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Vidám farsangi
mozaik

Alig fejeződött be a karácsonyi ünnep-
kör, a Fegyverneki Ferenc Egyházi A-
lapiskola és Nyolcéves Gimnázium újra
ünnepi díszbe öltözött. A folyosókon, fali-
újságokon vidám bohócfejek, tarka álar-
cok jelentek meg. Ismét itt a farsang! Ha-
bár közelgett a félévi bizonyítványosztás
ideje, azért a tanulás mellett maradt idő a
szórakozásra, mókára is.

Január utolsó hetében került sor a ha-
gyományos farsangi rendezvényekre. 21-
én iskolánk tanulói a hetedikes gimnazisták
rendezésében egy nosztalgiabulin vehettek
részt, felidézve a 60-as, 70-es évek zenéjét.

Pár nappal később ismér diszkózenétől
volt hangos az étterem, ahol Kanta Gá-
bor jóvoltából estig szórakozhattak diák-
jaink a jól ismert dallamokra.

Az alapiskola alsó tagozata idén az óvo-
dásokkal ünnepelte a farsangot. A leendő
elsősök délelőtt nyílt nap keretében megis-
merkedhettek az iskola életével, majd dél-
után részt vehettek az álarcosbálon, illetve
táncolhattak az azt követő táncházban. Ha
megunták a táncot, a tanító nénik segítsé-
gével babát készíthettek, ragaszthattak,
hajtogathattak.

A rendezvények záróakkordjaként ja-
nuár 28-án került sor az immár 11. alka-
lommal megrendezett szülői bálra. Szülők
és tanárok együtt ropták a táncot Nemcsok
István és Cselko Miklós zenéjére. A jó han-
gulat mellett nem hiányoztak a szép és öt-
letes tomboladíjak sem. Hajnalig tartó mu-
latsággal búcsúztattuk a farsangot.
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2005. február 22-én Léván a Nyitrai
Tanügyi Hivatal értekezletet szervezett az
óvodák vezetői számára. Az értekezleten
részt vettek a Lévai járás óvodáinak veze-
tői, a Nyitrai, Lévai és az Ipolysági Tanügyi
Hivatal munkatársai.

Ingrid Hrnčárová, a kerületi tanügyi
hivatal szaktanácsadója ismertette a hivatal
feladatkörét és terveit, megjegyezve, hogy
mennyivel ésszerűbben, jobban működhet-
ne a kapcsolat, ha minden óvoda szerves
része lenne a megalakult lévai, zselízi vagy
ipolysági tanügyi hivatalnak.

Dr. Bezáková, a kerületi tanügyi hivatal
szaktanácsadója összefoglalta az óvodákat
érintő aktuális törvényeket, ill. azok módo-
sításait. Felhívta a figyelmét az óvodaveze-

Február 18-án az Ipolysági Városi
Könyvtár adott otthont a XIV. Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Verseny körzeti fordulójának. Öt alapis-
kolából három kategóriában összesen 68
tanuló versengett a továbbjutásért. A hall-
gatóság színvonalasan előadott verseknek
és történeteknek lehetett szem- és fültanú-
ja. A zsűri tagjai a következőképpen érté-
kelték az elhangzottakat:

I. kategória
Vers: 1. Soltész Krisztina, 2. Karvai

Barbara, 3–3. Szrsen Csilla /mindhárom
Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola,
Ipolyság/ és Benő Barbara /Pongrácz La-
jos Alapiskola, Ipolyság/.

Próza: 1. Szőllősi Patrícia /PL AI/, 2.
Hlúdik Krisztián /FF EAI/, 3. Trencsé-
nyi Dávid /Ipolyszakállosi AI/.

II. kategória
Vers: 1. Velebný Mária /FF EAI/, 2.

Varga Viktória /FF EAI/, 3. Tóth Beat-
rix /PL AI/.

tők által kiadott határozatok formai köve-
telményeire is.

A vitában számos problémára kérdez-
tek rá, melyek főleg a gyerekek számát, a
pénzügyi hiányosságokat, a személyzeti
gondokat érintették, de számos esetben
igen nagy gond a polgármesterekkel való
kapcsolat, információcsere is.

Az értekezlet határozata alapján fel sze-
retném hívni a figyelmét minden, a közös
községi hivatal hatáskörébe tartozó óvoda
vezetőjének, hogy fontolják meg az Ipoly-
sági Tanügyi Hivatalhoz való tartozás lehe-
tőségét. Dr. Révész A.

Próza: 1–1. Péter Dominika /Palásthy
Pál Egyházi Alapiskola, Palást/ és Valach
Kornél, 2. Bálint Júlia /mindkettő Ipoly-
szakállosi AI/ és Valentíni Gábor /PL AI/,
3. Mácsik Rita /PL AI/; továbbjutó még
Varga Viktória és Morva Mátyás /FF EAI.

III. kategória
Vers: 1. Jámbor Dorottya /PL AI/, 2.

Konczi Anita /Ipolyszakállosi AI/, 3. Mé-
száros Orsolya /PP EAI/.

Próza: 1. Trencsényi Stefánia /Ipoly-
szakállosi AI/, 2–2. Mészáros Orsolya /PP
EAI/ és Pölhös Bernadett /FF EAI/, 3–
3. Máté Kitti /PL AI/ és Gáspár Zsolt
/FF EAI/; továbbjutó még Kraszni-
ca Ilona /PL AI/.

Mint az értékelés is mutatja, volt miből
válogatni, hisz a zsűri megosztott helye-
zéseket is kiadott.

A helyezettek részt vesznek a március
11-én Zselízen sorra kerülő járási fordulón.
Sok sikert kívánunk nekik!

Jámbor Mónika

A körzeti szavalóverseny eredményei

Beiratkozás
Az Ipolysági /Hviezdoslav utca

32./ Magyar Nevelési Nyelvű Óvo-
da igazgatósága értesíti a kedves
szülőket, hogy a gyermekek beíratá-
sa a 2005/2006-es tanévre 2005. már-
cius 1-jétől márc. 31-éig tart naponta
7.00 órától 16.00 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk.
Danis Magdolna

óvodavezető

Óvodavezetők
tanácskozása
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