
 
XIV. évf. 2. sz. A Kossányi József Alapiskola és Óvoda lapja  

2015. április 

 

Iskolánk újra épült-szépült:  
Kossányi-díszteremmel gazdagodtunk 

Tervezgettünk, 

méricskéltünk. 

Hamarosan 

a szakemberek már 

bontották is a közfalat, 

mások ácsolták 

a színpadot, a nézőtérre új 

talajburkolat került. 

A falak festéssel frissültek 

fel.  

Egy–egy 

rendezvényen akár 130-an 

is kényelmesen elférnek. 

Mire minden munkával 

végeztünk, már csak az 

ünnepélyes felavatás volt 

hátra. Erre tökéletes 

alkalom volt Vadkerti 

Imre március 15-e 

tiszteletére tartott ünnepi 

koncertje. 
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Eseménynaptár  
december 

12.1. Színház 5-9.  

12.5. Színház 1-4.  

12.5. Mikulás az iskolában 

 
12.5-7.     Himnusz és Szózat 

Szavalóverseny  

 – Szabadka  

12.7. Sakk 4. liga  

12.9. Sakk- regionális verseny  

12.10. Feszty-vetélkedő - Ógyalla   

12.10.    Pitagorasz (iskolai ford.) 3-5.  

12.11.    Pitagorasz (iskolai ford.) 6-8.  

12.13.    Sakk 5. liga   

12.15.    Sakk 4. liga  

12.19.    Karácsonyi műsor 

  

január 
1.9.        beíratási program - óvoda   

1.12-16. sítúra  

1.16.      előadás az internetbiztonságról  

              4-6. osztályokban  

1.20-21. Nyitott Napok az iskolában  

1.21.     matematika olimpia – járási ford.  

1.20.     Šaliansky Maťko (járási ford.)  

1.23-24. beíratás az 1. osztályba  

 

 
 

 

február 
2.1. Sakk  4. liga  

2.2. félévi szünet 

2.5. Földrajz olimpia – járási ford.  

2.6. Nehéz Ferenc - vetélkedő - Dunamocs  

2.6. Asztalitenisz - kerületi verseny (Nyitra) 

2.7. Sakk – 5. liga  

2.12. Történelem olimpia – (járási ford.)  

         - Ógyalla  

2.13.Szép Magyar Beszéd - (járási ford.)  

2.13. jelmezbál  

2.16. Bendegúz Nyelvész – isk. ford.  

2.19. iskolai szavalóverseny  

2.20. Zrínyi Matematikaverseny  

2.26. Simonyi Helyesírási Verseny     

2.23-27. Pedagógiai Napok – Bemutató óra 

               iskolánkban (Regionális nevelés) 

 

március 
3.2-6. tavaszi szünet   

3.6.  sakk  

3.7  Fülemüle informatikai verseny   

3.11-12. Poznaj slovenskú reč – járási ford.  

3.12. 1848-emlékkoncert  

3.13. 1848-as és Kossányi megemlékezés  

3. 16. Szavalóverseny – körzeti ford.  

3.16. Pitagorasz 3-5. évf.  

3.17. Pitagorasz 6-8. évf. 

3.17.      Csillagászati verseny – járási ford.  

3.19. Kenguru matematikai verseny 

              - isk. forduló 

3.20.      Kossányi J. műveltségi vetélkedő  

3.23 Szavalóverseny –járási ford. 

3.23.      Tornaverseny   

3.24. Dobré slovo – járási ford.  

3.27.    Bendegúz Nyelvész - Párkány 
 

 
Žigó Boglárka – 3. o.  
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 Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda rajzversenyt hirdetett a Feszty-hét 

keretén belül. Az elkészített alkotásokat Reményik Sándor versidézete kellett, hogy 

inspirálja. A munkák készülhettek bármilyen rajz vagy festészeti technikával. A versenyre 

alsó tagozatos és felső tagozatos tanulóink munkáit is beneveztük. A kiállítással egybekötött 

kiértékelésre december 19-én délután került sor Ógyallán, az iskola gyermekgalériájában. 

 Tanulóink az alábbi helyezéseket érték el: 

 2. kategória: 2. hely – Sárközi Patrik és Szórád Bence 

 3. kategória: 3. hely – Dóczé Mária Elizabeth 

A nyerteseknek és felkészítőiknek gratulálunk. 

 

Sýkora Adrianna, Konkolyi Ferenc 
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Visszaemlékezés a sítúrára 
 

 Már régóta vártuk a sítúrát, s az indulásnál mindenki nagyon izgatott volt. Mikor 

odaértünk, elszállásoltak minket a Zora panzióban. Gyorsan kipakoltunk, hogy minél 

hamarabb síelhessünk. Az igazgató bácsi megmutatta, hogyan kell felvenni a sícipőt.  

           Amikor kimentünk a sípályára, már kezdtük is a tanulást. Először csak a kisebb 

dombra engedtek fel. Az alapok begyakorlása után Konkolyi tanító bácsival felvonóba ültünk, 

és felmentünk a nagyobb sípályára. Kezdetben csak lassan és óvatosan jöttünk le a sípályán. 

Az egész napos kemény gyakorlás után estére egészen belejöttünk. Annyira, hogy alig bírtuk 

abbahagyni. A fárasztó nap után svédasztalos vacsora várt minket. Utána teli hassal jókat 

nevetgéltünk, beszélgettünk, monopolyztunk. A hosszas bolondozás után mindenki fáradtan 

kidőlt. Reggel hétkor volt az ébresztő, s a reggeli után újra sícipőbe léptünk. Egész nap 

síeltünk, de már nemcsak a narancssárga pályán, hanem a kéken is. A kék pályán történtek a 

legnagyobb esések. A harmadik nap pihenésképpen felvonóval felmentünk a Lomnici-

csúcsra. Gyönyörű látványban volt részünk. Visszafelé az igazgató bácsi és a gyakorlott 

síelők síléccel ereszkedtek le a fekete pályán. A többiek Konkolyi tanító bácsival felvonóval 

tértek vissza az alacsonyabban levő sípályára. A negyedik nap is síeléssel telt. Az este kicsit 

későbbre tolódott a takarodó, mivel ez volt az utolsó éjszakánk a panzióban. Nagyon sokat 

viccelődtünk, s még jobban megismertük és megszerettük egymást. Másnap reggeli után 

összepakoltunk, majd még egy utolsót síelhettünk, amit nagyon élveztünk. 

 Szomorúan, de rengeteg élménnyel tértünk haza. Sajnáltuk, hogy ilyen gyorsan 

elröpült ez a pár nap. Nagyon jól éreztük magunkat, és ha csak kezdő szinten  is, de mindenki 

megtanult síelni.  

                                                    Majtán Flóra, Pivoda Vivien, Szabó Barbara – 8. osztály 
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Sportrovat  

 

A Suli-buli tavaszi számában összefoglalnánk azokat a téli sporteseményeket és 

sportversenyeket, amelyeken részt vettünk. Sajnos a folyamatos tanításra és felkészülésekre 

egy kicsit rányomta bélyegét az influenza, a hiányzások és egyéb tényezők.  

 Az első sportversenyre Érsekújvárban került sor. A Nyitrai kerület tollaslabda 

versenyén két kategóriában is indultunk. A 13 évesek kategóriájában a fiúknál 

Marikovecz Dávid az első helyen, Keresztes Botond a második helyen végeztek. 

A lányoknál az első helyet Csintalan Anna szerezte meg, a második Bencsík Eszter, 

míg a harmadik Kiss Boglárka lett. A 15 éves fiúk kategóriájában Keszegh Ákos lett 

az első és Kolarovský Dávid a második. A versenyen részt vett még Róžáš Viktória 

is, ő korcsoportjában a negyedik helyen végzett. 

 

 Lövészetben Kovacsics 

Panni a járási versenyen elért 

egyéni második helyéről 

továbbjutott a kerületi 

versenyre, ahol a 7. lett. 

 Asztaliteniszben 

iskolánk csapata a járási első 

helyen végzett, így a kerületi 

versenyen is indulhattunk. A 6. 

helyen végeztünk, azonban 

a csapatot a betegségek 

ritkították. A csapat tagjai: 

Ölveczky Máté, Nagy Zoltán 

és Csengel Erik voltak. 

 

Mgr.Konkolyi Ferenc 

 

 

 



 

6 
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               December 18-án ismét megrendeztük 

hagyományos ünnepvárónkat  Karácsonyra hangolódva 

címmel. A képzőművészeti terem valamint a napközi 

termeiben tanulóink készíthettek karácsonyi asztali 

díszeket, karácsonyfadíszeket különféle anyagokból, 

hűtőmágneseket és 

gyöngydíszeket. 

Belekóstolhattak a 

karácsony ízébe, 

finom mézeskalács 

kóstoló keretében.  

Diákjainkon kívül 

a szülők is 

bekapcsolódtak az alkotás folyamatába. Az elkészített 

művek díszítették az otthonokat és karácsonyi 

hangulatot varázsoltak. 

  
December 19-én iskolánk tanulói karácsonyi műsorral 

ajándékozták meg szüleiket. Elsőként a napközisek 

léptek fel iskolánk énekkarával közösen, és bemutatták 

Karácsonyi történetüket. Őket követték az elsősök 

karácsonyi versekkel, dalokkal. A hetedikesek modern 

tánca után Knapp Kamilla Lili és Szabó Barbara 

zongorázott. Hosszabb idő után újra láthattunk 

bábelőadást a 3. osztályosok közreműködésével. A 2. 

osztályos gyerekek táncos-verses műsorát láthattuk 

Mese a Mikulásról címmel. 

 A hatodikosok modern tánca és Csipke Rózsi című 

színdarabja nagy sikert aratott. A kilencedikesek és 

negyedikesek télapós táncai közben az egész terem 

jókedvre derült. A Csonka gyerekek és Sárközi Patrik 

zongorajátékát is meghallgathattuk. Nagyon 

mulatságos volt a nyolcadikosok Csillag születik 

karácsonyi kiadása. Ünnepi műsorunkat az ötödikesek 

gyertyás tánca zárta. 

  

 
  Az igazgató úr kiértékelte a papírgyűjtést. 

Kelkó Máté hozta a legtöbb papírt, az osztályok közül 

pedig az elsősök nyertek. Utána egy szép mesét néztek 

meg tanulóink. 

A nap 

kicsúcsosodásá

t Zsapka Attila 

karácsonyi 

koncertje 

jelentette.  

Mindenki jól 

érezte magát, 

szívünk 

ünneplőbe 

öltözött, és várakozással telt meg a gyönyörűen 

feldíszített karácsonyfa alatt.  

Fekeč Péter 
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Az influenzaszünet miatt két héttel a tervezett időpont után, február 13-án rendeztük meg iskolánkban a 

farsangi jelmezbált. Iskolánkban már hagyomány, hogy így szórakozzunk a farsangi időszakban. Ebéd után 

mindenki sietett az osztályokba, hogy magára öltse jelmezét. Az iskola folyosóján nagy volt a sürgés-forgás, 

hiszen idén itt került sor a rendezvényre. A beöltözött jelmezek már alig várták, hogy megmutathassák magukat 

egymás és a közönség előtt. Örömmel láttuk, hogy sok szülő is elkísérte gyermekét, és segített az öltöztetésben. 

Mikor mindenki elkészült, következett a jelmezek felvonulása. Kajan tanító néni bemutatta a számmal ellátott 

jelmezeket, majd zene kíséretében vonultak fel, hogy a zsűri szemügyre vegye őket.    

Amíg a zsűri a munkáját végezte, a gyerekek Csalava tanító néni és jómagam irányításával játszhattak. 

Volt lufis tánc, székes tánc és söprűs tánc. A legügyesebbek jutalma tombola volt. Tombolát vásárolni is lehetett, 

melyen sok szép díjat sorsoltunk ki. A jelmezbál eredményhirdetését mindenki nagy izgalommal várta. A 

nyertesek sorrendje a következő lett: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emellett nagyon sok ötletes jelmezt láthattunk: Méhecske, Katica, Eszkimólány, Angyalka… Többen is voltak, 

akik ördögnek, Zorrónak, zombinak, cowboynak vagy pókembernek öltöztek.  

 

 

 

 
 

1. Óra Marikovec Dóra 

2. Spongyabob Pilinszky Evelyn 

3. Törpe gombán Žigo Boglárka 

4. Legókocka Zsidek Zoé 

5. Hóember Csalava Richard 

5. Hóember Marikovec Zoltán 

7. Dávidmobil Palugyai Dávid 

8. Kínai hölgy Szinek Zoé Rebeka 

9. Anyósnyelv Ódor Gabriella 

10. Macskalány Knapp Kamilla Lili 

Csoportos jelmezek  

1. Túlnyomóban a gonosz Orsi, Niki, Anabella 

1. Görög istenek 7. osztály 

3. Híres épületek Csémyék Csonka Simona – 1.o. 
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A jelmezbál fél négyig tartott, a hangulat nagyon 

jó volt, a gyerekek táncoltak, játszottak és sokan díjat is 

nyertek. Reméljük, egy év múlva újra ilyen hangulatban 

mulathatunk farsang idején. 

 

Fekeč Péter 

 
 

Petrik Kristofer – 1.o. 
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Rövid kis történet a Mikulásról 
Miklós püspök csodáit, jótékonyságát mesés történetek őrzik. A szegények és a gyermekek 

védelmezőjeként tisztelték és őrzik emlékét. Róla kapta  nevét a mi Mikulásunk.  Névnapjának előestéjén ma is 

megajándékozza a gyermekeket. 

 

Mikulás öreg bácsi hóhegyeken éldegél, 

hóból van a palotája, kilenc tornya égig ér. 

Miklós napkor minden évben teletömi puttonyát 

mézes-mázos ajándékkal szánkázik az úton át. 
 

Ilyen és ehhez hasonló versekkel, dalocskákkal vártuk mi is a Mikulás bácsit. A kicsik ugyan még egy 

kis szorongással, félve, mert ugye számukra még nem igazán vált valóra, hogy -igaziból- meglássák a Mikulást. 

Elmondásuk szerint otthon reggelre a csizmába helyezte el a csomagokat. De persze a nagyok már kiscsoportos 

korukban találkozhattak a Mikulás bácsival, mert óvodánkba minden évben ellátogat. 

A Mikulás bácsit a gyerekek meglepték kis versikékkel, dalocskákkal, mondókákkal, valamint be is 

vonták őt a közös táncba. A kis műsor végén mindenkit csomaggal ajándékozott meg, amelyben sok-sok 

finomságot találtak. 

 
 

Karácsonyi ünnepély az óvodában 
 

Betlehemi csillag szelíd fénye mellett 

Ma az égen és a földön angyalok lebegnek. 

Isten hírvivői könnyezve dalolnak, 

Békességet, boldogságot földi vándoroknak. 

 
Mi is az az advent? A  karácsonyra való készülődés, az egyházi 

év kezdete. Hogyan is készülődtünk mi ovisok erre a szép ünnepre? 

András-naphoz legközelebb eső napon adventi koszorút készítettünk, és 

elhelyeztük ki-ki a maga osztályában. A koszorú jelenlétével 

megkezdődik a karácsony várás időszaka. A sok beszélgetés során a 

gyerekekkel a régi élmények is felidéződtek. A gyertyákat hétfőnként 

gyújtottuk meg. Az óvodai karácsonyi műsort december 16-án tartottuk 

meg az oviban. Mindenki nagyon várta. Az egész nap folyamán halk 

karácsonyi zene mellett díszítettük a fenyőfát, és ünnepi díszeket 

készítettünk. Mindenki ünneplőbe öltözött, és elkezdődött a műsor. 

Énekekkel, versekkel, rövid jelenetekkel valamint betlehemes játékkal 

tették a gyermekek gazdagabbá ezt a szép emlékezetes délutánt. A 

műsor végén ajándékokat adtak át a szülőknek, melyeket saját kezűleg 

készítettek. Majd közösen a kedves 

vendégekkel együtt énekeltük – a 

Mennyből az angyalt és még több 

gyönyörű karácsonyi éneket. Meghitt 

légkörben zajlott a mi kis karácsonyi 

ünnepélyünk. 

 

 
Karácsonyi betlehemes játék az 

Öregek Otthonában 
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Farsang az oviban 
   

Mindig rövid kis történetekkel magyarázzuk meg a gyermekeknek, hogy mi is a 

farsang. 

Január 6-án, vízkeresztkor hangos zajkeltéssel, kolompolással, ostorpattogtatással 

kihirdették a farsangot, mely egészen a húsvétot megelőző nagyböjt kezdetéig tartott. A 

farsangi mulatozást, alakoskodást az egyház – rossz téltartó szokásnak - tartotta. Ám 

mindhiába, mert hiába volt minden tiltás, ezt a hagyományt máig is megőriztük. A farsangi 

időszak leglátványosabb része a hazánkban és más európai országokban kialakult jelmezes 

álarcos mulatság, amelyre jellemző az eszem-iszom. Ez a mi ovinkban sem maradhatott el. 

Február 17-én rendeztük meg az álarcosbált. Mindenki, az ovi apraja-nagyja jelmezbe 

öltözött. Volt sok ötletes jelmez. A szülők közül többen ötletes jelmezt találtak ki és 

készítettek el, mint pl. kályha, spongyabob, menyasszony. A kicsik a nagyokkal együtt ropták 

a táncot. Versenyeket is beiktattunk a mulatozásba, ilyen volt pl. a botos valamint a seprűtánc. 

Amikor már elfáradtak, a terülj-terülj asztalkánál ehettek-ihattak. 

A végén minden jelmezes jutalomban részesült. 

 

Száll az ének, hív a nóta, 

táncot ropunk reggel óta. 

Gyors ritmusra dobban lábunk, 

ma éjfélig meg sem állunk.

 

 
 

Kovács Otília 
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Összefoglaló a napközisek mindennapjaiból 

Eseményekkel teli hónapokat tudhatunk magunk mögött szeptembertől 

kezdve. Időnk sem volt újra megszokni az iskolai levegőt, máris belecsöppentünk 

az egészséges életmód hetének rendezvényeibe, melyből természetesen mi 

napközisek is kivettük részünket. Ezután már el is kezdtük felkészülésünket a 

karácsonyváróra. A műsorba mindenkit bekapcsoltunk, és ez évben is, mint tavaly, 

az iskola énekkarával közösen szerveztük. A gyerekek szépen megtanulták a 

kiosztott szövegeket, az énekkar is kitett magáért. Az iskolai fellépésünket a téli 

szünet követte, de mi tovább készültünk, hiszen karácsony másnapján, templomunkban is előadtuk kis 

műsorunkat, melyet Vadkerti Imre és zenekara koncertje koronázott meg.  Januárban várt bennünket a 

meglepetés. Gyönyörű, színes játszóházat és többféle puzzlet hozott nekünk a Jézuska. A kis ház 

egyszerűen megunhatatlan. Azóta is versenyzünk, ki lakjon benne először. A foglalkozásokon is 

nagyon jól használható, hiszen mesék dramatizálásánál kitűnő segédeszköz. A félévi és az influenza 

szüneteket magunk után hagyva már az 1848-49-es szabadságharc megünneplésére készítettünk 

ünnepi műsort. A nyolcadikosok, az énekkar és a napközisek közös fellépésére március 13-án került 

sor új dísztermünkben, melyet a napközi épülete feletti termekből alakítottak ki. Nagyon szép, 

lélekemelő műsort láthattunk .  A nagy ünnepek között természetesen dolgozunk, játszunk, jól érezzük 

magunkat a napköziben. Sok értékes munkát készítünk, melyeket a faliújságainkon és az 

osztálytermünkben mindenki megcsodálhat. Hát így telnek napjaink délutánonként, kis munkával és 

sok pihentető szórakozással. 

 

 

  
Pócsa Ágnes 
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Sziasztok!  

Jó hírrel várlak Titeket. A nyár folyamán és a téli szünetben az igazgató bácsi jóvoltából sok- 

sok új könyvvel gazdagodott az iskolakönyvtár. 

  Szeptemberben képregényekkel, ismeretterjesztő könyvekkel fogadtalak Titeket, olvasóimat. 

Nagyon sokan kölcsönzitek és olvassátok is a könyveket. A 3. szünetben gyakrabban jöttök, de 

délutánonként is el-eltűnik néhány könyv a polcról, hogy ismeretekkel ajándékozhasson meg 

benneteket. 

A képregények közül Moby Dick történetét 

olvastátok a legtöbben. Alice Csodaországban ritkábban 

került a kezetekbe. Éppen ezért ezt a könyvet ajánlanám 

nektek. Kalandokkal, fordulatokkal teli kedves kis 

képregény. 

Az ovisokat Bogyó és Babóca újabb történeteivel 

várom. Eddig csupán néhány ovis jött el meglátogatni az 

iskolakönyvtárat. Itt kérném meg a kedves óvó néniket, amennyiben tudnak szakítani egy kis időt az 

olvasásra, hozzák el a gyerekeket a mesék birodalmába.  

                                              

Térbeli ismeretterjesztő könyveinket két új résszel 

bővítettük. Lovagok és kalózok élete elevenedik meg az 

olvasó előtt. Lányregények, sportkönyvek, versek, népek 

meséi gazdagítják könyvállományunkat.  

Nagy öröm számomra, hogy egyre többen 

használják ki a technikai eszközök gazdag választékát is. Ha 

működésbe lépnek az LCD TV, a DVD lejátszó és a 

hangfalak, a közönség egy csodás birodalomban érzi magát. 

Ráhangolódnak a mesékre, dalokra és filmekre. Továbbra is 

folytatódik a rováskör, a könyvmolyképzés. Hétfőként este 

fél hatig áll a könyvtár az olvasni vágyók rendelkezésére. 

  Örömmel tudatom, hogy 2015. 4. 17-18-án újra 

megrendezésre kerül a MESEMARATON.  

Szeretettel várok mindenkit!    

                                                                                         

 

Sárközi Anasztázia könyvtáros   

 
Dóczé Mária Elizabeth – 8. o. 
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Egy díszterem születése, avagy egy régi épület megújulása 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy régi óvoda épülete, ahova szinte csak a 

madár járt, meg a napközisek... Gondolkodtunk, mit is lehetne vele kezdeni, hogy újra élettel 

teli legyen. Először egy rajztanterem költözött be. Az épület előtt is elkezdődött a megújulás. 

Kivágásra kerültek az öreg, beteg tujafák, és kialakult egy kis virágos kert. 

  Nézegettük a fenti szép nagy osztályokat, és akkor... kipattant az isteni szikra! Legyen 

itt egy aula! Színpaddal, nézőtérrel, egy olyan terem, ahol az iskolai ünnepségeket 

megtarthatjuk. Az ötletet tett követte. Tervezgettünk, méricskéltünk. Hamarosan 

a szakemberek már bontották is a közfalat, mások ácsolták a színpadot, a nézőtérre új 

talajburkolat került. A falak festéssel frissültek fel. Közben bújtuk az internetet, függönyöket, 

székeket keresve. Azt akartuk, hogy modern, praktikus, de egyben ünnepélyes is legyen az 

összhatás. A vasszerkezet elkészülte után a helyükre kerültek a színpadi sötétítő függönyök, 

az ablakokra az árnyékolók, a nézőtérre a székek. Egy-egy rendezvényen akár 130-an is 

kényelmesen elférnek. Mire minden munkával végeztünk, már csak az ünnepélyes felavatás 

volt hátra. Erre tökéletes alkalom volt Vadkerti Imre március 15-e tiszteletére tartott ünnepi 

koncertje. A terem mostantól a Kossányi-díszterem nevet viseli. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ennek a létrejöttében. Remélem, 

a diákok is magukénak érzik, és úgy vigyáznak rá, mint sajátjukra!  

  És még nincs vége! Az épületben lesz még Kossányi-emlékszoba, öltöző. Felújításra 

kerülnek a mellékhelyiségek, a folyosók. Szóval teljes megújulás a cél. 
Mgr. Bencsík Ágnes 
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ÜnnepeltÜnk… 
 Jeles ünnepekkel teli hónapunk március hava. Ki ne tudná iskolánkban, mi 

minden kötődik e szép tavaszi hónaphoz! Nemcsak az 1848-as forradalom, amely 

magyar népünk legkiemelkedőbb történelmi eseménye, hanem iskolánk névadójának 

születésnapja is…  

E két fontos eseményt idén is egybekötöttük, és együtt emlékeztünk a 167 

évvel ezelőtti hősökre valamint Kossányi Józsefre. Ünnepi megemlékezésünket méltó körülmények 

között, a március elején elkészült új ünnepi termünkben tartottuk meg. Itt a több napos 

rendezvénysorozat első előadásaként Vadkerti Imre és Zsapka Attila koncertjét élvezhették iskolánk 

tanulói. Március 13-án az ünnepi műsorunkat rendhagyóan szerkesztettük meg, kicsik és nagyok 

együtt szerepeltek. A napközisek és a nyolcadikosok közös előadása nagyon színvonalasra sikeredett, 

s a megemlékezés fényét az iskola énekkarának közreműködése még inkább magasra emelte. Ezután a 

felső tagozatosok Kun Ferenc budapesti történész előadását hallgathatták meg, aki Kossányi József 

történelmi és irodalmi fontosságát részletezte, majd legkedvesebb vendégünk, Kossányi Katalin mesélt 

édesapjáról diákjainknak. Tanulóink nagy figyelemmel kísérték mindkét előadást, ugyanis készülniük 

kellett a Kossányi-vetélkedőre, és igyekeztek minél több információt begyűjteni falunk híres 

szülöttjéről. A vetélkedőre egy héttel később került sor. Dicséretes, hogy a felső tagozatosok közül 36-

an, 12 háromtagú csapattal kapcsolódtak be a vetélkedőbe, ahol számot adhattak a Kossányi Józsefről 

szerzett ismereteikről. A jó hangulatú versenyt a nyolcadikosok Bé csapata/ Dékány Ádám, Szabó 

Barbara, Jakab Viktor/ nyerte. A második helyen a kilencedikesek Határtalanok csapata /Bukovszky 

Orsolya, Szabó Nikolett, Téglás Anabela/ végzett, a harmadik helyet pedig a No name / Bencsík 

Eszter, Viczena Enikő, Varga Renáta/ szerezte meg.  

Remélem, mindenki tudása gyarapodott valamelyest, és hagyományt teremthetünk a Kossányi-

vetélkedővel Szentpéteren! 

                                                                                                              Lacza Aranka 
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Humán versenyeink 
 Az elmúlt időszakban rengeteg tantárgyi versenyre került sor, s a humán jellegű megmérettetések zöme 

is lezajlott a téli hónapok folyamán. 

 Évek óta meghívást kapunk az ógyallai alapiskolától a Feszty Árpád nemzetközi műveltségi 

vetélkedőre, ahol mindig sikerrel szerepelnek iskolánk diákjai. Idén háromtagú csapattal készültünk a december 

10-én megrendezett versenyre: a Szabó Barbara, Pivoda Vivien és Miklósi Kitti alkotta trió az értékes harmadik 

helyet szerezte meg a bőséges történelmi, művészeti és irodalmi ismeretet igénylő, eléggé kiélezett versengés 

során. 

 A műveltségi vetélkedők sora a mocsi iskolában folytatódott, ahol a Nehéz Ferenc műveltségi 

vetélkedőn vettünk részt február 6-án. Ez a verseny alapos felkészülést igényelt már előzetesen is, mivel 

dramatizációs feladattal kellett megbirkózniuk a versenyzőknek. Ezen kívül irodalmi és népművészeti tudással is 

fel kellett vértezniük magukat. Csapatunk – Szabó Barbara, Pivoda Vivien, Majtán Flóra, Bukovszky Orsolya és 

Szabó Nikolett nagyszerűen helyt állt, és széleskörű ismereteiknek valamint kiváló előadásuknak köszönhetően 

az első helyen végeztek. 

 Diákjaink a tantárgyi versenyekre is szorgalmasan készültek. Február 12-én került sor a történelem 

olimpia járási fordulójára, ahol iskolánkat három tanuló képviselte: Szabó Barbara, Keresztes Botond és Ladányi 

Tamás. A legsikeresebb Szabó Barbara volt, aki a harmadik helyen végzett, a hatodikos fiúk a középmezőnyben 

fejezték be a számukra talán még túlságosan összetett és igényes versenyt. 

 Már hagyományosnak mondható a nagy múltú Szép Magyar Beszéd verseny, melynek február 13-i 

járási fordulójában két tanulónk szerepelt sikeresen. A magas szintű nyelvművelő verseny összetett feladatait – 

szövegolvasást és fogalmazásalkotást - ügyesen megoldották versenyzőink. A negyedikesek kategóriájában 

Zsidek Orsolya eredményesen a 8. helyet szerezte meg, a felső tagozatosok kategóriájában Szabó Nikolett 

szintén eredményesen a 6. helyen végzett. 

 23 tanuló próbált szerencsét a szórakoztató, ám rendkívül furfangos feladatokat tartalmazó Bendegúz 

nyelvészeti verseny iskolai fordulójában, de csak 14-en jutottak tovább a párkányi területi fordulóba, melyre 

március végén kerül majd sor. Remélem, ott is sikeresek lesznek tanulóink! 

 A Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny járási fordulójában két tanuló képviselte iskolánkat. A 

hetedikesek és nyolcadikosok számára meghirdetett versenybe idén csak a nyolcadikosok kapcsolódtak be: 

Németh Dóra és Miklósi Kitti, akik az igényes feladatokkal nehezen boldogultak, így csak a mezőny sereghajtói 

között végeztek. 

 Utolsóként a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyt említeném. A február 24-én tartott iskolai 

fordulóba 31 tanuló kapcsolódott be, ami az elmúlt évekhez képest bizony kevés. Valahogy megcsappant a 

szavalást kedvelők tábora, s csak az alsó tagozatosok száma nem csökkent, a felsősök nem igazán vették ki 

részüket a megmérettetésből. Közülük csak az igazán elszántak és kitartók maradtak meg, pedig minden 

tanulónak jót tenne, ha a szavalással fejlesztenék beszédkészségüket, beszédkultúrájukat, és elsajátítanák a 

helyes magyar beszéd technikáját. Akik bekapcsolódtak a versenybe, biztos nem bánták meg. Hiszen már azzal, 

hogy mertek kiállni a többiek elé és előadták szavalatukat, rengeteget tettek önmagukért, nőtt az önbizalmuk és 

önértékelésük egyaránt. 

A szavalóverseny iskolai fordulójának eredményei: 

1.kategória 

Vers: 

1. Pilinszky Evelyn  

2. Zsidek Zoé  

3. Zsidek Lilla  

Próza: 

1. Bresztyák Jázmin  

2.kategória 

Vers: 

1. Kajan Angelika  

2. Marikovecz Dávid  

3. Hók Dániel  

Próza: 

2. Zsidek Orsolya  

3. Kajan Dóra  

Ezek a tanulók, valamint a tavalyi eredményük 

alapján Knapp Kamilla Lili, Valakovics Mária, 

Bukovszky Orsolya és Pivoda Vivien vehettek részt 

március 16-án az ógyallai körzeti fordulóban, ahonnan a 

járási versenybe két tanulónk jutott tovább: Bukovszky 

Orsolya és Marikovecz Dávid. Kettejük közül 

Bukovszky Orsolya továbbjutott az országos 

elődöntőbe, Dávid pedig ezüstsávos minősítést szerzett. 

Minden szavalónk dicséretet érdemel, mert nagyszerűen 

helyt álltak!                                             Lacza Aranka 
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Sikeres szereplés a szlovák versenyeken 
 

 Tanulóink januárban és márciusban három szlovák nyelvi versenyen is részt vettek. 

Célunk a tehetséggondozás, a szlovák nyelv minél magasabb szintű, játékos és 

kommunikációközpontú tanítása. Több szlovák szakkör is működik iskolánkban. 

Legügyesebb tanulóinkat sikerült úgy felkészíteni, hogy megállták a helyüket ezeken a 

versenyeken. 

 A legjobb eredményt Gabriel 

Dániel 3. osztályos tanuló érte el, 

aki a Poznaj slovenskú reč verseny 

járási fordulóján az 1. kategóriában 

(3-4. osztályosok) a 3. helyet 

szerezte meg. Dani megmutatta, 

hogy kitűnően beszél szlovákul, és 

sokoldalú tehetségét is kamatoztatta. 

A verseny négy részből áll: a 

húsznál is több előírt versből és 

mondókából kell egyet-egyet 

előadni, felolvasott mese tartalmát 

kell visszamondani, szöveget 

felolvasni, végül pedig valamilyen 

témáról fogalmazást írni és azt 

elmondani. Ezen a versenyen, 

amelyben a magyar iskolák tanulói 

vesznek részt, ilyen jó helyezést először ért el iskolánk. Gabriel Dániel ezzel az eredményével 

továbbjutott a kerületi fordulóba, ahol reméljük, szintén jól fog szerepelni. A Poznaj 

slovenskú reč verseny járási fordulóján a 2. kategóriában (8-9. osztályosok) Majtán Flóra 8. 

osztályos tanuló is nagyon jól szerepelt, az elért pontszámai alapján eredményes lett. 

Mindkettőjüknek gratulálunk! 

  Először vettünk részt a szlovák iskolák szavalóversenyén, a Šaliansky Maťko 

szavalóversenyen, ahol iskolánkat Kajan Dóra ötödikes tanuló képviselte.  

 A másik szavalóverseny a Dobré slovo, melyen Valakovič Mária, Bukovszky 

Orsolya (vers) valamint Jančár Nikolett és Pivoda Vivien (próza) vett részt.  

Fekeč Zita, Fekeč Péter 

 

S O S  - kártya  

 

Név: ………………………………………. 

Osztály: ………………………………….. 

A tanuló fel van mentve a felelés alól 2015. 

……………..-én ……………..tantárgyból. 

Érvényes május hónapban. 

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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Most én kérdezek, a tanár válaszol! 
Interjú Palugyai Árvai Adrianna tanító nénivel 

 
Mit gondolt az iskolánkról, mielőtt idejött tanítani? 

 Modern, felszerelt iskolának képzeltem, és mivel 

látásból ismertem az igazgató urat, ezért gondoltam, hogy a 

fegyelem és a színvonal sincs elhanyagolva az iskola falai 

között. 

Miben változott a véleménye? 

 Nem változott a véleményem, azt hiszem, hogy amit 

feltételeztem, mint kívülálló, az pontosan így is van. 

Mi a véleménye az itteni tanárokról? 

 Az első benyomásom az volt, hogy itt mindenki segít mindenkinek, hogy ha valaki 

kérdezett valamit a tanáriban, rögtön hárman is válaszoltak vagy a segítségére siettek. 

Természetesen, mint mindenhol, itt is vannak gyengébb és erősebb személyiségek, 

nem beszélve arról, hogy mindenki máshogyan tanít. Összesítve azt gondolom, hogy 

egy jó kollektívába csöppentem.  

Kiskorában gondolta volna, hogy tanár lesz? 

 Igen, legalábbis reméltem. Mindig tanár akartam lenni az ovitól fogva, és később a 

középiskola elvégzése után tettem is érte, hogy céljaim valóra váljanak.  

Ha másik szakmát választana, melyik lenne az és miért? 

 Talán belső építész lennék. Erre akkor jöttem rá, amikor építkeztünk. Nagyon tetszett 

az, hogy lehetett tervezni, a falfesték színét, a szőnyeget, a függönyt és a bútor stílusát 

összhangba hozni.  

Miért választotta ezt a szakmát? 

 Volt egy csodálatos tanárom. Az ő példája is indított arra, hogy én is tanár legyek. 

Igazi odaadással tanított minket. Azt gondolom, hogy ez az egyike a 

legemberközpontúbb hivatásoknak. 

Vannak olyan gyerekek, akikkel nem jön ki jól? 

 Vannak. Nem tudok jól kijönni olyan emberekkel, legyen az gyerek vagy felnőtt, akik 

a saját butaságukat nagyszájúságuk mögé próbálják rejteni. 

Maga szerint ön igazságosan osztályoz? 

 Szerintem igen. Soha nem úgy megyek be egy osztályba, hogy előre tudom, most csak 

azért fogok valakinek ötöst adni, mert kékszemű vagy mert barnaszemű. A diákok 

tudását osztályozom.  

Mivel tölti szívesen a szabadidejét? 

 Imádok olvasni, nagyon szeretek színházba járni, táncolni. Ha lehetőség van rá, a 

családommal kirándulunk, vagy csak egyszerűen leülünk otthon együtt és kártyázunk.  

Melyik volt a legjobb itteni élménye? 

 Az eddigi legjobb a természetiskola volt. Azon belül is az éjjeli vadász les. Igaz, hogy 

vadat nem láttunk, de tudjuk, hogyan tudnak versenyezni a hernyók, és az este végén a 

„legszórakoztatóbb csoport” címet is megkaptuk a vadásztól.  

 

Az interjút készítette: Bencsík Eszter 
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- Miért sírsz, Móricka? 

- Apukám kalapáccsal ráütött az ujjára. 

- De hát ezért neked nem kellene sírnod! 

- Először én is csak nevettem... 

 

A tanító néni előadást tart az ember származásáról: 

- Gyerekek, minden ember Ádámtól és Évától származik... 

Közbevág Móricka: 

- De tanító néni, nekem a papám azt mondta, hogy az ember a majomtól 

származik! 

- De Móricka! Én most nem rólatok beszéltem! 

 

Sétál egy rendőr az erdőben. Egyszer csak meglátja, hogy valami 

mozog a bokorban. 

- Ki van ott? - kérdezi. 

- Jean Claude Van Damme. 

- Akkor mind a négyen jöjjenek ki a bokorból feltartott kézzel! 

 

A rendőr megállítja a szőke nőt: 

- Jogosítványt, forgalmit, személyit kérek! 

- Mi az a személyi? - kérdezi a szőke nő. 

- Az egy olyan kis tárgy, hogyha kinyitja, akkor ott látja benne a saját 

képét. 

Keresgél a szőke nő a retiküljében, talál egy tükröt, belenéz, és látja 

benne magát, odaadja a rendőrnek. Nézi a rendőr, és megszólal: 

- Jaj, hát miért nem azzal kezdte, hogy kolléga? 

 

Az öreg indián a fiával eltéved a sivatagban. 

- Fiam, adjál le egy lövést, hátha meghallja valaki! 

 A fia lead egy lövést, de semmi válasz. 

 Mennek tovább, majd néhány óra múlva az öreg újra mondja: 

- Fiam nagyon fáradt vagyok már, adj le még egy lövést, hátha 

meghallja valaki! 

A fiú megint lő egyet, de most sincs válasz. 

Tovább mennek, az öreg alig vonszolja magát és megint megszólal: 

- Fiam, nem bírom tovább, mindjárt meghalok, adj le egy utolsó 

lövést, hátha meghallja valaki! 

Mire a fiú: 

- Nem tudok többet lőni apám. Elfogyott a nyílvesszőm! 

 

A télre készülődnek az indiánok. Egy hétig vágják a fát és elküldik a kis 

indiánt a városba, hogy kérdezze meg az emberektől, mennyire lesz 

hideg a tél! 

Az elmegy, és kérdezi a falusiakat: 

- Milyen hideg lesz télen? 

- Nagyon hideg! 

Az indián visszamegy, s még egy hétig vágják a fát. Elküldik ismét. 

Megkérdezi: 

- Milyen hideg lesz a tél? 

- Borzalmasan hideg lesz! 

Az indián visszamegy a hírrel, s még egy hétig vágják a fát, hogy biztos 

elég legyen a télre, utána elküldik ismét. 

- Milyen hideg lesz a tél? 

- Nagyon, borzalmasan hideg, iszonyú kemény telünk lesz! Az indiánok 

már 3 hete csak a fát vágják! 

Az egyik bokszmeccsen kiütik a 4. 

menetben az egyik félt. A bíró 

rászámol, mire egy idős nő kiugrik 

az első sorból: 

- Ismerem a buszról, nem fog 

felállni! 

Sudoku 

 
 

 
Forrás: viccesviccek.hu 

Szerkesztették: Kelko Edina, 

Miklósi Kitty 

 

 
Pivoda Katalin – 6.o. 
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Hozzávalók: 
 színes zsinórok 

 ragasztó 

 lufi 

 

Elkészítés: 
Egy kicsit fújjuk fel a lufit. A színes zsinórt áztassuk ragasztóba, ezután tekerjük rá a lufira. 

Hagyjuk megszáradni. Miután már megkeményedett a zsinór, a benne lévő lufit lyukasszuk ki 

és szedjük ki belőle. És már kész is a tojás! 

Készítette:Bencsík Eszter 

 

 
 

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 
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Keszegh Mária, Urbánek Róbert  

Horváth József, Trencsík Katalin 

Markovics Péter, Csalava János, 

Ing.  Jobbágy Jolán 

Gabriel család 

és még sokan mások 
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