Az ipolybalogi alapiskolások lapja
XI. évfolyam

2009. március

1. szám

A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik
mindenhol a templomokban. A történet szerint két nappal húsvétvasárnap előtt,
nagypénteken feszítették keresztre őt a római katonák, azzal gyanúsították, hogy
forradalmat indíthatott volna a tanításaival, és hogy ő akart lenni a király. Ezért
csúfságból töviskoronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez, és a
feje fölé odatűztek egy papírt, amelyen ez állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex
Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Júdea királya. Szegény meg is halt néhány órán
belül, a családja eltemette, zsidó szokás szerint egy barlangot ásva a domboldalba az
Olajfák hegyén, és egy nagy, nehéz kővel takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap
szombat volt, és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a
tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak ott!? Üres volt a
gödör! Egy angyal állt mellette, és azt mondta a gyászolóknak: „Nincs már itt, mert
feltámadt!”
Gondolom, észrevetted már, hogy a dátum évről évre változik. Akkor vajon
hogyan tudják, mikor kell ünnepelni? Pedig ezt te magad is kiszámolhatod úgy, ha
megfigyeled, hogy mikor van az első telihold március 21. után, és akkor az utána
következő első vasárnap lesz a húsvét. Azért tudják, hogy akkor volt, mert a biblia
szerint az ekkor ünnepelt zsidó Peszach első napján tartóztatták le Jézust. Az
úgynevezett utolsó vacsora alkalmával (ismered-e a híres festményt?) Jézus és a
tanítványai a Peszach előestéjén szokásos Széder estet ünnepelték meg, megtörve az
élesztő nélkül sütött kenyeret (maceszt), és megitták az előírt több pohár bort.
Több európai nyelven a teuton (norsze) Őstra istennő ünnepének a neve
ragadt a húsvétra: Oster(német), Easter(angol). Az istennőt szimbolizálta a tojás és a
nyuszi, ez utóbbit Németországban kezdték el újra húsvéti szimbólumként használni
az 1800-as években, és onnan terjedt el ma már a világon mindenhol.
De a világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet a nem
keresztények is. Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a
tavaszt, a természet felújulását. A leguniverzálisabb szimbólum a tojás, mivel az a
termékenységet, új életet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojások színezése, „piros”
vagy „hímes” tojást már az ősi Babilonban is készítettek. Később az egyiptomi
templomokat is kidíszítették velük tavasszal.

1848. március 15-én a Pilvax kávéházban azt határozták, hogy sorra járják
az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz mentek. Szakadt az eső, amint
az utcára léptek, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan volt, mint a
görögtűz: a víz nem olthatja el.
Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és
lelkesedésben egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a
felhívást és a 12 pontot, s Petőfivel elszavaltatták a Nemzeti dalt. Mindkettőt
kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő „esküszünk”-öt
mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.
Landerer nyomdájához mentek, amely a legközelebb volt hozzájuk, s a 12
pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé elkészültek a
nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg
örömmel kapkodta. Délután három órára gyűlést hirdettek a múzeum terére, s
a sokaság eloszlott.
A szakadó eső dacára mintegy 10000 ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan
a városházához mentek. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid
tanácskozás után a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés tört ki!
- Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép
leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer
ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta
kívánalmait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt volt, és reszketni
kezdett, s ötpercnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak
kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja
megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre.
Ekkor elkezdődött a magyarok forradalma, amit csúfosan levertek az osztrák
seregek és Petőfi Sándor is ekkor tűnt el örökre. Ez volt március 15-e.
Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar
történelemben.

Diákjaink a következő versenyeken képviselték iskolánkat:
Matematikaversenyek:
Járási olimpiász – Struhár Patrik 3. hely. További meghívottak: Dobos
Sebestyén, Súth Róbert, Straňovský Zsolt, Lőcse Emánuel, Abelovský Gergely.
A járási Pitagórász-versenyre bejutott diákok: Dobos Alex, Škerlec Bianka,
Zolcer Gábor, Tóth Benjámin, Dobos Sebestyén, Súth Róbert, Straňovský Zsolt,
Abelovský Gergely, Štutika Noémi.
A Katedra országos döntőjébe bejutott tanulók: Tóth Benjámin, Németh Márton,
Ferenc Cyntia, Súth Róbert, Lőcse Emánuel, Abelovský Gergely, Szalai Karina,
Lőcse Sándor, Struhár Patrik.
A kemencei nemzetközi versenyen részt vett diákok: Lőcse Emánuel, Súth
Róbert, Straňovský Zsolt.
Járási asztalitenisz-csapatverseny – Nagykürtös: fiúk 3., lányok 1. hely.
Járási röplabdaverseny – Nagykürtös: fiúk 1. hely, lányok 3. hely.
Járási kiütőverseny: – Nagykürtös: lányok 1. hely.
Kerületi asztalitenisz-verseny – Kalinovo: lányok 4. hely.
Regionális röplabdaverseny – Málinec: fiúk 3. hely.

Ebben a számban is folytatjuk a jeles napokkal, fontos évfordulókkal kapcsolatos
sorozatunkat. Most a december és április közti időszakot mutatjuk be.
december 1. - AIDS-ellenes világnap
december 9. – A labdarúgás világnapja
január 1. - A béke világnapja
január 6. - A farsang kezdete
január 22. – A magyar kultúra napja (Kölcsey ezen a napon fejezte be a Himnuszt)
január 31. – A béke napja
február 14. – A szerelmesek napja
február 25. – A kommunizmus áldozatainak napja
március 1. - A nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi napja
március 8. - Nemzetközi nőnap
március 19. - A cigányság világnapja
március 21. – A rasszizmus elleni világnap
március 21. – A költészet világnapja
március 22. – A víz világnapja
április 8. – Az emberszeretet világnapja
április 11. – A költészet napja (József Attila születésének évfordulója)
április 22. – A Föld napja
április 22. – A holokauszt világnapja
április 23. - A könyv napja

Idén a sítúra február 23. és 27. között zajlott. Reggel boldogan láttuk,
hogy a busz megérkezett. Elindultunk, és egy két és fél órás út után
megérkeztünk Rimakokavára. Kisebb fennakadás után eljutottunk
a panzióba. A tanító bácsik szétosztották a szobákat, gyorsan elszaladt az
idő, ezért az első nap nem jutott idő a síelésre. Sötétedés előtt elindultunk
sétálni. Mikor hazaértünk, meleg vacsora várt minket, utána felmentünk
a szobákra, és mindenki a saját módján szórakozott.
Reggel kilenc órakor indultunk a sípályára, ahol a kezdők először a
legenyhébb lejtőn próbálkoztak, s akiknek jól ment, azok már a második
nap felmehettek a nagypályára. A nap gyorsan véget ért. A síléceket ott
hagytuk a megőrzőben, és indultunk haza. Amikor hazaértünk, átöltöztünk,
és mentünk vacsorázni. Utána felmentünk a szobákra, és volt, aki
kártyázott, de voltak olyanok is, akik másféleképpen szórakoztak. Tíz
órakor volt a lefekvés. A reggeli után elindultunk a pályára. Voltak,
akiknek még kellett csiszolniuk tudásukat, de délután már ők is
kipróbálhatták a meredekebb lejtőt. Ez a nap is gyorsan eltelt, a vacsora
után a fiúk focit néztek, a többiek pedig csocsóztak vagy biliárdoztak. A
következő napon már mindenkinek zökkenőmentesebben ment a síelés.
Este összepakoltuk a síeléshez szükségtelen dolgokat, és a tanító bácsik
levetítették a képeket. Reggel elindultunk a pályára, de kettő felé már
jöttünk haza. Összepakoltuk a maradék dolgainkat, és indultunk haza.
Nagyon jó volt, de lehetett volna hosszabb is. (Súth Róbert, 7. osztály)

A mi iskolánk idén is egy fantasztikus maszkabált szervezett. Sok
gyerek nem érti, hogy nem az nyer, aki a legdrágább jelmezt veteti meg
szüleivel, hanem az, amelyik a legötletesebb. Idén egy fej nélküli női
figura nyert. Saját kezűleg lett készítve, és nagyon ötletes volt. A farsangi
bált követően gyermek diszkó volt. Itt a gyerekek táncoltak, fergeteges volt
a hangulat. Jövőre a diákok újból beöltöznek a szebbnél szebb ruhákba,
jelmezekbe. Reméljük, hogy sok ötletes, eredeti jelmezzel találkozunk
majd.
Dräxler Dénes, 7. oszt.

A tél
Ó, de szép a tél, mely mindig hófehér.
Lehet, hogy egy kicsit hideg,
De engem nem diderget meg.
Fehér ruhát ad a fáknak,
A gyerekek ilyenkor szánkáznak.
Gyönyörű a táj s a látvány,
Ilyenkor szép a világ.
A hegyek teteje is fehér,
Melyek felett a kék ég is szép.
Ó, de szép a tél, mely mindig hófehér.
Németh Márton

Diákjaink a következő versenyeken képviselték iskolánkat:
Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny – járási forduló: Vers
I. kat.: Csernus Réka – 1. helyezés, Kovács Bettina – 2. helyezés
Próza II. kat.: Zolcer Gábor – 2., Gajdács Viktória – 3.
Vers III. kat. – Balázs Péter – 1., Illés Ivett – 2.
A kerületi fordulóban, Losoncon Csernus Réka ezüstsávos, Balázs Péter
bronzsávos besorolást kapott.
Járási lövészliga - Alsófehérkút; csapatban I. hely
Egyéni: Molnár Benedek, Nagy Sándor 1., Cseri Magdolna 2., Pap Attila 3.
Nagykürtös Járás Bajnoka - Zsély;
Nagykürtös járás abszolút bajnoka - Molnár Benedek
Molnár Benedek , Nagy Sándor, Cseri Magdolna 1. hely,
Pap Attila, Nedeľa Edvin, Koncz Bianca 2. hely, Očovský Viktor 3. hely
Besztercebányai kerület bajnoksága – Breznóbánya; Molnár Benedek 2.
Szlovákiai alapiskolák országos bajnokságának döntője-Kalokagatia
Nyitraperjés-Prašice; csapatban országos II. helyezés.
Egyéniben Molnár Benedek az ország 3. legjobb lövője lett.
Besztercebányai kerület bajnoksága – Breznóbánya;
Molnár Benedek 1. és 2. hely, Nagy Sándor 2. és 3. hely, Cseri Magdolna 1. és 2.
hely, Pap Attila 1. hely
Járási lövészliga - Alsófehérkút; Ing.Molnár Barnabás 2. hely, Molnár
Benedek 1, Nagy Sándor és Pap Attila 3. hely
Az Ifjúsági Nemzeti Liga versenysorozatában tanulóink a következő
helyezéseket érték el: Molnár Benedek – egy I. és II. hely, valamint három III.
hely; Pap Attila – három I. hely, Nagy Sándor – három I. hely és három III. hely;
Cseri Magdolna – két I. és II. hely, egy III. helyezés.
Molnár Benedek, Nagy Sándor és Cseri Magdolna bejutottak a az országos
döntőbe, amely Kékkőben kerül megrendezésre április 18-19-én!

A versenyeken elért eredményekhez gratulálunk, s egyben
megköszönjük a felkészítő tanároknak és a versenyzőknek, hogy
képviselték iskolánkat, és ezzel is öregbítették intézményünk jó
hírnevét!

Az idei tanévtől két új pedagógussal bővült tantestületünk. Egyikükkel, Zolcer
Erika tanító nénivel a Kisszünet előző számában olvashattatok beszélgetést, most
pedig Balogh Annamária tanító nénit kérdezzük kedvteléseiről…
Hogy tetszik a tanítás? (Olyan-e, mint ahogy elképzelte?)
A tanítás tetszik, ám sokkal nehezebb és felelősségteljesebb dolog, mint azt laikus
ember gondolná.
Milyen a véleménye az ipolybalogi iskola gyerekeiről, az iskoláról?
A gyerekek ma sem rosszabbak, mint a mi időnkben voltak, csak sajnos a szülők
és a környezet jóval többet megengednek nekik, és ezért a nevelés több része hárul
ránk, tanárokra.
Miért választotta ezt a hivatást?
Azért választottam ezt a hivatást, mert mindig is szerettem a gyermekeket, és jó
látni azt, hogy a szemünk előtt felcseperednek, okosodnak.
Ha egyszer újra kezdhetné, akkor milyen szakmát választana?
Bár annak idején pszichológus szerettem volna lenn, ha választhatnék,
valószínűleg mégis újra ezt választanám.
Mi az, ami az iskolánkban nem tetszik? Mi az, amin, ha tehetné, változtatna?
Az iskolában alapvetően tetszik minden, amin változtatnék az a szigor és a
fegyelem.
Mi a hobbija?
Hobbim a zene, a kirándulás, az éneklés, a művészetek.
Gondolom, szereti az állatokat! Van valamilyen háziállata? Ha van, akkor
milyen? Mi a neve?
Szeretem az állatokat, nekünk otthon csak macskáink vannak, összesen 5.
Egy kicsit a kedvencekről!
- mi a kedvenc színe? - bordó
- mi a kedvenc száma? - 16
- mi a kedvenc állata? - macska
- mi a kedvenc étele? – párán főtt gömbőke
- mi a kedvenc könyve? – több is van
- mi a kedvenc zenéje? - minden fajta, ami hallgatható és nem durva
Most olvas valamilyen könyvet?
Kaffka Margit: Színek és évek
Egy lehetetlen kérdés! Mi az, amit a legjobban szeretne most csinálni, ha
bármit megtehetne?
Elutaznék egy tengerparti nyaralásra.
Ha lenne 3 kívánsága, mik lennének ezek?
1. Legyek mindig egészséges.
2. Szerető emberek vegyenek körül.
3. Ne szenvedjek hiányt sem anyagiakban, sem lelkiekben.
Köszönjük a beszélgetést!
Struhár Patrik, Paulovič Denisz (9. osztály)

AGYTORNA
Nyikolajnak egy hétre Szentpétervárra kell mennie. Ott sokkal jobb a szállás, mint
Visnyij Volocsokban, de persze drága is. A tulajdonos nem fogadja el fizetségül a rubelt.
Nyikolajnak van egy hétszemes ezüst nyaklánca, és abban állapodik meg a
szállodatulajdonossal, hogy napi egy láncszemet fizet a szállásért. A szállodás
ragaszkodik hozzá, hogy Nyikolaj minden reggel fizessen, de hogy a lehető legkevesebb
kárt tegyék a nyakláncban, az egész heti ottlakás alatt legfeljebb egy láncszemet szabad
szétnyitnia. Hogyan fizet Nyikolaj a tulajdonosnak?
A megoldásokat leadhatjátok Hlavács Ferenc tanító bácsinak 2009. április. 17-ig. Minden helyes
megfejtő meglepetésben részesül, közülük kisorsolunk egyet, aki plusz nyereményt kap.

Egy kis HUMOR!
- Hogy hívják a vakok
otthonát?
- ???
- Nem lát-lak!

- Hogyan duplázhatod meg
egy Trabant értékét?
- Megtankolod.

Egy kisfiú odamegy egy
álló rendőrautóhoz, és
beszól a sofőrnek:
- Rendőr bácsi, lehetek
rendőr? De sajnos még
csak hetedikes vagyok.
A rendőr kinyitja az ajtót és
megszólal:
- Szálljon be, főnök.

Locsolkodóknak!
Én kis kertész legény
vagyok,
Locsolkodni járogatok.
Ha nem adnak garast,
Levágom a
csupasznyakú kakast!

Kelj fel párnádról szép
ibolyavirág,
Tekints ki az ablakon,
milyen szép a világ!
Megöntözlek gyorsan a
harmat friss illatával,
Teljen a talicskám sok
szép piros tolással!

Végre itt a húsvét
reggel,
Minden legény korán
felkel.
Vödröt, korsót kútba
merít,
Leönti a lányok fejit.
Szabad-e locsolni?

Programajánló!!!
április 9-12. – húsvéti szünet
május 1. – a munka ünnepe, állami ünnep
május 8. – a 2. világháború befejezésének évfordulója, állami ünnep

Kisszünet – az ipolybalogi alapiskolások lapja
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