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Mint minden 

évben, idén is 

rendezvények és 

versenyek gazdag 

választéka tette 

emlékezetessé a Kossányi 

- hetet.  Az ünnepi napok 

megnyitását és Kossányi 

József szobrának 

megkoszorúzását 

összekötöttük 

történelmünk fontos 

eseményének 

felelevenítésével, az 1848. 

március 15-i forradalom 

ünneplésével. 
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Eseménynaptár 
 

december 
 

12. 3. asztalitenisz –lányok  

12. 5. asztalitenisz – fiúk  

12. 6-8. Himnusz és Szózat szavalóverseny  

12.10-11. Pitagoriász matematikaverseny  

12.11.Feszty-vetélkedő Ógyalla  

12.14 - 15. Sakk, IV. liga  

12.20. karácsonyi műsor + Hókirálynő előadás  

január 
 

1.10. Színházlátogatás 5-9  

1.10. beíratási program az óvodában   

1.11. Sakk – V. liga  

1.12. Sakk – IV. liga  

1.13-14. Nyitott Napok az iskolában  

1.15. óvodások látogatása az iskolában  

1.15. angol olimpia  

1.15. Sakk – gyerekliga  

1.16-17. beíratás   

1.22. Matematika olimpia 5-9  

1. 24. Nehéz Ferenc vetélkedő - Dunamocs  

1.31. jelmezbál  

február 
 
2.1. Sakk –V. liga  

2.6. Földrajz olimpia – járási forduló  

2.6. Sakk – gyerekliga  

2.7. Floorball - fiatal fiúk  

2.8. Sakk – V. liga  

2.11. Történelem olimpia - járási  

2.11 Floorball - idősebb fiúk   

2.13. szavalóverseny – iskolai forduló  

2.13   Bendegúz Nyelvész – isk. ford. 

2.14.  Szép Magyar Beszéd - járási ford.  

2.14.  Simonyi Helyesírási Verseny    

2. 21. Zrínyi Ilona Matematikaverseny   

március 
 

3.3. Lövészet  

3.4. Kidobócska   

3. 5.Szavalóverseny –körzeti forduló  

3. 5 Poznaj slovenskú reč 1-4. - járási ford.    

3. 5 Floorball – fiatal lányok.  

3.6. Poznaj slovenskú reč 5-9. - járási ford.  

3.12. Tesztelés 9  

3.13. Floorball – fiatal lányok.  

3.13 Szavalóverseny –járási forduló  

3.17-21. Kossányi-hét  

3. 18-19. Pitagoriász matematikaverseny  

3.19. Csillagászati verseny - járási forduló      

3.20. Dobré slovo  

3.20 Kenguru – mat. verseny, isk. forduló  

3. 26. Szavalóverseny – kerületi forduló  

3. 26 Gimnasztika  

3.27. Színházlátogatás 1-4.  

3.31. Bendegúz –területi ford. – Párkány  

Török Dominik (4. osztály) 
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Kossányi - napok 2014 
 
 Iskolánk jeles eseményei közé tartozik a névadónk, Kossányi József születésének 106. évfordulója 

tiszteletére rendezett ünnepségsorozat, melyre idén 2014. március 17. és 21. 

között került sor. Mint minden évben, idén is rendezvények és versenyek 

gazdag választéka 

tette 

emlékezetessé ezt 

a hetet.  Az 

ünnepi napok 

megnyitását és 

Kossányi József 

szobrának 

megkoszorúzását 

összekötöttük 

történelmünk 

fontos 

eseményének felelevenítésével, az 1848. március 15-

i forradalom ünneplésével. Iskolánk alsó tagozatos 

tanulóinak látványos műsora, valamint a felső tagozatosok számára szervezett rendhagyó irodalomóra Dráfi 

Mátyás színművésszel, méltó kezdete volt az egész hetes megemlékezésnek.  

 Sokéves hagyomány, hogy különböző sportversenyek is gazdagítják az ünnepi hetet. Mind a 

tollaslabdaverseny, mind az asztalitenisz-verseny az évek folyamán egyre ismertebbé és népszerűbbé vált 

nemcsak a mi diákjaink számára, hanem a környező iskolák tanulói körében is. Idén nem csak közvetlen régiónk 

iskolái, de a magyarországi testvériskoláink – Hernád és Szombathely diákjai is eljöttek e jeles sportversenyekre. 

Természetesen a tanulókon kívül a mozgást, sportot kedvelő ifjúság, szülők és tanárok is nagy számban 

bekapcsolódtak a komoly párharccá alakult versengésbe.  
A tollaslabdaverseny eredményei: 

Nők:  

1. Palugyai Adrianna 

2. Holecz Annamária 

3. Kajan Anikó 

Férfiak: 

1. Pšenák Béla 

2. Pilinsky Marian 

3. Bukovszky János 

Fiatalabb fiúk: 

1. Kiss Dominik 

2. Marikovecz Dávid 

3. Keresztes Botond 

Fiatalabb lányok: 

1. Csintalan Anna 

2. Kiss Boglárka 

3. Bencsík Eszter 

Idősebb fiúk: 

1. Dékány Ádám 

2. Kolarovszky Dávid 

3. Keszegh Ákos 

Idősebb lányok: 

1. Csalava Zsuzsanna 

2. Téglás Anabela 

3. Varga Nikolett 

Az asztalitenisz-versenyen 8 alapiskola 50 diákja vett részt, eredményei a következők: 

Fiúk:  
      1.       Kovács Álmos, Eötvös utcai Alapiskola, Komárom 

      2.       Kajtár Nicolas, ZS Marcelová 

      3.       Varga Ádám, Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed 

      4.       Patasi László, Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed  

Lányok: 

     1.       Kurczová Anna, ZS Marcelová 

     2.       Zsidek Erika, ZS Marcelová 

     3.       Hypská Viktória, Döme Károly Alapiskola és Óvoda, Izsa 

     4.       Németh Dóra, Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter 

 

 Az ünnepi hét utolsó napja számos rendezvényt kínált kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt. Az alsó tagozatosok játékos vetélkedőn vettek részt, a 

felső tagozatosok számára viszont egy komolyabb műveltségi vetélkedő 

jelentett tartalmas szórakozást. Ebbe a sokrétű ismereteket igénylő versenybe 4 

iskola 6 csapata kapcsolódott be. Az eredmények: 

     1.       Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ógyalla 

     2.       Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter 

     3.       Dunamocsi Alapiskola  

     4.       Katona Mihály Alapiskola, Búcs 

 A vetélkedőkön kívül sor került a Kossányi Szavalóversenyre is, mely az évek folyamán egyre nagyobb 

tömegeket megmozgató regionális versennyé nőtte ki magát. Idén már 7 iskola 58 tanulója szavalt nagy lelkesen 

e rangos rendezvényen. Az eredmények a következők: 
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I.kategória – vers: 

     1. Kántor Bence –  

         Szombathely  

     2. Balogh Attila - Hetény 

     3. Murár Sára – Hernád 

Különdíjas: 

         Pilinszky Evelyn –  

         Szentpéter 

         Fodor Zsófia - Búcs 

I.kategória – próza: 

     1. Diószegi Hunor - Hernád 

 

 

II.kategória – vers: 

1. Stercz Gellért – 

Szombathely 

2. Valakovič Mária – 

Szentpéter 

3. Szoboszlai Bálint – 

Perbete 

Különdíjas: 

             Hovany Márton –  

             Hetény 

             Pelikán Péter – Hernád 

 

 

II.kategória – próza: 

     1. Árva Tamás - Hernád 

     2. Lacza Alex - Perbete 

     3. Kajan Dóra – Szentpéter 

 

III.kategória – vers: 

1. Bukovszky Orsolya – 

Szentpéter 

2. Medza Réka – Búcs 

III.kategória – próza: 

1. Bukovszky Orsolya – 

Szentpéter 

2. Lacza Anikó – Perbete 

 

A Kossányi-napok rendszeres kísérőrendezvénye a kiállítással egybekötött képzőművészeti verseny, mely 

szintén nagyon közkedvelt, főleg a fiatalabb tanulók és az óvodások körében. E verseny eredményei: 

I.kategória – óvodások 

      1. Nyitnikék Óvoda – Perbete 

      2. Kossányi József AI és Óvoda – nagycsoport 

      3. Kossányi József AI és Óvoda – kiscsoport 

 

 

II.kategória – iskolások 

1. Tarczy Lajos AI – Hetény 

2. Hovany Dóra – Hetény 

3. Kossányi József AI és Óvoda – 4.osztály 

Zsidek Lilla, Pavlik Klaudia – Kossányi J. 

AI és Óvoda, 1.osztály 

 

A versenyek után felső tagozatos diákjaink  egy érdekes történelmi előadást hallgathattak meg  Esterházy 

Jánosról Dr. Molnár Imre magyarországi történész tolmácsolásában.  

A délután az ünnepi műsor jegyében zajlott. Iskolánk igazgatója, Dr. Bukovszky János köszöntője és az 

iskola énekkarának előadása után a legkisebbek, az óvodások mutatkoztak be kedves kis műsorukkal, majd 

a felső tagozatosok lírai játéka következett. Ezután magyarországi testvériskoláink 

tanulói léptek fel. A hernádi Általános Iskola diákjainak szavalata után 

a szombathelyi Reményik 

Sándor Evangélikus 

Általános Iskola 

tanulóinak vidám jelenetét 

nézhettük meg. Az ünnepi 

műsor keretében a délelőtt 

lezajlott szavalóverseny 

győztes produkcióit is 

meghallgathattuk.  
 Reméljük, 

mindenki elégedett volt e 

hét változatos 

rendezvényeivel, s értékes 

új ismeretekkel és élményekkel gazdagodott. 

   Dr. Lacza Aranka 

 

Humán versenyeink és eredményeink 
 

 Évről évre rengeteg versenybe kapcsolódnak be iskolánk diákjai. Vannak megszokott versenyek, 

melyeket a tanulók többsége nagyon vár, és lelkesen fognak hozzá a felkészüléshez. Öröm látni, hogy a kisebbek 

között is vannak tehetségek, akik szívesen dolgoznak, és nem érzik tehernek a felkészüléssel járó tanulást. Igen, 

a plusz munka nélkül nincs igazi eredmény, erre mindenképpen időt és elegendő energiát kell szánni. Tanulóink 

az idei iskolaévben is méltóképpen képviselték iskolánkat a különböző versenyeken. 

 A téli időszak rengeteg versenyben bővelkedett. Ilyenkor zajlik szinte az összes humán verseny, 

úgyhogy diákjainknak volt mit csinálniuk, hogy alaposan felkészüljenek. 

 Elsőként egy nemzetközi versenyről számolok be. Iskolánk diákjai december elején már másodszor 

vehettek részt a Vajdaságban rendezett Himnusz és Szózat Szavalóversenyen. A két szavalónk, Bukovszky 

Orsolya és Pivoda Vivien nagyon jól szerepeltek ezen a Kárpát-medencei megmérettetésen. Orsolya a Himnusz 

előadásával megszerezte a harmadik helyet, Vivien pedig a Szózatot szavalva dicséretben részesült. A 
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háromnapos versenyen a lányok nem csak a szavalás hangulatát élvezhették, de megismerkedhettek a csodálatos 

szépségű Szabadka nevezetességeivel is. 

 Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda minden évben meghívja iskolánk tanulóit a már 

hagyományos nemzetközi Feszty Árpád műveltségi vetélkedőre. Idén is eleget tettünk e meghívásnak, s egy 

csapat – Szabó Nikolett, Bukovszky Orsolya, Szabó Barbara, Pivoda Vivien képviselte iskolánkat a rendkívül 

szórakoztató vetélkedőn, ahol a hatodik helyen végeztek. 

 Ugyancsak érdekesnek bizonyult a dunamocsi alapiskola által szervezett Nehéz Ferenc műveltségi 

vetélkedő, melyen igényes irodalmi feladatok várták a résztvevőket. Csapatunk – Szabó Nikolett, Bukovszky 

Orsolya, Majtán Flóra, Szabó Barbara és Pivoda Vivien kiválóan szerepelt, nagyszerűen előadták az előre 

elkészített jelenetet, és a feladatokat is kitűnően megoldották. Ezzel a teljesítményükkel az értékes harmadik 

helyet szerezték meg. 

 Sok év kihagyás után idén újra részt vettünk az angol nyelvű olimpia járási fordulóján. E különösen 

nehéz versenyen Dóczé Mária képviselte az iskolánkat, aki kiváló nyelvtudásának köszönhetően sikeresen 

teljesítette a nyelvtani, szövegértési és szövegalkotó feladatokat, és a hatodik helyen végzett. 

 A történelem olimpia is az igényes versenyek közé tartozik. Rengeteg adat, információ, esemény – 

melyeket összefüggéseikben is látni és érteni kell. Nem könnyű a felkészülés, sok időt felemészt. Iskolánk két 

tanulója, Szabó Barbara és Nagy Zoltán nem sajnálta az időt, és igyekeztek a lehető legalaposabban felkészülni a 

járási fordulóra, ahol a hatodik és hetedik helyet szerezték meg. 

 A Szép Magyar Beszéd verseny ugyancsak nehéz feladatok elé állítja a tanulókat. A hibátlan 

szövegolvasás, helyes artikuláció és hanglejtés, valamint a tartalmas fogalmazás és annak előadása bizony nem 

könnyű. Rengeteg gyakorlást igényel, hogy a versenyző magabiztosan álljon a bíráló bizottság elé. A járási 

fordulóban tanulóink közül az I. kategóriában Szabó Kitty versenyzett, aki eredményesen a hatodik helyen 

végzett. A II. kategóriában Szabó Nikolett képviselte iskolánkat, ő szintén eredményesen a nyolcadik helyet 

szerezte meg. 

 A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny járási fordulóján a hetedikesek kategóriájában Németh Dóra 

és Miklósi Kitty mutatták meg helyesírási készségeiket. Az erős mezőnyben a lányok a középmezőnyben 

végeztek. 

 A Bendegúz NyelvÉsz verseny csavaros kérdéseivel bizony alaposan megdolgoztatja a tanulók elméjét, 

ennek ellenére már évek óta töretlen népszerűségnek örvend. Egyre többen bekapcsolódnak e versenybe. Idén 15 

tanulónk jutott tovább a párkányi területi fordulóba, ahol mindannyian a középmezőnyben végeztek. 

 A legnagyobb népszerűségnek természetesen a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny örvend. 

A szavalni szerető gyerekek izgatottan várják az iskolai fordulót, hiszen mindannyian nyerni és továbbjutni 

szeretnének. Idén is szép számban bekapcsolódtak tanulóink e szavalóversenybe, három kategóriában összesen 

28-an mérték össze előadókészségüket. Az iskolai forduló eredményei a következők: 

I.kategória 
 

Vers 

1. Pilinszky Evelyn  

2. Knapp Kamilla Lili  

3. Bresztyák Áron  

 

Próza 

1. Bresztyák Jázmin  

2. Zsidek Orsolya  

II.kategória 

 

Vers 

1. Valakovič Mária  

2. Szabó Kitty  

 

Próza 

1. Kajan Dóra  

2. Bencsík Eszter  

 

III.kategória 

 

Vers 

1. Bukovszky Orsolya  

2. Pivoda Vivien  

 

Próza 

1. Bukovszky Orsolya  

 

Ezek a tanulók képviselték iskolánkat az ógyallai 

körzeti fordulóban, s közülük Knapp Kamilla Lili, 

Valakovič Mária, Bukovszky Orsolya és Pivoda 

Vivien jutottak tovább a járási fordulóba. Tavalyi 

országos eredményei alapján ott lépett be a versenybe 

Moravcsík Kinga is. Ezen a szinten már igényes 

előadásokkal versenyeznek a diákok, így a továbbjutás 

bizony nem könnyű. Pivoda Viviennek és Moravcsík 

Kingának ez sikerült, s jól szerepeltek az országos 

elődöntőn is. Vivien az ezüstsávban végzett, Kinga 

pedig aranysávos lett, ami azt jelenti, hogy április 

végén már hatodik alkalommal újra Rimaszombatban, 

az országos döntőn képviselheti iskolánkat. Sok sikert 

kívánunk neki! 

                                                                                      Dr. Lacza Aranka 
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AMFO 2014 
 

Az Országos Kulturális Központ idén 42. alkalommal is megszervezte az amatőr fényképészek 

versenyét. Bárkinek lehetősége nyílt kreativitását és elképzeléseit megvalósítani. Fényképezni három 

korcsoportban lehetett: 16 éven aluliak, 16 és 21 év közöttiek, valamint 21 éven felüliek mutathatták be 

tehetségüket. Színes és fekete-fehér fényképekkel neveztek a versenyzők a „Víz” témájú kategóriában. 

Iskolánkból két diák, Bencsík Eszter és Pivoda Dániel készített 

szebbnél szebb fényképeket a vízről. Közülük négy-négy darabot 

hívattunk elő és küldtünk be a Regionális Kulturális Központba 

Komáromba. Bencsík Eszter két fényképe, a „Folyamat” és a 

„Mint a tenger” első helyezést ért el járási szinten a 16 éven 

aluliak, színes fényképek kategóriájában, és ezzel bekerült a 

kerületi fordulóba. Pivoda Dániel egyik fényképe, az „Árnyék” 

szintén a kerületi fordulóba lépett tovább a járásiból. 2014. 

március 19-én a Csemadok Galériában mindhárom fénykép ki 

lett állítva, és látható volt április közepéig. A kerületi verseny 

Naszvadon kerül megrendelésre 2014 májusában. A fényképek, 

amit Eszter és Dani készítettek a versenyre, megtekinthetőek az 

iskola folyosóján is. Bízom benne, hogy a jövőben több 

érdeklődő lesz, aki szeret fényképezni, és szánnak rá egy kis időt 

a saját szabadidejükből. 

                                                                                  

Pivoda Dániel: Árnyék 

   
 Bencsík Eszter: Mint a tenger 

 

   
Bencsík Eszter: Folyamat 
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Márciusban egy fantasztikus előadás részesei lehettünk. Komáromban Móka Miki és barátai 

szórakoztattak bennünket. Az előadás gyermeknek és felnőttnek egyaránt nagy élményt nyújtott. Egy 

régi televíziós gyermekműsor a maga retro hangulatával lett átültetve színpadi változatba. Móka 

Mikivel együtt táncoltak a gyerekek. Furfangos Frigyes találós kérdéseket tett fel. Takács Bálintból, a 

szófogadatlan kisfiúból jól nevelt gyerek lett. Hakapeszi Maki csokiért árulta trükkjeit. A Versmondó 

Lány a verseskönyvből lépett elő, pont úgy, mint a tévében. Az előadás a gyerekek aktív 

közreműködésével vált igazán felejthetetlenné, hisz iskolánkból néhányan fent szerepelhettek a 

színpadon.  

 

Mi tetszett legjobban az előadáson? Ezeket válaszolták: 

Nekem az tetszett a legjobban, mikor Móka Miki beöltözött orvosnak, péknek. Nagyon vicces volt. 

/Hegedűs Krisztina/ 

Nekem az tetszett a legjobban, mikor Móka Miki felhívott a színpadra, és bementem a dobozba. / 

Kajan Norbi/ 

Nekem azért tetszett, mert sokat táncoltunk és játszottunk. Meg az, amikor Móka Miki lógott a 

csilláron. /Kajan Dóra/ 

Nekem az tetszett, amikor Miki szomszédja csokoládéval vásárolt. /Vendégh Krisztián/ 

Nekem az tetszett az előadásban, hogy felmehettem a színpadra, és én is szerepeltem Móka Mikivel. 

/Török Dominik/ 

Bencsík Ágnes 

 

 

 

Majtán Flóra (7. osztály)                                   Dóczé Mária (7. osztály)  
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Idén január 31-én 

rendeztük meg iskolánkban a 

farsangi jelmezbált. Az 

osztályokban és az iskola 

folyosóján nagy volt a sürgés-

forgás, hiszen mindenki itt 

vette magára a jelmezét. 10.30-

kor volt az ünnepélyes 

bevonulás, ahol bemutatkoztak 

a jelmezek, majd zene 

kíséretében vonultak fel, hogy 

a zsűri szemügyre vegye őket.    

Amíg a zsűri a 

munkáját végezte, a gyerekek 

Palugyai tanító néni 

irányításával játszottak. Volt 

lufis tánc, labdás tánc valamint 

újságpapíron táncolás. A 

legügyesebbek jutalma tombola 

volt. A tombolahúzás után az 

eredményhirdetés következett, 

amit mindenki nagy 

izgalommal várt.  

A győztesek a Sakk-

királyok lettek, a Marikovecz 

testvérek ötletes és szépen 

kidolgozott jelmeze 

megérdemelte az első helyet. 

Második helyen az Afrikai 

néger lányok végeztek, Pivoda 

Vivien és Szabó Barbara 

alakításában. Harmadikok 

pedig a Legó emberkék lettek 

(Bresztyák, Szinek, Csémy). E 

mellett nagyon sok ötletes 

jelmezt láthattunk: Pók, Fáraó, 

Kakukkos óra, Flinstonék, 

Csodaitalok, Szociális 

munkások, Zorró, Kalóz, 

Zombi, Virágárus lány, 

Muskétás, Boszorkány, 

Angyalka, Múmia, Rendőrnő, 

Almafa, Dobókocka, 

Torreádor, Jégkirálynő stb.  

A jelmezbál fél egyig 

tartott, a hangulat nagyon jó 

volt, a gyerekek táncoltak, 

játszottak, és sokan díjat is 

nyertek.  
 

Fekeč Péter 
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Karácsonyi műsor

December 20-án 

iskolánk tanulói karácsonyi 

műsorral ajándékozták meg 

szüleiket. Elsőként a napközisek 

léptek fel iskolánk újonnan alakult 

énekkarával közösen. A karácsonyi 

történet, mellyel készültek, Jézus 

születését mesélte el. Őket követte 

a negyedikesek Melyiket a kilenc 

közül? című jelenete. Jancsár 

Nikolett, Sárközi Patrik, 

Bukovszky Orsolya, Pivoda Vivien 

és Szabó Barbara zongorán, 

Csémy Pál gitáron, a Bresztyák 

család pedig furulyán játszott. A 2. 

osztályos gyerekek táncos, zenés, 

verses műsorában hastáncot is 

láthattunk. Egyszer egy királyfi… 

című zenés jelenetet adták elő a 3. 

osztály tanulói, az elsősök pedig 

„karácsonyfa díszítést” is 

bemutattak. A hetedikesek a 

Csodapatika című jelenetet adták 

elő, és bemutattak egy újféle 

konferálást is, mellyel színesebbé 

tették a műsort. Fellépett a 

néptánccsoport és a tánckörösök is, 

mégpedig a 4. és a 9. osztály 

közösen. A nyolcadik osztály 

tanulói egy vidám jelenettel 

szórakoztatták a közönséget. A 

műsort az ötödikesek tánca zárta. 

 Iskolánk műsora után a 

hetényi tanulókkal közösen 

megnéztük a Hókirálynő című 

színdarabot. A gyerekek 

legnagyobb örömére eljött közénk 

a Mikulás is. Az igazgató úr 

kiértékelte a papírgyűjtést. 

Mindenki jól érezte magát, szívünk 

ünneplőbe öltözött, és várakozással 

telt meg a gyönyörűen feldíszített 

karácsonyfa alatt. 
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Fekeč Péter 
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Ezzel a szép mottóval kezdem a cikkemet, amit a 

Kuttyomfitty Társulat meghívóján olvastam el, és 

nagyon megtetszett: 

 

,, A hagyomány nem beteg, hogy 

ápolni kelljen, 

A hagyományt nem akarják ellopni, 

hogy őrizni kelljen, 

A hagyományt élni kell, mi azt tesszük!" 

 

Úgy gondolom, hogy a mi óvodánkban ezt be is 

bizonyították. December 13-án délután tartottuk 

meg óvodánkban a karácsonyi ünnepséget. Ezen 

az éven egy kicsit más volt, mint az előző 

években. Vendégeket hívtunk az oviba. Vendég-

előadóink, a Kuttyomfitty Társulat Ekecsről érkezett, és a Betlehem csillaga című adventi műsorukat 

adták elő. A műsor a Kárpát-medencei magyarok lakta vidék betlehemes szokásaiból építkezett. Igazi 

ünnepi hangulatot varázsoltak az adventi időszakban. Ebben a műsorukban egyedülálló módon négy 

előadói eszközt használtak: a táncot, az éneket, a szöveget és a bábokat. A gyermekek számára nagyon 

érdekesek voltak a hagyományos böjti hangszerek: a duda, furulya, citera. Az előadásuk pörgős volt, a 

mai kor gyermeke számára 

is befogadható. Az ismert 

adventi énekek éneklésébe a 

közönséget is bevonták, ami 

még tovább emelte a meghitt 

műsor színvonalát. 

Szerintem úgy a 

gyermekekben, mint a 

szülőkben, pedagógusokban 

megmarad, hogy: 

 

,,Egyszer volt, hol nem volt, 

a Dunán is túl, 

ott, ahol a tánc és a mese az 

úr, 

volt egy kis csapat, 

a nevük Kuttyomfitty 

Társulat.“ 

 

Reméljük és bízunk benne, 

hogy az óvodánkon máskor 

is vendégül láthatjuk őket. 

 



 

13 

 

 
,,Farsang van 

most, 

ne feledd el, 

maskarádat, 

fürgén vedd 

fel!“ 

 

Szól a duda, 

szedd a lábad, 

perdülj, fordulj, 

fürgén járjad!“ 

 

Mi is az a 

farsang? A 

tavaszvárás ősi 

örömünnepe, búcsúztatjuk a telet. A farsang vízkereszttől a húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdetéig 

tart. A bőséges evéssel, ivással elősegítik, hogy a következő évben gazdag termés legyen. És persze a 

táncmulatságok, amit mi is minden évben megtartunk az óvodában. Idén erre február 20-án került sor. 

Minden gyermek jelmezbe bújt. Volt közöttük királylány, hercegnő, tűzoltó, méhecske, bűvös kocka, 

pillangó, és még sorolhatnám a sok ötletesebbnél-ötletesebb jelmezeket. Ezeket a szüleikkel otthon 

készítették, varrták, ragasztották, nyírták, dobozból, kartonból fabrikálták vagy éppenséggel 

vásárolták. A farsangot is, mint minden ünnepet, nagy készülődés előzte meg. A kiscsoportban és a 

nagycsoportban is díszes farsangi szemüvegeket ragasztottak, festettek, színeztek. A mulatozás közben 

ha elfáradtak egy kicsit, finomságok várták őket a megterített ,,ünnepi“ asztalnál. Ha megfejted a 

következő találós kérdést, kiderül az is, hogy többek között ez is volt az asztalon. 

Dagasztanak, pofozgatnak, 

szép kerekre kiszaggatnak. 

Kendő alatt elaltatnak, 

jó melegben tartogatnak. 

Meg is növök egykettőre, 

kiugrom a serpenyőbe. 

Irul-pirul a két orcám, 

hófehér a szalagocskám ( fánk ). 

A gyermekek vidám légkörben tölthették az egész délelőttöt. Elsődleges alapja az önfeledt játék, 

szórakozás volt, és látva a gyermekek arcát biztosan állíthatom, hogy minden ovis maradandó, pozitív 

élményekkel tért haza. Jutalmul pedig mindenki bohóckitűzőt, lufit és édességet kapott, amit haza is 

vihettek. 

Kovács Otília  
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Iskolánk tehetségei 
 

Gabriel Dániel – íjászat 
 
Hány évesen kezdted el az íjászatot? 

 Négyéves koromban, amikor még ovis voltam. 

Hová jársz gyakorolni, edzeni? 

 Kavára járok a Csodaszarvas Íjászklubba szombaton és 

vasárnaponként. 

Ki az edződ? 

 Kovács Zoltán, aki már 40 éve foglalkozik az íjászattal. 

Milyen íjad van? 

 Tradi íj, vagyis tradicionális reflexíj. 

Milyen részekből áll az íjad? 

 Van markolata, rugalmas karjai és az ideg. Az íjat 

megfeszítem és kilövöm a nyílvesszőt. 

Ki motivált az íjászatra? 

 Kezdettől tetszik, az edzőm motivál a legjobban. 

Milyen érzés legyőzni a nálad nagyobbakat? 

 Hát, az nagyon jó érzés! 

Mi volt a legnagyobb eredményed? 

 Két éve megnyertem a 7. Tatai Tradicionális 

Íjászversenyt. Én voltam a legfiatalabb a versenyzők 

között. 

Miért pont az íjászatot választottad? 

 Mert nagyon tetszik nekem ez a sport. 

Mit szeretnél még elérni? 

 Az ország legjobb íjásza címet. 

Sok sikert kívánunk hozzá. 

Az interjút készítette: Keresztes Botond 

Kép: keletiturul.hu 
 

 
Kajan Dóra (4. osztály)                      Knapp Kamilla Lili (1. osztály) 
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Egyik sikeres szavalónk 
 

Interjú Moravcsík Kingával: 
 

Mióta szavalsz? 

 Már 1. osztályos korom óta.  

Hány versenyen voltál már, melyek a legnagyobb sikereid? 

 Már nagyon sok versenyen voltam. A Tompa Mihály 

Szavalóversenyt negyedikes koromban nyertem meg, és azóta 

mindig eljutok az országos versenyre. Idén is eljutottam, április 

24-27-ig  lesz Rimaszombatban az országos döntő. 

Mikor szeretted meg a szavalást? 

 Amikor elkezdtem. 

Eddig melyik prózád/versed volt a kedvenced? 

 Kóka Rozália: Pletykás asszony és  A bolond falu (népmese). 

Mit mondasz többnyire? Prózát vagy verset? 

 Mindig prózát. 

Mennyire fontos neked, hogy nyerj? 

 Erre nem szeretnék válaszolni, de szerintem mindenkinek fontos, 

hogy nyerjen. 

Hogy érzed magad, amikor szavalsz? 

 Jól, felfrissülten. 

Szoktál izgulni? 

 Igen, szoktam néha. 

Hogy viseled a kritikát? 

 Elviselem. 

Készítette: Bencsík Eszter 

 

 

Megkérdeztük Fónad Irén tanító nénitől  
 

 
Hol mindenhol tanított? 

 Huszonkét évig Marcelházán, tíz évig 

Komáromban és két éve vagyok itt, 

Szentpéteren. 

 

Szlovákon kívül tanított más tantárgyat is? 

 Csak szlovákot tanítok. 

 

Meddig fog még itt tanítani?  

 Ez az utolsó év, hogy itt tanítok. 

 

Hol tetszett magának a legjobban? 

 Mindenhol jó volt, ahol eddig 

tanítottam. 

 

Hová járt főiskolára? 

 Nyitrára jártam főiskolára. 

 

Szereti a szlovákot? 

 Igen, nagyon 

szeretem. 

 

Van kedvenc diákja 

ebből az iskolából? 

 Minden diák 

egyforma 

számomra. 

 

Régebben mi szeretett 

volna lenni? 

 Mindig tanító 

akartam lenni. 

´

 

Az interjút készítette: Kelkó Edina, Miklósi Kitty 
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Sportrovat  téli száma 

 Az asztalitenisz járási versenyén 

decemberben nagyon szép 

eredményt értünk el, a fiúk és a 

lányok is a harmadik helyen 

végeztek. A fiúk csapatát Ölveczky 

Máté, Dékány Ádám, Kajan Róbert 

és Nagy Zoltán képviselték. A 

lányok csapatában Majtán Flóra, 

Németh Dóra, Bukovszky Orsolya 

és Moravcsík Kinga játszott. 

 

 Lövészetben  a járási fordulóból 

továbbjutva a kerületi versenyen a 

negyedik helyen végeztünk. A 

csapatot Molnár Imre, Csalava 

Denis és Kollár Marcel képviselték. 

 A floorball járási versenyen a 

fiatalabb lányok értek el jó 

eredményt, a harmadik helyen 

végeztek. A csapat tagjai Németh 

Dóra, Dóczé Mária, Pivoda Vivien, 

Szabó Barbara, Miklósi Kitti, Kiss 

Boglárka, Kovacsics Panni voltak.  

Konkolyi Ferenc 

                    

 

Az iskolakönyvtár 
 

Sziasztok! Olvasni és szórakozni invitállak titeket a megújult, könyvekkel teli 

iskolakönyvtárba. A Bethlen Gábor Alap támogatásával létrejöhetett a csúcstechnikával 

felszerelt és sok- sok új könyvvel bővített könyvtár. 

Elsőként az ovisokat csalogatom Mazsolához, Mézga Aladárhoz, a TV macihoz és még 

számtalan mesehőshöz, akik várják kis olvasóikat. A szőnyegre lekuporodva lapozgathatjátok 

a könyvecskéket. 

A már olvasni tudó gyerekek is találnak olvasnivalót maguknak. Regények, mesék, 

ismeretterjesztő könyvek, újságok közül válogathatnak igényeiknek megfelelően. 

Felnőtt olvasóinkat is várjuk a nap minden szakaszában. Ami külön öröm nekem, néhány 

osztály igényli a tanítási órák keretén belül is a könyvtár nyújtotta lehetőségeket. A 

mesefesztivál olvasási versenyének egy szakasza is itt zajlott le. Az ajánlott olvasmány nagy 

részét szintén az iskolakönyvtárból kölcsönzik ki tanulóink, sőt olvasási órát is tartott itt Nóra 

néni és Fekeč tanító bácsi. 

Hétfőnként rovásírással ismerkedhet meg bárki, aki meg szeretné ismerni és tanulni a több 

mint 5000 éves ősmagyar írást. Meséket, filmeket vetítünk, egyszóval szórakozva tanulunk a 

könyvtárban. 

Kölcsönözni, olvasni lehet naponta a 3. szünetben,valamint délutánonként. Ha igény van rá, 

hétvégén is megoldható a kölcsönzés. 

Mindenkit szeretettel várok, mert olvasni jó! 

                                                                                                                    Sztázi néni 
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A faházikó 
Egy nap felkeltem és kinéztem az ablakon. Hullott a hó. Nagyon megörültem és elmentem 

a barátaimhoz.  
Kimentünk szánkózni, korcsolyázni, hógolyózni. Amint mentünk az erdőbe, 

megpillantottunk egy faházikót a fán. Elhanyagolt volt. Megnéztük közelebbről. Nagyon szép kis 
ház volt, de az igaz, hogy nem ártott volna neki egy kis javítás. A kisházhoz még létra is tartozott. 
Bementünk. Körülnéztünk. És valahogy ott ragadtunk a háznál egészen estig. Egyszer csak egy 
hangra lettünk figyelmesek. Kinéztünk. Nagyon megijedtünk. Vártunk, leselkedtünk. 
Megpillantottunk egy rókát. Rájöttünk, hogy ez a kis róka ijesztet meg bennünket.  

Azóta is miénk a faház, és megfogadtuk, hogy nyáron rendbe tesszük. 
Kovacsics Panni 

 

Ipad-es Matyi 
Élt egyszer a nagyvárosban egy tini, aki mindenhová magával cipelte kedvenc ipadjét. 

Egyszer 2 ipadet akart eladni, de Döbrögi nemes erővel elvette tőle. Azonnal írt Döbröginek a 

Facebookon: 

- Ezért háromszor küldök vírust a kend gépére! 

Döbrögi kinevette. Matyi építésznek adta ki magát. A ház fényképe helyett Döbrögi egy vírust kapott. 

Megrendelte a szerelőt, de az is Matyi volt ám! Harmadszorra meg az ál-hackert kergették, közben 

Matyi a harmadik vírussal tönkretette az uraság számítógépét. 

Döbrögi feladta a harcot, visszaadta, amit Matyitól ellopott. 

Itt az end, fusson kend! 

Csémy Pál 

 

 

A hidegtál mindig és mindenhol jó megoldás. 

Készíthet belőle más-más formájút, színűt, ízűt és külsejűt. Itt egy pár finom tipp: 
 

 
 Mivel sok hidegtál kicsit magasan mutat jól, ezért, hogy a belseje ne legyen üres, ki lehet 

tölteni pl.: majonézes krumplival, lolo bello salátával, stb. 
Alapanyagok ( ezek az alapanyagok majdnem minden hidegtálban megtalálhatóak) : különböző 

zöldségek, szalámik és sajtok. 

TIPP: a zöldségeket/szalámikat/sajtokat különböző formákra vághatjátok, szaggathatjátok, 

reszelhetitek és köthetitek. 

Készítette: Bencsík Eszter 
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Nyolc irányban, ráadással  
 

Keresd meg az ábrában az alábbi szavakat. Azok nyolc irányban - vízszintesen balról 

jobbra és jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé és alulról felfelé, valamint átlósan mind a 

négy irányban - rejtőznek. A felhasználatlanul hagyott szavakból az alábbi vicc poénját 

állíthatjátok össze. 

 

 

Sudoku  

 

 
 

Forrás: netrejtvenyujsag.uw.hu  

Összeállította: Kelkó Edina 
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Viccek 
 

Ismerkedés a diszkóban: 

- Van autód? 

- Igen. 

- Az jó! És milyen színű? 

- Kék. 

- Az szép! És hány személyes? 

- Kettő. 

- Hűha! És hány köbcentis? 

- Hatezer. 

- Ahh... hú, az nem semmi! És milyen 

gyártmányú? 

- IFA. 

 

Egy autós elüt egy rendkívül kövér 

gyalogost. A helyszínre érkező rendőr 

megkérdezi: 

- Miért nem kerülte ki? 

- Nem volt annyi benzin a tankban. 

 

- Miért van hátsó ablakfűtés a Skodában? 

- ??? 

- Télen melegen tartja a kezed, amíg tolod... 

 

A csatár sorozatban hagyja ki a jobbnál 

jobb helyzeteket. Amikor már tizedszer lő 

az üres kapu fölé két lépésről, szomorúan 

fordul a játékostársához: 

- Úgy látszik, ma nincs szerencsém! 

- Dehogy nincs, ez a mi kapunk! 

 

Szőke nő beáll egy zsúfolt parkolóba a 

kocsijával és leengedi az ablakot, hogy a hátsó 

ülésen nyújtózkodó kutyusa kapjon elég 

levegőt. Nem akarja, hogy utána induljon, 

megáll hát a járdán és visszamutatva rá, 

határozottan azt mondja: 

- Ott maradsz! Érted?? Maradsz! Maradsz! 

Egy közeli autó vezetője, látva hogy szőke a 

nő, csodálkozva végigméri, majd megszólal: 

- Hölgyem, ehhez csak be kell húznia a 

kéziféket! 

 

Két rendőr beszélget: 

- Fázik a kezem. 

- Akkor tedd zsebre! 

- Nem tudom, mert ott van a kesztyűm! 

Egy kislányt mindig az apukája visz az 

iskolába reggelente. Egyik nap azonban a 

papa beteg lesz, így az anyuka ülteti be a 

kocsiba a kicsit. Este, amikor hazajön az 

iskolából, a kislány boldogan újságolja: 

- Képzeld papa, ma a mami vitt az iskolába, 

és útközben nem találkoztunk egyetlen 

baromarcúval meg köcsöggel sem! 

 

Meghal a mérnök, az orvos, meg a cigány. 

Szent Péter kérdi tőlük, mit szeretnének a 

ravatalnál hallani a gyászolóktól. 

A mérnök: 

- Itt nyugszik a műszaki tudományok  

pótolhatatlan nagysága. 

Az orvos: 

- Az emberiség jótevőjétől veszünk most 

búcsút. 

- No és te, cigány, mit akarsz hallani? - kérdi 

Szent Péter. 

Mire a cigány: 

- Odanézz, mozog! 

 

Egy férfi nagyon utálja a felesége 

macskáját, és elhatározza, hogy 

megszabadul tőle. Beteszi a kocsijába, és 

elhajt vele 10 utcával messzebb, ott kiteszi a 

parkban és hazahajt. Épp hogy hazaér látja, 

hogy a macska kényelmesen ballag fel a 

lakásuk lépcsőjén. 

Másnap elviszi 30 utcával messzebbre, de 

mire hazaér a macska is otthon van. 

Következő nap elvezet 30 km-el messzebbre, 

lefordul egy országútra, majd egy 

mellékúton is megy még össze-vissza vagy 10 

km-t. Itt bemegy egy erdőbe és kiszedi a 

macskát. 

Néhány óra múlva cseng a feleség telefonja: 

- Marcsi, otthon van a macska? 

- Igen, itthon. 

- Add neki a telefont, teljesen eltévedtem, és 

meg akarom kérdezni tőle a hazafelé vezető 

utat! 

 

Két bagoly ül a fán. 

Megszólal az egyik: Hu! 

Mondja a másik: 

- Anyádat ijesztgesd!!! 

 

Forrás: http://www.viccesviccek.hu/                               
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S O S  - kártya  

Név: ………………………………………. 

Osztály: ………………………………….. 
 

A tanuló fel van mentve a felelés alól 2014. 

……………..-én ……………..tantárgyból. 

Érvényes április - május hónapokban. 

Minden tanuló csak egy kártyát használhat fel  

 

F e l e l é s i  k á r t y a   

Név: ……………………………………….. 

Osztály: …………………………………… 
 

A tanuló önkéntesen felel   

 

2014. …….……...........................…...-én 

 …..………….........................tantárgyból. 

 

 

 

Intézményünk 

támogatói: 
az alapiskola és óvoda mellett 

működő Szlovákiai Magyar Szülők 

Szövetsége 

Szentpéter Község 

Kossányi család 

Jövő Gyermeke Polgári Társulás  

Bethlen Gábor Alap 

Rákóczi Szövetség 

Csalava János 

 Hamran Tibor 

Molnár Imre 

Nagy Vilmos  

Ing. Majtán János 

Bagin Béla 

Kelko László 

Krnáč Ottó 

Zsidek Vilmos  

Laco-Kov 

Szabó Norbert 

Miklósi József 

Markovics Péter 

Balla Zoltán 

Nyul Mária 

Csíkel Sándor 

Ölveczky Tamás 

Ölveczky Imre 

Mgr. Kovács Tibor 

Nyul Gábor 

Žigó Csaba 

Zsidek Imre 

Keszegh Mária 

Urbánek Róbert  

Horváth József 

Trencsík Katalin 

és még sokan mások.  
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