
HÍRMOZAIK 

HARKÁNY Rendhagyó 

módon készültek március 

15-re a harkányi iskolá-

sok. Az ünnep előtti na-

pokban rövid ráhangoló 

műsort adtak egymásnak 

a diákok az iskola torna-

termében. 48-as dalok, 

versek hangzottak el és 

az ünnepet felidéző tán-

cokat mutattak be a gye-

rekek. E rövid műsorokon 

szerepeltek, majd a 14-i 

iskolai műsoron is részt 

vettek a vajdasági Péter-

révéről érkezett testvéris-

kola diákjai és pedagógu-

sai. A harkányi Kitaibel 

Pál Általános És Alapfokú 

Művészeti Iskola 2008 óta 

ápol testvériskolai kapcsolatot 

a Samu Mihály Általános Is-

kolával. Eddig évente felvált-

va szerveztek 2-2 napos talál-

kozókat Péterrévén, illetve 

Harkányban. Idén a 20 diák-

ból és 5 pedagógusból álló 

küldöttség március 11-én a 

késő esti órákban érkezett az 

iskolához. A péterrévei tanu-

lókat a harkányi diákok 

családjai látták vendégül.  

Folyt., az 5. oldalon  

„EZ A KÉRDÉS, VÁLASSZATOK!” 

„Az esélyteremtő intézmény 

olyan köznevelési intézmény, 

amely a hátrányos és halmozot-

tan hátrányos helyzetű tanulók 

egyéni szükségleteire összpon-

tosít. Az esélyteremtő intéz-

mény feladata, hogy a nevelés 

és oktatás eszközeivel hatéko-

nyan járuljon hozzá a sze-

génység és a kirekesztettség 

újratermelődésének mérséklé-

séhez.” Folyt., a  4.oldalon 
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HÍRMOZAIK 

Méltó megemlékezések a Mohácsi     

Tankerületi Központ intézményeiben 

 

LÁNYCSÓK Nemzeti ünnepünk-

re a hagyományokhoz híven az 
5. osztályosok műsorával emlé-
keztek a Népházban Lánycsókon 
március 13-án, melyet követően 
a helyi intézmények és szerveze-
tek helyezték el koszorúikat az 
emlékműnél. 

SIKLÓS - BÓLY   

Baranya Megyei Fuvolás Találkozón vettek részt 

a siklósi zeneiskolások Bólyban. Baráti Lili és 

Petruska Lujza Johanna kiemelt arany fokozatot 

kapott. Felkészítő tanáruk Huszár Eszter, zongo-

rakísérőjük Kovács Antónia volt.  

  



Tisztelt Olvasó! 

A Mohácsi Tankerületi Köz-

pont igazgatójaként köszön-

töm Önöket. A mai alkalom-

mal jelenik meg első száma 

a Mohácsi Tankerületi Köz-

pont HÍRMOZAIK című 

elektronikus lapjának. Cé-

lunk, hogy a tankerületi köz-

pontunk fenntartásában mű-

ködő közel negyven iskola 

színes, eseményekben ren-

dezvényekben és eredmé-

nyekben gazdag életéről 

tájékoztassuk az érdeklődő-

ket. A Mohácsi Tankerületi 

Központ három járás terüle-

tét fogla l ja magába:          

Mohácsi, Siklósi, Bólyi já-

rás. Oktatási intézménye-

ink: a három járás állami 

fenntartású iskolái, általá-

nos iskolák, két gimnázium 

és művészeti iskolák. Intéz-

ményeinkben dolgozó pe-

dagógusok lelkiismeretes 

munkáját dicsérik mindazok 

az eredmények, iskolai fel-

lépések, szereplések, ame-

lyeket a HÍRMOZAIK ha-

sábjain, havonta bemuta-

tunk az olvasóknak. Büsz-

kék vagyunk az intézmé-

nyeinkben folyó munkára, 

az ott dolgozó pedagógusok 

elhivatottságára. Köszönjük 

az iskolák együttműködő 

partnereinek támogatását, 

segítségét! Bízom abban, 

hogy tájékoztató kiadvá-

nyunk által bepillantást 

nyernek iskoláink sokszínű, 

gazdag, mindennapi életé-

be! 

 

Köszöntő  

 

azt követő időszak esemé-
nyeit március 14-én délután 
az Ifjúsági Centrumban 
megrendezett városi ünnep-

ségen, ahol a város és in-
tézményei képviseletében 
megjelent ünneplők és ér-
deklődők mellett az iskola 
valamennyi tanulója és dol-
gozója részt vett. 

 

Dunán innen… (Hírek a Völgyesiből) 

 
 MOHÁCS „Dunán innen…” - 
is van élet, bizonyították a 
Mohács Térségi Általános 
Iskola - Újmohácsi Völgyesi 
Jenő Tagiskolájának 5. osz-
tályos tanulói, akik Szántó 
Márta osztályfőnök irányítá-
sával méltóképp tolmácsol-
ták 1848. március 15. és az 
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„Itt élned, halnod kell” 

című műsor szereplői: And-

rovics Brendon Olivér, Boh-

ner Máté, Finta Dániel, Gaj-

dos Norbert, Habling Lász-

ló, Horváth Fruzsina, Husti 

Borbála, Kalló Mirella, Kár-

páti Vanessza, Kékesi Dá-

vid Ádám, Nagy Igor, Pol-

gár Előd, Skutera Kristóf 

Mihály, Varga Zsófia. 

 

 „Dunán innen…” 

- is van élet 

Käszné Lebő Zsuzsanna  

igazgató, Mohácsi                     

Tankerületi Központ 
 



Floorball sikerek,  Broda-hírek 

Bátrak Ligája-Rákóczi Kupa 

 

MOHÁCS Szép sikere-

ket értek el a Brodaricsos 

lányok az idei Floorball 

Diákolimpia versenyeken. 

Nagy érdeklődés mellett 

több, mint száz csapat 

indult az országban.        

A III. korcsoportban ver-

sengő lányok lenyűgöző 

teljesítménnyel jutottak 

tovább a megyei és az 

országos elődöntők során. 

Az országos döntőre is 

úgy készültek, hogy jó   

eredmény születhet.   A vég-

ső döntőt  január 20-án, Ka-

zincbarcikán rendezték meg. 

Az elért hetedik helyezés 

nagyon szép eredmény, hi-

szen idén indultak másod-

szor ezen a versenysoroza-

ton a lányok.  Csapattagok: 

Csernik Edina, Kovács Zsó-

fia, Nagy Míra, Omacht Bor-

bála, Omacht Eszter, Papp 

Ajsa. Pazar Viktor testnevelő 

volt a csapat felkészítője. 

 

szorosan kapcsolódó 

gyakorlati feladatokból 

(akadálypálya leküzdé-

se célba dobással ki-

egészítve, falmászás, 

sorverseny, váltóver-

seny, lézeres lövészet, 

villám tájokozódás, 

vívás, íjászat, távirányí-

tós járművezetés, erő-

próba) és II. Rákóczi 

Ferenc életének és 

munkásságának isme-

retére támaszkodó 

elméleti feladatokból 

álltak. 

A Mohács Térségi Álta-

lános Iskola Brodarics 

Iskolája is nevezett egy 

csapattal a jó hangulatú 

versenyre és lelkes ki-

tartásukkal, ügyessé-

gükkel a harmadik he-

lyezést érték el, elnyer-

ve ezzel az érmeket, 

okleveleket, kupát és az 

értékes utalványt.  

Március 18-án Baján meg-

rendezésre került a Honvé-

delmi Sportszövetség által 

kiírt Bátrak Ligája-Rákóczi 

Kupa verseny. A vetélkedő-

sorozat magyarországi és 

külhoni alapfokú közneve-

lési intézmények 7. és 8. 

osztályos tanulóinak került 

megrendezésre. Az isko-

láknak nyolc fős csapatokat 

kellett összeállítaniuk.  

A vetélkedősorozat két 

szintű, mely hét vidéki se-

lejtezőből és egy budapesti 

döntőből áll. A vetélkedőn 

három csapat érem és ku-

pa díjazásban részesült. A 

résztvevő csapatok minden 

tagja oklevelet és ajándék-

csomagot kapott. A csapa-

tok részére értékes 

500000Ft,- sporteszköz-

csomag utalvány került 

biztosításra. A vetélkedő-

sorozat versenyszámai a 

honvédelmi neveléshez 
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A III. korcsoportos lányok az Országos Döntőn 

 

A csapat tagjai voltak: 

Palatinus Brigitta (7.a), 

Várda Máté (7.b), Égi 

Andor (8.a), Gajda Kin-

ga (8.b), Griják Nikola 

(8.b), Horváth János 

(8.b), Miklósa Dávid 

(8.b), Schmidt Dániel 

(8.b). Szervező, felké-

szítő és kísérő nevelők 

voltak: Cseténé Máy 

Zsuzsanna és Horváth 

Dávid 

Mohács Város Önkormányzata 

és a Közkincs Művészeti és Kul-

turális Közhasznú Egyesület hir-

dette meg a Schneider Lajos 

Népdaléneklési Versenyt. A 

Mohács Térségi Általános Iskola 

Brodarics Iskola 6.b osztályos 

tanulói mérettették meg tudásu-

kat a versenyben. Ezüst minősí-

tés: Szlovàk-Baris Botond, 

Győrffy Edina, Radó-Ferenczi 

Anna Bronz minősítés: Füke Re-

beka Felkészítő nevelő: Dalmer 

Katalin tanárnő 

 Népdaléneklési Verseny 



 

„Az esélyteremtő intézmény 

olyan köznevelési intéz-

mény, amely a hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók egyéni 

szükségleteire összponto-

sít. Az esélyteremtő intéz-

mény feladata, hogy a ne-

velés és oktatás eszközei-

vel hatékonyan járuljon hoz-

zá a szegénység és a kire-

kesztettség újratermelődé-

sének mérsékléséhez. Az 

esélyteremtő intézmény 

akkor eredményes, ha ké-

pes ellensúlyozni a tanulók 

eltérő – társadalmi, gazda-

sági és kulturális – hátteré-

ből eredő hatásokat.” Márci-

us 1-jén Mohácson a 

Trábert József német nép-

daléneklési versenyen a 

Véméndi Általános Iskola 

három tanulója szólóban, 

hat tanuló duóban énekelt 

és az iskola kórusa is fellé-

pett. 1 arany és 2 ezüst  a 

szóló kategóriában, 2 arany 

és 1 ezüst a duó kategóriá-

ban és a kórus is arany mi-

nősítést kapott. A gyereke-

ket Miklósné Kerekes Ber-

nadett ének szakos tanárnő 

készítette fel. Az iskola há-

lás Martini Márton harmoni-

kásnak a gyerekekre szánt 

idejéért. Külön dicséret illeti 

kis zenészeket, akik a kó-

rust kísérték harmonikán, 

fuvolán és klarinéton. Nyolc 

diák képviselte az iskolát a 

Megyei német prózamondó 

versenyen március 2-án, 

szombaton Pécsett, ahol 

egyikük továbbjutott az or-

szágos versenyre Buda-

pestre. Felkészítő tanárok: 

Umstädter Péterné, Miklós-

né Kerekes Bernadett és 

Szitás- Stang Dóra. A Re-

formátus Egyház által meg-

hirdetett levéltári versenyen 

március 2-án, szombaton a 

véméndi csapat első helye-

zett lett az iskolák közti baj-

nokok csatájában. Több 

kategóriában egyéni helye-

zéseket is kiosztottak: csa-

ládfa-poszter, interjú és 

képzőművészet kategóriá-

ban a véméndi gyermekek 

hozták el az első díjakat. 

F e l k é s z í t ő  t a n á ra i k :           

B a r a c s  D é n e s  é s          

Szakálos Sziringa.  

Esélyteremtő hétvége a Véméndi Általános Iskolában 

Belső cikk főcíme 
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Ezen a márciusi hétvégén 

esélyt teremtettünk diákja-

inknak, hogy megmutas-

sák, miben tehetségesek. 

Társadalmi, gazdasági és 

kulturális hátterüktől füg-

getlenül esélyt kaptak arra, 

hogy szép eredményeket 

érjenek el versmondás-

ban, éneklésben, zenélés-

ben, kutatásban, riport 

készítésben. Köszönettel 

tartozom kollégáimnak, 

hogy türelemmel és szere-

tettel foglalkoztak a kis 

tehetségekkel délutánon-

ként.  

 

„Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. Ha ajtót nyitunk 

előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell hozzá mást tenni, csak egymásból a 

jót "kiszeretni".”                     Böjte Csaba 



Március 15-e Harkányban 

HARKÁNY Rendhagyó 

módon készültek március 

15-re a harkányi iskolások. 

Az ünnep előtti napokban 

rövid ráhangoló műsort ad-

tak egymásnak a diákok az 

iskola tornatermében. 48-as 

dalok, versek hangzottak el 

és az ünnepet felidéző tán-

cokat mutattak be a gyere-

kek. E rövid műsorokon 

szerepeltek, majd a 14-i 

iskolai műsoron is részt 

vettek a vajdasági Péterré-

véről érkezett testvérisko-

lánk diákjai és pedagógu-

sai. Az iskola 2008 óta ápol 

testvériskolai kapcsolatot a 

Samu Mihály Általános Is-

kolával. Eddig évente fel-

váltva szerveztek 2-2 napos 

találkozókat Péterrévén, 

illetve Harkányban. Idén a 

20 diákból és 5 pedagógus-

ból álló küldöttség március 

11-én a késő esti órákban 

érkezett az iskolához. A 

péterrévei tanulókat a har-

kányi diákok családjai látták 

vendégül. Többen már is-

merték egymást, korábbi 

rendezvényeken találkoz-

tak, illetve szálltak meg egy-

másnál, így a régebben 

kötött barátságok megerő-

södhettek, és bizonyára 

újak is alakultak. A vendé-

gek az említett programo-

kon kívül délelőttönként 

tanítási órákon vettek részt 

a harkányi gyerekekkel 

együtt, délutánonként pedig 

ismerkedtek Harkánnyal, és 

jártak Máriagyűdön, Sikló-

son, valamint a pécsi állat-

kertben is. Esténként játé-

kos vetélkedőkön, diavetíté-

sen, táncházban és az isko-

lai színjátszó kör előadásán 

vettek részt a vendéglátók-

kal együtt. Március 15-én 

kora reggel indultak haza a 

vendégek, az utazást a pé-

csi Kosztolányi Dezső Cél-

társulás szervezte meg és 

támogatta anyagilag. Kö-

szönet érte! 
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SÁI és AMI DUNASZEKCSŐ 

Még a történelmi időben 

ötven évvel ezelőtt komoly 

sakkcsapata volt Duna-

szekcsőnek –mesélik az 

öregek. Most már megvál-

tozott a világ, ezek a gye-

rekek már nem hajlandók 

egy tábla előtt ücsörögni –

ezt is mondogatják. 

Egyébként minden a ma-

lommal kezdődött, mert 

gyors, kis helyen elfér, és 

le lehetett győzni a tanár 

nénit, aki mindig mondo-

gatta, bezzeg sakkban 

nem vernétek meg. Azóta 

eltelt 3 év , egyre ügye-

sebbek, bátrabbak és 

eredményesebbek lettünk.  

A héten utazunk a diák-

olimpia országos döntőjé-

re Szombathelyre, és bi-

zony már a sakkban is 

legyőzzük Kis-Gadó tanár 

nénit. Megyei sakk csa-

patverseny III-IV. kcs. lány 

I. helyezés 

Csapattagok: Aradi 

Flóra, Bihercz Petra, 

Varga Fanni  

Megújuló sakkélet 

Dunaszekcsőn 

 

PETŐFI SÁNDOR KOL-

LÉGIUM MOHÁCS Az 

ANK kollégiumok közötti 

versenyeknek rendszeres 

résztvevői vagyunk, és 

többnyire jól is szoktunk 

szerepelni. Így történt ez a 

mostani megmérettetésen 

is, ahol hatalmas küzde-

lemben Balogh Máté tanu-

lónk megszerezte új 

csúccsal (18.65 másod-

perc) megszerezte az első 

helyet. A győzelem értékét 

növeli, hogy a tavalyi baj-

nokot utasította maga 

LÉPCSŐFUTÓ (GÉPPUSKALÁB)             

VERSENY 

Balogh Máté 

mögé, aki most is kiválót 

futott. A többi indulónk is 

derekasan helytállt, így 

büszkén (és a kupával) 

térhettünk haza.  

Helyszín: Pécs, Nevelé-

si Központ, 6 emeletes 

kollégium 

Résztvevők: Balogh 

Máté, Kiss Vilmos,    

Kaiser Kevin 



SOMBEREK A Sombereki 

Általános Iskolában  lehető-

séget kaptunk pályázni az 

„Autómánia” néven induló 

pályázatra, amelyet ha 

megnyerünk, elmehetünk a 

Győri Audi Gyárba. Ehhez 

azonban egy bemutatót kell 

készítenünk arról, hogy mi-

lyen szakmák kapcsolódnak 

az autógyártáshoz illetve a 

javításhoz. Ahhoz, hogy ez 

könnyebb legyen számunk-

ra, meglátogathattunk a 

Mohácsi Halmai Autóházat, 

amely egyben autókereske-

dés és szerelőműhely is. 

Belépve az épületbe, elő-

ször megláttuk az eladásra 

váró autókat, majd bevezet-

tek bennünket a műhelybe. 

Legelsőnek azt a nagy ter-

met pillantottuk meg, ahol 

valójában történik a javítás. 

Itt emelőket láthattunk és itt 

nézhettük meg, hogyan 

történik egy modern autó-

nál a géppel való hibakere-

sés. Ezután átvezettek min-

ket egy másik terembe, 

ahol bemutatták a súlypa-

dot és annak számítógépét. 

A következő teremben lát-

hattuk a fényezőtermet, 

ahol nem tudtunk sokat 

megfigyelni, mivel nem 

volt éppen munka. Meg-

tudtuk azt is, hogy milyen 

szakképzésben részesülő 

emberek dolgozhatnak eb-

ben a műhelyben. Nagyon 

hasznos és       érdekes volt 

ez az üzemlátogatás. Sok ta-

pasztalatot gyűjtöttünk az au-

tóház dolgozóinak munkájáról. 

A Pénz7 programján az 1. és 

a 2. osztály a „Gazdálkodj 

okosan” és a „Gazdálkodj 

okosan a farmon” társasjáték 

keretein belül ismerkedett 

meg a pénz használatával. A 

3. és a 4. osztállyal az első 

órában a takarékoskodásról 

beszélgettünk,  majd megis-

merkedtünk a „Négy barát” 

című mesével. Nagyon jól 

érezték magukat, örültek az 

érdekes feladatoknak. Jó volt 

látni, hogy igenis tudják, 

hogy jól kell bánni a pénzzel 

és fontos takarékoskodni.  

„Autómánia” üzemlátogatás a Halmai Autóházban 

 

MAJS Mint minden évben, 

most is eseményekkel teli 

volt iskolánk élete januártól 

napjainkig. A sok éves ha-

gyományhoz híven 2019. 

január 12-én a nyolcadik 

osztály szervezte az iskolai 

farsangi bált. Szülők és gye-

rekek nagy izgalommal ké-

szítették a jelmezeket. A bál 

délutánján nagy sikert aratott 

a nézők körében a jelmezes 

felvonulás.  

2019. február 4-én a Mohácsi 

Rendőrkapitányság mun-

katársa Ernsztné Csáki 

Melinda r. főhadnagy elő-

adást tartott a tanulóink-

nak az internet biztonsá-

gos használatáról.  
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  Sombereki Általános Iskola és AMI diákjai a Halmai Autóházban 

Frey hírek 

2019. március 1-jén mi is 

búcsúztattuk a telet a 

mohácsi busókkal. Isko-

lánk jelenlegi és volt diák-

jai, valamint a szülők és a 

kisebb testvérek is 

„beöltöztek”.  

 

 

 

 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidwOS8m6fhAhXR_qQKHXy5DbIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhu.depositphotos.com%2F80135576%2Fstock-illustration-old-style-drawn-car.html&psig=AOvVaw1q7AZP8zJ5wYpbfVcP


Szekcsői webtévé 
2014. óta szervez a Control 

Stúdió Filmegyesület média-

tábort nyaranta Dunaszek-

csőn Rumann Gábor és 

Gubik Viktória vezetésével. 

Az egyhetes táborban a gyere-

kek megismerkedtek és elsa-

játították a fotózás, filmkészí-

tés alapjait, készültek gyurma-

filmek és játékfilmek is szép 

számmal. Az eltelt évek alatt 

kialakult egy jól összeszokott 

csapat, akik otthonosan mo-

zognak már a mozgókép ké-

szítés területén, így ők az 

újonnan csatlakozókat is köny-

nyen bevonják a munkába. A 

táborban fotóznak, filmeznek, 

forgatókönyvet írnak, operatőr-

ködnek, utómunkákat végez-

nek a felvett anyaggal, majd a 

tábor zárásaként nyilvános 

vetítésen mutatkoznak be a 

szüleiknek, barátoknak, a falu 

érdeklődő közönségének. 

Egyrészt a nyári médiatáborok 

sikerét látva jött a szervezők 

ötlete, hogy egy webtévét 

szervezzenek a helyi gyere-

kekkel együtt, másrészt fontos 

inspiráció volt az egykor a 

faluban működő Lugio Televí-

zió munkássága, melynek 

szerkesztésében sok helyi 

fiatal vett részt az évek során, 

többek közt a szervezők is. 

2018-ban aztán többszöri pró-

bálkozás után sikerült az Erő-

södő Civil Közösségek pályá-

zati támogatását elnyerni a 

webtévé elindításához és ezen 

a nyáron a táborban Baranyi 

Gábor Benő filmrendező és 

Gyurin Zsuzsanna producer is 

részt vett. Az együtt töltött hét 

eredménye egy remek forgató-

könyv és egy közös munkával, 

a gyerekek és falubeliek fő-

szereplésével elkészült film 

lett. A "Megbánjátok ti még 

ezt" c. fim ősszel részt vett a 

brazil FECEA - Festival de 

Cinema Escolar de Alvorada 

diákfilm fesztiválon és első 

helyezett lett!!! Nagy öröm 

volt az a tábor minden résztve-

vőjének, szüleiknek, a telepü-

lésnek és az iskolának is. Ilyen 

sikerek közepette indult el a 

webtévé idén szeptemberben 

az iskola közösségi termében, 

ahol 16 gyerek hetente tanulja 

a közös filmes munkát. Ebben 

segítésükre vannak különböző 

szakemberek, akik pl. a zene-

készítésben, vagy a különböző 

kommunikációs csatornák 

használatában, a weboldal 

szerkesztésben segítik a gye-

rekeket. A havonta online je-

lentkező adások a gyerekek 

ötletei alapján készülnek. Sütő

-főző műsor, kézműves ötle-

tek, divatajánló, iskolai, helyi 

és környékbeli események 

feldolgozása, valamint a gye-

rekek szabadidejében készült 

videók kerülnek bemutatásra.  
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Fotó: thesituationist.wordpress.com 

Drávaszabolcsi 

március 15. 

Az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc tisztele-

tére rendezett ünnepsé-

günkre 2019. március 14-

én került sor az iskolánk 

tornatermében.  Felső ta-

gozatos tanulóink színvo-

nalas verses, táncos mű-

sorral  emlékeztek hőse-

inkre.  

 

Az összeállításokat a gyerekek vágják meg, és állítják össze az iskola által használatra 

átadott stúdióban. A szakkörnek weboldala, facebook, instagram, és twitter oldala,      

youtube csatornája is van, melyet a gyerekek kezelnek, népszerűsítenek.  

HÍMESHÁZA  

A Hímesházi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 

Tanulói is aktívan részt vettek a 

március 15-ei ünnepségen. 

Koszorúztak a Fő téren, szín-

vonalas műsort adtak a Műve-

lődési Házban. 



ÚJPETRE Diksa Barna-

bás rendőr főtörzsőrmester 

és Harcos Ferenc rendőr 

hadnagy 2019.02.15-én  

előadást tartott az Újpetrei 

Általános Iskola alsós és 

felsős tanulóinak. Az felső-

söknek az internetes zakla-

tásról, az iskolán belüli zakla-

tásról és az internet veszé-

lyeiről szólt az előadás, amin 

nagyon együttműködők vol-

tak tanulóink, sokat kérdeztek. 

Olyan témák vetődtek fel a be-

szélgetés során, amikkel osz-

tályfőnöki órákon is foglalkoz-

nak majd a későbbiekben. Az 

alsós gyerekeknek az internet-

használatról és még egy na-

gyon fontos témáról, az idege-

nekkel szembeni viselkedésről 

volt szó, a kicsik is nagyon ér-

deklődők voltak.   

tanuló kapott lehetőséget 

az informatika órákon, 

hogy megismerkedjen a 

Studuino Sofware haszná-

latával.  

Jó hangulatú, kreativitást 

és együttműködést fej-

lesztő órákon sajátították 

el a programozás alapjait. 

A 10 hét alatt LED, nyo-

SIKLÓS Az elmúlt 10 hétben 

a siklósi Batthyány Kázmér 

Általános Iskola vendégsze-

retetét élvezte 6 Artec robot-

készlet. A robotok segítették 

a diákokat jobban belelátni a 

programozás világába, fej-

lesztette a problémamegoldó 

gondolkodásukat. Harmadik-

tól nyolcadik osztályig sok 

mógomb, infra érzékelő programozásáig (ezek kombinálásáig) jutot-

tak el a programban résztvevő diákok. Alsó tagozaton igyekeztünk 

minél több diáknak 

kedvet csinálni a 

programozáshoz, 

felső tagozaton a 

már megszerzett 

programozási ala-

pokat tovább    

bővíteni.  

Bűnmegelőzési előadás az újpetrei iskolában 

Artec robotok vendégeskedtek a Batthyányban 

„helyes és helytelen 

udvarlási szokások” 
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Rendhagyó iroda-

lomórák az Újpet-

rei Általános Isko-

lában 

2019.01.28-án Tímár Bo-

gáta az ELTE Finnugor 

Tanszékének doktorandu-

sza, rendhagyó magyarórá-

kat tartott a gyerekeknek. 

Bemutatta a magyar nyelv 

rokonait, valamint a két 

népről (udmurt és mari) 

rengeteg információt adott 

át. Utazásai során sok ké-

pet készített és igyekezett 

minél több érdekes dolgot 

mesélni távoli rokonainkról. 

Hozott magával népvisele-

tet, nyakláncot, amit a gye-

rekek fel is próbálhattak. 

 

2019.02.21-én Köles Ferenc, 

a Pécsi Nemzeti Színház Já-

szai Mari-díjas színművésze 

tartott rendhagyó irodalom 

órát az újpetrei iskolában a 

felsős tanulóknak. Mesélt az 

életéről, pályájának alakulá-

sáról, valamint különböző 

hasznos tanácsokkal látta el 

tanulóinkat az életről. Beszélt 

többek között az helyes és 

helytelen udvarlási szokások-

ról, a színházi etikettről és 

arról, hogyan illik kommuni-

kálni különböző helyzetekben. 

Az előadás végén a bátrab-

bak eljátszhattak néhány egy-

szerű, rövid jelenetet.  Kö-

szönjük Harasztiné Bóka 

Emőke Lilla közreműködését 

a szervezésben! 

 



Sikeres ERASMUS-pályázat a Szederkényi Általános Iskolában 

A Szederkényi Általános 

Iskola minden diákja német 

nemzetiségi nyelvoktató 

program szerint tanulja a 

német nyelvet. A kis cso-

portokban oktatott heti öt 

németóra kiváló lehetőséget 

nyújt arra, hogy tanulóink 

biztos nyelvi alapokat sze-

rezzenek. Iskolánk igazga-

tójának, Beck Lászlónak 

célkitűzése volt, hogy a 

tanulóink használható 

nyelvtudást szerezzenek és 

ne csak az az iskolapadban 

tanulják a németet. Régi 

elképzelése és szívügye 

volt, hogy felvegyük a kap-

csolatot egy osztrák iskolá-

val, ugyanis az iskolák kö-

zötti partnerkapcsolat szám-

talan lehetőséget biztosít a 

tanulóknak a nyelvgyakor-

lásra, tapasztalat és él-

ményszerzésre. 

Az egész egy baráti beszél-

getéssel kezdődött a sze-

derkényi szüreti fesztiválon, 

ahol iskolánk igazgatója 

épp Franz Neuhold úrnak, 

Freistritz bei Anger egykori 

polgármesterének, nyugdí-

jas tanárnak mondta el ter-

veit. Neuhold úr az eső pil-

lanattól fogva lelkesedett az 

ötletért, és támogatásáról 

biztosított minket. Ő ugyan-

is hosszú évek óta rendsze-

resen ellátogat  Szeder-

kénybe és a környékre, itt 

igazi baráti kapcsolatokat 

ápol és saját maga is meg-

tapasztalta, hogy mennyi 

lehetőség és érték rejlik egy 

ilyen partnerségben.  

A szavakat tettek követték. 

Neuhold úr közbenjárásával 

2017 decemberében a sze-

derkényi iskola némettaná-

rai az igazgató úrral Anger-

be utaztak és személyesen 

kerestek fel néhány ottani 

iskolát. Szíves volt minden-

hol a fogadtatás, nyitottak 

voltak a közös munkára és 

egy közös projekt kidolgo-

zására. Ennek eredménye-

ként nyújtottuk be 2018. 

márciusában a Tempus 

K ö z a l a p í t v á n y h o z  a 

„Schätze unsere Regio-

nen” (Kultur, Sprache, 

Geschichte, Kunst Natur-

und Bodenschätze)címet 

viselő pályázatunkat.  

Örömmel értesültünk, hogy 

a közös pályázatunkat, 

amelyben a koordinátor az 

osztrák Volkschule Anger, 

és iskolánk a partnerintéz-

mény, támogatást nyert.  

Az osztrák és magyar diá-

kok lelkes levelezésbe 

kezdtek. Néhány levélváltás 

után a partnerek a technika 

segítségével heti rendsze-

rességgel „élőben” is be-

szélhettek egymással. Nagy 

izgalom előzte meg ezeket 

a találkozásokat,          de 

mindig nagyon jó hangulat-

ban teltek. A kapcsolatban 

résztvevő diákok ötletei 

alapján készítettek egy kö-

zös logót, majd a legtöbb 

szavazatott kapott munkát, 

Jágity Dániel 5.osztályos 

tanuló ötletét választottuk a 

közös projekt szimbólumá-

nak. A pályázat keretében a 

szederkényi diákok április 

hónapban egy hetet tölte-

nek el az osztrák diákoknál. 

Ismerkednek az ottani isko-

lával, az ott folyó oktatói 

munkával, órákon vesznek 

részt, környékbeli neveze-

tességeket látogatnak. Cé-

lunk, hogy az Erasmus+ 

projekt során a diákok nem 

csak egy adott témában 

mélyülhetnek el, de megis-

merkedjenek az Európai 

Unió országainak kultúrájá-

val, bepillanthassanak min-

dennapi életükbe. Életre 

szóló barátságokat köthet-

nek és nem utolsósorban a 

német nyelvet is eszközként 

használják a nemzetközi 

hetek során.  
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A pedagógusok ízelítőt kap-

nak külföldi iskolák életéből, 

működéséből és megoszthat-

ják egymással szakmai ta-

pasztalataikat. Ünnepi műsor 

keretében a két iskola közös 

műsort ad áprilisban. 

 Május hónapban látjuk mi 

vendégül az osztrák gyerme-

keket Szederkényben. A 

szintén egyhetes kirándulá-

son sok-sok hasznos és ér-

dekes program várja Stájer-

országi ismerőseinket. Az 

ünnepi műsoron túl, kézmű-

ves foglalkozás, éjszakai 

túra, majd tábortűz mellett 

tervezzük felejthetetlenné 

tenni a közös napokat. 

Nagyban megkönnyíti mun-

kánkat, hogy a Szederkényi 

Német Kisebbségi Önkor-

mányzat lelkesen támogatja 

a programok megvalósítását, 

valamint a fenntartó Mohácsi 

Tankerületi Központ munka-

társainak pozitív, segítő hoz-

záállása. 

Gőbel Andrea némettanár, 

projekt koordinátor 



Új kollégánk, Glück And-

rea szervezésével egy 

busócsoport néhány tagja 

látogatott el hozzánk ezen 

a délelőttön. Husz Béla és 

néhány társa segítségével 

bemutatták a busók ruháza-

tát és eszközeit. 1. – 6. osz-

tályig két csoportban a gye-

rekek felpróbálhatták a bu-

sómaszkot és kipróbálhat-

ták a kereplőt és a kolom-

pot. Éles Annamária és leá-

nyai pedig a szép busó öltö-

zetet mutatták be. Lányain-

kat megfésülték, hajukat 

befonták és kontyba kötöt-

ték piros szalaggal. A krea-

tív foglalkozáson busó hűtő-

mágnest készítettünk.        

A programot közös tánccal, 

kólóval zártuk. Program 

felelőse: Bende Gáborné 

DÖK segítő tanár. 

Busóprojekt Kölkeden 

Egészségnap Versenden 
megelőzésére, a vészhelyze-

tekben szükséges teendőkre. 

Az egyetemisták dicsérték a 

gyerekeink érdeklődését, 

okos hozzászólásait, aktivitá-

sát. Tanulóink és nevelőink 

pedig örömmel fogadták a 

nagyon színvonalas interaktív 

tevékenységeket és az egye-

temisták segítő hozzáállását. 

Szervező: Vilmányi Tiborné 

Iskolánkban 2019. március 

elsején Egészségnapot tar-

tottunk a Pécsi Orvostanhall-

gatók Egyesületének közre-

működésével. A 23 egyete-

mista hangulatos, interaktív 

foglalkozások keretében szá-

mos hasznos információval, 

gyakorlati tanáccsal, szituáci-

ós játékkal tanította a gyere-

keket az egészséges élet-

módra, a betegségek       
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         Kölkedi tanulók és a      

mohácsi busók 

 

Hagyományos farsangi bá-

lunk, iskolánk aulájában 

16.00 – 20.00 óráig tartott az 

SZK és a DÖK szervezésé-

ben. A talpalávaló zene leját-

szását volt tanítványunk, Ba-

logh József biztosította. Az 

SZK tagjai a szülők által elké-

szített szendvicseket és süte-

ményeket árusítottak, valamint 

szörppel kínálták a gyerekeket. 

Idén 26 jelmezes mérette meg 

magát a zsűri előtt. Hetedike-

se ink osz tá ly főnökükke l 

(Simonné Polgár Zita) együtt. 

Minden maskarás egy tábla 

csokoládét, a helyezettek 

pedig gyerekpezsgőt, illetve 

tortát kaptak. A bál bevételét 

a  f a r s a n g i  k e l l é k e k 

(szemüveg, trombita, konfetti, 

foszforeszkáló karkötő) és a 

tombolajegyek árusításával, 

valamint két vállalkozó anyu-

ka arcfestést és csillámteto-

válást végző tevékenységé-

vel növeltük. A vidám mulat-

ságot érdekes játékokkal tet-

tük színesebbé. Programunk 

felelőse: Bende Gáborné 

 

 

  

 



SZAKMAI NAPOK a mohácsi Schneider Lajos AMI -ban 

A mohácsi Schneider Lajos 

AMI 2017-ben elnyerte az 

Oktatási Hivatal Bázisintéz-

ménye címet, így feladatunk, 

hogy az iskolában működő 

„jó gyakorlatokat” minden 

érdeklődő pedagógus szá-

mára elér-

hetővé te-

gyük, illetve 

olyan szak-

mai fórumo-

kat szervez-

zünk, ahol 

l e h e t ő s é g 

van tapasz-

talatcserére, 

problémafel-

vetésekre, pedagógiai esz-

köztárunk bővítésére. A 

2018/19-es tanévben eddig 

öt alkalommal szerveztünk 

szakmai napot, melyek kü-

lönböző művészetoktatási te-

rületeket, tanszakokat érin-

tettek. Októberben és dec-

emberben a nagysikerű nyári 

tábor folytatásaként hagyo-

mányőrző „Évre-forgó” dél-

utánra került sor. A nagyszá-

mú lelkes gyereksereg és 

kísérőik sokféle tevékenysé-

get kipróbálhattak, felelevení-

tették az adott évszakhoz 

kapcsolódó hagyományokat, 

hiedelmeket, zenéltek, éne-

keltek, barkácsoltak, renge-

teg élménnyel és ötlet-

tel gazdagodtak a nép-

zenei tanszak tanárai 

és segítőik jóvoltából. 

Novemberben rézfúvós 

szakmai napot szervez-

tünk, ez a program a 

NKA által támogatott 

pályázatból került meg-

rendezésre, amit isko-

lánk - Hahner Róbert tanár úr 

vezetésével működő - Total 

Brass rézfúvós együttese 

n y e r t e  e l .                                

A szakmai nap meghívott 

vendége Solymosi Péter 

trombitaművész, -tanár volt. 

Az érdeklődők hangszertörté-

neti előadást és bemutatót, 

mesterkurzust és egy hang-

versenyt hallgathattak meg. 

Januárban szaxofonos szak-

mai napon vettek részt az 

érdeklődők. Szendrői Zsu-

zsanna szaxofonművész, -

tanár mesterkurzust tartott, 

Hetyei Csaba a Schneider 

Lajos AMI tanára improvizá-

ciós játékba vonta be a tanu-

lókat és kollégákat. A prog-

ram hangversennyel zárult. 

Februárban nagy érdeklődés 

mel le t t  za j lo t t  le  a 

„Zeneismeret Szakmai Nap”, 

melyre több mint 50 ének-

zene és szolfézstanár, kórus-

vezető érkezett a térségből. 

Tartalmas előadások, bemu-

tatók követték egymást, 

Vidáné Kresz Beáta intéz-

ményvezető, szaktanácsadó 

koordinálásával.   

Ezt követően a csapat    aranyos 

kis   ház makettet is készített. 

Sajnos a döntőbe nem jutottak 

be alkotásukkal. Majd legköze-

lebb! Csapat tagjai: Kárász Kris-

tóf, Kovács Kevin, Sallai Rebe-

ka. Felkészítő tanár:     Vilmányi 

Tiborné 

V E RS E ND - B E RE M E N D      

A Pécs-Baranyai Kereskedel-

mi és Iparkamara által szer-

vezett ÉpítÉsz verseny keret-

ében 3 fő 7. osztályos tanuló 

üzemlátogatáson vett rész a 

beremendi cementgyárban. 

M i n d e n k i  n a g y o n                 

j ó l  é r e z t e  m a g á t .                                                  

Oldal   11  HÍRMOZAIK  I .  évfo lyam,  1 .  szám  

Ebben a tanévben eddig 

négy növendékünk nyerte el 

az Emberi Erőforrások Mi-

nisztériuma által kiírt, a 

"Nemzet Fiatal Tehetségei-

ért" ösztöndíj pályázatának 

támogatását. Szilágyi And-

rás, Kató Máté, Borics Attila 

és Hahner Máté fejenként 

700.000 - 990.000 Ft-t fordít-

hat hangszervásárlásra. 

Ezen kívül Hahner Máté a 

2018. évi MOL Tehetségtá-

mogató Program Művészet-

tudomány kategóriájában is 

nyert 99 000 Ft támogatást. A 

Schneider Lajos AMI trombi-

tás növendékeinek megyei, 

területi és országos verseny-

eredményei, sikeres fellépé-

sei, aktív szerepvállalása 

mind-mind hozzájárultak az 

ösztöndíj elnyeréséhez. A 

növendékek főtárgytanára: 

Hahner Róbert. Gratulálunk!    

A NEMZET FIATAL 

TEHETSÉGEIÉRT 

ÖSZTÖNDÍJ       

Gyárlátogatáson 

Beremenden a 

versendi          

iskolások 

 



Kanizsai szösszenetek 

verseny célja a hazai nem-

zetiségek történelmének, 

földrajzának, szellemi kul-

túrájának, népszokásainak, 

helyi hagyományainak be-

mutatása a képzőművészet 

eszközeivel, valamint a 

tanulók kreativitásának 

fejlesztése. A szakmai zsű-

ri  választotta ki a 3-3 he-

lyezett alkotást, valamint 

további 38 rajzot javasolt 

különdíjra, illetve kiállításra. 

Szeptembertől a Budapes-

ten kiállított 50 

díjazott pályamű 

v á n d o r k i á l l í t á s 

keretén belül utaz-

za körbe az orszá-

got. Február hó-

naptól a Villányi 

Általános Iskola a 

házigazda . Isko-

lánk tanulója, 

Czinczár Valér 

saját kategóriájában a 3. helyezést érte el. A vándorkiállítás lehe-

tőséget ad diáktársainak, hogy megtekinthessék a többi alkotás 

mellett az ő munkáját is.  

VILLÁNYI ÁLTALÁ-

NOS ISKOLA Az Oktatá-

si Hivatal Nemzetiségi Peda-

gógiai Oktatási Központja a 

2017/2018-as tanévben má-

sodszor hirdette meg a ma-

gyarországi nemzetiségi ne-

velés-oktatásban résztvevő 

gyermekeknek, tanulóknak 

az Országos nemzetiségi 

rajzversenyt. A négy korosz-

tályban, nemzetiségi népis-

merethez kapcsolódó téma-

körökben meghirdetett rajz-
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Február 1-jén ismét megrendezésre 

került iskolánkban a hagyományos Do-

rottya napi Népdaléneklési verseny. A 

térség nyolc általános iskolájából 28 

énekes mérte össze tudását. A zsűrinek 

nehéz feladata volt, mert a versenyzők 

nagyon felkészülten érkeztek, szebbnél 

szebb népdalokat hallhattunk tőlük.  

Február 4-én, idén első alkalommal 

sítábort szerveztünk az érdeklődő 

gyerekeknek, melyen néhány szülő 

is részt vett. A gyerekeknek nagy 

élmény volt profi pályán, a gyönyörű 

szlovén hegyekben síelni. A nap 

végén egy wellness fürdőben lazítot-

tak. 

Természetjáró szakköröseink február 15-én Kikerics 

túrán vettek részt a Szársomlyón.  

Január 29-én, a Megyei 

Diákolimpián tornász 

csapatunk IV. helyezést 

ért el. Csapattagok: Zilai 

Alexandra, Spitzer Frida, 

Mészáros Matild, Horváth 

Kamilla, Drávai Dominika, 

Prell Veronika. 

Február 6-án, iskolánk névadójának névnapján tartottuk 

meg Dorottya napi ünnepségünket, ahol a tavalyi isko-

lai szépíró verseny verseit is hallhatta a közönség. Re-

neszánsz táncot jártak nyolcadikosaink, majd Dóráin-

kat, Dorkáinkat köszöntöttük. Végül a már hagyomány-

nyá vált rajz- és szépíróverseny idei helyezettei vehet-

ték át díjaikat. A nap zárásaként Magyar Lilla, volt kani-

zsais diákunk, a Siklósi Vár munkatársa, valamint Sza-

bó Gergő, a Siklósi Sárkányos Lovagrend vezetője egy 

Kanizsai Dorottya koráról szóló rendhagyó történelem-

órára invitálta negyedikes diákjainkat. 

Kanizsai Dorottya Általános  

Iskola 

S 

I 

K 

L 

Ó 

S 

Február 27-én, iskolánk 8.b osztálya nyer-

te el a Hónap plakátja címet az országos 

Boldogságóra program keretében. 
Fotó: mohacsi-csata.hu 

VÁNDORKIÁLLÍTÁS - Villány 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji2MCtvrHhAhVDIVAKHXlxDo8QjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fmohacsi-csata.hu%2Fcontent%2Fkedves-j%25C3%25A1nos-festm%25C3%25A9nyei&psig=AOvVaw27TAjjS79UuD3CkMX6-S44&ust=1554


Széchenyi hírek  
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Megyei játékos sport-

versenyen 

Óriási siker! Iskolánk csapata a 

megyei játékos sportversenyen 

II. helyezést ért el! Ezzel a 

nagyszerű teljesítménnyel  

bejutottak az országos             

elődöntőbe! 

Gratulálunk a gyerekeknek és 

felkészítőiknek: Tatainé Klie 

Katalinnak és Ritter Ákosnak! 

Diákolimpia: ARANY! 

Óriási sikert értek el asztaliteniszezőink: 

az I-II. korcsoportos diákolimpia országos 

döntőjét megnyerve, első helyzést értek 

el. A csapat tagjai: Lajtai Kamilla, Pfeiffer 

S z ó f i a  é s  S o m o g y i  H e i d i . 

Gratulálunk ehhez a hatalmas teljesít-

ményhez a gyerekeknek és edzőiknek! 

 

Német vers- és prózamondó verseny 

Idén a Koch Valéria Iskolaközpont adott helyt a Baranya 

és Somogy megyei német vers- és prózamondó ver-

senynek. 

Iskolánkat Spitz Jázmin, 1.a, felk.: Leutschuk Mária, 

Kálmáncsi Diána, 1.b Horváth Villő, 2.b, Alber Éva, 2.a, 

Deák Anna Eszter 4.a felk.: Link Anita, Novák Lili, 4.a. 

felk.: Jakab-Orbán Dominika, Haramza Hunor, 7.b. felk.: 

Leutschuk Mária 

4 tanuló továbbjutott az országos döntőbe: Spitz Jázmin, 

Kálmáncsi Diána, Horváth Villő, Haramza Hunor 

2 diákunk pedig különdíjat kapott: Alber Éva, Deák Anna 

Eszter. Gratulálunk a nagyszerű eredményekhez a diá-

koknak és felkészítőiknek! 

A Busójárás 6 napja című rajzpályázat: 

Iskolánk tanulói 1- 8. évfolyamon 

1.2.3.helyezésben részesültek. Felkészítő-

ik: Bischofné Wiszt Hermina, Heirichné 

Mohai Éva, Erdélyiné Jandrók Anita. 

Köszönjük a Busóudvarnak a megrende-

zést és a kupát, ami 1 évig a mienk. 

Mohács Térségi Általános 

Iskola - Széchenyi Iskola 



szakszerű idegenvezetés-

ben részesülhettek általa 

az épületben. Február 25-

én ismét vendégül láttuk 

az iskolába készülő ifjakat. 

A gyerekek játszottak a 

számokkal, énekeltek, 

verseltek, táncoltak néme-

tül. Majd rajzlap és némi 

tempera segítségével va-

rázsképeket készítettek a 

kézműves foglalkozáson. 

Szüleiket tájékoztattuk a 

beiratkozás folyamatáról, 

valamint plébánosunk Horvát 

Sándor atya beszélt a katoli-

kus hitoktatásról az iskolá-

ban.3.alkalommal az elsősök-

höz fognak ellátogatni tanórá-

ra a nagycsoportosok a ta-

vasz folyamán.  A foglalkozá-

sokat szervező és lebonyolító 

kollégáink: Borsodi Gáborné 

igazgató asszony, Gadóné 

Nagy Edina, Müller Anita,         

Soponyainé Fórizs Magdolna, 

Tóth Gariella 

Iskolanyitogató az Olaszi Általános Iskolában Az idei tanévben 3 alkalom-

mal látjuk vendégül leendő 

elsőseinket , két alkalommal 

szüleiket. Január 14-én került 

sor iskolánkban az első 

„nagy találkozásra”. A gyere-

kekkel a mesék világába 

vándoroltunk, játékos , moz-

gásos koncentrációs gyakor-

latokkal múlattuk az időt, s 

végül mindenki maga készí-

tette medállal pecsételhette 

meg ezt a délutánt. A szülők 

igazgató asszony ppt-s be-

mutatóján keresztül tájékoz-

hattak iskolánk profiljáról, 

legfontosabb eseményeiről, s 
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Valentin nap és busók Lippón 

Busók jöttek 

Második alkalommal látogatta meg a 

Lippói Gardonyi Géza Általános Iskolát a 

Botos busócsoport. Diákok, tanárok, 

szülők, óvodások együtt ropták a dél-

szláv zenére a táncot. Nálunk is volt 

máglya.    

Valentin nap az iskolában 

Immár második alkalommal készí-

tettünk Valentin napi üzeneteket, 

melyek a Diákönkormányzat falát 

díszítették. 

Az idei farsang rendhagyó volt abban a tekintetben, hogy 

a teljes tantestület jelmezt öltött. A szülőket, vendégeket 

is arra kértük, hogy öltözzenek be. A farsang fő szervezői 

a 7. osztályos diá-

kok, szülők és az 

osztályfőnök volt. A 

zenét is a 7. osztály 

szolgáltatta. A han-

gulatot fokozta a 

táncverseny és a 

tombola. 

Február 22. délelőtt a testnevelés órák kere-

tében emlékeztünk meg a Magyar Parasport 

Napjáról. A gyerekek egy mozgáskorlátozot-

tak által játszott játékkal, a Bocciával ismer-

kedtek meg. 

 

Iskolánk tanulói ismét a röplabda sportágban jeleskedtek. Február hónapban 4 röplabda ver-

senyen vettek részt Mohácson különböző korcsoportokban. IV. korcsoportos fiaink 1. helye-

zést értek el; III. korcsoportos fiú és lány csapatunk bronz éremmel térhetett haza. A február 

26-i Farsang Kupán 1-3. helyet érdemeltek ki csapataink. Március 13-án, a Mohácson meg-

rendezésre került Diákolimpia körzeti fordulóját a IV.korcsoportos fiaink igen szép játékkal 

nyerték meg; így iskolánk képviselheti Baranya megyét az országos döntőben. 

Csúcson az olaszi röplabdások 



„Piros is – macis is” Lánycsókon 

TeSzedd Oldon - csatlakozott a Meixner Ildikó 
EGYMI Oldi Tagintézménye is 

LÁNYCSÓK Hagyománya-

inkhoz híven február 14-én 

„Piros is – macis is” napot 

tartottunk az iskolában. A 

diákság a pedagógusokkal 

együtt macival jött suliba, 

ruházatunkban megjelent a 

piros szín (póló, sál, nad-

rág…). Az osztályokról 

csoportképek készültek. 

Ezen a napon a diákönkor-

mányzat rendkívüli „Szív 

küldi” sulirádió adást adott. 

Gyerekek és felnőttek szö-

veges üzeneteit közvetítet-

tük, zenei kívánságaikat 

teljesítettük. 

tézmény közelében lévő Dá-

nos csatorna  partját.  Az 

akcióhoz csatlakozott az Oldi 

Önkormányzat is, pár ember 

segítségét biztosítva nekünk. 

Az összegyűjtött hulladékot a 

kijelölt gyűjtőponton elhelyez-

tük. A program amellett, hogy 

hozzájárul a közvetlen kör-

nyezetünk megtisztításához, 

megszépítéséhez, támogatja 

a gyermekek és fiatalok 

környezeti nevelését, kö-

zelebb viszi őket a kelet-

kezett hulladékkal történő 

felelős bánásmódhoz. 

Nem utolsó sorban remek 

közösségépítő jelleggel is 

bír. A következő alkalom-

mal is megyünk!  Szabó 

Edit gyógypedagógus  

Iskolánk, a Meixner Ildikó 

EGYMI Oldi Tagintézménye 

idén először csatlakozott 

hazánk legnagyobb önkéntes 

mozgalmához, a „ TeSzedd! 

– Önkéntesen a tiszta Ma-

gyarországért „elnevezésű 

hulladékgyűjtési akcióhoz. 

Pici iskolánk minden tanulója 

és dolgozója nagy lelkese-

déssel tisztította meg az in-
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Március 15. 

Március 14-én, de. 10 órától,  

tartottuk ünnepi megemlékezé-

sünket Nemzeti ünnepünk al-

kalmából. A Himnusz után az 

ünneplőket Szabó Edit gyógy-

pedagógus köszöntötte, majd 

az alsó és felső tagozat, valamint a készségfejlesztő szakisko-

la műsora következett. A megemlékezés közös Kossuth nóta 

énekléssel fejeződött be. 



MOHÁCSI KISFALUDY 

KÁROLY GIMNÁZIUM    

A Kisfaludy Napok ver-

senysorozata hagyo-

mányinkhoz híven név-

adónk Kisfaludy Károly 

tiszteletére minden év 

februárjában kerül meg-

rendezésre. A rendez-

vénysorozat a sokoldalú-

ságára épül, hiszen a tan-

tárgyi versenyeken túl, 

játékos vetélkedőkön és 

online versenyeken is bizo-

nyíthatják tehetségüket a 

diákok. A 2018/2019-es tan-

évben 9 általános iskola, 

valamint Mohács város két 

középiskoláján kívül – PSZC 

Mohácsi Radnóti Miklós 

Szakgimnáziuma és Szakkö-

zépiskolája és a Mohácsi 

Kisfaludy Károly Gimnázium 

- idén a Siklósi Táncsics Mi-

hály Gimnázium, Álta-

lános Iskola és Alapfo-

kú Művészeti Iskola is 

képviselte magát, így 

630 diák vett részt a 

versenysorozaton. A 

Kisfaludy Napok kere-

tein belül összesen 15 

tárgyból, 17 féle 160 

résztvevő képviselte 

magát. Szintén népszerű volt 

a magyar nyelvtan, ma-

gyar szövegértés és az 

olvasottsági verseny is, 

összesen közel 100 

résztvevővel, de az álta-

lában nem népszerű 

matematika tárgyból is 

59-en mérették meg ma-

gukat. Minden évben 

emlékserleggel jutalma-

zunk egy-egy végzős 

tanulónkat, aki több éven 

keresztül, több tárgyból 

is sikeresen szerepelt, 

dobogós helyeket szerzett 

a Kisfaludy versenyeken. A 

2019-es tanévben 2 vég-

zős tanulót is Kisfaludy 

emlékserleggel jutalmaz-

tunk: Baumgärtner Marga-

réta 12.d, valamint Ficsor 

Noémi 12.c osztályos tanu-

lót. Gratulálunk az eredmé-

nyekhez!  

KISFALUDY NAPOK 2019 - KISFALUDY HÍREK 

középiskolás diákcsoportja 

képviseltette magát, ahol lehe-

tőség volt arra, hogy a diákok 

röviden bemutassák iskoláju-

kat, megismerjék és gyakorlat-

ban is kipróbálják a parlamenti 

képviselők munkáját. Szekcióülése-

ken hat témában tanácskoztak a 

fiatalok, majd ezeket közösen meg-

vitatták és a végén szavazatukkal 

döntést hoztak.  A társalgás több 

nyelven folyt,   

MOHÁCSI KISFALUDY  

KÁROLY GIMNÁZIUM     

Az Euroscola internetes 

kvízjátékon elért újabb 

kiváló eredmény jutal-

mául a Mohácsi Kisfa-

ludy Károly Gimnázium 

20 diákja és három ta-

nára 2019. február 15-

én egy napot tölthetett el – 

immár második alkalommal - 

a strasbourgi Európai Parla-

mentben. Ez alkalommal a 

27 EP tagállamból 23 ország 
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EUROSCOLA JUTALOMKIRÁNDULÁS - STRASBOURG 

ezáltal a diákok megta-

pasztalhatták, mennyire 

fontos legalább egy ide-

gen nyelv magas szintű 

ismerete. Az ötnapos 

kirándulás keretében a 

tanulók megnézték Stras-

bourg, Salzburg és 

Hallstatt nevezetességeit 

is.  

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7ir-DiLThAhVstIsKHfzmAHIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.strasbourg.hu%2Findex.php%3Fmenu%3D5%26lang%3D1&psig=AOvVaw2C6MlT6aclWHV_jHz6IyTA&ust=1554385664061945


SZALAGAVATÓ a TMG-ben 
SIKLÓS A hagyományoknak 

megfelelően idén is sor került  

a végzős gimnazisták szalag-

tűző ünnepségére. A sport-

csarnokban a szülőkön, roko-

nokon, barátokon, Kollégá-

kon kívül tisztelettel köszön-

tötték az intézmény dolgozói 

Balázs Csabát, Siklós alpol-

gármesterét, Dr. Váradi 

Krisztiánt a Mohácsi Tanker-

ület jogi és köznevelési osz-

tály vezetőjét, és Mikola La-

jost, a Pécsi SzC Garai Mik-

lós Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája igazgató-

ját. Minden szempár a bejá-

ratra szegeződött, amikor a 

1 2 . a  o s z t á l y o s o k             

Szávulyné Gergye Judit, a 

12.bések pedig Keitz Kornélia 

osztályfőnök vezetésével bevo-

nultak a az ízlésesen feldíszí-

tett sportcsarnokba. A szalag-

tűző 11-esek i - osztályfőnöke-

ikkel Fischerné Balázs Eszter-

rel és Monostoriné Tóth Gabri-

ellával -  kitettek magukért, 

dicséretesen szervezték meg 

az ünnepélyes órákat. Mindkét 

osztály óriási sikert arató sza-

lagavató táncát  nagy tapssal 

jutalmazta a közönség. A bál 

nyitó tánccal, keringővel kezdő-

dött idén is. A végzősök az 

Őket mindenben támogató,       

legtöbb esetben a szülők egyi-

két kérték fel keringőre,      

hálájuk jeléül. Választottak 

bálkirályt és bálkirálynőt, meg 

is táncoltatta  Zadravecz Pan-

nát Keresztes Attila.  
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A szponzoroknak köszönhe-

tően sok értékes tombola-

tárgy is gazdára talált. 

A SIKLÓSI TÁNCSICS        

MIHÁLY GIMNÁZIUM 

HÍREI 

„Mert valóban: Nyelvében él a 

nemzet!” 

Ha tavasz, akkor „Szép magyar 

beszéd” verseny, Komló. Évtize-

dek óta márciusban rendezik 

meg a Kazinczy Ferencről elne-

vezett, Péchy Blanka által életre 

hívott verseny megyei döntőjét. 

Idén sem volt ez másként. Isko-

lánk két diákja képviselte a Sik-

lósi Táncsics Mihály Gimnáziu-

mot ezen a megmérettetésen: 

Hanics Olivér (11.a )és Duraku 

Cintia (10.a),felkészítő tanár: 

Puskásné Blaskovits Ildikó. 

Mindketten komoly rutinnal ren-

delkeznek, ami a beszédet, a 

közönség előtt való megszóla-

lást illeti, hiszen számos rendez-

vényen, iskolai és városi ünnep-

ségen vettek már részt. Olivér 

az előkelő harmadik helyen vég-

zett, Cintia pedig-  első ilyen 

versenyén-  negyedik lett.  

Gratulálunk, Soma!  

Spiegel Soma (12.a) február 9-

én a Karlovac Openen (Európa 

Kupa) pointfighting szabályrend-

szerben indult, junior és senior 

korosztályban egyaránt 63 kilo-

grammos súlycsoportban. Saj-

nos a juniorban kiesett, de a 

seniorban sikerült megszereznie 

a 3. helyért járó bronzérmet. A 

csapat többi tagja is szép ered-

ményt ért el. Szívből gratulálunk! 

Író-olvasó találkozó Siklóson  Lackfi János József 

Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, Nyugat-

kutató, fotós volt a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeret-

központ vendége. A gimnázium számos tanulója élt a 

lehetőséggel, és személyesen találkozott a népszerű 

szerzővel. Különösen a 12.a osztályos örültek az inter-

aktív foglalkozásnak, hiszen a szóbeli érettségi kapcsán 

-magyar irodalomból -„mesélhetnek majd” Lackfi János 

munkásságáról. 



EGYHÁZASHARASZTI - 

PÉCS Az idei tanévben janu-

ártól heti rendszerességgel 

elindult az élménypedagógiai 

kirándulás sorozat a pécsi 

állatkertbe. Minden tanulónk 

legalább egy alkalommal eljut 

a Mecseki Természettudomá-

nyos Élményközpont (EFOP-

3.3.6-17-2017-00011) pályá-

zata kapcsán az állatkertbe, 

ahol ZOO pedagógusok tarta-

nak nekik élménypedagógiai 

foglalkozásokat. A megyéből 

mintegy 30 000 diák vehet 

részt a projektben. 

A foglalkozások mindig csütör-

töki napokon zajlanak. Az ál-

latkertből különbusz hozza-

viszi a gyerekeket az iskolából 

a csodás környezetű, felújított 

állatkertbe. Minden alkalom-

mal csoportos fotók készül-

nek, és uzsonnát is kapnak a 

gyermekek. Sok érdekes fel-

adatot kapnak tanulóink: azon 

túl, hogy a ZOO összes állatát 

meglátogatják, a különböző 

földtörténeti korok állatvilágát, 

növényvilágát ismerik meg. 

Vannak elméleti foglalkozások 

is: a vízről, a fényről, a han-

gokról, azok jelenségeiről lát-

hattak-hallhattak érdekes be-

mutatót, különböző fizikai, 

kémiai kísérletek, szövegérté-

si feladatok, kvízek, totók 

voltak, amiket ki kellett tölte-

niük. Mégis, leginkább azok 

az élmények a legmeghatá-

rozóbbak, ahol a gyerekek 

közvetlenül ismerhetik meg 

az állatok viselkedését, szo-

kásait, ételeiket, szaporodá-

sukat. Hatalmas átéléssel 

vettek részt a majmok eteté-

sében, az állatok hangjainak 

kitalálásában, a kígyóbőr, a 

tollak, a szőrök érintésével, 

hisz így empirikus úton sajá-

títják el ezeket az ismerete-

ket, és maradandó tudást, 

valamint életre szóló élményt 

jelentenek nekik. 

A feladatok során digitális 

eszközöket is használhattak: 

pl. a mobiltelefonjuk segítsé-

gével QRkódok alapján kel-

lett megtalálni a következő 

állatot, és megoldani a vele 

kapcsolatos feladatokat. 

Ugyanolyan lelkesen keres-

ték az útjelző táblákat, élve-

zettel nézelődtek a kilátóból, 

használták a távcsöveket, a 

mikroszkópot a növények, 

bogarak, kövek megismeré-

séhez. Hihetetlen élményt 

jelentettek a hüllők, a hatal-

mas akvárium, a korallok, a 

cápa, a rája látványa, hisz 

ezeket nem minden nap lát-

hatják közelről. 

Összességében elmondhat-

juk, igazán hasznos ez az 

élménypedagógia a diákok 

számára, mert testközelből 

ismerhetik meg az állatok 

életmódját, tapasztalhatják 

meg a velük való foglalko-

zást, és ezáltal sokkal jobban 

rögződnek ismereteik, mint 

tanórai keretek között. Mindig 

jókedvűen, élményeiket me-

sélve térnek vissza hétről-

hétre az állatkertből. 

Állatkerti móka - Egyházasharaszti 
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KÖRZETI ÁLTALÁNOS 

ISKOLA 

Március 27-én Siklóson a Zeneis-

kola rendezte meg a Baranya Me-

gyei Vonós Találkozót, ahol szá-

mos tehetséges, ügyes muzsikus 

mutatkozott be a zsűrinek.  

Papp Gábor hegedűművész, ta-

nár, Szakács Viktória csellómű-

vész, tanár és Papp Tibor nyugal-

mazott tanszakvezető hegedűta-

nár 61 produkciót értékelt. 4 kor-

csoportban összesen 12 kiemelt 

arany, 16 arany, 19 ezüst és 14 

bronz minősítést osztott szét a 

versenyzők között. 

A Siklósi Zeneiskola növendékei is 

szép eredményeket értek el. 

Janzsó Ildikó csellistái közül Bán-

di-Gattyán Kende és Borsos Gréta 

Diána bronz, Piacsek Mátyás 

László pedig kiemelt arany minősí-

tést ért el. 

Zavagyákné Dolgos Éva tanítvá-

nyai az alábbi                           

eredményekkel szerepeltek: 

Zichy Mária-Jozefa: ezüst minősí-

tés; Kosztics Mirella Veronika: 

arany minősítés; Polovi Gréta, 

Stejer Friderika, Nádasi Lilla: ki-

emelt arany minősítés, illetve a 

Polovi Gréta-Stejer Friderika duó 

szintén kiemelt arany minősítést 

kapott. 

A zongorakísérők     Agárdiné 

Hohmann Anette, Szűts Éva és 

Gáspár Dávid voltak. 

 

Vonós találkozó  

Siklóson 

Országos versenyen a sik-

lósi zeneiskolások 

A Siklósi Zeneiskola növendékei és tanárai 

idén számos megyei, országos és nemzetkö-

zi versenyen és találkozón vettek részt. 

Sistrum Zenei Versenyek, Szombathely 

Stejer Friderika arany minősítés, Polovi Gréta 

nívó díj.  
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Beremendi π - nap 

BEREMEND A Nemzetközi 

π-nap a matematika egyik 

leghíresebb számának, a Pí 

(π) számnak az ünnepe. 

Közelítő értéke 3,14, ezért 

ünneplik 1988 óta világszer-

te 3. hó 14-én. Ebből az 

alkalomból szervezett a 

pécsi CSEOH (Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes 

Ház) egy fantasztikus prog-

ramot Siklóson a Kanizsai 

Dorottya Általános Iskolá-

ban a matematikát kedvelő 

gyerekeknek. A rendezvé-

nyen 18 négy fős csapat 

versenyzett, vagyis inkább 

játszva oldotta meg az ér-

dekesebbnél érdekesebb 

feladványokat, ügyességi 

feladatokat, matematikai 

kihívásokat. Díszitettünk pi-

tét az alkalomnak megfele-

lően. Az Akadálypályán 

logikai feladatok sora várt 

bennünket, és az izgalmas 

Kvíz-vetélkedőn megmutat-

hattuk mennyi mindent ta-

nultunk a piről. Iskolánk – a 

Beremendi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Is-

kola – két  csapattal vett 

részt a versenyen. A π-

llecukrok csapat a Kvíz-

játékban, az Olimπikon 

csapat pedig az Akadálypá-

lyán I. helyezést ért el, így 

az összesített eredmény 

alapján győzedelmesked-

t ü n k .  C s a p a t t a g o k :              

π-llecukrok:  Orgyán Han-

na, Schuller Hanna, Szabó 

Bendegúz, Wimmer Adri-

enn   

Olimπikon: Csondor Luca, 

Nádasi Violetta, Szabó Hu-

nor, Varga András Felké-

szítő tanár: Armbrusztné 

Hantos Gabriella, Nagyné 

Vlasics Zsuzsanna 
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HÁZI TORNAVERSENY 2019. február 27-én rendeztük meg a 

hagyományos házi tornaversenyünket az alsós és felsős tanu-

lók részvételével. Idén meghívott vendégeink is voltak Bere-

mend Nagyközség Önkormányzata jóvoltából: ritmikus sport-

gimnasztika és ugrókötél bemutatók színesítették a hagyomá-

nyos tornagyakorlatok sorát. Egy induló sem távozott üres 

kézzel, mindenki praktikus, nyakba akasztható kulcstartóval 

gazdagodott. Az érmesek a gazdag díjazásnak köszönhetően 

az egészséges életmódot képviselő termékekből összeállított 

ajándékcsomagot kaptak.  

RENDHAGYÓ MAGYARÓRA  BEREMENDEN          

2019. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján rendhagyó 

magyarórákon vehettek részt a 3-8. osztályos diákok. A 

Közművelődési és Iskolai Könyvtár szervezésében és tá-

mogatásában létrejött programon Kovács Attilával, azaz 

Holden Rose-zal találkozhattak a gyerekek immár második 

alkalommal. A humorral átszőtt, interaktív foglalkozásokon 

az irodalom, a magyar nyelv játszotta a főszerepet, miköz-

ben az olvasás és tanulás  kapcsolatát is érintették a be-

szélgetésben.   

 

Pí-nap  
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„Büszkék vagyunk az intézményeinkben 

folyó munkára, az ott dolgozó pedagógusok 

elhivatottságára. Köszönjük az iskolák, 

együttműködő partnereinek támogatását, se-

gítségét! Bízom abban, hogy tájékoztató ki-

adványunk által bepillantást nyernek isko-

láink sokszínű, gazdag, mindennapi életé-

be!” 

                         Käszné Lebő Zsuzsanna  

HÍRMOZAIK 

7700 Mohács, Szabadság u. 4-6. 

 

Kern Judit, Kozma Sarolta, 

Fábián Hanna, Pap Loretta, 

Fritz Léna 

II. korcsoportos lányok 5. 

helyezés  

Csapattagok: Straub Rella, 

Fehér Niki, Csizik Ágnes, 

Fekete Csenge, Benkő Míra, 

Szekszárdi Léna  

Felkészítő: Reitzné Nagy 

Ágnes Diákolimpia városkör-

nyéki verseny Harkány Vá-

roskörnyéki forduló II. kor-

csoport fiú II hely Illa Balázs, 

König Barnabás, Károlyi 

Álmos, Nagy Attila, Bordás 

Máté 

III. korcsoport fiú I. hely-

Tésenyi Ákos, Kalányos 

Sándor, Sztojka Ede, Víg 

Máté, Mihálovics Máté, Bo-

bár Gergő. IV. korcsoport  

Versenyeredmények: 

A Magyar Közút Nonprofit 

Zrt által kiírt Álomút rajzpá-

lyázaton kiemelkedő ered-

ményt ért el Maczkó Máté 

4.b osztályos tanuló. Felké-

szítő: Lovász Lenke. A Ma-

xim Könyvkiadó "Tiéd a Szó-

Tár" német nyelvi versenyen 

az országos döntőbe jutott 

iskolánk 6.osztályos csapa-

ta. A csapat tagjai: Bobár 

Gergő, Bohár András, Pécsi 

Bálint, Tönkő Norbert. 

Felkészítő: Szabó Katalin. A 

Torna Diákolimpia Országos 

Elődöntőjén Siófokon isko-

lánk csapatai a következő 

helyezést érték el: III-IV. 

korcsoportos lányok 6. he-

lyezés  

Csapattagok: Varga Rebeka, 

fiú I. hely Víg Roland, Tarnai 

Bálint, Dudás Dávid, Kovács 

Erik, Tésenyi Máté. II. Kor-

csoport lány II. hely Csizik 

Ágnes, Petrovics Csen-

ge,Polovi Flóra, Szekszárdi 

Léna,          Khan Aysha. III. 

korcsoport Lány II. hely Cze-

igler Fanni, Gertner Anna, 

Szeibert Amanda, Dávid Lili, 

Fábián Hanna, IV. korcsoport 

lány II. hely Hajmási Viktória, 

Kozma Sarolta, 

Gulyás Emma, 

Polovi Gréta, 

Varga Rebeka 

Egyéni  

Batthyány eredmények– SIKLÓS 

Mojzes-Szalai Jadranka 

Telefonszám: +36308296047 

 

E-mail cím:  mohacs.tankerinfo@gmail.com  

Megmutatjuk kik vagyunk! 

MOHÁCSI TANKERÜLETI 
KÖZPONT 

verseny I. hely Víg Roland II. hely 

Csizik Ágnes, König Barnabás 

Felkészítő: Lovász Lenke, Reitzné 

Nagy Ágnes, Boris Gábor, Kovács 

József, Paczur István 


