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A napközi életéből…
A jókai Gregorovits Lipót Alapiskolában működő iskolai klub szerves részévé
vált az oktató-nevelői munkának. A két csoportban összesen 40 gyermek tölti
kellemesen, hasznosan a délutánját, miközben pihen, aktívan játszik, szórakozik és
felkészül a másnapi órákra.
Szem előtt tartjuk, hogy a ránk bízott gyermekek a tanítási óra fáradalmait
kipihenjék. Tegyék ezt otthonos, hangulatos légkörben. Ehhez segítséget nyújtanak
a társas-, kreativitást fejlesztő- és építőjátékok. Ezek nemcsak fejlesztő hatásúak, de
közösségépítő szerepük is van, hiszen az iskolai klubot az 1 – 4. évfolyam diákjai
vegyesen alkotják.
Délutánjainkat kis pihenő után tanulással folytatjuk. Ezt a tevékenységet két külön
teremben valósítjuk meg a sikeres tanulás érdekében, hiszen a kisebbeknek és
a nagyobbaknak más-más kötelességeik vannak. Míg az 1. és a 2. évfolyam diákjai
az írást gyakorolják, olvasnak és számolnak, addig a 3. és 4. évfolyam elkészíti az
írásos házi feladatát, majd az elméleti rész megtanulására fordít időt. Igyekszünk
a szülőknek is segítséget nyújtani így, hogy több kötetlen idejük jusson gyermekükre.
A bent eltöltött idő mellett ügyelünk arra, hogy a gyermekek felfedezzék a mozgás
örömeit és kialakuljon bennük a mozgás iránti vágy, ezért a kint tartózkodás
mindennapos tevékenység a számunkra. Labdajátékok, mozgásos és énekes
játékok játszásának lehetőségei közül válogathatunk. Nagyszerű lehetőséget nyújt
a kikapcsolódásra az új homokozó, mely mára nélkülözhetetlenné vált számunkra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Malom Étterem tulajdonosainak nagylelkű
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felajánlását, hogy színesebbé
tették a gyermekek kinn
tartózkodásának élményét.
Igyekszünk a napközi otthon
helységét
barátságossá
varázsolni, ezzel is megteremteni az otthonos légkört.
Gazdagon ellátott kellékek
teszik lehetővé, hogy a gyermekek kedvük szerint válogassanak a mesenézés, olvasás
vagy a játékokkal való játszás
között. Kreativitásukat a kézműveskedésben valósíthatják
meg, melyek ered-ményei olykor a napközi falait, máskor pedig otthonukat díszítik.
Örömmel tölt el bennünket és pozitív visszajelzésként éljük meg, hogy a gyermekek
boldogan jönnek a napközibe. Biztonságban és oldottan érzik magukat egymás
társaságában. A szülők bizalma, a gyermekek növekvő száma a csoportban is azt
bizonyítja, hogy egy jól működő kis közösségről van szó.
A 2014/2015-ös tanév befejeztével sikerült megvalósítanunk az I. nyári napközis
tábort, amelyhez segítséget a szülőktől, az iskola vezetőségétől és a lelkes tanítói
csapattól kaptunk. A gyermekek számára tartalmas programokkal készültünk, amik
során dísz- és használati tárgyakat készíthettek, melyek emlékül szolgálhatnak
számukra a kézműves táborról. Mindemellett lehetőségük nyílt arra, hogy játszanak
és sportoljanak. A tábor sikerét a szülők pozitív visszajelzései után leginkább
a gyermekek következő tábor iránti vágyuk támasztja alá.

Kvarda Erika és Bc. Gál Melánia
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Diákjaink eredményei az angol nyelvi olimpián
Iskolánkban az angol nyelvet a 2009/2010-es tanévtől tanítom. Nagyon fontosnak tartom, hogy azon ügyes diákok, akiket kiváló nyelvérzékkel áldott meg a sors,
ne csak a tanítási órákon mutassák meg tehetségüket, felkészültségüket, hanem
mérjék össze tudásukat más környékbeli iskolák tanulóival is. Diákjaink rendszeresen
bekapcsolódtak ill. bekapcsolódnak az angol nyelvi olimpia járási fordulóiba, ahol
változó sikerrel szerepeltek. Az egyébként különösen igényes versenyre már a tanév
elejétől rendszeresen készülünk. A tanulók nyelvtani és szókincsteszteket töltenek
ki, olvasott ill. hallott szöveg értését vizsgáló feladatokat oldanak meg, képekről
történeteket alkotnak, párbeszédet rögtönöznek stb. Az eddigi legkiemelkedőbb
eredményünk a 2013/2014-es tanévben született, amikor is Sloboda Bálint IX. osztályos tanulónk a Galántán megrendezésre kerülő angol nyelvi olimpián mindössze
1 ponttal maradt le 3. helyről, ezzel megszerezve az előkelő 4. helyet. A már elballagott diákjaink közül, Sloboda Bálint mellett, említést érdemel Oros Benjámin és
Kováč Roland, akik szintén sikeresen képviselték iskolánkat az említett versenyen.

Zárecky Gabriella, felkészítő pedagógus
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Drogmegelőzés
A drogfogyasztás megelőzésének definíciója a kezdeményezés, aktivitás és
stratégia, amelyek a legális és illegális drogok használatának negatív következményeit
kívánja kiküszöbölni. Az ilyen jellegű aktivitások a droggal való első találkozás
megelőzésére szolgálnak, vagy a már meglévő függőség és droghasználat
csökkentésére. Továbbá eme tevékenységek a drogfogyasztó törvénnyel szembeni
konfliktusainak elkerülését is szolgálják.
Az elsődleges prevenció az első droghasználat elkerülésére frekventálódik,
a másodlagos prevenció pedig a droghasználó azonosítására ill. gyógyítására
fekteti a hangsúlyt.
Az iskolai drogprevenció a korszerű szemlélet alapján az egészségfejlesztés keretein
belül történik. Fontos az egészség általános fejlesztése, azonban különös hangsúlyt
kell fektetnünk a mentális, pszichés egészség fejlesztésére is.
Eddigi tapasztalataink és megfigyeléseink alapján, iskolán kívül, a tanítási-tanulási folyamaton túl, a legális drogok (cigaretta, alkohol) fogyasztása jelentik a legnagyobb veszélyforrást. A legveszélyeztetettebb korosztály a 8., 9. évfolyam tanulói,
ahol eme drogok jelen vannak. Ennek megelőzése érdekében, már
az alsóbb tagozatosoknál nagyobb
figyelmet kell fektetni a megelőzésükre.
A megoldás az egészséges életmód kialakításában rejlik. Ez a téma
szerves része az iskolai tananyagnak, osztályfőnöki óráknak és az
iskolai programoknak is. Az osztályfőnökök felhívják a figyelmet
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a legális és illegális drogok okozta káros következményekre. Az osztályfőnöki órák
kiváló alkalmat adnak az osztálytársak közötti kapcsolatok megerősítésére is. Fontos, hogy a diákok összetartó közösséget alkossanak, hogy jól érezzék magukat
a környezetükben és ne féljenek segítséget kérni, ha problémájuk van.
Ezeken a beszélgetéseken kívül a mentális egészségfejlődést szolgálják a pszichológussal való találkozások is, ahol a diákok névtelenül is kérdezhetnek a szakembertől.
A drogprevenció részeként az előző tanévben a felsőbb évfolyamos tanulóknak levetítettük a Karesz végakarata című filmet, egy droghalálban elhunyt 21 éves fiatal
történetét. A film bemutatja a fiú leépülésének folyamatát és kutatja a drogok elhatalmasodásainak okait.
A prevenció fontos része, hogy beépítsük a sportot a diákok mindennapjaiba. Ennek jegyében évente többször úszni járunk Nagymegyerre, valamint sportdélutánokat és sportnapokat szervezünk. A mozgás és a csapatsportok javítják a diákok
közérzetét, megerősítik az alkalmazkodóképességüket és megtanítják őket csapatban dolgozni. A séták, túrák folyamán megismerkedhetnek az őket körülvevő természettel, javíthatják állóképességüket, teherbírásukat.
Egész éves egészségprogramunkkal pozitív üzenetet szeretnénk közvetíteni diákjaink felé, megkedveltetni velük a testmozgást, felhívni a figyelmet az egészséges
étkezésre és életvitelre.

Mgr. Kálmán Katalin
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Egykori iskolám
Mit adott nekem az iskola? Sok mindent, amit akár meg is tudok fogalmazni és
sok mindent, amit talán akkor sem, és most sem tudtam pontosan elmondani. Mit
is jelentett az a pár esztendő, amit ódon falai között eltöltöttem.
Mikor a küszöbét átléptem göndör fürtös kicsi lány voltam. Az első napra már
kicsit homályosan, de emlékszem. Izgatottan, talpig ünneplőben léptem az
osztályterembe, ahol ismerős arcok vettek körül, akikkel egy oviba jártunk. Az
ünnepségről, könyvekről semmi sem rémlik, csak arra emlékszem, hogy anyukám
nagy bánatára elég koszosan érkeztem haza. Az első két évből szórványemlékeim
maradtak, ahogyan küzdöttem a füzetben a betűk rajzolásával. Persze meg arra is,
hogy milyen korszerű gondolkodású tanító néni volt a Bori néni. Negyedikben új
tanárt kaptunk, s jött Zsuzsa tanító néni, mosolygósan, de következetes szigorral
és jó szívvel terelgetett minket. Állítólag nagyon rossz gyerekek voltunk, de erre
én nem emlékszem, csak arra, hogy a karácsonyi műsorban „A kis gyufaárus lányt“
adtuk elő.
Elérkezett az alsó tagozat vége, és mi ötödikben új osztályfőnökkel és egy csomó
új tanárral lettünk gazdagabbak. Később kezelhetetlen társaság hírében álló
közösségünket két tanár is próbálta kordában tartani Lajos tanító bácsi és Anikó
tanító néni. Közben persze voltak iskolai ünnepségek, klubdélutánok is, ahol szoros
tanári felügyelet mellett táncra is perdülhettünk, meg voltak osztálykirándulások,
amikben az volt a legjobb, hogy a műemlékekkel való alapos ismerkedés mellett
közös kis programokkal színesítették tanáraink a napjainkat.
Elmúlt aztán a kilenc év, és mi tudtuk, hogy ősztől új iskolában folytatjuk életünket.
Tudtuk, hogy vége az együtt töltött időnek szétszóródtunk, ha nem is a világban, de
a közeli városokban. A ballagáson nagynak, már-már felnőttnek éreztük magunkat,
ahogy végigjártuk jókedvűen iskolánk termeit, ahol a 9 év során jutott sírásból is
nevetésből és okos szóból is bőven.
Pár év elteltével ismét átléptem régi iskolám küszöbét, most már nem kis göndör
fürtös leányként, hanem fiatal felnőttként. Azt az utat választva, hogy most már én
tapasztalom meg egykori tanáraim sorsát. Fura érzés így felnőtt fejjel, hogy egykori
tanáraimból kollégák lettek, és egykori osztálytermeinkből, pedig munkahely. Ma
már büszkén állíthatom, hogy örömmel emlékszem vissza egykori gyermekkoromra, melyben a Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is főszerepet
játszott. Emellett nem csak a múltamat segítette, hiszen megfelelő alapokat biztosított tovább tanulásomhoz, és még napjainkban is kezdő pedagógusként munkahelyet kínált.
Soraimat zárva egykori és egyben mostani iskolámnak csak köszönetet mondhatok
a múltért és a jelenért egyaránt.
Mgr. Mészáros Erzsébet
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Emlékezés
Tizenhat év. Nem kis idő. Épp elég ahhoz, hogy visszaemlékezzek és elgondolkozzak
az elmúlt néhány év történésein. Bizony, már tizenhat éve annak, hogy hatévesen
átléptem az alapiskola küszöbét. Félve, de mégis kíváncsisággal telve elkezdtem
a diákéveimet. S ezzel együtt jöttek a kötelességek is. Amikor elkezdtem az első
osztályt, a kilenc év, bevallom, nagyon soknak tűnt. Szinte hihetetlennek véltem, hogy
egyszer majd eljön az az idő, amikor el kell ballagnom az alapiskolából.
Bizony, kilenc éven át látogattam ezt az iskolát. Hogy mit éltem át ez évek alatt? Sok
mindent. Természetesen jót is, rosszat is. De így visszanézve, ha mindent egybeveszek,
azt mondhatom, hogy hálás lehetek. Hálás lehetek az Istennek, hogy tanulhattam/ok,
hogy kaptam értelmet és azzal élhettem/ek. Igen, akkor ezt még nem így láttam.
Akkor a tanulás még nagy tehernek és lehet még felesleges dolognak is tűnt, hiszen
annyi mást tudtam volna a leckeírás helyett csinálni. De most örülök, hogy voltak
felnőttek, akik vezettek ez úton. S hiszem, hogy nem volt felesleges.
Ami azt illeti, elég jelenetős részt az életemből itt éltem le. Ha nem is tudatosítottam, az iskolánk olyan volt számomra, mint a második otthonom. Hiszen naponként
nem kis időt töltöttem itt. Megtanultam sok mindent, de el is szalasztottam sok
mindent (remélem nem túl sokat) a néha felbukkanó lustaságomnak köszönhetően.
Azokat meg pótolhatom most.☺
S így a végére mit írhatnék? Csak azt, hogy becsüljük az iskolát, mert javunkat szolgálja. S milyen kár, hogy erre az ember sokszor csak visszanézve ébred rá.

Kiss Szilvia, volt diák, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarának
magyar-szlovák tolmács, fordító szakos hallagtója

Eredményeink a 2014/2015- ös tanévben
Gregorovits Lipót Kupa:
Fiúk – 3. helyezés
				Lányok – 1. helyezés
Székely Kupa Szil: 		
Fiúk – 4. helyezés
				Lányok – 1. helyezés
Tallósi Focikupa: 		
Fiúk – 4. helyezés
				Lányok – 1. helyezés
Dőry Kupa - Mihályi :		
Fiúk – 3. helyezés
				Lányok – 2. helyezés
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Dôvera – járási bajnokság:

Lányok – 2. helyezés

Angol olimpiász – járási forduló: Kováč Roland – 12. helyezés
Szép magyar beszéd – járási forduló II. kategória: Németh Krisztína
Poznaj slovenskú reč – járási forduló II. kategória: Németh László – 4. helyezés
Tompa Mihály Szavalóverseny – járási forduló I. kategória: Deák Eszter – ezüstsáv
Nagy Richard – aranysáv, 1. helyezés, országos elődöntő – ezüstsáv
Tompa Mihály Szavalóverseny – járási forduló II. kategória: Cilling Enikő –
bronzsáv
Tompa Mihály Szavalóverseny – járási forduló III. kategória: Kovács Amalie –
aranysáv, 1. helyezés, országos elődöntő – ezüstsáv, Németh Krisztína – ezüstsáv
Médiasztár – országos döntő I. kategória: Ruman Máté
Médiasztár – országos döntő II. kategória: Németh Krisztína – Az év médiasztárja
Matematikai Olimpiász – járási forduló: Ruman Máté, Cilling Noémi – sikeres
megoldó
Matematikai Pitagoriász – járási forduló – sikeres megoldó: Szlovák Máté, Ruman Máté, Németh Krisztína
Klokan matematikai levelező verseny – iskolánk legsikeresebb tanulói: Ruman
Máté, Cilling Noémi, Prokša Péter, Hegyi Bálint
MAKS, MAKSÍK – kimagasló eredményt ért el: Cilling Noémi, Cilling Enikő
Csillagoknak teremtője regionális népdalverseny: Kovács Bernice, Kovács Amalie
Mesevetélkedő – Nagyfödémes: Deák Eszter, Horváth Viktória, Nagy Noémi,
Szlovák Máté – 1. helyezés
Egészségügyi verseny – Galánta: Molnár Bianka, Szemela Vivien, Ravasz Viktória, Szabó Dóra, Németh Krisztína – 1. helyezés
Olvasni jó! – Rimaszombat: Németh László, Kováč Roland, Molnár Lóránt –
7. helyezés
EU-verseny Szil: Molnár Bianka, Szemela Vivien, Pethő Erika – 3. helyezés
Ipolyi Arnold mesemondó verseny regionális forduló: Deák Eszter – ezüstsáv
Esszéíró pályázat: Kiss Emese, Mészáros Viktória – elismerő oklevél
Képzőművészeti versenyek – Magyar vagyok Határtalanul rajzpályázat: Nagy
Karolina – 1. helyezés, Molnár Bianka, Kiss Abigél – elismerő oklevél.
Bekapcsolódtunk:
Ünnepi rajzpályázat, Dielo tvojich rúk, Cséfalvay Alapítvány rajzpályázata,
Ferenczy István képzőművészeti verseny, Csillagszóró, Fény éve rajzpályázatok
Fény éve: Kiss Abigél – 1. helyezés, Prokša Kinga – 2. helyezés, Molnár Bianka
– 3. helyezés.
Mgr. Kovács Erika
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„Gondolatok és emlékezések. . . ” (vallomás)
Valamikor régen óvodából kikerülvén győztesen – diadalittasan vártam a szeptembert. Holott koromnak megfelelően szeretett óvodámat kellett volna még látogatnom, én már nagyon készültem a számomra felfedezetlen új világba.
A pszichológusnő is megerősítette az akaratosságomat, mondván: „Aki úgy meg
van győződve arról, hogy már iskolába szeretne járni, és aki a pálcika emberkéhez
verset is tud mondani, annak bizony ott van a helye. ”
Félénk léptekkel közelítettem az iskola felé. Vegyes érzésekkel, nagy izgalomban,
virágot szorongatva a kezemben léptem be a terembe, amit úgy hívtak: első osztály.
A tanító nénit megismerve nem csalódtam, az iskola tényleg olyannak bizonyult,
amilyennek elképzeltem. Az órákon jelentkezni kellett, felelni a tanító néni kérdéseire, ceruzával betűelemeket írni, színezőkkel állatkákat rajzolni, megnevezni a tárgyakat szlovák nyelven, s az ujjacskákon nagy izgalommal bizonyítani az első legfontosabb matematikai törvényt, miszerint 1+1 az mindig kettő.
Az iskolába járás szeretete később sem szűnt meg. Szerettem az osztályközösséget,
az iskolai életet, a szüneteket és hittan óra előtti futkosást az udvaron burjánozó
bokrok között, ezzel is felkészítve a szellemet az erkölcsi értékek befogadására.
Tanítóim gyakran emlegették: „Az iskola a gyerekek munkahelye.” S mint
a munkahelyen, az iskolában is gyakran nehézségekbe ütközünk a társaimmal. Az
első nagy megrázkódtatásom az volt, amikor a gyönyörű vadonatúj Gőgös Gúnár
Gedeon című könyvecskémbe, amit a szüleimtől kaptam, a tanító néni egy ronda,
nagy, piros hármast „firkált”, mert az nap nem tudtam tökéletes feleletet produkálni,
ami amúgy nem volt jellemző. Így utólag nevetséges egy hármason keseregni, de
akkor egy világ dőlt össze bennem és nem a hármas, hanem a szép új könyvem
megrongálása miatt. Az emberfia megedződik az évek során és nyolcadikban rá
se ránt, ha a tanító bácsi krétával célozza meg, vagy a tanító néni két kézzel jól
megráncigálja az aznap jól sikerült frizuráját.
A tanulás, mármint az otthoni felkészülés is egy külön téma, persze annak, aki
„kezeli a problémát”. Szerencsére én meg tudtam vele birkózni, egy terapeuta sem
tudott volna jobb tanácsot adni, mert úgy tanultam, hogy tanítottam. Hogy érthető
legyen, az összes játékomat körberaktam, mindegyiket okítottam és feleltettem. Jó
játék volt a tanulás. Talán ekkor döntöttem el, hogy tanító néni leszek.
Az alapiskolát fájó szível hagytam el, osztályfőnökünk szeretete és az osztálytársakhoz való ragaszkodás nehézzé tette a tovább lépést. A gimnáziumi évek szépek, mint
egy rózsaszínű álom, ami talán meg sem történt. A négy évből szinte alig maradt
rossz emlék. Az egyetemi éveket egy túlélési táborhoz hasonlítanám, amelyeknek
szintén megvolt a pikantériája, és amelyek valóban felkészítettek a szívósságra.
Pár év után újra visszatértem az iskolába. Újra félénk lépésekkel közelítettem az
iskola felé. Vegyes érzésekkel, nagy izgalomban, de már nem virágot, hanem egy
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névsort szorongatva a kezemben léptem a terembe, amit úgy hívtak: első osztály.
A névsor azon gyerekek nevét hordozta, akiket a kedves szülők a magyar iskola első
osztályába íratták és teljesen az én gondjaimra bíztak. Óriási felelősség, gondoltam
akkor és gondolom most is! Nagy izgalmat az csillapította, hogy a pici gyerekek is
úgy izgultak, mint én. Az égő, csodálkozó szempárok rém meredve várták a csodát
és a csoda megtörtént. Sok munka és közös fáradozás után megszerettük egymást,
s megtanultak írni, olvasni, számolni és szlovákul beszélgetni. Ennél nagyobb csoda nem kell! Az első osztályomat ezért sem feledem. De jött egy újabb csapat kis
nebuló, akik nagyon kreatívak voltak.
Őket követte egy következő osztály, akik nagyon okosak voltak. A gyerekek mennek, a barátság megmarad. Most az új osztállyal ott tartunk, hogy várunk a csoda
beteljesülésére. Mér megkedveltük egymást, most már ,,csak’’ írni, olvasni, számolni és szlovákul kell megtanulni, de jó úton haladunk.
Barátaim, ismerőseim teszik fel a kérdést rendszeresen, hogy miért választottam
ezt a pályát, hiszen mind társadalmi megbecsülés, mind a financiális jutalmazás
nagyon alacsony szinten mozog, nincs előrelépési lehetőség, csillogó karrier és
a mai gyerekek…
Én azt gondolom, tanítóvá nem az az ember válik, aki foglalkozást keres, hanem
aki hivatást választ. Igazi tanítóvá szerintem az a tanító érik, aki a sok tudást sok
tapasztalattal vegyítve tudja felhasználni az oktató-nevelő folyamatban, képes az
állandó megújulásra és nyugalmas, ami a gyerekek individualitását illeti. Minden
nap gazdagodom olyan minőségű tudásanyaggal, amelyet egy iskola sem adott fel
házi feladatnak.
A kollégákkal, mint barátokkal lehet kommunikálni, így a tantestület egy igazi
közösséggé válhat. De mindenki nem lehet a ,,legjobb barát’’, ez a törvényszerűség
továbbra is érvényes.
Az igazgatónő a „közvetlen főnök”, a barátok, a kollégák és a tanító nénik
egyazon cél érdekében látogatják az iskolát, és ebben az a szép. Végül is teljesült
a gyermekkori álmom, „elintéztem” magamnak, hogy egy életre iskolába járhassak,
abba a hatalmas és félelmetesen izgalmas nagy épületbe, amely ma már kicsi és
barátságos. De addig, amíg a gyerekek szaladnak felém vagy mosolyognak rám,
amíg örülnek, ha a szünetben velük maradok, amíg sajnálják, hogy szombaton nem
tanulnak, és a csokijukat okvetlenül nekünk kellene megennünk, MEGÉRI tanítónak
lenni.

Németh Judit
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Gregorovits Lipót Alapiskola életéről
Iskolánk teljes szervezettségű kilenc osztállyal rendelkező iskola. 116 diákunk
van, akiket 12 pedagógus és 2 nevelőnő oktat. A tanításban nagyban segít, hogy
rendelkezünk szaktantermekkel – történelem, fizika, kémia, biológia és jól felszerelt
tornateremmel is. 2011-ben sikerült EU pályázat segítségével felújítani az épületet. Szorosan együttműködünk a Községi Hivatallal, Szülői Tanács vezetőségével, az
Iskola Tanáccsal, óvódával valamint a faluban működő szervezetekkel.
Iskolánk célja a minőségi oktatás megteremtése, tanulóink képességeinek
fejlesztése. Odafigyelünk az egészséges öntudat, szokások kialakítására.
Megpróbáljuk felkészíteni őket egy olyan életre, mely megmutatja felnőttkorban,
hogy mi a helyes út. Ennek érdekében nagyon sok iskolán belüli és kívüli programot
szervezünk . Ezek közül kiemelném az év elején elindítottt éves egészség tervet.
Szeptember végén egészséghetet tartunk. Október végén szülőkkel együtt tökpartit
szervezünk az iskola udvarán. Novemberben névadónkról emlékezünk meg.
Decemberben Mikulás napján felavatjuk az elsősöket, karácsonyi vásárt rendezünk,
majd ünnepi karácsonyi műsorral kedveskedünk a szülőknek. Januárban vendégül
látjuk a leendő elsősöket, farsangban megszervezzük az elmaradhatatlan karnevált,
a felső tagozaton pedig a diákbált.Márciusban az 1848- as forradalom emlékére
műsorral készülünk, természetesen a kilencedikesek készülnek a tesztelésre, és
ebben a hónapban zajlanak a tantárgyversenyek is. Április a természet és a Föld
hónapja. Ennek keretében megszervezzük a Föld napja vetélkedőt, gyalogtúrát
falunk határában és egyéb természetvédelmi programokat. Májusban erdei iskolába
megyünk, valamint készülünk az évzáró esztrádműsorunkra.Gyermeknap alkalmából
szülőkkel gulyásfőző versenyt tartunk (pedagógusok kontra szülők), valamint
ügyességi játékokat szervezünk gyerekeknek és szüleiknek egyaránt. Június már
kirándulások és a sportolimpia hónapja, és elbúcsúzunk kilencedikes tanulóinktól is.
Nyáron horgásztábort szervezünk, a kicsiknek napközis kézműves tábort, valamint
minden évben Erdélyben Alkotótáborban vesznek részt legügyesebb tanulóink.
A versenyek közül benevezünk a Hétmérföldes mesevetélkedőbe, a Médiasztár c.
versenybe már a kezdetek óta részt veszünk, nagyon szép sikerekkel. Levelezős
versenyeinkbe szintén beneveztünk (KATEDRA, MAKS, KENGURU stb.). Iskolánk
már több éve sikeresen együttműködik a magyarországi Szil Általános Iskolával.
Focitornán minden iskolai évben nemcsak a fiúcsapattal, de lánycsapatunkkal
is sikeresen szerepelünk. Szil ad otthont az Európai Unióról szóló vetélkedőnek.
Iskolánk 12 éve részt vesz ezen a vetélkedőn. Képzőművészeti versenyeken nagy
sikerrel szerepelünk, melynek eredménye, hogy sok diákunk választott művészeti
középiskolát a közelmúltban. Ez természetesen tehetséges pedagógusainknak
köszönhető. Részt veszünk a „Zelená škola“ projektbe. A kétéves programban
iskolánk tanulói a víz témáját választották. Minden évben színházlátogatást szervezünk
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a Jókai Színházba Komáromba, vagy
a győri Nemzeti Színházba. Nagy sikere
van a sítúrának és az erdei iskolának
egyaránt. A kicsik a közlekedés
szabályaival a galántai közlekedési
pályán ismerkedhetnek meg.
Iskolánk életéről a www.zsmjelka.edu.
sk weboldalon olvashatnak, melyen
mindig aktuális információk találhatók
eseményeinkről.
Pedagógiai munkánk során arra törekszünk, hogy tanulóink színvonalas oktatásban
részesüljenek, és ha lehetséges, tekintsék az iskolát második otthonuknak.

Kovács Erika
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Gregorovits Lipót
Gondolom, sok mindenkiben felmerült a kérdés, miért egy katolikus papról kell
lenevezni alapiskolánkat? Hiszen falunkban nem csak katolikusok vannak, és nem is
egyházi iskola vagyunk.
Bevallom, mikor döntenünk kellett a három jelölt közül, az én fejemben is végigfutottak
ezek a kétségek. Mára viszont állíthatom, biztos vagyok benne, jól döntöttünk.
A másik két jelölt, csak a teljesség kedvéért, Mészáros Lázár (az 1848-as Batthyány
kormány hadügyminisztere) és Móricz Zsigmond voltak. Természetesen egyikük
érdemeit sem vonom kétségbe, hiszen mindketten ismert, kiemelkedő szerepet
betöltő, jelentős személyek voltak, kik állhatnának példaként bármelyikünk előtt.
Jókához viszont alig van közük. Mészáros Lázár apja Jókán született. Móricz Zsigmond
pedig egyszer állítólag megszállt a jókai kastélyban. Ha megismerik Gregorovits
atya munkáját, úgy gondolom, azonosulni fognak a tantestület döntésével.
Gregorovits Lipót 1883. november 5-én született a közeli Nemeskosúton. 1907-ben
szentelték pappá, majd 1914-ig Gútán működött. Az első világháború kezdetének
évében, 1914-ben került Jókára, és itt is maradt a második világháborúig. Nem is
álmodhat ember megfelelőbb időszakról, ha semmiből akar maradandót teremteni!
Ő megtette.
Az első világégés után máris bizonyította emberszeretetét, mikor megszervezte
a hadiárvák és a hadiözvegyek megsegítését. Tudnunk kell, falunkban a szegénység nem csak a háború utáni években volt jelen, hanem vendég maradt
továbbra is. Ezért állandósult a szokás,
hogy telente az atyához jártak a szegénygyerekek étkezni, esetenként 180200-an. Karácsonykor ruhákat, cipőt
kaptak ajándékba. Munkájában az általa falunkba hozott keresztes apácák is
segítették, akik a húszas években megalakították falunkban az első óvodát az
akkori zárdában. A falu lányaiból létrehozta a Máriaegyletet. Ugyanebben az
időben történt meg a római katolikus
templom kereszthajójának megépítése,
zsindelytetejének lecserélése.
A húszas évek derekán kibővítette a zárda épületét, hozzáépíttetett három osztályt és egy irodát.
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A „ne pénzt adjatok, szíveket” jelszóval sikerült maga mögé állítania a falu népét, akik,
ha kellett, mellé sorakoztak és segítettek. Mikor a zárda szomszédságában leégett
a szegényház (mai Ispita), megtalálta a módját, hogy azt újjáépíttesse. Úgyszintén
nagyrészt önerőből sikerült megépítenie az úgynevezett „katolikus otthont”.
Eredetileg víz állt azon a helyen, de feltöltötték kaviccsal, és a helyén épült otthon
helyt adott három tanteremnek és egy nagyteremnek, mely a kultúrház szerepét is
betöltötte, színdarabokat adtak ott elő, bálokat rendeztek (az apácák felügyelete
alatt). Ez az épület ma is áll, egészségügyi központként szolgál. Falunkban még az
ő nevéhez fűződik a kántorlakás (Béke út – Fő út sarok) és más épületek megépítése.
A parasztoknak is segített, ha nem volt miből vetniük, gabonahitelhez juttatta őket.
Gregorovits atya neve azonban messze községünktől is ismerősen csengett.
A harmincas évek közepén parlamenti képviselő volt Prágában. Annak a Magyar
Keresztényszocialista Pártnak volt a tagja, mint Esterházy János. Palkovics
Viktor gútai plébános segítségével Mariánum néven fiúinternátust hozott létre
Komáromban, segítette a szenci gimnázium épületének befejezését is. Nagyrészt az
ő gyűjtéséből sikerült felújítani a máriatali stációkat, és a pakai templom újjáépítése
is az ő meggyőző miséjének köszönhető.
A II. világháború alatt Esztergomba került, s talán ennek köszönhető, hogy nem
került munkatáborba, mint párttársai. Jókáról azonban nem feledkezett meg,
s onnan segítette 1941-ben a ma zárdaként ismert épület felépítését. 1957-ben,
aranymiséje után halt meg, s az esztergomi bazilika katakombáiba temették el.
Remélem, Önök is látják azt a tenni akarást, segítőkészséget és harciasságot, mely
a két háború közti rendkívüli nehéz időszakban is ily sok mindenre volt képes. Ha
kellet prédikált, kilincselt a segítségért és még most is nyomozzuk, mely kilincseket
nyitotta még meg, amikről még nem tudunk.
Szabó Lajos
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Volt diákjaink Bognár Gábor és László László...
Hát, először is, a megkérdezettek nem értették, miért pont őket szólítottam
meg. Nem tudtam pontos választ adni, azt tudtam, hogy velük szívesen találkoznék,
mindketten elértek valamit, részt vesznek mások életében is, és biztosan jó hangulatban telne a találkozás. Nem csalódtam, pontosan így történt...
Nehezen kezdtünk neki. A papírforma kérdezz-felelek nem működött, így elkezdtünk
beszélgetni, és íme, ez lett az eredménye:
Együtt elevenítettük fel a jókai alapiskolában eltelt éveket, mivel mindhárman osztálytársak voltunk, felemlegettük a csínytevéseinket, jó szívvel gondoltunk Mózes
tanító nénire, Mózes tanító bácsira, Réz tanító nénire, de úgyszintén mindegyik
tanítónkat és szokásaikat említhetnénk...
Bognár Gábor: Hát azzal
kezdeném, hogy nem
elsőtől jártam a jókai
alapiskolába, csak negyediktől, majd az alapiskola
elvégzése után a galántai
állami (Kodály Zoltán)
gimiben folytattam tanulmányaimat.
Szóval
a gimi tudatos választás
volt, mert tudtam, hogy
tovább szeretnék tanulni.
Az, hogy orvosira mentem,
az nem volt tudatos. Azt nem mondom, hogy a véletlen műve, mert csináltam
felvételit, de... Gyerekkori álmom nem volt kisebb, minthogy felfedezzem a világot,
így aztán úgy gondoltam, hogy kutató leszek, majd ha felnövök, új fajokat fogok
elnevezni önmagamról ☺. Úgy mondták akkor nekem, hogy ebből nem lehet
megélni... Szóval kerestem tovább, mi lehetnék még, ha nem kutató. Még a gimi
első éveiben se jutott nagyon eszembe, hogy megpróbáljam az orvosit, mivel nem
vonzott az ötlet, hogy másokat gyógyítgassak. Tulajdonképp még a fősuli évei
alatt se tudtam mit kezdeni a ténnyel, hogy orvostan hallgató vagyok. Meg voltam
váltig győződve arról, hogy ez vagy az az év lesz már itt az utolsó... Számomra volt
a legnagyobb meglepetés, mikor a promóción átvettem a diplomámat. Általános
orvosként végeztem hat év suli után, majd miután ledolgoztam az előírt következő
öt évet, tavaly nyáron szakvizsgát tettem a jól hangzó patológiából. Már meguntam
rég, hogy laikusoknak magyarázzak valamit is a munkámról, mert úgyis azonnal
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dobozolnak boncmesterként, ami pedig nem vagyok. A mindennapi betevőmet
napi több órás mikroszkópozással keresem meg, miközben betegek százainak
szövettani mintáit elemzem ki, és próbálok rájönni, hogy a mikroszkópikus kép
alapján milyen típusú daganat támadta meg őket. Természetesen ez nem öncélú
szórakozás: a véleményemre várnak a kórházban a sebészek, onkológusok, belés bőrgyógyászok, hogy aztán aszerint kezdjék el a betegeket kezelni. Azt hiszem
ebből is kiderül, hogy nem boncolok, mivel sok a rákos beteg sajnos...
Mikor megkérdezik, hogy miért lettem patológus, röviden annyit szoktam csak
válaszolni, azért, mert szeretem a nyitott embereket. ☺ Ami igaz is, mert valóban
szeretem a nyílt, őszinte emberek társaságát. Anno az utamon Mózes tanító néni
indított el, sokat foglalkozott velem, biológiai olimpiászokra küldött, mindezért
mind a mai napig hálával gondolok rá vissza. A gimiben a kitaposott ösvényen
folytattam az utam, így kerültem ki az országos szintű biosz olimpiászra, ahol is
magáért a részvételért is felvételi járt a Természettudományi Karra Pozsonyba. Majd
később a negyedik osztályban társult mellé két orvosi karra és egy állatorovsi karra
a felvételi. Biztos ami biztos alapon.
Az orvostanhallgatók a hat év alatt nem csak elméleti oktatást kapnak, hanem
gyakorlatit is, az összes hazánkban előforduló kórházi osztályon, ahol hosszabb
rövidebb ideig időzünk. Így tetszett meg többek közt a sebészet, a fül-orr-gégészet
és a belgyógyászat is a patológia és törvényszéki orvoslás mellett. Harmadikig úgy
gondoltam, hogy majd sebész leszek a pozsonyi kórházakban szerzett pozitív tapasztalataim nyomán. Ámde később úgy hozta az élet, több negatív tapasztalatnak
köszönhetően, hogy letettem sebészeti álmaimról, és elkezdtem a feljebb említett
szakok iránt érdeklődni. A suli befejezése után ugyan törvényszékire nem vettek fel,
de a többi szakra több kórházba is. Végülis Pozsonyban kezdtem dolgozni patológusként, mint az Egészségügyi Felügyeleti Hivatal alkalmazottja. Az egész pozsonyi
és nagyszombati kerületből hozzánk küldtek holttesteket, esetleg műhiba gyanús
eseteket felülvizsgálni, kivizsgálni. Tehát erőszakos halálnemekkel (gyilkosságok,
autóbalesetek, mérgezések, öngyilkosságok) specializációmból kifolyólag nem
foglalkoztam. Ha számokban kellene megadnom az ott eltöltött két évet, akkor
ezidőtájt kb. 340 embert felboncoltam. És valóban: igazi, élő hullákat boncoltam.
☺ Betegségek széles skáláját láttam, sokat tanultam, érdekes volt mindenképpen.
Legapróbb egy 6 hónapos vetélés volt, legidősebb egy 101 éves idős hölgy.
Miután ezt a szakmai korszakomat lezártam, elköltöztem a nagyszombati egyetemi
kórházba, hogy ott négy év mikroszkópozás után megcsináljam a szakvizsgámat, utána
pedig visszajöttem újból Pozsonyba, ahol a szt. Erzsébet Onkológiai Intézetnek (Onkologický ústav sv. Alžbety) lettem az alkalmazottja a szövettani laborban. A munkámat nagyon szeretem, főleg hogy nem kell szolgálnom hétvégenként, és hogy rövid
a munkaidőnk is (napi 7 óra munka az ebédszünettel együtt). Az anyagiakról hadd ne
essék részletes beszámoló, elégedett vagyok. Nem gyógyítok, diagnosztizálok (nevén
nevezem a bajt, hogy mások tudjanak gyógyszert tömni a betegbe. ☺
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Mivel nyughatatlan természetem van, állandóan túrázok, kirándulok valamerre,
járom a világot, és igyekszem gyerekkori álmom megvalósítani, felfedezem a világot
és annak szépségeit. Az a típus vagyok, aki az aktívan töltött szabadság híve. Így
aztán nehéz engem otthon elérni. Továbbá ami gyerekkoromból megmaradt
az a gyűjtőszenvedélyem, ami az évek alatt egy egész izgalmas kertészeti
magángyűjteménnyé nőtte ki magát. Azonkívül olasz nyelvleckéket látogatok,
az idén angolra is bejelentkeztem már, énekkarban éneklek, képzem magam,
fejlesztem, mert csak ebben látom a fejlődés lehetőségét.
Aki ilyesfajta munkát szeretne végezni, mindenképp kitartónak kell lennie, látni kell
az alagút végén a fényt. Továbbá jó fenékizmokkal kell rendelkeznie, hogy az orvosi
kar könyveit meg tudja tanulni, logikusan, következetesen gondolkodni, valamint
jó, ha picit megtanul fogalmazni is. A munkahelyén meg magányos farkasként dolgozni a mikroszkóppal, mivelhogy az nem beszél vissza ☺.
László Laci: Hát én az alapiskola után nem ültem négy évet ☺, középsuliba Kürtre
mentem, kereskedelmire. Miután elvégeztem, Diószegen dolgoztam mesterként
egy kóreai cégnél. Ezt csináltam egy évig, ezalatt kiváltottam a vállalkozói engedélyt,
utána nyitottuk ezt az akkor még „büfét“ a testvéremmel közösen...
Egy év után Diószegről eljöttem, csak a büfé maradt és lassacskán elkezdtük átalakítani. Elvégeztem a pincér-szakács felépítményit távúton, erre szükség volt ahhoz, hogy ilyen helyet működtethessünk.
Immár 13-14 éve itt vagyunk. Elöszőr csak két kis újságosbódé volt, ahol most
a bárpult van, aztán megcsináltuk a nagy tetőt. Úgy építkeztünk, mint Mekk Elek,
először csak tető volt, egy évet ledolgoztunk úgy, aztán szeptemberben becsuktunk, saját kezűleg csináltunk majdnem mindent haverok segítségével. Április 1-jén
újra kinyitottunk...
Nyáron mindig telt ház van, télen pedig arról szól, hogy valahogy kihúzzuk. Azért
annyi mindig bejön, ami a rezsit fedezi, többit a nyárból kell kispórolni. De ha már
meg van így csinálva, fűtés, út megvan, akkor már legyen kihasználva, hogy télen is
nyitva vagyunk. Nyáron van 19 alkalmazottunk is, a családon kívül, mert ugye szezonban ők is bőven kiveszik a részüket a munkából. A többi pedig brigádmunkás:
középiskolások, főiskolások innen és a környező falvakból.
Van ennek a munkának egy varázsa, ami húz, aztán van egy olyan pont, amikor azt
mondod, hogy megtelt a pohár. Sok lemondással jár, barátokat veszítettünk, mert
hát sokszor nincs idő, szülinapok, ünnepségek alkalmával mindig valami közbejön,
de olyan is van, hogy pont az étteremnek köszönhetően szereztünk új barátokat.
Vannak olyanok, akik már 10 éve idejárnak, és már barátoknak mondhatjuk őket.
Így, hogy már ennyi éve csináljuk, annyi munkánk van benne, nehéz megmondani,
szeretnék-e valami mást csinálni. Nyugdíjba azért nem innen szeretnék menni, de
egyelőre nem gondolkozunk másban. Mindig vannak terveink, céljaink, amiket szeretnénk még megvalósítani. Bár már pár éve mondogatjuk, hogy már nem csinálunk
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semmit, de ezt nem sikerül betartani.
Hát ezt hozza a tél, amikor több időnk
van gondolkodni, aztán már csak meg
kell valósítani az ötleteket.
Kikapcsolódás, hm...
Nyár alatt testileg szellemileg itt
kell lennünk éjjel-nappal. Egyelőre
a vadászatban találtam meg a nyugalmat, ahol csend van, magad vagy.
Leginkább Magyarországra járunk,
Komlóra.
Idén tavasszal voltunk Dél- Amerikában. Unokatestvérem megkérdezte, nem megyünk-e vele, és hát a testvéremmel
együtt mentünk. Voltunk Peruban, Bolíviában, Chilében. Ez egy ilyen körút volt. Láttuk a Machu Picchut, Bolíviában a Sótengeren jártunk, sok érdekességet megnéztünk
és megkóstoltunk. Nagyon hosszú és fárasztó volt az út, de megérte.
Két éve februárban Kubában voltunk, szintén az előbbi felállításban. Az egy
külön világ, azt látni kell. Megtörtént velünk, hogy megálltunk egy étteremben,
mondták nyugodtan menjünk, nyitva vannak. A pincér felvette a rendelést, majd
leült a szakáccsal együtt reggelizni. 45 perc múlva kihozta az italokat, megkérdeztük
készül-e a kaja, mondták, persze, de be lehetett látni a konyhára, senki nem volt
benn. Legalább alaposan kiéheztünk, mire megkaptuk a reggelit. ☺
Aki hasonlót szeretne csinálni, annak az idegei jók legyenek, türelem kell hozzá,
a másik dolog pedig, olyan ne kezdjen neki, aki félvállról veszi, úgy nem lehet
csinálni. Vagy beleadsz apait-anyait, vagy nem fog menni.
Köszönöm fiúk, egy élmény volt! ☺
Mgr. Mráz Erika
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Magyar nyelv
A gyermek az anyanyelvén tanulja meg magát kifejezni, ezen a nyelven szólal
meg, ha valami bántja, ha valami boldogság éri. Ez a nyelv segíti őt abban, hogy
a környezetével kapcsolatot tudjon teremteni, megértse a körülötte rohamosan változó világ dolgait, gondolkodjon jövőjéről és annak megvalósításán.
Anyanyelvünket azért hívják anyanyelvnek, mert édesanyánk ezen a nyelven beszél
hozzánk, olvas fel nekünk meséket, verseket, tanít bennünket kifejezni az érzelmeinket. Az anyanyelv tehát érzelmi nyelv is, amely biztonságot nyújt az embernek,
és ez létszükséglet. Fontos, hogy a gyermekeket iskolai éveik alatt a tanító néni,
ösztönző, motiváló szavai kísérjék úgy, ahogy azt addig az édesanyjától hallotta.
Ez a mi célunk is. Számunkra az anyanyelvi oktatás, ezen belül is magyar nyelv és
irodalomtanítás kulcsfontosságú.
Fontos számunkra, hogy diákjaink megfelelően sajátítsák el az írás és olvasás alapjait, majd a felső tagozatban pedig bővítsék azt, valamint, hogy megismerkedjenek
a magyar kultúrával.
Szeretnénk például, ha az olvasás nem nyűg lenne, hanem hasznos, érdekfeszítő
időtöltés. Ezért is jelentkeztünk be a rimaszombati Olvasni jó! országos tanulmányi
versenybe. A vetélkedőn mindig egy magyar író könyve kerül terítékre, például
Gárdony Gézától a Láthatatlan ember, vagy Molnár Ferenctől A Pál utcai fiúk. Az
első alaklommal azonnal sikerült a harmadik helyet megszereznünk. A versenyek jó
hangulatúak és élménydúsak. Tanulóink azóta is örömmel vállalkoznak a versenyre,
és mindig bebizonyosodik, hogy olvasni tényleg jó!
Versenyekből sosem elég. Iskolánk folyamatosan részt vesz a Szép magyar beszéd,
az Európa v škole versenyeken, valamint rendszeresen képviselteti magát a Tompa Mihály Ver- és Prózamondó versenyen. E megmérettetésre való felkészülés egy
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hosszú és fáradtságos időszak. A sok-sok munka, energia és türelem végül azért
mindig meghozza a gyümölcsét. A 2014/2015 tanévben két diákunk, név szerint
Nagy Richárd és Kovács Amalie a kerületi fordulón első helyezést, az elődöntőben
pedig ezüstsávos besorolást értek el. Reméljük a hasonló szép folytatást.
Már nem először veszünk rész a Médiasztár tehetséggondozó versenyen sem.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Német Krisztina a 2014/2015 tanévben
elvitte az év diákújságírója címet az országos döntőben. Bizonyos, hogy ez egy jó
motiváció a következő versenyhez.
Ha olvasásról van szó, akkor szóba kell hozni, hogy iskolánk csatlakozott a költészet
napjához, ezzel is kicsit közelebb hozva a verseket tanulóink szívéhez. Minden évben
más feladatokkal látjuk el diákjainkat. Volt már kedvenc vers szavalata, megzenésített
vers előadása, de saját vers készítése is. Örömmel tapasztaljuk, hogy a gyerekek komolyan veszik a dolgot, felkészülten és bátran állnak ki a közönség elé. Reméljük,
hogy az elkövetkezendő években is sikerül majd megrendeznünk ezt a jeles napot.
A verseknél és az irodalomnál maradva, nemcsak a diákjaink versenyeznek, illetve szórakoztatnak minket, hanem fordítva is igaz ez. Iskolánk igyekszik különféle előadásokkal, programokkal, színdarabokkal gazdagítani gyermekeink életét.
Egy tanévben legalább egyszer színházba megyünk. Voltunk már a Komáromi Jókai
Színházban, Győrben, de a budapesti Nemzeti Színházban is. Ám nemcsak mi
megyünk, hanem nagyon sokan jönnek hozzánk bemutatni műsorukat. Látogatást
tett már nálunk például Balázs F. Attila, aki író-olvasó találkozó keretén mutatta be
nekünk költészetét, Zsapka Attila, a Kicsi Hang verséneklő együttes, az Ifjú Szivek,
a Kuttyomfitty Társulat. Célunk, hogy ezután is minél több rendezvénnyel, műsorral
színesítsük tanulóink világát.
Megteszünk mindent, hogy a magyar nyelvet és irodalmat minél közelebb hozzuk
diákjaink szívéhez. Hiszen fontos, hogy tudjuk: „Őrizzük azt a lelket és nyelvet,
amelyet őseinktől örökbe kaptunk! Adjuk át csorbítatlanul utódainknak, mert ehhez
a 21. század küszöbén minden népnek Isten adta joga van.„

Mgr. Fodor Orsolya
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Matematika
Az iskolánkban folyó pedagógiai munka célja diákjaink felkészítése a középiskolai
tanulmányokra, valamint olyan általános műveltség átadására törekszünk, amely lehetővé teszi diákjainknak a társadalomba való beilleszkedést.
Megvalósításához a logikai, a gondolkodási, koncentráló, lényeglátó, a tanultakat
alkalmazni tudó képességek fejlesztésére törekszünk.
Az egyén kibontakozásához hozzájárulnak a versenyre való felkészítések és azokon
való részvételük.
A tananyagon túli képzés igényével
a tehetséges tanulók érdeklődésétől
függően szakkörök működnek, ahol
önállóságra és arra ösztönözzük diákjainkat, hogy tanulmányi versenyeken vegyenek részt, s képességeiknek
megfelelő eredményeket érjenek el.
Tanulóink szívesen vesznek részt
különféle versenyeken.
A háziversenyeket követõen kerületi,
országos versenyeken is megmérettethetik tudásukat, edzettségüket.
Legjelentősebb versenyek matematikából, amiken részt vettünk
a 2014/2015-ös tanévben:
Matematikai olimpiász- a kerületi fordulón is kitűnő helyezéseket értünk el
Kenguru matematikai verseny – 4 tanulónk a versenyen résztvevők 90%ánál bizonyult ügyesebbnek, ezzel
kimagasló eredményt ért el
A képen a versenyen résztvevő tanulóink legügyesebbjei láthatóak. Felső sor balról jobbra: Ruman Máté, Hegyi Bálint, Cilling Enikő, Cilling Noémi. Alsó sor balról
jobbra: Tóth Dániel, Prokša Péter, Holocsi Alojz
Katedra levelező verseny
Pythagoras – a kerületi fordulón is sikeresen szerepeltünk
Maks, Maksík – mind a kicsik, mind a nagyok kitartó munkája meghozta a gyümölcsét,
dícsérettel és ajándékokkal lettünk gazdagabbak
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A képen látható diákjaink balról jobbra haladva: Ruman Máté, Cilling Noémi,
Németh Krisztina, Németh László, Cilling Enikő, Prokša Kinga
„A fiatalokat mindig tágabb és újabb feladatok elé kell állítani“
(Ingmar Bergmann)

Mgr. Ferenczi Mónika és Mgr. Horváth Tamás

Mi leszel, ha nagy leszel? (pályaválasztásról röviden)
Az alapiskola végén elérkezik az idő, amikor el kell dönteni, hogyan tovább.
Ez az első alkalom, amikor az ember pályaválasztás elé kerül. Az itt meghozott
döntés kihat egész életünkre. A felelős döntés meghozatalához azonban nem elég
a lehetőségeket számba venni, hanem a képességeinket és a készségeinket is
legalább olyan fontos ismerni, sőt a sikeres pályaalakulást a személyiségjellemzők
és a pszichés egészség is erősen befolyásolja. Az imént felsoroltakról mind képet
kaphatnak a tanulók az újonnan kidolgozott COMDI program segítségével, amely
segít a végzős diákoknak, hogy kiválasszák az érdeklődésüknek és képességeiknek
megfelelő iskolát. Ez egy online teszt, amely lehetővé teszi a tanuló érdeklődési
köréről, professzionális irányultságáról, szlovák nyelvtudásáról, matematikaiés általános ismereteiről és az egyes szakmákhoz szükséges adottságairól,
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képességeiről szóló információk megszerzését és kiértékelését. A program felméri
a tanuló társadalmi integrációjához szükséges személyes tulajdonságait és az
ellenállóképességét az egyes terheléseknél. A tesztelés részét képezi az is, hogy
a gyermeknek a legmegfelelőbb iskolatípust illetve szakot ajánlja. Sajnos egyelőre
csak szlovák teszt létezik, de tervezik a magyar nyelvű változat kidolgozását is.
Az alapiskola befejezése után a legfontosabb dilemma, hogy az érettségi vagy
a szakképzés megszerzése-e a cél. A gimnáziumok és szakközépiskolák érettségit
adnak, a szakiskolákban, szaktanintézetekben pedig szakképzés folyik.
A 2014/2015-ös tanév végzősei közül négyen gimnáziumba, hárman szakközépiskolába nyertek felvételt, hatan pedig szakmunkásképzőben folytatják tanulmányaikat.
A 2015/2016-os tanév kilencedikeseinek előzetes jelentkezése alapján hatan gimnáziumban, hárman szakközépiskolában szeretnék folytatni tanulmányaikat, hárman
pedig szakmát választanak.
A jelentkezési lapokat a tanuló, annak törvényes képviselője és az alapiskola
igazgatója is aláírja. A gyermekorvos aláírásával igazolja, hogy nincs egészségügyi
akadálya a tanuló által választott szak elvégzésének. A nevelési tanácsadó pedig
a megadott időpontig eljuttatja a jelentkezési lapokat a középiskolákba.
Az idei tanévben 2016. február 28-ig kell elküldeni a jelentkezési lapokat a tehetségvizsgát igénylő szakokra. A tehetségvizsgák 2016. március 25 és 2016.
április 15 között lesznek. A kilencedikesek tesztelésére 2016. április 6-án kerül sor.
A jelentkezési lapokat az alkalmassági vizsgát nem igénylő szakokra pedig 2016.
április 20-ig kell elküldeni. A felvételi vizsgák 1. körének 1. időpontja 2016. május
9. a második időpont pedig 2016. május 12. Azon tanulók, akik a két bejelölt iskola
közül egyikbe sem nyernek felvételt, újabb jelentkezési lapot nyújthatnak be, és
a felvételi vizsgák 2. körében, 2016. június 21-én felvételiznek majd.

Zárecky Gabriella, pályaválasztási tanácsadó

Minden évben Egészséghét az iskolánkban
Napjaink rohanó világában egyre fontosabb szerepet kap a tudatos, egészséges
életmódra való nevelés. Ami korábban természetes volt a gyermekek számára a friss levegő, az elegendő mozgás, megfelelő gyümölcs- és zöldségbevitel -, az
manapság egyre nehezebben elérhető. Iskolánk 2007 óta minden évben megrendezi az Egészséghetet. Célkitűzésünk, hogy diákjaink kellő ösztönzést és tudást
szerezhessenek az egészséges életvitelhez. Igyekszünk beleépíteni a mindennapjainkba az egészségtudatosságra való nevelést, valamint fel szeretnénk készíteni
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tanulóinkat arra, hogy önálló, felnőtt életükben képesek legyenek
életmódjukra vonatkozóan helyes
döntéseket hozni.
Az Egészséghét program amint
már
említettem
2007-ben
indult be, amikor is a zöldség
és gyümölcsfogyasztásra fektettük a fő a hangsúlyt. Az
évek folyamán folyamatosan
kiszélesítettük
a
projektet.
Minden egyes évben törekszünk
arra, hogy változatos programok
színesítsék az egészséghetet, és,
hogy az előadások mindig valami
újat hozzanak tanulóink számára.
Egészséghetünket mindig közös
reggeli tornával nyitjuk meg.
Kicsik és nagyok egyaránt megtornáztatják izmaikat. A közös
testmozgásra aztán nemcsak
minden reggel kerítünk sort, hanem különböző kirándulásokat is
szervezünk. Legyen szó csónaktúráról, biciklizésről, túrázásról,
úszásról. Nagyon sok helyszínen megfordultunk már, például
a pilisi szurdokban, a Kárpátokban, a gimesi várnál, a zirci arborétumban.
Tanulóink pszichológussal is
találkoznak és beszélgetnek, és
akitől bártan kérdezhetnek, tudakolózhatnak az előre megbeszélt
témáról.
Ügyességi feladatokban sincs
hiány, a tanító nénik változatosabbnál változatosabb játékokat
ötlenek ki lurkóink számára. Van
gyümölcs- és italkóstolás, kupak
szedés, rejtvényfejtés, zöldség27

és gyümölcs szobor, saláta,
plakát készítés.
Tanulóink
különböző
előadások és exkurziók
keretén belül rengeteg
új ismerettel, tudással és
tapasztalattal gazdagodnak.
Például
már
beavatták
már őket a sajtkészítés
fortélyaiba a nagyfödémesi
Farma Fauna szakemberei,
voltak már méhésztelepn,
találkoztak Szabó Mónikával, aki a Cápales a búvárparadicsomban
című
könyvét mutatta be, de
meglátogatta már őket
Kovács Zoltán is, aki
a Túrázás etikájáról tartott
nekik beszámolót.
Harmadik éve már, hogy felső
tagozatos diáklányaink részt
vesznek az Egészségügyi
versenyen, Galántán. Tavaly
második, a 2014/2015 tanévben pedig a megtiszteltető
első helyezést érték el.
Iskolánk már több éve
együttműködünk az Országos Vérellátó Szervezettel. Nagy örömünkre a véradáson
egyre többen és többen vesznek részt. „A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus, amely mindenképpen megbecsülést érdemel!”
Az egészséges életmódra nevelés tehát a Gregorovits Lipót Alapiskola számára nem
kizárólagosan egy heti program megvalósítását, hanem a folyamatos nevelő-oktató
munkát átható szemléletmódot jelenti. Ennek megfelelően feladatainkat egész évben folyamatosan, az aktualitásokhoz, az évszakok adta lehetőségekhez igazítjuk.
Úgy gondoljuk programsorozatunk nagyon sikeres, minden egyes Egészséghetet rengeteg új élménnyel zárunk, vidám és örömteli pillanatokat tudunk magunk
mögött. Természetesen minden programot, kirándulást, feladatot, boldog percet
és nevetést megörökítettünk magunk, illetve az utókor számára is.

Mgr. Fodor Orsolya
28

Mit jelent nekem, hogy magyar vagyok?
Ez az a kérdés, amit már sokan feltettek nekem. Bizony néha én is felteszem
magamnak. M
Mit is jelent? Elég nehéz megfogalmazni.A magyar az anyanyelvem, amit egyáltalán
nem szégyellek. Soha nem féltem kimondani, hogy magyar vagyok (sok más emberrel ellentétben). Elég sok olyan felnőttet ismerek, akiknek magyar az anyanyelve,
és gyerekeik mégis inkább szlováknak vallják magukat. Ez az, ami fáj nekem. Mert
ha nem is magyar iskolába járnak, legalább annyira tudhatnának magyarul, hogy el
tudjanak mondani legalább egy mondatot szlovák szavak nélkül.
Engem, ha sok szlovák ember vesz is körül, és tudom, hogy nem szeretik
a magyarokat, én akkor is magyarul beszélek előttük. Akármit is szólnak hozzám,
akármilyen jelzővel illetik azt, hogy magyar vagyok, én kiállok anyanyelvem mellett.
Nem az bánt, ha egy szlovák beszól nekem, hanem az, ha egy olyan valaki mondja,
akinek valamelyik szülője magyar.
Sok magyarországi barátom van, és elég gyakran kérdezik, miért nem akarok
Magyarországon lakni. Ez szokott a válaszom lenni: „Hiába vagyok magyar, ha
Szlovákiában élek, és szeretek itt élni, mert nem minden szlovák ember rosszakaró.”
Volt olyan, aki azt mondta, hogy
nem is vagyok igazi magyar. Neki
ezt mondtam: „Lehet, nem vagyok
olyan magyar, mint te, de szlovák
sem vagyok.”
Nekem az, hogy magyar vagyok,
nagyon sokat jelent, mert az
összes „nagy” ember magyar volt,
vagy ismert sok magyart. Még
most is világszerte sok magyar
származású híres ember él.
A magyarság sokat jelent nekem,
de nem tudnék Szlovákián kívül
élni.
A magyarság egyenlő az életemmel. Ha olyan törvényt hoznának,
hogy aki megszólal magyarul, annak meg kell halnia, én meghalnék
az anyanyelvemért.

Szabó Mária,
iskolánk volt tanulója
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Munka az alsó tagozaton
Tanulóink 6 évesen lépik át iskolánk küszöbét. Az első pillanat tele van
aggodalommal, talán félelemmel is, izgalommal és várakozással. Az említett
érzelmek áthatják diák és szülő lelkét egyaránt. Nagyon fontos, hogy pedagógus
személyiségével oldani tudja a kezdeti feszült pillanatokat, s így átlendítse kis
diákjait az ismert óvodai környezetből egy még ismeretlen, de reményteli új világba.
Mindannyian arra törekszünk, hogy tanulóink szeressék iskolánkat, jól érezzék
magukat az épület falai közt, s bizalommal viseltessenek pedagógusaik iránt. Az alsó
tagozat fő feladatának tekinti a 6-10 év közötti korosztály szellemi-testi fejlesztését.
E korosztály jellemzője a természetes kíváncsiság. Éppen erre alapozva igyekszünk
olyan képességek és készségek rendszerét kialakítani tanulóinkban, melyek majd
biztos alapul szolgálnak egy egész életen át tartó tanulás számára. Kisiskolás
korban alakul ki gyermekeinkben a tanuláshoz való pozitív viszony, ekkor rögzülnek
a hatékony tanulási technikák és alapozódnak meg a kulcskompetenciák. Mindez
felelős magatartást és odaadást kíván pedagógustól és diáktól egyaránt. Alapvető
feladatunk az olvasás, írás, számolás elsajátítása, hiszen mindez előfeltétel további
tágabb ismeretek megszerzéséhez. Tanulóink a szótagolást előnyben részesítő,
analizáló-szintetizáló módszerek alapján tanulnak olvasni. Célunk az automatizált,
folyékony és szövegértő olvasás képességének fejlesztése. Az anyanyelvi ismeretek
bővítésén túl tanulóink napi szinten gyarapítják tudásukat a szlovák nyelv területén
s harmadik évfolyamtól kezdve az angol nyelv területén is. A természet csodálatosan
gazdag világában vezetjük diákjainkat a környezetismeret, illetve természetismeret
órákon. Neveljük őket a természet
tiszteletére, környezetünk tisztábbá tételére, óvására. Mindezt
tesszük változatosan játékos
módon, miközben megismerik
az informatika rejtelmeit is.
Megtanulják az információkat
megszerezni, feldolgozni, tárolni.
A tárgyi tudás mellett nem
kevésbé fontos gyermekeink
személyiségének
fejlesztése.
Ezt segíti elő a testnevelés,
képzőművészeti nevelés, zenei
nevelés. Elvégre a művészeteknek
lélekemelő erejük van. Egy-egy
művészeti alkotás, vagy értékes
zene hallatán az ember lelkébe
30

ünnepi hangulat költözik. A zenei, vagy képzőművészeti tevékenység élmény
a tanulók számára. Úgy gondolom, a pedagógusnak kötelessége minél gyakrabban
megteremteni tanulói számára eme élmény átélésének lehetőségét. Ehhez kívánunk
hozzájárulni a nevelési tantárgyak, valamint a tanításon kívüli tevékenységek gazdag
tárházával. Nem utolsó sorban szeretném említeni tanulóink erkölcsi nevelését,
melyek korunk rohanó, egocentrikus világában rendkívüli jelentősége van. Őszintén
remélem, hogy a pedagógusok és szülők együttes törekvésének köszönhetően
tanulóinkból nyitott, érdeklődő, természetbarát, embertársait tisztelő, testben és
lélekben egészséges emberek válnak.

Mgr. Zaťko Laura

Sikereink a „Csillagoknak teremtője...“ népdalversenyen
Minden tanév május 7-én a felsőszeli Széchenyi István Alapiskolában
megrendezésre kerül a felvidéki magyar alapiskolások népdalversenye,
a „Csillagoknak teremtője...“ nevet viselő regionális népdalverseny. A 2014/2015ös tanévben immár 10. alkalommal rendezték meg, és mi egyetlenegy alkalmat
sem hagytunk ki, hogy részt vehessünk ezen a szép, hagyományőrző versenyen.
Széphangú, népdalokat kedvelő diákok népviseletben, 3 felvidéki népdalból álló
népdalcsokrot adnak elő egy 3 tagú zsűri előtt, melynek elnöke Écsi Gyöngyi, ismert
népdalénekesnő. A résztvevő diákok évről évre szebbnél szebb felvidéki népdalokat
tanulnak meg Ág Tibor, a felvidéki magyarság kiemelkedő népdalgyűjtőjének,
zenepedagógusának, karnagyának gyűjtéséből ill. egyéb forrásból és csodálatos
31

felvidéki népviseleteket láthatnak a versenyzőkön. Ezidáig két alkalommal sikerült
dobogós eredményt elérnünk, a 2012/2013-as tanévben Kovács Amalie a II. kategória
2. helyezettje, a 2013/2014-es iskolaévben pedig a III. kategória 3. helyezettje lett.
Amalie mellett meg kell említenünk Kovács Bernice és Kiss Abigél nevét, akik az
utóbbi években szintén sikeresen képviselték iskolánkat ezen a versenyen.

Zárecky Gabriella, felkészítő pedagógus

A suli sportos oldala
Mint minden iskolában, így nálunk is vannak ügyes, mozgás kedvelő gyerekek,
persze lusták is… Szerencsére az előbbiből sokkal több van, ezt bizonyítja a sok
szép eredmény, valamint az akciókon való tömeges részvétel.
Persze,
mint
minden
„normális“
gyermek
életében az első helyen
a foci áll. Több belföldi
és külföldi tornán vettünk
részt, kisebb nagyobb
sikerrel. Bármily meglepő,
lányaink érték el a nagyobb
sikereket,
akik
pár
kivételtől eltekintve szinte
mindent megnyertek, amit
lehetett. Persze nemcsak
foci létezik a világon, így
tanulóink bekapcsolódtak
a röplabda versenyekbe
és elsajátították kézilabda
alapjait is. Nagy sikert
arat gyermekeink körében a minden évben
megrendezett
atlétikai
olimpia, ahol futó, ugró és
dobó számokban mérhetik
össze erejüket. Nagy szívfájdalmunk az atlétikai pá32

lya hiánya, ami a további
sportolási lehetőségek legfőbb akadálya. Reméljük
nem sokáig… Hatalmas
csatákat hoz minden évben
az asztalitenisz bajnokság
is, ahol egész színvonalas
meccseket is láthatunk.
Nagy hangsúlyt helyezünk a szabadidős tevékenységekre is. Ilyenek
a táboraink, amire mindig
nagy az érdeklődés. Már
évek óta nagy sikere van
a nyári horgásztáborunknak,
ahol
gyermekek
picit
kiszakadhatnak
a
számítógépes világukból és
belekóstolhatnak a nomád
élet viszontagságaiba.
Az idén ezt sikeresen összekapcsoltuk a sporttáborunkkal a feketevízi Relaxparkban.
Meg kell említenem a felsőtagozatosok sítúráit és
az alsósok erdei iskoláit
is. Emellett gyalog túrák
keretében megismerkedhetnek szűkebb és tágabb
földrajzi
tájegységünk
szépségeivel. Nem lehet
elfeledkezni a csónaktúrákról, ahol diákjaink szembesülhetnek a Kis- Duna páratlan élővilágával, amit
sajnos sok helybeli sem ismer. A tanulóink egészséges fejlődése szempontjából
nem elhanyagolható az évente párszor beiktatott úszás sem. Mindent egybevetve
azon vagyunk, hogy az iskolai nevelő- oktató munka monotonságába egy kis színt
vigyünk, egyúttal elősegítsük gyermekeink tartalmas szórakozását is.

Mgr. Deák Zoltán
33

Szakköreink életéből
Képzőművészeti szakköreink mind az alsó, mind pedig a felső tagozaton heti
rendszerességgel kínálják a foglalkozásokat olyan alkotókedvű diákoknak, akik
szívesen kalandoznak a művészet varázslatos világában.
Az örömteli és élvezetes alkotómunka közben megismerkednek a különböző
képzőművészeti technikákkal és eljárásokkal. A gyakorlatok által láthatóvá tehetik,
vonalakba önthetik gondolataikat, érzéseiket. A feladatok nem csak a rajztechnikát
fejlesztik, de újfajta látásmódot is adnak, valamint növelik az önbizalmukat
a döntéshozatalban. Segítik tanulóink érzelmi gazdagodását, az önálló ízlés,
igényesség kialakulását.
Jó látni, ahogy alkotnak, megtanulják alkalmazni a színharmóniákat, a színek térhatását,
a színkontrasztokat. A megismert technikákat és eszközöket
egyre jártasabban alkalmazzák,
gondolataikat,
élményeiket
egyre kifejezőbben tudják
megjeleníteni. A jó hangulatú,
oldott légkörben megmutatják
kreativitásukat. A művészet, az
alkotás öröme mindig felszabadít, más világba repít, segít
megoldani a midennapi gondokat. Örömteli, élményt nyújtó foglalkozások ezek, melyeken szárnyal a fantázia.
Művészpalántáink számos hazai és külföldi rajzpályázat (Ferenczy István Országos
Képzőművészeti Verseny, Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázat,
“Határtalanul” rajzverseny, Ünnepi rajzpályázat, “Dielo tvojich rúk”) résztvevőiként
sikeres eredményeket érnek el. Lelkesedéssel, kitartással, nem kevés szorgalommal készítik alkotásaikat. Feladatunk, hogy méltányoljuk erőfeszítéseiket, bátorítsuk
őket, engedjük,hogy tapasztaljanak. Értékeljük az egyéni vonásokat, kiben-kiben
azt, ami a sajátja, hogy adottságaikat vállalva bontakozzék ki önállóságuk.
A tehetségüket bontogató gyermekeink rendszeresen ott vannak a Székelyföldön
megrendezett, Kárpát-medencei Borsos Miklós alkotótábor foglalkozásain.
Lehetőséget kapnak, hogy szakemberek, művészek társaságában, a Gyergyói
havasok festői környezetében élményanyagot gyűjtsenek, kapcsolatokat
teremtsenek, mindezt természetesen alkotó munka mellett.

Papp Diana
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Üzenet egykori iskolámba
„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött életcsaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt”
			
/Ady Endre/
Ady Endre Üzenet egykori iskolámba c. versének pár sorát idézem, hiszen hasonló gondolatok kavarognak bennem is. Jó érzés tölt el minden alkalommal, amikor
belépek egykori alapiskolám épületébe. Bár bevallom őszintén nem vagyok ott egy
gyakori látogató, viszont ilyenkor mindig visszaemlékszem egykori tanítóimra, az
iskolai kirándulásokra, a rengeteg versenyre, sőt a mai napig emlékszem egy-egy
konkrét versre is amiket elszavalhattam, s ezzel öregbíthettem iskolánk nevét.
Már tudom, hogy ezek az évek mennyire meghatározóak voltak, hiszen itt sajátítottuk el az alapokat, legyen szóírásról, olvasásról, de barátságokat is köttettünk,
megéltük első szerelmeinket. Kilenc év hosszú idő, és nemcsak boldog, önfeledt napjaink voltak, de voltunk, szomorúak is, és bosszúsak, de azt mondják, az
idő megszépít mindent. Utólag már szinte csak a jóra emlékszünk és a viccesre,
s a vitákra, félreértésekre, csak mosolyogva gondolunk vissza.
Az egyik ilyen szép emlékem pontosan iskolánk névadó ünnepéhez kapcsolódik.
Hihetetlen, hogy annak már 10 éve, hiszen akkor is az ünnepi műsor szereplői közt
voltam, s most ugyanezt mondhatom el magamról. Most mégis minden más, akkor még nem értettük, miértkell ezt a lépést megtenni, mire jó ez, ennek ellenére
a készülődés minden egyes pillanatát szerettük és vártuk. Mára viszont tudom, hogy
ezzel az iskolánk egyedi lett a sok magyar tannyelvű alapiskola közül, nincs másik,
ami szintén ezt a nevet viselné.
Az emlékek őrzése nagyon fontos, hiszen vannak helyzetek, amikor ezek segítenek
nekünk, hogy erőt merítsünk és táplálkozzunk belőlük. Sok ember vallja azt, hogy
tovább kell lépni mert egyébként nincs esélyünk feljebb jutni, ellenben az igazán
sikeres személyek általában azt nyilatkozzák, hogy mennyire fontos a régi kapcsolatok ápolása, mert ez az, ami emlékezteti őket, honnan jöttek.
Nekünk is nagyon fontos tudnunk, és ezt sose felejtsük el, hogy a jókai Gregorovits
Lipót Magyar Tannyelvű Alapiskolába járunk. Manapság nagyon népszerű letagadni
identitásunkat, és eljátszani egy olyat, amivel nem lógunk ki a többség közül. Valljuk
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be, most nagyon sok magyar család gondolkodik el azon, hogy egyáltalán magyar
iskolába iratja-e gyermekét. Tapasztalataim szerint, azonban az, hogy magyar
iskolában nem lehet szlovákul jól megtanulni csak egy kifogás, amit sajnos egyre
többen használnak. szerintem ugyanis, aki akar, az bármilyen nyelven megtud
tanulni, és tud érvényesülni. Lehetséges, hogy nem lesz könnyű, de szerintem
megéri, gondoljunk csak bele, vajon Gregorovits Lipótnak mennyi erőfeszítésébe
tellett, amíg óvodát és iskolát épített a faluban.
Tudjuk nagyon jól, hogy rengeteg kisebb faluban a diákoknak a mai napig
rendszeresen be kell utazniuk egy nagyobb faluba, városba, nekünk már egy
modern, attraktív iskolánk van, ez meg kell becsülnünk.
Tisztelettel kell gondolnunk erre a helyre, a tanítókra, akik kemény munkával
igyekeznek nap, mint nap közvetíteni a tudást, az értékeket, és sokszor elfelejtjük
nekik ezt megköszönni.
Én köszönök mindet, amit itt kaptam, és szeretnék még sok-sok 10 évet kívánni,
hogy egykor majd ugyanígy találkozhassunk, és eleveníthessük fel a régmúltat.
Kívánok továbbá még sok-sok szorgalmas kisdiákot, akik tovább öregbíthetik
iskolánk hírnevét, s hogy sose felejtsük, honnan jöttünk, és kik vagyunk.
Elmélkedésemet egy idézettel kezdtem, így ezzel is fejezném be. Egy ismert dal két
sora, melynél többet nem is kell mondani.
„S ha utad egyszer a végéhez ér
Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél!“

/Magna Cum Laude: Vidéki sanzon/

Szabó Krisztina, volt diák, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkaranak
magyar-szlovák tolmács, fordító szakos hallgatója
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