AZ IPOLYBALOGI ALAPISKOLÁSOK LAPJA
II. évfolyam

1. szám

2000. május

Felvételiztünk..

Anyák napja

Eljött a felvételik ideje. Már hetek óta
minden kilencedikes lázas izgalommal
készült a nagy napra. Aztán néhányan
megtudták, hogy eddigi tanulmányi eredményünknek köszönhetően már felvették őket. A többiek számára pedig
maradt a felkészülés. Nemsokára eljött
a Nagy Nap. Magyar nyelvből, matematikából, szlovákból felvételiztek a
legtöbben, de volt, aki fizikából vagy
természetrajzból adott számot tudásáról. Hogy milyen eredménnyel? Az
Ipolysági Gimnáziumba felvételiző
összes diák közül az első három helyen az ipolybalogi Alapiskola tanulói
végeztek. A komáromi Marianum egyházi gimnázium és az Ipolysági Mezőgazdasági Szakközépiskola felvételizői között is iskolánk tanulói végeztek
az első helyen. Gratulálunk minden kilencedikesnek és felkészítőiknek!

Minden évben május elején ünnepeljük
az anyák napját. Iskolánk tanulói hagyományosan, műsorral köszöntik szüleiket e jeles ünnep alkalmából. Idén
május 14-én, vasárnap délután kerül
sor az ünnepi műsorra, amelyben fellépnek az ipolybalogi óvodások is. Az
iskola tanulói vidám jelenetekkel, versekkel, tánccal készülnek. A VII. A tanulói egy, a televízióból ismert műsort
parodizálnak. A hatodikosok a szamárrá változott deák történetét adják elő,
sok humorral. A VII. B és a VIII. osztály lányai dalokkal szórakoztatják
a közönséget. A negyedik, ötödik és
hatodik osztályosok nemcsak jelenetet
adnak elő, de táncolni is fognak.
Reméljük, sokan megtisztelik jelenlétükkel az ipolybalogi iskolások anyák
napi műsorát, és kellemes emlékekkel
térnek haza.

ISKOLÁNK ÉLETÉBŐL:
Az újévben is folytatódtak a versenyek, vetélkedők, különféle megmérettetések.
☺ Bekapcsolódtunk a „Szép magyar beszéd" elnevezésű versenybe, ahol a losonci járási
fordulón Bodzsár Zsuzsa (9. oszt), Nagy Zlatka (9. oszt) és Villám Katalin (8. oszt) képviselték
iskolánkat Felkészítőjük Németh Zoltán.
☺ A Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny járási fordulóját iskolánkban
rendezték meg. Diákjaink nagyon eredményesen szerepeltek, hisz az I. kategóriában versben
Básty Timea (4. oszt.) az első, Mácsay Szimona (2. oszt) a második helyen végzett, prózában
pedig Málik Nikolett (4. oszt) ért el első helyezést A II. kategóriából versben Béres Edina (6.
oszt.), prózában pedig Blasko Kornél (6. oszt.) jutott a kerületi fordulóba. A III. kategóriában
versben Villám Katalin (8. oszt.) az első helyet szerezte meg prózában pedig Cseri Bernadett
(7. A) a második lett. A továbbjutott tanulók felkészítői: Kelemen Mária, Skerlec Ágnes,
Németh Ágota, Németh Zoltán.
☺ Részt vettünk az "Árpádok örökében" elnevezésű történelmi versenyen. A rimaszombati regionális fordulóban a Cseri Ágnes, Negyela Patrik, Rados Anikó, Régi Tamás összetételű
csapat a 2. helyen végzett. Felkészítő: Németh Zoltán.
☺ Tanulóink részt vettek a bibliaversenyen. Az Ipolyságon megrendezett elődöntőből,
amelyen 31 csapat vett részt, iskolánkból 2 csapat is továbbjutott az országos döntőbe. Ezt
Párkányban rendezték meg. A Bodzsár Zsuzsanna, Csíri Marietta, Csíri Katalin (9. osztályosok)
összetételű csapat a 4. helyen végzett a Nagy Zlatka (9. oszt), Nozdrovicky Ágota (8. oszt),
Zolcer Bernadett (8. oszt) alkotta csapat pedig a 13. helyet szerezte meg. Felkészítő:
Nozdrovicky Ágota.
☺ Alsó tagozatos tanulóink bekapcsolódtak a Honfoglalás régi magyar mondáinkban c.
albumkészítő versenybe. Az általuk készített munkákat is megtekinthettük március 24. és
31. között, amikor is a benevezett 30 iskola anyagából összeállított kiállítás iskolánkba érkezett
Munkájukat Jakab Ivett és Németh Zoltán segítette.
☺ A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság gyűjtőpályázatába is bekapcsolódtunk.
Diákjainknak népi játékokat, mondókákat, kiszámolókat kellett gyűjteniük. Iskolánkból
kilenc tanuló kapcsolódott be a munkába, akik teljesítményükért könyvjutalmat kaptak. Közülük kettőt, Cseri Bernadettet (7.A) és Csíri Gábort (7.A) a bírálóbizottság elnöke külön dicséretben részesítette. A gyűjtést szervezte: Németh Zoltán.
☺ A kémiai olimpia járási fordulóján Nagykürtösön Nagy Zlatka, Balko József és
Skabela László (valamennyien kilencedikesek) képviselték iskolánkat Felkészítő: Török Ferenc.
☺ Részt vettünk a Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Versenyen Az iskolai fordulóból Molnár Zsuzsanna (7. B) és Cseri Ágnes (7. A) a hetedikesek kategóriájában,
Sztankovics Ferenc és Veszlík Anikó pedig a nyolcadikosokéban került be a regionális fordulóba, Lévára. Felkészítő: Németh Zoltán.

☺ A sportversenyek közül a járási röplabdabajnokságon szerepeltünk eredményesen. A
kilencedikes fiúk a 2. helyen Nagykürtösön. A felkészülést Faggyas Marián és Molnár
Barnabás segítették.
☺ A járás matematikai olimpián Cseri Kinga és Hrasko Viktória (5. oszt.), Vesziík Gábor
(6. oszt.), Régi Tamás (7.A) és Balko József (9. oszt.) vettek részt. Felkészítők Molnár Jozsef,
id. Molnár Barnabás és ifj. Molnár Barnabás.
☺ A Rákóczi Szövetség által meghirdetett millenniumi történelmi vetélkedőn a Cseri
Ágnes, Rados Anikó, Régi Tamás (valamennyien a 7. A tanulói) összetételű csapat képviselte
iskolánkat a magyarországi Oroszlányban. Teljesítményüket a zsűri különdíjjal jutalmazta.
Felkészítő: Németh Zoltán.
☺ Az Anyám fekete rózsa vers- és prózamondó találkozó szlovákiai elődöntőjét
Léván rendezték meg. Itt Cseri Bernadett (7. A) képviselte iskolánkat, sőt továbbjutott a
magyarországi döntőbe, amely Veresegyházán került megrendezésre. Itt a negyedik helyen
végzett, és értékes jutalmakat kapott. Felkészítő: Németh Zoltán.
☺ A fizikai olimpia járási fordulóján a kilencedik osztály tanulói közül ketten: Deák
Istgén és Balko József a nyolcadikból pedig Sztankovics Ferenc vett részt. A két kilencedikes tanuló továbbjutott a kerületi fordulóba. Felkészítő: Cseri Magdolna.
☺ Az Öveges József Fizikaversenyen Sztankovics Ferenc (8. oszt) a levelező fordulót
követően bekerült az országos válogatóba. Felkészítő: Cseri Magdolna.
☺ A Katedra folyóirat által meghirdetett levelezői versenyek közül tanulóink bekapcsolódtak a
magyar irodalmi és a történelmi versenybe. A levelezői forduló értékelése most folyik. Az
irodalomversenyben Németh Zoltán, a történelemben pedig Ábrahám Anasztázia és Németh
Zoltán irányította őket Az országos döntőbe két diák került be: Kúkel Péter (történelem) és
Cseri Ágnes (irodalom).
☺ A TIT nemzetközi levelőzi verseny idei évfolyamába is bejelentkeztek diákjaink. A
földrajz (Málik Tibor 7. B, Kúkel Péter 8. oszt. - felkészítő: Faggyar Marián), biológia (Veszlík
Anikó, Šuľan Renáta, Nagy István 8. oszt. - felkészítő: Török Ferenc) és matematika (Naszvadi
László 4. oszt., Bálint Marietta, Deák Aranka, Veszlík Gábor 6. oszt., Rados Anikó 7. A, Molnár Zsuzsanna 7. B - felkészítő: id. Molnár Barnabás) tárgyakban versenyeznek az egész Kárpát-medence magyar anyanyelvű tanulóival.
☺ A Poznaj slovenskú reč szlovák nyelvi verseny járási fordultában Alaksa Arnold (4.oszt.)
kategóriájában a 2. helyet szerezte meg, Šuľan Renáta (8. oszt.) pedig saját kortársai között a
3. helyen végzett.

ÍRÁSAINKBÓL:
Egy érzés
(Šuľam Renáta verse)
Egy teliholdas éjszakán,
rád gondoltam csupán.
Felnéztem a csillagos égre,
s megjelent szemem előtt tükörképed.
Bár sokszor próbáltalak elfeledni,
nem lehet téged nem szeretni.
Nem tudok semmit sem tenni.
Hogyan tudnálak fejemből kiverni?
Szerelmem nagyon erős.
Hozzám jöhetne bármilyen hős,
engem nem fog érdekelni,
mert nem tudok mást, csak téged szeretni.
Próbáltalak levegőnek nézni,
de rájöttem, nem lehet levegő nélkül élni.

Elvarázsolták az iskolát
(Buris Balázs leírása)
Péntek reggel volt. Mint minden reggel, most sem akartam iskolába
menni. De muszáj volt, mert „ha nem tanulunk, buták maradunk". Ahogy
Balogra értünk, látom, hogy az iskola helyén egy rémisztő kastély áll. Nagyon
meglepődtem, amikor az ajtó mellett két őrt láttam, mégpedig Molnár Barnabás
és Török Ferenc tanító bácsikat. Az öltöző most inkább egy cellához hasonlított,
a nagy folyosó pedig mintha táncparkett lett volna. Csengetés helyett egy kürtszó
hallatszott, ekkor felmentünk a tanterembe. Ez most egy ablakok nélküli
helyiség volt, haláli sötét volt benne, csupán gyertyák pislákoltak. A padok és
székek helyén rozzant, régi karszékek és asztalok voltak. Ekkor nyílt az ajtó, és
bejött Németh tanító bácsi lovagi öltözetben, amin nagyon meglepődtem. Ezután
következett a zene. A zeneterem tele volt pókhálóval, persze ablakok itt sem
voltak. Rengeteg koporsó volt benn. Míg azon gondolkoztam, hogy hová is
kerültem, kinyílt az egyik koporsó fedele, és kilépett belőle Ludwig van
Beethoven. Ő tartotta a zeneórát. Ezt túlélve a testnevelésóra jött. A tornatermen
már voltak ablakok, igaz, sűrűn berácsozva. Az órát Faggyas Marián tanár úr
tartotta, aki volt vagy öt méter magas. Biológián a laborba mentünk, ahol a
rengeteg pókhálóban hatalmas pókok fészkeltek. Az órát valami különleges alak
tartotta, aki úgy nézett ki, mintha őrült lenne, s csak később jöttem rá, hogy ő
Newton. Egyszer csak ezt hallom: Gyere ki, Balázs! Ahogy kimegyek a
katedrához, ott látok egy halott embert, akinek a szívét kellett volna kivennem.
Én ellenkeztem, de ő kezembe nyomta a kést. S ekkor egy fülsiketítő csörgést
hallottam. Az ébresztőóra volt az. Még szerencse! Az egész csak álom volt!

NYÁRI TÁBOROZÁSI LEHETŐSÉGEK
A Csemadok Vámosladányi Alapszervezete idén nyáron megrendezi a
II. Vámosladányi Kulturális Művelődési Tábort, 2000. július 1 - 8 között.
A táborba 10 fős csoportok (+ 1 kísérő) jelentkezését várják, május 31-ig. A
táborba mindenki saját felszereléssel (sátorral, gumimatraccal stb.), önköltségen
utazik. Részvételi díj 7 napra a teljes program kimerítésére 2100 Sk
személyenként. A programban szerepelnek játékos sportvetélkedők, történelmi
előadások, régi kézműves mesterségek, néptánc-tanítás, táncház, népdaltanulás,
bábjáték és irodalmi színpad, kirándulás Margita Hona fürdőhelyre stb.
A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság Kézműves tábort szervez
Köbölkúton az ARDEA üdülőben 2000. július 1 - 8 között 10-16 éves diákok
részére. A táborban a gyerekek megtanulták a mézeskalács-készítés, tojásfestés,
fafaragás, szalmafonás, csuhézás, kosárfonás és a keramikus mesterségek
alapjait magyarországi mesterektől. Esténként népdalokat, néptáncokat tanulnak
táncház keretében. Részvételi díj: 1800 Sk (7 nap szállás és étkezés). Jelentkezni
május 30-ig lehet. A jelentkezők részletes programot kapnak június elején.
A Segítsd a gyermeket alapítvány 2000. augusztus 15-22 között
Sólyomszárnyon elnevezéssel tábort szervez Debrecenben, 13-18 éves, hátáron
túli magyar származású, ül. magyarországi fiatalok részvételével. A tábor a
magyar, angol és német nyelv oktatását, népünk és más népek kultúrájának,
történelmének megismertetését és a nemzeti összetartozás-tudat erősítését tekinti
céljának. Az oktató jellegű programokon kívül kulturális és fakultatív programok
is várják az érdeklődőket. Jelentkezési határidő: 2000. június 15. részvételi díj:
22600 Ft.

TUDOD-E, HOGY...
•

Tudjátok-e, hogy melyik a leggyorsabban haladó állat? A marhabögöly.
Szinte hihetetlen: rövid ideig, de képes elérni az óránkénti 320 km-t is.

•

Mivel csörög a csörgőkígyó? A farka végén lévő függelékkel, néhány
egymásba illeszkedő száraz szaruréteggel.

•

Szokták-e vázába tenni a tengeri liliomot? Még véletlenül sem! A tengeri
liliom ugyanis nem virág, még csak nem is növény. A tengerek, óceánok
fenekén élő állatról van szó.

•

Mekkora az éti csiga sebessége? Türelmes mérések és megfigyelések
szerint óránként 0,048 km-t tesz meg, nyálkás nyomot hagyva maga után.

•

Mi a nyelvek Bábelének sorrendje, vagyis mely nyelveket beszélik
legtöbben a Földön? Első a kínai, amelyet 690 millió ember beszél,
második az angol - 380 millió ember anyanyelve, harmadik az orosz 259
millióval. Negyedik a listán a spanyol (238 millió ember), ötödik a hindi
(230 millióan beszélik), hatodik az arab (142 millió) a hetedik pedig a
portugál (141 millióval).

•

Melyek a leggyakoribb családnevek Magyarországon? A telefonkönyv
szerint a Kovács (ide számítva a Kovách és Kováts családneveket is), ők
szorítják maguk mögé a Nagyok és Szabók ezreit.

•

Melyek a világ legnagyobb metropoliszai? A mintegy húsz évvel ezelőtti
becslések szerint: Sanghaj (10,8 millió), Mexikóváros (8,9 millió), Tokió
(8,5 millió), Peking (8,4 millió), Calcutta (8,2 millió), Moszkva (8
millió), Bombay 7,6 millió), Manila (7,5 millió), New York (7,4 millió).
Összeállította: Cseri Bernadett, Pecsérke Mariann

Nyuszika ül a szakadék szélén és azt hajtogatja: Boci, boci, boci
Arra megy a medve, és azt mondja:
- Nyuszika, miért mondogatod azt, hogy boci,
boci?
- Boci, boci, boci - hajtogatja a nyúl.
- Nyuszika, ha még egyszer azt mondod, hogy
boci, végzek veled!
De a nyuszika csak mondogatja:
- Boci, boci, boci.
Ezt a medve már nem bírja, nekiugrik a nyuszinak,
ám az félreugrik, így a medve beesik a szakadékba.
Erre így szól a nyuszika:
- Maci, maci, maci.

☺☺☺☺☺☺☺☺
Tyúkmama korholja a
pipikékiet:
- Ha apátok tudná, hogy
milyen semmirekellők vagytok,
megfordulna a grillezőn!
☺☺☺☺☺☺☺☺
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Melyik arc kerüljön
a kérdőjel helyére?

KISSZÜNET - Szerkesztik az ipolybalogi Alapiskola tanulói
A szerkesztésért felel: Németh Zoltán, Németh Ágota
Támogatónk: az ipolybalogi Községi Hivatal

