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OKTATÁS

2004. március 26-án, pénteken, peda-
gógusainkat köszöntötték a város vezető
/Lőwy János mérnök, polgármester, Lend-
vay István mérnök, elöljáró és dr. Kolev
Adrien, az oktatásügyi, kulturális, ifjúsá-
gi és sportosztály vezetője/. Köszönőleve-
lekkel köszönték meg azoknak munkáját,
akik sokéves tevékenységük alatt bizonyí-
tották, hogy a pedagógusok ma is ugyano-
lyan fontos szerepet töltenek be a társada-
lom életében, mint a világ kezdete óta min-
denkor.

A következő pedagógusok kaptak kö-
szönőlevelet: Olczár Klára /M. R. Štefá-
nik téri óvoda/, Frčová Lýdia /P. O. Hviez-
doslav utcai óvoda/, Ágoston Klára /II. sz.

Szlovák Alapiskola/,
Püspöky Ferenc /Szak-
tanintézet/, Rédliová
Viera, Czibulya Lívia,
Makovínyi Hedvig
/mindhárman Művésze-
ti Alapiskola/, Bodo-
nyi András és Csomó
László /mindketten
Pongrácz Lajos Alapis-
kola/, Mészáros István
/Speciális Alapiskola/,
Mészáros Gábor /J.
Kráľ Szlovák Alapiskola/, Skolkay Ad-
rien /Fegyverneki F. Egyházi Alapiskola/,
Spanyár István /Mezőgazdasági Szaktan-

tintézet/, dr. Kyseľ Milan /Szlovák Gim-
názium/.

Solmoši Márta

Emléknap a Pongrácz Lajos Alapiskolában

2002. február 15-én az I-
polysági Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola felvette Pong-
rácz Lajos nevét. Ebben az év-
ben, február 20-án immár má-
sodszor emlékeztünk meg
Pongrácz Lajosról, a méltán hí-
res közéleti személyiségről, aki
vidék- és városfejlesztési tevé-
kenysége mellett költészettel,
népdalgyűjtéssel és újságírással
is foglalkozott.

A rendezvény a Pongrácz
Lajos-nap nevet kapta, és e-
zen a napon tanítási szünet volt
az iskolában. Idén az ünnepség-
re tanítóink és osztálytársaink
sorozatos megbetegedése miatt
egy hét halasztás után került sor
az iskola épületében.

A Pongrácz-napot lázas ké-
szülődés előzte meg. A nap prog-
ramjának kiötlői, szervezői, le-
bonyolítói tanítóink voltak. Ez-
után következett az egyes ver-
senyekbe való bejelentkezés, a
vetélkedők időbeli beosztása,
kérdések kieszelése, apróbb a-
jándékok beszerzése. Az ünnep-
ség menete, a vetélkedők ne-
ve, tartalma már két-három hét-
tel a Pongrácz-nap előtt olvas-
ható volt az emeleti folyosón.

A várva várt pénteki nap
aztán végre elérkezett. Hidegre,
kissé borongósra sikeredett, de
nekünk az időjárás nem szegte
kedvünket. Az iskolába lépve
faliújság hirdette, hogy aznap
ünnep van. A faliújság Pong-
rácz Lajos életét, munkásságát
mutatta be képek és szövegek
segítségével. Ezzel a témával
foglalkoztunk az „első tanítási
órán” is, hogy felelevenítsük is-
mereteinket Pongrácz Lajosról.

Ezt követően a tornateremben
gyülekeztünk, s miután minden-
ki elhalkult, egy szórakoztató,
humoros, mégis tanulságos mű-
sorban a kukoricafosztást ját-
szották el a 8. évfolyam tanulói
Gazdag Katalin és Szabó Má-
ria tanító nénik vezetésével.
Az előadás mindannyiunknak
nagyon tetszett.

Ezután kezdődtek a vetélke-
dők, amelyeken az 5-6. és a 7-9.
évfolyamok tanulói mérhették
össze erejüket – természetesen
csak képletesen. Íme a helyszí-
nek: műveltségi vetélkedő, cí-
merkészítő-verseny, portréraj-
zoló-verseny, zenei vetélkedő,
számítógépes vetélkedő, mond-
jam vagy mutassam játék, vi-
deofilm-vetítés.

A műveltségi vetélkedő az
5-6. évfolyamok közreműködé-
sével játékos formában folyt,
egy hatalmas játékmezőn ha-
ladtak végig a tanulók, persze
csak miután megválaszolták a
kérdéseket. A győztes az 5.A
osztály lett. A 7-9. évfolyamok
tanulói számára már sokkal
prózaibb és nehezebb volt a
verseny. Itt a versenyt a 8.A
osztály tanulói nyerték, a má-
sodik helyen a 9.A osztály tanu-
lói végeztek, a képzeletbeli do-
bogó harmadik fokát pedig a
7.A osztály tanulói foglalták el.

A „leglátványosabb” verse-
nyek a címer- és portrékészítő
versenyek voltak. Az előzőn a
feladat egy találó címer meg-
szerkesztése volt. Mindenki sa-
ját fantáziája szerint dolgozha-
tott, egy kikötés volt csak: a cí-
mernek kötődnie kellett néva-
dónkhoz és iskolánkhoz. A leg-

Köszönet

szebb címereket Suchetka
Mária és Tóth Beáta készítet-
ték. Az utóbbin Pongrácz Lajos
portréját kellett megrajzolni.
Mindenki nagyon igyekezett,
szinte minden ceruzarajz ha-
sonlított Pongrácz Lajosra. A
győztes Krasznica Katalin
lett a 9.A-ból.

A zenei vetélkedő is na-
gyon igényes volt: különböző
zenei korok kimagasló képvi-
selőinek alkotásaiból hallgat-
tak meg részleteket a verseny-
zők, és ki kellett találniuk a
szerző nevét és a mű címét. Az
abszolút győztesek a 8.A-s lá-
nyok lettek.

A „Honfoglaló”, a számí-
tógépes vetélkedő három for-
dulóból állt, egy játékban há-
rom csapat versenyzett, ame-
lyeket sorsolás útján csoporto-
sítottak.

A legvidámabb helyszín a
mondjam vagy mutassam já-
ték helyszíne volt. Nemcsak a

versenyzők, hanem a nézők is
próbálták megfejteni az elmu-
togatott feladványokat. Végig
szoros volt a verseny állása, de
végül a 9. A lett a győztes.

A nyelvi teremben video-
film-vetítésre került sor. A dé-
lelőtt folyamán ismeretter-
jesztő filmeket és magyar nép-
meséket nézhettek meg a tan-
ulók. A vetélkedők győztesei,
résztvevői kisebb ajándékokat,
édességet vihettek haza.

A Pongrácz-nap gazdag
programjában minden tanuló
találhatott számára megfelelőt.
Vagy versenyzett, vagy néző-
ként, szurkolóként buzdította
osztálytársait. Az érdekes, ér-
telmes tevékenységgel töltött
nap nagyon gyorsan elszállt.
Méltón megünnepeltük isko-
lánk névadóját, emellett még
jól is szórakoztunk. Reméljük,
ez a szép hagyomány folyta-
tódik a jövőben is.

A 9.A osztály tanulói


