
 
2. szám, 2013. október-december                     0,30 euró 
Munkatársak: Bartalos Daniela, Benedek Mária Viktória, Keszeg Karin, Kósa Réka, Kucsora 
Réka, Lengyel Barbara, Dinga Angelika, Szeder Noémi, Boka Mária, Krascsenics Renáta 
 

 

2013. október 29-én iskolánk 

pedagógusai Bajcsi tanító bácsi 

főszervezésében ismét megrendezték házi 

matematikaversenyünket. Előző délután 

elkészítették a termeket: a tanulók 3 

osztályban versenyeztek, a kísérő 

pedagógusok egy negyedik osztályban lettek 

megvendégelve. Egy külön tanteremben 

szakmai továbbképzésen vehettek részt a 

matematikatanárok, mialatt mi 

a délelőtti feladatokkal 

bajlódtunk. Károlyi Károly, a 

Tolna Megyei Matematikai 

Tehetséggondozó Alapítvány 

elnöke „Vegyes feladatok” 

címmel tartott nekik előadást.  

A reggeli gyülekezés nagyon izgatottan 

telt, sorban érkeztek a vegyes csapatok, 

melyek mindegyikébe egy-egy 6.-os, 7.-es, 8.-

os tanuló kerülhetett be. Idén 12 csapat 

mérte össze erejét: a nemesócsai-, csicsói-, 

ekeli-, hetényi magyar tannyelvű 

alapiskolákon kívül a komáromi Jókai Mór 

Alapiskola és a Gútai II. Rákóczi Ferenc 

Alapiskola csapatai, a Dunaszerdahelyi 

járásból a nagymegyeri- és az ekecsi 

alapiskolák csapatai, a Galántai járásból 

pedig a nádszegi alapiskola csapata vett 

részt. Magyarországról is érkeztek 

versenyzők, a gógánfai Fekete István  

 

 

 

 

Általános Iskola részvétele tette a versenyt 

nemzetközivé. Miután mindenki megkapta a 

Laki Matek logóval ellátott kitűzőt, 

igazgatónőnk megnyitotta a nyolcadik Laki 

Matekot. Községünk polgármestere is sok sikert 

kívánt a versenyzőknek, végül Baranyai Patrícia 

előadása hangolt rá bennünket a szöveges 

feladatokra.  A délelőtti fordulóban mindenki a 

saját tananyagának megfelelő feladatsort 

kapott, utána mindannyian átvonultunk az 

iskolakonyhára, ahol a kilencedikes lányok 

szolgáltak fel a vendégeknek. A délutáni 

fordulóban számkeresztrejtvényt 

kellett megoldanunk, itt már 

segíthettünk egymásnak. Mi, 

hatodikosok Rákócza Jeromos 

tanító bácsival készültünk 

délutánonként, de mintha a 

tavalyi példák könnyebbek lettek 

volna… A Bajcsi tanító bácsi által 

kigondolt feladatok igencsak próbára tettek 

bennünket. Idén a gútaiak végeztek az első 

helyen, mögöttük a komáromiak és a hetényiek 

vihettek haza egy-egy kupát. Külön díjazták a 

legeredményesebb egyéni-, a legötletesebb- és 

a legeredményesebb magyarországi megoldót.  

A várakozás volt a legnehezebb, de 

kárpótolt bennünket, hogy minden versenyző 

könyvjutalomban részesült.  

Jövőre is itt leszünk! 

  Bartalos Daniela 
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Szerintem minden gyerek kedvenc ünnepe 

december 6-a, illetve ennek előestje, ötödike. Most 

is nagyon sok gyerek várta, mikor jön el végre a 

Mikulás. Kíváncsian beszélgettek róla egész héten, 

hogy hoz-e valamit, és ha igen, vajon mit. 

Örömmel hallgattam az iskola folyosóján és az 

osztályban, hogy néhányan korábban le is 

feküdtek, csak már elérkezzen végre a várva várt 

nap, mások kikészítették csizmáikat az ablakba 

vagy az ajtó elé. Hatodikán már lelkesen mesélték 

egymásnak, mi mindent találtak a csomagokban. 

Egyesekhez személyesen is ellátogatott, bizonyára 

nagyon jól viselkedtek egész évben…  

    Keszeg Karin 

 

A munka világa tantárgy keretén belül 

megismerkedhettünk a koszorúkészítés fortélyaival. 

A karvai virágkötők ismét ellátogattak hozzánk, 3 

diák segített bennünket, akikhez iskolánkból is 

csatlakozott néhány tanító néni. Aki tudott, hozott 

otthonról alapanyagokat: alapkoszorút, gyertyákat, 

díszítőelemeket, drótot. A friss fenyőágakról Tallósi 

tanító néni gondoskodott. Voltak, akik tobozokkal 

díszítették, de piros csipkebogyó, gesztenye, színes 

szalag is került a koszorúkra. Akadtak tanulók, akik 

asztaldíszt készítettek egy-egy gyertyával, ők az ágakat  

 

 

 

December 10-11-én lezajlott a Pitagorasz 

matematikaverseny első fordulója, iskolánkból 

a következő tanulók lettek eredményesek:  

3.évf.: Bajcsi Boglárka, Kocsis Rebeka, Lipták 
Milán Richárd 

4.évf.: Rajkovics Ernő, Pasztorek Kristóf, 
Szarka Dóra 

7.évf.: Lengyel Barbara 
8.évf.: Tóth Krisztián, Bartal Nikolas, Fábiánffy 

László, Zakál Andrea 
Gratulálunk, a következő fordulóhoz sok sikert!  

 

 

egy szivacsba szurkálták bele. A díszeket 

ragasztópisztollyal rögzítettük. A végén mindenki 

lefújathatta ezüst- vagy aranysprével, de a legtöbben a 

műhavas sprét választották. Minden tanuló gyönyörű 

asztaldísszel térhetett haza.  Az V. és VII. osztály 

tanulói nevében is köszönjük lehetőséget!  

Kucsora Réka, Lengyel Barbara, Dinga Angelika 
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November 18-án, hétfő délután az V. 

és VI. osztály tanulmányi kiránduláson vett 

részt a Nagymegyeri Bartók Béla MTNY 

Alapiskolában. Csicsay Zoltán és Maár 

Szabó Katalin kíséretében egy olyan 

kiállítást tekinthettünk meg a szomszédos 

iskolában, ahol az ártéri területek növény- 

és állatvilágát ismerhettük meg. 

Természetfotók, rövid leírások, faragott 

állatok és egy rövid előadás segítségével 

kaptunk átfogó képet a Szlovákia területén 

élő állatokról, növényekről, a 

táplálékláncról. Az ártéri területek hozzánk 

nagyon is közel vannak, hiszen a Duna 

mentén lévő területek nagy része azt a célt 

szolgálja, hogy árvíz esetén a nagy 

mennyiségű víz lakatlan területeket 

árasszon el. 5 fős csoportokban egy kis 

fülkébe is beülhettünk, ahol egy rövidfilmet 

nézhettünk meg, de ebben a környezetben 

olyan volt, mintha mi is az édesvizeinkbe 

alámerülő „tengeralattjáróban” ülnénk. 

Érdekes volt alulról megnézni folyóink, 

tavaink halainak világát, életterét. Nagyon 

jól éreztük magunkat, sok tapasztalattal 

tértünk haza. 

 Bartalos Daniela,  

Benedek M. Viktória,  

Boka Marika 

 

 

Iskolánk minden évben bekapcsolódik a „Piros 

szalagok” – Červené stužky elnevezésű 

kampányba, melynek az a célja, hogy felhívja a 

figyelmet a veszélyekre.  

November 29-e a biztonságról, egészségről 

szóló nap volt az egész felső tagozat számára. 

Kitűztük a piros szalagot, és az iskola udvarán 

mindannyian összeállva piros szalagot 

formáltunk krepp-papírt tartva a fejünk felett.  

 

 

A rajzórákon, polgári órákon rajzokat, 

projekteket készítettünk, a tanító nénik pedig 

felvilágosító, tájékoztató órákat tartottak 

minden évfolyamnak. Iskolánk koordinátora 

Simonics Éva tanító néni, aki a közös 

projektünket dokumentálta, és beküldte a 

„Piros szalagok” – Červené stužky országos 

szervezetének.  

Szerintem nagyon hasznos és érdekes volt.  

Szeder Noémi 
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2013. december 7-én a szövetkezet 

éttermében rendezték meg szüleink és tanáraink 
az első bálunkat, a koszorúcskát.  

Szeptember 18-án kezdtük el a 
táncpróbákat Morva Pali bácsival, de eleinte 
nem vettük komolyan. Nem hittük, hogy ez a két 
hónap ilyen gyorsan el fog repülni. Az első 
lépések nehezen indultak, de Pali bácsi 
türelmesen és segítőkészen tanította meg az 
alapokat, melyeket később továbbfejlesztettünk. 
Hogy mindenkinek legyen párja, az előző 
évfolyamokból visszahívtunk 3 lányt, akikkel 
szerencsére nagyon jól együtt tudtunk dolgozni. 
Az osztályfőnök és néha más tanító néni is 
besegített, ha hiányzott néhány lány.  

A táncpróbákon kívül más tennivaló is 
akadt. A koszorúcska előtti napon a szülők 
feldíszítették az éttermet, szombaton pedig a 
süteményeket, italokat is a helyszínre vitték. Mi 
is nagyon izgatottan készülődtünk. A főpróbán 
özönlöttek a kérdések Pali bácsi felé, hogy 
tényleg tökéletes legyen a nagy nap. A fiúk 
megtanulták a nyakkendőkötést, a lányok pedig 
azt, hogy illik kezet nyújtani, ha felkérik őket 
táncolni.  

Végre elérkezett a várva várt nap. Este 
mindenki elegánsan, ünnepélyesen jelent meg, a 
lányok szebbnél szebb frizurával, sminkkel, 
alkalmi ruhával kápráztatták el a több mint 200 
vendéget. Miután zenére bevonultunk, az 
igazgatónő, az  osztályfőnök, Tóth Tímea és Pali 
bácsi beszédei hangzottak el. A 12 megtanult 
táncot 3 körben mutattuk be, szerencsére 
egészen jól sikerültek, még magunkat is 
megleptük egy kicsit. Ezután szüleinket és 
tanárainkat kértük fel egy-egy táncra, majd 
végre leülhettünk egy kicsit. Nem sokáig 

szusszanhattunk, hiszen egy meglepetés tánccal is 
készültünk osztályfőnökünk és szüleink számára. 

Az igazgató nénivel betanult rock and roll 
táncukon mindenki nagyon meglepődött, a taps 

alapján elég nagy sikert arattunk, sikerült 
megnevettetnünk a felnőtteket, és oldani a 
hangulatot. A tortánk is megérkezett, nemcsak 
szép volt, de finom is. Volt osztályfőnökeinktől, 
Csémi Magdalénától és Maár Szabó Katalintól is 
kaptunk egy kis meglepetést, amit nagy örömmel 
fogadtunk. Ezután megkezdődött a buli, a tánc.  A 
DJ parti- és mulatós zenéket is játszott, remek volt 
a hangulat. Éjfél körül kihúzták a tomboladíjakat, 
33 díj került a vendégek kezébe. Később 
lekapcsolták a lámpákat, és partifényekkel tették 
még hangulatosabbá a felszabadult szórakozást. 
Vonatoztunk, és a hagyományos limbó sem maradt 
el.  

Nagyon jól sikerült a koszorúcskánk, az 
utolsó évünkre még jobban összehozott bennünket. 
Az egész osztály nevében köszönjük szüleinknek és 
tanárainknak, hogy ilyen csodálatos élménnyel 
gazdagodtunk!  

Kiss Mária, Kürthy Andrea, Veres 
Alexandra, Keszeg Kitti 
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Hatodikosként nagyon 

vártuk már ezt a 3 napot, 

nemcsak azért, mert csak az 

első 2 óránk volt megtartva, 

hanem azért is, hogy végre  

korcsolyatanfolyamon 

vehessünk részt. Tallósi 

tanító néni, Rákócza 

Jeromos tanító bácsi és 

osztályfőnökünk, Maár Szabó Katalin tanító néni 

kíséretében jártunk Komáromba, hogy 

megtanuljunk korizni a jégen is.  

Két csoportba lettünk osztva, hiszen voltak, 

akik már tudtak, és voltak, akik még egyáltalán nem 

korcsolyáztak. A haladók a tanító bácsival mentek, 

aki megmutatta a fordulást, fékezést, koszorúzást, 

hátrafelé- és mérlegben siklást. A szünet után zene 

is szólt, és fogócskázhattunk a tanító bácsival.  

A teljesen kezdők Tallósi tanító nénivel 

tanulták az alapokat. Hideg volt egy kicsit, esések 

is voltak, de senki nem adta fel, hanem 

feltápászkodott és folytatta. Az utolsó nap már 

többet játszhattunk. Volt, hogy Réka ötletén 

felbuzdulva emberrakást csináltunk, volt, hogy 

Jeromos tanító bácsit üldöztük, aki előszeretettel 

lopta el sapkáinkat, volt, hogy vonatoztunk, de a 

legizgibb a hokizás volt. A biztonság kedvéért a 

lányok és a fiúk külön meccset játszottak... 

Frissítésként nagyon jólesett a forró csoki, illetve a 

Zombi-lépegetés, amin rengeteget nevettünk. 

Probléma csak akkor adódott, ha valaki nem tette 

ki az indexet, és összeütközött a másikkal, ahogy ezt 

Rebeka tette a tanító bácsival…  

 

Kósa Réka, Bartalos Daniela, Szeder Noémi, 
Benedek M. Viktória, Szakács Rebeka, Keszeg 
Karin, Sanka Sebastian, Polák E. Adrián 

 

  
 
 

A hagyományos pályaválasztási 

szülőértekezlet az idén egy kicsit másképp zajlott. 

A meghívott középiskolák, szaktanintézetek 

képviselői nem csak előadást tarthattak, de be is 

mutathatták iskolájuk eredményeit. Tanulóinknak 

így nem kellett a dunaszerdahelyi- vagy komáromi 

börzére látogatniuk, hanem csak iskolánk 

tornatermébe kellett átsétálniuk. 

 A 8. és 9. évfolyam számára szervezett 

délután nagyon látványosan, izgatottan telt, hiszen 

a Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagymegyeri 

tagozata elhozta fodrászait, kozmetikusait, 

cukrászati, szakácsait. Az előadások végén 

megkóstolhattuk a gyümölcsökből készített 

koktélokat, az egyharapásnyi falatkákat, de 

megcsodálhattuk cukrászaik kézügyességét is. A 

többi iskola is kedvet kapott, így jövőre még 

nagyobb bemutatóra számíthatunk.  

Meghívásunkat ebben az évben 10 iskola 

fogadta el, reméljük, ezzel kicsit megkönnyítettük 

a választást a tanulók és szüleik részére. Az új 

érettségi rendszer miatt a gyerekeknek kicsit 

jobban meg kell gondolniuk, milyen iskolában 

folytassák tanulmányaikat, hiszen visszavezették a 

májusi felvételi vizsgákat is, és az írásbeli érettségi 

szigorításai is komolyabb felkészülést igényelnek 

majd.  

 

Tehát, kedves kilencedikeseink: Tanuljatok! 

 

 

Résztvevők:  

Macejko Dávid, Kosár Dávid 
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2013. december 4-én az alsó tagozatos 
fiúk igazi férfias küzdelemben vehettek részt, 
hiszen összemérhették focitudásukat az iskola 
tornatermében. Minden résztvevő Résztvevők:  
1. osztály: Tóth Dávid, Csápai Roderik, Csere 
René, Fitos Dominik,  Fekete Ákos 
2. osztály: Rózsa Bence, Fitus Márk, Nehéz 
György, Balogh Levente, Kulacs Kristóf 
3. osztály „A” csapat: Bereczk Attila, Csonka 
Kevin, Horváth Bálint, László Csongor 
3. osztály „B” csapat: Varga Mihály, Fehér 
Kristóf, Halász Norbert, Kósa Dominik 
4. osztály „A” csapat: Ivan Tamás, Nagy Erik, 
Bartal Bence, Pasztorek Kristóf, Jakab Nikolasz 
4. osztály „B” csapat: Molnár 
Barbara, Öllös Zoltán, Nagy Bianka, Balogh 
Adrián 
A csapatok nagyszerű mérkőzéseket játszottak. 
A kupa a csoportkörrel indult, amelyekből a 
helyezés szerint jutottak tovább a helyosztókra. 
A döntőt a harmadikosok és a negyedikesek 
A csapatai vívták meg, minőségileg ez a 
mérkőzés volt az egész kupa csúcsmérkőzése.  
A helyosztók:  
·        5. helyért: I.oszt. – II.oszt.  5:0 
·        3.helyért: IV.B – III.B    4:0 

·       Döntő: III.A – IV.A    2:1 
 
Ezúttal a harmadikosok vihették haza a 
vándorserleget, hogy 1 éven keresztül 
osztályukban büszkélkedhessenek vele.  
 

 

 

 

 

2013. december 18-án rendeztük meg a felső tagozatos fiúk 
részére az osztályok közötti fociversenyt.  
A következő csapatok indultak:  
5.osztály: Profi Fociklub: Kovács Márton Tibor, Pasztorek 
Ádám, Benedek Szabolcs, Kváca Patrik, Csonka László, 
Bajcsi Szabolcs 
6.osztály: Chelsea: Filkó Gábor Flórián, Sanka György, 
Polák Erik Adrián, Bartal Teofil, Nagy Erik 
7.osztály: FC Cirkusz: Vida Marián, Tóth Attila, Paksi 
Adrián, Lakatos Gábor, Krastenics Olivér, Csukás Tamás 
8.osztály: Zöld Kakasok: Mocsi Attila, Kovács Krisztián, 
Bartal Nikolas, Deák Dávid 
Vadkakasok: Schlár Adrián, Rózsa Barnabás, Kovács 
Róbert, Ivan Károly, Tóth Krisztián 
9.osztály: Bokorugrók: Macejko Dávid, Nagy Kevin, Kürthy 
Tamás, Császár Adrián, Kovács Máté 
 
A győztes csapat:  

Zöld Kakasok – VIII. osztály A csapata  
 
Gratulálunk!    Bajcsi Barnabás t.b. 
 

Aranyköpések:  
„Ezt a dalt akkor énekeltük, amikor tavaly 

a szabadságharcban voltunk.” 

„Hol található az első szórványemlékünk? 

- A rezervátumban…” 

„Anonymus műve? - Gesta Hungaroring…” 

„Nincs a helyemen a pad…” 

„Amióta megkaptam az ötöst, 

elgondolkodtam, hogy a szlovák sem 

játék!” 

„Ki volt Arany János legjobb barátja?  

- Toldi Miklós…” 
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2013. december 12-én az 

iskolakonyha éttermében jókedvű 

zsibongás közepette gyártottak az alsó 

tagozatosok szebbnél szebb karácsonyi 

díszeket. Idén a 8. és 9.-es lányok is 

besegítettek a tanító néniknek, méghozzá 

nagyon ügyesen és talpraesetten. 

Hóemberek,  angyalkák, karácsonyfák, 

üdvözlőlapok, díszek egyaránt készültek, 

mindenki ajándékokkal felpakolva 

térhetett haza.  

Ismerjük a mondást: A saját 

magunk készítette ajándékokban ott van a 

szeretet, hiszen készítés közben is 

szeretteinkre gondoltunk.   

 

 

 
 

A karácsony az év legfontosabb ünnepe. 
Ilyenkor az emberek nyugodtabbak, 
kedvesebbek, kipihentebbek, béke van a 
családban. Sajnos sok ember számára már 
csak az ajándékokról szól a szenteste. A 
vallásosabbak templomba járnak, elmennek 
az éjféli misére, hogy felelevenítsék a kis 
Jézus születését. A karácsony akkor a 
legszebb, ha fehér, ha friss hó ropog a 
talpunk alatt. 
Réka: A karácsony a kedvenc ünnepem. 
Ilyenkor együtt a család, és nagyon kellemes 
a hangulat.  
Marika: Számomra a békét, nyugalmat és az 
ajándékozást jelenti.  

Daniela: A karácsonyi hangulatban a fa, a hó 
és a család nyugalma a legszebb. Úgy 
gondolom, jobb adni, mint kapni.  
Viki: Ez egy fantasztikus ünnep! Együtt vagyok 
a családommal, közösen sütünk. Az ajándékok 
engem annyira nem is érdekelnek, csak az, 
hogy együtt legyen a család. Azt szeretem, 
amikor együtt feldíszítjük a fát, anyu közben 
készülődik az ünnepi estére. Délután 
templomba megyünk, és mire hazaérünk, már 
ott vannak az ajándékok a kivilágított fa alatt! 
A szeretetről szól, nem az ajándékokról… 

Néhány országban más szokások vannak, 
Jézuska helyett a Télapó hozza az 
ajándékokat. Nálunk szánnal a Mikulás jár, a 
karácsonyfa alá azonban a Jézuska helyezi az 
ajándékokat. Nemrég az is divatba jött, hogy 
irodákban, üzletekben is állítanak 
karácsonyfát, és a mi iskolánkban sincs ez 
másként. A földszinti folyosón illatozik egy 
gyönyörű, feldíszített fenyő, melyet egyik 
iskolatársunk szüleinek köszönhetünk. Az 
osztályokat is feldíszítettük, aki tudott, 
hozott otthonról műfenyőt.  

Sokkal hangulatosabban telnek az utolsó 
hetek a suliban!  

 
 Kósa Réka, Boka Mária, Szeder Noémi, 

Bartalos Daniela, Benedek Mária Viktória 
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Versenyek, melyeken részt vettünk:  

Coca-Cola Cupa – idősebb diákok 

fociversenye – a nagyszerű játéknak 

köszönhetően továbbjutottunk a 4 

csapatból, áprilisban folytatás következik!  

Járási kosárlabdaverseny körzeti 

fordulója – lányok, 3 csapatból sajnos nem 

sikerült továbbjutni a hősies küzdelem 

ellenére sem: Almási Cynthia, Csejtey 

Vivien, Gergely Dominika, Keszeg Kitti, Kiss 

Mária, Molnár Mónika, Plauter Dominika, 

Rácz Fartime, Tóth Tímea, Zakál Andrea, 

Kürthy Andrea 

Lövészet – fiúk - Járási 5. hely:: 

Fábiánffy László, Kosár Dávid, Macejko 

Dávid, Szabó Balázs  

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ady Endre:  

Kis, karácsonyi ének 

Tegnap harangoztak,  

Holnap harangoznak,  

Holnapután az angyalok  

Gyémánt-havat hoznak.  

Szeretném az Istent  

Nagyosan dicsérni,  

De én még kisfiú vagyok,  

Csak most kezdek élni.  

Isten-dicséretére  

Mégis csak kiállok,  

De boldogok a pásztorok  

S a három királyok.  

Én is mennék, mennék,  

Énekelni mennék,  

Nagyok között kis Jézusért  

Minden szépet tennék.  

Új csizmám a sárban  

Százszor bepiszkolnám,  

Csak az Úrnak szerelmemet  

Szépen igazolnám.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


