A Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola
versenyeredményei
a 2021/2022. tanévben
Az előző tanévben szinte minden tanulmányi- és sportverseny elmaradt, így örömmel tölt el bennünket, hogy
a tervezett versenyek nagy részén sikerült elindulnunk, és sok esetben értékes, figyelemre méltó eredményeket
értek el tanulóink.
Saját szervezésű versenyünk volt a Magyar Diáksport Napján megrendezett Ugrógála, amire a környékbeli
iskolák tanulói is meghívást kaptak. Az idei évben csak a hegyeshalmi Lőrincze Lajos Általános Iskola fogadta
el meghívásunkat, így a levéli és a hegyeshalmi iskola tanulói 3 versenyszámban – helyből távolugrás,
távolugrás és hármasugrás – és 3 korcsoportban versenyeztek egymással. Diákjaink mindhárom
versenyszámban eredményesen szerepeltek.
Két csapatban hat tanuló - Balogh Míra, Dienes Alex Csaba, Herlicska Hella, Potó-Gagyi György, Szakács
Réka, Szelecz Zoé - képviselte iskolánkat a győri Jedlik-iskola által rendezett „Kapcsolatépítő matematika
csapatverseny leendő középiskolásoknak” című programon, október 18-án, hétfőn.
A hagyományokhoz híven a Győri SzC Hunyadi Mátyás Technikum tavaly októberben is megszervezte
az ’56-os Kaszinó elnevezésű történelmi vetélkedőt az 1956-os forradalom emlékére. Iskolánk két csapattal
nevezett a vetélkedőre, ahol a diákoknak játékos feladatokat kellett megoldaniuk az 56-os forradalommal és
szabadságharccal, valamint a mosonmagyaróvári eseményekkel kapcsolatban. Nyolcadikos diákjaink
eredményesen szerepeltek a vetélkedőn. A Diczházi Nóra, Kovács Franziska és Mészáros Ákos alkotta csapat
az előkelő második helyet szerezte meg, de másik csapatunk – Balogh Míra, Herlicska Hella, Szakács Réka –
is szépen teljesített: ők a negyedik helyen végeztek. Felkészítő tanáruk Giczi Barna volt.
Szeptember 23-án rendezte meg a mosonmagyaróvári Ujhelyi-iskola a már hagyományos őszi mezei
futóversenyét. A versenyen 17 tanuló képviselte iskolánkat. Közülük Bagonyi Bence (3. osztály) és Varga
Angelina (6. osztály) harmadik helyezést értek el.
Október 5-én, a Dunaszigeten megrendezett Mezei Futó Diákolimpián 13 tanuló képviselte iskolánkat.
Közülük az I. korcsoportos Bagonyi Bence 1. helyezést ért el, a IV. korcsoportos lány csapat - Balogh Míra,
Bagonyi Kitti, Herlicska Hella, Szakács Réka, Gutléber Iringó - pedig a harmadik helyen végzett.
November 10-én iskolánkban került megrendezésre a IV. korcsoportos Futsal Diákolimpia körzeti döntője
öt csapat részvételével. Iskolánk csapata, küzdelmes mérkőzéseket játszva, sajnos nem érte el az 1-2.
továbbjutó helyeket.
November 17-én délután iskolánk tanulói az őszi intézményi Bozsik-programon vettek részt. Négy
korcsoportban több mint 20 diák rúgta a labdát és mérte össze tudását a városi és környékbeli iskolák
tanulóival. A programon a játék szeretete és a mozgás a lényeg. Mindenki elfáradt, jól érezte magát, tehát a
foglalkozás elérte a célját.
Iskolánk négy fős csapata - Márki Milán, Schmitzhofer Anna, Mészáros Ákos, Szakács Réka - első helyezést
ért el a hegyeshalmi Lőrincze-iskola játékos anyanyelvi vetélkedőjén, amit a koronavírus-járvány miatt az
online térben rendeztek meg november 24-én. Diákjaink felkészítő tanárai Szabó Eszter és Varga Csaba
voltak.
Ötödik és hatodik osztályos diákok számára hirdetett német nyelvű vers- és prózamondó versenyt a
hegyeshalmi Lőrincze-iskola. November 30-án a világjárvány miatt rendhagyó módon az online térben
megrendezett versenyen két ötödik osztályos tanuló, Végh Francina Valentine és Zentai Zalán képviselte
iskolánkat. Mindketten kiváló teljesítményt nyújtottak. Végül Zalán szavalatát találta a mezőnyben a
legjobbnak a zsűri, így ő érdemelte ki az első helyet. Felkészítő tanáruk Horváth Erika volt.

Skultéti Gréta, iskolánk 5. osztályos tanulója eredményesen szerepelt a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által meghirdetett rajzpályázaton. A 2021. évi Alkotói Pályázaton
szabadkézi rajz kategóriában az előkelő 2. helyen végzett.
Iskolánk nyolcadik osztályos tanulója, Bagonyi Kitti Horgásztó című képével ifjúsági különdíjat kapott a
Levél Barátainak Egyesülete fotópályázatán, melynek célja az volt, hogy az alkotók levéli épületet,
építményt, táj‐ vagy természeti elemet, illetve eseményt vagy személyt mutassanak be. Az egyesület másik
felhívásán, „a legszebb konyhakert” című pályázaton pedig Boros Zsófia, iskolánk hetedik osztályos diákja
szerepelt sikeresen: Zsófi ifjúsági különdíjat kapott az Ág utca 21. szám alatti veteményesért.
Március elsején rendezte meg a hegyeshalmi Lőrincze-iskola a kiskörzeti népdaléneklési versenyt, amelyen
iskolánk nyolcadik osztályos tanulói kiemelkedő eredményt értek el. Vincze Klaudia Tünde szóló
kategóriában arany minősítést szerzett. A Bagonyi Kitti, Diczházi Nóra és Vincze Klaudia Tünde alkotta
Pacsirták kisegyüttes előadását szintén arany fokozattal ismerte el a zsűri. A lányok felkésztő tanára Nagy
Adélka Mária volt.
Iskolánk három fős hatodik osztályos csapata – Jónás Zalán, Kozselka Trisztán, Schmitzhofer Anna – első
helyezést ért el a mosonmagyaróvári Fekete-iskola megyei német nyelvű országismereti csapatversenyén,
amit idén levelezős formában rendeztek meg. A csapatot Horváth Erika készítette fel a versenyre.
Iskolánk 9 tanulója – Herlicska Hella, Jónás Máté, Kovács Ben, Kovács Franziska Sarolta, Rális Dorothea,
Szelecz Zoé, Tóth Milán, Végh Benjamin László, Zentai Zalán – vett részt április 1-jén a nemzetiségi iskolák
megyei szavalóversenyén Sopronban. A diákok egy kötelező és egy szabadon választott német verssel
készültek. A mezőny rendkívül erős volt, többek közt a győri Audi Schule és a Soproni Német Nemzetiségi
Általános Iskola diákjaival mérkőztünk meg. Dobogós helyezést ugyan idén nem sikerült elérnünk, de
tanulóink energiája, ideje, kitartása, amit a versek megtanulásába fektettek, így is dicséretes.
Négy tanítványunk – Végh Benjamin László, Végh Francina Valentine, Zentai Zalán és Diczházi Nóra –
képviselte iskolánkat március 3-án a mosonmagyaróvári Fekete-iskola angol nyelvű vers- és prózamondó
versenyén. Mind a négy versenyző tanítványunk kimagasló teljesítményt nyújtott. Végül Diczházi Nóra 8.
osztályos tanuló angol nyelvű szavalatát 1. díjjal jutalmazta a zsűri. A versmondókat Nagy Adélka készítette
fel a versenyre.
Iskolánk tanulói közül Herlicska Hella, 8. osztályos diákunk jutott be a Kovács Margit Megyei Matematikai
Rejtvényfejtő Verseny döntőjébe, amit április 13-án rendeztek meg Győrben. Hella a nagyon erős
mezőnyben 93 %-os teljesítményével a 9. helyen végzett. Felkészítő tanára Weisz Szilvia volt.
A koronavírus-járvány miatti 2 éves kihagyás után 2022 márciusában ismét megrendezésre került
Mosonmagyaróváron a területi katasztrófavédelmi verseny, amin összesen 7 iskola 12 csapata vett részt.
Iskolánkat két csapat képviselte: a Tűzről pattantak (Herlicska Hella, Kovács Franziska, Sulics Dániel,
Cseresnyés Dániel) és a Kemény mag (Boros Zsófia, Szelecz Zoé, Schmidt Benedek, Takács Benjamin, Póta
Kornél). A csapatok felkészülését segítette Nagy Pál nyugalmazott tűzoltóparancsnok, Horváth Erika tanárnő,
Szabó Balázs mentőszakápoló és a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai. A
feladatok közt szerepelt tömlőgurítás, tűzoltó alapszerelés, homokzsákolás, mentőkötélfonás, kitelepítési
csomag összeállítása, térképismeret, elméleti feladatok. A Kemény mag csapat a 4. helyen végzett, a Tűzről
pattantak pedig elhozták a 2. helyért járó kupát.
Tizennégy alsó tagozatos kisdiákunk képviselte iskolánkat május 27-én, pénteken délután a hegyeshalmi
Lőrincze-iskola kiskörzeti tanulmányi versenyén. Hadar Júlia 1. osztályos tanuló magyar nyelvből 3.,
Boros Gábor 2. osztályos tanuló szintén magyar nyelvből 2. helyezést ért el. A 3. osztályos Tóth Milán és a 4.
osztályos Bárdos Marcell pedig matematikából végeztek a 2. helyen.
A tavasz folyamán iskolánkat több sportrendezvényen is képviselték tanulók, szép eredményeket elérve.
A március 23-án Dunakilitiben megrendezett Batthyány Kupán Baksa Milán, 5. osztályos tanulónk
asztaliteniszben a felsős korosztályban első helyezést ért el.

Az április 11-én megrendezett körzeti atlétika versenyen Maár Dávid súlylökésben 4., Kovács Mátyás
kislabda hajításban 5., Kozselka Trisztán kislabda hajításban 2., Gutléber Iringó kislabda hajításban és
súlylökésben is 1. helyezést ért el.
Április 26-án Atlétika Megyei Döntőn szerepelt Kozselka Trisztán, aki kislabdahajításban a 8. helyen
végzett. Varga Angelina 600 méter futásban a 16., Krajcsirik József 300 méter futásban a 8. helyen ért a célba.
Április 28-án, Levélen rendezték meg a Kis Iskolák Labdarúgás körzeti döntőjét, ahol iskolánk csapata 3.
helyezést ért el.
Május 4-én Atlétika Megyei Döntőn szerepelt a 6. osztályos Varga Angelina, aki egyéni összetett versenyben
a 73 versenyző közül az előkelő 10. helyen végzett.
Május 5-én és 18-án Intézményi Bozsik tornán vettünk részt, a labdarúgók oklevelet és érmet kaptak.
Május 19-én a Kis Iskolák Atlétika Megyei döntőjében lány csapatunk 4., fiú csapatunk pedig 8. helyezést
ért el. Varga Angelina egyéni összetett versenyen és 600 méter futásban is 1. helyen végzett, ezzel kivívta a
jogot, hogy a Pécsen megrendezésre kerülő országos döntőben képviselje iskolánkat.
Varga Angelina Vivien, iskolánk hatodik osztályos tanulója június 21-én a Pécsett megrendezett Diákolimpia
országos döntőjében 600 méter futásban országos harmadik helyezett lett. Másnap, június 22-én a kis iskolák
sportversenyében atlétika - többpróba - lány egyéni kategóriában a III. korcsoportos Diákolimpia országos
döntőjében szintén III. helyezést ért el.
A sportoló diákok felkészítő tanára és kísérője Budai Róbert testnevelő volt.

