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Diáknap diákszemmel

Halloween az I.G-ben Balassagyarmati sikerek

OKTATÁS

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnáziumban idén is megrendezésre került
a hagyományos diáknap, amit hivatalosan
november 17-én kellett volna tartani, de a
diákönkormányzat és a tanári kar úgy döntött,
hogy ismételten megszabadítja a diákokat egy
tanítási naptól. Így hát az előzetes készülő-
déseknek köszönhetően november 14-én, pén-
teken nyolc órától különböző programok várták
a diákokat. A DÖK /diákönkormányzat/
Révész Angelika tanárnő segítségével a diá-
kok által is érdekesnek vélt programsorozatot
hozott össze. A diákság nagy része kb. 8.10-re
összeverődött, és megkezdődtek a beszédek.
Megnyitó, történelmi áttekintés, az igazgató úr
beszéde és a diáknapi díj átadása, amit min-
denki /a „korai” időpontnak köszönhetően/ kis-
sé álmosan és mérgelődve, mondván, hogy
„tavaly is ugyanezt végighallgattuk” szöveggel
indított. A diáknapi díjat idén két negyedikes,
Petrezsél Tibor és Romada János kapta, akik
már sok versenyen képviselték iskolájukat.
Ezzel véget ért a sablonbeszédek sorozata, és
elkezdődött a DÖK által meghirdetett ver-
senyek eredményhirdetése. A tisztaságver-
senyt /amibe mindenki olyan nagyon bekapcso-
lódott/ ebben a tanévben iskolánk legfrissebb
emberkéi, az elsősök nyerték. Ezután  követ-
kezett a szépségverseny eredményhirdetése,
amit Oros Beáta és Szkabela Gábor nem ke-
vés hülyeséggel vezetett le. Az ipolysági ma-
gyar gimnázium sexszimbóluma idén Nagy
István lett, aki egy kicsit zavarba is jött a szín-
padon, mivel a két műsorvezető kínosabbnál
kínosabb kérdésekkel bombázta őt. Steve, a
már emlegetett királyfi jövőbeli tervei közt
szerepel a délutáni autogramosztogatás, amit
szerintem nem igazán gondolt végig, mert
előzetes beleegyezése nélkül műsorvezető-
nőnk önszántából egy kis reklámmal  szerette
volna támogatni osztálytársát. Iskolánk diákjai a
legszebb lánynak Ferencz Anettet választot-
ták, akihez csupán annyi a hozzáfűznivalóm,
hogy tényleg nem lett volna rossz, ha választ
maga mellé egy menedzsert, aki beszélt volna
helyette, mivel Anettől nem sokat tudtunk meg.

A következőkben több neves tanár is tartott
előadást, többek között dr. Géczi Gábor és
Babiczky László is. Programpontként lehetett
választani különféle vetélkedőket, sakkozást,
helyzetgyakorlatokat vagy az Amerikából haza-
érkezett diákok élménybeszámolóinak meg-
hallgatását. A programpontokról megoszlottak
a vélemények: ki élvezte, ki kevésbé.

Úgy ebédidő körül ismét betódult a „gye-
reksereg” az audiovizuális terembe, ahol meg-
nézhettük a dunaszerdahelyi Fókusz színjátszó
csoportot, amely a Falusi randevú című e-
lőadásával nagy sikert aratott. A diáknapi mű-
sort az Ellenfélben zenekar zárta, mely vallá-
sos témájú énekeket adott elő zongora-, furulya-
és gitárkíséretben. A délutáni hagyományos
avatást az esti gólyabál helyettesítette, melyen
a negyedikesek felavatták az újonnan érkezett
diakokat, akik szerint az éjfélig tartó bálon a jó
hangulat sem maradt el. A diáknap felejthetet-
len programjait a DÖK, Révész Angelika és a
negyedikesek hozták össze. Reméljük, jövőre
is segítségünkre lesznek, hogy a következő évi
diáknap még felejthetelennebb legyen.

O.T.

Ha november, akkor diáknap. Ha diák-
nap, akkor diákbál. Ha 2003, akkor már a 4. ha-
gyományos diákbál, estélyi ruhában, öltöny-
ben, élőzene mellett, úgy, ahogy illik.

Az idén ismét a 7.G vállalta fel azt a ne-
mes feladatot, hogy megszervezze a bállal kapcso-
latos teendőket – s kitűnőre vizsgáztak.

November 14-én, péntek délután iskolánk
igazgatója, dr. Píri Lajos nyitotta meg az ün-
nepséget, és kívánt jó szórakozást a fiatalok-

nak. Az első táncra tanáraikat kérték fel a
diákok. A jó hangulatról a nagyfalusi Replay
zenekar gondoskodott. Meglepetésként érte
a jelenlévőket, hogy a 7.G  tehetséges diákjai-
ból alakult Chum-Band is eljátszott néhány
Republic-dalt. A meglepetések sora még nem
ért véget, hisz a diákokra majd 70 tombola-
díj várt.

Sajnos, minden véget ér egyszer, a diákbál
is befejeződött.Találkozunk jövőre.

A balassagyarmati Szent Imre Keresz-
tény Általános Iskola és Gimnázium idén
is megrendezte a hagyományos Szent Im-
re-napokat. November 6-án az intézmény
a tartalmas előadások mellett rangos ver-
senyeknek is helyt adott. A vers- és próza-
mondó verseny 4 kategóriájában közel
150 versenyző indult. Egy XX. századi ma-
gyar költő vallási témájú verse mellett a di-
ákok szabadon választhattak még egy ver-
set, illetve prózai művet.

Az alapiskola 1. korcsoportját Szrsen
Csilla 2. osztályos tanuló képviselte, aki „szép
palóc kiejtéséért” a zsűri egyetlen külön-
díjában részesült. A 2. kategória 1. helye-
zettje Varga Viktória 4. osztályos tanuló
lett. Csillát Czaudt Éva, Vikit pedig Pálffy
Zsuzsanna készítette fel.

A gimnázium versenyzői, Kiss Éva /1.G/
és Balázs Martina /6.G/ sem tértek haza
üres kézzel. Felkészítőjük, Ondrusz Anna
az idén sem vallott szégyent, hisz mindkét
diákja az első helyen végzett.

A versenyzőknek és tanáraiknak gratu-
lálunk, és további sikeres versenyzést kívá-
nunk.

Õsz a legkisebbek
szemével

Nyílt napok
az alapiskolában
Az alapiskola életében először került sor

november 10-e és 15-e között a nyílt napok-
ra, melyek keretén belül a szülők és gyerme-
keik megtekinthették, hogyan is folyik az ok-
tató-nevelő munka a legkisebbeknél.

A délelőttök folyamán a nyílt tanítási ó-
rák, délután pedig különböző kézműves fog-
lalkozások várták az érdeklődőket. Míg a
gyerekek könyvjelzőt vagy a lehullott lev-
elekből őszi fákat készítettek, addig a szülők
feltehették kérdéseiket dr. Píri Lajos igazga-
tónak, Mezei Márta igazgatóhelyettesnek és
a pedagógusoknak.

A nyílt hét kitűnő alkalomnak bizonyult arra,
hogy a szülők jobban megismerhessék gyer-
mekük majdani iskoláját, tanítóit, az alkalma-
zott módszereket, és tudomást szerezzenek a
már elért eredményekről és lehetőségekről.

Itt szeretnénk felhívni a szülők figyel-
mét, hogy januárban ismét nyílt napokat tar-
tunk, és minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Szeptemberben lehullottak a falevelek,
beköszöntött az ősz. Az alapiskola 1–4. évfo-
lyamában másodszor rendezték meg az őszi
termésekből és egyéb természetes anya-
gokból készült alkotások kiállítását. A cél
nemcsak az volt, hogy ki tud nagyobb és ér-
dekesebb dolgot készíteni, sokkal inkább az,
hogy együtt legyen a család, közösen találjanak
rá az alkotás örömére.

Hogy a gyerekek és szüleik találékonysá-
gának nincs határa, mi sem bizonyítja job-
ban, mint a kész művek: tájkép fűszerekből
és rizsből, gesztenye-gyertyatartó, csipkebo-
gyócímer, búzadínó, makkfa, falevélsüni,
diócsiga stb. Nem is lehet felsorolni, milyen
csodákra képes az ember. A kiállítás nemcsak
iskoláink diákjainak, hanem az idelátogató
óvodásoknak is elnyerte a tetszését.

Minden fiatal alkotóművész emléklap-
pal, finomságokkal – de legfőképp élmé-
nyekkel lett gazdagabb.

Rendhagyó angolórával kezdődött a no-
vember az egyházi gimnázium első osztályá-
ban. Petrežil Katalin, 8.G osztályos diá-
kunk, aki a múlt évet cserediákként az Ame-
rikai Egyesült Államokban töltötte, elme-
sélte a halloween ünneppel kapcsolatos élmé-
nyeit a legifjabb gimnazistáknak. Kiderült,
hogy ez a nagyon amerikainak tűnő ünnep Ír-
országból származik, és visszanyúlik egészen
az ősi kelta időkbe.

A rövid, de tartalmas ismertető után a
gyerekek „átvedlettek” szellemekké, rémísztő
alakokká, Frankensteinné, és Kata vezetésével
néhány osztályt meglátogatva, félelmetes
hangokat kiadva megünnepelték halloweent.
A legnagyobb riadalmat a legkisebbeknél
okozták, mert az alapiskola elsősei közt
bizony volt, aki ijedtében elsírta magát.

A legnagyobb meglepetést az idén érettsé-
gizők szerezték, ők ugyanis készültek. A „Trick
or Treats” felszólításra, melyet magyarra
leginkább „csokit vagy csalunk”-ra fordítanak,
édességgel lepték meg a kisdiákokat.

Az első óra végeztével lekerült a maszk, el-
tűntek a szellemek – de megmaradt az él-
mény!

„...játszani is engedd...”

A Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási Nyelvû Egyházi
Alapiskola és Nyolcéves Gimnázium életébõl


