Új MEGYEREKEK
SULIÚJSÁG
A nógrádmegyeri Mikszáth Kálmán Általános
Iskola és Óvoda kiadványa
2006. május, 1. évfolyam 3. szám

Sziasztok!
Szigeti Lászlóné, Klári néni vagyok.
Röviden szeretnék nektek bemutatkozni, hiszen áprilistól sokat láthattok az iskolában. Én lettem a
Művelődési Ház művelődésszervezője. Az általános iskola 5.-8. osztályát ebben az iskolában végeztem
én is, így nem idegen számomra sem az iskola, sem pedig Nógrádmegyer. Családommal Szécsényben
élek, három gyermekem van.
Kedvenc időtöltésem közé tartozik a keresztrejtvényfejtés, internetezés, olvasás, csak sajnos erre néha
elég kevés időm jut, mivel én is tanulok a Nyíregyházi Főiskolán.
Remélem, a nyáron sokat fogunk találkozni, hiszen szeretnénk elindítani egy kézműves foglalkozás
sorozatot a művelődési házban. Biztos érdekel benneteket is a gyöngyfűzés, a szalvétatechnika, a
csuhéfonás, az üvegfestés. Tervezzük, hogy a nyári szünetben lehetőséget biztosítunk nektek
pingpongozásra, lehet majd asztali focizni is a művelődési házban. Videózni vagy egyszerűen
társasjátékozni, beszélgetni, esetleg kirándulni. Együtt biztos jól érezzük majd magunkat!
Ősszel tervezzük egy báb-szakkört, rejtvényfejtő klubot is indítani, és a kézműves foglalkozásokat is
folytatni. Amikor én ide jártam iskolába mi is báboztunk, még Budapesten is szerepeltünk, de
felléptünk Salgótarjánban és Szécsényben is.
Szeretném, ha elmondanátok, hogy mivel foglalkoznátok szívesen, segítsetek, csináljunk együtt olyan
programokat ami érdekel benneteket!

A 8. osztályosaink mindegyikét felvették valamelyik középiskolába. 14 fő érettségit adó
intézményben fog továbbtanulni. Sok sikert kívánunk Nektek!

Görcsi Georgina

7. b

Magyar Kultúra Napja – népdaléneklés
Felkészítő tanára: Ficsór Józsefné

2. hely

Nyizsnyik Benjámin

4. o.

Magyar Kultúra Napja – versmondás
Felkészítő tanára: Kurunczi Márta

3. hely

Ficsór Bence
Mártonka Eszter

4. o.
4. o.

Hatvani matematika verseny
Hatvani matematika verseny
Felkészítő tanáruk: Nagy Péterné

megyei 5. hely
megyei 7. hely

Bóta István
Görcsi Imola

3. o.
3. o.

Hatvani matematika verseny
Hatvani matematika verseny
Felkészítő tanáruk: Kolonics Anna

megyei 17. hely
megyei 16. hely

Felsős fiú foci csapat

Mikulás Kupa Rimóc
3. hely
Felkészítő tanáruk: Boronyai Tamás és Rácz Albin

Mártonka Eszter
Verbói Gergő
Rácz Norbert

4. o.
8. o.
7. o.

Közlekedési ismeretek
Közlekedési ismeretek
Közlekedési ismeretek
Felkészítő tanáruk: Antal Gyula

megyei 16. hely
megyei 2. hely
megyei 4. hely

Mártonka Eszter
Iskolai csapat
Alsós fiú csapat
Alsós lány csapat
Felsős fiú csapat

4. o.

Sakk
Sakk
Sakk
Sakk
Sakk
Felkészítő tanáruk: Cseh Sándorné

megyei 3. hely
megyei 2. hely
megyei 1. hely
megyei 3. hely
megyei 5. hely

Iskolai csapat
Kis Füles Rejtvényfejtő Verseny
/Rácz Dezső, Bangó János, Verbói Attila, Antóni Zoltán/
Felkészítő tanáruk: Antal Gyula

területi 7. hely

Rácz Szimonetta

4. o.

Móra Irodalmi Verseny
Felkészítő tanára: Kurunczi Márta

megyei 14. hely

Trenka Fanni
Besze Klaudia
Rácz Eszmeralda

1. b
1. b
1. b

Szepi Matek Levelező Verseny
Szepi Matek Levelező Verseny
Szepi Matek Levelező Verseny
Felkészítő tanáruk: Szabó Csaba

országos 2. hely
országos 3. hely
országos 16. hely

Buránszki Szilvia
Szilágyi Gergő
Bocsó Márk
Lakatos Bence

1. a
1. a
1. a
1. a

Szepi Matek Levelező Verseny
Szepi Matek Levelező Verseny
Szepi Matek Levelező Verseny
Szepi Matek Levelező Verseny
Felkészítő tanáruk: Géczy Zoltán

országos 3. hely
országos 3. hely
országos 4. hely
országos 4. hely

Bangó Réka

5. o.

Mezei Futóverseny
Felkészítő tanára: Boronyai Tamás

területi 3. hely

5-6. oszt. Focicsapat

Diákolimpia
területi 2. hely
Felkészítő tanáruk: Boronyai Tamás és Rácz Albin

4-5. oszt. Focicsapat

Mikszáth Kupa
3. hely
Felkészítő tanáruk: Boronyai Tamás és Rácz Albin

ALSÓ TAGOZAT
Május 18-án az első és második osztályból 30 kisgyerekkel Szilvásváradon jártunk. Szép napos
időben indultunk útnak, tele izgalommal.
A két órás buszozás után érkeztünk meg, és folytattuk utunkat a Szalajka-völgybe kisvonattal. A
vonat az erdőn keresztül kapaszkodik fel a hegyre. A hegytetőn sajnos sár volt, ezért csak a tóig
jutottunk, ahonnan a patak indul. A gyerekek szerettek volna kimászni a barlanghoz is, de úgy
gondoltuk túl csúszós lenne a keskeny erdei ösvény. Így reggeli után elindultunk lefelé gyalog. Először
a Fátyol-vízesést néztük meg, majd az erdei múzeumba mentünk. Itt láthattunk régi mészégető
kemencéket, viskókat, vízi kereket, fűrészt. De talán a legérdekesebb a kis szalamandra volt, amivel
véletlenül találkoztunk! A gyalogút végig a patak mellett vezet, sokszor megálltunk egy kis
pancsolásra. Szilvásvárad híres pisztráng-tenyészetéről. Mi is láttuk a kisebb-nagyobb tavakat, ahol
ezeket a halakat tartják. Mivel sokan elfáradtak, meg kellett pihennünk. Letelepedtünk hát az
állatoknál, és eszegettünk, illetve megetettük az őzikét és a muflont is. Sétánk vásárlással, fagyizással
ért véget.
Az elmaradt barlang túra és lovaglás helyett, kárpótlásul még megálltunk Bálapátfalván a kis
vidámparknál. A gyerekeknek nagyon tetszett az óriás csúszda, a dodzsem és az ugrálóvár. Jól
kifáradva indultunk el haza. A buszon mindenki a vásárolt kincseit nézegette.
Azt gondolom, aki eljött velünk, jól érezte magát. A gyerekek végig rendesen viselkedtek.
Remélem, jövőre több szülő fogja elengedni csemetéjét.

FELSŐ TAGOZAT
Május 12-én Budapesten és Visegrádon kirándultunk. Az ötödikeseket kérdeztük a riporthoz.
Nagy Nikoletta:
- Nekem az tetszett a legjobban, mikor szöges ágyon feküdtem és nem szúrt át.
Rácz Viktor:
- A mászó falon, mire a tetejére értem, le is estem.
Kinga:
- Sok játékot kipróbáltam, de a kézügyességi gépnél nehezemre esett a golyó
elhelyezése. Mérges is lettem.
Dzseni:
- Nekem a forgó tetszett, ahol a labda mindig a másik felé gurult.
Kevin:
- A Science show nagyon érdekes kísérleteket tartalmazott. Nem is tudtam, hogy
a folyékony nitrogén milyen érdekes anyag.
Erik:
- Géczi Gabi lepu…ta Babka Zsoltit a buszon, nekem ez nagyon vicces volt.
Márió:
- Tetszett a túra az erdőben. Visegrádon majdnem lecsúsztam a völgybe.
Balázs Viktor:
- Nagyon tetszett a bobozás, fék nélkül száguldoztunk lefelé.
Tina:
- Mi is!
Dávid:
- Én is nagyon gyorsan mentem, és ismerkedésképen ütköztem a lányok
bobjával.
Réka:
- Dzsenivel csúsztam, akinek a feje bólogatós kutyaként viselkedett.
Kevin:
- Tetszett Visegrádon a sok ajándékbolt, ahol vásárolni lehetett.
Tina:
- Úgy kifáradtam, hogy a buszon hazafelé el is aludtam.
Gina:
- Nagyon sajnálom, hogy nem láthattam a kompot, amivel utaztak az
osztálytársaim.

2006. május 30.
4. osztály kirándulása a Mátrába és Gödöllőre
2006. június 1. Érdemjegyek lezárása
2006. június 2. Utolsó tanítási nap
2006. június 3. 10 óra Ballagás
2006. június 7. 3. osztály kirándulása a Duna-kanyarba
2006. június 8. 10 óra Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
2006. június 9. Óvodai ballagás
2006. június 10. 9 órától Gyermeknap, falunap; helye: Focipálya

Tűzoltó bemutató
Rendőrségi bemutató
Ütközési szimulátor
Lovasbemutató
Lovaglás, hintózás
Felfújható óriás csúszda
Játékos vetélkedők
Cserhát Kommandó bemutatója
Légpuska lövészet
7-es, 11-es rúgó bajnokság
Kispályás labdarúgás
Kutyás bemutató
Büfé
Tűzijáték este

Színpadi programok
- Gyerekek szereplése
- Ifjú zenészek szereplése
- Gyerek Megasztár
- Asszonykórus
- Deef Jam Dance School
moderntánc bemutatója
- Jóga, szamuráj, tűz-show
bemutató
Sztárvendég:

Gáspár Laci
Románcok

TIPP!!!
A fényképek asztali DVD-n és számítógépen is megtekinthetők.
A CD-n lévő fényképek előhívathatók FUJI FOTÓ-nál.
Cím: Salgótarján Fő tér (Pavilonsor)

