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Kedves Olvasók! Kedves Diákok! Kedves leendő Munkatársak! 

Az újság negyedik száma csak évekkel a harmadik szám megjelenése után készült el, 

mert egyrészt a koronavírus járvány ellehetetlenítette a szerkesztőség munkáját, 

másrészt pedig tagjai a tanulás és iskolai programok mellett szabadidőjükben készítik. 

Könnyebben és gyorsabban menne a szerkesztés, ha több ember készítené az újságot, 

ezért továbbra is arra buzdítunk, gyere közénk, és csatlakozz a munkához, akár íróként 

vagy fotósként! Ha van olyan téma, amiről szívesen olvasnátok, vagy ha szeretnétek a 

szerkesztőséghez csatlakozni, írjátok meg a mullerg@index.hu címre. 

Szerkesztőség 

2. oldal 

Témáink: 

Iskolánk 150 éves  

A zene világnapja 

Covid-tudósítás 

Pedagógus és katona 

Péter bácsi YouTube csatornája 

Fotógaléria 

Szerkesztőségünk bemutatkozik: 
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Forrás:  

- Wikipédia 

- A győrnádorvárosi katolikus leányárvaház, népiskola és polgári leányiskola (I. rész) 

Várostörténeti puzzle 141. rész – Antaliné Hujter Szilvia írása 

- Moh Adolf: Győregyházmegyei jeles papok X. Winterl Antal 

 
 

Iskolánk 150 éves 

Az alapító 

Iskolánk elődjének alapítója Winterl Antal (1814-1886), teológiai végzettségét a bécsi 

Pazmaneum Papnevelő Intézetben szerezte. A korábbi győrszigeti és tatai plébános 

1864-től kanonok és városplébános Győrben, majd 9 évvel később nagyprépost lett. A 

Révai Miklós Gimnázium elődjének számító 

reáltanodának igazgatója és tanára is volt, tehát nemcsak 

buzgó és lelkes lelkipásztor volt, hanem részt vállalt a 

magyar népoktatás fejlesztésében is, illetve lelkes 

lokálpatriótának számított, ugyanis a város ügyeit mindig 

a szívén hordta, illetve rendkívül aktív volt a helyi 

közügyekben.  

1872-ben saját költségén megalapította az akkoriban 

Győr kertvárosi részének számító Nádorvárosban a 

leányárvaházat, ezt bővítették később ki. Először nyolc 

neveletlen árva leánygyermeken segített, akikre egy 

gondozónő vigyázott. Az intézmény adományokból 

működött, és tovább bővült. Megjelent ugyanis Győrben 

a Kálvária utcában a soproni székhelyű Isteni Megváltó 

Leányai szerzetesrend, amely elemi, majd később polgári iskolai oktatást szervezett. Ez 

idő tájt vált általánossá az országban a magyar nyelvű oktatás, és az apácák az iskolában 

is anyanyelven tanítottak, amely a német nyelvet váltotta fel. 

Winterl Antal még ekkor is tovább támogatta az intézményt, sőt a Pásztor utcai istállók 

helyére két újabb tantermet is létesített. 1874-ben már 6 osztályos iskola (és óvoda is) 

működött itt, korabeli iratok alapján 130 lánytanulóval. 

Később 1925-ben polgári iskolával is bővült az intézmény, amely egyfajta középiskola 

volt (a gimnázium és a reáltanoda mellett), amely a gyakorlati életre készített fel, de 

ezt az alapító már nem érhette meg. 

A kép a Dr. Kovács Pál Könyvtár és 
Közösségi Tér gyűjteményéből 
származik (gyoriszalon.hu) 
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Oktatás a Covid járvány idején 

Minden rosszban van valami jó 

November végén a Győr+ Média első diáktudósító képzésén vettünk részt, amelyet a 

Városházán rendeztek. Az izgalmunkat fokozta a lenyűgöző környezet és az, hogy láttuk, 

valószínűleg mi vagyunk a legfiatalabbak a jelenlévők között. De nem bátortalanított el minket 

ez sem, lelkesedéssel hallgattuk és jegyzeteltük a szakemberek érdekes tanácsait, sőt egy kicsit 

a tudásunkat is próbára tehettük, még 

dicséretet is kaptunk. 

  

Az élménytől és az elismeréstől boldogan, 

vidáman csevegve sétáltunk le a lépcsőn. A 

minket kísérő magyartanárunk érdeklődve 

hallgatta a friss gondolatainkat, nagyratörő 

terveinket. Aztán ahogy kiléptünk az ajtón, 

egy telefonüzenet állított meg minket. 

Kísérőnktől megtudtuk, hogy egyik 

osztálytársunk tesztje pozitív lett, és az osztályunk karanténba kerül. Az ünnepélyes jókedvünk 

elszállt a gondolattól, hogy 10 napon keresztül nem hagyhatjuk el az otthonunkat, sem edzés, 

sem meccs, sem verseny, sem képzés, sem rokonlátogatás, sem találkozás a barátokkal… Az 

órák miatt nem aggódtunk, tudtuk, hogy azokat online megtartják, csak az iskolapad helyett a 

szobánk íróasztala mellett fogunk dolgozni. 

Találkozás a barátokkal? Vajon hogy érezheti magát a beteg osztálytársunk? Annyi mindent 

hallani a koronavírusról, a barátunkkal mi történt? 

Ahogy hazaértünk, a világháló segítségével egyből nekiszegeztük a kérdéseinket, s ő 

készséggel válaszolt. 

– Milyen volt a teszt? 

– Kellemetlen volt, be is könnyeztem tőle. 

 – Milyen érzés volt várni az eredményre? 

– Izgalommal teli, bár sejtettem, hogy pozitív lesz. 

– Milyen tüneteid vannak? 

– Mostanra már nagyrészt csillapodtak. Fájt a fejem, magas volt a lázam, és a torkom is fájt. 

Pontosabban az még most is fáj. 

– Szagokat meg ízeket érzel? 

– Igen, azokat érzek, szerencsére. 

– Hogy éled meg a karantént? 

– Nem valami izgalmas, jó lesz látni már a barátokat. 

Jobbulást kívánva elköszöntünk, s arra gondoltunk, hogy remek apropó, hogy az osztályból pár 

lányt is megkérdezzünk. A lányok elmondták, hogy nehezen viselik, hogy nem mehetnek ki, de 

az otthoni tanulás tetszik nekik.  

Szerencsére senki más nem lett koronavírusos az osztályból.  

A karantén nemcsak a tanórai, az iskolai oktatást befolyásolja, hanem az órákon, az iskolán 

kívüli tevékenységeinket, tanulásunkat is. Így a második diáktudósítóképzésen nem tudtunk 

részt venni, de a magyartanárunk minden információt megosztott velünk. Mostanra a jókedvünk 

is visszatért, és az első szárnypróbálgatásunk az újságírásban éppen ebből az élményből 

született. 
Fias Sebestyén Álmos és Majlinger Máté, 5.b  

Segítő tanár: Pap Adrienn 

Gábor
Pencil
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A zene világnapja 

Iskolánk bővelkedik színvonalas rendezvényekben. Ezt bizonyította az 1956-os 

forradalom és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése is. A 2021/22-

es tanév legkülönlegesebb rendezvénye pedig a Czidor Melinda tanárnő által vezényelt 

zene világnapja volt, melyen Melinda néni fia, Fekecs Ákos jazz-zenész volt a vendég. A 

rendezvény méltán hirdette:   a 

dal és a zene mindenkié! 

 Ábrahám Anna 

képösszefoglalója 

következik.  
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Pedagógus és katona 

Szerkesztőségünk Buti Dávid tanár úrral kettős hivatásáról készített interjút, nem sejtve, hogy a 

világpolitikai események miatt a beszélgetés egyre aktuálisabbá válik. 

Először tanár vagy katona szeretett volna lenni? 

Még alsó tagozatos koromban történt, hogy azt mondtam otthon édesanyámnak, hogy tanító bácsi 

szeretnék lenni. Később, nyolcadik osztályos koromban kezdtem komolyan is érdeklődni a tanítás 

iránt. Szakközépiskolában a szakma tanulása volt nálam az első, magával is ragadott, de érettségi 

környékén csak visszatért a gondolat, hogy de jó lenne tanárnak lenni. Nagy hatással volt rám az 

akkori matematika tanárom, aki nagyon a szívén viselte a sorsunkat, szigorú volt, de maximálisan 

igazságos, és kiemelkedő eredményt ért el az osztály az érettségin. Ez adta a végső löketet, be is 

adtam a jelentkezést az egyetemre, fel is vettek.  

Elsőéves voltam az egyetemen, amikor megkeresett a honvédség egy jó ajánlattal, menjek el 

tartalékosnak. Nagyapám mindig azt mondogatta, hogy “minden férfiemberre ráfér egy kis 

katonaság”. Bementem az interjúra, meg is egyeztünk, amikor nincs egyetem, megyek szolgálatra. Így 

is történt, hétfőtől - csütörtökig egyetem, péntek-szombat honvédség. Így gyakorlatilag egyszerre 

tanultam bele a tanárságba és a honvédségbe is.  

Nehéz volt a kiképzés? Nehezebb volt, mint a Spartan Race?  

Nem egyszerű kérdés, de röviden igen. Az alapkiképzés, mivel tartalékosok voltunk, nem egyben 

történt, hanem heti bontásban, minden héten pénteken és szombaton. Így a hagyományos, 

„bevonulok és 1 hónap kiképzés” helyett kicsit lazábban voltunk, nem szakítottak el minket hosszú 

időre otthonról, így a hétköznapi élet is zajlott mellette tovább, volt idő kikapcsolódni és pihenni. 

Ellenben itt is voltak keményebb képzések. Ezek közé tartozik, amikor lehetőséget kaptam kimenni 

Amerikába a honvédséggel. Az a kiképzés kőkemény volt, sokan nem bírták.  

Spartan versenyből is többfélén vettem részt, volt, amelyik 1 óra alatt letudható rövid pálya volt, de a 

világbajnokság például 24 órán át zajlott -12C-fokban Izlandon, szinte végig sötétben, csontig hatoló 

széllel és embertelen akadályokkal.  Mindkettő a maga módján kihívásokkal teli volt.  

Mennyi idejét veszi igénybe a katonai szolgálat?  

Mivel tartalékos vagyok, így minimális szolgálati időre vagyok kötelezhető békeidőben. Emiatt ezeket 

igyekszem tanítási szünetben, nyáron vagy hétvégén megoldani. 

A vírushelyzet a legtöbb embert otthonra kényszerítette, minket pedig az élvonalba. Katonák védték 

a határt, a kórházakat és járőröztek, és vigyáztak az emberekre, miközben a belső működést is fent 

kellett tartani. Így tavaly és 2020-ban kicsit többet kellett dolgoznom, volt, hogy az iskolában töltött 

időből kellett lefaragni.  

Ha mindenképpen választani kellene, melyiket folytatná?  

Ahogy a diákjaimat, úgy a bajtársaimat is szívből szeretem. Értük átmennék a betonfalon is. Ha 

háború törne ki, természetesen a haza védelme elsőbbséget élvez, hisz csak akkor tudom védelmezni 

a fiatalokat, ha már a határon megállítjuk a bajt. De amíg csak tehetem itt vagyok az iskolában, 

nekem ez a második otthonom! A hétfő reggel 7.25-kor ablakban csápoló és folyosón engem váró 

vidám arcokért mindent megtennék!  

Ha a diákoknak hasonló tervük lenne, fordulhatunk-e a Tanár Úrhoz?  

Én örülnék a legjobban! Nagyon szívesen segítek mindenkinek ezen az úton elindulni. A haza 

szolgálata a legnemesebb cél, amit választhat az ember! Nem könnyű pálya, ahogy a tanítás sem, de 

mindkettő olyan örömöket tud hozni, amit más hivatás soha!                                  Gy. A. – K.-Zs. L. 



Suliság – iskolai életünk 
 

 
 

Péter bácsi YouTube csatornája 

Zakariás Péter tanár úr iskolánkban nemcsak a tudást, hanem a modernizációt is képviseli. Erre 

bizonyíték az általa működtetett Youtube csatorna is. 

K.E.: Mi volt a hajtóerő ahhoz, hogy feltegye az első videót a YouTube csatornájára? 

Péter bácsi: Szerettem volna kipróbálni a tartalomgyártást, 

mert nekem is megtetszett ez a formátum. Néztem YouTube 

videókat, Twitch közvetítéseket és arra voltam kíváncsi, hogy 

mivel jár ez, hogy lehet elkészíteni egy ilyen tartalmat. Magam is 

szeretek játszani, és amikor már megfelelő tudásom volt ahhoz, 

hogy hogy kell egy ilyet létrehozni, megpróbáltam csinálni 

egyet, hogy mennyi időbe telik, milyen energiabefektetéssel jár. 

Utánanéztem a megfelelő eszközöknek, elérve, hogy egy-két 

próbavideó után már meg is tudott születni az első videó. 

K.E.: Honnan van a csatorna neve? 

Péter bácsi: A Szuperzaki? Ez egy már több mint 20 éves 

történet. Én szerepjátéktáborokban szoktam szervezőként és 

résztvevőként jelen lenni, onnan van a név. Ez gyakorlatilag a 

szuperhősnevem, a becenevem kiegészítve egy jelzővel. 

K.E.: Várható még a platformra tartalom? 

Péter bácsi: Hát szívem szerint gyártanék rá jelenleg is, meg korábban is szerettem volna többet, de azt 

hozzá kell tenni azért, hogy ez alatt a rövid videós pályafutás alatt rá kellett jönnöm, hogy ez egy komoly 

szakma, és nagyon felkészültnek kell hozzá lenni. Rengeteg időt igényel, egy videó elkészítése nem ritkán 8 

óra fölötti tevékenység, időm nincs rá, és azért egy fejlettebb szoftveres háttér is kell hozzá, mind 

felszereltségben, mind képzettségben is. Rengeteg időt és pénzt kellene még befektetnem ahhoz, hogy ez egy 

profi tartalommá nőjön, ami lehet, hogy el fog jönni, most egyelőre nem itt tart az életem. A rövid válasz 

pedig: most jelenleg nem, hosszú távú céljaim között szerepel. 

K.E.: A kezdőknek először melyik platformot ajánlaná? A Twitchet, az élő közvetítéseknek, vagy a 

YouTube-ot, hogy előre felvett videókat rakjanak fel a netre? 

Péter bácsi: Én először mindenképpen azt javasolnám, hogy előre vegye fel, hogy vissza lehessen nézni, 

hogy a Youtube-ra nem kerül fel egyből, hanem lehet még igazgatni rajta, és először mindenképpen 

próbavideókat készíts. Meghallod egyáltalán mikrofonon keresztül a hangod, hallod, hogy mik a hibák és 

ezeken tudsz dolgozni. A Twitch az más. Az élőben megy, ott nem tudsz javítani. Ha megtalálta az ember a 

stílusát, pontosan tudja, hogy, mit akar, akkor már mehet oda is. 

K.E.: A reakciókat követte a videói alatt? 

Péter bácsi: Hát olyan szinten követtem, hogy megnéztem, hogy hány megtekintés van, ha volt 

komment, azt elolvastam, azért nem számítottam arra, hogy óriási megtekintést fog ez generálni, ez egy 

amatőr munka, ennél sokkal jobb tartalmak is vannak a YouTube-on, bár a magyar tartalmak nem tartoznak a 

legmagasabb nívójúak közé. Olyan szinten követtem, hogy a YouTube statisztikára néha ránéztem, de nekem 

a megélhetésem nem ezen múlik, a saját magam visszajelzése sokkal fontosabb volt. Természetesen a 

barátaim, ismerőseim, diákjaim visszajelzését is szívesen meghallgattam és követtem 

K.E.: Bármennyire le vannak korhatárolva ezek a platformok, köztudottan nem nagyon tartják be 

az emberek, Ön hány éves kortól ajánlja a tartalomgyártás elkezdését? 

Péter bácsi: A tanulást, azt mindig minél hamarabb el kell kezdeni. Ha valaki ezzel szeret foglalkozni, 

szeretne másokat szórakoztatni, akkor azt minél hamarabb el kell kezdeni, utána kell nézni,, hogy kell ezt 

csinálni, vannak jó oktatóvideók, van sok leírás róla. Minél több tudást magadba tudsz szippantani, annál 

jobb leszel. 

Milyen csatornák határozták meg az Ön YouTube-os fejlődését? Hazai és külföldi szinten? 

Péter bácsi: Hát a magyarral nagy bajban vagyok, magyar tartalmakat nem követtem folyamatosan, így 

nem is mondanék emiatt, inkább angol, amerikai vagy brit tartalmat néztem. Akit viszont külföldiekből 

mindenképp meg kell említeni, az TotalBiscuit, aki sajnos már nincs közöttünk, az ő tevékenysége egy 

nagyon fontos sarokköve ennek a műfajnak, meg hát különböző játékokhoz kapcsolódóan vannak még 

nagyobb nevek, őket érdemes követni, de ők általában egy játéknak a profi felhasználói, nem véletlenül nagy 

nevek. (K.E.) 
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 A Star Wars rövid története 
 

Réges-régen egy messzi messzi galaxisban… Ugye ez 
az a mondat, amit nem sok embernek kell 
bemutatni. Viszont ha te pont egy olyan ember vagy 
aki nem ismeri a Star Wars (Csillagok háborúja) 
filmsorozatot, akkor adok hozzá egy gyorstalpalót. 
Az első film, amelyik elkészült, az Egy új remény 
címet kapta. A történet azért lett nagyon sikeres, 
mert népmesei elemeket tartalmazott. A parasztfiú 
egy különleges karddal elindult megmenteni a 
hercegnőt. Annak ellenére, hogy ezt forgatták le 
először, a filmek időrendjében csak a negyedik 
helyet foglalja el. A második film a Birodalom 

visszavág már sokkal inkább az univerzum bővítésével foglalkozott. Akkori szemmel, amikor megjelent (1980), a 
vizuális effektusok lenyűgözőek voltak. Az eredeti trilógia záró darabja, a Jedi visszatér lezárta a történetet, amit 
a negyedik rész elkezdett. A rajongók nagy része az elsőnek forgatott trilógiát tartja a legjobbnak. Évekkel később 
(1999) jelent meg az előzménytrilógia első része a Baljós árnyak. Az ezt követő részek megmutatták, hogyan lett 
egy kisfiúból a félelmetes sith nagyúr Darth Vader. George Lucas 2013-ban eladta a Star Wars filmek jogait a 
Disney filmstúdiónak. Az ébredő erő című filmmel indult el a Jedi visszatér utáni időszak bemutatása. A harmadik 
szakasza a történetnek nem aratott osztatlan sikert a fanatikus rajongók között. 
Személy szerint én nagyon kedvelem a sorozatot. A 2019-ben megjelent Skywalker kora című záró epizód 
tökéletesen lezárja a kilenc rész cselekményszálait. 

B. G. 

Pókember: Nincs hazaút 

 

 Nagyon tetszett a film, de nekem bármelyik pókember film tetszik. Érdekes megoldásnak találtam, hogy 

pókember eredettörténetét, ami a korábbi filmekben 20-30 perc volt, itt egy 2 és fél órás részekből álló 

trilógiában dolgozták fel. May néni halála és az ikonikus nagy erő nagy felelősséggel jár, valószínűleg nem 

sokaknak tetszett (nekem igen), viszont a jelenet maga furcsán volt megoldva, mert May néni rosszul lesz, majd 

feláll, és készen állnak elmenni, és azután újra elesik, sietősen elmondja az ikonikus mondatot, majd meghal. 

Tobey és Andrew feltűnése nagy élmény volt. Az utolsó jelenetben az új ruha már képregényhű, és rendkívül jól 

néz ki. Willem Dafoe alakítása zseniális. Tobey Maguire  14 év után tért vissza, Andrew Garfield pedig 7 év után. 

Pozitívumok: pörgős sztori, váratlan (szomorú) befejezés, a verekedésekben érezni az ütések súlyát. 

Negatívumok: a magyar szinkronhangok között volt pár különbség az eredetihez képest. Sok ellentmondás a 
varázslatok miatt. 

Kiknek ajánlom: 

azoknak, akik szeretik a Marvel filmeket, akik szeretik bármelyik pókembert, akik szeretik Willem Dafoe játékát. 

Kiknek nem ajánlom: 

akik nem szeretik a pókemberek közül bármelyiket, akik unják már a Marvel univerzumot. 

Mi jöhet ezután? 

Valószínűleg lesz Pókember 4, az emberek azt gondolják, hogy a következő részekben utca szintű bűntényekkel 
foglalkozik majd. 

B.G. 

Minden jog a Disney + szolgáltatóé 
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Bajnok 

Kevesen tudják, hogy iskolánk 7. b osztályos tanulója Gyurós Arnold 3x utánpótlás 

országos bajnok kenu kettes 10.000 m-en. Tervezett cikksorozatunk arra irányul, hogy 

jobban megismerjük tehetségeinket, és mintának állítsuk a következő generációk elé. 

- Miért ezt a sportot kezdted el? 

- Nagyon szeretem a vizet és a természet közelségét. Volt pár ismerősöm is a szakosztálynál. 

Vannak más vízi hobbijaim is. 

 

- Milyen rendszerességgel vannak az edzések, és mennyire megterhelőek? 

- Heti hat edzés van. Egy hónapban 3 erős és egy pihenő hét váltja egymást. Nyilván az erős 

hetek nagyon megterhelőek. 

- Volt-e más kedvelt sportod? 

- Igen, a foci! 

- Milyen érzés volt, amikor először nyerted meg a bajnokságot? 

- Nincs is annál jobb érzés, mikor elsőnek érek a célba. Olyankor arra gondolok, hogy 

megérte az egész éves fáradozást. De, ha rosszabb helyezést érünk el, akkor sem szabad 

elkeseredni. 

 

- A covid időszak mennyire változtatta meg a körülményeket? 

- Két hónapig otthon kellett edzenem, és 1-2 verseny el is maradt. 

- Van-e példaképed? 

- Kolonics György a példaképem. (Kolonics György tragikus sorsú kétszeres olimpiai bajnok 

kajak-kenus, aki nagyon fiatalon, 36 évesen elhunyt – a szerk.) 

- Köszönjük a beszélgetést! (Szerkesztőségünk sok sikert kíván Arnoldnak! (K-Zs L) 

Gábor
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A várakozás öröme 

Az adventi koszorún a harmadik gyertya az örömé. A Széchenyi téren a város ünnepségén ezúttal iskolánk, a 

Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola diákjai szerepeltek. Megtiszteltetés számunkra, s egyben remek 

alkalom, hogy sorra vegyük, miért az adventi készülődés az egyik legfontosabb időszak az intézményünkben. 

Igaz, a vírushelyzet több eseményt is érintett, érint (vagy elmarad, vagy halasztjuk, vagy átalakul), az örömünk 

nem csökken, talán még jobban megbecsüljük az ünnepi alkalmakat. 

Nálunk az advent a napközisek gyertyagyújtásával kezdődik. Minden pénteken a legkisebbek éneke kíséretében 

az intézményvezetőnk, Szöllősi Zoltánné Zsóka néni meggyújt az iskolai koszorún egy gyertyát.  

Az adventi vásár tavaly elmaradt, idén elhalasztottuk tavaszra, a húsvéti időszakra. A vásárt és az 1-2. 

évfolyamosok koncertjét az első adventi hétvégén szoktuk tartani. Vásár, mert a kézművestermékek mellett a 

diákok alkotásait lehet megvásárolni. A jó hangulatú egésznapos rendezvény keretében a tanáraink és a tanítóink 

kézművesfoglalkozást, játszóházat tartanak minden érdeklődő kisdiáknak és szüleiknek. Az éhség csillapítására is 

van lehetőség: gofri, zsíroskenyér lila hagymával és házi készítésű sütemények, szörpök közül lehetett választani 

a gyerekek által működtetett standokon, illetve az alkalmi cukrászdánkban. Az adventi kávéház kisebb 

műsoroknak, irodalmi rendezvényeknek, előadásoknak is helyet ad. 

Erre az időszakra feldíszítjük a termeket, a folyosókat. Az osztályok a tantermek ablakait is dekorálják.  Tavaly 

egy hatalmas adventi kalendáriumot varázsoltunk az iskola épületéből, megerősítve az összetartozás érzését. 

December 6-án Mikulás napja alkalmából a diákönkormányzat tagjai apró ajándékkal lepik meg az alsó tagozatos 

tanulókat. A nagyok Mikulás-bulival ünnepelnek. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is rajpályázatot hirdettünk, a rajzokat a folyosón kiállítjuk. A nyertes alkotásokból 

képeslapok készülnek, idén tányéralátétekkel is bővült a kínálat. A termékek megvásárolhatók, a befolyt összeggel 

a Pro Talentum Alapítványt támogatják. 

Ének-zenei iskolaként a legnagyobb rendezvényünk a karácsonyi koncert a Richter teremben.  

Iskolánk kórusai adnak elő színes, színvonalas műsorokat. Az idei koncert még a korábbiaknál is nagyobb 

jelentőséggel bír: ebben a tanévben a 150. évfordulónkat ünnepeljük. Ez alkalomból meghívott vendégként egykori 

diákjaink, akik azóta már művészek, sőt volt tanáraink is fellépnek. A vírushelyzet miatt a koncertet ebben a 

tanévben májusra tettük át. 

Az ünnepi időszakban még a háziversenyek is mások. A felsősök szépkiejtési, az alsósok versmondó versenyen 

mérhetik össze tudásukat. Nem a versengés, hanem az egymás meghallgatása, a szép versek, szövegek befogadása, 

az együtt eltöltött idő a hangsúlyos ezeken az alkalmakon is.  

Az öröm érzése a tanórákon is jelen van. Örökös Boldog Iskolaként a december hónap témája a boldogító 

jócselekedetek. A program során megerősödik az érzés, hogy mennyire jó adni, és azt is megtapasztaljuk, hogy 

nem is kellenek nagy dolgok hozzá. 

A naptári év utolsó tanítási napjának legfontosabb eseménye az iskolai karácsonyi ünnepség. A kórusok 

szereplése mellett a 4. évfolyamosok műsora és a tanárok éneke teszi emelkedetté a hangulatot. 

Mozgalmas, szeretetteljes az év utolsó hónapja. Most ismét itt van, és mi nagyon készülünk. 

Ezúton szeretnék iskolánk valamennyi dolgozója és tanulója nevében, meghitt, békés készülődést és ünnepeket 

kívánni. 

Budai Joel és Litresits Olivér, 5.b, segítő tanár: Pap Adrienn 
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A galériát a 7. c osztályosok fotóiból válogattuk. Összeállításában közreműködött Czidor Melinda 

tanárnő. A teljes képsorozat megtekinthető iskolánk 150 éves évfordulójának Bőrönd kiállításán. 
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