
 

XV. évf. 1. sz. A Kossányi József Alapiskola és Óvoda lapja  

2015. december 

Iskolánk névadójának állítottunk 

méltó emléket: októberben 

átadtuk a Kossányi-szobá

 
A Kossányi-napok 

ünnepélyes megnyitóján - 

október 19-én - került sor az 

újonnan elkészült Kossányi-

szoba átadására. 

Mikor először 

felvetődött az emlékszoba 

kialakításának ötlete, 

aprólékosan meg kellett 

beszélnünk, hogyan is nézzen 

ki. 

Különböző 

berendezési tárgyakat 

gyűjtöttünk, melyek a régi kor 

hangulatát elevenítették fel. A 

szobában elhelyeztük Kossányi 

József személyes tárgyait. A 

kiállított kéziratok, 

bizonyítványok az ő keze 

nyomát viselik.  A fényképeken 

nyomon követhető életének 

több momentuma. 
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szeptember 
 

9.2. tanévnyitó 

 
9.12. sakkverseny (Bátorkeszi-falunapok) 

 
9.25. tüntetés a kisiskolákért és a magyar nyelv 

órákért – Komárom 

 

október 
 

10.1-2. Módszertani napok, a szombathelyi 

pedagógusok látogatása  

10. 1. Coca-cola futball selejtező 

10.3. Szüreti ünnepség  

10.7. mezei futás  

10. 8. sakk gyerek liga Bátorkeszi  

10. 9. Szombathelyi diákok látogatása 

10.6.- Október 6. – megemlékezés 

10.16.Kárpát-medencei Összmagyar 

Diákbajnokság  

10.19-23. Kossányi-hét – egészséges életmód hete 
  19. Megnyitó, Kossányi szoba átadása, Bujna Zoltán 

„A harmadik út” című előadása 

  20. Mozgás az egészségért – korosztályos kat. + 

családok versenye, tollaslabda  

  21. Salátakészítés - gyümölcsből és zöldségből 

  22. Kossányi asztalitenisz verseny – több iskola 

részvételével, asztalitenisz - szülők, diákok, tanárok 

részvételével, 56-os megemlékezés 

 
  23.  Kossányi József Vers- és Prózamondó Verseny, 

műveltségi vetélkedő, ünnepi műsor, Csavar Színház 

„Az ördögbe!!!” c. előadása 

10.18.- sakk 4.liga 

10.24. sakk 5. liga 

10.26-28.- papírgyűjtés  

10.26. tollaslabda – járási verseny  

10.29. őszi szünet 

 

november 
 

11.2. angol nyelvű színházi előadás - Ógyalla  

11.7. Katona Mihály Napok – vetélkedő - Búcs  

11.9. Tollaslabda - Surány  

11.10. Floorball, 3-4 osztály  

11.10. Diákliga sakk  

11.11-12. IBOBOR informatikaverseny  

11.11-12. Kincskeresők verseny - Dunaszerdahely  

11.12. asztalitenisz fiúk (járási)  

11.14. Pislákoló mécses szavalóverseny - 

Komárom  

11.14. V. liga – sakk 

11.18. floorball, fiatalabb fiúk  

11.19. asztalitenisz, fiúk  

11.20. floorball, idősebb fiúk  

11.22. IV. liga – sakk 

11.18. floorball, lányok   

11.24. asztalitenisz, lányok  

11.25. Tesztelés 5   

11.27. Kulcsár Tibor Vers és Prózamondó 

Verseny - Pozsony  

11.27. Mesefesztivál 

 
 
 
 
 
 
 
 

Korbel Erika-3.o. 
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A hagyományokkal némileg szakítva, ebben 

az iskolaévben új időpontban tartottuk meg 

iskolánkban a Kossányi-napokat. Az iskolánk névadója 

tiszteletére megrendezett 2015. október 19-23-ig tartó 

rendezvénysorozatunk a megszokottak mellett több 

újdonsággal is szolgált.  

 A Kossányi-napok ünnepélyes megnyitására 

hétfőn került sor. Iskolánk igazgatója, RNDr. 

Bukovszky János méltatta Szentpéter híres szülötte, 

Kossányi József pedagógiai és irodalmi munkásságát, 

majd ezt követte az újonnan elkészült Kossányi-szoba 

átadása. Az ízlésesen és a költő korának megfelelő 

stílusban berendezett emlékszoba tartalmazza 

mindazokat az ereklyéket, melyek a Kossányi család 

jóvoltából kerültek iskolánk tulajdonába, hogy 

diákjaink megismerhessék, és tovább örökíthessék 

Kossányi József emlékét.  

 A hét további napjain sokszínű program várt 

iskolánk tanulóira. Hétfő délután Bujna Zoltán, a 

biciklis dervis látogatott el hozzánk, hogy izgalmas 

élménybeszámolója segítségével megismertesse a 

diákokat Ázsia számukra ismeretlen világával, az ott 

élő emberek életmódjával és a táj csodálatos 

szépségeivel. 

 Kedden a sport jegyében zajlottak az 

események. Minden tanuló részt vett a négy 

versenyszámból álló sportversenyen, melyet több 

kategóriában értékeltek, s az alábbi eredmények 

születtek: 

Óvodások 

Lányok: 1. Hajabács Réka, 2. Bukovszky Borbála, 3. 

Kardos Patrícia 

Fiúk: 1. Bernát Simon, 2. Bresztyák Simon, 3. Šulák 

Kristóf 

1.-3. osztályosok 

Lányok: 1. Zsidek Zoé, 2. Szabó Natália, 3. Csonka 

Kiara 

Fiúk: 1. Sárközi Péter, 2. Štibran Levente, 3. Pócsa 

Erik 

4.-6. osztályosok 

Lányok: 1. Žigo Boglárka, 2. Zsidek Orsolya, 3. 

Kovács Evelyn Andrea 

Fiúk: 1. Gyarmati Bence, 2. Holecz Dániel, 3. 

Bresztyák Áron 

7.-9. osztályosok 

Lányok: 1. Majtán Flóra, 2. Kajan Angelika, 3. 

Bencsík Eszter 

Fiúk: 1. Dékány Ádám, 2. Kolarovsky Dávid, 3. 

Marikovecz Péter 

Szülő-gyerek családi verseny: 1. Gyarmati család, 2. 

Holeš család, 3. Palušík család 

A sportolási kedv délutánra sem csökkent, 

amikor a tollaslabdaversenyen mérhették össze 

erejüket a sportkedvelők. Rengetegen bekapcsolódtak a 

játékba, gyerekek és szülők egyaránt. Az eredmények a 

következők lettek: 

 
4.-6. osztályosok 

Lányok: 1. Csonka Xénia, 2. Kovács Evelyn Andrea, 3. 

Pilinsky Evelyn 

Fiúk: 1. Holecz Dániel, 2. Kolarovsky Richárd, 3. 

Kajan Norbert 
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7.-9. osztályosok 

Lányok: 1. Csintalan Anna, 2. Róžáš Viktória 

Fiúk: 1. Kolarovsky Dávid, 2. Dékány Ádám, 3. 

Keszegh Ákos 

A szülők versenyében a legjobb női játékos Bencsík 

Ágnes, a férfiak közül Gyarmati Rudolf lett. 

 Az egészséges életmóddal kapcsolatos 

rendezvények megtalálták helyüket a Kossányi-napok 

keretében is, így szerda délután salátakészítő versenyen 

vehettek részt az érdeklődő diákok. A zsűri értékelte az 

elkészült finomságokat, melyeket a verseny végeztével 

az alkotóik és diáktársaik jóízűen elfogyasztottak. A 

verseny eredményei: 

Zöldségsaláták: 1. Fitnesztekercs – Pavlík Klaudia 

Gyümölcssaláták: 1. Kígyótorony – Szabó Barbara, 

Pivoda Vivien, Oršulik Kitty, Pivoda Jázmin, Szabó 

Natália, 2. Gyümölcsös zabkása – Holeš Marek, 3. Ősz 

– Török Dominik, Török Kristóf és Pálmafa alatt páva 

– Marikovec Zoltán, Csere Máté Krisztián, Petrik 

Kristofer 

A legszebb saláták: 1. Ősz – Török Dominik, Török 

Kristóf, 2. Tutajország – Csóka Zoé 

 A természet sokszínűségét mutatták be a felső 

tagozatos osztályok őszi terményekből készült ötletes 

kreációi, melyeket az iskola folyosóján mindenki 

megcsodálhatott. 

 Csütörtökön nagyszabású asztalitenisz-

versenynek adott otthont az iskola tornaterme. A 

környék több iskolája is rendszeresen bekapcsolódik 

ebbe a regionális megmérettetésbe. A tanulók egyéni 

versenyének legjobbjai lettek: 

Lányok: 1. Majtán Flóra/Szentpéter/, 2. Németh 

Dóra/Szentpéter/, 3. Csintalan Anna/Szentpéter/, 4. 

Jóba Regina / ZŠ Marcelová/ 

Fiúk: 1. Szalay Zsolt /Pongrácz Ágoston AI Negyed/, 

2. Ölveczky Máté /Szentpéter/, 3. Szabó Máté 

/Szentpéter/, 4. Kolarovsky Dávid/Szentpéter/, 5. Duba 

András /Deáki/ 

Délután a szülők – tanárok – gyerekek közös 

versengésének lehettünk tanúi. Az estig tartó 

mérkőzések végeredménye: 

Felnőttek: 1. Gyarmati Vince, 2. Bánsky Tibor, 3. 

Kelkó László 

Gyerekek: 1. Majtán Flóra, 2. Marikovecz Dávid, 3. 

Csintalan Anna 

 Ugyancsak csütörtökön került sor egy 

történelmi előadásra, melynek témája az 1956-os 

budapesti forradalom volt. A felső tagozatos 

tanulóknak Kovács-Csomor Endre történelemtanár 

elevenítette fel a kor megrázó eseményeit. 

A Kossányi-hét keretében iskolánk 

rajzversenyt is szervezett különböző témakörökben, 

hogy a legkisebb gyerektől a legnagyobbakig 

mindenki részt vehessen rajta. E versenybe a 

hazaiakon kívül bekapcsolódtak a környékbeli 

iskolások is. A három kategóriában összesen 122 

alkotást bírált el a szakmai zsűri. Eredmények: 

Óvodások: 1. Bukovszky Borbála/Szentpéter/, 2. 

Cabaň Abigél/Ógyalla/, 3. Tabi Beatrix/Perbete/ 
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Alsó tagozatosok: 1. Danis Dorián/Hetény/, 2. Horváth 

Zsófia/Deáki/, 3. Zsidek Lilla, Zsidek Zoé/Szentpéter/ 

Felső tagozatosok: 1. Zilizi Klaudia/Deáki/, 2. Dóczé 

Mária Elisabeth/Szentpéter/, 3. Csintalan 

Anna/Szentpéter/ 

 Pénteken iskolánk tanulói műveltségi 

vetélkedőn mérhették össze tudásukat, valamint a 

Kossányi József Vers- és Prózamondó Versenyen is 

bizonyíthattak. Ezeken a már több éve zajló 

hagyományos versenyeken rendszeresen vendégül 

látjuk a környék és a távolabbi régiók iskoláit is, akik 

szívesen eljönnek hozzánk, hogy részt vegyenek a jó 

hangulatú megmérettetéseken. A szavalóversenybe 

összesen 32 diák kapcsolódott be. Eredmények: 

I.kategória-vers: 1. Matovič Anna/Ógyalla/, 2. Baros 

Dániel/Deáki/, 3. Bugár Abigél/Deáki/ 

II.kategória-vers: 1. Bukovský Dorottya/Deáki/, 2. 

Udvaros Borbála/Deáki/, 3. Bukits 

Balázs/Szombathely/ 

III.kategória-vers: 1. Varga Renáta/Deáki/ és Pivoda 

Vivien/Szentpéter/, 2. Majtán Flóra/Szentpéter/, 3. 

Horváth Rebeka/Deáki/ 

Különdíjas: Lacza Anikó/Perbete/ 

A műveltségi vetélkedőn az egyszerű, de furfangos 

kérdések megválaszolása bizony nem mindenkinek 

volt könnyű. A vetélkedő végeredménye: 

1.Szentpéter 9.o. /Dóczé Mária, Németh Dóra, Szabó 

Barbara/, 2. Szentpéter 7.o., 3. Búcs, 4. Mocs, 5. 

Szentpéter 6.o., 6. Szentpéter 8.o. 

 Az egész hetes rendezvénysorozat 

kicsúcsosodása a délutáni ünnepi műsor volt, melyet a 

tavaly elkészült Kossányi-teremben tartottunk meg. Az 

ünnepség keretében iskolánk igazgatója köszöntötte az 

egybegyűlteket, majd az új iskolai zászló avatására 

került sor. A zászlót végül megáldották a történelmi 

egyházak helyi képviselői is. Ezután a jelenlévők 

meghallgathatták a szavalóverseny győztes 

produkcióit, majd iskolánk tanulóinak irodalmi 

szerkesztett játékát tekinthették meg. Végül a 

szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános 

Iskola néptáncosai szórakoztatták a közönséget. Az 

ünnepi műsor zárásaként a Csavar Színház Az 

ördögbe! című nagysikerű előadását élvezhette minden 

jelenlévő, kicsik és nagyok egyaránt.                                                                                                                                                                                                                           

Lacza Aranka 
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Kossányi-szoba
Az előző tanévben 

arról számolhattam be, hogy 

elkészült iskolánk Kossányi-

díszterme, és azzal zártam 

soraim, hogy vannak még 

tervek. Örömmel tudatom, 

hogy ismét sikerült 

megvalósítanunk egy 

elképzelést.  

Na de kezdjük az 

elején… Mikor felvetődött az 

emlékszoba ötlete, meg kellett 

terveznünk, hogy milyen is 

legyen. Mivel nem voltak arról 

dokumentumok, valójában 

hogyan is nézhetett ki egy múlt 

századi tanító lakása, így a kor 

berendezési tárgyai és stílusa 

alapján indultunk el. 

Olyan berendezési 

tárgyakat gyűjtöttünk, melyek a 

régi kor hangulatát 

elevenítették fel. Ezt 

kiegészítve a szoba új tapétát és 

parkettát kapott. Míg a 

mesteremberek a szobán 

dolgoztak, Palugyai tanító néni 

a fotókat, dokumentumokat 

rendszerezte és keretezte. Az 

előtérben Sýkora tanító néni az 

egyik falra a Kossányi 

családfát festette meg.  

Az átadás előtti héten 

aztán minden a helyére került. 

Elsőként a bútorok, majd a 

tábla és a könyvek. 

Felszegeltük a képeket a falra, 

régi terítőket tettünk az 

asztalokra. Elhelyeztük 

Kossányi József személyes 

tárgyait. A kiállított kéziratok, 

bizonyítványok az ő keze 

nyomát viselik.  A fényképeken 

nyomon követhető életének 

több momentuma. A fotók a 

Kossányi család archívumából 

származnak.  

A Kossányi –szoba 

létrejöttéhez tárgyakkal járultak 

hozzá: Kossányi Katalin, Major 

Alexandra, Major Ida, Bencsík 

Ágnes, Bukovszky család, 

Csalava Gizella, Keszegh 

Mária, Kovács Tibor, Sárközi 

Anasztázia. 

Aki ellátogat ide, az 

emlékkönyvben hagyhat pár 

sort látogatásáról. Köszönjük!  

Mgr. Bencsík Ágnes 



 

7 

 

Humán versenyek az ősz folyamán 
 Eseményekben gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött. Az ősz hozta magával az elmúlt 

években már megszokottá vált ismerős rendezvényeket, de tanulóink számára új versenyt is 

kipróbáltunk.  

 Az őszi időszak első versenye a búcsi Katona Mihály Napok keretében rendezett műveltségi 

vetélkedő volt, melyen iskolánk tanulói – egy állandó csapat – már harmadízben vettek részt. A 

versenyre 2015. november 7-én került sor a búcsi Katona Mihály Alapiskolában. Csapatunk – Szabó 

Barbara, Pivoda Vivien, Dóczé Mária és Ölveczky Máté keményen készült a részletes történelmi és 

irodalmi tudást igénylő megmérettetésre, melynek témája Mikes Kelemen élete és irodalmi 

munkássága volt. Tanulóink alaposan kitettek magukért, és a nagyon szép harmadik helyen végeztek. 

 November 11-12-én első ízben kapcsolódtunk be a Kincskeresők elnevezésű helyi értékeket 

kutató diákok konferenciájába. Dunaszerdahelyen iskolánkat két tanuló, Marikovecz Péter és 

Keresztes Botond képviselték, akik egy prezentáció keretében Szentpéter szülöttét, Kossányi Józsefet - 

iskolánk névadóját - mutatták be a szakmai zsűrinek és az érdeklődő nagyszámú közönségnek. 

Tanulóink nagy elismerést kaptak a zsűri elnökétől, a néprajzkutató Szanyi Marika nénitől, aki arra 

bíztatta a fiúkat, folytassák a kutatómunkát, és további szentpéteri értékeket dolgozzanak fel, hogy 

azok megmaradjanak az utókor számára. 

 November 14-én Komáromban a Mariánum Egyházi Alapiskolában került megrendezésre a 

Pislákoló mécses című vers- és prózamondó verseny, melyen iskolánk hat tanulója mérettette meg 

magát: Pilinsky Evelyn, Žigo Boglárka, Kajan Dóra, Szabó Kitty, Marikovecz Dávid és Pivoda 

Vivien. Mindannyian jól szerepeltek, de dobogós helyet csak Marikovecz Dávid ért el, aki 

kategóriájában a második helyet szerezte meg. 

 A hónap végén, november 27-én Pozsonyban jártunk a Kulcsár Tibor Vers- és Prózamondó 

Szavalóversenyen. A jó hangulatú versenyen iskolánkat két tanuló képviselte: Pivoda Vivien és 

Majtán Flóra, akik mindketten szép teljesítményt nyújtottak. 

 Az eddigi versenyeken részt vevő diákjainknak gratulálunk, és további kitartó munkát 

valamint eredményes versenyzést kívánunk nekik! 

                                                                                                              Lacza Aranka 

 
Ahogyan szeptemberben elkezdődött a tanítás, vele párhuzamban az iskolakönyvtár is 

megkezdte működését.  

Annyiban történt változás, hogy lecsökkent a nyitvatartási idő. Hétfőnként délután 16.30-ig 

lehet látogatni könyvtárunkat, pénteken délelőtt technikai okokból zárva tartunk. Ennek ellenére 

rendületlenül folytatódik a kölcsönzés, olvasás. Van igény a könyvekre, amit nagyon köszönök a 

pedagógusoknak és a gyerekeknek egyaránt. A legkisebbek továbbra is a térbeli mesekönyveket 

részesítik előnyben. Lelkesen forgatják, nézegetik a képeket, mozgatják a figurákat. 

Az ifjúsági könyvek közül nehéz választanom, nekem mindegyik kedves, jól olvasható. A 

lányoknak Szabó Magda Abigél című regényét ajánlom. Érdemes elolvasni. 

Fiúknak a Vészhelyzet a stadionban című könyvet találtam. Hétfőnként képezzük a 

könyvmolyokat.  Nagyon jó úton haladnak. 

A mesefesztivál egyik szakasza is a könyvtárban zajlott. A második osztályosok mérhették 

össze olvasási képességeiket a könyvek birodalmában. Külön köszönet érte Bukovszky Nóra tanító 

néninek.  

Szeretettel várok mindenkit, aki szeret olvasni, mesét, zenét hallgatni kellemes környezetben. 

                                                                                     

Sárközi Anasztázia – 

könyvtáros 
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Nyáron táborban voltunk, a Balatonon. A hernádi testvériskola meghívásának eleget 

téve július végén 7 diáktársammal (Kittyvel, Vivivel, Dórával, Dáviddal, Petivel, Bencével és 

Dáviddal), Bencsík Ágnes és Palugyai Adrianna tanító nénikkel útra keltünk. Útban a 

révfülöpi tábor felé megálltunk megnézni a cseszneki várat. A táborba érkezés után nem is 

olyan sokkal a 

bőröndökből elsőként 

a fürdőruhát kaptuk 

ki, és irány a víz. A 

part kicsit messzebb 

volt a tábortól, de a 

víz kárpótolt. A 

fürdés után 

gólyaavatásra került 

sor. Rekordot 

döntöttünk, a Balaton 

ilyen sok cipőfűzőt 

még nem látott 

egyszerre. Ez a nap 

ment el a 

leggyorsabban, 

nemsokára már 

takarodó is volt. 

Másnap szinte egész 

nap a parton voltunk, napoztunk, fürödtünk, na és persze a vízibiciklit sem hagyhattuk ki. A 

szombat is fürdéssel kezdődött, de sajnos megzavart a vihar, ezért visszasiettünk a táborba. 

Este kimentünk a mólóra, sétálgattunk kicsit, fagyiztunk és gyrost ettünk. Vasárnap nem volt 

valami jó idő, ezért délelőtt inkább nem mozdultunk ki, és tartottunk egy pókerpartit. Sőt, 

még kentezni is egész jól megtanultunk.  
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Délután elmentünk Tapolcára, megnéztük a belvárost, majd este a táborban 

számháborúban vettünk részt (talán ez volt az egyik legemlékezetesebb egész héten), 

mindenki remekül szórakozott közben. Hétfőn hajóval átmentünk Balatonboglárra, mert azt 

terveztük, hogy a napot a Buborékstrandon töltjük. Még szívesen maradtunk volna, de a víz 

hideg volt, ráadásul az eső is 

elkezdett esni. Délután filmeztünk, 

majd este diszkó volt. Kedden 

színház, ismét számháború, majd 

focibajnokságot tartottunk. 

Elmentünk megnézni a Tapolcai-

tavasbarlangot. Az érdekessége, 

hogy ez a barlang bent a város 

közepében található. Mikor végre 

lejutottunk, kis csónakokba ülve és 

egyedül evezve néztük meg a 

barlangot. Utolsó nap elmentünk 

vitorlázni. Remek időt fogtunk ki, a 

vitorlás szinte „eldőlt” a vízen 

(szerintem nem volt olyan ember, aki ne lett volna vizes, olyan nagy hullámok csapódtak fel). 

Még Szigligetre is elmentünk a várat megnézni, a kilátás egyszerűen gyönyörű volt, ráláttunk 

a fél Balatonra. A Balaton másik felét a levendulák városából, Tihanyból csodálhattuk meg. 

Sok élményben volt részünk, de ezek közül az egyik legemlékezetesebb Marikovecz Dávid 

beszólása a strandon: „Jaj, megcsípett a hangya, pókemberré változom!”  

Összességében mindenki REMEKÜL érezte magát, reméljük, hogy jövőre, ha ismételten 

kapunk meghívást, többen csatlakoztok majd hozzánk. Felejthetetlen élmény volt!  

Készítette: Bencsík Eszter 

 

 

 
 

 
 
 
 

Kajan Dóra-6.o. 

Bresztyák Áron-5.o. 
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A 2015/ 16-os 

iskolai évben legnagyobb 

örömünkre nagyon megnőtt 

az igény a napközi iránt. 

Szeptemberben 54 

gyermeket írattak be a 

napközi otthonba. 

 Kihasználva a szép 

napsütéses, őszi napokat sok 

időt töltöttünk a szabadban. 

Kijártunk a parkba is, mert 

az épületen tetőt cseréltek és 

balesetveszélyes volt a 

környéke. Megfigyeltük az 

őszi természet 

jellegzetességeit, a falevelek 

színének csodás változásait. 

Szép faliújságot csináltunk, 

saját kezűleg készített 

kukoricákból.   

Alig kezdtük el 

igazából a tanulást, máris 

készültünk az egészséges 

életmód hetére, melyet ez 

évtől a Kossányi-héttel 

egybekötve tartunk. 

A sok 

sportversenyen kívül részt 

vettünk a salátakészítő 

versenyen, és mindemellett 

készültünk az ünnepi 

műsorra is, melyet a hét 

zárásaként a Kossányi- 

teremben adtunk elő a 

nagyobb diákokkal együtt. 

Nagyon tartalmas, szép hetet 

tudhattunk magunk mögött.  

Az utolsó szép 

napokat délutánonként már 

az új hinta kipróbálásával 

töltöttük. Az első napokon 

nagy volt a nyüzsgés 

körülötte, de később 

lenyugodtak a kedélyek, és 

szép nyugodtan élveztük a 

hinták és a csúszda adta 

lehetőségeket. 

December van, mi is 

kevesebb időt töltünk már a 

szabadban. Igyekszünk ezt 

az időt karácsonyi díszítésre, 

ajándékkészítésre és 

játszásra kihasználni. Persze 

nem feledkezünk meg a 

karácsonyi műsorról sem, amit már hetek óta gyakorlunk. Az idén is, 

mint más években a templomba is elmegyünk a betlehemi áldásra. Kis 

műsorunkat a kis Jézusnak is bemutatjuk, remélem, sokan jönnek el 

velünk együtt. 

A gyerekekkel együtt kívánunk minden családnak áldott 

karácsonyt és békés, boldog új évet!  

Pócsa Ágnes 
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

Korbel Erika-3.o. Knapp Kamilla Lili-3.o. 
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Mi az igazi kincs? Ahány ember, talán annyi válasz. Azok a diákok, akik 2015. november 11-

én és 12-én részt vettek a dunaszerdahelyi Szabó Gyula Építészeti Szakközépiskolában a XI. 

alkalommal megrendezett Kincskereső konferencián, talán sejtik már, hogy a kincs, az érték sokak 

számára nem az aranyban, drágakőben, pénzben, anyagiakban rejlik. A Kincskereső konferencián azok 

a diákok vesznek részt évről évre, akik fontosnak tartják felkutatni, megismerni és továbbadni a 

szülőföldjük helyi értékeit. A konferencián nincsenek helyezésekkel terhes izgalmak, csak a 

kiválasztott témát kell a lehető legteljesebben bemutatni, 10 perces előadásban, számítógépes vetítés 

segítségével. Két nap alatt több mint 40 diákelőadás hangzott el a szülőföldhöz kötődő legkülönfélébb 

témakörökben. Az előadásokat rangos zsűri értékelte. Szép, dicsérő szavakkal illette a zsűri a mi 

kincskeresőinket is: Keresztes Botondot és Marikovecz Pétert, akik iskolánk névadójának, Kossányi 

Józsefnek életútját dolgozták fel Lacza Aranka és Csalava Gizella tanító nénik segítségével.  

Csalava Gizella 

         

 
Az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda által szervezett IX. Feszty-kép rajzversenyen 

(Színes álmok) 2. helyezést ért el Zsidek Dóra 7. osztályos tanuló a fent látható alkotásával. 

 

3. kategória (alapiskola 5-9. évfolyam) végeredménye: 

 

1. hely: Száraz Barbara - Jókai Mór Alapiskola, Komárom 

2. hely: Zsidek Dóra - Kossányi József Alapiskola és Óvoda, Szentpéter 

3. hely: Petrík Lilla - Naszvadi Alapiskola 

3. hely: Unti Renáta - Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom, Magyarország 
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          A mese egyszerre szórakoztat, tanít és emellett kollektív időtöltés is, amelyre minden 

kisgyermeknek szüksége van. Idén november 27-én és 28-án immáron kilencedik alkalommal került 

megrendezésre a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és Óvoda szervezésében a Mesefesztivál a 

magyar mesehagyományok ápolásáért és a meseolvasás népszerűsítésért. A rendezvény célja, hogy 

minél többen átélhessék a mesevilág varázslatos vonzásának örömöt, tudást és erőt adó szavait, 

történeteit. A mese gazdagítja a képzeletet, segít megérteni a gyermeknek a jó és rossz, a helyes és 

helytelen viszonyát. Természetesen legnagyobb hatása mindig az olvasott mesének van, éppen ezért a 

fesztivál csütörtökön meseolvasó versennyel indult, melyen az iskola alsó tagozatos tanulói vettek 

részt. Az iskola legmesésebben olvasó tanulói osztályonként: Csere Máté Krisztián, 2.osztály, Csalava 

Richárd, 3.osztály, Bresztyák Jázmin, 4.osztály. Pénteken a szentpéteri kultúrház változott mesebeli 

világgá. A gyerekek csapatokban mérhették össze ügyességüket, kreativitásukat és szövegfeldolgozó 

képességüket. Olvastak, értelmeztek, alkottak, ragasztottak, terveztek és rajzoltak. A vetélkedő nehéz 

feladatai ellenére a versenyzők tisztességgel kiállták a próbát, s a legjobbak megkapták a megérdemelt 

jutalmukat . 

Idén először került megrendezésre a Pogácsasütő verseny.  Büszkén mondhatjuk, sikeres volt, hiszen 

36 különféle pogácsát  neveztek be . Mindenkinek köszönjük, mind nagyon finom volt, a gyerekek 

boldogan fogyasztották el, de sajnos a Legfinomabb pogácsa díjat, s az azzal járó ajándékcsomagot  

csak egy pogácsa, illetve egy gazdasszony kaphatta meg.  Gratulálunk a győztesnek, Pintér Mártának!  

A Mesefesztivál fontos feladata, hogy fiatal tehetségeket mutasson be, s hogy színjátszó csoportokat 

ismerhessen meg a közönség. Az idei fesztiválon három iskola színjátszó csoportja mutatta be 

darabját. A szombathelyi testvériskola színjátszói Janikovszky Éva műveiből összeállított előadással 

szórakoztatták a közönséget. A perbetei vendégek a Jóka ördöge című mesét vitték színpadra. A darab 

rendezője s egyben a csoport vezetője Török Sarolta . A szentpéteri iskolát a Lacza Aranka vezette 

csoport képviselte. Ők a klasszikusnak számító Hófehérkét vitték színpadra modern feldolgozásban, 

mely a többihez hasonlóan osztatlan sikert aratott.                                                                                  

A rendezvény fénypontja az esti program volt. A mesék világából az advent időszakába repítette  

Szentpéter apraját-nagyját a Ghymes együttes Mendika című teltházas előadása. A Szarka fivérek 

csodás éneke mellett a gyermekkórus csengő hangja zengte be a kultúrházat. A kórus, melyre igazán 

büszkék lehetünk, az ógyallai művészeti alapiskola és a szentpéteri alapiskola tanulóiból állt össze. 

Szívből jövő köszönet Becse Szabó Ilona és Lovász Szilvia tanárnőknek munkájukért, hisz nem egész 

két hónap alatt az iskolai énekkarokból kórust faragtak. 

A rendezvény támogatói a Bethlen Gábor Alap, Nyitra Megye Önkormányzata, Szentpéter Község 

Önkormányzata és a Csemadok Alapszervezete, Jövő Gyermeke Polgári társulás, Szerencsejáték Zrt. 

voltak. 

Bukovszky Nóra 

A győztes pogácsa receptje: Káposztás pogácsa  
Káposzta:1 kg apróra reszelt káposzta, 2 evőkanál cukor, 1 felvágott vöröshagyma, 1 csapott 

evőkanál só,  1 csapott kiskanál őrölt bors 

4 evőkanál olajon a 2 evőkanál cukrot karamellizáljuk, az apróra vágott hagymát megfuttatjuk rajta, 

rátesszük a káposztát, sót, 20 percig erős lángon pároljuk, a végén belekeverjük a borsot Amíg kel a 

tészta, kihűtjük.   

Tészta: 1 mokkáskanál cukor, 1 dl tej, 5 dkg élesztő –  felfuttatjuk  

1 kg lisztet 1 evőkanál sóval átszitálunk,belemorzsolunk 2 nagy evőkanál zsírt, hozzáadunk 2 tojást,  

kb. 5 dl langyos tejet, a felfuttatott élesztőt – kidagasztjuk.  

50 percig kelesztjük, kb. 0,5 cm vastagra kinyújtjuk,  

rászórjuk a pirított káposztát, hajtogatjuk, 10 percig pihentetjük, kinyújtjuk, hajtogatjuk (3x 

hajtogatjuk 10 perces pihentetésekkel).  

Végezetül másfél ujjnyi vastagságúra nyújtjuk, kiszaggatjuk, sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk, 

megkenjük felvert tojással (2 nagy tepsi jön ki belőle). 180 fokon kb. 25-30 percig sütjük.  

Jó étvágyat! 
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A sportrovat decemberi számában 

szeretnénk képet adni a tisztelt olvasóinknak 

a legfrissebb és egyben legjelentősebb 

sporteredményeinkről és sportversenyeinkről. 

Kezdenénk a szeptemberi hónapban megrendezett 

 járási mezei futóversennyel. Már a tavalyi 

iskolaévben is nagyon szép eredmények születtek 

ezen a versenyen, de az idei évben a fiúk és 

a lányok csapata még jobban teljesített. A fiúk 

csapata: Jakab Richárd, Jakab Viktor, 

Kolarovsky Dávid és Keszegh Ákos az első 

helyen, a lányok csapata: Pivoda Vivien,  Miklósi 

Kitty és Kajan Angelika a második helyen 

végzett.  Egyéniben Jakab Richárd a második 

lett. A kerületi verseny Nyitrakoroson ( 

Krušovce) volt,  ahova a járási 1. helyezett 

fiúcsapatunkat hívták meg.  A versenyen a csapat 

két legjobb egyéni eredményét adták össze, s ezek 

alapján csak egy ponttal maradtunk le a harmadik 

helyről (Jakab Richárd a 9., Kolarovsky Dávid 

a 13. és Jakab Viktor a 17. helyen végeztek). 

 

Az alsó tagozatosok atlétikai versenyére Izsán 

került sor.  

 Első helyezések: Holecz Dániel 

távolugrásban, Csonka Xénia 

a 40 m-es síkfutásban és a 250 m-

es  síkfutásban is.  

 Második helyezések: Zsidek 

Orsolya távolugrásban, Csonka 

Xénia a krikettlabda hajításban.  

 Harmadik hely: Holecz Dániel 

a 40 m-es síkfutásban.   

Összesítésben megszereztük a második helyet, és 

Csonka Xénia megkapta a legeredményesebb 

tanulóleány díjat is. A csapat további tagja Sárközi 

Patrik volt. 

 
Következett a járási tollaslabdaverseny, 

ekkor Ímelyre látogattunk el. A fiúk csapata, 

melynek tagjai Kolarovsky Dávid és Keszegh 

Ákos voltak, már régóta 

áhítoztak (csak titokban) 

az első helyre. Ez az 

álom számukra ebben az 

évben teljesült, és 

szerezték meg a járási 

első helyezést. A kerületi 

fordulóra 

Nagysurányban (Šurany) 

került sor, ahol a 4.-6. 

helyen végeztek. 

A lányok se tétlenkedtek, 

a járási versenyen szoros mérkőzésekkel  

maradtak le a dobogós helyezésről. A lányok 

csapatát  Csintalan Anna és Bencsík Eszter 

alkotta. 

Asztaliteniszben szintén nagyszerű eredmények 

születtek.  

 A Kárpát - medencei Összmagyar 

Diákbajnokság asztalitenisz 

versenyének felvidéki fordulóján, 

amelyet nálunk, Szentpéteren 

rendeztek, Nagy Zoltán a harmadik lett. 
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Következtek  a járási asztalitenisz versenyek,  

ahol  először a fiúk bizonyítottak.   

 A járási  versenyen (Ölveczky Máté,  Szabó 

Máté,  Nagy Zoltán és Kolarovský Dávid)  

a második helyen végeztek. 

 Időrendben és eredményben is a lányok csapata 

követte a fiúk csapatát.  A  Majtán Flóra, 

Németh Dóra,  Csintalan Anna és  Kiss 

Boglárka összeállítású csapat a második 

helyen végzett. 

 

 A legfrissebb eredményt Kolarovský Dávid 

szerezte, aki a „Zober loptu nie drogy” 

asztalitenisz versenyen, ahol három járás 

diákjai mérték össze tudásukat, a harmadik 

lett. 

Színesítsük a sporteredményeinket egy kis focival.  

A fiúk Deákira látogattak el egy focitornára. 

A diáknapi teremfoci bajnokságról elhozták 

az elsőnek járó kupát.  A csapat tagjai:  Jakab 

Richárd, Dékány Ádám, Ölveczky Máté, 

Szabó Máté, Csengel Erik, Kolarovský 

Dávid és Kiss Dominik voltak. 

A floorball versenyek számunkra 

csalódást és örömet is jelentettek. Csalódást 

a járási fordulók alapkörei hoztak, ahol a fiúknál 

a lőtt kapufák mennyisége, a lányoknál pedig a 

lőtt gólok aránya döntött - hátrányunkra.  Egy kis 

kárpótlást a szintén járási OXDOG 

FLOORBALL CUP versenyek jelentették. 

A mini kategóriában a 3-4. osztály a második, az  

5-7. osztályos fiúk a negyedik, a lányok 

a második helyen végeztek.  Az idősebbeknél 

a fiúk a harmadik, a lányok pedig a második 

helyen végeztek. 

 
Sakk  

Diákjaink a mozgást előtérbe helyező sportokon 

kívül a logikai sportokban, mint a sakk, ugyancsak 

remek eredményeket érnek el. A Bátorkeszin 

szeptemberben lebonyolított EuropPRESS 

sakkversenyen Marikovecz Dávid a 9. , Dékány 

Ádám a 10. helyen végzett a 36 résztvevőből. 

Novemberben az iskolánk szervezésében sorra 

került komáromi járási sakkversenyen Pilinsky 

Evelyn a 2. helyen, Marikovecz Péter a 8.,  

Dékány Ádám pedig a 10. helyen végzett. A 

decemberi hónapban az udvardi Mikulás Kupán 

iskolánkat a Csémy testvérek, Pali, Dani és Dávid 

képviselték. Csémy Dávid az 55 induló közül a 

remek 9. helyen végzett, 7 pontból 5 pontot 

gyűjtve (Pali négy, Dani pedig három pontot 

szerzett). A tornákon kívül diákjaink rendszeresen 

versenyeznek a nyugat-szlovákiai sakkbajnokság 

V. liga B12 és a IV. liga B12 csoportjában is.    

 

 
Ezekre az eredményekre nagyon büszkék 

vagyunk. Természetesen mindezt nem érthettük 

volna el tanulóink kitartása, akarata és szüleik 

biztatása, megértése nélkül.  

 

Konkolyi Ferenc, Bukovszky János 
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 A közelmúltban magyarországi testvériskolánk, a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus 

Általános Iskola tanári karát és diákjait láttuk vendégül iskolánkban. 

 A többéves kapcsolat erősítése és folyamatos ápolása nem csak a diákok szempontjából fontos, de a 

pedagógusok is igénylik, hogy időközönként tapasztalatot cseréljenek, és lehetőség szerint baráti szálak is 

szövődjenek egymás között. E célból jöttek el hozzánk a szombathelyi pedagógusok 2015. október 2-3-án.  A 38 

tagú tanári kar nagy feladat elé állított minket, mivel a mi iskolánk sokkal kisebb létszámú pedagógus testülettel 

rendelkezik. Ennek ellenére jó hangulatban töltöttük az estét, kötetlen beszélgetés keretében ismerkedtünk és 

barátkoztunk magyarországi kollégáinkkal, miután iskolánk igazgatója, RNDr.Bukovszky János egy részletes 

prezentációval bemutatta Szentpétert és intézményünket. Másnap módszertani - szakmai tapasztalatcserére került 

sor.  Bemutató órákat tartottunk vendégeinknek különböző tantárgyakból. A harmadik osztályban matematika 

órát nézhettek meg, a negyedikben honismeret keretében regionális ismereteket láthattak a magyarországi 

tanárok. A felső tagozaton három osztályt látogathattak meg a szombathelyi kollégák: a hatodikban informatika 

órán jártak, a hetedikben a magyar irodalomórát élvezhették, a kilencedikben pedig fizika órát tekintettek meg. 

Az óralátogatások után megbeszéltük a látottakat, és tájékoztattuk a magyarországi pedagógusokat az 

iskolánkban folyó oktatás módszertanáról. Hogy Szentpéterről is maradandó ismereteik legyenek, vendégeinkkel 

sétára indultunk a faluba, ismerkedjenek a község látnivalóival és nevezetességeivel. Végül a Falumúzeumban a 

helytörténeti érdekességeket is szemügyre vehették. Kollégáink sok-sok ismerettel gazdagodva elégedetten 

távoztak iskolánkból.  

 
 Egy héttel később, október 8-9-én pedig már a szombathelyi hetedikes diákok jöttek el hozzánk. A 

szentpéteri gyerekek kíváncsian várták, kiket is fognak vendégül látni, ki kerül hozzájuk éjszakai szállásra. Ez 

nagyon egyszerű módja az ismerkedésnek, barátkozásnak, s többnyire elégedettek is a vendégek és vendéglátóik 

egyaránt. A délutáni érkezés és elszállásolás után az esti órákban játékos ismerkedő bulira került sor az 

iskolában, hogy másnap már közvetlenebb legyen a hangulat a közös programokon. A szentpéteriek elsőként a 

falut mutatták meg a magyarországiaknak: megnézték a nevezetességeket – a katolikus és református templomot, 

a kastélyt és a Falumúzeumot. Utána az iskolában folytatódott a szórakozás. A gyerekek kézműves 

foglalkozáson vettek részt, majd egy sok nevetéssel tarkított vidám néptánc óra következett.  

Ebéd után a szombathelyi diákok jól elfáradva, de kellemes élményekkel indultak hazafelé. 

Szentpéteri barátaiktól egy jövő évi szombathelyi találkozás reményében búcsúztak el. 

                                                                                                          Lacza Aranka 

Szombathelyi barátaink a hatodikosok szemével 
             Idén a tanév elején jöttek hozzánk 

testvérsulink diákjai. Mikor megérkeztek, izgalmas 

pillanatok voltak, hogy ki kihez kerül. Én nagyon 

örültem, hogy ismerős arcokat és barátokat láttam a 

vendégek közt. Hozzám most éppen az a lány került, 

akinél én aludtam, így még közelebbi barátságot 

kötöttünk... . Mikor hazamentünk, beszélgettünk, 

játszottunk Activityt.  Vacsi után pedig visszamentünk 

a suliba bulizni. Az este szórakoztató ismerkedéssel 

telt és gyorsan elrepült. Otthon aludni készültünk, 

csakhogy mi nem alszunk el olyan könnyen, 

kihasználtuk az időt, beszélgettünk és nevettünk meg 

nevettünk...  . Másnap egy gyors sétában 

bemutattuk falunk nevezetességeit, majd táncházba és 

egy kézműves foglalkozásra kísértük el vendégeinket. 

Sajnos ebéd után már indultak is haza. Remélem, még 

találkozunk egymással /bár, tőlük csak a 7.-esek 

jöhetnek /, és jókat nevetünk együtt!   

Kajan Dóra 
 Úgy, mint tavaly, újra fogadtam egy 

szombathelyi diákot. Azért vállaltam, mert szerettem 

volna más gyerekeket is megismerni. Elmentünk érte 

és hazavittük. Otthon társasoztunk és beszélgettünk. 

Amikor már befejeztük a beszélgetést és a társasozást, 

vacsoráztunk. Utána visszamentünk a suliba bulizni. 

Ez után hazamentünk, fáradtak és boldogok voltunk. 

Elmentünk tusolni és végül elaludtunk. Másnap reggel 

kialudva és vidáman mentünk suliba. Délelőtt 

csoportokban sétára indultunk, megmutattuk a falut a 

diákoknak, a templomokat, a Falumúzeumot és a 
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Zichy-kastélyt. Mikor mindenki visszaért a suliba, 

kézműves foglalkozás volt és lehetett néptáncolni. 

Délben elmentünk ebédre, és utána elbúcsúztunk 

vendégeinktől. Én sajnálom, hogy elmentek, mert jó 

barátok lettünk, remélem, látjuk még vele egymást De 

a Facebookon tartjuk a kapcsolatot. 

Viczena Enikő 
Nagyon vártuk, ugyanúgy, mint a tavalyi 

évben, a szombathelyi diákok érkezését az 

osztálytársaimmal együtt. Hozzám egy hetedikes fiú 

jött, Pörneczi Kristóf. Hazafelé az úton elkezdtünk 

ismerkedni. Anyuék otthon vacsorával vártak minket, 

nem volt sok időnk beszélgetni, mivel mentünk vissza 

az iskolába bulizni. Az iskola többféle játékkal, 

diszkóval készült. Mi is táncoltunk, ismerkedtünk. 

Hazaérve még sokáig fent voltunk, beszélgettünk, 

tévéztünk, neteztünk. Másnap kicsit körülvezettük őket 

a falunkban. Utána az iskolában lehetett 

kézműveskedni és táncház is működött. Nagyon hamar 

eltelt a nap, jól szórakoztunk, s már alig  várom a 

következő évet , hogy megint fogadhassak egy diákot 

Vendégh Krisztián 
Csütörtökön, mikor megérkeztek, egy picit 

izgultam. Leszálltak a buszról, szétosztották őket, majd 

hazamentünk. Útközben összebarátkoztam 

a szombathelyi fiúval. Megérkeztünk, felvittük 

a szobámba a cuccait. Beszélgettünk, ő kipakolt, majd 

lementünk vacsorázni, azután pedig visszamentünk 

a suliba bulizni egy kicsit. A buli nagyon jó volt, jó 

volt a zene. Mikor kibuliztuk magunkat, hazamentünk. 

Otthon megint beszélgettünk a testvéremmel és az ő 

szobájában kipakolt szombathelyi fiúval, 

lezuhanyoztunk és elaludtunk. Másnap visszamentünk 

a suliba, ahol ismertették a programokat: falunézés, 

kézműves foglalkozás, néptánc. Miután minden 

programban részt vettünk, nekik el kellett indulniuk. 

Szuper 2 nap volt. Kár, hogy nem maradtak még pár 

napot.  

Szabó Laci

 

Október 12-16-ig óvodánkban is megtartottuk 

az egészséges életmód hetét. Az ovisok sok témában 

rengeteg információt szerezhettek a meséken, 

verseken, mondókákon keresztül, valamint színes 

programokkal és mozgással. Mit is jelent az egészséges 

életmód? Egy régi mondás szerint: ,, tiszta levegőt, 

italnak vizet, ételnek nyerset, testnek munkát, 

a léleknek nyugalmat.“ Gyümölcs- és zöldséghetet 

tartottunk, melynek keretén belül próbáltunk nyers 

zöldségeket adni a gyerekeknek, valamint salátákat 

készítettünk közösen a gyerekekkel, kiállítást 

rendeztünk belőlük, zöldséglevest is főztünk. Nyitottak 

voltak az új ízekre. A gyümölcsöket is próbáltuk 

turmixolni, mindenféle módon próbáltuk a gyerekekkel 

megszerettetni. A közös munkafolyamat alatt örömteli 

volt a munka, tapasztalatokat szerezhettek, és ami még 

fontos, az, hogy sok mindent meg is kóstolhattak. 

 
A fogorvosnál tett látogatásunk során 

a gyermekek már kisgyermekkorban 

megismerkedhettek a fogorvossal, a fogorvosi 

rendelővel. A bátrabbak még ki is próbálhatták 

a doktor néni ,, bűvös“ székét, ami olyan volt, mintha 

lifteztek volna. Beszélgettünk a fogmosás 

fontosságáról is, miért kell ügyelni a fogaikra, és 

persze minél kevesebb édességet enni. 

 

 
Idén ősszel október 28-án sor került a Tök jó - 

napra. Délelőtt mindkét csoportban érdekes, kreatív 

tevékenységek zajlottak. A délutáni pihenő után 

a szülőket vártuk nagy izgalommal a közös 

tevékenységekre. Örömmel figyeltük a szülők lelkes 

munkáját, amelynek eredménye számtalan izgalmas, 

különleges alkotás lett. Az egyes asztaloknál készültek 

a szellemek, hungarocell tökök, denevérek, valamint az 

arcfestés, versenyjátékok, a tábortűznél a sütögetés. 

Természetesen idén sem maradhatott el a házi 

készítésű sütemények, pogácsák, sósak, sült tök, 

tökmag elfogyasztása sem. A délután folyamán még 

hangulatosabbá varázsoltuk a világító töklámpásokkal 

díszített óvodaudvart is, itt lett a mi kis töklámpás 

kiállításunk.  Így hát mondhattuk, tök jó buli volt. 

A Mikulást is már nagy készülődéssel vártuk. 

A héten a gyerekek rajzoltak, festettek, nyírtak, számos 

kedves mikulásos dolgot készítettek. December 4-én el 

is látogatott hozzánk az oviba, előadták a gyerekek 

a színes programjukat és a jószívű nagyszakállú 

Mikulás meg is ajándékozta őket, valamint 

mindenkihez volt egy-két kedves szava. A gyermekek 

pedig ígéretet tettek, hogy ezután is mindig csak jók 

lesznek.                                               Kovács Otília 
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Ismerjük meg Domján Ildikó tanító nénit: 
Mi volt gyermekkori álmainak állása? 

Változó, de elárulhatom, hogy köztük volt a tanár is.  

Hogy tetszik ez a suli? Volt róla előzőleg valami elkepzelése? 

Azon kívül, hogy ez egy alapiskola, más egyéb elképzelésem nem volt róla, 

csupán bíztam benne, hogy augusztusban a legjobb döntést hoztam. Őszintén megvallva, 

szeretek dolgozni. Nem mondom, hogy mindig minden gördülékenyen megy, de az 

akadályok ugyanúgy hozzátartoznak ehhez a szakmához, mint magához az élethez. Úgy 

gondolom, hogy az az iskola, amely megbecsüli és támogatja azt a nézetet, jelen esetben 

szakot, amit én képviselek, az rossz nem lehet, hiszen belátja, hogy a nyelvismeret 

elengedhetetlen a mai világban, és ezzel tanúsítja, hogy számára első helyen vannak 

a diákok és azok jövője.  

Előtte hol tanított? 

Amilyen új vagyok itt az iskolában, olyan újnak számítok a tanári pályán is.  

Mit tanít szívesebben, angolt vagy németet? 

A nyelv egy médium, amely összeköt bennünket. E nélkül nehéz lenne kommunikálni, így mindkettő 

oktatását fontosnak tartom, és mindkettőt szívesen tanítom.  

Mivel tölti a szabadidejét? 

Főként olvasással, ami most még inkább megduplázódott. És persze nem utolsó sorban a családdal.  

Van példaképe? Ha igen, ki és miért? 

Olyan világban élünk, ahol mindig vannak és lesznek olyan emberek, akik szeretik megmondani, hogy 

mi a jó, és hogy mit hogyan kell/kellene csinálni. Persze nem minden esetben vagyunk kötelesek megfogadni a 

szavaikat. Személy szerint én egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány embernek számít a véleménye. 

Köztük van egy olyan személy is, aki, túlzás nélkül kijelenthetem, a példaképem. Ő pedig nem más, mint 

PaedDr. Puskás Andrea,PhD., a volt tanárom és mentorom az egyetemről. Ő egy személyben megtestesíti a nőt, 

a tehetséget, kedvességet és intelligenciát. Rettentően okos, végtelenül kedves, de ha kell, nem fél kiállni 

önmagáért és másokért.  

Hova szeretne elutazni? 

Az eddigi életem során  már jó pár helyre eljutottam, de Ázsiát még nem sikerült meghódítanom. Már 

régóta tervezünk egy körutat a mesés Indiába, de a baktériumfóbia az, ami igazán visszatart engem.  Sajnos,  

mostanság a repülők is meglehetősen ,,alacsonyan‘‘ szállnak.  

Ha egy szóval kellene jellemeznie magát, akkor mi lenne az? 
Az ember egy aprólékosan kidolgozott lény, melynek a személyiségét is a komplexitás jellemzi. Ebből 

kifolyólag úgy vélem, hogy nehéz lenne egy személyt, vagy  akár önmagamat is  egy szóval jellemeznem.  

Kedvencek: 
 Szín? 

Hmmm….na, vajon mi lehet a Domján kedvenc színe?   Azt hiszem, nem okozok nagy meglepetést, ha azt 

mondom, hogy a fekete. Egyébként a kéket is nagyon szeretem. 

 Film? 

Nincs. 

 Zene? 

A zene terén mindenevő vagyok, de a Slipknot és a hozzá hasonlók 

 még mindig előnyben vannak.  

 Étel?  

A mama főztje.   

Ital? 

Jázminos zöld tea 

 

Készítette: 

Bencsík Eszter 

 

 

 

 

Beke Vivien-7.o. Csanádi Kamilla-2.o. 
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Viccek 
Két hegymászó kalandozik a Himalája szikláin, 

mikor egyikük egy szakadékba esik. A társa 

utána kiált: 

- Nem ütötted meg magad? 

- Nem. 

- Kezed, lábad nem tört el? 

- Nem. 

- Akkor gyere, mássz ki, menjünk tovább! 

- Nem tudok, még nem értem le az aljára. 

 

A rendőr megkérdezi a kollégáját: 

- Te Sanyi, hogy lehet ezeket a böhömnagy 

repülőgépeket csak úgy eltéríteni? 

- Te hülye, hát nem itt lent a földön térítik el, 

hanem fönt, ahol már egész kicsi. 

 

Felszállás előtt a repülő utasai csodálkozva látják, 

hogy a kapitány egy vakvezető kutyával, fekete 

szemüvegben, fehér bottal botladozik a 

pilótafülke felé. 

Először mindenki arra gondol, hogy biztos 

valami tréfáról van szó, de amikor elindul a gép, 

az utasok egyre nyugtalanabbá válnak. Gyorsan 

közeledik a repülőtér vége, a hangulat is egyre 

kétségbeesettebb. Mikor már csak néhány méter 

van hátra, az összes utas egy emberként felsikolt. 

Ám ekkor a gép hirtelen felemelkedik, és 

megkezdi a repülést. Bent a pilótafülkében 

megszólal a másodpilóta: 

- Tudja kapitány, mindig attól félek, egyszer 

későn kezdenek el sikoltozni az utasok, aztán 

mind meghalunk. 

 

Csörög a telefon a rendőrségen. Felveszi a 

rendőr: 

- Halló. Tttt-találtam eeeeegy dd-ddddögllllött 

lovat. 

- Hol találta? 

- A pepepppee... 

- A Petőfi-hídnál? 

- Nem, haahhhhhaannnem a ppppee... 

A rendőr nem bírja tovább és leteszi. Tíz perc 

múlva újra csörög. 

- Tttt-találtam eeeeegy dd-ddddögllllött lovat. 

- Hol találta? 

- A pepepppee... 

- A Petőfi-hídnál? 

- Nem, haahhhhhaannnem a ppppee... 

A redőr megint leteszi. Három óra múlva újra 

csöng a telefon. 

- Hahalló. Tatttttaláltam egy ddddödöglött lovat. 

- Hol találta? 

- A peppppe... 

- A Petőfi-hídnál? 

- Nnnnem cseszd meg, ddddede odahúztam! 

 

A rendőrök a bevetés előtt időt egyeztetnek. 

- Na, emberek, a pontos idő 11:48. Akiknek 

digitális órájuk van, azoknak: vonal, vonal, 

kisszék, hóember. 

 

Két részeg megy a vasúti sínek között. 

- Te, hogy ez a lépcső milyen hosszú! 

- Ja! És a korlát is milyen alacsony! 

- Nem baj, hallom már, hogy jön a lift! 

 

Szőke nő egy gyerekkel a karján bemegy a 

gyerekorvoshoz: 

- Szeretném megméretni a kisbaba súlyát! - 

mondja. 

- Sajnos, a babamérlegünk elromlott, de van egy 

másik módszer: az anyuka megfogja a babát, 

feláll a felnőtt mérlegre, majd leteszi a kisbabát 

és megmérjük az anyuka súlyát külön is, a kettő 

különbsége adja meg a kisbaba súlyát. 

- Ó, ez nálam sajnos nem fog működni - mondja 

a szőke. - Én nem az anyukája vagyok, hanem a 

nagynénje. 

 

 
Összeállította: Kelkó Edina, Miklósi Kitty 

Forrás: viccesviccek.hu 
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