
 

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

2017. március 
 

Iskolába íratott be édes jó anyám… 

Egy-két hónap és felcsendül az óvoda 

udvarán ez a jól ismert búcsúztató jövendő 

kis elsőseinktől.  

Az iskolaválasztás, beiratkozás egy 

fontos mérföldkő az életben. Sok éve vagyok 

jelen a beiratozásokon, és látom a gyerekek 

szemében, hogy átélik ezt a szinte ünnepinek 

mondható alkalmat. Szüleikkel kézen fogva, 

csinosan felöltözve, megilletődve lépnek be 

az osztályba, hogy megmutassák, már igenis 

olyan ügyesek és felkészültek, hogy 

közöttünk a helyük.  

Színeznek, számolnak, verset 

mondanak, és a kezdeti izgulás feloldódik. A 

cipőfűző bekötésénél gyakran annyira 

koncentrálnak, hogy a nyelvüket is kiöltik.  

Érdeklődve lapozzák át a füzeteket, 

könyveket, melyekből majd tanulni fognak. 

A jól végzett munkáért aztán jutalom is jár, a 

Jövő Gyermeke Polgári Társulás jóvoltából. 

Idén is szeretnénk bemutatni 

iskolánkat, hogy segítse megismertetni az itt 

folyó munkát. Március 27-28-án nyitott 

napokat tartunk, ahol meg lehet látogatni a 

tanórákat. A beiratkozó gyermekeket és 

szüleiket pedig iskolába invitáló délutánra 

várjuk április 6-án.  

A beíratás időpontja április 7-8. 

Köszönjük minden szülőnek, aki 

megtisztel bizalmával és ránk bízza 

gyermeke oktatását. 

Mgr. Bencsík Ágnes 
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Eseménynaptár 
Január 

1. 10. Színház 5-9. évf. 

1. 20. Gazdag Erzsi Szavalóverseny  

 –Szombathely 

1. 20-21. CSEMADOK – évzáró - 

 tanulók fellépése 

1. 22-27. Sítanfolyam 

1. 24. Mat. olimpia – 5-9.o. – járási f. 

1. 25. Šaliansky Maťko – szlovák  

 szavalóverseny 

 

Február 
2.2.   Félévi bizonyítvány 

2.3. Félévi szünet  

2.7. Asztalitenisz - Nyitra /fiúk 

2.8. Szép magyar beszéd – 

 járási forduló  

2.9. Asztalitenisz - Nyitra /lányok 

2. 10.  Jelmezbál 

2.10.  Simonyi Zsigmond 

 Helyesírási Verseny 

2.13-17. Komáromi Pedagógiai Napok 

2.13. NyelvÉsz – Bendegúz – 

 iskolai forduló 

2.14. Történelem olimpia –  

 járási forduló - Ógyalla 

2.16. Szavalóverseny – iskolai  

 forduló 

2.16.  Biológia olimpia  

2.17.  Zrínyi Ilona 

 Matematikaverseny  

2.20. Tavaszi szünet  

 

Március 
3.2. Szavalóverseny - Ógyalla  

3.3. Mocsi vetélkedő  

3.8. Poznaj slov. reč – járási f.  

3.9.  Szavalóverseny, Komárom 

3.9. Kossányi Kupa – focitorna 

  

3.14.  Csillagászati verseny –  

 járási forduló – Ógyalla 

 
3.14 – 15. Pitagorasz – mat. verseny  

3.15. Megemlékezés – márc. 15.  

3.16.   Kenguru mat. verseny –  

 Iskolai forduló  

3.13. Felvidéki Református  

 Szavalóverseny-Alistál  

3.17. NyelvÉsz /Bendegúz  

 - területi ford.- Párkány  

3.17. Katedra elődöntő –  

 Dunaszerdahely    

3.17. Lövészet – kerületi- Šaľa  

3.21.  Mat. olimpia – kerületi f.  

3.22.  Dobré slovo – járási ford. 

3.27. Gimnasztika (1-4) – járási 

3.27.-28. Nyitott Napok iskolánkban  

3.28. Tanítónap 

 
Kajan Dóra – 7. osztály 
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A magyar kultúra napja 

 Január 23-án ünnepeltünk az iskolánkban. A magyar kultúra napja alkalmából közös 

versmondásra került sor, mellyel tisztelegtünk nagy nemzeti költőnk, Kölcsey Ferenc emléke 

előtt. Ki ne ismerné a Himnusz sorait: „Isten, áldd meg a magyart…!“ Igen, ezt a verset 

harsogta kicsi és nagy, gyerek és felnőtt egyaránt. Mert ez a mienk. A mi kultúránk, a mi 

irodalmi értékünk, a mi anyanyelvünkön. És ezt a verset minden magyarnak ismernie kell. 

Minden tanulónk megtanulta, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én készült el e nagy 

költeményével, s ezt ünnepeljük évről évre. Mert ez a költemény a magyar embereké. A 

mienk. 

Kossányi Józsefre emlékeztünk 

Március 8. A szentpéteri alapiskola tanulói mindannyian tudják, ezen a napon született 

Kossányi József, az iskola névadója. A falu híres szülöttje, aki tanár volt és költő, s a 

magyarság kultúrájának nagy harcosa az 1930-as években. Minden évben megemlékezünk 

róla, mert ő a szentpéteri diákok számára példakép, akire felnézhetnek, s akire büszkék 

lehetnek. Megemlékezésünket az iskola előtti Kossányi-szobornál tartottuk.  Először 

Valakovič Mária elszavalta a költő leghíresebb versét, a Szentpéter című költeményt, melyben 

Kossányi József kifejezte végtelen szeretetét szülőfaluja iránt. Ezután Lacza Aranka tanító 

néni ismertette Kossányi József életútját, és kiemelte nemzeti jelentőségét. Végül közösen 

megkoszorúztuk Kossányi József szobrát.                          Lacza Aranka 
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Kossányi Kati néninél jártunk… 

 Mindannyiunk számára fontos, hogy megőrizzük azokat az értékeket, 

melyeket elődeinktől kaptunk, s továbbadjuk a felnövekvő generációnak. 

Iskolánk is nagy jelentőséget tulajdonít a helyi értékeknek. Számunkra az 

elsődleges Kossányi József hagyatékénak ápolása, mindazon tárgyak, 

események és ismeretek megőrzése, melyeket ránk hagyományozott.  

 Tavaly ősszel, egy verőfényes novemberi napon, Csalava tanító néni és 

jómagam, otthonában látogattuk meg Kossányi Katika nénit, hogy meséljen 

nekünk édesapjáról, azokról az évekről, melyekről még viszonylag kevés 

információval rendelkezünk.   
Katika, édesapád mire emlékezett legszívesebben 

szentpéteri éveiből? 

 A Gyöngyösbokrétát sokat emlegette édesapám. 

Amerikában is rendeztek Miamiban nemzetiségi kulturális napokat, 

ahol minden nemzet bemutatta a maga hagyományát. Az ottani 

magyarokkal édesapám betanította és bemutatta a szentpéteri 

táncokat.  

Mennyi ideig lakott a család Szentpéteren? 

 1935-ben házasodtak össze szüleim Szentpéteren, s Miklós 

bátyám ott is született 1938-ban. Horthy volt a keresztapja. Mi 

többiek Komáromban születtünk. Ott is laktunk az anyai 

nagymamámnál, neki volt Komáromban háza. 

A Kossányi nagyszüleid honnan származnak? 

 Kossányi nagyapám ógyallai volt, a nagymama esztergomi. 

Ő hét évig egyedül tanított a faluban az első világháború után, s az 

egész falut ő tanította, ezért sokan emlékeznek rá. 

Édesapád mennyi ideig tanított Szentpéteren? 

 1-2 évet tanított csak Szentpéteren, mert miután letette 

tanári vizsgáját, azonnal Komáromba került. Nagymamával sokat 

emlegették Gidró Bonifác tanár urat a bencéseknél, közös tanáruk 

volt mindkettejüknek. Igazából a család együtt volt Szentpéteren, 

később szakadtak szét Nyitrára, Dunaszerdahelyre.  Összesen 56 

pedagógus van a 

családban, akkoriban 

természetes volt, hogy a tanító kisasszony a 

tanítóval kötött házasságot.  
Mi történt édesapáddal 1945 után? 

 1945-ben a háború után 8 évre elítélték őt az 

irredenta versei miatt, lázítónak tartották őt. 

Addig Komáromban lakott a család, s egy 

tanártársa, Harmos festő fiát maga mellé vette 

tisztiszolgának, ezzel mentette meg a zsidó 

fiatal életét. 1946-ban édesapám 

megbetegedett, kórházba került, majd onnan 

megszökött Magyarországra. Később a család 

is áttelepült Csepregre, ez Soprontól 60 km –re 

van. Ott is veszélybe került az élete, mert 

feljelentették őt, hogy börtönviselt ember, a 

csehek elítélték. Amikor ezt megtudta, azonnal 

döntött, hogy elmegy Nyugatra. Mi, a gyerekei 

kicsik voltunk, így hát egyedül ment. 
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Ausztriában egy lágerben tanított a vasárnapi iskolában 1948-51-

ig. Akkor kapta meg a beutazási engedélyt Amerikába, és elment. 

Hogy viselte el ezt a helyzetet a család? 

 A család itthon maradt, nehéz körülmények között éltünk, nyomorogtunk. Közben a 

nagyszülők is áttelepültek, hogy segítsék anyukát. Nagypapa hamarosan meghalt, a nagymama 

maradt csak nekünk. Később Sopronba kerültünk, ott már könnyebb helyzetünk volt. 

Ti nem akartatok kimenni Amerikába? 

 Mentünk volna, de nem lehetett. A nagymama miatt maradtunk itthon, aki akkor már beteges 

volt. Két testvérem, Miklós és Éva kimentek apuka után Amerikába, ők akkor már nagyobbak 

voltak. Szerencsétlen véletlenek 

játszottak közre az életünkben. 1964-

ben kiment volna anyuka is, de úgy 

alakult, hogy mégis itthon maradt. 

Nemsokára összekerültek Géza 

bácsival, apuka sem haragudott érte, 

ismerte őt, tudta, hogy jó ember.  

Te találkoztál később édesapáddal? 

 1969-ben Jugoszláviában Medveja 

üdülőhelyen találkoztunk. 

Magyarországon nem mertünk 

találkozni, ezért mentünk minden 

Jugoszláviába. Anyuka akkor már nem 

akart találkozni vele, hogy ne fájjon 

apukának. Borzasztó politikai 

körülmények miatt alakult így a 

családunk élete. 

Később voltál kinn nála Amerikában? 

 1970-ben édesapámnak megjelent a 

Végtelen út kötete, annak honoráriumából vitetett ki engem. 1972-ben voltam kinn először 

Amerikában, utána a nővéremmel többször is voltam.  

Mikor jött haza édesapád Magyarországra?  
 1981-ben Géza bácsi meghalt, ezután jött haza 1983-ban Budapestre, akkor már ott éltünk. 

Szentpéter szeretetét hozta magával oda is. Sokan ellátogattak hozzá Komáromból: Szénássy 

Zoltán volt nála meg a komáromi múzeum igazgatója, aztán Csoóri Sándor is eljött hozzá. 

Sajnos közben mélyvénás trombózist kapott, abból kigyógyult, de korán eldobta a mankóit, 

hogy ő már tud menni. Elesett, combnyaktörést szenvedett, tüdőtágulást kapott és utána már 

nem állt lábra. Volt egy verse: Jó így elmenni csendben, halkan… már 50 évesen megírta, 

hogyan szeretne meghalni. 1988-ban meghalt, pedig ha még egy évet élt volna, megérte volna 

a rendszerváltozást… 

                                                                                                                          Lacza Aranka 
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Miért a magyar iskolát? 
Lassan itt a beíratások ideje, a szülők újra dilemma előtt állnak, maradjanak-e hűek 

magyarságukhoz, vagy hallgassanak-e azokra, akik azt skandálják, ha magyarba adod a 

gyereked, nem tanul meg 

szlovákul és nem érvényesül az 

életben. Erre és az ehhez hasonló 

féligazságokra válaszul 

jelentettünk meg interjúkat 

falunk ismert embereivel, akik 

magyar iskolába jártak és 

érvényesültek, sőt még a szlovák 

nyelvet is bírják. Olyan 

interjúkat is megjelentettünk, 

ahol a beszélgető alanyok 

szlovák iskolába jártak, és 

maguk mesélték el, mekkora 

traumát okozott ez nekik 

kisgyerekként, magyarként. 

Falunk plébánosával, ft. Mgr. Gombík Róbert atyával ugyanerről a témáról 

beszélgettem. Miért a magyar iskolába? Az atya a következőket mondta:  

 

Magyar szülők gyermekeként láttam meg a napvilágot, szüleim magyarnak neveltek. 

Olyan korban voltam gyerek, amikor szüleimnek két óra leforgása alatt el kellett hagyniuk 

otthonukat három kisgyerekükkel együtt. Mindent, amiért addig dolgoztak, a házat, a 

berendezést, a szép ruhákat, mindent hátrahagytunk, hogy megmentsük az életünket. Sokáig 

nem kaptak munkát, mert nem bírták a szlovák nyelvet. Ahová felvették őket, onnan is pár hét 

múlva el kellett menniük. A szó szoros értelmében éheztünk. Mikor iskolás korba kerültünk, 

szüleim attól való félelmükben, hogy nem lesz még betevő falatunk sem, a szlovák iskolába 

írattak bennünket. Személy szerint én nagyon nehezen viseltem mindezt. Ma is emlékszem, 

hogy a gyerekek kinevettek, mert sokszor nem értettem, mit beszéltek. Sokat szenvedtem, mégis 

a legjobban az fájt, amikor már felnőttként vissza szerettem volna térni megszokott közegembe 

a magyarok közé. Rájöttem, mennyi mindent veszítettem, hogy nem ismerem nagyjainkat, 

azokat a költőket, írókat, nemzetünk történelmét, amely nekem kimaradt az életemből. 

Elkezdtem hát bepótolni a mulasztást. Éjjeleken át olvastam, tanultam.  

Az anyanyelv az önazonosság fontos eleme. Az anyanyelvi oktatás az ismeretszerzés 

leghatékonyabb módja, hiszen a fogalmak anyanyelven vésődnek be a legtartósabban. Az 

anyanyelv elvesztésével a gyermekünk elveszíti szüleihez, őseihez való érzelmi kötődését, ezzel 

identitását is. Az anyanyelv alapos elsajátítása nélkül más nyelveket is sokkal nehezebb 

megtanulni.   

Jézus sokszor elismételte tanítványainak: „Ne féljetek!” Szívleljük meg Urunk 

tanítását, merjük vállalni magyarságunkat, legyünk büszkék őseink szellemi hagyatékára! 

Ragaszkodjunk anyanyelvünkhöz, legyünk művelt emberek, hiszen a művelt ember 

cselekvőnek, hősnek és tűrőnek is különb, mint a tömegember. Ebben a konzumvilágban, ahol 

elárasztanak bennünket féligazságokkal, legyünk igazi gondolkodó, magyar emberek, akik a 

szépen becsomagolt hazugságokon átlátnak, és a bibliai Máriához hasonlóan a jobbik részt 

választják.  
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Szívkokárdákat 

készítettünk 
A farsang elmúltával új ünnepre 

készülődtünk a napközi kiscsoportjában, 

március.15-re.  Képeskönyveket 

lapozgattunk, melyek lapjairól huszárok, 

nemzetőrök néztek ránk vissza. A nemzetőrök szíve fölött 

rózsába hajlított kokárdák.  A gyermek eleve kíváncsi, kérdezősködik, így tőlem is 

megkérdezték, mi az a kitűző a bácsik ruháján. Miután kielégítettem kíváncsiságukat, 

elhatároztuk, mi is készítünk kokárdákat, hogy az iskolai megemlékezésen a szívünk felett 

viselhessük majd azokat.  

A különböző alakú kokárdák közül a szívecskét választottuk.  

Adri néni adott nekünk filcet, melyre megrajzoltuk a három szívet. Ezután kinyírtuk, 

egymásra helyeztük és összeragasztottuk a következő sorrendben: piros, fehér, zöld. A zöld 

került kívülre a heraldika, azaz a címertan szerint.  Munka közben dalokat, verseket 

hallgattunk. 

Sárközi Anasztázia   

 

 

 

 

 

 

Musaj Samuel – 2. osztály 

Bukovszky Borbála – 1. osztály 

Palušik Péter – 2. osztály 
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”Zúg március, záporos fény ver, 

Suhog a zászlós tűz a vérben…” 
 

Március idusán az 

1848/49-es forradalomra 

emlékezünk. 

Emlékeztünk mi is, hiszen 

nemzeti ünnepünk 

megünneplése a magyar 

iskolák elsődleges 

feladata közé tartozik. 

Fontos, hogy megtanítsuk 

gyermekeinket, honnan 

jöttek őseink, milyen 

cselekedeteket vittek 

véghez. Melyek azok a 

tettek a történelem 

folyamán, melyekre 

méltán büszkék lehetünk. 

Megtanuljunk együtt 

ünnepelni, ha kell, együtt 

sírni, hogy minden 

magyar szíve együtt 

dobogjon.  

      Ebben az évben 

iskolánk falunk magyar 

szervezeteivel karöltve 

ünnepelt. A Kossányi 

dísztermet ebéd után 

izgatott gyerekek zsivaja 

töltötte be. Készülődtünk 

az ünnepi műsorra. 

Mindenki ünnepi díszbe 

öltözött, a kéthónapos 

készülődés, a rendszeres, 

mindennapi próba mára 

beérett. A feszültséget 

szinte vágni lehetett volna 

a levegőben, akkora volt a 

megilletődés és a 

lámpaláz. Végre 

megérkeztek prominens 

vendégeink, Menyhárt 

József az MKP elnöke 

valamint helyi 

szervezeteink képviselői. 

Igazgatónk, Bukovszky János 

bevezetője után elkezdődött az 

ünneplés. Felcsendült 

Vangelis zenéje, és bevonultak 

nyolcadikosaink az iskola zászlajával. Menyhárt elnök úr ünnepi 

beszédében fontos üzenetet hozott nekünk, azt az üzenetet, melyet 

Jézus övéinek nagyon sokszor mondott el: „ Ne féljetek!” Ne 

féljünk bátrak lenni, ne féljünk magyarnak lenni! Bármerre is 
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induljunk el a 

nagyvilágban, mindig 

bátran vállaljuk, honnan 

jöttünk, kik vagyunk, és 

hogy magyarok 

vagyunk!  Legyünk 

büszkék őseink 

hagyatékára, és tegyünk 

meg mindent azért, hogy 

példájuk és tanításuk 

szerint járjunk, de 

nemcsak mi, hanem 

gyermekeink is!  

A szívhez szóló 

szavak után 

napköziseink ünnepi 

műsora következett, 

melyet énekkaros 

gyerekeink dalai tettek 

még hangsúlyosabbá, 

meghittebbé. Nagy 

tisztelet illeti a gyerekek 

szüleit, akik fontosnak 

tartották, hogy ezen szép 

napunkon ünnepi díszbe 

öltöztessék a gyerekeket 

külsőleg is, nem csak a 

szívükben. Akik 

megtehették, eljöttek 

megnézni 

megemlékezésünket, 

akik pedig a munka 

miatt nem engedhették 

meg maguknak, onnan a 

nagymamák, nagypapák 

jöttek el gyönyörködni 

unokájuk szereplésében. 

Köszönöm szépen 

mindenkinek! 

     Az ünnepi 

műsort a kopjafánál 

legkisebbjeink, az 

óvodások verse és a 

koszorúzás zárta. Így 

ünnepeltünk mi, 

kossányisok, szívből, 

igazán! 

 

 

                                                                  

Pócsa Ágnes 
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Donászy Magda 
Csillag 

Fényes csillag vagyok, 

Odafenn az égen. 

Sokszor utaztam már, 

A Göncölszekéren. 

Van sok kispajtásom, 

Csillagfiúk-lányok. 

A tejúti csillag, 

Óvodába járok! 

 

 

 

Az emberek évezredek óta figyelik az éjjeli égboltot, és próbálják megérteni, hogy vajon mit is 

üzennek nekik a fénylő csillagok. Mi is valójában a csillagászat? A csillagászat az űrt és annak részeit, 

a csillagokat, a Holdat, a bolygókat és egyéb égitesteket kutató tudomány. E tudományból ovis szinten 

mi is kaphattunk egy kis ízelítőt. A falunktól nem messze, Ógyalla központjában található 

a csillagvizsgáló. Megtekinthettük a  távcsöveket, teleszkópot, a csillagok vizsgálatához szükséges 

műszereket, kisebb-nagyobb kütyüket, majd sor került egy mesefilm vetítésére, melynek címe Tehén 

a holdon volt. A gyermekeknek nagyon tetszett. A mese után átvonultunk a Planetáriumba, ahol újabb 

csoda várt bennünket . Szemünk elé tárult a világűr. A kupolára vetített égbolt, melyen felfedezhettük 

a szabad szemmel látható csillagokat, bolygókat, csillagképeket. A vetítésen belül megismerhettük  az 

első Holdra lépő űrhajóst is, az űrállomást, az űrhajók kilövését,valamint kis mesét láthattunk 

Stelláról, a kiscsillagról.  

Most már mi is elmondhatjuk, hogy a csillagok közt jártunk. A fiúk közül most már többen 

szeretnének űrhajósok lenni. 

„Ha veszel, megtelik a kezed, ha adsz, megtelik a szíved.“ 

A márciusi könyvhónap alkalmából, mint minden évben, most is  

ellátogattunk az iskolai és a falusi könyvtárba. Az óvodások a fantázia 

szárnyán repültek a mesék birodalmába. Már sokszor beszélgettünk róla, 

hogyan kell a könyvtárban viselkedni, a könyvet hogyan lapozgatjuk, és 

hogyan kell rájuk vigyázni. Fontos információkat tudtunk meg 

a könyvekről, arról, mi minden fér bele 

egy kis könyvbe. Megbeszélgettük 

azt is, ki is valójában az író, az 

illusztrátor, valamint 

hogy van a könyvnek eleje, hátulja és lapjai, melyek 

meg vannak számolva. Egy nagyon kellemes napot 

tölthettünk el a könyvtárakban a könyvek 

böngészésével, meséléssel, beszélgetéssel. 

Boldogan, élményekben gazdagon és egy-egy 

kikölcsönzött könyvvel a kezükben meg persze 

sok-sok új  információval térhettünk vissza az 

óvodába. 
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A falumúzeumban sok-

sok régiséget tekinthettünk 

meg, amiket sikerült 

összegyűjteni. Láttunk ott régi 

bútordarabokat, tárgyakat, 

képeket és természetesen 

népviseleti ruhákat. A falumúzeumban 

elhelyezett tárgyak, bútorok betekintést nyújtanak 

őseink mindennapjaiba. Szentpéter a múltban is vallásos, 

főleg katolikus falu volt. Erről tanúskodnak az ott 

elhelyezett vallásos relikviák, képek, szobrok, imakönyvek 

stb. 

Ovisainknak az almáriumnak nevezett üveges ládikó 

tetszett a legjobban, amelyben a szentpéteri népviseletbe 

öltöztetett babák voltak kiállítva.  

„Maradjunk hűek hagyományainkhoz!“ 

Az ovis kisgyermeknek úgy meséljük 

el az ünnepet, hogy idegen katonák jöttek be 

országunkba, akik elvitték a magyar emberek 

ennivalóját, szekereken a búzát, így nem 

tudták megőrölni a malomban, és nem tudtak 

kenyeret sütni belőle, és elrabolták 

a teheneiket, így nem jutott tej a gyerekeknek. 

Az idegen katonák, amit tudtak, elvettek, és 

aki nem fogadott szót, azt börtönbe zárták 

vagy lelőtték. Meséltünk a gyerekeknek 

a díszes katonai ruhákról, hogy milyen 

fegyverrel harcoltak, milyen a szuronyos 

puska, az ágyú, a kard, megmutattuk, hogyan 

kell  menetelni,sorakozni. Dobolhattak műanyag tálon fakanál dobverővel ritmusra, és énekeltük az 

Aki nem lép egyszerre című dalocskát. Az oviban készítettünk zászlókat, kokárdát és olyan díszeket, 

amelyek szimbolizálják az ünnepet. Énekeltünk, verseltünk az ünnepről. Részt vettünk a kopjafánál 

zajló ünnepségen és koszorúzáson.      Kovács Otília 

 

 

 

 

 

 

Korbel Erika – 4. osztály Baláž Evelyn – 1. osztály 
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 Eseményekben és versenyekben gazdag időszakot tudhatunk magunk mögött. A téli és a 

kora tavaszi időszak nagyon igényes volt számunkra, egymást érték a különböző vetélkedők és 

versenyek. 

 December 14-én került sor az ógyallai alapiskola szervezésében a Feszty-vetélkedőre, melyen 

már hagyományosan mindig részt veszünk. A jó hangulatú és érdekes feladatokat tartalmazó 

műveltségi vetélkedőn iskolánkat egy háromtagú csapat képviselte: Beke Vivien, Keresztes Botond 

és Marikovecz Péter, akik a versenyben a hatodik helyet szerezték meg. 

 A januári felkészülős időszakot követően egymás után zajlottak versenyeink. 

 Február 10-én a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny járási fordulóján jártunk. Iskolánkból 

két hetedikes és két nyolcadikos tanuló készült e megmérettetésre: Viczena Enikő, Szabó László, 

Beke Vivien, Valakovič Mária. Négyük közül Viczena Enikő lett a legsikeresebb, aki az országos 

összesítésben a 18. helyet szerezte meg, s ez azt jelentette, hogy bekerült az országos döntőbe, melyre 

április folyamán kerül sor. A többi tanulónk is sikeresen helyt állt, s a középmezőnyben végeztek. 

 Február 13-án zajlott le a Bendegúz NyevÉsz verseny iskolai fordulója, melybe a 3. 

évfolyamtól a 8.-ig kapcsolódtak be a gondolkodtató játékos feladatokat kedvelők. Összesen 16 tanuló 

mérettette meg magát, s közülük 11-en tovább is jutottak a párkányi területi döntőre. Ez a forduló is 

lezajlott már március 17-én, s most kíváncsian várjuk az eredményeket.   

 Február 14-én a történelem olimpia járási fordulója következett. Iskolánkból két tanuló készült 

a versenyre, melyre bizony nagyon sokat kellett tanulniuk. Kajan Dóra és Molnár Andor becsülettel 

helyt állt a rendkívül igényes versenyben. Dóra 5. lett, Andor pedig a 9. helyen végzett. 

 Február 16-án rendeztük meg a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 

Verseny iskolai fordulóját. A szavalni szerető diákok már hónapok óta 

készültek, és rengeteget gyakoroltak, hogy a lehető legjobb formájukban 

legyenek a versenyen. Összesen 28 tanuló kapcsolódott be a 

szavalóversenybe, melynek legjobbjai az alábbi tanulók lettek: 

I.kategória 

Vers 

1. Bukovszky Borbála 1.o.  

2. Pivoda Jázmin 3.o.  

3. Palugyai Dávid 3.o. 

 

Próza 

1. Szabó Natália 2.o.  

3.Palugyai Bence 3.o.  

 

II.kategória 

Vers 

1. Žigo Boglárka 5.o.  

2. Zsidek Zoé 4.o.  

3. Zsidek Orsolya 6.o.  

III.kategória 

Vers 

1. Kajan Dóra 7.o.  

2. Kajan Angelika 8.o.  

3. Valakovič Mária 8.o.  

 

Ezek a tanulók képviselték iskolánkat az ógyallai körzeti fordulóban, s eredményeik alapján itt 

csatlakozott hozzájuk Pilinszky Evelyn és Šulák Krištof Samuel. Tanulóink Ógyallán is kiválóan 

teljesítettek, hiszen négyen továbbjutottak a komáromi járási fordulóba: Bukovszky Borbála, Šulák 

Krištof Samuel, Pilinszky Evelyn és Valakovič Mária. Közülük ketten ott is aranysávosok lettek: 

Bukovszky Borbála és Šulák Krištof Samuel, akik izgatottan várják a március végén sorra kerülő 

kerületi fordulót, az országos elődöntőt. 

 Március 3-án a mocsi alapiskolában jártunk. Már több éve rendszeresen meghívást kapunk 

a Nehéz Ferenc műveltségi vetélkedőre, melyre idén a Beke Vivien, Valakovič Mária, Keresztes 

Botond és Marikovecz Péter alkotta csapat nevezett be, s a versenyen a negyedik helyet szerezték 

meg. 

 Március 13-án négy tanulónk vett részt a Felvidéki Református Szavalóversenyen, melyet 

Alistálon rendeztek meg. A legeredményesebb Bukovszky Borbála lett, aki aranysávosként 

továbbjutott a verseny következő fordulójára. 

 A versenyekben különösen gazdag időszakunk valóban termékeny volt, hiszen nagyon szép 

eredményeink születtek. Nem csak a nyerteseknek, de minden résztvevőnek szívből gratulálok, mert 

mindannyian sokat dolgoztatok és tanultatok, hogy eredményesen képviseljétek iskolánkat! 

                                                                                                                        Lacza Aranka 
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 A X. Feszty-Kép rajzversenyen, melyet az ógyallai Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda 

szervezett, a 2. kategóriában Urbánek Petra második lett.  A 3. kategóriában  Zsidek Dóra 

a harmadik  helyen végzett, Kajan Dóra pedig megkapta a rajzpályázat különdíját. 

 A következő rajversenyen, ahol eredményesek voltunk, a „Zdravie-hodnota hodnôt“ című 

képzőművészeti verseny volt. A versenyzők több témát is választhattak, az alsó 

tagozatosoknál Palugyai Dávid rajzát az első, Pócsa Erik rajzát pedig a második helyre 

értékelték. A felső tagozatosoknál Hegedűs Krisztína rajza a második lett. 

 Országos eredményeink is születtek, a XVI. Ferenczy István Képzőművészeti Versenyen 

Zsidek Lilla tájképrajzával a harmadik lett, Kajan Dóra pedig Tompa Mihály portréjával 

elismerő oklevélben részesült. 

Mgr. Konkolyi Ferenc 

 

Urbánek Petra–4.o.  

 

 

Zsidek Lilla – 4. osztály 

Kajan Dóra – 7. osztály 

Kajan Dóra – 7. osztály 
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Nem tudok rajzolni, nekem ehhez nincs kedvem, úgysem lesz jó… ilyen és ehhez 

hasonló felkiáltások hangzanak el gyakran a gyerekek, sőt sokszor még a felnőttek körében is, 

ha rajzolásról, festésről, kézműveskedésről esik szó. Nem kis fáradságba kerül ezt kinevelni a 

gyerekekből, és igazi, jóleső, minden gondot feledtető alkotásra bírni őket. A kezdeti 

nehézségeket legyőzve aztán annyira elmerülnek a tevékenységükben, hogy ki tudják zárni a 

külvilágot, és gyönyörű értékes művek születnek kezük alatt. 

      A Kossányi rajzversenyen elért eredményeinken felbuzdulva már nem kellett 

győzködni őket, mikor új versenykiírások érkeztek, hogy nevezzünk be. Az ógyallai iskola 

által meghirdetett Rege a csodaszarvasról c. rajzversenyre több pályaművet is küldtünk, és 

nagy-nagy örömünkre Urbánek Petra 4. osztályos tanulónk 2. helyezést kapott. 

A következő a marcelházi iskola által az egészséges életmód témára meghirdetett rajzverseny 

volt, melyen szintén helyezést szereztünk, mégpedig kettőt. A legszebb mosoly kategóriában 

1. helyezést kapott Palugyai Dávid 3. osztályos tanulónk, a Bölcsességfog kategóriában 2. 

helyezést kapott Pócsa Erik 2. osztályos tanulónk. A kiértékelésekre a karácsonyi szünet előtt 

került sor, mondanom sem kell, mekkora volt a boldogság.  

A hosszú szünet után, megérkezve birodalmunkba, melyet újra sikerült szépítenünk, a 

Jézuska új függönyökkel és ülőgarnitúrával valamint babzsákokkal ajándékozott meg 

bennünket. Igazán csodás, megnyugtató légkörben tudunk dolgozni és játszani. Igyekszünk is 

szépítgetni, rajzainkkal díszítgetni, és természetesen nagyon vigyázunk mindenre. Ennyi 

ajándék után belevetettük magunkat az alkotásba, hiszen rajzverseny kiírások érkeztek újra. 

Több rajzot készítettünk az ógyallai csillagvizsgáló által meghirdetett Mit tudsz a csillagokról 

c. kiállításra. Ezzel párhuzamosan készültünk az aranyosmaróti Kulcs az aranyvárostól c. 

képkiállításra is. Végül a Mária Rádiótól is kaptunk felkérést, és oda is készítettünk egy 

pályaművet. Az alkotások elkészültek, az eredményhirdetés még várat magára. 

       Kitavaszodott. Nagy örömünkre a kinti játszóterünk is megújult. Új mászókát, 

kosárlabda palánkot és hintát is kaptunk. Szabad időnket már a játszótéren töltjük, hiszen 

tudjuk, ép testben ép lélek rejlik.              

                                                                                         Pócsa Ágnes 

    

Urbánek Petra – 4. osztály 

Palugyai Dávid – 3. osztály 
Pócsa Erik – 2. osztály 



 

15 
 

Sportrovat 2016/2017 – 2.szám 

Decemberben második alkalommal 

kaptunk meghívást a már hagyományosnak 

mondható röplabda tornára, amelyet 

a komáromi Spartak UJS röplabda klub 

szervezett a Munka Utcai Alapiskola 

tornatermében. 

Két kategóriában  indultunk, a kezdők 

csoportját Pócsa Erik, Török Kristóf és 

Marikovecz Zoltán képviselték, akik a 6. 

helyen végeztek.  A haladók csoportját az 

idősebb tanulóink alkották Gabriel Daniel, 

Holec Dániel, Sárközi Péter és Zsidek Zoé 

személyében. A döntőbe jutva szerezték meg 

a 4. helyezést. 

Asztaliteniszező lánycsapatunk 

Nyitrán a kerületi versenyen a negyedik helyet 

szerezte meg, ami számunkra nagyszerű siker. 

A csapatot Csintalan Anna, Kiss Boglárka és 

Róžáš Viktória alkotta.  

A fiúk  szintén eljutottak a kerületi 

versenyre, ahol a 7. helyen végeztek. 

Acsapatot Kolarovský Dávid, Kiss Dominik, 

Marikovecz Dávid és Péter alkották. 

Asztaliteniszben a járási egyéni 

bajnokságon Kiss Boglárka a második, 

Csintalan Anna a harmadik helyet szerezte 

meg. 

A márciusi Kossányi Kupára most 

három iskola fogadta el a meghívásunkat, az 

izsai, az ógyallai és a szentpéteri szlovák 

iskola. A tornára iskolánk két csapattal  indult. 

Az A csapatunk (Keresztes Botond, 

Marikovecz Péter és Dávid, Kolarovsky 

Dávid, Kiss Dominik és Csonka Nikolas) 
a második, a B csapatunk (Török Dominik, 

Csonka Dávid, Holec Dániel, Kolarovsky 

Richárd, Kelkó Máté és Takács Zoltán) 
a hatodik helyen végeztek. A tornát az ógyallai 

Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda csapata 

nyerte meg.  

 

Birkózásban Csémy Pál a Kúr Géza 

emlékére rendezett „XIV.Memoriál Kúr Géza 

2016“ versenyen a 42 kg-os súlycsoportban az 

első helyen, testvére, Csémy Dániel a 38 kg-os 

súlycsoportban szintén az első helyen 

végeztek. 

Sakkban Csémy Dániel a XXV. 

Bábolnai Sakkfesztiválon az alsó fiúk 

kategóriájában az első helyen, testvére Csémy 

Dávid a harmadik helyen végzett. 

A „Pohár Euro Press Kupán Csémy 

Pál a második,Csémy Dávid a harmadik 

helyen végzett. 

A kerületi lövészeti versenyen 

Vágsellyén egyéniben Kovacsics Panni az 5., 

Ladányi Tamás pedig a 7. helyen végzett. 

Konkolyi Frenec 
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„Közismert, hogy a sport örömforrás. A mozgás örömét valamennyi egészséges ember 

megtapasztalja, de emiatt játsszanak a gyerekek mozgásos játékot, mert élvezik a testi 

ügyességet. Így mi, felnőttek is megérezzük a mozgás feszültségoldó hatásait is. Szánjuk 

egészségünkre hetente a 168 órából testedzésre 3x1 órát, vagy naponta 

félórát. Tapasztaljuk, érezzük meg, hogy a jó közérzet, az egészség elmaradhatatlan 

kelléke a rendszeres testedzés, a sportolás.”   

(Monspart Sparolta) 
A kellő testedzésben gazdag életmód elősegíti 

többek között: 

 a jobb közérzetet, 

 a nagyobb állóképességet, 

 a test és lélek harmóniáját, 

 az erősebb, aktív izomzatot, 

 a szív és keringési rendszer – azaz a „motor”jó 

teljesítőképességét, 

 a csontritkulás kisebb mértékét, 

 a tüdő, a légzés hatékonyságát, 

 az izomtömeg és az izomerő növelését, 

 a tökéletesebb testtartást, 

 a jobb megjelenést, 

 a biztonság érzését, 

 a rugalmas alkalmazkodást, 

 az önbizalom, az öntudat növekedését, 

 a határozottságot, a dönteni tudást, 

 a versenyképességet, a küzdeni tudást, 

 munkavégzés teljesítőképességét, 

 esetenként a társadalmi – társas kapcsolatok, 

támaszok létesítését. 

A kampány ereje 
Rendszeresen sportolni, mozogni – 

egyszerűbb, mint gondolnád. 

Rengeteg olyan akadály lehet, amely megnehezíti 

a sportolás elkezdését vagy szokássá válását. 

Ezek között belső akadályok, hiedelmek is 

lehetnek („nem fogom bírni”, „nem nekem való”, 

„kinek van rá ideje?”, „többet árt az egészségnek, 

mint használ”, „drága”, „nehéz megszervezni”, 

stb.), amelyek hatására úgy tűnik, hogy a 

rendszeres mozgás „bonyolult dolog”. Ezért 

közelebb kell hozni az emberek mindennapi 

életébe az egészséges életmód előnyeit, hatásait, 

hasznosságát, s érzékeltetni kell, hogy az 

egészséges életmód nem valami egzakt, 

bonyolult, megvalósíthatatlan feladat. 

A mozgás az egyik legjobb örömforrás. 

Az emberek gyakran büntetésként élik meg, hogy 

mozogniuk kell, pedig néhány alkalom után 

megéreznék, hogy a mozgás örömöt okoz, 

felszabadít, már azonnali hatásként is oldja a 

stresszt! Bizonyított tény, hogy aki rendszeresen 

mozog, boldogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak 

érzi magát, és önbizalma is nő! („Nem vagy jól? 

Sportolj!”; „A sport egy lehetőség, élj vele”) 

A testmozgás a legjobb orvosság. Az 

emberi szervezet valójában úgy épül fel, hogy 

egy mozgásban gazdag életmódot szolgáljon. A 

„civilizációs” megbetegedések kialakulásának 

kockázatát fokozza a nem megfelelő táplálkozás, 

a krónikus stressz és az elegendő testmozgás 

hiánya! 

A sportolásra is rá lehet szokni” – 

„Legyen a sport a szenvedélyed! 

A szokások automatikusan működnek, és 

rengeteg időt töltünk szokásainkkal. Ezek között 

lehetnek egészségünkre hasznos és káros 

szokások egyaránt. A szokások megváltoztatása 

nem egyszerű feladat – a legtöbbször egy szokás 

egy másikra cserélhető. Az új szokásnak is 

„helyet kell csinálni”, időben, energiában, 

figyelemben – ez legtöbbször más tevékenységek 

(szokások) csökkentésével, leépítésével lehet. 

Közös mozgás – erősebb barátság.  

A közös sportolás lehetőség a rendszeres 

találkozásra. A sport, az egészség, a közösség és 

a jövő mindenkinek fontos érték. Olyan 

élethelyzetben, amikor hirtelen mindenre 

„kevesebb az idő” (munkába állás, gyermek 

születése stb.; elsőként említett célcsoport), a 

rendszeres sport és a barátokkal való találkozás is 

veszélybe kerül. A kettőt össze lehet hangolni, s 

így mindkettőt meg lehet menteni. 

SPORTOLJ 3X 1 ÓRÁT! 

 
Mgr. Konkolyi  Ferenc, Forrás: sportolnijo.hu/miert-sportoljak 
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Végre eljött a várva várt nap, mikor megismertük a sokaknak még ismeretlen 

síelést. 

 De hadd kezdjem a legelején. Az utunk zavartalanul telt. Érkezéskor kipakoltuk a 

csomagjainkat és felszereléseinket. Megkaptuk a szobáink kulcsait és berendezkedtünk. Egy 

szobában négyesével szállásoltak el minket. A szobák otthonosnak tűntek. Hárman a galérián 

aludtunk, egyikünk pedig lent. Az étel elég pocsék volt az elején, de napról napra jobban 

ízlett. A sípálya a hotellel szemben volt. Naponta kétszer mentünk le a pályára, gyalog… Az 

első két napban az amatőr pályán gyakoroltunk. Itt megtanultuk az alapokat. Elég sokat 

estünk, de ez hozzátartozik a síeléshez. A harmadik napon átmentünk a közepes pályára, ahol 

már pezsgett az élet. Rajtunk kívül még rengeteg ember száguldott le a lejtőn. Délelőtt még 

lassan és megfontoltan csúszkáltunk le, de délutánra gyorsnak nevezhető tempót diktáltunk. A 

nap végén fáradtan kullogtunk vissza a hotelig, ahol várt ránk a ’’finom’’ vacsora. A negyedik 

napon nem történt semmi érdekes. Esténként biliárdoztunk vagy pókeroztunk, tartalmas 

beszélgetések mellett. Az ötödik nap reggelén összecsomagoltunk, lehordtuk a csomagjainkat 

és elindultunk egy utolsó csúszásra.  

 Mindezek után fájó szívvel indultunk haza. A haza utunk sem volt túl izgalmas, 

fáradtan bámultunk ki a száguldó vonat ablakán, arra gondolva, de jó lenne csak még egyszer 

lecsúszni. 
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Karácsonyi kézműves foglalkozások  

„vintage” stílusban 

Gyerekként mindig kreatívak vagyunk. Minden kicsi fest, rajzol, hajtogat, barkácsol, 

művészkedik, próbálkozik azzal, hogy valamilyen módon kifejezze önmagát. A 

gyerekek képesek észrevenni a legapróbb dolgokat is és örülni neki. Hagyomány, 

mert évek óta megrendezzük a karácsonyi kézműves foglalkozást. Hagyomány, 

mert évszázados emlékek törnek felszínre és adódnak át az utókornak. Miért 

„vintage“ stílust választottuk? Mert az emberek előbb-utóbb mindig 

visszanyúlnak a régi dolgokhoz. Legyen az zene, ruha, hajviselet, smink vagy épp 

dekoráció. Erről szól a vintage. Régi hangulatú, kopottas, csipkés és natúr elemek 

kivitelezése a modern világban. Többnyire a pasztellszínek jellemzőek erre a 

stílusra, melyeket párosíthatunk, vagy magában is alkalmazhatunk egy-egy 

alkalom vagy ünnep esetén. Természetesen erre karácsony idején is van lehetőség, 

így nézzük, mit hozott nekünk a vintage karácsony. Ez a stílus azért fantasztikus, 

mert sok esetben nem szab határokat, könnyen ötvözhetjük más színekkel, de 

önmagában is megállja a helyét. Ezt bizonyították az általunk felkínált 

foglalkozások is. Gyerekek és felnőttek letelepedtek barkácsasztalaink mellé, és 

örömmel alkottak díszdobozokat, karácsonyi asztaldíszeket, kopogtatókat, 

fenyőfadíszeket, apró ajándékokat, mécseseket. Mindenki megtalálta 

foglalkozásainkban az ünnep hangulatát. 
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Könnyű fejtörők, te vajon hányra tudod a 

választ? 

A biciklitolvajokat a rendőrök triciklin üldözik. 

Összesen 10 keréken gurulnak. Hány biciklit loptak 

el? 

Az amerikai-kanadai határon lezuhan egy utasszállító 

repülőgép 15 óra 29 perckor. A repülőn 37 férfi, 49 

nő, 15 gyerek utazott plusz a 8 légikísérő, 2 pilóta, 3 

technikus. Melyik országban fogják eltemetni a 

túlélőket? 

Hány feje van az embernek? 

Dani elhatározta, hogy ezen túl hétfőn, szerdán és 

pénteken mindig igazat fog mondani, más napokon 

mindig hazudik. Egyszer azt mondta a barátjának: 

„Holnap igazat fogok mondani.” Melyik napon történt 

ez? 

A kapitány hajója most 40 éves. Kétszer annyi idős, 

mint amennyi a kapitány volt akkor, amikor a hajó 

annyi idős volt, mint a kapitány most. Hány éves most 

a kapitány? 

A folyó egyik partján állsz, a túlsó oldalon van egy 

barackfa. Hogyan mész át a másik oldalra nyáron? 

Van egy csónakod így át tudsz evezni. És télen, 

hogyan mész át barackot enni? A folyó befagyott, így 

nem tudsz csónakkal menni. 

Egy béka egy 30 m-es kút alján csücsül. Naponta egy 

nagy ugrásra van ereje, ami 3 m-rel viszi feljebb, de 

éjszaka álmában 2 m-t visszacsúszik. Hány nap alatt 

menekül meg a kútból? 

Egy datolyaparti mulatságra selyemmajmok és 

aranyhörcsögök voltak hivatalosak. A nyitótáncon 13 

selyemmajom vett részt, közülük 8 volt fiú. A 

mulatságra összesen 22 fiú érkezett, és 8 aranyhörcsög 

lány. Hányan voltak a selyemmajmok és 

aranyhörcsögök összesen? 

Meghalt az öreg arab. Végrendelete szerint a két fia 

közül az örökli mesés vagyonát, amelyikük tevéje egy 

verseny során LEGLASSABBAN ér a legközelebbi 

oázisig. A végrendelet felolvasása után a két fiú tevére 

pattant, és gyors iramban elindultak. Miért? 

A szobának négy sarka van. Minden sarokban ül egy 

macska. Minden macskával szemben három macska 

ül. Minden macska farkán ül egy macska. Hány 

macska van a szobában? 

 Megoldások: 2/Egyikben sem/5/Szombat/30/Sehogy, 

mert télen nem terem barack./28/35/Előtte tevét cseréltek 

egymással./4 

Összeállította: Bencsík Eszter–9. osztály 

 

Intézményünk támogatói: 
A Kossányi József Alapiskola és Óvoda mellett működő Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, 

Szentpéter Község Önkormányzata, Kossányi család, Jövő Gyermeke Polgári Társulás,  

Bethlen Gábor Alap, Rákóczi Szövetség, Szerencsejáték ZRT, Nyitra Megye Önkormányzata 

Hamran Tibor,  

 Ing. Majtán János, 

Bagin Béla, Kelko László, 

Krnáč Ottó, Zsidek Vilmos, 

Szabó Norbert, 

Miklósi József,  

Nyul Mária,  

Ölveczky család, 

Mgr. Kovács Tibor 

Nyul Gábor, Žigó Csaba, 

Csíkel Sándor, Zsidek Imre, 

Keszegh Mária, Urbánek Róbert, 

Horváth József,  

Markovics Péter 

 Csere Krisztián,  

Ing.  Jobbágy Jolán, 

Gabriel család 

és még sokan mások

 

Kiadja a Kossányi József Alapiskola és Óvoda 

Szerkesztők: Keresztes Botond, Bencsík Eszter 

Segítő tanítók: Bencsík Ágnes, Csalava Gizella, Kajan Anikó, Konkolyi Ferenc, Kovács Otília, 

Lacza Aranka, Palugyai Árvai Adrianna, Pócsa Ágnes, Sárközi Anasztázia, Sykora Adrianna 

Tördelő: Fekeč Péter 

Főszerkesztő: Fekeč Péter 

 



 

20 
 

 

 


