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A Fegyverneki Ferenc
Egyházi Alapiskola és

Gimnázium életéből

Bibliaversenyen voltunk

Európai uniós verseny

Tanulmányi kirándulás a
mohi atomerőműbe

Jan. 28. – Az egyházi alap-
iskola 2., 3. és 4. osztályos kis-
diákjai Hamupipőke csodálatos
meséjét tekintették meg Komá-
romban a Jókai Színház előa-
dásában.

Jan. 30. – A keresztény taní-
tók napja alkalmából a pedagó-
gusok és az iskolabarátok egy-
napos budapesti kiránduláson
vettek részt.A délutáni progra-
mot ki-ki szabadon választhat-
ta meg. A legtöbben a Szépmű-
vészeti Múzeum Monet és ba-
rátai című időszaki kiállítása
mellett döntöttek. A napot a Vi-
dám Színpad Sok hűhó semmi-
ért című Shakespeare-darab
megtekintése zárta.

Febr. 4. – A gimnázium 6.
és 7. osztályos diákjainak ta-
nulmányi kirándulása a mohi a-
tomerőműbe.

Febr. 6–7. – Beiratkozás: az
alapiskola 1. osztályában a jö-
vő tanévben 22 kis elsős ismer-
kedik majd a betűk, a számok,
a tudás világával. Köszönjük a
szülők bizalmát.

Febr. 11. – A gimnázium di-
ákjai Csehov Háztűznézőjét te-
kintették meg a komáromi Jó-
kai Színházban.

Febr. 19. – Farsang. Az a-
lapiskola 1–4. osztálya rendha-
gyó módon ünnepelte a farsan-
got. A tanító nénik tündérekké
változtak, hogy segíthessenek
a sorvadó ezeréves fának, mely-
nek leveleit csak a gyermekek
jótettei éleszthették újra. Min-
den jótett egy-egy új, zöld leve-
let varázsolt a fára. A gyere-
kek szemetet szedtek, táblát tö-
röltek, egymásnak kedvesked-
tek – ezen a napon kicsit jobban,
mint máskor. Az ezeréves fa új-
jáéledt, a tanító nénik vissza-
változtak. Délután a jelmezbál-
ban viszont már a gyerekek vál-
toztak át különféle mesefigurák-
ká, ötletes jelmezekbe bújt far-
sangolókká. Mindenki apró a-
jándékkal és szép élményekkel

fejezte be a napot.
Az est a nagyobb diákoké

volt. Farsangi diszkó, jó zene,
fények, remek hangult. Köszö-
net a DJ-nek!

Febr. 20. – Szülők, pedagó-
gusok és iskolabarátok 10. /ju-
bileumi/ bálja. Dr. Píri Lajos
igazgató és Gémesi Zoltán, a
szülői tanács elnöke üdvözölte
a vendégeket, többek közt Csá-
ky Pál miniszterelnök-helyet-
test, Zachar Pál mérnököt,
körzeti hivatali elöljárót, Bélik
György alpolgármestert, a lel-
kiatyákat, az igazgatóhelyette-
seket, a szórakozni vágyó szü-
lőket, pedagógusokat és isko-
labarátokat, akikre a jó zene,
családias légkör mellett 60 tom-
boladíj is várt. A mulatság haj-
nalig tartott, és lesz jövőre is.

Febr. 23. – Anyanyelvünk
összeköt vers- és prózamondó
verseny, Kemence. Az alapis-
kola 5 kisdiákja 6 díjjal tért ha-
za. A versmondók közül Oros
Attila 1., Varga Viktória és
Karvay Barbara 2. díjat nyert.
Prózamondóink, Szrsen Csilla
és Varga Viktória 2., Pálffy
Ágnes pedig 3. helyezést értek
el. Gratulálunk mind a diákok-
nak, mind felkészítőiknek!

Februárban került sor a
Mézescsupor című nemzetközi
rajzversenyre Balassagyarma-
ton, melyen Jónás Angelika
/első oszt./ 2., Tauber Ramóna
6. osztályos diákunk 3. díjat
nyert.

A 3. osztályos Bálint Patrik
szülei kéréssel fordultak az
egyházi iskola vezetőségéhez
és a tanárokhoz: gyermekük
gyógykezeléséhez anyagi támo-
gatásra van szükségük. Szü-
lők, diákok, pedagógusok lehe-
tőségükhöz mérten segítettek,
s az iskola a karácsonyi műsor
bevételét is felajánlotta. Össze-
fogtunk – sikerült. Patrikot Bu-
dapesten kezelik. Gyógyulj meg,
kedves Patrik!

-p-

Felhívás
A Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola és Nyolc-

éves Gimnázium gyermekkórusa ebben a tanévben ünnep-
li fennálásának 10 évfordulóját. Ezúton is meghívjuk a
kórus és a Búzavirág népi éneklőcsoport valamennyi volt
tagját a 2004. április 23-i, a zsinagógában megrendezendő
10. születésnapi koncertre s az azt követő ünnepségre. Min-
denkit nagy szeretettel várunk!

Évente februárban kerül sor
a területi bibliaversenyre. Ebben
az évben február 19-én Paláston
gyűltünk össze: Csábról, Ipoly-
nyékről, Ipolyságról és Palást-
ról. 13 csoport mérte össze ere-
jét, mindegyikben 2-3 tanuló.
Nemcsak a verseny, hanem a
készülődés is rengeteg örömöt
szerzett. Az idén az Újszövet-
ségből Máté evangéliumát, az
Ószövetségből pedig a Királyok
1.és 2. könyvét szedtük ízekre.
A felkészülés mellett szükség
volt a gyors reagálásra, logikára,
kitartásra, precízségre és az ösz-
szefüggések felismerésére is.
A legfontosabb egy bibliaver-
senyen mégis az, hogy lelkiek-
ben gazdagodjunk, ezért a meg-
mérettetés előtt a csapatok és

vezetőik szentmisén vettek részt,
melyet Dobos Péter iskolaes-
peres és a környékbeli lelkiatyák
mutattak be.

A következő eredmény szü-
letett: 1. hely – az ipolysági
Fegyverneki Ferenc Egyházi
Gimnázium, 2. hely – a pa-
lásti Palásthy Pál Egyházi A-
lapiskola, 3. hely – az ipoly-
sági Pongrácz Lajos Alapis-
kola. A három csapat tovább-
jutott az országos versenyre. A
többi csapat is kitűnően szere-
pelt, s azzal az érzéssel távoz-
tak, hogy jövőre megpróbálnak
dobogós helyre kerülni.

Nagy Anna, Páldi
Klaudia és Csáky Alexandra

/a győztes csapat tagjai/

2003 áprilisában műveltségi vetélkedőt hirdettünk a Fegyver-
neki Ferenc Egyházi Alapiskola és Nyolcéves Gimnázium tanu-
lói között. A 2003/2004-es tanévre is áthajló verseny komolyan
igénybe vette a tanulókat. 5 fordulón át szorosan egymás mellett
vetélkedtek a csapatok a következő témakörökben: EU-plakát ké-
szítése, EU-s társasjáték készítése, versírás EU-s témára, s szlo-
vák euró megtervezése, keresztrejtvény EU-témára.

A végső értékelésre 2004. március 2-án került sor, 60 nappal
az EU-ba való belépésünk előtt. A díjakat a tanulók a vetélkedőt
megszervező és lebonyolító dr. Gazdag József földrajztanártól
vették át.

A győztes csapat tagjai: Kunstár Gabriella, Szabó József,
Tóth Arnold, Tóth Zsuzsanna, Török Mónika. Gratulálunk!

Dr. Gazdag József

A Fegyverneki Ferenc
Egyházi Gimnázium 40 diákja
és 3 pedagógusa 2004. február
4-én tanulmányi kirándulá-
son vett részt a mohi atom-
erőműben. Ez a nem éppen
szokványos helyszín sok új
információhoz juttatta az ér-
deklődőket.

A csoportot először az in-
formációs központba irányítot-
ták. Ott egy tájékoztató elő-
adáson és vetítésen vettünk
részt. A téma az atom, az atom-
erőművek és működésük. Fel-
vértezve a legfontosabb isme-
retekkel végre bejutottunk az
erőműbe. Szigorú biztonsági
intézkedések közepette /fémde-
tektoros ellenőrzés, fényké-
pezni tilos, betiltott mobiltele-
fonok/ jutottunk el a szimulá-
ciós vezérlőközpontba, ahol
azok tanulnak, akik majd ké-

sőbb az erőműben fognak dol-
gozni. Itt az irányítók felké-
szülnek minden hibalehetőségre
vagy balesetre. Második állo-
másunk az a hely volt, ahol a
víz vízgőzzé alakul. A terem-
ben bizony meleg volt, s a zú-
gás meggyőzött mindenkit ar-
ról, hogy teljes erővel dolgoz-
nak a turbinák. Szerettünk vol-
na még többet is látni, de erre
már nem volt lehetőségünk.

Útban hazafelé a lévai
Dobó-várban megtekintettük a
Lévai járás területéről szárma-
zó ókori és középkori lelete-
ket.

A tavalyi ógyallai sörgyári
látogatás után az atomerő-
műben tett látogatás is érdekes
volt. A szervezést köszönjük
dr. Gazdag József és Murín
Éva tanároknak.

Skladan Réka-p-


