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Mesefesztivál: tehetséges színjátszók és a Szőttes 
A Mesefesztivál 

fontos feladata, hogy 

fiatal tehetségeket 

mutassunk be, új 

színjátszó csoportokat 

ismerhessünk meg, persze 

a már kedvelt, ismert 

csoportok mellett. Az idei 

fesztiválunkon két iskola 

tehetségeit volt 

lehetőségünk látni, és 

természetesen a mi 

csapatunk is kitett 

magáért. 

Az idei fesztiválra 

a Szőttes Táncegyüttes 

„Három a..." című esti 

fellépése tette fel a 

koronát. A teltházas 

előadás után a táncos lábú 

vendégek a táncházban 

rophatták. 
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Eseménynaptár  

 
 szeptember 

9.2.   Tanévnyitó  

  

9.29-10.3 Egészséges életmód hete 

  

október 
10.3-4. Diákolimpia DS  

10.4.    Szüreti ünnepség (tanulóink 

fellépése)  

10.7.    Október 6. – megemlékezés  

10.12.  Sakk 4. liga  

10.16.  Munkalehetőségek börzéje  

10.18.  Sakk 5. liga  

10.21-22. Papírgyűjtés  

10.23.- 1956-os megemlékezés  

              Badminton 

  

november 
11.5. Regionális diákbajnokság - sakk  

11.7. Lövészet  

11.8. Műveltségi vetélkedő: Búcs  

11.11. IBOBOR 8-9. o.   

11.12. Tesztelés 5   

11.14. Kossányi Kupa  

11.18. IBOBOR 5. o.  

11.18. Asztalitenisz  

11.20. Rákóczi-ösztöndíj átadása 

11.20. Floorball lányok  

11.22. Pislákoló mécses szavalóverseny- 

Komárom  

11.25. Asztalitenisz  

11.28.Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó 

Verseny   

11.28. Mesefesztivál 

  

Szlovák színdarab az 
iskolánkban 

        Iskolánk tanulói novemberben nem 

mindennapi élményben részesültek. 

Besztercebányai előadók látogattak el 

hozzánk a Čert a káča című szlovák nyelvű 

darabbal. 

 
 Az előadás hatása a vártnál sokkal 

nagyobb volt. Már a színdarab előtt 

iskolaszerte izgatott pusmogás hallatszott. 

Az izgatottság nemcsak az elmaradt tanítási 

óráknak volt köszönhető, hanem a 

félelemnek is, hogy esetleg nem minden lesz 

érthető. De az aggodalom már az előadás 

első perceiben elszállt. A mese ugyanis 

nagyon élvezetes, látványos volt. 

Természetesen a hangulatot az is fokozta, 

hogy a szereplők iskolánk néhány tanulóját, 

s mindenki nagy örömére a tanári kar 

néhány tagját is bevonták a darabba. 

 
Azt hiszem, minden néző nevében 

kijelenthetem, hogy emlékezetes, jó 

hangulatú színdarabot láthattunk. Jöhet a 

következő! 

Mgr. Bukovszky Nóra 
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Egészséges életmód hete - 2014 
 

      Tizedszer rendeztük meg iskolánkban október első hetében az egészséges életmód hetét. Szerettük 

volna a tanulókat bekapcsolni különféle tevékenységekbe és versenyekbe, amelyek az egészséges életmód 

megismerését és kipróbálását teszik lehetővé. 

      Egy nagyon tanulságos előadást hallgathattak meg a felső tagozat tanulói: Sporttal az egészségért – Kele 

Géza maratoni futó beszélt a futás és az egészséges életmód kapcsolatáról. Asztalitenisz-versenyünknek már 

szintén hagyománya van. Idén 6 iskola pingpongozói mérték össze erejüket itt Szentpéteren. Késő délután 

iskolánk volt diákja, Bálint Angelika tartott zumba bemutatót a tornateremben. Kicsik és nagyok egyaránt 

megmozgatták magukat a pörgős zenére.  

 Szerdán salátakészítő versenyt rendeztünk tanulóink számára. Bekapcsolódott több mint 60 tanuló. 

A tanulók készítettek gyümölcs- és zöldségsalátákat egyaránt. Nem a sorrend volt a fontos, hanem a részvétel! A 

saláták kóstolóján részt vettek az ovisok is. Mindegyik saláta nagyon finom volt. A gyerekek is hasonló 

véleményen lehettek, mert a közös kóstoló után nemigen maradt belőle. Láthatta mindenki, hogy milyen 

egyszerű készíteni olyan ételeket, amelyek egészségesek és finomak egyaránt. 

A hét várt eseménye, a futóverseny a rossz időjárás miatt elmaradt. Helyette sportversenyt rendeztünk a 

tornateremben. A családok versenyét a Žigó család nyerte a Palugyai és a Bálint család előtt. Tanulóinknak nagy 

élményt jelentett a mentősök bemutatója, akik természetesen mentőautóval érkeztek. Az elsősegélynyújtás 

alapjairól tartottak látványos előadást. Nagy sikere volt a mézről és méhészetről szóló előadásnak is, melyet 

mézkóstoló követett. 

     Pénteken vetélkedőt rendeztünk tanulóinknak az egészséges életmódról. A benevezett csapatok előre 

készültek a megmérettetésre. Mindegyik csapat a legtöbbet hozta ki magából, nagyon szoros eredmények 

születtek. Már az előtte való héten készültek a műveltségi vetélkedőre. Sok egészséges életmódról szóló cikket 

tanulmányoztak át annak érdekében, hogy minél jobb helyezést érjenek el. Ami még ennél is fontosabb, hogy 

rengeteg olyan információhoz jutottak hozzá, amely az egészséges életmódról szól, és fel tudják használni 

a későbbiek folyamán. Meglepetésre az ötödikesek csapata, Szabó Kitty, Kajan Norbert, Kajan Dóra és Viczena 

Enikő megnyerte a vetélkedőt. 

 Köszönetet érdemel minden tanuló és szülő, aki részt vett bármelyik versenyben. Köszönet jár azoknak 

a pedagógusoknak, akik segítettek megszervezni az egyes foglalkozásokat. Reméljük, jövőre újra megrendezzük 

az egészséges életmód hetét. 

Fekeč Péter 
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Angolul tanuló falvak 
Július 14-étől augusztus 1-jéig 

iskolánkban a Learning Enterprises 

Slovakia - Angolul tanuló falvak 2014-es 

nyári önkéntes programjára került sor. 
Immáron 22 éve létezik a Learning 

Enterprises –Angolul tanuló falvak - 

közcélú, non-profit kezdeményezés, melyet 

1991-ben Tolnay Ádám, jelenleg Ázsiában 

tevékenykedő washingtoni egyetemi 

professzor hívott életre. A rendszerváltás 

utáni hazalátogatása alkalmával 

megfogalmazódott benne az ötlet, hogy 

amerikai egyetemista diákok által ingyenesen 

biztosítson nyelvoktatási lehetőséget 

Magyarországon, majd egész Közép- illetve 

Kelet-Európában annak érdekében, hogy a 

régió angol nyelvi tudása fellendüljön. 

Először 1991-ben egyetemi barátaival együtt 

eljött három hétre Mátraszentistvánra, hogy 

az ottani falvak gyerekeivel, diákjaival 

megismertessék, megszerettessék az angol 

nyelvet. A kezdeményezés olyan népszerűségre tett szert, hogy mára világméretűvé nőtte ki 

magát. Magyarország Szlovákiával közösen szervezi a programot. Amerikából érkező 

lektorok két turnusban kétszer háromhetes 

kommunikációt serkentő, fejlesztő 

nyelvtanfolyamot tartanak több csoportban: 

kicsiknek, diákoknak, fiataloknak és 

felnőtteknek is a kezdőtől a haladó szintig. 

Ez nemcsak tanulásról/tanításról szól, hanem 

a különböző kultúrák találkozójáról is. Az 

amerikai lektorok a tanítási óráik után együtt 

töltik szabadidejüket diákjaikkal, az őket 

befogadó családokkal. Mesélnek saját 

szokásaikról, hagyományaikról, 

kultúrájukról, a diákok pedig az itteni 

életmódról. Az amerikai lektorok a program 

után kedves emlékekkel, élettapasztalattal 

gazdagabban és azzal a tudattal térnek haza, hogy 

hozzájárultak falvaink angol nyelvtudásának 

fejlesztéséhez.  

Iskolánkban három csoportban, 45-en 

vettek részt az idei ingyenes tanfolyamon. Az 

önkéntes a tajvani származású, jelenleg az 

Egyesült Államokban tanuló egyetemista, a 19 

éves Penny Hsieh volt. A kezdő csoportban az 

óvodából iskolába készülő gyerekek, illetve az 

első osztályosok játszva tanulták meg a színeket, 

a testrészeket angolul, és töltöttek el három héten keresztül egy-egy kellemes órát.  
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A haladó csoport tagjai angolul játszották a „Maffiát“, és szórakozva (Pennyt 

szórakoztatva) csiszolták angol nyelvtudásukat. A délutáni foglalkozásokon főleg 

középiskolások és iskolánk ügyesebb tanulói vettek részt, akik szituációs játékokkal, 

párbeszédekkel és alkalmanként egész estig nyúló személyes beszélgetésekkel győződtek meg 

arról, hogy milyen egy „igazi“ amerikai diákkal angolul kommunikálni. A nyelv tanulása 

mellett a résztvevők kézműves foglalkozásokon, táncházban is részt vettek. A három hét 

végén, mindenki névre és személyre szóló, Penny által kézzel írott oklevelet kapott, amelynek 

az érdekessége, hogy a saját nevét olvashatja rajta nem csak angolul, de kínaiul is. Pennyt 

Viczena Sándor és Huszáriková Martina látták vendégül három héten keresztül, és 

biztosítottak számára nyugodt estéket.  Pivoda Viviennel és családjával ellátogatott a tatai 

Turul-szoborhoz, Csalava Denisszel és családjával megnézte a visegrádi várat, Kajan Dóra és 

családja megmutatták neki Kisbért, a komáromi Monostori Erődöt és elvitték gokartozni. 

Urbánek Renáta és Kovács Karin elutaztak Pennyvel Komárom nevezetességeit, templomait 

megnézni, valamint Bencsík Ágnes tanító néni és én elvittük a gútai Vízimalom Múzeumba. 

Az utolsó pénteki estén szalonnasütéssel, énekléssel sírva búcsúztunk Pennytől. Ekkor 

érződött igazán, milyen szoros kapcsolat alakult ki az önkéntes és a diákok között, s talán az 

is kiderült, hogy ez a nyári időszak fiataljaink számára valóban értékesen telt. Bízom benne, 

hogy a szórakozás mellett úgy érzik, hogy nem csak kellemesen, de hasznosan is töltötték a 

nyári szünetük egy részét, és hogy a jövőben esetleg még többen kedvet kapnak angoltudásuk 

bővítésére. 

Palugyai Árvai Adrianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Nálunk jártak a Szombathelyi Reményik Sándor 
Evangélikus Általános Iskola diákjai  

 

„a természet az erények segítőtársául rendelte a barátságot, …” 

 Cicero 

 
Az emberi élet kimagasló értéke az 

igaz barát és az általa teremtett barátság 

lelkülete. A barátság nem magától jön létre, 

meg kell valósítani! S ha már megvalósult, 

mint minden emberi kapcsolatot, ezt is 

ápolni kell, hogy ne sorvadjon el, hanem 

fejlődjön.  

         Úgy vélem, ezek a gondolatok 

jellemzik a Szombathelyi Reményik Sándor 

Evangélikus Általános Iskola és a 

Szentpéteri Kossányi József Alapiskola és 

Óvoda diákjai valamint tanárai között 

létrejött baráti kapcsolatot is. A két iskola 

közötti barátság három évvel ezelőtt indult, 

amikor szombathelyi barátaink 

megszólították iskolánkat. Azóta már két 

ízben élvezhettük kedves vendég-

szeretetüket Szombathelyen, amit mi is 

megpróbáltunk viszonozni, legutóbb ez év 

októberében, 6-án és 7-én. Az ötnapos 

felvidéki kirándulásuk első állomásaként két 

napot töltöttek falunkban. Hétfőn délután 

érkezetek, huszonhárom diák és három 

kísérő pedagógus. Az elszállásolást és a 

vacsorát az iskolában ismerkedési est és 

diszkó követette. Másnap sűrű programban 

volt részük vendégeinknek és vendéglátó 

diákjainknak. A reggeli után a szentpéteri 

gyerekek bemutatták barátaiknak falunk 

nevezetességeit: a falumúzeumot, a 

katolikus és a református templomot, a 

temetőben a Zichy-sírkertet és iskolánk 

névadója, Kossányi József szüleinek sírját. 

A gyerekek négy csoportot alkotva keresték 

fel ezeket a helyeket, ahol egy kis 

helytörténetet hallhattak a tanító néniktől, 

amit serényen le is jegyeztek naplóikba. 

  Ezt követte a közös ünnepi 

megemlékezés.  Jó érzés volt, hogy együtt 

adózhattunk a 13 aradi tábornok dicső 

emlékének. Az ünnepi műsort kézműves 

foglalkozás és egy kis sportolás követte. Az 

ebéd és a hosszas búcsúzkodás után 

barátaink Ógyallára indultak, ahol Fekeč 

tanító bácsi közreműködésével 

megtekintették a Konkoly-Thege Miklós 

nevét viselő csillagvizsgálót. Felvidéki 

kirándulásuk további állomásai Alsóbodok, 

Nyitra és Pozsony voltak. A mai 

gyerekeknek azonban a távolságok nem 

jelentenek akadályokat, a Facebookon 

továbbra is tartják egymással a kapcsolatot.  

          A barátsággal nem veszítünk, hanem 

nyerünk. Nem foszt meg semmi jótól, hanem 

gazdagít. 

Mgr. Csalava Gizella 

 

 

Újra itt van, újra itt van a nagy csapat … Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk 

ismételten a szombathelyi  Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola diákjait. 

Látogatásuk alkalmával több érdekes programon vehettek részt. Egyik ilyen program 

a kézműves foglakozás volt. A vendégdiákok egy része sportolt, a másik pedig 

kézműveskedett. Aztán félidőben jöhetett a „csere“ . Hazai társaik hathatós segítségével 

karkötőket varázsoltak biztostűből és üveggyöngyökből. Az elkészült darabok vagy 

maradtak eredeti gazdáiknál, vagy kedves ajándékként egy- egy édesanya, nagymama illetve 

„barátnő“ karját ékesítik. 

                                                                                      Mgr. Sýkora Adrianna 
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Idén ismét látogatóink voltak. A szombathelyi hetedikesek megint 3 napos felvidéki 

körúton voltak. Abból egy napot Szentpéteren töltöttek.  

Amikor megérkezett a busz, izgatottan vártam, hogy megtudjam, kik alszanak nálam. 

Anett és Dorka volt az a két lány. Amikor a suliban véget ért a tanárok mondandója, haza 

mentünk, és megmutattam a lányoknak, hogy hol fognak aludni. Amint befejezték az 

útinaplójukat, megvacsoráztunk, és indultunk a diszkóba. Sokakat ismertem ott meg, mint pl. 

Elődöt, Dalmát, Rolit és a többieket. Sokat táncoltunk és nevettünk. Amikor vége lett 

a diszkónak, hazamentünk, és még jó pár órát nevetéstől szakadva beszéltünk végig. Másnap 

reggel futottunk a suliba, mert már eleve késésben voltunk. Ott csoportokat alkottunk, és 

a többieknek megmutattunk Szentpéteren néhány nevezetes helyet: a Zichy-kastélyt, 

a katolikus és református templomot, a falumúzeumot és Zichy gróf sírját. Mikor ezzel 

végeztünk, a suliban kézműves foglalkozás és sportolás várt minket. Utána segítettem 

karkötőt csinálni a lányoknak. Elmentek ebédelni és utána sajnos már kellett is menniük, de 

szerencsére a busz még jó sokáig egy helyben állt, ezért még el tudtunk búcsúzkodni. 

Jól éreztem magam a többiekkel, és a kapcsolatot azóta is mindnyájukkal tartom. 
 Bencsik Eszter (7.o.) 
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Óvodánk nagycsoportosaival felléptünk a falusi szüreti ünnepélyen. Népi játékokat adtunk elő, valamint 

népzenére táncoltunk. 

Az egészséges életmód keretén belül óvodánkban még nagyobb figyelmet fordítottunk az egészséges 

életmódra, az egészséges étkezésre. Gyümölcs- valamint zöldségsalátákat, gyümölcsturmixokat, joghurt-

turmixokat készítettünk közösen a gyerekekkel, amiket mind-

mind végig is kóstolhattak. 

Úgy gondolom, elég tartalmasan sikerült, remélem sok 

mindent megjegyeztek, megfigyeltek a gyerekek a meséken, 

verseken, történeteken keresztül, hogy miért is kell védenünk, 

óvnunk és vigyáznunk az egészségünkre. Ennek keretén belül a 

fogak védelmére is felhívtuk a figyelmet, mint már az előző 

évben is,  most is ellátogattunk a fogorvosi rendelőbe, valamint a 

gyógyszertárba. 

Mindkét helyen az egészségügyben dolgozókkal való 

beszélgetés során elmélyítettük,  hogyan kell megvédenünk, 

vagy legalább is 

valamit tenni az 

egészségünk 

védelmében. Ovisaink kis- és nagycsoportosai bekapcsolódtak a 

sportversenybe, amit versenyjátékokkal, futóversennyel tettünk még 

izgalmassá. Tornaeszközök, sporteszközök segítségével állítottuk 

össze a versenygyakorlatokat. A gyerekek, kicsik és nagyok 

egyaránt örömmel 

kapcsolódtak be az 

egyes 

versenyprogramokba

. 

A lányok és 

fiúk első három 

helyezettje értékelve volt, oklevelet és érmet kaptak, a többiek 

pedig dicséretben részesültek. 

Az ősz másik jellegzetes ünnepe a „Tök jó buli“. Idei 

évben is nagy szeretettel vártuk a bekapcsolódni és kreatívkodni 

vágyó családokat. 

Mint tudni vélni, ez 

egy ovis-családias délután. Most úgy hívtuk fel a kedves szülők 

figyelmét, hogy a látvány és hangulat fokozásáért öltsenek 

alkalomhoz megfelelő jelmezt. Ezt örömünkre többen ki is 

használták, volt boszi, szellem, őszanyó, kísértet, de még pókember 

is... Ijesztgettek, 

táncoltak a délután 

folyamán, tököt 

faragtak, 

gyermekjátékokat 

játszottak, a 

tábortűznél melegedtek, beszélgettek, sütögettek, aki éppen 

megéhezett, a megterített asztalnál teázgathatott, sült tököt 

ehetett, tökmagozhattak, sok-sok finomságot kóstolhattak, mert 

roskadásig megtelt asztal várta a vendégeket. A kreatív asztalnál 

szellemeket, denevéreket, feketemacskát, boszikat nyírhattak, 

színezhettek. 

Ez a móka sötétig tartott, és mire a tökfaragással is 

elkészültek, beleraktuk a kis teamécseseket és megcsodálhattuk 

a fényüknél, milyen sok ötletes töklámpás készült el. 

Kovács Otília 
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Hegedűs Krisztina – 5. osztály 

 

Iskolánkban került sor a Rákóczi-ösztöndíj átadására, melyre a 

magyar iskolába íratott gyerekek jogosultak. 
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    November 27-én és 28-án a szentpéteriek apraja-nagyja a magyar népmesék és a 

magyar népzene birodalmába látogatott. Immáron nyolcadik alkalommal került 

megrendezésre a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda szervezésében a 

Mesefesztivál. 

 A rendezvény célja, hogy minél többen átélhessék a mesevilág varázslatos vonzását, 

örömöt, tudást és erőt adó szavait, történeteit. Gyermekeink személyiségének fejlődésében 

pótolhatatlan jelentősége van a mesének. A mese gazdagítja a képzeletet, segít megérteni a 

gyermeknek a jó és rossz, a helyes és helytelen jelentését. Természetesen legnagyobb hatása 

mindig az olvasott mesének van, éppen ezért a fesztivál csütörtökön meseolvasó versennyel 

indult, melyen az iskola alsó tagozatos tanulói vettek részt.                                                                                

   Iskolánk legmesésebben olvasó tanulói: 

2. osztály: Szinek Zoé Rebeka                                                                                                  

3. osztály: Bresztyák Jázmin                                                                                                              

4. osztály: Zsidek Orsolya                                                                                                                     

A zsűri különdíjat is osztott, melyet Žigo Boglárka,3. osztályos tanuló kapott. 

Pénteken a szentpéteri kultúrház változott mesebeli világgá. A gyerekek csapatokban 

mérhették össze ügyességüket, szövegfeldolgozó képességüket. A vetélkedőn a nehéz 

feladatok ellenére a versenyzők kiállták a próbát, s a legjobbak megkapták a megérdemelt 

jutalmat. A győztes csapat tagjai: Zsidek Lilla, Zsidek Orsolya, Fábik Regina, Hegedűs 

Krisztina.  

A délelőtt egyik különlegessége a hangszerbemutató, hangszersimogató volt. Hanusz 

Zoltán és Horsa István előadásában a gyerekeknek lehetőségük volt megismerkedni 

különböző népi hangszerekkel, sőt ki is próbálhatták valamennyit! Öröm volt látni 

érdeklődésüket, csillogó szemüket, ahogy megszólaltatták a különleges szerkezetet. 

A Mesefesztivál fontos feladata, hogy fiatal tehetségeket mutassunk be, új színjátszó 

csoportokat ismerhessünk meg, persze a már kedvelt, ismert csoportok mellett. Az idei 

fesztiválunkon két iskola tehetségeit volt lehetőségünk látni, és természetesen a mi csapatunk 

is kitett magáért.    

A hetényiek a Kacor király és a Kis ködmönke című előadásukkal kápráztattak el 

bennünket. Gratulálunk a sok fiatal tehetségnek, s természetesen felkészítőjüknek, Kotiers 

Éva tanító néninek is!  

A perbetei vendégeink zenés darabja is sikert aratott. Ők a Mary Poppins című 

musicalt adták elő. A darab rendezője, s egyben a csoport vezetője Török Sarolta tanító néni.                            

  Iskolánkat a Lacza Aranka tanító néni vezette kis csoport képviselte. Ők a 

Csipkerózsika modern feldolgozását vitték színpadra, mondani sem kell, nagy sikerrel.      

Minden szereplőnek, rendezőnek, csoportvezetőnek szívből gratulálunk, s tisztelettel 

megköszönjük a színvonalas produkciókat.     

Az idei fesztiválra a Szőttes Táncegyüttes „Három a..." a című esti fellépése tette fel a 

koronát. A teltházas előadás után a táncos lábú vendégek a táncházban rophatták. 

Itt a vége, fuss el véle! De csak idénre, jövőre találkozunk!                

Mgr.Bukovszky Nóra 

A rendezvény támogatói: Bethlen Gábor Alap, Nyitra Megye Önkormányzata, 

Szentpéter Község Önkormányzata, a Csemadok Alapszervezet és a Jövő 

Gyermeke Polgári Társulás 
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Sportrovat őszi száma 
A Suli-buli őszi számában szeretnénk 

összegezni az eddig elért eredményeinket, 

amelyeket iskolánk tanulói értek el, és 

amelyekre mi is nagyon büszkék vagyunk. 

A járási mezei futóversenyen a fiúk 

és a lányok csapata is a harmadik helyen 

végzett. A fiúk csapatát Jakab Richárd, 

Pivoda Dániel és Keszegh Ákos, míg 

a lányokét Bukovszky Orsolya, Téglás 

Anabella és Miklósi Kitty alkotta. 

 

 
A járási tollaslabda versenyen 

a fiúk csapata (Kolarovszký Dávid, 

Keszegh Ákos ) a második helyen végzett. 

A lányoknál (Bencsík Eszter és Csintalan 

Anna) a negyedik helyen végeztek. 

A járási lövészversenyen az idősebb 

fiú csapatunk  (Molnár Imre, Kollár 

Marcel, Dudáš Patrik) a második helyen, 

a fiatalabb kategóriában az A csapatunk 

(Ladányi Tamás, Kovacsics Panni, 

Marikovecz Dávid) szintén a második, míg 

a fiatalabb B csapatunk (Beke Vivien 

Keresztes Botond, Jančár Nikolett) 
a harmadik helyen zártak. Egyéniben 

Kovacsics Panni a második, Ladányi 

Tamás a negyedik, Pivoda Katalin a 6., 

Kiss Dominik a 13. helyen végeztek.  

 
Dunaszerdahelyen 2014. október 3-

án és 4-én zajlottak a szlovákiai magyar 

alapiskolások számára rendezett 2. 

Diákolimpia országos döntőjének 
küzdelmei, ahol asztaliteniszben Bukovszky 

Orsolya az első helyet, míg Majtán Flóra 
a második helyet szerezték meg.  
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A Kárpát-medencei Összmagyar 

Diákbajnokság asztalitenisz országos 

versenyén Pécsett a két lány szintén jól 

szerepelt. 

Sakkban részt vettünk a Komáromi 

és Újvári járás regionális versenyén is, ahol 

iskolánkat Pilinszky Evelyn, Marikovecz 

Dávid, Keresztes Botond, Dékány Ádám 

és Csémy Pál  képviselték. 

Következett a járási asztalitenisz verseny, 

amit nagy izgalommal vártunk. A fiú 

csapatot Ölveczky Máté, Dékány Ádám, 

Szabó Máté és Nagy Zoltán, a leány 

csapatot Bukovszky Orsolya, Majtán 

Flóra, Téglás Anabella és Németh Dóra 

képviselték. Az alapkörökben mindkét 

csapatunk az első helyen végzett. 

Következek a döntők, ahol a fiúk az első, 

a lányok a harmadik helyen végeztek.  

A novemberi hónapban 

floorballoztunk és fociztunk is. Floorballban 

az idén nem jutottunk be a döntőkbe, 

a Kossányi Kupa futballtornán viszont 

a harmadik helyen végeztünk. 

 

Ifjú birkózó palántáink is 

bizonyítottak. A III. madari birkózó 

Diákolimpia versenyen sok érmet nyertek. 

Csonka Xénia az első, Csonka Aranka, 

Gabriel Daniel, Kolarovszky Richárd 

a második, Petrik Krisztofer és Štibran 

Levente a harmadik helyen végeztek. Jó 

lenne, ha ezt a sportot tanulóink nem 

hagynák abba, mivel lehetőség van az 

edzésekre és ez a szép küzdősport  kitartásra, 

felelősségtudatra és fegyelemre is tanít. 

Az év utolsó sportversenye a 

Komáromban megrendezett regionális 

asztalitenisz verseny volt, amely 

a kalendáriumi évet lezárta és egyben meg is 

koronázta. A sok induló között a fiúk 

kategóriájában Ölveczky Máté az első 

helyen végzett. 

  

Konkolyi Ferenc 

 

Iskolánk tehetséges tanulói  

Bukovszky Orsolya – 9. osztály 
Orsi és a karate   
- Mióta karatézol? 

- Kb. 4-5 éve. 

- Miért kezdtél el karatézni? 

- Mert így ki tudom adni az energiáimat, és később 

meg is szerettem. 

- A karate tudásodat a mindennapi életben is 

használod vagy csak versenyeken? 

- A mindennapi életben is. 

- Ha azt mondom “karate”, mi az, ami először az 

eszedbe jut? 

- Tisztelet, kitartás. 

- A legtöbb versenyen hányadik helyet szoktad 

elérni? 

- 1.-2. Attól függ, hogy milyen napom van, és hogy 

lelkileg hogy állok hozzá. 

- Meddig szeretnéd folytatni ezt a sportot? 

- Minél tovább, mert világbajnok szeretnék lenni. 

Egy kicsit a sulis évekről is… 
- A 9 év alatt mi volt a legjobb és legrosszabb 

élményed? 

- Legjobb élményeim: teadélutánok, halloween partyk 

(és még tudnám sorolni).  

  Legrosszabb élményem: mikor elmentek 

a szombathelyiek. 

- Hogyan érezted magad a suliban? 

- Voltak kellemes és nem kellemes pillanatok, de 

lényegében jól. 

- Hova szeretnél menni továbbtanulni? 

- A Selye gimibe. 

- Mivel szeretnél majd foglalkozni? 

- Színésznő szeretnék lenni. 

Az interjút készítette: Bencsík Eszter 
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Hős fiai nemzetünknek… 

 

 1849. október 6. Ezt a dátumot remélem, már sokan megjegyezték iskolánk tanulói közül. 

Hiszen minden évben megemlékezünk azokról a hősökről, akik életüket adták a magyar nemzet 

szabadságáért az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc idején. Ez az a nap, amikor az aradi 

várbörtön udvarán az osztrák katonák kivégezték a 13 honvédtábornokot. Az aradi vértanúk neve 

ismerősen cseng sokak számára, annyiszor emlegettük már őket. Csak néhány közülük: Damjanich 

János, Aulich Lajos, Poeltenberg Ernő… s a Pesten kivégzett miniszterelnök, Batthyány Lajos. Ők 

olyan emberek voltak, akiknek fontos volt a magyarság sorsa, önálló léte és önálló országa. Ők a 

jelenkori magyar nép létezésének meghatározó sorsfordítói. Ha nem lettek volna olyan elszánt 

szabadságharcosok, sivárabb és silányabb lenne nemzeti történelmünk. Fontos, hogy évről évre 

tisztelettel adózzunk emléküknek, mert ők a mi múltunk… Az idei ünnepségünk hangulatát 

megemelte az is, hogy együtt emlékezhettünk a nagy hősökre a szombathelyi Reményik Sándor 

Evangélikus Általános Iskola tanulóival, akik azokban a napokban vendégeskedtek iskolánkban. 

Műsorunk aktív résztvevői voltak iskolánk felső tagozatos szavalói, akik a színjátszó csoport fiatal 

tagjaival együtt látványos verses – dramatikus játékot mutattak be, valamint csodálattal hallgathattuk 

meg egy tehetséges szombathelyi diák szavalatát. 
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 1956. október 23. Egy másik nagyon fontos időpont a magyar történelemben. A fennálló 

szocialista zsarnoki hatalom ellen fellázadt fiatalok forradalma, amely bár elbukott, mégis máig tartó 

jelentőséggel bír. A nem egész három hétre kivívott szabadság kiemelkedő alakja volt Nagy Imre, aki 

sokaknak reményt nyújtott a kemény diktatúra elleni harcok során. Életét vesztette ő is a szabadságért 

számos fiatallal együtt csakúgy, mint 1849-ben az aradi vértanúk…értünk, magyarokért, 

függetlenségünkért és szabadságunkért…a mai életünkért. Erre emlékezünk minden évben, mert sokat 

jelentenek nekünk hős fiai nemzetünknek…A megemlékezés keretében először a nyolcadik és 

kilencedik osztály tanulóinak lírai játékát tekintettük meg, majd a felső tagozatosok megnéztek egy 

filmet, mely az 1956-os forradalom eseményit elevenítette fel. 

  
  

Humán versenyek az ősz folyamán 
 Az idei tanév is bőségesen ontja magából a különböző versenyeket, melyekbe minden 

érdeklődő tanulónak lehetősége van bekapcsolódni, hogy bővítse ismereteit, tájékozottabb és 

műveltebb legyen, és nem utolsó sorban kellemesen szórakozzon egy-egy megmérettetés 

során. 

Humán jellegű versenyeink közül elsőként a búcsi Katona Mihály Alapiskola által 

szervezett regionális műveltségi vetélkedőt kell említenem, amelyre november 8-án került 

sor. Második éve már, hogy rész veszünk ezen a magas színvonalú versenyen. Iskolánkat egy 

négytagú csapat képviselte: Szabó Barbara, Pivoda Vivien, Miklósi Kitti és Nagy Zoltán, 

akik becsületesen felkészültek a bizony nem könnyű megmérettetésre. Az idei téma a 

felvilágosodás korszakát ölelte fel jeles irodalmi, zenei és történelmi képviselőivel együtt. 

Tanulóink nagyon szépen helyt álltak az igényes versenyen, s az ötödik helyen végeztek. 

Iskolánk tanulói közül többen is szeretnek szerepelni, szavalni. Számukra volt érdekes 

a november 22-én megrendezett Pislákoló mécses szavalóverseny országos döntője 

Komáromban. A résztvevő tanulóink: Knapp Kamilla Lili, Pilinsky Evelyn, Pivoda Vivien 

és Bukovszky Orsolya, akik szépen teljesítettek a versenyen, de dobogós helyet nem sikerült 

elérniük. 

Idén először kapcsolódtunk be a Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó Versenybe, 

melynek országos döntőjére november 28-án került sor Pozsonyban. Az alapiskolások 

kategóriájába a 8. és 9. évfolyam tanulói jelentkezhettek be, iskolánkat két tanuló, Pivoda 

Vivien és Bukovszky Orsolya képviselték. A lányok igényes versükkel hozták a tőlük 

megszokott formájukat, s bár eredményt nem sikerült elérniük, kiválóan helyt álltak. 

December 5-én nagy útra indultunk Pivoda Viviennel és Bukovszky Orsolyával. 

Szerbiába utaztunk a Vajdaságba, ahol Szabadkán a Himnusz és Szózat Szavalóverseny 

Kárpát-medencei döntőjén vettünk részt. A két lány nem először járt ezen a versenyen, a 

tavaly szerzett tapasztalatokkal felvértezve készültek az idei megmérettetésre, s a kemény 

munka most meghozta gyümölcsét. Vivien Vörösmarty Mihály Szózatát szavalta, s gyönyörű 

előadásával kategóriájának első helyét szerezte meg. Orsolya Kölcsey Ferenc: Himnusz című 

versét mondta el olyan magával ragadóan, hogy a zsűri neki ítélte a kategória első helyét. 

Fantasztikus eredményükhöz szívből gratulálunk, s reméljük, szavalataikkal még sok örömet 

szereznek mindannyiunknak és nemzetközi hírnevet iskolánknak!                      Lacza Aranka 
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Karácsony 
Egy kis díszítés! 

Ha szeretnénk besegíteni a Jézuskának, akkor a csomagokra készíthetünk masnikat, amely 

bármihez illik. 

Az elkészítése egyszerű: 
1. Először vágunk 2 db 20cm-es szalagot. 2. Utána félbehajtjuk, és így összeragasztjuk a 

közepénél: 

 
 
3. Az így kapott 4 szalag mindegyikét hosszában eltépjük 4 felé.  4. Ezeket az olló élén 
végighúzzuk és ekkor ilyen göndörnek kellene lenni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Már kész is, és remélem, hogy ilyen szép csomagok lesznek a fa alatt, mint ez! 

Kellemes ünnepeket mindenkinek!!! 
 

                                                                                                Készítette: Bencsík Eszter 
 
 

        

 

  Pivoda Jázmin (1. osztály)                                            Szabó Natália (1. osztály) 
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Japán 

A tanév áprilisban kezdődik, amikor az anyukák is a hagyományos kimonójukat öltik 

magukra. A tanítás általában 8:40-kor kezdődik, és 15:00 körül fejeződik be. Igaz, hogy csak 5-6 

órájuk van, de hosszabb szünetekkel. Tanítás után együtt takarítják a gyerekek az osztálytermet. A 

felső tagozaton már kötelező az iskolai egyenruha. 

 
 

 

 

 

 
Kína 

Itt a tanév szeptembertől július közepéig tart. A tanítás 7:30-tól általában 17:00-ig zajlik, két 

órás ebédszünettel. A kötelező iskolalátogatás 9 év, és minden év végén vizsgának matematikából és 

kínai nyelvből. Kína minden diák számára biztosítja az egyenruhát.  

  

 

 

 

 

 

 
Ausztrália 

Januártól december közepéig tart a tanév, mely negyedévekre van felosztva, mindegyik közt 2 

hét szünet van. A tanítás 9:00-tól 15:30-ig tart. Kötelező 11 osztályt kijárni. Az alsó tagozaton legtöbb 

a matek és az angol óra. 

 

 

Internetes források alapján 

készítette: Bencsík Ágnes  

 

 

1. osztályosaink 

Pivoda Jázmin: 
- Milyen a suli? 

- Sokkal jobb, mint az ovi. 

- Mit tanultál eddig? 

- Írni és olvasni. 

- Mi szeretnél lenni, ha nagy 

leszel? 

- Kutyafodrász. 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Zene. 

- Ki a kedvenc tanárod? 

- Fekeč Péter t.b. 
 

Palugyai Dávid: 
- Mire számítottál, milyen lesz az 

iskola? 

- Jó. 

- Mit tanultál eddig? 

- Betűket. 

- Mi szeretnél lenni, ha nagy 

leszel? 

- Fogorvos. 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Zene. 

- Hol volt jobb, a suliban vagy az 

oviban? 

- Iskolában. 
 

Turányi Jennifer: 
- Milyen a suli? 

- Nagyon jó. 

- Mi szeretnél lenni, ha nagy 

leszel? 

- Nővérke. 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Matek. 

- Ki a kedvenc tanárod? 

- Fekeč Péter t.b. 

- Hol jobb, a suliban vagy az 

oviban? 

-A suliban. 
 

Szabó Nati: 
- Mit tanultál eddig? 

- Szlovákul olvasni. 

- Mi szeretnél lenni, ha nagy 

leszel? 

- Fodrász és elárusítónő. 

- Melyik a kedvenc tantárgyad? 

- Zene. 

- Ki a kedvenc tanárod? 

- Fekeč Péter t.b. 

- Hol jobb, a suliban vagy az 

oviban? 

- Az iskolában. 

Az interjúkat készítette:  

Bencsík Eszter
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Szudoku 
 

 
 

Veršovačky 

Prečítaj si veršík a vyfarbi ten 

obrázok, ktorého názov sa s veršíkom 

rýmuje. 

Kredit som si dobil                        

na môj nový …………. 

 

V parku stojí lavička 

na nej sedí …………. 

 

Urobil som veľkú chybu, 

z udice som pustil ……… 

 

Na strome dozrela hruška, 

sadla na ňu hladná ………… 
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Viccek 

 
Megtörtént eset, hogy a skandináv 

porszívógyártó, az Electrolux 

egyik reklámkampányának 

szövegét hibásan fordították 

svédről angolra, így a porszívót a 

következő szlogennel hirdették 

Angliában: 

"Nincs nagyobb szívás, mint egy 

Electrolux porszívó." 

 

A tanító néni éppen a három 

kismalac történetét meséli a 

gyerekeknek: 

"Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer 3 kismalac. A kismalacok 

házat akartak építeni, de nem volt 

elég téglájuk. Elhatározták, hogy 

kérnek téglát az emberbarátjuktól. 

Az első kismalac el is ment hát az 

emberhez, s amikor odaért, azt 

kérdezte: 

- Szia, házat szeretnénk építeni. 

Tudnál nekünk téglát adni?" 

A tanárnő itt megáll, és a 

gyerekeket kérdi: 

- Mit gondoltok, mit mondott erre 

az ember? 

Móricka jelentkezik: 

- Nézd már! Egy beszélő malac! 

 

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! 

 

Az ősember kisfia hazaviszi a 

bizonyítványát, és az apja elkezd 

vele ordítani: 

- Fiam, azt még megértem, hogy 

halászatból csak kettest kaptál, de 

hogy történelemből is, pedig csak 

fél oldal az egész? 

 

A szobafestő először viszi magával 

a tanoncát gyakorlatra. 

- Először fesd le az ablakokat - 

hangzik az utasítás. 

Másfél óra múlva jön a tanonc: 

- Kész! A kereteket is befessem? 

 

A rendőr egy bűnözőt kísér át a 

bíróságra. Hirtelen nagy szél 

támad, és elviszi a rendőr sapkáját. 

A gyanúsított ravaszul azt mondja: 

- Őrmester úr! Megengedi, hogy a 

sapkája után fussak? 

- Persze, hogy megszökjél, te kis 

ravasz? - mondja a rendőr - Te 

csak maradj itt, majd én futok a 

sapkám után! 

 

Móricka későn jön haza az 

iskolából. Az apja szigorúan 

kérdőre vonja, hogy hol 

csavargott: 

- Egy bácsi elvesztett az utcán egy 

százast, és ilyen sokáig kereste. 

- És mi közöd neked egy idegen 

elvesztett pénzéhez? 

- Rajta álltam. 

 

Egy matematikatanár meg akarja 

tréfálni osztályát, így feltesz egy 

kérdést: 

- Na, gyerekek, ha ez a terem 6 

méter hosszú és 4 méter széles, a 

fal színe fehér, csíkos nadrág van 

rajtam és most fél 12 van, akkor 

hány éves vagyok én? 

A gyerekek döbbent csendben 

ülnek, majd egy kis idő múlva 

Móricka jelentkezik: 

- A tanár úr 40 éves. 

A tanár meglepődik. 

- Tényleg annyi vagyok, ezt meg 

hogy találtad ki? 

- Hát - mondja Móricka - van egy 

20 éves bátyám, és ő csak félhülye. 

 

Móricka anyukája észreveszi, hogy 

Mórickának egyre jobbak a jegyei. 

Mondja is Mórickának: 

- Móricka, hogy ha a jövő héten is 

ilyen jól tanulsz, kapsz egy 

medencét. 

Móricka a másik héten is jól tanult, 

megkapta a medencét. Móricka 

anyukája észreveszi, hogy Móricka 

milyen vígan ugrál a medencébe. 

Kimegy hozzá és mondja neki. 

- Móricka, ha a jövő héten is ilyen 

jól tanulsz, kapsz a medencédbe 

vizet is... 

 

A férfi ausztráliai nyaralása után 

meséli a haverjainak: 

- Csodálatos egy ország ez az 

Ausztrália! Minden van ott, ami 

kell! Bárok nekem, strand a 

gyerekeknek, napsütés a 

feleségemnek és cápák az 

anyósomnak. 

 

A rovatot készítették:  

Mgr. Fekeč Zita,  

Kelko Edina, Miklósi Kitty 

 

S O S  - kártya  

 

Név: ………………………………………. 

Osztály: ………………………………….. 

A tanuló fel van mentve a felelés alól 2015. 

……………..-én ……………..tantárgyból. 

Érvényes február - március 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   
 

2015. …….……...........................…...-én 

 …..………….........................tantárgyból. 
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Én olyan családot szeretnék, hogy a férjemnek barna haja legyen, barna szeme. Szeretnék két gyereket: 

egy fiút és egy lányt. A lányomnak barna haja és türkizkék szeme legyen. A neve pedig az lenne, hogy: Rebeka, 

Réka vagy Enikő. A fiamnak barna haja és türkizkék szeme legyen. A neve pedig az lenne, hogy: Benjamin, 

Peti, Áron vagy Erik.  

Lenne még egy kutyánk (cocker spániel keverék) Fekete színe lesz, a szeme csokibarna, lánc nyakörvet 

viselne, és az lenne a neve: Matea, Kormi vagy Kira. Egy szép nagy emeletes (kétemeletes) házban laknánk. 

Persze lenne hozzá virágoskert. Azt még pontosan nem tudom, hogy hol élnénk, de biztos, hogy egy olyan 

helyen, ahol van mozi, színház, múzeum, állatkert (zoo), jó iskola és munkahely. A fiam meg a lányom egyes 

tanuló legyen. Jók legyenek az osztálytársaik és persze ők maguk is. Lenne egy barna szőrű lovunk. Larának 

hívnánk. Sörénye sötétbarna lenne, és szeme kék. Remélem, hogy a lovunk majd egyszer bajnok lesz. Lenne egy 

olyan autónk, amilyen most az apukámé (csak kékben). A házunk falai sárgák lennének és a tető piros. Lesz 

nekünk sok kacsánk, tyúkunk, libánk, kakasunk, pulykánk, pávánk, ludunk, törpetyúkunk és hattyúnk. A 

földünkön lenne búza, árpa, kukorica, dinnye, tök, borsó, répa, káposzta, uborka, cékla, karalábé, hagyma, 

cukorrépa, paradicsom, saláta, kelkáposzta, krumpli, fehérrépa, fokhagyma, vöröshagyma, kalász, lencse, 

paprika, bab, padlizsán, cukkini. És még: körte, alma, szőlő, barack, meggy, cseresznye, citrom, grapefruit, 

csipkebogyó, kókusz, sárgabarack, őszibarack, szamóca, eper, narancs, mandarin, málna, banán, kivi, szilva, 

egres, ribizli, dió, ananász.  

Azt szeretném, ha a gyerekeim meg a férjem nem lennének lusták. Sok pénzünk lenne, szép házunk és 

gyerekünk. Szóval én ilyen családot szeretnék.                                                                    Zsidek Orsi (4. osztály) 
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