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Laki Matek nyolcadszor… 

 2012. október 30-án 9:00 órai 
kezdettel került sor házi 
matematikaversenyünk megnyitójára. 
Bartalos Daniela szavalata után az 5-6. 
osztályosok énekkara szórakoztatta a 
vendégeket népdalokkal. Ezek után iskolánk 
igazgatónője, Kosár Mónika köszöntötte a 
lelkesen figyelő jelenlevőket, majd Kovács 
Orsolya segített a versenyzőknek átismételni 
az oszthatósági szabályokat egy versikével. 
Községünk polgármestere, Bartal András 
mérnök úr is felszólalt, és sok sikert kívánt a 
tanulóknak.  
 A megnyitó után Bajcsi Barnabás, a 
verseny szervezője tartott eligazítást, majd a 
tanulók az utasításoknak megfelelően 3 
csoportra oszlottak, és a kijelölt 
tantermekben megkezdődött másfél órás 1. 
forduló. A felkészítő tanárok sem unatkoztak 
ezalatt, nekik Károlyi Károly, a Tolna Megyei 
Matematikai Tehetségkutató Alapítvány 
elnöke tartott előadást geometriai 
feladatokkal. Délben a meghívott vendégek a 
hazai versenyzőkkel együtt ebédeltek az 
iskolakonyhán, ahol a 8-9.-es lányok 
szolgáltak fel. Kis pihenő után megkezdődött 
a délelőtti megoldások javítása, miközben a 
2. forduló is elindult. A délelőttől eltérően 
itt az egyes évfolyamok nem külön 
feladatokat kaptak, hanem az iskolák 
csapatai közösen oldottak meg egy-egy 
számkeresztrejtvényt. A felkészítő tanárokat 
az egész nap folyamán iskolánk tanárai 
szórakoztatták, miközben saját készítésű 
szendvicsekkel, pogácsákkal és 
süteményekkel kínálták őket. Rövid 
várakozás után megszületett az eredmény, a 
délelőtti egyéni, és a délutáni 
csapatmegoldások eredményeit összesítették, 
és kihirdették a helyezéseket.  
 Nagy örömünkre és meglepetésünkre 
hosszú idő után ismét a Laki A csapat vihette 
el a győzteseknek járó plakettet. A 2. helyen 
a megyeriek, 3. helyen pedig az ekeliek 
végeztek, a Laki B csapat sem maradt le 
nagyon, hiszen az 5.-ek lettek. Minden 
versenyző könyvjutalmat és oklevelet is 

kapott, 3 versenyzőt pedig egyéni jutalomban is 
részesítettek. 
Legeredményesebb: Macejko Dávid–Lakszakállas 
 
A győztes csapat tagjai:Macejko Dávid – 8.o., 
Barthal Nikolas – 7.o., Lengyel Barbara - 6.o. 

 

Gratulálunk!!! Kovács Orsolya, Santúr 

Alexandra, Lengyel Barbara 

 

Pályaválasztási szülői 
értekezlet - börze 

2012. november 13-án meghívásunkra 
10 középiskola képviseltette magát, és tárta 
elénk kínálatát a 8-9. évfolyam tanulóinak és 
szüleiknek. Tallósi Tímea pályaválasztási 
tanácsadónk szervezésében személyesen is 
feltehették kérdéseiket az egyes 
szakközépiskolákról, hogy megkönnyítsük 

számukra a választást, mely a gazdag kínálat 
miatt egyáltalán nem könnyű. 9.-es diákjaink 
minden évben 2 alkalommal látogatnak el a 
középiskolák börzéjére, de a nyitott napokat is 
kihasználják, hogy minél több információt 
tudjanak beszerezni, mielőtt véglegesen 
eldöntik, hol is szeretnék majd folytatni 
tanulmányaikat. Ezzel a saját kis börzénkkel 
a középiskolákkal fennálló kapcsolatunkat is 
szerettük volna tovább ápolni és megőrizni.  

Krascsenics Renáta 

 

Őszi dal (részlet) 

„A lomb a fákról halkan lepereg, 
Völgyek ölét is a köd üli meg. 
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Ólmos felhők irigyen betakarják 
A fényes nap mosolygó, kedves arcát.                               
Vége a csókos, arany napsugárnak, 
Ez már az ősz, a hervadás, a bánat.” 

Kiss Menyhért 
 
 

DECEMBER 1. 
 Az AIDS ellenes világnap 
 

Iskolánk minden évben bekapcsolódik a 

Piros szalagok (Červené stužky) országos 

rendezvénybe, projektbe. A 6-9. évfolyam 

tanulóinak Simonics Éva tanító néni tartott előadást 

magáról az AIDS betegségről, annak megelőzéséről 

és elkerüléséről. Két csoportban hallgattuk végig az 

előadást, melyhez prezentációt is vetítettek. Mivel 

az órából még maradt egy kis idő, elbeszélgettünk a 

témáról kissé részletesebben, leginkább a mi 

kérdéseinkből kiindulva. Az 5.-esek is 

hozzájárultak a projekthez, ők rajzokat készítettek, 

ahogy a nyolcadikosok is. A nap végén kitűztük a 

piros szalagokat, piros lufival a kezünkben pedig 

megformáztuk az udvaron ugyanezt a szalagformát, 

mely a világon mindenhol az AIDS ellenes harc 

jelképévé vált. A projektet koordináló tanító néni a 

fotókat, a legszebb rajzokat továbbította az 

országos projektet szervezőknek. 

 

 

Kovács Orsolya 

 
 

Mindenszentek… 
 

„Megyek a temetőbe emlékezni, 
Könnyes szemmel felidézni… 

Gyertyát gyújtok nagypapámnak, 
És bánatosan sírdogálok. 

Hiányzik, de nincs mit tenni, 
Nem tudom megváltoztatni, 

Csak könnyes szemmel sírdogálni, 
Sírdogálni, s mindörökre emlékezni…” 

 

Kósa Réka, 5. osztály 

 

ADVENTI HANGULATBAN…. 

   Az advent várakozást, készülődést jelent, és 
nagyon régi hagyománya van. December 4-én ezt 
nekünk is bemutatta két pozsonyi művész, 
mégpedig a református templomban, ahová az 5. 
órán az egész iskola átvonult. Leültünk a 
padokba, legelöl a nulladikosok, a karban pedig a 
kilencedikesek. Berger úr a zenét és a dalokhoz 
szóló magyarázatot szolgáltatta, a vele érkezett 
hölgy pedig képzett operaénekesként karácsonyi 
és egyházi dalokat adott elő.  Több ismert ének 
is elhangzott, köztük a Hallelujah is, melynek a 
refrénjét közösen énekeltük. A hangulatos 
előadás végén a Csendes éjt Modra Éva és Lőrincz 
Orsolya énekelte el nekünk. A koncert 45 percig 
tartott, utána pedig vissza kellett zökkennünk az 
iskolai életbe… 

Kósa Réka 
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Számunkra mit jelent a 
karácsony? 

Orsi: “ Én a meghitt hangulatot szeretem a 
karácsonyban, azt, amikor összejön a család, 
és együtt ünnepelünk.” 
Szandi: “ Számomra a karácsonyfa jelenti az 
igazi boldogságot, és persze az, amikor este a 
karácsonyi asztal mellé leül végre az egész 
család.” 
Kinga: “ Én azt szeretem a legjobban, amikor 
összegyűlik a család, és mind együtt díszítjük 
a karácsonyfát.” 
Ákos: “Én a karácsonyban Jézus szeretetét 
szeretem. A megajándékozás öröme az 
emberben egy olyan hangulat, amely az 
életünkben a legfontosabb öröm. Az első 
lépésem ehhez a fa feldíszítése…” 
Réka: “Szerintem mindenki szereti a 
karácsonyt, hiszen izgulunk, hogy mit 
kapunk, összeülünk, beszélgetünk. A szülők is 
otthon vannak végre, és a hangulat is 
fantasztikus. Nagyon szeretek díszíteni is.” 
Daniela: “Szerintem a karácsony az év 
legszebb időszaka, és nem csak az 
ajándékozásról szól. Anyunak sokat szoktam 
segíteni a főzésben, a mézeskalácsházat 
dédivel szoktuk készíteni, össze is szokott 
dőlni, de legalább megvolt az élmény. Az 
asztalt apuval terítjük meg.” 
Barbi: “Nemcsak otthon, hanem az iskolában 
is készülünk a karácsonyra. Nagy örömmel 
díszíti minden diák az osztályt, hogy az övék 
legyen a legszebb. A karácsonyi műsorra is 
megkezdődtek a próbák. Mindenki nagyon 
várja már az utolsó napot, amikor a műsor 
megtintése után a Mikulás elhozza a 

csomagokat, utána pedig csapunk egy jó 
diszkót.”   

 

Karácsonyi zsibongó  

 2012. december 12-én az alsó 
tagozatosok ismét összeültek az iskolakonyha 
éttermében, hogy közösen zsibongva 

készítsenek szebbnél szebb karácsonyi 
díszeket. Nyírtak, ragasztottak, festettek és 
hajtogattak, az eredményt pedig minden 
kedves szülő otthon értékelhette. A gyerekek 
és tanárok karácsonyi dalok és zene mellett 
kézműveskedtek, az ötödikesek pedig adventi 
koszorúkat, asztaldíszeket készítettek a 
munka világa tanóra keretében.                      
Ügyesek voltatok!  

 

Korcsolyatanfolyam …. 

December 12-14. között a 6. évfolyam számára 

a tanítás rendhagyó módon zajlott. Csak az első 

2 órán tanultak, utána autóbusszal Tallósi Tímea 

és Rákócza Jeromos kíséretében a komáromi 

jégpályára utaztak. Olyan jól sikerült a 3 napos 

korcsolyatanfolyam, hogy hagyományainkhoz 

híven az utolsó nap már hokibotot is vihettek a 

fiúk. A havas táj és a napsütés megtette 

hatását, többen le is sültek…  

 

 

Mikulás-kupa 
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 2012. december 5-én ismét összecsaptak az 
alsó tagozatos fiúk, hogy összemérjék 
erejüket és ügyességüket, főként 
focitudásukat. Idén 7 csapatot sikerült 
felállítani a 4 osztálynak, így Bajcsi Barnabás 
tanító bácsi két csoportba osztotta őket. 
Fantasztikus hangulatban, mindent beleadva 
játszottak a srácok, igazán megküzdött 
minden csapat a helyezésekért. A napközisek 
is csatlakoztak, és az osztályfőnökökkel 
együtt szurkoltak a kis focistáknak. 
Természetesen az erőviszonyok döntőek 
voltak, így a hagyomány idén sem tört meg, 
győztek a legidősebbek.  

Mindenki csokit kapott a végén az igazgató 
nénitől, a győztes csapat pedig 1 éven 
keresztül az osztályában tudhatja a hatalmas 
vándorkupát.  

 
Íme az eredmények és az osztályok legjobb 
játékosai:  
 
1. hely: IV. osztály –  Kovács Márton Tibor 
2. hely: III. osztály A csapata – Ivan Tamás 
3. hely: II. osztály A csapata – Bereczk Attila 
4. hely: III. osztály B csapata 
5. hely: II.osztály B csapata 
6. hely: III.osztály C csapata 
7. hely: I.osztály – Rózsa Bence  
 

 

GRATULÁLUNK !!!! 

Koszorúcska 

December 15-én a kilencedikesek 
számára elérkezett az első bál estje, melyre már 

3 hónapja lázasan készültek Morva Pali bácsi 
táncóráin.  
„Nem is olyan régen még remegő térdekkel 
kezdtük minden hét szerdáján a táncpróbákat. 
Ahogy teltek a hetek, úgy lettünk egyre 
bátrabbak és ügyesebbek. Mivel a koszorúcska 
mindannyiunk számára nagyon fontos, ezért mi 
mindent elkövetünk, hogy a meghívott vendégek 
jól érezzék magukat. Reméljük, sikerül!”     

Kovács Orsolya 
Mindent megtettek…  A táncbemutató után a szülők-, 
majd a tanárok tánca következett, remekül sikerült 
is nekik. Az osztályfőnök számára „kis” 
meglepetéssel is készültek: Kovács Orsi beszéde 
után Lőrincz Orsi versben foglalta össze a gyerekek 
érzéseit, gondolatait, melyben megköszönték Tallósi 
Tímeának a sok törődést és gondoskodást. A 
megható ajándék átadása után egy dalt is énekeltek 
a már könnyeivel küszködő osztályfőnöknek.  
A gyerekek azonban még egy meglepetéssel 
szolgáltak a jelenlévőknek: a gyönyörű torta 
szeletelése közben az osztály költője néhány soros 
verset írt osztálytársai legjellemzőbb 
tulajdonságairól, mondhatjuk, eléggé szókimondóan, 
humorosan de őszintén. A megható pillanatok után a 
fergeteges bulit már csak a tomboladíjak kihúzása 
szakította meg egy rövid időre. Szülők és gyerekek, 
rokonok és tanárok fantasztikus hangulatban 
szórakoztak egészen hajnali 2 óráig, amikor iskolánk 
igazgatónője, Kosár Mónika, megköszönte a 
szervezőknek a szép estét, és kellemes karácsonyi 
ünnepeket kívánva bezárta a 2012-es 
koszorúcskát.                   Krascsenics Renáta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK… 

Tehetség + gyakorlás + kitartás = ? 

Kovács Krisztián, Mocsi Attila - 7.osztály 
Bugár Zoltán – 9. osztály 
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3 fiú, akik úgy gondolták, hogy amit 

szeretnek, amiben tehetségük van, azért 

többre is képesek, azért hajlandóak 

áldozatot hozni… Ti tudtátok, hogy 

mindhárman a Győri ETO futballistái? 

Megkérdeztük őket, hogy jutottak el idáig, 

hogy bírják a terhelést, mennyivel többet 

kell teljesíteniük, mint a többi, velük 

egykorú srácoknak…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krisztián és Attila - 7. osztály: 

 

„Nem szeretünk ezzel dicsekedni, 

szerintünk elég sokan tudnak már róla 

amúgy is. A terhelést jól bírjuk, mert 

nagyon szeretjük csinálni, imádunk focizni. 

Hetente 3 edzésünk van, szombatonként 

pedig meccset játszunk. Krisztián középcsatár, 

Attila pedig támadó középpályás.”  

 

Bugár Zoltán a 9. évfolyam tanulója – kicsit 

másképp… A 8. osztályt már a Győri ETO 

játékosaként kezdte bentlakásos iskolában. 

Nem adta fel azonban a laki iskoláját sem, 

mert úgy érezte, szüksége lehet még a 

szlovákiai alapiskolai bizonyítványára is. Így az 

évfolyamok bizonyos tantárgyaiból vizsgát 

tesz. A 8. évfolyamot sikeresen zárta, reméljük, 

a sok edzés mellett a kilencedik évfolyamot is 

be tudja majd fejezni! 
 

 
 
Törd a fejed! 

1. Egy faluban van 1oo1 ház, mindegyikben 4 gyerek 

lakik. A Mikulás úgy gondolta, hogy csak 95 gyerkőc 

volt rossz és csintalan, nekik virgácsot tett a 

csizmájukba. Hány gyerek kapott igazi csomagot? 

 

2. 1 gyerek 1 nap alatt 1o hógolyót dobott el. Akkor 2 

gyerek 2 nap alatt hány golyót hajított el? 

 

3. Lakliza és Lakcika mézeskalácsot sütöttek. Két tepsit 

töltöttek meg, melyekbe egyszerre csak 30 darab 

süti fért. Hány darab mézeskalács készült el 

összesen, ha közben mindegyikük megevett 4-4 

darabot, 7 pedig elégett?   

 

A válaszokat Lengyel Barbaránál (6. osztály) 

adhatjátok le. Sok sikert! 

A legsokoldalúbb tanulóink:  
 
Mivel évek óta az élen végeznek a tanulmányi –és 
sportversenyek kiértékelésekor, ráadásul a 
bizonyítványuk is tiszta egyes, gondoltuk, 
rákérdezünk, hogyan is lehet ezt bírni….  
 

Macejko Dávid és Tóth Tímea – 8. 
osztály 
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Timi: “Kicsit nehéz nap mint nap a lehető 

legjobbat nyújtani az iskolában. Iskola után 

majdnem minden nap készülünk a 

matematika-, fizika-, biológia – és 

helyesírási versenyekre. Reggel korábban 

ébredek osztálytársaimnál, mert 1. óra 

előtt az angol versenyre gyakorlunk. 

Tavasszal és ősszel szabadidőmet feláldozva 

Tallósi tanító nénivel edzek a salakpályán a 

futóversenyekre. Ettől az évtől már az 

Érsekújvári Atlétikai Klubhoz tartozom, ahová 

edzésekre is járogatok, szombatonként 

futóversenyeken veszek részt. A szívemhez a 

legközelebb a járási atlétikaverseny áll, melyre 

egész busznyi laki diákkal utazunk 

Érsekújvárba. A legnehezebb számomra talán a 

fizikaverseny, melyre Bajcsi tanító bácsi készít 

fel, ahogy a matekversenyekre is. Nem 

sajnálom az időmet az ilyen pluszórákra, mert 

tudom, hogy ezzel nemcsak tanáraimnak és 

szüleimnek szerzek örömet, hanem magamnak 

is, hiszen a jövőben bizonyára a hasznukat 

veszem majd.” 

Dávid: „Napjaim hasonlóan telnek, mint 

Timinek, a matek-és fizikaversenyekre együtt 

készülünk, szerdán reggelente én is korábban 

kelek, hogy kicsit angolozhassak még. A 

tanulmányi versenyekre soha nem sajnálom az 

időt, hiszen évről évre kitűnő eredményeket 

érünk el, rengeteg helyen megfordultunk már. 

Kedvenc versenyem a Katedra 

Matematikaverseny, legkönnyebb a Pitagorasz, 

a legnehezebb pedig a fizika olimpiász. Nagyon 

örülök annak is, ha legalább eredményes 

vagyok, de még jobban, ha benne vagyok az első 

háromban. A sportversenyekre is szívesen 

gyakorlok Tallósi tanító nénivel, atlétika- és 

gimnasztikaversenyekre is járok, és a foci is 

egész jól megy. Tudatosan készülök, hiszen 

ezzel alapozom meg a jövőmet.”  

 

 

 
Tudtad?  
 
December 17-én a felső tagozatosok egy pozsonyi tanulmányi kiránduláson vehettek 

részt. Egyiptomi temetkezési szertartások szereplői lehettek, utána pedig fizikai 

törvényszerűségekkel ismerkedhettek meg játékosan az Atlantisz szórakoztató 

központban.  
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December 19-én a felső tagozatos fiúk focitornájára kerül sor. A hagyományos 

Karácsony-kupán mérhetik össze erejüket. Már napok óta találgatások folynak: vajon a 

hetedikesek az idén is legyőzik az idősebbeket? A nyolcadikosok minden bizonnyal 

bevetik rejtett tartalékaikat is.  

Az eredményről és a karácsonyi ünnepélyekről a következő számban beszámolunk!  

 

 Mi vár ránk 2013-ban? 

2013. III. 25-28: Aktív angol hét!!! Ismét lehetőség nyílik a gyerekek számára az angol nyelv 

játékos és intenzív tanulására SIDAS nyelviskola szervezésében egy angol anyanyelvű lektorral. 

A gyerekek újszerű módszerekkel tanulnak, szórakozva. 24 tanítási óra – 25 euró.  

Érdeklődni Sulóka Dóra tanító néninél lehet, előleg 10 euró, melyet január 15-éig kell befizetni!  

Január 26-án: beíratkozás az 1. évfolyamba a 2013/2014-es tanévre 

Sítanfolyam: 2013. január 13-19. 

Félévi bizonyítvány kivonata: január 31-én 

Februárban: Szülők Bálja, farsang, tanulmányi versenyek 

 

Az iskola valamennyi alkalmazottja és tanulója nevében 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET 
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kívánunk!                      

 

 

 

Az iskolaújság munkatársai és szerkesztői:  

Bartalos Daniela, Szeder Noémi, Benedek Mária Viktória, 

Kósa Réka, Lengyel Barbara, Czédli Kinga, Szabó Ákos, 

Santúr Alexandra, Kovács Orsolya,  

Krascsenics Renáta tanító néni 

 


