
Kedves Olvasók! 

Lassan már hagyomány, hogy a ballagó diákok írják az utolsó suli újságot! Nagy buzgalommal és lelkesedéssel 

álltak neki a cikkeknek. Páran a régi emlékekről írtak, mások arról, ami most foglalkoztatja őket. Aki már 

próbálta, az tudja, milyen nehéz cikket írni. Pontosan visszaadni a gondolatot, ami a fejünkben van, az érzéseket, 

amik eltöltik a szívünket. Én személy szerint nagyon szeretem a ballagó diákokat, sok kellemes és nehéz órákat 

töltöttünk együtt. Büszke vagyok arra, hogy sikerült mindenkinek kedve és tehetsége szerint kipróbálni az újságírást! 

Fogadjátok szeretettel ezt az újságot is! 

Éva néni 

Azok a boldog szép napok …. 

Kedves Osztályom! 

Elérkezett hát a búcsú pillanata. Életeteknek egy fontos 

korszaka lezárult, s kezdődik valami új, valami ismeretlen. 

Mennyi küzdelem és ugyanakkor mennyi boldog pillanat 

áll mögöttünk! Összekötnek minket az együtt átélt szép 

emlékek, a kirándulások, az ünnepélyek, minden olyan 

közös program amelyek egy-egy önfeledt, boldog órával 

ajándékoztak meg minket. Most, ha visszatekintünk az útra, 

amit együtt tettünk meg, akkor már látjuk, hogy mennyi 

mindent tanultunk az elmúlt évek során... Sok mindent 

megharcoltunk, átéltünk, talán olyan dolgokat is, amire nem számítottunk egyáltalán. Úgy lettünk barátok, hogy észre sem vettük, s 

egy olyan közösséggé váltunk, ahova jó volt reggelenként megérkezni.. Köszönetet szeretnék hát mondani Nektek. Köszönöm a 

mosolyt,a türelmet, a megértést, a támogatást, a segítséget amit tőletek kaptam. Nélkületek nem lett volna ilyen ez a két év. 

Mindenkitől tanultam valamit. Valamit, amit magammal viszek : Tomika mosolyát, Dávid szerénységét, Viki 

érzékenységét, Cinti vidámságát, Szamanta nyugalmát, Enci vagányságát, Gergely humorát, Atici mókásságát, 

Ádám türelmét, Anikó bájosságát, Valentina csendességét, Kati nevetését, Attila közösség kovácsoló erejét, 

Bence „Benceségét” soha sem felejtem el.  Köszönöm, hogy az osztályfőnökötök lehettem...  

 

 Ildikó néni 
Kedves 8-asok!  

Hiányozni fogtok! Hiányozni fog a szófogadó, tisztelettudó, szorgalmas Niki, aki minden tanár álma. A segítőkész, szorgalmas 

Laci,a „jobb kezem”, aki szívesen segített társainak, tanárainak. Őrá mindig lehetett számítani. Ki pótolja majd, nem tudom! 

Patrik adott néhány fejtörést, de mivel ma csak a szépre emlékezünk, ezért a lázadó korodról most megfeledkezünk. Tudtál 

hízelegni, bókokat, dicséreteket kaptam tőled! Mi lesz velem Gergő nélkül??!! Kivel beszélem meg az élet nagy kérdéseit? De 

Gergő szorgalmát, segítőkészségét, kedvességét feledni nem tudom! Nehéz szívvel búcsúzom tőletek! Útravalóul kívánom 

nektek, hogy tűzzetek magatok elé célokat, alkossátok meg a hozzá való utat, végezzétek el a feladatokat, és érjétek el kitűzött 

céljaitokat!  

Nagy László szavaival búcsúzom: 

„Töröld le könnyedet, kisírt szemedben mosoly legyen és derű. Mindennap kezdődik valami, valami nagyszerű, 

valami gyönyörű!” 

Klári néni 

A Győri Radó Iskola újságja a búcsúzó osztályok életéről, gondolatairól 

11. évfolyam 3. szám 2013. június 

Üres az osztály 



Az óra, ahol mindig játszottunk 

A sok-sok év alatt nagyon sok tantárgyat tanultam, de volt egy óra, ahol csak játszani kellett. Nahát! 

Én nagyon szeretek játszani, ezért mindig vártam ezeket az órákat. Nem tudom kimondani a nevét, de 

Nimszné Éva néni tartotta. Bent ült a Klári néni is. 

Különféle táncokat tanultunk, meg az órák elején mozdulatokat végeztünk azért, hogy frissek legyünk 

és ne aludjunk el. Néha rajzoltunk, festettünk és arról beszélgettünk. Zene is volt hozzá. De a játékok 

voltak a legklasszabbak. Dobáltuk a labdát, aztán Éva néni kérdezgette, hogy „Mi lehet ez” Piros, 

hosszú; zöld, kerek; széles sárga. KI kellett találni, ami nehéz volt, de vicceseket mondtunk. Jókat 

nevettünk. Megbeszélgettük, hogy hol nyaralnánk a ,legszívesebben, mit csinálnánk, ha mi lehetnénk 

a miniszterelnök. Én elmennék Afrikába tapasztalatot gyűjteni, aztán adnék az iskolának sok pénzt. 

Szünetet rendelnék el többször is. Néha twisteltünk is. Játszottunk olyan helyzeteket, amik 

megeshetnek velünk az utcán vagy a buszon. Mondjuk, ha elrabolják a táskánkat meg a telefont, 

akkor mit is csináljon az ember?  

Krupánszky Gergő, 

aki megjelölte magát 

és a Nikit a képen! 

 

INNA 

Elena Alexandra Apostoleanu 

(Mangalia, 1986.) ismertebb 

nevén Inna, román dance 

előadó. 

Karrierjét 2008-ban kezdte 

Romániában, de Európa szerte 

ismert lett. A 2009-es 

romániai MTV Music Awardson Inna megnyerte a „Legjobb Tánc”, a „Legjobb új előadó” és a 

„Legjobb Show” kategóriát. A youtube-on 160 millióan nézték meg eddig a számait. Ő a 

legsikeresebb román énekes. Sok dalának szövegét maga írta. Jelenleg Angliában írt alá 

szerződést, ott is nagyon népszerű. A zenéje discos, táncos. Sokat 

hallgatom a számítógépen a youtube-on.  Én elsősorban a zene miatt 

hallgatom, mert a szövegeket nem is értem, hiszen angolul énekel. 

Tetszik a ritmusa, jó gyors és pergős. 

Az iskolában nagyon szerettem Zita nénit, gyógytesin voltam nála. 

Aranyos, kedves hozzám, türelmesen magyaráz. Szeretem a 

beszélgetős órákat, mert ott játszunk, nevetünk. Régebben alig 

mertem megszólalni, de ebben az évben sokszor hozzászóltam, ha 

beszéltünk egy témáról, mert már nem szégyenlősködöm. Van 

véleményem, azt el is akarom mondani. Érdekelt, amiket beszéltünk. 

Néha nagyon nehéz megszólalni. 

Horváth Niki 
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Patrik, MC Hawer és Tekknő 

Miki 

Ez a két ember mulatós zenét játszik, én nagyon szeretem 

hallgatni őket. Általában vidám dalokat adnak elő, ami engem 

felvidít és jó kedvem lesz. Van 3 dvd-m az ő lemezükkel, 

azokat nyomatom maximumon. A szomszédok nem őrültek 

még meg, úgy látszik, ők is szeretik ezt a zenét. Ha 

hazamegyek, máris benyomom, és este 11-ig hallgatom. 

Anyukám is megengedi, imádja őket. 

Tekknő Miki: 1971-ben született. Együttesekben dobolt, majd 

az egyik felvételnél el kezdett nótákat énekelni, ekkor jutott 

eszébe, hogy ez jó üzlet lehet, és belevágott az ilyen muzsikába roma zenészekkel. Megalapította a Tekknő 

együttest nagy sikerrel. Később jó barátságba került MC Hawerral, és az óta is együtt vannak. 

MC Hawer: Ő is Budapesten született, de a középiskolából 

kiutasították. Jó gyerek lehetett! Szombathelyre költözött, sokat 

dobolt és énekelt bálokon és esküvőkön. Mivel sokat cigizett, 

elment a hangja, ekkor kérte meg Tekknő Mikit, hogy énekeljen a 

lemezén. Lemezük már platina lemez lett! Mostanáig sok lemezük 

jelent meg. 

A suliból elmenni nem olyan jó, mert azért velem itt jól 
bántak. Szerettek és türelmesek voltak. Főleg az 

osztályfőnököm, Klári néni fog hiányozni. Sok borsot törtem az orra alá, de biztosan megbocsátja 
nekem. Szeretem őt, és tisztelem. Nimsz Éva néni is sokszor eszembe fog jutni, amikor nem értek 
valamit a gépen! Ő biztosan segítene, ha velem lenne. Érdekes, hogy délután mindig Kati néniket 

kaptunk. Örülök neki, hogy megismertem a Nagyné Kati nénit és a Vámosi Kati nénit. Sokat játszottunk 
együtt. 

Rosta Patrik, aki megígéri, hogy ezentúl mindig tiszta lesz! 

Mit tanultam meg itt? 

Második osztályban kerültem ebbe az iskolába Hajós Anna nénihez. Nagyon izgultam, hogy milyenek 

lesznek az osztálytársaim, de Anna néni kedvessége miatt hamar megszoktam. Nehezen ment a 

tanulás, ezért másik osztályba kerültem a következő évben. Vámosi Kati nénire emlékszem vissza 

szívesen, aki most is tanít engem újra. Felső tagozatban ismét osztályt kellett váltanom, akkor 

Erdélyiné Klári néni lett az osztályfőnököm. Nagyon nehéz volt nekem, hogy ennyiszer kellett új 

közösséget megszoknom. Azért írok a tanárokról, mert amikor féltem, mindig mellettem álltak, fogták a 

kezem és bátorítottak. Ebben az iskolában minden tanár a diákokat szereti, és segíti. Zita nénihez 

évek óta járok edzésre, atlétikára. Nagyon szeretem őt is, mert mindent megtesz értem. Elvitt 

versenyekre, például Budapestre és Zánkára is. Jót beszélgetek vele, és ha kell, segítek én is neki. A 

mellettünk lévő kisfogisok nagyon sérült gyerekek, ezért oda is át szoktam menni segíteni. Jön hetente 

kétszer egy mozgássérült kislány az osztályunkba 

tanulni. Az ő tolókocsiját is cipelem sokszor.  

Lajos bácsinak és Gábor bácsinak is segítek, ha észreveszem, 

hogy olyan munkát végeznek, amiben én is részt tudok vállalni. 

Havat lapátoltam, söpörtem, sót cipeltem. Azt tanultam meg 

ebben a suliban, hogy egymáson segíteni nagyon jó 

érzés, és egyben kötelesség is. Örömet érzek, és azt 

is, hogy szükség van rám. Szeretek dolgozni, amit 

szintén itt tanultam meg! Remélem, ezeknek a 

tudományoknak az életben nagy hasznát fogom 

venni. Köszönöm minden iskolai dolgozónak ezeket 

az éveket! 

Nagy Laci 



Mi történt a 8 év alatt?  
 

Bizony régen voltam ilyen aranyos kisfiú!  Éppen be akarok húzni egyet a 

fényképésznek, mert nem hagyott aludni! Nem jó velem kikezdeni! 
 

Nagyon jó hangulatban telt ez a 8 év. Sokat viccelődtünk, játszottunk, sok érdekes 

programon vettünk részt. És sok versenyen vettünk részt többen helyezést is értünk 

el. Tavaly az egyik legnagyobb tanulmányi sikerünket a Komplex tanulmányi 

versenyen értük el melyen országos negyedikek lettünk a tavalyi 6.-asokkal mi még 

csak 7.-esek voltunk. Az idén az Európai Unió támogatásával a városi 

gyermekkönyvtárba megyünk. Már egyen voltunk is. Májusban ér véget a program. Majd május 13.-án megyünk az 

Audiba gyárlátogatásra. De ami idén a legjobban foglalkoztat bennünket, az a tovább tanulás. Már izgatottan várjuk a 

levelet, amiben értesítenek hogy felvettek-e abba az iskolába bennünket, ahová jelentkeztünk. Ha megengedik, akkor 

majd a Bakonyba mennénk osztálykirándulásra két napra sátorozással. 

 

A kedvenc óráim: 

1. Informatika Éva nénivel 

2. Rajzóra Ildi nénivel 

3. Matek óra szintén Ildi nénivel 

4. Életvitel Tamás bácsival 

5. Tesi Zita nénivel 

6. Lions quest Éva nénivel főleg akkor,  

ha vicces feladatokat csinálunk. 
 

Én a lovas táborba megyek. Nagyon jól szoktam érezni magam a lovas táborban. 

Még majd megyünk a megyei atlétika versenyre is. 

 

Élő Gergely 

Megnyílt 
Geri Cukrászdája! 

Válogatott sütemények, 
mennyei torták! Nyitási 

kedvezmény! 
Családoknak 

árengedmény!  Mindenkit 
várok szeretettel! 
Lovacskás sütik, 

lovacskás cukorkák, ló 
alakú torták! 



Kedvenc énekesemről, Loláról írok nektek! 

Lola hétéves korától (1995) énekel, mivel annak gyakorlását, tanulását az általános iskolában 

kezdte meg, zongorázni tanult és öt évig szolfézsre járt. 1996-ban Lengyelországban lépett fel 

először közönség előtt, egy nemzetközi gyermekfesztiválon. 1998-ban az Atlétikai Európa 

Bajnokságon a Népstadionban 50 000 ember előtt ő énekelte a Himnuszt. Jelenleg a Magneoton 

kiadó előszerződtetett művésze. Lola néven a legelső albuma 2006. év márciusában jelent meg 

Álomtánc címmel. Az album műfaja pop-rock. A "Hallja meg a világ" című sláger több mint két 

hónapig a Mahasz országos rádiós lista élén szerepelt a hazai előadók közül, valamint a Viva Chart 

első helyén. A dalhoz készült klipben a "Barátok közt" néhány szereplője is szerepelt. 2007. év 

márciusában jelent meg második albuma "Élj a mának" címmel. 2008-ban megjelent Lola harmadik 

albuma Lola 3 címmel. Ezen az albumon már csak rock zenék találhatóak, Lola ezzel az albummal 

fejezi ki magát legjobban. Összesen 4 albuma jelent meg. 

Kedvenc számom tőle: Benned élek. A szerelemről 

szól, ami engem mostanában nagyon érdekel! 

Hunyd le a szemed, nem kell, hogy láss,  

Tárd ki a szíved, úgy minden más. 

Őszinte válasz mindig, mit ver, 

Éld bele magad, varázslat kell!  

 

Ősi ösztön támad fel,  

Míg a csendes alkony kel, mégse félek. 

Ahogy tűz a holdfény ránk, 

Úgy az élet végigjár, s lázban égek, lázban 

égek, majd elégek. 

Ruszó Cintia 

Az én kedvenc receptem 

Nagyon sokat szoktam az anyunak segíteni otthon, ezért több féle ételt tudok elkészíteni. 

Amikor hazamegyek a suliból, megírom a lecimet, aztán játszom a 4 éves kistesómmal. Anyut 

mentesítem, hogy ne neki kelljen egész nap a kicsivel lennie. Különféle játékokkal szoktunk játszani, 

aztán, ha megunom, akkor elmegyek a konyhába és főzöcskézek. 

Kedvenc kajám a sajtos sertéssült krumplival.  
A következőképpen kell elkészíteni: 

hozzávalók: 1 kg sertéstarja, 40 dkg trappista sajt, olaj a sütéshez, só, bors, majoranna. 

Felszeletelem a húst, kiklopfolom egy kicsit, besózom, fűszerezem, és beteszem a tepsibe. Beteszem 

a sütőbe, nem kell letakarni sem. 40 percig sütöm kb., aztán a tetejére reszelt sajtot szórok, és 

visszateszem, hogy rásüljön a sajt.  

A krumplit közben megpucolom, feldarabolom, és 

fazékba teszem sóval. Megfőzöm, leszűröm, azután 

egy kis olajat teszek rá. 

Vigyázni kell, hogy a husi ne égjen oda, és a sajt ne 

legyen keserű! 

Jó étvágyat! Sztojka Szamanta 
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Amit a világon a legjobban 

szeretek 
 

 

Már amikor megszülettem, a pólyámban is focilabdát 

találtam. Legalább is így gondolom, mert a focit 

nagyon szeretem. Kiskorom óta focizok. Az ovira 

homályosan emlékszem vissza, de ott is volt foci, az 

biztos. A jelem legalább is. 
 

 

 

 

 

Példaképem Cristiano Ronaldo. 

 
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985. 

február 5-én született 

Portugáliában, Funchal 

városában. Egy bátyja van, 

akit Hugo-nak hívnak, 

valamint két nővére, Elma és 

Liliana Cátia. A Ronaldo 

nevet édesanyja a néhai 

amerikai elnök, Ronald 

Reagan után adta fiának, 

ugyanis ő volt a kedvenc 

színésze, míg a Cristianót 

nővérétől kapta. Első 

komolyabb megkeresése a Liverpooltól 

érkezett, 2003-ban. Később azonban, a 

Manchester United szerződtette. 

2009-től a Reál Madrid játékosa. Gyorsan 

mozog, pontosan kezeli a 

labdát, kitűnő a technikája, 

van mit tanulnom tőle. 

Szeretnék olyan játékos 

lenni, mint ő. Ezért sok 

mindent megteszek. 

Járok edzésre DAC 

Egyesületbe Győrbe. 

Nagy Zoltán az edzőm, jó 

fej, sokat tanulok tőle. Én 

csatár vagyok, Ronaldo 

pedig jobb szélső. A foci 

nemcsak a testemet edzi meg, hanem a sok 

helyzetben gyorsan kell átgondolnom, mit is 

kellene csinálni. És a csapat érdeke mindig 

az első. 

 

Bogdán Tomi 
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Mi történt az iskolában? Nem tudom… 
 

 Meg tanultam a fűrésszel vágni 

 Jó barátaim lettek 

 Voltam 3-dikban versmondón 

 Ádámmal szoktam hülyéskedni 

 Tamás bával sokat lehet röhögni 

 Ebéd után megyek haza 

 Bencével szoktam lenni fociban 

 Focizni szeretek 

 Voltam napközis 

 Ádám szokott bohóckodni 

 Szeretem, ha öt óránk van 

 Pogi Attila, Bence, Tomi a legjobb 

barátaim. 

 Várom, hogy elballagjak 

 

A Győri DAC-ba járok fociedzésre 1 éve. 

Olvastam egy plakáton, hogy lehet menni az 

IFI csapatba focizni. Apu kísért el az első 

alkalommal. Bogdán Tomi már járt oda, így 

volt egy ismerősöm legalább. Apu is szereti 

a focit, ezért örült, hogy edzeni fogok. Nagy 

Zoltán az edzőm, aki rendes ember. Egy 

héten háromszor van tréning, 2 óra. Van, 

amikor nagyon elfáradok. Edzésen futunk, 

labda ügyességi feladatokat hajtunk végre, 

aztán egymás ellen focizunk. Az edző 

utasításokat ad nekünk, mit hogyan 

csináljunk. Én jelenleg hátvéd vagyok. 

Nekem fontos szerepem van a meccseken, 

mert a kapu elől el kell hárítanom a 

veszélyes labdákat. Szeretem ezt a posztot, 

mert rajtam múlik sokszor, hogy ne menjen 

be a gól. Többször hibáztam, de próbálok 

nagyon odafigyelni és menteni a hálót. Nem 

hagyom abba a focit a középiskolában sem, el fogok járni edzésre. Tomi biztos fog velem járni. Remélem, másik 

barátom, Pogonyi Attila is hamarosan felgyógyul és tud majd edzésre jönni velem. 

A foci erősít, jól tudok futni, jól tudok koncentrálni, gyorsan kell cselekednem, és csapatban lehetek, ahol 

hasonló fiúk vannak, mint én. Remélem lesz időm felnőtt koromban is eljárogatni focizni. 

 

Dóri Dávid 
 

A 8 évről, ami bennem megmaradt 
 

Ez a 8 év nagyon szép volt. A tanárok is aranyosak, és a gyerekek is. 
Én nagyon szeretek mindent, kivéve a nyelvtant. Éva néni sok mindent 
tanított, főleg azt, hogy miként kell célokat kitűznöm. Még ezt nem 
tudom teljesen megcsinálni, de nagyon igyekezni fogok. Mert a cél 
fontos, hogy valamire menjünk az életben. Csak azt kell figyelnünk, 
aztán megvalósul. 
Ildi néni arra tanított, hogy tanuljunk tovább, sose hagyjuk abba a 
tanulást. Egész életünk egy nagy tanulás. Kati néni arra, hogy ha nem 
tanulunk, és ha nincs meg a házink, akkor nem lehet gépezni, tehát első 
mindig a feladatunk, aztán lehet szórakozni!! Zita néni arra, hogy 
másokat nem lehet szekálni, mert nekünk sem esik jól, ha csúfolódnak 
velünk. „Mindig csak azt tegyük másokkal, amit elvárunk, hogy velünk 
tegyenek!” 
Adok egy tanácsot: a tanárok nem hülyék!  
Mindent észrevesznek, csak nem mindenért 
szólnak! Azok a tanárok, mint Éva néni, tőlük 
sokat lehet tanulni. 
Szép az élet! 
Judit néni a legjobb asszisztens néni, 
bármikor fordultam hozzá a bajommal, 
kisegített. 
Ildi néni boldog, hogy meg szabadul tőlünk? 
Talán! 

Kovács Attila 



Ádám nagy utazásai  

Én annyit utaztam életemben a tudományért! Nincs olyan busz a világon, amelyik engemet ne szállított volna. A 

9 év alatt kb. 1800-szor tettem meg az utat otthontól a suliig. Ez km-ben kifejezve:126.000 kilométer!! Az 

egyenlítő csak 40.000 km, így több mint 3-szor körbeértem a Földgolyón! Na, ezt csinálja utánam valaki! Pedig 

jobb lett volna, ha nem a Radóba utazgatok, hanem a Föld körül. Bár, az többe került volna! Az idő, amit az 

utazással töltöttem: 1800 x 1 óra, az annyi, mint 1800 óra. 75 teljes napot töltöttem a buszon. Reggelenként 

szoktam aludni egy kicsit, de sokszor beszélgetek másokkal. 

De itt is történtek szép dolgok! Mind megmarad bennem, és majd visszaemlékszem rájuk, ha a középiskolába 

utazom. Mert oda is fogok! De csak ritkán, mert Csornán már koleszban fogok lakni, ezért kevesebbet kell 

buszozgatnom.  

 

Szabó Ádám 

Kisalföld Volán 

Lázi-Sikátor-Győr 



Kedvenc tanáraim 

Én csak ebbe az iskolába 

jártam, máshová nem. 

Ennek ellenére nagyon sok 

tanár tanított engem, mert 

sokszor kaptunk új 

osztályfőnököt. 

Mindegyiket szerettem, de 

mégis kiemelek közülük 

párat. 

Pete Heni néni jutott 

először eszembe, őt 

nagyon kedveltem. Még 

kicsi voltam, amikor ő 

tanított, de mégis jól 

emlékszem 

kedves 

szavaira, 

bátorítására. 

Ha bajom 

volt, mindig 

észrevette, 

és segített 

nekem. Hálás 

vagyok érte neki.  

Kovács Adri néni nem szokott 

rám haragudni sokáig akkor 

sem, ha nagyon rossz voltam. 

Köszönöm neki, hogy 

megbocsátott mindig. Vörös-

Mogyorósi 

Reni néni 

délutánonként 

sokszor vitt le 

minket a 

levegőre, ahol 

kiengedtük a 

gőzt. 

Futkoztunk, és játszottunk 

vele, ami nekem 

jó volt. Felsőben 

Rab Marika nénit 

nagyon-nagyon 

megkedveltem, 

emberséges, 

nagy tudású néni. 

Jó órákat tartott, érdekelt, 

amit mondott. Váradi Kati 
nénire számíthatok, ha 

bajban 
vagyok. Ellát 
tanáccsal, beszélget 
velem. A mostani 

osztályfőnökömet, 

Oláhné Ildi nénit 

nagyon szeretem. 

Kedves, tudunk vele 

alkut kötni, de azért 

tenni is kell valamit. 

Voltak „csajozós” 

beszélgetéseink, ami 

nagyon jól érintett engem.  

Sajnálom itt hagyni az 

osztálytársaimat, mert 

ilyen klassz 

osztályom sose 

nem lesz az 

életben! 

Összetartunk 

mindenben. Kár, 

hogy itt kell hagynom 

ezt a sulit! Hiányozni 

fog a 7. osztály is! 

Németh Viktória Anikó 

Kórházi gondolatok a RADÓ ISKOLÁ-ról 

A KÓRHÁZBÓL ÍROM EZEKET A SOROKAT, MERT FOCI KÖZBEN BALESET ÉRT, ÉS KÉNYSZER 

PIHENŐN VAGYOK.  

A lábamat nem vágták le, csak a képen nem látszik! 

EZ AZ ISKOLA NAGYON KLASSZ VOLT! NEKEM LEGALÁBB IS NAGYON TETSZETT. NEKEM AZ ISKOLÁBAN 

AZ INFORMATIKA ÓRA VOLT A LEGJOBB. AZ VOLT AZ IZGALMAS, HOGY SOK VERSENYRE MEHETTÜNK. 

ILDI NÉNI EZEK AZ ÓRÁK TETSZETTEK NEKEM: TESI, RAJZ ,IRODALOM ,MATEK, TECHNIKA, FÖLDRAJZ, 

TÖRI. EBBEN AZ ISKOLÁBAN VAN A LEGJOBB RAJZOS OSZTÁLY, ÉS A LEGJOBB KÖZÖSSÉG! EBBEN AZ 

ISKOLÁBAN VANNAK A LEGKEDVESEBB TANÁROK: ÉVA NÉNI, ILDI NÉNI, KATI NÉNI, TAMÁS BÁCSI, ZITA 

NÉNI, ZSUZSA NÉNI. ÉN NAGYON JÓL ÉREZTEM MAGAMAT ITT. EBBEN AZ OSZTÁLYBAN SOK 

SPORTOLÓ VAN, SŐT EGY ORSZÁGOS BAJNOK FUTÁSBAN: Ő A VIKI!!EZ AZ ISKOLA NAGYON SOKAT 

SEGITETT AZ ÉLETBEN.  A LEGJOBB BARÁTAIM A FIÚK KÖZÜL: TOMI, DÁVID, GERGELY, KOVÁCS 

ATTILA, BENCE!! A LEGJOBB BARÁTAIM A LÁNYOK KÖZÜL: VIKI, KATA, ENCI, ANIKÓ!!  

FELVETTEK A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBA!! 

 

                           UTÓIRAT:POGONYI 

ATTILA,  



A nagy ÁLMOM 
 

Nagyon szeretem a sportot, ezért ezzel 

kapcsolatos célokat tűztem ki magam elé: 

Ha nagy leszek, kosaras lesz belőlem és Spanyolországba 

fogok igazolni és később majd lakni is. És sok barátom lesz. 

A Vikiék pedig minden meccsemre eljönnek, hogy tudjanak 

majd nekünk szurkolni. A híres spanyol focistákat is 

meghívom, hogy nézzék meg a játékomat. Nagy party-kat 

rendezek a saját házamban. 

Az autóm BMW X5 és AUDI Q7 lesz.  

Sokszor fogok utazni a sport miatt, bejárom majd a világot. 

Néha Magyarországra is ellátogatok, megnézem majd, mit csinálnak a Radóban a gyerekek és a régi 

tanárok. Hozok nekik ajándékba titkos dolgokat, tartok kosáredzéseket is. Jó sok ismerősöm lesz a kosárlabda 

világából. És nagyon jó sikerüljön minden, amit elterveztem. Nyáron el kezdek majd kosarazni, hogy megtegyem az 

első lépésemet a cél elérése érdekében. 

 

Majd vissza fogok gondolni a régi iskolámra, ahol szép időt töltöttem el. 

Nagyon jó tanáraink vannak, sokat kaptam tőlük. Bíztattak, és gratuláltak, amikor a sportban eredményeket értem el. 

 

Szabó Emerencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bence show 
 

 Szeretek videót csinálni a youtubra. 

 Szeretek enni. 

 Szeretek rajzolni. 

 Szeretek minecraft-tozni. 

 Szeretek mást szekálni. 

 Szeretem a pénzt. 

 Utálom az iskolát. 

 Utálok tanulni. 

 A kedvenc órám az info meg a töri. 

 A leg jobb haverjaim a Tomi a Dávid meg a Pogi Attila. 

 Dáviddal szoktam egy csapatba lenni focin. 

 Szeretem a pankrációt. 

 És utólagosan is szeretném megköszönni 

ennek az én osztályomnak, hogy befogadtak 

7. osztályba engem. Nagyon rossz volt 

nekem, hogy nem voltam közösségben 2 évig, 

csak órákra jártam be az Ildi meg a Kati 

nénikhez. Aztán jött ez az osztály, ahová 

szívesen jártam. Köszönöm Ildi néninek, 

hogy …….. 

….Mindent köszönök! 
 

Czirok Bence 



Sport és barátság 

 
Sportolás a hobbim, annak is egyik ága, az atlétika. Ha nem mozgom eleget, fáradtnak érzem magam. Háromszor nyertem 

futással országos atlétika versenyt Zánkán. Nagyon jó érzés bajnoknak lenni. Sokan gratuláltak, mindenki velem örült. 

Büszkék rám a szüleim és az iskola is. 

Van olyan mondás, hogy: „Nem csak az a nagy sportoló, aki nyerni tud, hanem az is, aki egy pofon után fel tud állni!” 

Ez az idézet azért fontos nekem, mert bizony a bajnokság megszerzése sok lemondással és még több munkával jár. 

Nem adják ingyen, és sokszor érzi az ember, hogy most aztán nincs tovább, nem bírom! De mégis fel kell állni, előröl, 

kell kezdeni és kitartani.  

Nem szeretném abba hagyni a sportot, de nem is fogom . Örülök, hogy ebbe az iskolába jártam, mert meg mutatta, hogy 
másokat is el lehet fogadni  Nehéz lesz itt hagyni a tanárokat pl: Zita nénimet, Ildi nénimet és persze Kati nénimet is  

Idézem:„Mindenki maga választja meg fejlődésének útját. Szabad akaratunkkal és a rendelkezésünkre álló erővel 

bármit kezdhetünk. Szabadon alkothatunk, és alkotásaink által kifejezhetjük belső értékeinket. Lehetőségünk nyílik 

arra, hogy segítsük és támogassuk embertársainkat, rokonainkat, barátainkat. Ugyanazt az erőt használjuk akkor is, 

amikor rombolunk. Tönkretehetjük mások alkotását, letörölhetjük arcukról a mosolyt, testileg és lelkileg 

bántalmazhatjuk. Bármire használjuk is a rendelkezésünkre álló erőt, egyvalami biztos: mindig van egy célunk, még 

akkor is, ha ez esetleg nem tudatosodik bennünk.” 

Balogh Béla 

„Tudd, hogy nem 

vagy egyedül, 

Barátok várnak, 
seregestül! 

Rájuk számíthatsz 

mindig, 
Engednek majd 

vállukon sírni, 

S mosolyod őket is 

mosolyra készteti.. 

Titkaid dobozai ők, 

Melyet lakattal biztosítottál, 

Álmaid, vágyaid őrzői 

Melyeket magad előtt láttál.. 
Mindíg S veled sosem kiabálnak, 

Megértik amikor szenvedsz, 

Mikor éppen feledsz, vagy szeretsz! 
Ha elhanyagolod őket, akkor is 

szeretnek 

És Te is ott vagy nekik, s őket 

ugyanígy szereted!” 

 

Győrig Viktória 
 

Sulitúra 
 

Azért választottam ezt a címet, mert én a megye sok iskoláját 

megismertem a 8 év alatt. Két évenként váltogattam a sulikat, 

de nem azért, mert olyan rossz voltam, hogy mindenhonnan 

kirúgtak volna. Egyszer sokan voltunk a suliban gyerekek 

Mosonmagyaróváron, ezért szétosztottak minket a városban. 

Aztán meg a szüleim úgy döntöttek, 

hogy jobban fogok tanulni egy másik iskolában, ezért mentem el. A felső tagozatot megint átiratkozás 

miatt kezdtem máshol, aztán a 7. osztályt már Győrben a Radóban.  

Az volt rossz ebben a sok váltásban, hogy a megismert jó barátokat el kellett hagynom. Velük suli 

után tudtam azért találkozni. Rossz volt még, hogy állandóan új tanárokat kellett megszoknom, akik 

mindig mást és mást követeltek tőlem. Másképpen tanítottak és a felelés is új volt. Nehezen 

alkalmazkodtam ehhez az elején. De ez mára már előny lett, mert az alkalmazkodást jól megtanultam, 

és akárhová kerülök az életben, ez már nem okoz gondot. És kiderült, hogy ki is az igazi barátom, 

mert akivel a kapcsolatunk a suli váltás után is megmaradt, az tényleg az „igaz barátom”. 

A sportról szeretnék még írni, mert fontos szerepet tölt be az életemben. A futás a kedvencem. Így 

kerültem ebbe az iskolába is, a futás révén. Zánkán, az országos atlétikai bajnokságon ismerkedtem 

meg Győrig Vikiékkel, akikkel jól megértettük egymást. Ő ajánlotta nekem a Radó Iskolát, ahová 7. 

osztályba jöttem. Voltak itt nehéz napjaim, mert a magánéletemben nagy változás következett be, amit 

nehezen éltem meg. Köszönetet mondok Kati néninek, Ildi néninek meg az osztálytársaknak, hogy 

ezekben a nehéz időkben mellém álltak, jó tanácsaikkal segítettek, és elviselték a dilijeimet. Hálával 

tartozom Zita néninek az edzések és versenyek miatt. Köszönöm, hogy jó eredményeket érhettem el a 

segítségével. 

Most újra felveszem a túracipőmet meg a futó cipőmet, mert ismét iskolát váltani készülök! 

Középiskolába megyek tovább! Kíváncsi vagyok, hányszor kell még odébb állnom! 

 

Makai Katalin 



Hír(R)adó. A Győri Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény újságja. 

Megjelenik évente 3 alkalommal 300 példányban. Szerkeszti: Nimszné Gárdonyi Éva, Nagy Csabáné, 

Zsédely Julianna. Nyomdai munkálatok: Palatia Nyomda Győr. Köszönjük a nyomda támogatását! 

Czifrik Valentina 

 

Ezt a képet a ballagók újságjába készítettem. Ez jutott eszembe a ballagásról! Nem vagyok a szavak 

embere, inkább a képeimmel fejezem ki a gondolataimat és az érzéseimet.  

Köszönök mindent, amit itt kaptam Marika nénitől és Ildi nénitől! Valentina 

 

 
 

 
Kedves ballagó nyolcadikos napközisek! 

Köszönöm nektek, hogy három évig társatok lehettem 
járatlan utatokon.  

Sokat segítettetek nekem, rengeteget tanultam tőletek. 
"Hátizsákotokba" szeretnék még egy jó tanácsot adni: 

"Isten a kevélyeknek ellenáll, 
de az alázatosoknak kegyelmet ad." 

 
Legyetek hát alázatosak embertársaitokkal, hogy jó dolgotok 

legyen ezen a Földön! 
Ancsa, Kata, Attici, Geri, Pogi - Isten áldjon benneteket! 

Ölelő Kati nénitek 
 

 
Kedves Ballagó Niki, Gergő, Laci 

és Patrik! 
4 éven keresztül foglalkoztam veletek 

délutánonként, így együtt tölthettünk sok 

szép közös programot és időt. Jövő 

szerptembertől már nem tűnik fel az 

ismert és kedves személyetek a mi 

iskolánkban. A Niki kedvessége, a Laci, 

Gergő, mindig udvarias segítőkészsége. 

A Patrik érdeklődése a hogylétünk felől. 

Kívánom, hogy a sok-sok szép itteni 

emlék és tudás segítsen benneteket át a 

majdani kezdeti bizonytalanságon és 

sikeres legyen az új iskolai 

körrnyezetetekbe a beilleszkedés! 

Szívből kívánok nektek minden jót, erőt, 

szüleitek védő szeretetét a továbbiakban 

is. 

Sok-sok szeretettel:  
Nagyné Kati néni 


