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Eseménynaptár - Április 
4.5. Matematika olimpia - 6-7-8. o.  

4.6. Tesztelés 9  

4.6. Múzeumlátogatás  

4.7. Iskolába hívogató  

4.7. Gimnasztika  

4.7. Kidobócska   

4.7. sakk – gyerekliga  

4.8. Katedra elődöntő  

4. 11. Költészet napja – közös versünnep  

4.11-12. Nyitott Napok az iskolában  

4.11. Jednota Cup - foci  

4.12. Dôvera Cup - foci  

4.13-15. Szép Magyar Beszéd – Kassa  

4.14. Coca-Cola Cup - futball  

4.15. Lányok-foci  

4.15-16. Beiratkozás az 1. osztályba   

4.15-29. úszótanfolyam  

4.18. Poznaj slovenskú reč – kerületi ford.  

4.21. Csillagászat – kerületi forduló  

4.28. Honvédelmi verseny – járási verseny  

4.29. Májusfaállítás  

Május 
5.3-4. Papírgyűjtés  

5.6-12. anyák napi műsorok  

5.3. Európa v škole – kiértékelés  

5.4. Regionális sakkverseny  

5.4. Kenguru kiértékelés  

5.6. Katedra-országos döntő  

5.9-12. középiskolai felvételi - 9. o. 

5.16. Jednota Cup - foci  

5.18. atlétika  

5.20-21. Szombathelyi jutalomkirándulás  

5.20. Közlekedési verseny – járási forduló  

5.26. Vízváry Vilmos Szavalóverseny 

5.26. Közlekedési verseny – kerületi forduló  

Június 
6.1. jutalomkirándulás   

6.3. gyereknap  

6.4-5. Budapesti kirándulás - 9. oszt.  

6.7. csillagászat - országos forduló  

6.8. Vöröskereszt-verseny   

6.6-10. természetiskola  

6.10. Atlétika  

6.14. futás Hetény  

6.18. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál   

6.23-24. Kirándulás /1-2.o. és 4-8.o./  

6.27. sportnap  

6.29. ballagás  

6.30. biziosztás  

Közös versmondás a költészet 
napján  

 A szentpéteri Kossányi József 

Alapiskola és Óvoda tanulói a költészet napja 

alkalmából 2016. április 11-én közös 

versmondással emlékeztek meg József 

Attiláról.  

 Az iskola diákjai egy rendhagyó 

irodalomóra keretén belül vettek részt a ma 

már egyre népszerűbbnek mondható közös 

versmondó rendezvényen. A megemlékezést 

Pivoda Vivien kilencedikes tanuló nyitotta 

meg József Attila: Tiszta szívvel című 

versével, majd dr. Lacza Aranka magyar 

szakos tanár elevenítette fel a tragikus sorsú 

költő életének jelentősebb állomásait. Ezután 

került sor a közös versmondásra. A diákok 

együtt mondták el József Attila legismertebb 

költeményét, a Mamát, majd minden osztály, 

az elsőtől a kilencedik évfolyamig külön-

külön elszavalta kedvenc versét. Különböző 

irodalomtörténeti korszakok költeményei 

hangzottak el, Balassi Bálinttól kezdve Petőfi 

Sándoron keresztül egészen a nyugatos 

Juhász Gyuláig, végül pedig Nagy László: Ki 

viszi át a Szerelmet? című csodálatos verse 

zárta a sort a kilencedikes tanulók hatásos 

előadásában.  

  Az ünnepségen részt vett az iskola 

összes tanulója és tanára, valamint a szülők 

közül is többen megtisztelték jelenlétükkel e 

rendhagyó rendezvényt.   

                                                 Lacza Aranka 
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 Tanév vége felé közeledve jó visszagondolni azokra a versenyekre, melyeken 

diákjaink becsülettel helytálltak, sőt, kiváló eredményeket értek el. A versenyekben 

bővelkedő téli időszak után a tavaszi-nyári hónapokban már kevesebb megmérettetésre került 

sor, de ezeken is születtek meglepetések. 

 Elsőként a csavaros észjárást igénylő Bendegúz-NyelvÉsz nyelvtani verseny 

párkányi területi fordulóját kell megemlíteni, melyre március 18-án került sor. Az ott részt 

vett 11 tanulónk közül ketten is nagyszerű eredményt értek el: a harmadikosok kategóriájában 

Knapp Kamilla Lili a második helyet szerezte meg, a negyedikes tanulók versenyében 

pedig Bresztyák Jázmin a harmadik helyen végzett. Tizedik helyen végzett a hatodikos 

Viczena Enikő, a többi tanulónk csak a középmezőnyre elegendő pontot szerzett. 

 Március 14-én került sor a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny járási 

fordulójára, ahol mindkét továbbjutott tanulónk, Pivoda Vivien és Pilinsky Evelyn egyaránt 

ezüstsávos eredményt ért el. 

 Április 13-15-ig tartott Kassán a Szép Magyar Beszéd verseny országos döntője. 

Iskolánkat az első kategóriában, a negyedikesek versenyében Bresztyák Jázmin képviselte, 

aki a járási és kerületi fordulóban fölényesen maga mögé utasította minden vetélytársát. 

Jázmin nagyon ügyesen oldotta meg az összes feladatot – a szövegolvasást és a fogalmazást, s 

a nagyon szép negyedik helyet szerezte meg. 

 Már évek óta rendszeres résztvevői vagyunk a csallóközaranyosi alapiskola által 

szervezett Vizváry Vilmos Szavalóversenynek, melyre idén is örömmel készültek diákjaink. 

Május 26-án 8 tanulónk vett részt a versenyen, ahol a harmadik kategóriában Valakovics 

Mária a harmadik helyet szerezte meg, a második kategóriában Pilinsky Evelyn a második 

helyen végzett, s az első kategóriában Szabó Natália különdíjban részesült. 

 A tanév utolsó humán jellegű versenye a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál, melyre 

június 18-án került sor Komáromban. Az országos szavalóversenyen két tanuló vett részt 

iskolánkból: Pilinsky Evelyn és Žigo Boglárka, akik mindketten bronzsávosként végeztek. 

 Végezetül leszögezhetjük, hogy az idei évünk is szép eredményeket hozott, az igényes 

és időben is hosszan tartó felkészülést kívánó versenyeken minden tanulónk kiválóan 

helytállt. Gratulálunk az összes versenyzőnek, s kívánjuk, hogy az elkövetkezendő években is 

hasonlóan értékes eredményeket szerezzenek! 

                                                                                                                          Lacza Aranka 

 
 Csengel Alexandra – 1.o.  Urbánek Noémi – 1.o.  
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Sportrovat nyári száma 
Áprilisban egyszerre került sor két járási 

szintű versenyünkre, a járási gimnasztikai és 

a kidobócska versenyekre. Mivel mindkét 

versenyre készültünk, úgy döntöttünk, hogy jelen 

leszünk mindkét rendezvényen. A tornaversenyen 

a fiatalabb tanulók B kategóriában csapatunk 

megszerezte a második helyet (Gyarmati 

Bence, Kajan Norbert, Török Dominik, 

Sárközi Patrik és Bresztyák Áron). A hetedik 

osztályos lányaink a kidobócska versenyen az 

elődöntőbe bár nem jutottak be, azonban értékes 

tapasztalatokat szereztek . 

Mivel a nyolcadikos és kilencedikes 

lányok nagyon szeretnek focizni, beneveztünk 

a Coca-Cola Cup nagypályás focitornára. 

A legelső forduló után következett a második 

regionális megmérettetés, ahol 

Komáromszemere (Semerovo) és 

Köbölkút (Gbelce) csapatai ellen játszottunk. 

Nagy küzdelem volt, sok piros folttal a lábakon. 

Köbölkút csapatát öt góllal vertük meg, de 

a tapasztaltabb Szemere csapata egy góllal többet 

rúgott nekünk, így a másodikok lettünk. 

A csapat tagjai:  Majtán Flóra, Németh Dóra, 

Pivoda Vivien, Szabó Barbara, Dóczé Mária, 

Kelkó Edina, Bencsík Eszter, Kovacsics Panni, 

Kiss Boglárka, Csintalan Anna, Róžáš 

Viktória, Janó Bianka,  Kajan Angelika, 

Csonka Éva.  
Tollaslabdázóink sem tétlenkedtek, már 

alig várták, hogy meglátogassák az újvári 

tornatermet, amely a Nyitrai kerület tollaslabda 

versenyének adta a helyszínét. Sajnos az idén 

kevesebb csapat nevezett, de ez tanulóink 

érdemeit, sem kedvét nem kisebbítették. Több 

egyéni helyezés 

született: Holec 

Dániel az U11-

ben, Kolarovszky 

Dávid az 

U15,U19-ben, 

Csintalan Anna 

az U 15-ben, 

Keszegh Ákos az 

U19-ben, 

Keresztes Botond 

az U17-ben, Kiss 

Boglárka az U17-

ben az első 

helyeken, Bencsík Eszter, Róžáš Viktória, 

Marikovecz Dávid a második helyeken zártak.  

Következtek a járási kispályás 

focimeccsek, ahol a döntőbe jutáshoz 

(legtöbbször) az alapkört megnyerve kellett 

a második forduló után eljutni. Ez két 

kategóriában is sikerült. Először a fiatalabb 

lányok a „Dôvera Cup“  iskolai kupáért folyó 

focimeccseken harcolták ki a továbbjutást, és 

jutottak el a gútai döntőbe. A döntőben nagyon 

szépen teljesítettek és szerezték meg a harmadik 

helyezést. A csapat tagjai: Csonka Éva, Kajan 

Angelika (a döntőben fájós lábbal is játszott), 

Csonka Xénia, Csonka Aranka, Kovács 

Evelyn Andrea, Oršulík Csilla, Rosička 

Aurélia, Csonka Krisztina és a csapat kapusa 

Kolarovsky Nikolett voltak.  
Őket az idősebb fiúcsapat követte, 

a járási „Jednota Cup“ döntőjében  szintén 

a harmadik helyen zártak. A csapat tagjai: 

Ölveczky Máté, Jakab Richárd, Jakab Viktor, 

Dékány Ádám, Szabó Máté, Keszegh Ákos, 

Kolarovsky Dávid, Kiss Dominik, Marikovecz 

Dávid, Marikovecz Péter és Csengel Erik 

voltak. 
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Következett a májusi hónap, melynek 

egyik csúcspontja a járási atlétikai egyéni és 

csapatverseny volt. 

Egyéni eredményeink: 

A fiúknál a legjobb 

eredményt Csonka 

Dávid érte el, aki 

kislabda hajításban az 

első, a kerületi 

megmérettetésben 

pedig a 9. lett. Keszegh 

Ákos a 60 m-es 

síkfutás döntőjében 

a 8., távolugrásban 

pedig a 6., Jakab 

Richárd a 300 m-es 

futásban az 5., az 1000 

m-es futásban pedig a harmadik helyen zártak. 

A 4 x 60 m-es stafétafutásban Jakab Richárd, 

Dékány Ádám, 

Keszegh Ákos, 

Marikovecz Dávid 

összetételű csapat 

a harmadik helyen 

végeztek. A lányoknál  

Pivoda Vivien 300 m-

en a 8., Miklósi Kitty 

távolugrásban az 

5.,magasugrásban a 7., 

és Csintalan Anna 

súlylökésben a második 

lett. A fiúk az összesítésben a negyedik helyen, 

a lányok 

pedig az 

5. helyen 

zártak.  

A 

komáromi 

Spartak 

UJS 

röplabda 

klub 

május 28-

án a Munka Utcai Al tornatermében röplabda 

tornát szervezett, amelyre mi is meghívást 

kaptunk. A kezdők csoportjában a Pócsa Erik, 

Török Kristóf , Marikovecz Zoltán összetételű 

csapat az alapkörben a 2., Kovács Panka, Szabó 

Natália pedig a 3.helyen végeztek. A haladók 

csoportjában  Holec Dániel, Gabriel Daniel, 

Sárközi Péter pedig az elsők lettek. (a 

versenyről a komáromi városi televízió is 

közvetített részleteket –com.media-volejbalový 

turnaj pre najmenších megtekinthető).  
A Szlovákiai Magyar Iskolák 

Diákolimpiájára, mely a 2012-es és a 2014-es 

versenyekhez hasonlóan az ókori görög olimpiák 

mintájára a sport és a művészetek terén valósul 

meg, a mi iskolánk atlétika, labdarúgás, sakk, és 

asztalitenisz sportágakban indított versenyzőket. 

A körzeti fordulók eredményei: 

Atlétikában az összesített eredmények után (60m-

es és 300 m-es futások, távolugrás, kislabda 

hajítás) Kajan Agelika az 5.,Kiss Boglárka a 7., 

Marikovecz  Dávid a 13. helyen végeztek.  
Fociban a fiúk a harmadikok lettek (Marikovecz 

Dávid, Marikovecz Péter, Keresztes Botond, 

Gyarmati Bence, Molnár Andor, Kolarovsky 

Richárd, Török Dominik). 

Asztaliteniszben a fiúknál Kiss Dominik az első, 

Marikovecz Dávid a 2. míg a lányoknál  

Csintalan Anna az első, Kiss Boglárka 

a második , Róžáš Viktória pedig a harmadik 

helyen végeztek. 

Júniusban a hetényi iskolában a „Pro Patria 

et Liberte“ hétpróbások ügyességi versenyén 

vettünk részt, ahol a Jakab Richárd, Jakab 

Viktor, Miklósi Kitty összetételű csapat 

a harmadik helyen végzett. A másik csapatunk 

(Dékány Ádám, Keszegh Ákos, Pivoda Vivien) 

a 7. Helyet szerezte meg.     

A

 követke

ző 

kerületi 

versenyü

nk  a 

„Hladá

me 

nových 

olympionikov 2016“, ahol  a 600 m-es futásban 

Kajan Angelika képviselte iskolánkat, a 4 x 60 

m-es stafétafutásban pedig  Zsidek Orsolya, 

Csonka Éva, Oršulík Csilla, Kajan Angelika, 
akik a 6. helyen végeztek.  A fiatalabbak is 

kipróbálhatták gyorsaságukat és kitartásukat, 

Pócsa Erik az 5., Sárközi Péter a 8., és Holec 

Dániel a második helyen zártak.   
Természetesen szeretnénk megköszönni 

először is tanulóinknak azt az aktivitást, 

bátorságot, amellyel ezeket a nagyon szép 

eredményeket elérték, és megköszönjük 

a szülőknek is azt a támogatást, biztatást, sokszor 

vigasztalást is, amellyel gyermekeiket segítették. 

   

 Konkolyi Ferenc 
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Idén is a naszvadi alapiskola közlekedési pályáján került megrendezésre a Kerékpáron 

biztonságosan közlekedési verseny járási fordulója. 

11 négytagú csapat (2 lány + 2 fiú) vett részt a 

versenyen – köztük már hagyományosan iskolánk 

csapata is. Iskolánkat az idén Bresztyák Jázmin, Žigó 

Boglárka, Kajan Norbert és Molnár Andor 

képviselte a 4. és 6. osztályokból, akik hatalmas 

fölénnyel megnyerték a versenyt és továbbjutottak 

a kerületi versenyre, melyet Oponicén 

(Nagytapolcsányi járás) rendeztek meg.  A lányok és 

fiúk nem ijedtek meg a kemény ellenfelektől és az 

extra nehéz akadálypályától sem. Felkészültségük és 

ügyességük jutalma 

a nagyon szép és 

értékes 3. helyezés 

lett.  

A verseny 

során a csapatoknak minden tudásukat és ügyességüket be kellett 

vetni, ha eredményesek akartak lenni. Az első körben az 

akadálypályát kellett teljesíteni. 15 különféle akadály volt elhelyezve 

a pályán, melyen lehetőleg hiba nélkül kellett végigmenni. Utána 

következett a tesztelés, ahol kiderült, ki mennyire ismeri a 

közlekedési szabályokat és a közlekedési táblákat. A harmadik 

körben a szabályok ismeretét a gyakorlatban is be kellett mutatniuk a 

résztvevő csapatoknak – csapatonként 10 perc kerékpározás a 

közlekedési pályán, ahol a szabályok betartását rendőrök felügyelték. 

Az utolsó körben játékos feladatokat kellett megoldani: a kerékpár 

kötelező felszerelése, labirintuson végigmenni a közlekedési táblák 

szerint, memóriajáték és puzzle kirakása közlekedési táblákkal. A 

győztes az a csapat lett, amelyik a legkevesebb hibapontot szedte össze.  

Ezen a versenyen mindenki csak egyszer vehet részt. A tanulóknak fokozatosan el kell 

sajátítaniuk az önálló közlekedés képességét – mint gyalogosok, mint kerékpárosok, – figyelembe 

véve azt, hogy felnőttként valószínűleg autót is fognak vezetni. Sajnos erre a tanítási órákon nagyon 

kevés lehetőség van. Ezért is kapcsolódunk be már évek óta ebbe a versenybe. 

Fekeč Péter 
 

 
Van, akinek könnyű, mert csak érteni kell, van, aki megtanulja, de mégsem érti, 

és van, aki elviseli, sőt aki egyenesen utálja, de ezt meg én nem értem...  

Így vagy úgy, a matekról mindenkinek van véleménye. A jó hír az, hogy 

iskolánkban mindig akadnak szép számban olyan tanulók, akik a matematika 

versenyekbe bekapcsolódnak, és kimagasló eredményeket érnek el. Ebben a tanévben is 

kihasználtunk minden lehetőséget - matematika olimpia, Pitagorasz, Zrínyi Ilona 

Matematikaverseny, Kenguru, Katedra Matematikaverseny – és a befektetett munkának meg is 

lett a jutalma. Legjobbjaink: 

 Bresztyák Jázmin /4.o./- Pitagorasz járási 1.h., Zrínyi I. Matematikaverseny /megyei/– 1. h, 

Kenguru /országos/– 1.h.  - felkészítő Bukovszky Nóra  

 Palugyai Bence/2.o./ - Kenguru/országos/–  3.h., Zrínyi I. Matematikaverseny /megyei/ - 

12.h. - - felkészítő Bukovszky Nóra 
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 Marikovecz  Péter /7.o./ - Zrínyi I. Matematikaverseny  /megyei/  – 12.h. - felkészítő 

Bukovszky János 

 Bencsík Eszter /8.o./ - / Pitagorasz járási 7.h., Zrínyi I. Matematikaverseny – 1. h, 

Kenguru/országos/–  – 10.h. , Katedra 

országos döntő -6.h. -  felkészítő Csalava 

Gizella 

 Dóczé Mária E. /9.o./- matematika 

olimpia – járási 5.h. - felkészítő Kajan 

Anikó 

 Viczena Enikő /6.o. /-Katedra elődöntő -

7.h. -  felkészítő Csalava Gizella 

A matematika testvértudományai az 

informatika és a csillagászat. Természetes, hogy 

ezekben is megmérettessünk és helytálljunk. Az 

iBobor számítástechnikai versenyen idén a 6. 

osztályosok remekeltek, Szabó László és Viczena 

Enikő lettek eredményes megoldók – felkészítő 

Palugyai Árvai Adriana.  

A csillagokban is meg volt írva - meg persze a sok felkészülés Fekeč tanító bácsi irányításával 

- hogy idén a „Čo vieš o hviezdach?” verseny kerületi fordulójában Csengel Erik /9.o./  4. helyen 

végzett, Gyarmati Bence /6.o./ pedig a 3. helyet érte el, így az országos fordulóban is képviselhette 

iskolánkat, ahol helytállt az igen erős mezőnyben és 14.-ként végzett.   

Kajan Anikó 
 

 
     Iskolánk diákjai új versenybe kapcsolódtak be a 2015/16-os tanévben. A versenyt az Európa Unió 

tagállamaiban hirdetik meg. Ennek a nemzetközi projektnek az a célja, hogy összekapcsolja az európai 

nemzeteket, hogy közösen gondolkodjunk az emberi jogokról, békéről, együttélésről. 

     Az idei évben immár 63. alkalommal hirdették meg ezt a versenyt. A pályázat mottója: „Éljünk 

közösen békében!“ Iskolánk tanuló idén kapcsolódtak be először, és elmondhatom, nagyon szép 

eredményekkel jöttünk haza a járási forduló eredményhirdetéséről. A felső tagozat diákjai 

fogalmazásaikkal, az alsó tagozatról pedig a 3. osztályosok rajzórán készített leporellójukkal nyertek. 

     A projekt elején a 9. osztályban elbeszélgettünk az emberi jogokról, konkrétan kihangsúlyozva 

a nők és gyermekek jogainak védelmét. Felhívtuk tanulóink figyelmét az internet veszélyeire is, 

többek között arra, hogy mennyire kell vigyázni az internetes csalókkal és zsarolókkal. Ezek a 

beszélgetések minden tanuló hasznára váltak. Második lépésként négy kilencedikes lány fogalmazást 

írt ezekről a témákról. Majtán Flóra és Németh Dóra szlovák nyelven, Pivoda Vivien és Dóczé Mária 

Elisabeth pedig magyarul. A pályamunkák beküldése után hónapokig vártunk az eredményekre, míg 

legnagyobb örömünkre három tanulónk is járási első helyezést ért el fogalmazásaival. 

     Sikeres tanulóink: 

Majtán Flóra – Práva žien (A nők jogai) –szlovák nyelvű 

pályamunka 

Németh Dóra – Kyberšikana – len neškodný žart? (Internetes 

zaklatás – csak egy  ártatlan téma?) – szlovák nyelvű 

pályamunka 

Pivoda Vivien – A nők jogairól – magyar nyelvű pályamunka 

3. osztály kollektív munka – Európai mesék – képzőművészeti 

munka 

     Gratulálunk a győzteseknek! Reméljük, mások is kedvet 

kapnak, és jövőre még több tanulónk kapcsolódik be ebbe az 

érdekes versenybe.             

Mgr. Fekeč Zita 
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Végre elérkezett a várva várt nap. 

2016.június 6-án reggel csomagokkal 

felpakolt gyereksereg gyülekezett az iskola 

udvarán. Bepakoltunk az autókba.....és irány 

a surányi vasútállomás! Hosszú volt az út, 

míg végül többszöri átszállás után 

megérkeztünk a célunkhoz, Szádalmásra, 

a Granárium hotelba.  Megláttuk 

a szállásunkat, ami olyan volt, mint egy 

palota! (Žigo Boglárka)  

Rögtön a megérkezésünk után 

elvezettek bennünket a szobáinkba 

kipakolni.(Gabriel Dániel) 

 Csodaszép tágas szobákban laktunk! 

Minden szobában volt fürdőszoba, WC, 

televízió. Szuper volt az étkező is, ahol 

naponta ötször ettünk. Finomakat főztek 

nekünk. Az udvaron játszótér volt csúszdával, 

hintával, mászókával és egy kézzel hajtható 

körhintával. Első este pizsamapartit 

tartottunk. Megmásztunk egy meredek 

betonfalat, majd krétával rajzoltunk is rá. 

(Zsidek Zoé)  

Voltunk egy alagútban is, ahol olyan 

sötét volt, hogy szinte semmit nem láttunk. 

(Pilinský Evelyn) 

 Sok mindent láttunk, sok szép helyet 

bejártunk. Négyszer túráztunk, ami jó volt, de 

nagyon fárasztó. Kedd, szerda és csütörtök 

folyamán kb. 20 km-t tettünk meg! Az utolsó 

túra volt a legizgalmasabb, mert kezdett 

borulni, s visszafelé futólépésben jöttünk le. ( 

Zsidek Lilla)  

Legyőztünk két hegyet, átkelve 

a hegyen Magyarországra is átjutottunk. 

Érdekes, mert felfelé könnyebb volt menni, 

viszont lefelé csúsztak a kövek. (Zsigó Enikő)  

Megnéztük a Szádelői-völgyet és 

a Jászói-barlangot. Legérdekesebb a barlang 

szíve volt, ami állítólag, ha leszakadna, 

a barlang összeomlását okozná. (Fábik 

Regina)  

A barlangban ki voltak állítva  

barlangi állatok csontjai is, amelyek több ezer 

évesek voltak.(Žigo Boglárka)  

Persze nemcsak túrából álltak  

a napok! Kézműveskedtünk is. Termésekből, 

virágokból, kavicsokból készítettünk képet, 

de előtte fehérre kentem a Ricsit naptejjel. 

Ásványokat, köveket gyűjtöttünk, majd 

virágokat szedtünk, amiből aztán herbáriumot 

készítettünk. Megtudtuk, hogy a mókus régi 

neve evet, elmentünk az Evetesbe.(Zsidek 

Lilla) 

 Békaporontyok százait láttuk 

a körtvélyesi tó partján. Mikroszkópok 

segítségével azt is láttuk, ami szabad szemmel 

nem látható. Sütöttünk kalácsot is, a fiúk 

dagasztották, a lányok töltötték, formázták. 

A világ legfinomabb, legomlósabb kalácsa 

lett!(Kováč Péter)  

Csináltunk „tanító néni, ez nagyon 

finom! „pizzát, amin mindenki dolgozott, 

öröm volt látni a sok kis szakácsot.(Zsigó 

Enikő)  

Minden este fáradtan mentünk 

„csicsikálni“. (Bresztyák Jázmin) 

Megtanultuk azt is, hogyan készül 

a palóc csigatészta. Naponta pontoztuk 

a szobákat, így nagyon ügyeltünk a rendre 

is.(Bálint Kimberley)  

Utolsó napon tartottunk egy mini 

bulit. Meglátogatott bennünket a Granárium 

hotel kabalacsigája. Mivel mindenki kiállta a 

hét próbáit, a lányokat hegyi tündérekké, 

a fiúkat lovagokká avatta. Persze az avatáshoz 

lovagi, ill. tündérjelmez is kellett. (Bresztyák 

Jázmin)  

Elérkezett a hazaindulás napja, amit 

egyikünk sem várt! (Žigo Boglárka)  

Péntek délután, június 10-én 

elindultunk haza. Buszozás, vonatozás után 

fáradtan szorítottuk magunkhoz aggódó 

szüleinket. Boldog voltam, hogy otthon 

vagyok, s nem kell tovább utazni!(Pilinský 

Evelyn)  

Volt mit mesélni! Még szerencse, 

hogy naplót írtunk az élményeinkről, így az 

élménybeszámolóhoz a naplóból 

puskázhattunk! Aznap arról álmodtam, hogy 

még mindig Almáson vagyok, s olyan jó ott, 

hogy haza sem akarok menni!(Fábik Regina)  

Bukovszky Nóra a gyerekek naplója alapján 
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Vándormesemondó 
Az alsó tagozat májusban író-olvasó találkozón vett részt. 

Ellátogatott hozzánk Böde Péter történeteivel, könyveivel. A 

Kossányi –teremben hallgathattuk meg vidám, szórakoztató 

előadását. Sokan vásároltak könyveket, kifestőket alkotásaiból. 
Bencsik Ágnes 

     

  

Pilinszky Evelyn – 4.o.  
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 Iskolánk tanulóinak eredményei a 2015/2016-os tanévben 

HÓNAP VERSENY MEGNEVEZÉSE TANULÓ NEVE 
JÁRÁSI 

FORDULÓ 
KERÜLETI 

ORSZÁGOS     

/nemzetközi/ 

O
K

T
Ó

B
E

R
 

Terepfutás (Fiúk) csapat 

Jakab Richard 

1. hely 4. hely   
Jakab Viktor 

Kolarovsky Dávid 

Keszegh Ákos 

Terepfutás (Lányok) 

Pivoda Vivien 

2. hely     Miklósi Kitty 

Kajan Angelika 

Terepfutás - egyéni Jakab Richard 2. hely     

Izsai atlétikai nap 

Holec Dániel – távol + futás 1 hely     

Zsidek Orsolya - távol 2. hely     

Csonka Xénia - 250 m, 400 m 1. hely      

Csonka Xénia – Krikettlabda 3. hely 
  

Kárpát-medencei Összmagyar 

Diákbajnokság  
Nagy Zoltán-asztalitenisz     3. helyezés 

Oxdog- florball verseny  
Idősebb és fiatalabb lányok 2. hely     

Idősebb fiúk 3. hely 
  

N
O

V
E

M
B

E
R

 

IBOBOR (Info verseny) 
Viczena Enikő     1. hely 

Szabó László     1. hely 

Tollaslabda 
Kolarovský Dávid 

1. hely 4-6. hely    
Keszegh Ákos 

Futballtorna - Deáki csapat 1. hely     

Lövészet (ifi. csapat) 

Molnár Andor 

2. hely 3. hely   Jančár Nikolett 

Pivoda Katalin 

Lövészet (ifi. csapat) 

Kajan Norbert 

3. hely     Vendégh Krisztián 

Török Dominik 

 
Marikovecz Dávid 

3. hely     Lövészet (id. csapat) Kovacsics Panni 

 
Ladányi Tamás 

Lövőszet - egyéni 
Pivoda Katalin 2. hely 6.hely 

 
Molnár Andor 3. hely 9.hely 

 

Katona Mihály Vetélkedő 

(Búcs) 
csapat 3. hely 

 
  

Feszty Kép - rajzverseny Zsidek Dóra 2. hely     

Pislákoló mécses   

szavalóverseny 
Marikovecz Dávid      3. hely 

Vesmír očami detí-rajzverseny Kováč Panka     díjazott munka 

D
E

C
E

M
B

E
R

 

Asztalitenisz (lányok) - járási 

csapatverseny 

Németh Dóra 

2. hely     
Majtán Flóra 

Csintalan Anna 

Kiss Boglárka 

Asztalitenisz (fiúk)- járási 

csapatverseny 

Ölvecký Máté 

2. hely     

Dékány Ádám 

Szabó Máté 

Nagy Zoltán 

Csengel Erik 

Asztalitenisz-egyéni  Kolarovsky Dávid 3. hely     

Nehéz Ferenc vetélkedő (Mocs) 

- csapatverseny 

Marikovecz Péter 

2. hely 

  

  

Keresztes Botond 

Majtán Flóra 

Szabó Barbara 

Pivoda Vivien 



 

11 

 

J
A

N
U

Á
R

 Zrínyi Ilona matematikai 

verseny 

Bencsík Eszter   1. hely   

Bresztyák Jázmin   1. hely   

Palugyai Bence 
 

12. hely 
 

Marikovecz Péter 
 

12. hely 
 

Szép Magyar Beszéd Bresztyák Jázmin 1. hely 1. hely 4. hely 

Pitagorasz 
Bresztyák Jázmin 7. hely 

  
Bencsik Eszter 7. hely 

  

F
E

B
R

U
Á

R
 

Kossányi Kupa - Futball  csapat 2. hely     

Gimnasztika csapat 2. hely 
  

Zrínyi Ilona matematikai 

verseny - csapat 

II. osztály   6. hely   

IV. osztály   4. hely   

VII. osztály   6. hely   

Kenguru - matematikai 

verseny 

Bresztyák Jázmin   1. hely   

Palugyai Bence   7. hely   

Bencsík Eszter   10. hely   

Zsigó Boglárka   11. hely   

M
Á

R
C

IU
S

 

Poznaj slovenskú reč Gabriel Dániel 2. hely 6. hely   

Nyitrai kerület tollaslabda 

versenye 

Keresztes Botond   1. hely   

Bencsík Eszter   2. hely   

Kolarovsky Dávid   1. hely   

Kiss Boglárka   1. hely   

Csintalan Anna   1. hely   

Marikovecz Dávid   2. hely   

Keszegh Ákos   1. hely   

Róžás Viktória   2. hely   

Csillagászati verseny 
Gyarmati Bence 2. hely 3. hely   

Csengel Erik 1. hely 4. hely   

Amatőr fotópályázat 

Bencsík Eszter - színes fotók 3. hely     

Bencsík Eszter - fekete-fehér 

fotók 
3. hely     

Dobré slovo – szlovák nyelvű 

szavalóverseny 
Majtán Flóra 3. hely     

Európa v škole - literárna 

súťaž 

Pivoda Vivien díjazott 

munkák - 

ocenené práce 

    Majtán Flóra 

Németh Dóra 

Európa v škole - rajzverseny 3. osztály 3. hely     

Bendegúz - helyesírási verseny 
Bresztyák Jázmin   3. hely   

Knapp Lili   2. hely   

Matematika olimpia 
Bencsík Eszter 1. hely     

Dóczé Mária Elizabeth 5. hely 
  

Á
P

R
IL

IS
 

Katedra    matematika - 

elődöntő 
Viczena Enikő   7. hely   

Coca-Cola Cup 2016 csapat 2. hely 
  

Dôvera Cup-  kispályás futball id. fiúk 3. hely     

Dôvera Cup - kispályás futball fiatalabb lányok 3. hely     

Regionális sakkverseny- 

Szentpéter 

Csémy Dániel- fiatalabb 

diákok  
1. hely     

M
Á

J
U

S
 

Közlekedési csapatverseny  

Bresztyák Jázmin 

1. hely 3. hely   
Žigó Boglárka 

Kajan Norbert 

Molnár Andor 

Közlekedési rajzverseny Zsidek Dóra 
 

1. hely 
 

Atlétika - 1000 m Jakab Richard 3. hely     

Atlétika - krikett labda Csonka Dávid 1. hely 9. hely   

Atlétika - súlylökés Csintalan Anna 2. hely     

Atlétika – 4x60 m csapat  3. hely     

Pro Patria - hétpróba csapat 3. hely     

Röplabda csapat 1. hely 
  

Hľadáme olympionikov Holecz Dániel 2. hely 
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Mi idén Székesfehérvárra látogattunk el a jutalomkirándulás keretében. Elég hosszú 

utunk volt, nagyjából másfél óra.  

Mikor megérkeztünk, kaptunk egy kis 

szabadidőt. Megnézhettük azt a várost, melyben a 

legtöbb magyar királyt koronázták. Ezután a magyar 

királyok sírjait néztük meg. Itt megtekintettük Szent 

István szarkofágját, emellett lenyűgöző festményeket is 

láthattunk. Természetesen még egy-pár királyunk sírját 

is megtekintettük. Ezután a Játékmúzeumba mentünk. 

Itt láthattuk a régi korok gyönyörű és egyben ijesztő 

játékait. Némelyet ki is próbálhattunk közülük, 

pityköveztünk, kirakóztunk és rejtvényeztünk. 

Bevallom, sokkal érdekesebb ez a játék, mint mondjuk 

a telefon vagy a számítógép. Ezen lenyűgöző dolgok 

után ismét egy kis szabadidőt kaptunk a helyi plázában. 

Nézelődtünk, ettünk, ittunk, és ami a legfontosabb, 

shoppingoltunk. Végül indultunk haza, vagyis csak 

indultunk volna, ha hazafelé nem álltunk volna meg a 

Bory-várban. Nagyon gyönyörű, szobrokkal tarkított 

kert fogadott minket a vár bejáratánál. A tovább 

menetel közben hívták fel a figyelmünket arra, hogy ez 

egy igazi lovagi “kastély”. Valóban igaz, hogy a lovagok korát idéző mesés formák 

tarkították az oszlopfőket, korlátokat, de még a szobrok is ezt a kort mutatták. Lenyűgöző 

volt az egész vár kinézete és építészete. Végül elindultunk haza. 

Összességében nekem nagyon tetszett a kirándulás, remélem, még sok ilyen érdekes 

kirándulást szervez még iskolánk.     Keresztes Botond-7.o.                                                                                                                      
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Iskolánk tanulói közül többen is minden 

tanévben aktívan bekapcsolódnak a különböző tantárgyi 

és sportversenyekbe, ahol felkészülésük minősége és 

szerencséjük által kiváló vagy kevésbé jó eredményeket 

sikerül elérniük. Az eredményükért becsületesen 

megdolgozó és az iskolai élet egyéb területein is 

tevékenyen résztvevő diákok minden tanévben 

jutalomban részesülnek. Ennek egyik megvalósulási 

formája a már rendszeressé vált jutalomkirándulás. 

Elmondható, hogy minden évben rengeteg diák jogosult erre a kirándulásra. Idén sem volt 

másképp, összesen 41 tanuló vett részt a június 1-jei magyarországi jutalomkiránduláson.  

Az úti célunk idén a királyok városa, Székesfehérvár volt. Gazdag program várt a 

gyerekekre, igyekeztünk kicsiknek és nagyoknak is a kedvére tenni. Elsőként a 14 magyar 

király sírhelyét rejtő középkori Romkertet és a királyi bazilika feltárt romjait látogattuk 

meg, s a Mauzóleumban Szent István királyunk szarkofágját is megtekinthettük. Ezután 

kissé könnyedebb témára váltottunk – a Játékmúzeumban töltöttek diákjaink feledhetetlen 

órákat, hiszen nem csak megnézhették a régi korok játékait, de sokat közülük ki is 

próbálhattak. Mondani se kell, hogy mindannyian nagy élvezettel játszottak – kicsik és 

nagyok egyaránt. A játék is véget ért egyszer – kis szabadidő következett vásárlással és 

falatozással egybekötve, majd utunkat a Bory vár felé folytattuk. A 19. századi 

képzőművész, Bory Jenő meseszép lovagi várat épített a maga szórakoztatására, rengeteg 

toronnyal, bástyával, folyosóval, átjáróval, ahol az ugyancsak saját kezűleg megalkotott 

szobrok és domborművek sokasága gyönyörködteti az odalátogatókat. Diákjaink nagyon 

élvezték, hogy szabadon járkálhatnak mindenfelé a várban – egyik toronyba fel, a másikba 

le, utána a körfolyosón át az épület másik szárnyába, át az árkádok alatt… és kezdődhet 

újra a móka… mikorra mindenki becsülettel végigjárta a várat, fáradalmaikat 

kipihenhették a csodaszép növényekkel teli kertben, ahol az illatozó virágok tették még 

varázslatosabbá a középkori lovagi hangulatot. 

                                                                                                           Lacza Aranka 

 
A 7., 8., és 9. osztálynak már többször volt része olyan előadásban, melyet iskolánk volt 

diákjai tartottak visszaemlékezésiekből. Elmondták, hogy hogyan kerültek el alapiskolából egészen az 

egyetem oktatótermeibe. Ebből kiderül, hogy csupa egyetemi végzettségű volt diákunkat kértük fel 

előadni. Nálunk járt MUDr. Jóba Erika orvos, Mgr. Hamran Annamária és 

Mgr. Hamran Tímea közgazdász, illetve RNDr. Garai Zoltán asztronómus. 

Kettős indokkal hívtuk meg volt diákjainkat: az első, hogy mindenki számára 

világos legyen, magyar iskolából is ugyanolyan eséllyel lehet egyetemi 

diplomát szerezni. A második, hogy meséljenek hivatásukról, amivel 

megkönnyítik végzőseink iskolaválasztását.  

Erika orvos. A Selye gimi után a Koméniusz  egyetem orvosi karán 

végzett. Jelenleg az 1. atesztációjára készül, onkológusi szakorvosi 

témakörben. Tímea és Annamária Nagymegyeren folytatták tanulmányaikat, 

majd közgazdasági egyetemre jelentkeztek. Most Annamári az ógyallai 

szociális hivatalban, míg Tímea egy könyveléssel foglalkozó cégnél dolgozik, 

és kihangsúlyozták, hogy munkanélküliek nem voltak egy napig sem. Zoltán a 

Selye gimi után a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemre ment, ahol 

kartográfia szakot vett fel. Tanulmányai során átkerült a pozsonyi Koméniusz 

egyetemre, ahol a doktori disszertációját is megvédte. Elmondta előadásában, 

hogy semmilyen hátrányban nem szenvedett attól, hogy magyar gyökerekkel 

és magyar iskolából tanult tovább. Köszönjük a tartalmas előadásokat! 

Bóna Dénes 
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Április 23-án szombaton 14.00 órától került megrendezésre óvodánkban a jótékonysági  

családi nap. A rendezvény szervezője a szülői munkaközösség volt, támogatói az óvó nénik és 

sok jó szándékú óvodabarát. Gazdag választékuk volt a sok mindenféle tevékenységek között.  

Meg is említeném, hogy mik is voltak 

ezek az érdekességek: 

 kirakodóvásár, az óvó nénik által 

készített apró tárgyak, játékok, kreatív 

dolgok sokadalmából, kínálatából  

 a kézműves sarokban Novák Gizella 

néni, aki a kézműves vásárok gyakori 

vendége, dobozbabákat készített közösen a 

gyermekekkel 

 arcfestés, ahol Adrika óvó néni 

készítette a szebbnél szebb mintákat - fiúsat, 

lányosat 

 a könyvkínálatban pedig nemcsak 

gyermekkönyvek és leporellók között 

lehetett válogatni, hanem felnőtteknek való 

regények, rejtvények, ismeretterjesztő 

könyvek között is böngészhettek a kedves érdeklődők 

 pszichológus előadásán is részt vehettek a kedves szülők és vendégek, ahol Nagy 

Annamária az iskolaérettségről tartott egy kötetlen beszélgetéssel egybekötött előadást 

 a tornateremben a legkisebbek, a tipegők élvezhették a Bresztyák Margit által tartott 

zenés foglakozást, a Ringatót 

Ami a délután folyamán még nagy sikert aratott, az a Fotódoboz volt, ahol különböző 

kellékekbe beöltözve pózolhattak gyermekeink a pillanatképeken. 

Az udvaron felállított két ugrálóvár is jól ki volt használva az egész délután folyamán, 

szinte sosem állt üresen. A délutánunk fő attrakciója Zotyó bohóc volt Budapestről, aki vidám 

műsorral szórakoztatta a gyerekeket, valamint be is vonta őket a műsorszámokba, éneklésbe, 

táncba. A műsora végén pedig lufikat hajtogatott a gyerekeknek ajándékba. 

A délután folyamán persze nem maradhatott el az eszem-iszom asztalka a sok 

finomsággal, valamint az apukák bogrács gulyás főzése sem. 

Hogy miért is volt jótékonysági? Mert aki napsugár fabatkát vásárolt, és amivel az egyes 

állomásokon fizetett, azzal támogatta a családi napot, ami a gyerekekre lesz majd fordítva. 

Nagyon szép délutánt töltöttünk el, még a 

Napocska is nekünk kedvezett.                      

Kovács Otília 
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Június 3-án a gyermeknap alkalmából az ovisainkkal ellátogattunk a komáromi Olymp 

Centerbe, vagy ahogyan a gyerekek többsége mondja, az Ugriparkba. Ez az Ugripark 0-tól 12 

éves korig várja az érdeklődő gyerekeket. 

Az egész monstrum egy kalózhajó mesevilágát idézi fel. A játszóház szőnyeggel 

borított. A kétszintes csúszdás trambulin és mászókák mellett teret kapnak a taposós biciklik, 

falmászás, szivacslabdákkal való lövöldözés. A játszóház  szabad, biztonságos mozgást 

biztosít a gyerekek örömére. 

A kellemesen eltöltött játszás után pedig várt minket a pizzázás, fagyizás, valamint 

a város központjában való kellemes séta. Megtekintettük a Szent András-templomot, Jókai 

szobrát, az Európa-udvart és a vízesést. A gyerekek sok-sok élménnyel gazdagodva térhettek 

vissza délután az oviba. Még sokáig tartott az élménybeszámoló. Kovács Otília 
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Lassan közelít az iskolai év vége. Ilyenkor mindig visszatekintünk, mi mindent is 

csináltunk egész évben. Szeptembertől a csoportunk létszáma csak eggyel csökkent, mindenki 

kitartott a csapatban, ma is 25-en vagyunk. A délutáni foglalkozásokat októbertől májusig 

többnyire a szakkörök töltötték ki. Vannak köztünk olyanok, akik annyiféle körre jelentkeztek 

be, hogy szinte minden délután távol voltak a napközitől pár órát. Ilyenkor aztán gondok 

adódtak a leckeírással is, és nagyon nehéz volt olyan foglalkozást tervezni, amelyen mindenki 

részt tudott venni. Néha az volt az érzésem, hogy a sok bába közt elvész a gyerek. Talán a 

jövőben kicsit megfontoltabban kellene szakkört választaniuk. Mindezek ellenére azonban 

nagyon sok szép munkát készítettek a gyerekek, melyeket a faliújságunkon meg is 

csodálhattak a kedves szülők. Voltak, akik örömmel kézműveskedtek, voltak olyanok is, 

akiket noszogatni kellett. A házi feladatok elkészítése után szép idő esetén mindig a 

szabadban tartózkodunk. Fontos a friss levegőn való tartózkodás, a szabad játszás a gyerekek 

fejlődése szempontjából. A csapatba való beilleszkedés a problémák kezelése, megoldása a 

másik, amit a gyerekeknek meg kell tanulniuk. Nem az a cél, hogy ha valakinek gondja van 

valamelyik társával, a tanító oldja ezt meg, hanem meg kell tanulniuk megoldani a 

nézeteltéréseiket együtt, agresszió nélkül. Nem állítom, hogy ez mindig sikerül, de erre 

próbálom tanítani őket. Az egymás iránti tisztelet, megbecsülés, a szép és illedelmes beszéd a 

további nagyon fontos dolog, amivel a legtöbb gondunk akad. Elfigyelgetem, hogy van, aki év 

elejétől nagyon sokat fejlődött, viszont olyan is akad, aki keményen ellenáll bármiféle 

tanításnak.      Már csak pár hetünk maradt a szünetig. Játszunk, élvezzük a napsütést. Az év 

végi hajrá mindenkit kifárasztott, várjuk már a szabadságot. Testet, lelket felüdítő, tartalmas 

szünidőt kívánok mindenkinek! Vigyázzatok magatokra, hogy szeptemberben mindnyájan 

újra találkozhassunk, testben és lélekben megerősödve, szeretettel: Ági néni  

 

 

 

 

 

Kolarovszky Nikolett – 5.o. 

Füle Benedek – 1.o. 
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Gyermeknap 2016 
„ Nagyon jó volt szerintem a zsibvásár és a versenyek.”- Palušík Peti 

„ A versenyek nagyon tetszettek, főleg a gólyaláb, szembekötőcske, és hogy lehetett 

vásárolni.”- Török Kristóf 

„ Nekem tetszett a zsibvásár, szembekötőcske és még persze a műsor is.”- Csóka Zoé 

„Legviccesebb a lekvároskenyérevés volt és az előadás.” –Pócsa Erik 

„ Szerintem a zsibvásár volt a legeslegjobb.”- Csonka Kiara 

„ Jó volt a zsibvásár, a gólyaláb, a lekvároskenyérevés. Az előadásban a szörny tetszett.” 

–Holzhei Tibi 

Bencsik Ágnes 

Mesemaraton  2016 
Ebben a tanévben harmadik alkalommal rendeztük 

meg a mesemaratont. Tizenhat lelkes olvasó jelentkezett. 

Elhozták kedvenc könyvüket. Este tíz óráig buzgón olvastak 

a gyerekek a könyvtárban. Ezután levonultunk elemlámpákkal 

világítva a lépcsőkön a napközibe. Itt volt a hadiszállás. 

Néhányan azt hitték, már nem kell olvasniuk, de tévedtek. 

Kinyitottuk a könyveket és belemerültünk a mesék, regények 

titokzatos világába. Volt olyan gyerek, aki azt hitte, ott alvós 

buliban vagyunk, nem versenyen. 
Szerencsére a többség nagyon szeret olvasni, sőt egy 

igazi könyvmolyunk is van, aki nem érzékelte a körülötte zajló 

történéseket, annyira belemélyedt a könyvébe. Átszellemülten 

olvasott és mosolygott, ha vicces, humoros részhez ért. Van 

becsületes hétköznapi neve is, Csalava Ricsinek hívják.  

Remélem, jövő évben még többen leszünk, még kitartóbban olvasunk, hiszen olvasni nagyon 

jó! 

                                                                      Sárközi Anasztázia, könyvtáros 
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A 9 nagyszerű évünk  
A kilenc év nagyon gyorsan elment. Szerintem mi voltunk a legjobb osztály. Voltak jó és 

rossz pillanataink, de mindig számíthattunk a másik segítségére. Nagyon hálás vagyok 

a tanároknak is, hogy megértőek és kedvesek voltak velem a kilenc év alatt. Voltak kirándulások, 

nyári tábor, táncbemutató, gyereknap, kilencedikesek osztálydíszítése és még sok más... .Nekem 

a budapesti kirándulás tetszett a legjobban, de persze a többi is nagyon jó volt. Örökre 

megmaradnak a szép emlékek, az osztály-társaim és persze a tanárok is. ORŠULIK KITTI 

Ezek az évek mindenkinek a kedvencei nem a tanulás, hanem a jó hangulat és a társaság 

miatt. Amire szerintem mindenki elsősorban emlékezni fog, az a sok hülyeség - az órai 

beszólások, sportversenyek, szünetekben az írásbelikre való felkészülés, házi másolása - de 

legfőképp az osztálykirándulások. Nem kell nagy durvaságokra gondolni, mert azért mindennek 

van határa, - viszont ennek az osztálynak volt útlevele.(Ez egy vicc volt, most kell nevetni) 

Persze, ezek olyan emlékek, hogy szavakkal nehéz elmondani vagy leírni, ezeket átélni kell. Sajnos 

minden jó egyszer véget ér. Köszönöm ezeket az éveket mind az osztálytársaimnak, mind a 

tanároknak azt a sok türelmet és megértést, és hogy elviselték az olykor kissé elvetemült 

tréfáinkat és viselkedéseinket. És köszönöm azokat a dolgokat, amiket megtanítottak nekünk és 

remélem, hogy nem fogják elfelejteni ezt az osztályt! DÉKÁNY ÁDÁM 

Kilencedikesek lettünk.  Gyereknapon legtöbbször Patra mehettünk a fürdőbe, de egyszer 

Pat helyett moziba mentünk, hogy megnézzünk egy jó filmet. Sokszor voltak már itt a 

szombathelyiek, akikkel megismerkedtünk, és ha akartunk, mi is elmehettünk Szombathelyre 

kirándulni.  Nekem legjobban a budapesti kirándulás tetszett, és ebben az évben volt a tánciskola 

is. KELKO EDINA 
Amikor elkezdtem ide járni, kicsit féltem, de aztán jó, kedves osztályba jutottam. A 

tanárok is segítőkészek voltak. Ebben az iskolában sok érdekes program volt, mint pl.: 

természetiskola, fürdések, jó előadások stb. Sok emberrel megismerkedtem, jó volt ide járni. 

Nekem nagyon jó élmény volt ez a 9 év. JÁVORKA ZOLI 

Én nagyon élveztem ezt a 9 évet, melyet ebben az iskolában töltöttem. Sok élménnyel 

gazdagodhattam ez alatt az idő alatt. Nem panaszkodhatom, a tanítók remekek voltak, szerintem 

jól átadták a szükséges információkat a számunkra. Az osztállyal is jó sok marhaságot csináltunk 

már együtt. Rengeteg kiránduláson, sítúrán és egyéb akción vettünk részt és a többsége tetszett 

is. NAGY ZOLI 
Az alapiskolában töltött évek alatt számomra a legjobb emlék a természetiskola, a sítúra, 

az alsó tagozatos gyereknapok és a koszorúcska. A természetsulira már nem emlékszem annyira, 

de arra igen, hogy a szobák tisztasági versenyén másodikak lettünk, mert nem tudtunk időben 

felkelni és szépen megcsinálni az ágyat meg kiszellőztetni.  Nagyon sok programunk volt: 

elmentünk egy tóhoz, íjászkodtunk, éjszakai állatlesre mentünk.  Az utolsó nap a tábortűznél 

mindenki felolvasta a naplóját. Sítúrán én kétszer is voltam, de a második alkalom volt a jobb, 

mert akkor majdnem az egész osztály eljött… PIVODA VIVIEN 

Az alapiskolában töltött kilenc év alatt rengeteg csodás emléket szereztem. Bár régen 

volt, de még mindig emlékszem az alsó tagozaton tartott gombócfesztiválra, amelyről megvannak 

a fényképeim. A 4. osztályról is csupa jó emlékem van, például a természetiskola. Öt napra 

utaztunk Mogyoródra, ahol mindennap más-más programunk volt. A felső tagozatról is az egyik 

legjobb emlékem az, amikor 8.-ban mi díszítettünk a kilencedikeseknek.  Délutánonként sokszor 

itt maradtunk rajzolni, festeni, de persze ilyenkor a kemény munka közepette volt időnk picit 

hülyéskedni is. Számomra viszont a legeslegjobb élmény a két sítúra volt. Nagyon örülök, hogy 

2015-ben és 2016-ban is el tudtam menni a sítúrára. Mindkét sítúra remek volt, és legalább 

kezdő szinten megtanultam sízni… . SZABÓ BARBARA 

Én a 4. osztályban kezdtem el ide járni. Nagyon szégyenlős voltam, és féltem az új 

iskolától, de hamar összebarátkoztam az új osztálytársakkal. Eleinte féltem a tanároktól is, de 
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ez hamar megváltozott. Szerintem nagyon jó osztály vagyunk, rengeteg jó tanuló van, és 

mindenkivel jót lehet beszélgetni és szórakozni. JAKAB RICHI 
A legjobb emlékeim az iskolában a kirándulások, a versenyek és az eredmények, amiket itt 

értem vagy értünk el. Szerintem a legjobb verseny, amelyiken voltunk, a diákolimpia volt.  De sok 

fociversenyen, mezei futáson és atlétikaversenyen is részt vettünk és jó eredményeket értünk 

el. Nekem legjobban a sítanfolyam tetszett. Megtanultunk sízni és jól szórakoztunk. Ezen kívül 

nagyon tetszett még a jutalomkirándulás Székesfehérvárra és a budapesti kirándulás is. JAKAB 
VIKTOR 

Mikor elsőben beiratkoztam, még féltem a sulitól, tanító néniktől, de hamar megszoktam 

és szorgalmasan tanultam. A tanító nénik nagyon kedvesek és segítőkészek voltak velünk alsó és 

felső tagozaton is. Nekünk voltak a legjobb osztályfőnökeink, Bencsík Ágnes és Kajan Anikó 

tanító nénik. Sok szép emlékkel gazdagodtunk a 9 év alatt: sok kirándulás, csoportjátékok, 

előadások és sok minden más. Szerintem nagyon jó osztály vagyunk, voltunk és leszünk is annak 

ellenére, hogy más-más iskolákba fogunk járni. Sajnos minden jó véget ér egyszer.  CSENGEL 
ERIK 

Nekem nagyon tetszett ez a 9 év itt az alapiskolában. Az osztályunk ez idő alatt sokat 

változott, a megszeppent kisgyerekekből visszabeszélő kamaszok lettünk. Néha rosszul 

viselkedtünk, de lényegében egész jó osztály voltunk. Az osztályfőnökeink is nagyon kedvesek 

voltak velünk annak ellenére, hogy jó pár csínytevést elkövettünk. Az egyik legjobb élmény 

szerintem a kétnapos budapesti kirándulás volt idén 9.-ben, de a többi kirándulás is nagyon 

tetszett. Kár, hogy a jövőben már nem leszünk egy osztályban … A közös emlékeket szerintem 

nem fogjuk elfeledni soha.  ÖLVECKY MÁTÉ 

 
 

Meggyónt a paraszt, a pap feloldozza, és 

rendel öt Miatyánkot penitenciának. 

A paraszt elköszön : 

    - Viszontlátásra, atyám! 

    - Szervusz, fiam. 

    - Viszontlátásra, atyám! 

    - Szervusz, fiam. 

    - Viszontlátásra, atyám! 

    - Mondd, fiam, te bolond vagy? Minek 

köszönsz el annyiszor? 

    - Látja, atyám, háromszor köszöntem, és 

már hülyének néz. Mit fog szólni 

az Úristen öt Miatyánkhoz? 
 

 

A vasárnapi mise végén a tiszteletes ezzel 

búcsúzik a gyülekezettől : 

    - Jövő héten a hazugság bűnéről fogok 

prédikálni. Hogy jobban 

megértsétek, olvassátok el Márk 

evangéliumának 17. részét. 

A következő misét azzal kezdi az atya, hogy 

kéri a híveket: 

    - Tegye fel a kezét, aki elolvasta Márk 

evangéliumának 17. részét! 

Hirtelen az összes kéz a magasba emelkedik. 

A pap mosolyogni kezd. 

    - Na, erről akarok ma nektek beszélni. 

Márk evangéliumának ugyanis csak 16 része 

van. 
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Haladunk a korral!!! 

Sokan tapasztalhattátok, hogy iskolánk megjelent a Facebookon. Aki még nem 

értesült róla, itt a remek alkalom bejelölni, lájkolni, követni  Megosztani ér! 
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A Kossányi József Alapiskola és Óvoda mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, 

Szentpéter község, Kossányi család, Jövő Gyermeke Polgári Társulás,  

Bethlen Gábor Alap, Rákóczi Szövetség 

Hamran Tibor, Molnár Imre, 

Nagy Vilmos, Ing. Majtán János, 

Bagin Béla, Kelko László, 

Krnáč Ottó, Zsidek Vilmos, 

Szabó Norbert, 

Miklósi József, Balla Zoltán,  

Nyul Mária, Ölveczky Tamás, 

Ölveczky Imre, 
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és még sokan mások

 

Kiadja a Kossányi József Alapiskola és Óvoda 

Szerkesztők: Bencsík Eszter, Kelkó Edina, Keresztes Botond, Miklósi Kitty, 

Segítő tanítók: Bencsík Ágnes, Bóna Dénes, Bukovszky János, Bukovszky Nóra, Fekeč Zita, 

Kajan Anikó, Konkolyi Ferenc, Kovács Otília, Lacza Aranka, Pócsa Ágnes, Sykora Adrianna 

Tördelő: Fekeč Péter 

Főszerkesztő: Fekeč Péter

 

S O S  - kártya  

 

Név: ………………………………………. 

Osztály: ………………………………….. 
A tanuló fel van mentve a felelés alól 2016. 

……………..-én ……………..tantárgyból. 

Érvényes 2016. szept. 2-tól – dec. 31-ig. 

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   
 

2016. …….……...........................….-én 

 

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

 


