horváth Judit
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Tanulmányi versenyek
Természetismeret

Kaán Károly XXVII. országos 
természet - és környezetismereti 

verseny - megyei forduló

2. helyezett: 
Spilák Vivien 6.b

Felkészítő pedagógus: 
Szijártóné Wirth Brigitta

6. helyezett: 
Bedő Korina Zoé 6.b

Felkészítő pedagógus: 
Szijártóné Wirth Brigitta

9. helyezett: 
Horváth Erna 6.b

Felkészítő pedagógus: 
Szijártóné Wirth Brigitta

XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz

Földtan verseny megyei forduló

1. helyezett: 
Bresztovszky László 8.c
Felkészítő pedagógus: 

Szijártóné Wirth Brigitta

XXVII. Teleki Pál Kárpát-medencei 
Földrajz – Földtan verseny országos döntő

23. helyezett
Bresztovszky László 8.c
Felkészítő pedagógus: 

Szijártóné Wirth Brigitta
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Tanulmányi versenyek
Fizika

XXIX. Öveges József 
Kárpát-medencei Fizikaverseny – 

megyei forduló

1. helyezett
Bresztovszky László 8.c

Felkészítő pedagógus: Schuller Tibor

XXIX. Öveges József 
Kárpát-medencei Fizikaverseny – 

országos döntő

29.helyezett
Bresztovszky László 8.c

Felkészítő pedagógus: Schuller Tibor

Informatika

Logo Országos Számítástechnikai 
Tanulmányi Verseny – regionális 

forduló
1.helyezett:

Bali Bálint 7.c

5.helyezett: 
Péterffy Zoltán 7.a

7.helyezett: 
Horváth Lilla 7.c

12.helyezett: 
Dózsa Kincső 7.c

Felkészítő pedagógus: Tamasián Péter

Logo Országos Számítástechnikai 
Tanulmányi Verseny  

országos döntő
12. helyezett

Bali Bálint 7.c
Felkészítő pedagógus: Tamasián Péter
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Tanulmányi versenyek
Bendegúz Tudásbajnokság 

Angol

5.évfolyam:
Hollósi Laura 5.b 10. helyezés

Felkészítő pedagógus: Pappné Kocsis 
Mónika

6. évfolyam: 
Lengyel Petra 6.c 5. helyezés 

Felkészítő pedagógus: Pappné Kocsis 
Mónika

Környezetismeret

2.évfolyam:
Tóth Flóra 2.a 8. helyezés

Felkészítő pedagógus: 
Guzsvineczné Darázs Andrea

3.évfolyam:
Szaka Hunor 3.b 2. helyezés

Felkészítő pedagógus: Kissné Takács 
Ildikó

Magyar nyelv

1. évfolyam:
Bozsek Bendegúz 1. a 5. helyezés

Felkészítő pedagógus: Tamás Henrietta, 
Kiss Csabáné 

Matematika
1. évfolyam: 

Bozsek Bendegúz 1.a 5. helyezés
Felkészítő pedagógus: Tamás Henrietta

2. évfolyam: 
Gallyas Ákos László 2.a 8. helyezés

Felkészítő pedagógus: 
Guzsvineczné Darázs Andrea
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Tanulmányi versenyek
3.évfolyam: 

Zsirai Nóra 3.b 8. helyezés
Felkészítő pedagógus: 
Kissné Takács Ildikó

6. évfolyam: 
Tóth Fedóra 6.c 4. helyezés

Lengyel Petra 6.c 8. helyezés 
Felkészítő pedagógus: Bohár Zsófia

ELC Hungary angol verseny 

6. évfolyam: 
Lengyel Petra 6.c 10. helyezés
Tomisa Sára 6.c 18. helyezés 

Felkészítő pedagógus: 
Pappné Kocsis Mónika

Katasztrófavédelem

Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny 
megyei döntő

1. helyezett csapat, IV. korcsoport 
fiú-leány:

Nikula András Bence 7.a
Térdig Viktória 8.c

Bresztovszky László 8.c
Dávid Tamás 8.c 

Felkészítő pedagógus: Markhard Zsolt

Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny 
országos döntő

14. helyezett csapat, IV. korcsoport 
fiú-leány:

Nikula András Bence 7.a
Térdig Viktória 8.c
Vincze Martin 8.c
Dávid Tamás 8.c 

Felkészítő pedagógus: Markhard Zsolt
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Sporteredmények
Labdarúgás

Futsal Diákolimpia Megyei Döntő 
I. korcsoport
3. helyezett:

Boda Zétény 1.a

Futsal Diákolimpia Megyei Döntő 
II. korcsoport

5. helyezett: 
Cser Bence 4.a
Rózsa Bence 4.c

Labdarúgás Diákolimpia Megyei 
Döntő I. korcsoport

6. helyezett csapatával: 
Boda Zétény 1.a
Kollár Balázs 1.c

Labdarúgás Diákolimpia Megyei 
Döntő II. korcsoport

2. helyezett csapatával: 
Csikvári Balázs 4.a

Rózsa Bence 4.c

Labdarúgás Diákolimpia Megyei 
Döntő IV. korcsoport

2. helyezett csapatával: 
Hajdu Richard 8.a 
Juhász Dávid 8.b
Mercz Márk 8.b

Trubek Dániel 8.b
Eszlári Péter Máté 8.b osztályos tanulók. 
(Mátét a torna legjobb kapusának is meg-

választották.)

Felkészítő pedagógusok: Kovács Bence, 
Markhard Zsolt
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Sporteredmények
Atlétika

Mezei Futás Megyei Döntő, Kaposvár

II. korcsoport, fiú
1. helyezett csapatával: 

Takács Gergő Boldizsár 4.c
Tóth Csanád Örs 4.c

II. korcsoport, lány
2. helyezett csapatával: 
Kutor Kitti Viktória 3.a

III. korcsoport, fiú
6. helyezett csapatával: 

Gerencsér Ármin 5.a
Bohár Bálint 5.c

Bohár Marcell 5.c

Mezei Futás Országos Döntő, Gödöllő

II. korcsoport, fiú
2. helyezett csapatával: 

Takács Gergő Boldizsár 4.c
Tóth Csanád 4.c

II. korcsoport, lány
18. helyezett csapatával:
Kutor Kitti Viktória 3.a

Atlétika Egyéni és Váltó Diákolimpia 
Megyei Döntő, Kaposvár

III. korcsoport távolugrás, lány
1. helyezett:

Bedő Korina Zoé 6.b

III. korcsoport kislabdahajítás, lány
2. helyezett: 

Fehér Veronika 6.c

III. korcsoport 60 m. síkfutás, lány
5. helyezett: 

Bedő Korina Zoé 6.b
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Sporteredmények

Atlétika Egyéni és Pályabajnokság 
Országos Döntő, Székesfehérvár

III. korcsoport távolugrás, lány
24.helyezett

Bedő Korina Zoé 6.b

Atlétika Többpróba Megyei Döntő, 
Kaposvár 

II. korcsoport, lány
4.helyezett csapatával:
Baranyai Jázmin 4.b

Kutor Kitti Viktória 3.a
Zelena Eszter 4.a

II. korcsoport, fiú
2.helyezett csapatával:

Takács Gergő Boldizsár 4.c

III. korcsoport, lány
3.helyezett csapatával: 

Fehér Veronika 6.c
Gyurka Barbara 6.a

Atlétika Többpróba Megyei Döntő

IV. korcsoport, lány
2.helyezett csapatával: 

Horváth Brigitta 8.c 

II. korcsoportos atlétika versenyek felké-
szítője: Magyar Viktor

III., IV. korcsoportos atlétikai versenyek 
felkészítője: Pék Petra
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Sporteredmények

Kosárlabda

Iskolánkból szép eredményeket értek el a 
város egyesületi kosárlabda csapatainak 

tagjai: 

Az U12 Országos gyermek kosárlabda 
bajnokság székesfehérvári régiójának al-
sóházában első helyen végeztek a Marcali 

Szürkefarkasok. 

Iskolánkból a csapat tagjai:
Bohár Bálint 5.c

Bohár Marcell 5.c
Kovács Attila 5.b

III.kcs Kosárlabda megyei diákolimpia 
döntő, Kaposvár

A Marcali általános iskolák közös csapa-
ta IV. helyen végzett.

Iskolánkból a csapat tagja: 
Bohár Marcell 5.c 

A Jr.Nba Iskolai kosárlabda bajnokság 
Dél-Nyugati csoportjában az öt fős cso-

port 4.helyén végzett a Houston Rockets 
néven szereplő csapatunk.
Iskolánkból a csapat tagjai:

Bohár Bálint 5.c
Bohár Marcell 5.c 

U16 Regionális Kadett Kosárlabda baj-
nokság dél-nyugati csoportjában alap-
szakasz első, regionális döntő második 

helyezést ért el Vincze Martin 8.c osztá-
lyos tanuló. 

Felkészítő pedagógus: Magyar Viktor
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Sporteredmények
Kézilabda 

Szivacskézilabda

Szivacskézilabda csapataink idén is nagyszerűen szerepeltek az országos kisisko-
lás bajnokságban. Csapataink a 2018/2019-es szezonban három alkalommal jártak 
Balatonbogláron, egyszer Kozármislenyben és Nagyatádon. A Zákányi Bálint régi-
óban szereplő összes csapattal megmérkőztek, nem vallva szégyent. 

U8 csapat tagjai: 
Marton Léna, Erdődi-Bauer Flóra, Illés Liána, Nagy Linett, Katona Kincső, Moz-
sár Hanna, Rózsa Eliza, Komondi Veronika Nilla, Horváth Alexandra

U9 csapat tagjai: 
Weinhardt Anna, Máté Anna, Bogdán Laura, Brandtmüller Csenge Anna, Hafner 
Natasa, Gyurka Nóra, Kissantal Lili, Kósi Rebeka, Németh Melissza, Szabó Leona 
Vivien, Kántor Hanna

U10-U11 csapat tagjai: 
Kutor Kitti Viktória, Komondi Boglárka, Csillag Leila, Nagy Eszter, László Bian-
ka, Vörös Noémi, Istenes Regina

Kézilabda
Márciusban rendezték meg a III. korcsoportos lány kézilabda Diákolimpia megyei 
döntőjét. A III. korcsoportos lányok a 2. helyen végeztek. A csapat tagjai iskolánk-
ból: 

Gulyás Vivien 6.c
Tomisa Sára 6.c
Tóth Fedóra 6.c

Fehér Veronika 6.c
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Sporteredmények
Sakk

Somogy Megyei Sakk Grand Prix 
versenysorozat

2. helyezett: 
Tamás Zsófia 4.a 

Somogy Megyei Diákolimpia 
Sakk Egyéni Döntő

3. helyezett:
Tamás Bálint 3.b 

Somogy Megyei Diákolimpia 
Sakkcsapat Döntő

1. helyezett:
Tamás Bálint 3.b

Országos Diákolimpia Sakkcsapart
20. helyezés csapatban: 

Tamás Bálint 3.b 

Íjászat

HDH-IAA 3D Világbajnokság – 
Moosburg 
1. helyezett: 

Bogyó Gergő 6.c
Teremíjász OB kvalifikáció-Marcali 

(ÚJ ORSZÁGOS CSÚCS)
1. helyezett: 

Bogyó Gergő 6.c
WA Teremíjász Országos Bajnokság 

(ÚJ ORSZÁGOS CSÚCS)
1. helyezett: 

Bogyó Gergő 6.c
3D Évadnyitó Minősítő verseny

1. helyezett: 
Bogyó Gergő 6.c

3D GP, OB kvalifikáció, 
minősítő verseny

1. helyezett: 
Bogyó Gergő 6.c
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Sporteredmények
Aquatlon

XXI. Aquatlon 2019 Dél-nyugati 
Regionális döntő, Balatonboglár

Tóth Csanád Örs 4.c, 1. helyezett
Detrich Luca 5.c, 3. helyezett

Tenisz
B kategóriás Tenisz diákolimpia 

országos döntős a IV. korcsoportos 
lány és fiú csapatunk:

Lányok: 
Borosán Dorottya 8.c, 
Horváth Brigitta 8.c, 
Pandúr Jázmin 7.a

Fiúk: 
Vincze Martin 8.c, 
Pandúr Ármin 7.a

B kategória  Tenisz diákolimpia or-
szágos döntő – Balatonboglár 

2. helyezettek csapatban, I. korcsoport: 
Gadányi Hédi 2.a

Horváth Alexandra 1.a

Felkészítő pedagógus: Magyar Viktor

Ju-Jitsu

G4 Liga- Ju-jitsu - Kartal 
Takács Gergő Boldizsár 4.c, 2 aranyérem, 

1 bronzérem

IV. BJJ. Austrien Open, Leobersdorf 
(Ausztria)

Takács Gergő Boldizsár 4.c, 1 ezüstérem 

G4 Liga-Veszprém 
Takács Gergő Boldizsár 4.c, 2 aranyérem 
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Sporteredmények
17. Ju-Jitsu Rangsorverseny, 

Dunakeszi
Takács Gergő Boldizsár 4.c, 3 aranyérem 

Takács Anna Szilvia 4.c, 2 ezüstérem
Kiss Gergő 4.c, bronzérem

Járfás Tamás 8.b, 1 aranyérem, 1 ezüsté-
rem 

G4 Liga, Szeged
Takács Gergő Boldizsár 4.c, 2 aranyérem

Ju-jitsu Magyar Bajnokság, 
Dunakeszi

Takács Gergő Boldizsár 4.c, 1 aranyérem, 
1 ezüstérem 

G4 Liga, Budapest
Takács Gergő Boldizsár 4.c, 1 aranyérem, 

1 bronzérem

Maribor Open Ju-jitsu Európai 
Bajnokság, Maribor (Szlovénia)

Takács Gergő Boldizsár 4.c, 1 aranyérem 

Ju-jitsu rangsorverseny, Jászapáti
Takács Gergő Boldizsár 4.c, 3 aranyérem, 

1 ezüstérem

G4 Liga, Érsekújvár (Szlovákia)
Takács Gergő Boldizsár 4.c, 2 ezüstérem, 

1 bronzérem 

Ju-jitsu Budapest Open, Budapest
Takács Gergő Boldizsár 4.c, 1 aranyérem, 

1 bronzérem
Takács Anna Szilvia 4.c, 1 ezüstérem

Járfás Tamás 8.b, bronzérem

DIÁKOLIMPIA Grappling Országos 
döntő, Kiskunfélegyháza  

Takács Gergő Boldizsár 4.c,1 aranyérem, 
1 ezüstérem

Takács Anna Szilvia 4.c, 2 aranyérem
Járfás Tamás 8.b, 4. és 6. helyezés
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Sporteredmények
Úszás

Somogy- Zala megyei régiós 
körverseny I. forduló- Keszthely

Detrich Viktor, 1.a
25 m gyorsúszás 1. hely
25 m hátúszás 1. hely
25 m mellúszás 1. hely

Nyugat-Dunántúli Régió Bajnokság, 
Szombathely

Tóth Csanád Örs, 4.c
5. helyezett 50 méter mellúszás
6. helyezett 50 méter hátúszás

7. helyezett 50 méter gyorsúszás

XXXIV. Bácsvíz Kupa, Kecskemét
Detrich Luca, 5.c

1500 m gyorsúszás 4. hely
200 m hátúszás 2. hely

200 m vegyes úszás 2. hely
Detrich Viktor, 1.a

50 m pillangóúszás 2. hely

III. Cápa Országos Bajnokság, 
Miskolc 

Detrich Luca, 5.c
100 méter gyorsúszás 8. helyezett
200 méter gyorsúszás 10. helyezett
400 méter gyorsúszás 10. helyezett
800 méter gyorsúszás 10. helyezett

II. Őszi Kupa, Kecskemét
Detrich Luca 5.c

400 méter gyorsúszás 1. helyezett
400 méter vegyes úszás 1. helyezett

4*50 méter női váltó 3. helyezett

XVI. Claudius Kupa, Szombathely
Detrich Luca 5.c

200 méter mellúszás 3. helyezett

Diákolimpia Körzeti döntő, Marcali
Detrich Viktor, 1.a

50 méter mellúszás 1. helyezett
50 méter gyorsúszás 2. helyezett

8-11 korosztályos úszóverseny, 
Székesfehérvár 
Gadányi Márk 5.c

200 m fiú hátúszás 5. hely
400 m fiú gyorsúszás 4. hely

Detrich Luca 5.c
400 m gyorsúszás 2. hely
200 m mellúszás 2. hely

400 m vegyes úszás 2. hely

Detrich Viktor 1.a 
50 m mellúszás 3. hely

V. HE-DO Pro Agria Cikluszáró 
Nemzetközi Úszóverseny, Eger 

Gadányi Márk 5.c
200 m fiú vegyesúszás 10 hely
50 m fiú pillangóúszás 12. hely
100 m fiú gyorsúszás 14. hely

200 m fiú hátúszás 9. hely
50 m fiú hátúszás 5. hely DÖNTŐ 7. hely

100 m fiú hátúszás 9. hely 
200 m fiú gyorsúszás 7. hely 
200 m fiú hátúszás 9. hely
50 m fiú gyorsúszás 4 hely 

DÖNTŐ 3. hely

Úszó Diákolimpia Somogy 
Megyei Döntő, Kaposvár

Gadányi Hédi 2.a, I. korcsoport
50 m leány gyorsúszás 4. hely
50 m leány hátúszás 6. hely

Gadányi Márk 5.c, II. korcsoport
50 m fiú gyorsúszás 3. hely
50 m fiú hátúszás 2. hely
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Sporteredmények
Detrich Luca 5.c

50 méter hátúszás 3. helyezett
50 méter mellúszás 2. helyezett

Colonia Claudius Sabariensum 
Bajnokság II. forduló, Szombathely 

Gadányi Márk 5.c
50 m fiú mellúszás 5. hely
50 m fiú gyorsúszás 3. hely
50 m fiú hátúszás 3. hely

200 m fiú gyorsúszás 4. hely
400 m fiú gyorsúszás 5. hely

Gadányi Hédi 2.a
50 m leány mellúszás 11. hely
200 m leány hátúszás 4. hely
50 m leány gyorsúszás 8. hely

50 m leányhátúszás 5. hely
200 m leány gyorsúszás 2. hely

50 m leány pillangóúszás 3. hely
400 m leány gyorsúszás 1. hely

Detrich Luca 5.c 
200 m hátúszás 1. hely

200 m vegyes úszás  3. hely
50 m mellúszás 3. hely

200 m gyorsúszás 5. hely

Farkas Boglárka Sára 6.c
200 m hátúszás 13. hely
400 m gyorsúszás 8. hely

51. Csík Ferenc Úszó Emlékverseny, 
Kaposvár  

Gadányi Hédi 2.a
100 m leány mellúszás 1. hely
50 m leány gyorsúszás 1. hely
50 m leány hátúszás 2. hely
100 m leány hátúszás 1. hely
50 m leány pillangó 1. hely

100 m leány gyorsúszás 1. hely

Gadányi Márk 5.c (a 2007-es korcsoport-
tal együtt értékelve):

200 m fiú gyorsúszás 18. hely
200 m fiú hátúszás 12. hely
100 m fiú hátúszás 13. hely

100 m fiú gyorsúszás 15. hely

V. HE-DO Pro Agria Cikluszáró Nem-
zetközi Úszóverseny

Gadányi Hédi 2.a
50 m leány pillangóúszás 11 hely (2011 

születésűek között 7. hely)
100 m leány gyorsúszás 5. hely, (2011 

születésűek között 2. hely) 
50 m leány mellúszás 12. hely (2011 szü-

letésűek között 7. hely)
100 m leány pillangóúszás 7. hely (2011 

születésűek között 3. hely) 
100 m leány mellúszás 14. hely 

50 m leány hátúszás  5. hely (2011 szüle-
tésűek között 2. hely)

100 m leány hátúszás 8. hely (2011 szü-
letésűek között 2. hely) 

Somogy- Zala megyei régiós körver-
seny III. forduló- Csurgó

Detrich Viktor 1.a 
25 méter gyorsúszás 1. helyezett
25 méter hátúszás 1. helyezett
25 méter mellúszás 1. helyezett

100 méter vegyesúszás 2. helyezett

Somogy - Zala megyei régiós 
körverseny IV. forduló - Lenti

Detrich Viktor 1.a 
33 1/3 méter hátúszás 1. helyezett
33 1/3 méter mellúszás 1. helyezett
33 1/3 méter gyorsúszás 3. helyezett

Jángli Ádám 1.a
33 1/3 méter hátúszás 5. helyezett
33 1/3 méter mellúszás 6. helyezett
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Sporteredmények
Delfin - Béka Országos Rangadó, 

Budapest

Detrich Viktor 1.a
50 méter hátúszás 3. helyezett 

50 méter pillangóúszás 3. helyezett 
100 méter hátúszás 4. helyezett 

100 méter gyorsúszás 6. helyezett 
50 méter mellúszás 6. helyezett 

100 méter gyorsúszás 11. helyezett  

IX. MCM Diamant Kupa- Kaposvár
Detrich Luca 5,c

400 m uszonyos gyorsúszás 1. hely

XXXVI. Gyermek Uszonyos és 
Búvárúszó Országos Bajnokság - 

Kecskemét
Detrich Luca 5.c

200 m uszonyos gyorsúszás 1. helyezett- 
országos bajnok

400 m uszonyos gyorsúszás 1. helyezett- 
országos bajnok

50 m uszonyos gyorsúszás 3. helyezett
100 m uszonyos gyorsúszás 2. helyezett

100 m delfin úszás 3. helyezett
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Sport kitüntetések
2019. április 4-én a Művelődési Ház színháztermében megrendezett ünnepségen 
Dr. Sütő László Marcali Város Polgármestere átadta Marcali Város 2018 évi Sport 
Díjait. A kitüntetett sportolók a 2018 évben elért eredményeikért kapták az elis-
merést. 

Év utánpótlás sportolója díjban részesült:
Bogyó Gergő íjász

Év utánpótlás sportolója díjban részesült: 
Takács Gergő ju-jitsu versenyző

Az Év Sportcsapata 2018. – a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola II. korcsoportos országos diákolimpia 5. helyezett fiú mezeifutó 

csapata
A marcali csapat tagja:

Csomó Bence, Horváth Márton Benedek,
Tamasián Bernát Farkas, Virág Ádám - Mikszáth iskola,

Tóth Csanád Örs - Noszlopy Iskola,
Felkészítő: Magyar Viktor testnevelő
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Egyéb eredmények
Magyar Katolikus Püspöki Konfe-

rencia rajzpályázat
2018. november 17-én, a budapesti 
szent István bazilikában Erdő Péter 
bíboros, Esztergom-budapesti érsek át-
adta a Magyar katolikus Püspökkari 
Konferencia által meghirdetett rajz- és 
fotópályázat díjait. Az 5-6.osztályos ka-
tegóriában országos 3. díjban részesí-
tették Fehér Veronika, Marcali Noszlo-
py Gáspár Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulójának (Kapos-
vári Egyházmegye) „Utolsó vacsora” 
című rajzát. Veronika szüleivel együtt 
megjelent az átadáson és a bíboros úr-
tól vehette át a harmadiknak járó díjat. 

Marcali és Környéke Hagyo-
mányőrző Ipartestület által rende-
zett költészet napi szavalóverse-

nyen: 
Fehér Barbara 5.c I. helyezett
Szabó Regina 5.c III. helyezett

TársasBázis pályázat
A Marcali Művelődési Központ és a 
TársasBázis közössége alkotói pályáza-
tot hirdetett alsó és felső tagozatos di-
ákok részére az alábbi témakörökben:
1. Társasozni jó! - rajzpályázat
2. Az én társasjátékom - alkotói pályá-
zat
Hervai Mirella és Garas Szimonetta 7.b 
osztályos tanulók a második kategóriá-
ban valósították meg és készítették el 
társasjáték ötletüket. Társasjátékuk az 
első helyezett lett. 

Böngész Matematikaverseny, 
országos forduló, Gödöllő

Bozsek Bendegúz 1.a I. helyzett
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Osztályok
1.a 

Osztályfőnök: Tamás Henrietta
Osztálytanító: Babainé Mikó Beáta, 

Kiss Csabáné

Boda Zétény, Bogdán Barbara Gabriella, 
Bogdán Erik, Bogdán Melinda Bianka, 
Bozsek Bendegúz, Detrich Viktor, Far-
kas Barnabás László, Horváth Alexandra, 
Horváth Dominik, Horváth Péter, Jángli 
Ádám, Katona Kincső, Komondi Veronika 
Nilla, Kovács Dorka, Marton Léna, Moho-
vics Ákos András, Mozsár Hanna, Orsós 
Jázmin Orsolya, Rózsa Eliza, Szabó Liliá-

na, Zsók László Barnabás

1.b
Osztályfőnök: Völgyesi Attiláné 

Osztálytanító: Kuruczné Gazdag Erika

Balázs Attila, Bogdán Luca Angelika, 
Bogdán Szimonetta, Hajdu Alexandra, 
Járosi Dániel, Kalányos Edina, Kovács 
Kíra Rubina, Mirkó Kristóf Péter, Mold-
vai Marcell, Molnár Kristóf, Németh Jo-
hanna, Orsós Adrián Patrik, Péterfai 
Nóra, Simon László Balázs, Subicz Máté, 

Vörös Noémi

1.c
Osztályfőnök: Kocza Anita
Osztálytanító: Kiss Beáta, 

Pappné Kocsis Mónika

Bogdán Laura Mária, Bogdán Leila Ra-
móna, Czuppon Lili, Csizmadia Fanni, 
Erdődi-Bauer Flóra Jázmin, Gelencsér 
Petra, Horváth Szabolcs, Illés Liána, Kol-
lár Balázs, Kovács Hanna Dorina, Kur-
mai Barnabás, Lin Pin Jui, Nagy Linett, 
Németh Ágnes, Ninkó Lilla, Orsós Ádám 
Gábor, Orsós Erik, Piszker Georgina Te-

réz, Takács Ábel, Tinó Rebeka Anna
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Osztályok
2.a 

Osztályfőnök: Tóthné Laczó Erika
Osztálytanító: Guzsvineczné Darázs And-

rea
Bogdán Kevin Áron, Bogdán Rómeó, Bo-
gyó Hanna Liza, Derdák Balázs, Gadányi 
Hédi, Gallyas Ákos László, Horváth Szi-
lárd, Huszár Kristóf Lajos, Jánszki Lara 
Bianka, Kovács Borbála Emma, Marci 
Gergely György, Mohai Dominik, Mohai 
Maximilián, Tóth Flóra, Völfinger Rubina

2.b
Osztályfőnök: Nikula András Csabáné
Osztálytanító: Lauerné Németh Lívia

Besenczki Luca, Bogdán Péter Marcell, 
Csajkás Máté, Cseh Erik, Fehér Bálint, 
Fitos Bálint, Gyurka Dáriusz, Gyurka 
Nóra, Hafner Natasa, Horváth Konrád, 
Joó Tamás Barnabás, Komlódi Flóra, Kósi 
Benett, Kovács András Nikolasz, László 
Kíra Kármen, Lin Yu Wei, Térdig Domi-

nik László, Tófeji Ádám, Tófeji Noémi

2.c
Osztályfőnök: Igaz Ferencné
Osztálytanító: Tóth Róbert

Balázs Zsolt, Bálint Roland, Bocskai 
Sára, Buzsáki Hanna, Gyergyák Jázmin, 
Kántor Hanna, Kiss Leila Titanilla, Kósi 
Rebeka, Kottán Veronika, Kovács Áron, 
Máté Anna, Molnár Noémi, Orsós Attila, 
Péter Bence, Rigó Zsombor, Sándor Pat-

rik, Staub Fanni Lili, Weinhardt Anna
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Osztályok
3.a

Osztályfőnök: Csentei Gabriella
Osztálytanító: Nyakas Dóra

Andi Hunor Imre, Bebes Bence, Bogdán 
Benjámin Lajos, Brandtmüller Csenge 
Anna, Csillag Leila, Csillag Nándor, Gaál 
Kamilla, Gyovai Kíra Eszter, Horváth 
Gréta, Huszár Milán, Komondi Boglárka, 
Kottán Szilárd Norbert, Kovács Bence, 
Kovács Endre Péter, Kutor Kitti Viktó-
ria, Madarász Lehel, Miklovics Richárd, 
Németh Melissza, Orsós Vivien, Sztojka 

Ruben Zeusz, Varga Botond Balázs

3.b
Osztályfőnök: Kissné Takács Ildikó

Osztálytanító: Rácz István

Bognár Ákos, Bognár Imre, Boldogh 
Ádám, Dávid Miklós, Gál Ketrin, Gyer-
gyák Barbara, Györkös, Dominika Blan-
ka, Karancz Nóra, Kerényi Patrik, Kolom-
pár Rudolf Máté, Kovács Lilien, Lakatos 
Virág Angyalka, Máté Bence, Molnár An-
nabell, Nagy Noel, Szabó Leona Vivien, 
Szaka Hunor, Tamás Bálint, Tóth Zétény, 

Vörös Gréta, Zsirai Nóra

3.c
Osztályfőnök: Balázsiné Miseta Rózsa

Osztálytanító: Rózsáné Nagy Elza

Bartha Bence, Bejczi Kármen, Czene 
Gusztáv, Gerencsér Róbert György, Gru-
ber Erika, Hajdu Barbara, Hidasi Lász-
ló Noel, Horváth Dália Loretta, Horváth 
Zsaklin, Karnics Dávid, Kisantal Lili, 
Lantos Blanka, László Bianka, Majai 
Beatrix, Molnár Máté, Orbán Fanni Lilla, 

Ponyeczki Zoltán
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Osztályok
4.a 

Osztályfőnök: Markhard Zsoltné
Osztálytanító: Magyar Viktor

Bogdán János, Bonczek Jázmin, Cser 
Bence, Csikvári Balázs, Horváth Zalán, 
Kámán Zsolt, Kántor Kiara, Miklovics 
Norbert Szebasztián, Mozsár Diána, Nagy 
Eszter, Nemes Viktor, Pallér Bence, Sá-
móczi Bálint, Szelhoffer Klaudia, Takács 
Barnabás, Tamás Zsófia, Vipler Kornélia, 

Zelena Eszter

4.b
Osztályfőnök: Domonkos Márta

Osztálytanító: Szilágyiné Pozsár Beáta, 
Héri Jánosné, Varga Jánosné

Baranyai Jázmin, Bognár Ramóna, Haf-
ner Netta, Hervai Cintia, Hervai Tamás, 
Huszár Lilien, Juhász, Richárd Károly, 
Kovács Vivien Vanda, Kurmai Sára Debó-
ra, Magyar Zsombor, Márkus Bálint, Mi-
hálovics Hanna, Nagy Ármin, Orbán Diá-
na Lili, Schmid Attila Róbert, Tóth Bálint, 

Varga Bianka, Varga Réka

4.c
Osztályfőnök: Szabóné Androsics Mária

Osztálytanító: Nagyné Réti Ildikó

Ángyán Marcell, Balogh Attila, Balogh 
Márk, Cadar Zsófia, Istenes Regina, Kiss 
Gergő Tamás, Kósi Ákos György, Lauer 
Péter, Markhard Luca Sára, Nyári Glória 
Fanni, Oláh Réka, Rádics Rozina, Rózsa 
Bence, Takács Anna Szilvia, Takács Ger-
gő Boldizsár, Teszári Milán, Tóth Csanád 
Örs, Varga Boróka, Vörös Krisztián, Vö-

rös Noémi
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Osztályok
5.a

Osztályfőnök: Fülöp Beáta 
Bakonyi Ronaldó Balázs, Balogh Nárcisz, 
Barcsi Beáta, Bogdán Doroti, Borsi Zsófia, 
Czene Rafael Zsolt, Csonka Dávid Ákos, 
Drávecz Szabolcs Ferenc, Dunkler Bian-
ka, Faházi Szebasztián Martin, Geren-
csér Ármin, Herczeg Péter Sándor, Hor-
váth Levente, Horváth Mirjam Gréti, Kiss 
Kincső Vivien, Kovács Tamara, Krisztián 
Ferdinánd, Kuti Katrin, Kuti Kevin Nor-
bert, Maronics Nóra, Muk Dániel, Rigler 
Zoé Kincső, Simon Kitti, Szalai Bálint, 
Szatmári Zsombor, Szepesi Eleonóra, 

Temaj Melina, Trubek Bence

5.b
Osztályfőnök: Pappné Kocsis Mónika

Bálint Vanessza, Balogh Vanessza, Benkő 
Botond, Bogdán János, Bogdán Melissza, 
Böröcz Karolina, Csáki Réka, Gál András, 
Gazda Noémi, Hollósi Laura, Horváth En-
rikó, Horváth Kamilla, Horváth Viktória, 
Juhász Anna, Juhász Helka, Király Júlia, 
Kovács Attila, Kovács Gábor, Kovács Na-
tália, Laki Kornélia, Málovics Zsombor, 
Meiszterics Vivien, Molnár Márk, Orsós 
Ádám, Rudolf Dániel György, Tápler Kin-

ga, Trubek Viola, Völfinger Lola Amina

5.c
Osztályfőnök: Bőle Ágnes 

Bakonyi Zsolt Ferenc, Boda Mirtill, Bog-
dán Erika, Bogdán János, Bogdán Lász-
ló, Bognár Emese, Bohár Bálint, Bohár 
Marcell, Bohár Zsófia, Detrich Luca, Falk 
Viktória Erika, Fehér Barbara, Gadányi 
Márk, Horváth Dorottya, Király Kris-
tóf, Kovács Dániel, Liszkai Rozi, Lőrincz 
Bence Béla, Molnár Lilien, Rózsa Dorka, 
Sárközi Natália Brigitta, Simon Bence, 
Simon Gábor, Szabó Regina Dorottya, 

Térdig Júlia Anna
Tripkovics Zselyke, Vörös Marcell Botond
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Osztályok
6.a

Osztályfőnök: Lauer Péter
Ágoston Gábor Patrik, Bájhóber Bend-
egúz, Baranyai Mercédesz, Bogdán Ba-

lázs, Bombosz Domonkos
Csécs Angéla, Derdák Nikoletta, Fehér-
vári Ádám, Gyurka Barbara, Hajdu Ba-
lázs, Kiss Regina, Kósi Dominik, Kovács 
Alexandra, Kovács József Bence, Lángi 
Csaba, Lángi Nóra, Markovits Martin 
Marcell, Mozsolics Dominika, Németh 
Vanessza, Németh Virgínia Virág, Oláh 
Nóra, Szélesi Elvira Eszter, Vida Miklós 

György, Zelena Réka

6.b
Osztályfőnök: Kiss Beáta

Balogh Zsombor, Bedő Korina Zoé, Beré-
nyi Lili, Bogdán Bernadett, Dolgos Szon-
ja, Élő Keán, Fáncsi Viola, Farkas Dániel, 
Horváth Erna, Horváth Leila, Kalocsa Ro-
land Dominik, Mándli Martin, Miklovics 
Kristóf, Németh Emese, Pető Nikolett, Si-
mon Ramóna, Spilák Vivien, Staub Rebe-

ka, Vajai Romina Cintia

6.c
Osztályfőnök: Horváth Gabriella

Bene Dániel, Bihari Barna, Bogdán Eugé-
nia, Bogyó Gergő, Borsos Levente, Csatári 
Márk, Csikvári Tamás, Farkas Boglárka 
Sára, Fehér Melissza, Fehér Veronika, 
Göndöcs Szabolcs, Gróf Violetta, Gulyás 
Vivien, Hajdu Gabriella, Horváth Ené, 
Kontra Péter, Kovács Dávid Tibor, Kovács 
Tímea, Lengyel Petra, Mali Melitta, Ma-
tuzán Dávid, Molnár-Nagy Tamás, Nemes 

Ákos, Tomisa Sára, Tóth Fedóra
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Osztályok
7.a

Osztályfőnök: Horváth Judit
Baranyai Áron, Bodrogi Regina, Bogdán 
Klaudia, Borsi Fanni, Fehérvári Roland, 
Juhász Hunor, Kollár Bence, Kovács 
Kornél Valentin, Kutor Kornélia, Málo-
vics Máté, Nagy Bettina, Németh Réka, 
Németh Viktória, Nikula András Bence, 
Pandur Ármin, Pandur Jázmin, Péter Lo-
lita, Péterffy Zoltán, Pintér Boglárka, Sin-
ka Líviusz, Sohler Judit, Szabó Mihály, 

Teleki Ádám

7.b
Osztályfőnök: Weinhardt Norbert

Balog Zsolt, Balogh Amanda, Bogdán 
Mária, Bogdán Tamara, Borsodi-Bozsó 
Dorottya Kíra, Fitos Dorina, Fülöp Kor-
nél, Garas Szimonetta Dorina, Hervai 
Mirella, Horváth Attila Adrián, Horváth 
Jázmin, Járosi Nóra, Kereszt Norman, 
Kovács Raul, Kuti Sándor, Lőrincz Bence, 
Miklovics Márk Rudolf, Mikola Sára Má-
ria, Nagy Regina, Orsós Lívia Magdolna, 
Orsós Sándor, Őri Viktor, Simon Gusztáv, 

Szabó Gabriella, Tomisa Máté Róbert

7.c
Osztályfőnök: Horváth Zoltánné

Bali Bálint, Bognár Liliána, Czibula Ber-
talan, Dózsa Kincső Bianka, Egri Kristóf, 
Erdődi Johanna Réka, Gerencsér Laura, 
Horváth Lilla, Jenovai Dominik Roland, 
József Attila, Kuti Beáta Terézia, Kuti 
Viktória, Macsicza Patrik, Miklós Bá-
lint, Molnár Milán, Nagy Róbert, Pandur 
Alexandra, Rudolf Liliána, Sikter Edina, 
Sikter Evelin, Szabó Csaba József, Szita 
Bence József, Varga Gyula Miklós, Zsebők 

Dávid Ferenc
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Osztályok
8.a

Osztályfőnök: Mánfayné Nyakas Andrea
Bogdán Erik, Csonka Anita, Dongó Laura Virág, Fábos Réka, Farkas Izabella, Fát-
rai Bálint Gergő, Gájer Karolina, Göntér Alexa Blanka, Hajdu Richárd, Horváth 
Dorina Nikoletta, Kósi Réka, Kovács Eliza, Mándli Dorina, Mándli Veronika Nilla, 
Orbán Tamara Emília, Orsós Eszter, Patka Nikoletta, Pecsuvácz Béla, Sárdi Ger-
gely, Schoner Anna Galina, Schoner Lillija Natascha, Tóth Alexandra, Tóth András 

Szabolcs

8.b
Osztályfőnök: Zajcsukné Páhi Katalin

Bertalan Bence Attila, Bódis Zsanna Míra, Bogdán Ilona, Csitkei József Tamás, 
Eszlári Péter Máté, Horváth Zente, Járfás Tamás, Juhász Dávid Attila, Kapitány 
Kitti, Matuzán Bettina, Mercz Márk, Mercz Milán, Nagy Vanda, Palkó Kincső Nap-
sugár, Pardi Balázs, Pocsai Krisztina, Sulyok Veronika Gréta, Tálos Patrik, Trubek 

Dániel
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Osztályok

8.c
Osztályfőnök: Kovácsné Horváth Zsuzsanna

Balogh Boglárka, Balogh Nóra, Bedő Misell Lea, Bogdán Martin, Borosán Doroty-
tya, Bresztovszky László, Dávid Tamás, Dobó Melinda, Girikter Tamara, Horváth 
Brigitta, Király János, Kocsis Dominik Gergő, Lákovics Levente, Lákovics Lóránt, 
Mali Gergő, Molnár Lili, Potyondi Előd, Térdig Viktória Mária, Tóth Eszter Ágnes, 

Vincze Martin
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Testvériskolás Pályázatunk
A pályázat keretén belül iskolánk vendége volt Huzella Péter Kossuth-díjas zene-
szerző, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének örökös tagja, aki húsz 
évig zenélt a Kaláka zenekarban, majd szólópályára lépett, gyerekeknek szóló mű-
soraival járja az országot, világot. Előadása Kányádi Sándor és Tóth Krisztina álla-
tos verseire épült. Zenés, játékos, közösen éneklős kirándulás a ház körül, a kertben 
az erdőben és az állatkertben! Vendégünk volt Buga Mihály újságíró, rekreációs 
szakember, a Parlament TV és a LifeNetwork korábbi szerkesztője, aki interaktív 
beszélgetéssel, a gyerekek számára érthető prezentációval napjaink bonyolult poli-
tikai-társadalmi rendszerébe kalauzolta a gyerekeket. Március 15-i nemzeti ünne-
pünk közeledtével egy drámai konvenciókat is felhasználó előadás részesei lehettek 
iskolánk tanulói. Az előadás a március 15-i eseményeket nem értelmileg, hanem 
érzelmileg dolgozta fel, felhasználva a következő kifejezéseket, gondolatokat: rab-
ság, börtön, szabadság, hit. Az előadás szakított a szokványos március 15-i ünnepi 
előadások, műsorok jellegével is, mert nem a történelmiség, hanem a gyerekek gon-
dolatai és tettei határozták meg az előadás menetét. 
A tanévben vendégül láttuk az Ádándi Fekete István Általános Iskola tanulóit és 
pedagógusait is, akik bepillantást nyerhettek iskolánk életébe. Április végén Bán-
hidi Krisztián énekes, színész a nemzetközi eredményeket magáénak tudható nyír-
egyházi ZIG Singers kórus tagja látogatott el hozzánk, aki a Hang-Szín művészeti 
iskola vezető tanára, de játszik a Móricz Zsigmond Színházban is. Tarány Tamás 
nevét az X-Faktorban ismerte meg az ország. A bonyhádi származású, Budapesten 
élő énekes a tehetségkutatóban 25 éven felüliek csoportjába került, Malek Miklós 
mentoráltjaként egészen a negyedik helyezésig jutott. Iskolánkban május elején 
lépett fel, ahol ismert dalok közül válogatott diákközönségének. 
Május végén egy érzékenyítő tréning zárta az éves programsorozatot.
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Nevelőtestület
Babainé Mikó Beáta
Balázsiné Miseta Rózsa
Bohár Zsófia
Boros Gábor János
Bőle Ágnes
Csentei Gabriella
Domonkos Márta Piroska
Fülöp Beáta
Guzsvineczné Darázs Andrea
Horváth Gabriella
Horváth Judit
Horváth Zoltánné
Igaz Ferencné
Juhászné Kis Gabriella
Kiss Beáta
Kiss Csabáné
Kiss Katalin
Kissné Ható Beatrix
Kissné Takács Ildikó
Kocza Anita
Kovács Bence
Kovácsné Hajdu Erzsébet Gyöngyi
Kovácsné Horváth Zsuzsanna
Kuruczné Gazdag Erika
Lauer Péter
Lauerné Németh Lívia Klára
Magyar Viktor

Mánfayné Nyakas Andrea
Markhard Zsolt
Markhard Zsoltné
Nadrai Beáta
Nagy Anita
Nagyné Réti Ildikó
Nikula András Csabáné
Nyakas Dóra
Pappné Kocsis Mónika
Patkó Imre
Pék Petra
Rácz István
Rózsáné Nagy Elza
Schuller Tibor
Szabóné Androsics Mária
Szijártóné Wirth Brigitta
Szilágyi István Jenő
Takács Gábor József
Takács Gábor Józsefné
Tamás Henrietta
Tamasián Péter
Tóth Róbert
Tóthné Laczó Erika
Völgyesi Attiláné
Weinhardt Norbert
Weinhardt-Kozma Zsófia
Zajcsukné Páhi Katalin
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Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők
Hajasné Gárdonyi Márta

Niklainé Szencz Virág
Sándor Angéla

Steinglauber Tamás
Szabó Alexandra

Szabó Zsanett
Vörös Edina

Technikai dolgozók
Barta András
Bebes Tiborné

Csizmadia Tiborné
Erdődi Istvánné
Molnár Miklós
Ötvös Edina

Pintér Istvánné
Szabó Gyula
Tanai Gyula

Vresgyákné Bognár Piroska


