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A 2012/ 2013-as iskolaévben   Török Teréz alsó tagozatos tanítónő  a lukanényei helyi 

óvodában folytatja pályafutását, falunk kicsi gyermekeit nevelgeti, tanítgatja, tereli őket a 

majdani helyes útra. Köszönettel tartozunk neki a jó munkáért, a szülőkkel és  a tantestülettel 

való szoros együttműködésért,  példaértékű hozzáállását anyanyelvünkhöz, 

magyarságtudatunkhoz, nyelvünk ápolásához pedig soha nem felejtjük. Mindent köszönünk 

TERKA.     

 

Török Terka tanitónő helyét  Varga Réka alső tagozatos kolléganőnk vette át, aki 

Csallóközből költözött Lukanénye községbe. 

 

Vallomás …       

 

Az elégedett és boldog élet kulcsa a tanulás és az öröm 

összekapcsolása. Az öröm nélküli tanulás kimerít, a tanulás 

nélküli öröm pedig rendkívül unalmas.  

       

 (Richard David Precht) 

 

Munkám során igyekszem ezeket a gondolatokat szem előtt tartani. Hiszen a 6 – 10 éves 

gyerekeket arra is rá kell vezetni, hogyan leljék örömüket a tanulásban, önállóan, szórakozva 

szerezzenek új ismereteket. Törekszem arra, hogy a tanórákon a gyerekek jól érezzék 

magukat, ne szorongjanak, örüljenek az együtt töltött időnek. Természetesen ez rám is 

vonatkozik, hiszen számukra én vagyok a követendő példa.  

És, hogy hogyan jutottam idáig? Egy csallóközi faluból származom, középiskolába és 

egyetemre is Komáromba jártam. Őszintén be kell vallanom, hogy egyetemi éveim kezdetén 

nem gondoltam, hogy a pedagógusi pályán szeretnék dolgozni. Végül úgy alakult, hogy 

napköziben kaptam állást, később elsős kisdiákok osztályfőnöke lettem. Most már nem 

gondolom, hogy nincs helyem a pedagógus pályán. Ezért köszönettel tartozok azoknak a 

pedagógus kollégáknak, akik kezdőként sokat segítettek nekem.  

Azonban a szívem már az egyetem alatt is ide, Lukanényére húzott. Így történt, hogy 2012. 

szeptember 1-én nevet, lakhelyet és munkahelyet váltottam. Nagyon örülök neki, hogy 

lehetőséget kaptam arra, hogy itt dolgozhassak. A belém vetett bizalmat igyekszem 

meghálálni azzal, hogy továbbra is lehető legjobb tudásom szerint végzem munkámat.  

 

 



Tantestület 

 

1. Zatko Ágnes igazgatónő 

2. Balázs Éva 

3. Dobos Péter plébános 

4. György Mária                

5. Jusztin László 

6. Molnár Tamás 

7. Pásztor Éva 

8. Rados Csilla 

9. Tóth Pesta Mária hitoktató 

10. Varga Réka 

 

 

 

Tanévnyitó 2012/2013 

 

 A 2012/13-as iskolai év is szentmisével kezdődött, amelyet Dobos Péter pápai káplán 

mutatott be, aki szorgalomra, tanulásra, jó viselkedésre biztatta gyermekeinket. A szentmise 

után polgármesterünk, Kuzma Zoltán szólt az iskola udvarán összegyűlt szülőkhöz, 

pedagógusokhoz és tanulókhoz egyaránt. A polgármester úr arra kért minket, pedagógusokat 

és tanulókat, hogy munkánkat ebben a tanévben is végezzük tisztességgel és becsülettel. 

Megígérte, hogy ebben az évben is mindent megtesz azért, hogy iskolánk fennakadás nélkül 

működjön. Felhívta figyelmünket a közelgő pedagógussztrájkra, ajánlva részvételünket.  

 

Országos pedagógussztrájk 

 

 Iskolánk tantestülete is bekapcsolódott abba az országos megmozdulásba, amelyre 

szeptember 13-án került sor. A tüntetés célja a pedagógusok béremelése volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiselsősök 

 

 Nemčok Ramóna: Szeretek iskolába járni, itt sokat 

lehet tanulni, aztán okosabbak is leszünk. Szeretem a 

matematikát, a szlovák nyelvet nem annyira. A barátnőmet 

Rebekának hívják. Örülök, hogy magyar iskolába járhatok, a 

tanító nénivel meg vagyok elégedve.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelemen Rebeka: Nagyon szeretem a matematikát, a szlovák 

nem a kedvenc tantárgyam.  

A nagyobb gyerekektől sem félek, ha nagy leszek szakácsnő 

szeretnék lenni.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevíz Dávid: Nekem az olvasás nehezen megy, a matematikát 

szeretem. Szívesen dolgozom az iskola kürül. Sofőr szeretnék 

lenni, nagyon tetszenek a kék autók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ráckevei pedagógusok ellátogattak iskolánkba 

 

 A Lukanényei Alapiskola vezetősége meghívta ráckevei kollégáinkat iskolai 

látogatásra hálánk jeléül, amiért gyermekeinket a nyár folyamán egy hétig vendégül látták. A 

pedagógusokat iskolánk tanulói köszöntötték kedves szavakkal, majd egy közös ebéd keretén 

belül kellemes perceket töltöttünk együtt. Török Terka vezetésével megtekintették a Jópásztor 

kápolnát, amelyet Patay László festőművész freskói díszítenek. Falunézés után borkóstolóra 

hívtuk vendégeinket, a jó bornak egyetlen kollégánk se tudott ellenállni.  

 

 

           
 

 
 

 

 



 

Zsélyi Nagy Lajos  vers- és prózamondóverseny 

 

 

 Járásunk szülöttjének, a szlovákiai magyar irodalom egyik legnagyobb alakjának 

tiszteletére került sor október 26-án, Zsély községben a Csemadok által szervezett járási 

szavalóversenyre. Iskolánkat Török Máté és Lendvai Szimona képviselte. Török Máté nagy 

fölénnyel nyerte el a zsűri által odaítélt első helyezést. Köszönjük Matyi! 

 
 

Sajó Sándor szavalóverseny Ipolyságon 

 

 Már évek óta hagyományszerűen rendezi meg a Palóc Társaság Ipolyságon 

szülöttjének tiszteletére ezt a nemzetközi versenyt. Ebben az évben november 9-én került sor 

e megmérettetésre. Erre a versenyre Erdélyből, Magyarországról, Vajdaságból érkeznek 

tanulók, hogy összemérjék tudásukat. Török Máté ezen a versenyen a harmadik helyet 

szerezte meg.  

 

Sánta harkály rajzverseny – Miskolc 

 

 Iskolánk tanulói első alkalommal, de annál nagyobb lelkesedéssel kapcsolódtak be a 

versenybe. A versenyre a Sánta harkály című mesekönyvhöz kellett illusztrációkat készíteni. 

A Miskolcon kiállított rajzokat neves képzőművészek értékelték. Mind a tíz tanulónk nagy 

sikerrel szerepelt, Zahorec Karolína elhozta az első helyezést. Karolinka, gratulálunk! 

 



Mézédes nap  

 

 December 13-án ellátogatott iskolánkba a Regionális Méhészszövetség pár 

képviselője. Érdekes előadást tartottak diákjainknak a méhek életéről, szokásairól. Az iskola 

folyosóján mézkóstoló várta az édesszájú tanulókat. Az ügyes méhészek méhviaszból 

karácsonyfadíszeket, szobrokat, gyertyákat készítettek. Karácsony előtt nem hiányozhatott a 

mézeskalács sem. Ezen kívül kapható volt még sok más hasznos dolog is, amit a méheknek 

köszönhetünk, pl. propolisz, virágpor. A gyerekek az érdekes és tanulásmentes napot szép 

rajzokkal hálálták meg a méhészeknek.  

 
 

 
 

 

 



Karácsonyi műsor 

 

 Török Terka rendezésében a magyar- és szlovák tagozat tanulói vallásos témájú 

karácsonyi darabot mutattak be. A szereplők játéka mellett a gyönyörű díszletek kötötték le a 

nézők figyelmét. A színpadkép alkotói kreatívak, ügyesek voltak. Szereplőinkre büszkék 

vagyunk.  

 

 

 

                                                

Sítúra Látkyn  

  

 2013 február 4-8-ig immáron iskolánk tanulói harmadszor vettek részt Alsósztregova 

és Zsély község tanulóival a közösen szervezett sítúrán. A lukanényei gyerekeket Balázs Éva 

tanítónő és Hampachel Tamás tanító úr kísérte el a gyönyörű hegyekkel körülvett 

„síparadicsomba”. Kivétel nélkül minden tanulónk megtanult síelni, az utolsó napon 

megrendezett versenyen egytől-egyig „nagyot teljesítettek”. Nászaly René második, Cvengel 

Rajmund harmadik helyezést ért el sílesiklásban. 

 Néhány szülő meg is látogatta gyermekét, megelégedéssel vették tudomásul, hogy 

minden rendben zajlik, ám néhány szobában uralkodó rendetlenség alaposan „megrendítette” 

őket.  

 

Gárdonyi Géza Felolvasómaraton 

 

 



 Február 19-én Varga Réka ösztönzésére iskolánk tanulói is bekapcsolódtak a 

Székelyudvarhelyen meghirdetett felolvasómaratonba. Az alsó tagozatos kisdiákok Gárdonyi 

meséit olvasták, míg a nagyobbak Az egri csillagok című csodálatos regényében merültek el. 

Jutalmul mindenki névre szóló könyvjelzőt kapott ajándékba emlékeztetőül, hogy milyen 

nagyszerű is volt ez a délelőtt. Mi, pedagógusok reménykedünk abban, hogy csemetéinkkel 

sikerült megszerettetni az olvasást.  

 

 

   
 

 

 

 

Tompa Mihály vers-és prózamondóverseny Ipolyvarbón 

 

 Iskolánkat négy tanuló képviselte, Babka Patrícia és Káplán Veronika alsó tagozatos 

tanulók, valamint Kuzma Dávid és Török Máté a felső tagozatról. A versenyen Török Máté 

egy Csokonai verssel a második helyet szerezte meg, ami sajnos nem volt elég arra, hogy 

iskolánkat kerületi szinten képviselhesse.  

 

 

Megemlékezés 

 

 Március 15-én az 1848-as szabadságharc évfordulójára emlékeztünk. A rossz idő miatt 

nem tudtunk kilátogatni Gracza László honvéd, szabadságharcos sírjához, így iskolánk 

épületében tisztelegtünk egy rövid műsor keretén belül hőseink előtt. Az ünnepségen 

megjelent Kuzma Zoltán polgármester és felesége, akik gyermekeinket ezúttal is vendégül 

látták a megterített asztalok mellett. Rajtik kívül az emlékezésen részt vettek az helyi 

önkormányzat egyes képviselői, az MKP vezetősége, valamint a Csemadok képviseletében 

Balko Zsófia elnöknő.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vándorkiállítás huszárképekből 

 

 Április 4-én érkezett az iskolánkba a 48-as szabadságharc huszárképeinek 

vándorkiállítása, amelyet a Nagykürtösi Csemadok jóvoltából tekinthettek meg tanulóink. A 

kiállítás képei nagy tetszést arattak gyermekeink körébe, főleg a fiúk nézegették 

elragadtatással a korabeli fegyvereket és egyenruhákat. A kiállításhoz Molnár Tamás 

pedagógus fűzött hozzá néhány gondolatot az akkori eseményekkel kapcsolatban.  

 

 

  
 

 

Sportnap a ráckevei diákokkal 

 

 Ráckevei barátaink már második alkalommal látogattak el iskolánkba. Nagy 

örömünkre most nem csak pedagógusok, hanem gyerekek is érkeztek. A hetedik évfolyam 

tanulói egy felvidéki körúton vettek részt, ennek egyik állomása volt Lukanénye. A két iskola 

tanulói közösen elültették a Barátság fáját, ami a két település és ezen belül a két iskola 

egymás iránti szeretetét jelképezi. Ezután átvonultunk a sportpályára, ahol Hampachel Tamás 

tanító úr vezetésével lezajlottak a sportversenyek. A nap végén fáradtan, de sok újonnan 

kötött barátsággal búcsúztattuk vendégeinket.  

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



10. Iskolabál 

 

 A júniust egy kis szórakozással kezdtük, ugyanis ekkor került megrendezésre a már 

hagyományos iskolabál. A hivatalos megnyitó után szorgalmas anyukák szolgálták fel a 

csodás vacsorát, majd kezdetét vette a hajnalig tartó szórakozás. A talpalávalót az Elite-duo 

szolgáltatta és most is, mint minden évben nagyon jó hangulatot teremtettek. Hajnalban 

értékes tomboladíjak leltek új gazdára.  

 Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a polgármester úrnak, minden szülőnek és 

iskolabarátnak, akik részvételükkel vagy tomboladíjak adományozásával támogatták 

iskolánkat. Ebben az évben a teljes összeget az óvoda felszerelésére fordítottuk. Köszönjük! 

 

 

Osztálykirándulások 

 

 Végre elérkezett az iskolaév legkedvesebb időszaka. A sok kilépő dolgozat után végre 

a lazításé lett a főszerep.  

 A forró nyári napokon jobb programot nem is találhat az ember, mint hogy ellátogat 

valamelyik strandra, fürdőbe, tópartra. A felső tagozatos tanulók sem tettek másként. Balázs 

Éva, Molnár Tamás és Jusztin László vezetésével belevetették magukat a párkányi Vadas 

termálfürdő hűs vizébe. Az egész napos fürdőzés, falatozás és napozás után kimerülten, 

zsebpénz nélkül, de kellemes élményekkel tértek haza.  

 Alsó tagozatos csemetéink Pásztor Évával, Varga Rékával és néhány lelkes anyukával  

Budapestre, a Fővárosi Állat- és Növénykertbe látogattak el június 24-én. Végre a valóságban 

is megfigyelhették azokat az állatokat, amelyekről eddig csak természetismeret órán tanultak, 

vagy a televízióban látták. Kiderült, hogy a tevék nagyon falánk jószágok, sőt nem is 

válogatnak, ugyanis megdézsmálták Káplán Bertike sapkáját is. Az állatkert Varázshegyében 

sok érdekességgel találkoztak. A moziteremben 3D-s természetfilmeket néztek, a filmek 

közötti szünetekben pedig a fekete égbolton figyelhették meg a csillagképeket. Hosszú nap 

volt, de minden perce csupa kaland és élvezet.  

 

 

 



A kilencedik osztály ballagása 

 

 Június 25-én ünneplőbe öltözött az iskola, a búcsúzó kilencedikesek és mi is 

ünneplőbe öltöztettük szívünket. A két tagozat diákjai közösen a tornateremben búcsúztak 

tanítóiktól, a polgármester úrtól és kedves feleségétől, sőt egymástól is, hiszen mindannyian 

más középiskolában folytatják tanulmányaikat. Visszaemlékeztek azokra az időkre, amikor 

először lépték át az iskola kapuját kiselsősként, elmesélték, hogy mi mindent köszönhetnek az 

iskolának. A nyolcadik osztályosokat jótanácsokkal látták el a jövő évre. 

 A hivatalos ünnepség után a diákok a saját osztályaikban folytatták a búcsúzást már 

kötetlenebb keretek között. Török Máté mesébe szedte osztályuk életét mindenki nagy 

örömére. Reméljük soha nem felejtik el, hogy honnan indultak és mindig szeretettel fognak 

visszaemlékezni alapiskolájukra. 

 

Molnár Tamás és búcsúzó kilencedikesei: 

 

Lendvai Simona – Vidékfejlesztési szakközépiskola, Dunaszerdahely 

Török Máté – Selye János Ginázium, Komárom 

Ohajda Ľubos – Építészeti szakközpiskola, Losonc 

Zahorec László – Szakiskola, Párkány 

Zahorec Veronika – Szent Imre Gimnázium, Balassagyarmat 

 

 



 
 

Lakodalom van a mi iskolánkban… 

 

 A tanévzáró napját mindenki nagyon várta, de talán két kedves kollégánk, Rados 

Csilla és Molnár Tamás még nálunk is jobban. Számukra ez a nap nemcsak a tanév utolsó 

napja volt. Június 29-én kimondták egymásnak a boldogító igent, aminek az egész tantestület 

és a diákok egy csoportja is tanúja lehetett. A szertartás után hajnalig tartott a mulatozás a 

kőkeszi kultúrházban. Ezúton is hosszú, boldog házaséletet kívánunk nekik! 

 Az örömbe egy is üröm is vegyült, ugyanis egyik kollégánktól ezen a napon 

búcsúztunk is. Hampachel Tamás úgy döntött, hogy más területen is szeretné magát 

kipróbálni, úgyhogy egy időre búcsút intett a katedrának, de a labdarúgás iránti szeretete még 

mindig Lukanényéhez köti.  

 



 

 

 
 

 

Testvértelepülések tábora 

 

 Nagy örömünkre az idén is meghívást kaptunk testvértelepülésünktől, Ráckevétől 

egyhetes nyári táborozásra. Lelkesen készültek diákok, pedagógusok és szülők is. Hatnapos 

kirándulásunk során sok élményben volt részünk, rengeteg új ismeretség és barátság 

szövődött. Táborozók érkeztek Szerbiából Székelykevéről, Erdélyből Gyergyócsomafalváról, 

Ráckevéről és Lukanényéről. Az ismerkedést az is segítette, hogy mindegyik csoportnak el 

kellett készítenie lakóhelye bemutatkozását, amit első este csak egymás között prezentáltak, 

utolsó este azonban a testvértelepülések képviselői és polgármesterei előtt is.  

 Vendéglátóink minden napra színes programmal készültek. Voltunk kirándulni a 

Fővárosi Állatkertben és az Országházban, ezen kívül hajókáztunk a Duna holt ágán, 

vacsoráztunk a Savoyai kastélyban. Mindennapos program volt a fürdőzés a Dunában, ami 

nagyon jól esett a nagy melegben. Esténként sem unatkoztunk, drámapedagógiai – és 

kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. Szombaton szomorúan, de sok élménnyel 

búcsúztunk a kedves ráckeveiektől.  

 



     
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2013/2014 
 

 

Tanévnyitó 

  

 Az elmúlt évekhez hűen, az idei tanév is szentmisével kezdődött. Dobos Péter pápai 

káplán arra figyelmeztette a gyerekeket, hogy ebben az évben is szorgalmasan tanuljanak, 

engedelmesek legyenek otthon és az iskolában is. A jóság és a becsületesség az embert 

hozzásegíti ahhoz, hogy élete sikeresebb legyen. 

 A szentmise után az iskola udvarán folytatódott a tanévnyitó. Zatko Ágnes igazgatónő 

után Kuzma Zoltán polgármester úr köszöntötte az óvodásokat, iskolásokat, szülőket és 

pedagógusokat.  

A tantestület egy új taggal bővült, nagy szeretettel üdvözöltük körünkben Kuzma Mónikát és 

sok sikert és kitartást kívánunk neki munkájához.  

 

Vallomás …  

         

Diákkoromban a szüleim mindig arra 

tanítottak, hogy kellő akarattal és kitartó 

munkával a kitűzött célomat biztosan meg 

tudom valósítani.  

A pedagógiai pályára is ezzel a 

tudattal léptem 2005 őszén. Kétgyermekes 

anyaként számomra hosszú és nehéz volt ez 

az út, melyet kellő támogatás nélkül nem 

tudtam volna végigjárni. Tanári oklevelemet 

megkapva (akkor még) úgy gondoltam, révbe 

értem, de ma már tudom, tévedtem. Azóta 

rájöttem, hogy az igazi nehézség nem a padok között van, hanem a katedra előtt. Hogy miben 

is rejlik e nehézség? 

Legyen akármilyen felkészült is a tanár, mindig adódik olyan helyzet, mely azonnali 

helyzetfelismerést és megfelelő problémamegoldást igényel. Hiszen úgy, ahogy nincs két 

egyforma gyermek, úgy nincs is két egyforma, sablonos problémamegoldás sem. Minden 

kíváncsi gyermekarc más-más személyiséget takar, és minden gyermek lelkéhez más-más út 

vezet. Azonban ezen nehézségben rejlik e szakma szépsége, érdekessége is egyaránt – a 

változatosság. 

Mint kezdő pedagógus szeretném diákjaimat arra biztatni, hogy merjenek nagyot 

álmodni, függetlenül attól, hogy jól vagy rosszul tanulnak-e, hiszen nem lehet tudni, mit hoz 

az élet. Vallomásomat Váci Mihály gondolatával zárnám: 

 

„Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! 

És nem elég akarni: de tenni tenni kell! 

 

 

 

 

 

 

 



Tantestület 

 

1. Zatko Ágnes igazgatónő 

2. Balázs Éva 

3. Dobos Péter plébános 

4. György Mária                

5. Jusztin László 

6. Kuzma Mónika 

7. Molnár Csilla 

8. Molnár Tamás 

9. Pásztor Éva 

10. Tóth Pesta Mária hitoktató 

11. Varga Réka 

                

 

 
A Rákóczi Szövetség látogatása 

 

 Szeptember 11-én ellátogattak iskolánkba a Rákóczi Szövetség képviselői, hogy 

elsőseinknek kiosszák a nekik járó támogatást. A Szövetség elnöke, Halzl József köszönetet 

mondott a szülőknek, amiért hűek maradtak gyökereikhez és gyermekeiket magyar tanítási 

nyelvű iskolába íratták. Az ünnepélyes átadás után kötetlen beszélgetés kezdődött, melynek 

során jótanácsok is elhangzottak a jövőre nézve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kiselsősök 

 

 

Babka Alexa: Az iskolában az a jó, hogy tanulunk. Szeretem 

a testnevelést és a matematikát. Örülök, hogy magyar iskolába 

járok. Anyut és aput szeretem a legjobban. Ha nagy leszek 

elárusítónő, állatszelídítő vagy állatorvos leszek. Kedvenc 

állatom a ló és a kutya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Híves Sofia: Nagyon szeretek tanulni, a matematika a kedvencem. 

Kicsit szeretem a szlovákot. Jó a tanító néni, szép a haja. 

Barátnőmet Alexának hívják. Ha nagy leszek, kozmetikus leszek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotrucz Bálint: Az olvasást szeretem, számolni is szeretek. 

Kamionsofőr leszek, ha felnövök. A bárány a kedvenc 

állatom. Szeretem a nagyszünetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Egy újabb esküvő… 

 

 Alig kezdődött el az iskolaév, a tantestületnek máris egy új feladata akadt. 

Kipróbálhattuk magunkat templomi kórusként. Kedves kolléganőnk, Pásztor Éva egy szép 

őszi napon, szeptember 21-én mondta ki párjának, Fónod Jánosnak a boldogító igent. Nagy 

megtiszteltetés volt nekünk, hogy jelen lehettünk házasságkötésüknél, sőt Híves István kántor 

segítségével énekünkkel még meghittebbé tehettük a szertartást. Kívánjuk nekik, hogy egész 

életükben olyan boldogok legyenek, mint esküvőjük napján.  

 

 
 

Éjszaka az iskolában 

 

 A mai modern világban, akarva-akaratlanul új szokások, hagyományok jelennek meg 

az életünkben. Egy ilyen nap a Halloween is. Iskolánkban első alkalommal rendeztük meg az 

Éjszaka az iskolában elnevezésű rendezvényt, ami nagy sikert aratott, így lehet, hogy 

hagyománnyá válik. Az őszi szünet előtti utolsó estén izgatottan gyülekeztek a tanulók az 

iskolában. Sötétedés után kezdetét vette a móka és szórakozás. Az alsó tagozatos tanulók 

kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol szellemeket, töklámpásokat készítettek papírból, 

vagy éppen mécses tartókat. A nagyobb diákok töklámpásokat faragtak. Sorban születtek a 

szebbnél szebb lámpások. Nagyon jól mutattak sötétben kiállítva az iskola körül. Valódi 

kísértetkastéllyá változott az épület. Miután mindenki elkészült, esti sétára indultunk a 

faluvégi étterembe, ahol finom vacsorával vártak minket. A jóllakott társaság visszasétált az 

iskolába, ahol „rémes” filmek következtek. Aki még mindig nem érezte magát fáradtnak, 11 

óráig táncolhatott a jobbnál jobb zenékre. Takarodó után kezdődött ám csak az igazi mulatság. 

Mindenki nagyon szívesen ijesztgette barátait, iskolatársait. A csillagfényes udvaron 

kincskeresés és csillagászkodás folyt. 



 Másnap reggel mindenki fáradtan indult haza, és nagyon örült az őszi szünetnek és a 

pihenésnek, hiszen be kellett pótolni az átvirrasztott éjszakát.  

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sajó Sándor szavalóverseny – Ipolyság 

 

 November 13-án került sor Ipolyságon a már hagyományos szavalóversenyre. Ezúttal 

is több országból érkeztek versenyzők, akik magas színvonalon adták elő Sajó Sándor verseit, 

ezzel is tisztelegve emlékének. Iskolánkat Tomasik Patrik és Ocsko Gergely képviselte. 

 

 

Mikulás 

 

 Kicsik és nagyon izgatottan várták, hogy december 5-én este megérkezzen a 

Nagyszakállú a lukanényei kultúrházba. Nem is kellett rá sokat várni, tele volt a puttonya 

finomságokkal. Cserébe az óvodások megmutatták, hogy milyen szépen tudnak szavalni és 

énekelni. Miután mindenki megkapta csomagját a Mikulás bácsi folytatta útját, hiszen sok 

csomag várt még gazdára. Köszönjük neki, hogy idén se feledkezett meg a lukanényei jó és 

kevésbé jó gyerekekről.  

 

 
 

Moziban jártunk 

 

 A karácsonyi szünetet az alsó tagozatos gyerekek úgy ünnepelték meg, hogy a tanító 

nénikkel ellátogattak Balassagyarmatra a Madách moziba. Az alkalomhoz illően egy szuper 

téli mesét néztek meg 3D-ben, Jégvarázs címmel. Ha a diákok megérdemlik, a tanító nénik 

tavasszal is elviszik őket moziba.   

 

 

 



Sítúra Látkyn 

 

 Iskolánkon idén sem maradhatott el a sítúra. Balázs Éva tanító néni és iskolánk 9 

diákja február 3-tól 7-ig élvezhette a friss levegőt és a havas tájat Látkyn csábi és zsélyi 

diákokkal együtt. Az egész heti gyakorlásnak meglett az eredménye, ugyanis az utolsó nap 

rendezett versenyen Kuzma Dávid második lett sílesiklásban.  

 

 

 

Beiratkozási program 

 

 Január végén iskolánk tantestülete gondolt egy nagyot, és elhatározta, hogy filmet 

forgat. A cél nem az volt, hogy Oscar-díjat nyerjünk, csupán csak annyi, hogy felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy milyen fontos az anyanyelven való tanulás. Megszólítottunk szülőket és 

diákokat, arra kértük őket, mondják el véleményüket a témában. A szereplőknek köszönjük, 

hogy vállalták véleményüket. Büszkék vagyunk arra, hogy a YouTube-on több mint ötszázan 

nézték meg a kisfilmet, valamint sokan megosztották ismerőseikkel a Facebookon. 

Köszönjük! 

 

Kicsi Hang zenei- és rajzpályázat 

 

 A tanulmányi versenyek mellett igyekszünk bevonni a tanulókat szórakoztató 

tevékenységekbe is. Ilyen a Kicsi Hang verséneklő együttes által meghirdetett pályázat is. A 

szabályok szerint olyan verset kell választani, amelyet a Kicsi Hang már megzenésített. A 

rajzpályázatra több diákunk rajzát is beneveztük, a zenei pályázatra egy videót neveztünk be. 

A videón közreműködnek a Művészeti Alapiskola diákjai – Nászaly René és Híves Bianka, 

valamint Káplán Veronika énekel. A videót Tomasik Patrik készítette el.  

 

 

 
Pásztor László rajza: A bús piros vödör dala című vershez készült  



 

Karnevál a kultúrházban 

 

 A Csemadok helyi alapszervezete farsang idején a legkisebbekre is gondolt. Első 

alkalommal lett megszervezve a gyermekek álarcosbálja. Rengeteg, több mint 120 gyermek 

bújt valamilyen jelmezbe. A bálnak tétje is volt. Mindenki sorszáma bekerült egy kosárba. Ez 

a sorszám később tombolaként nagyon fontos szerephez jutott. Három értékes ajándék, három 

táblagép került kisorsolásra. Ezen kívül minden résztvevő gyermek egy szép színes labdával 

lett gazdagabb. Aki megéhezett és megszomjazott, teával és finom szendviccsel lakhatott jól. 

Az iskola nagy diákjai egy zenés táncos műsorszámmal lepték meg a többieket. A 

koreográfiáért köszönet illeti Skerlec Szabolcs óvóbácsit.  

 



Tompa Mihály vers-és prózamondóverseny Ipolynyéken 

 

 Március 13-án Kuzma Mónika és Varga Réka felkészítő pedagógusok vezetésével 

három diákunk izgatottan utazott Ipolynyékre. Babka Patrícia, Káplán Veronika és Kuzma 

Dávid vers kategóriában mérették meg magukat. Kuzma Dávid előadása elnyerte a zsűri 

tetszését, első hellyel jutalmazták. Így ő képviselhette járásunkat a kerületi versenyen 

Ipolyszécsénykén, március 27-én. Itt szintén szép eredményt ért el, ezüstsávos minősítést 

kapott. Gratulálunk, Dávid! 

 

 
 

 

Március idusán 

 

 Idén második alkalommal iskolánk adott otthont a március 15-i megemlékezésnek. A 

felső tagozat szép szál vitézei, Molnár Tamás vezetésével egy rendhagyó történelemóra során 

emlékeztek meg az 1848-as eseményekről. A Klapka indulóra menetelő fiainkat nézve, 

mindenki szívét büszkeség töltötte el, a magyar Himnuszt pedig mindenki áhítattal és 

szeretettel énekelte. 

 A polgármester úr és ügyes segítői jóvoltából idén is terített asztalok várták a 

tanulókat.  

 



 
 

 
 

 
 

 

 



Akikre büszkék lehetünk… 

 

 Március 18-19-én Nagykürtösön rendezték a járási matematika Pitagoriaszt. Iskolánkat 

Bevíz László negyedikes és Kuzma Dávid hatodikos tanulók képviselték. Bevíz László 16 

ponttal eredményes megoldó lett.  

 Március 26-án Ipolynyéken rendezték meg az alapiskolások Bibliaversenyét. A 

lukanényei csapat 1. helyezést ért el. A csapattagok Híves Bianka, Ocsko Gergely és Nászaly 

René voltak. Felkészítőjük Tóth Pesta Mária, hitoktató.  

 Másnap, március 27-én ismét Híves Bianka szerzett hírnevet iskolánknak és a 

Művészeti Alapiskolának. Híves Boglárkával és Káplár Beátával megnyerték a Művészeti 

Alapiskolák versenyét Losoncon. Gratulálunk nekik! 

 

 
 

Ministráns focitorna 

 

 2014. május 8-án rendezték meg Farnadon a ministráns focinapot. Iskolánk fiai nagy 

örömünkre a 2. kategóriában 1. helyezést értek el. Nagyon büszkék vagyunk rájuk!  

       



Tanulmányi kirándulás Lengyelországban 

 

 A Lukanényei Alapiskola felső tagozata május 9-én reggel felkerekedett, hogy egy 

jóhangulatú kirándulásra induljon. Uticéljuk Auswitz – Birkenau és  wieliczkai sóbánya volt. 

Útjuk Wadovicén keresztül vezetett. Ebben a városban született Szt. II. János Pál pápa. A 

hosszú út után délután magyar idegenvezetéssel megtekintették az auswitzi koncentrációs 

tábort, ahol rengeteg, 340 ezer magyar zsidó lelte halálát. A látottak után mindenkinek volt 

min elgondolkoznia, így az út Krakkóba csöndesen telt. Az éjszakát Krakkóban töltötték, 

majd másnap reggel Wieliczka felé vették az irányt. Ahol egy hatalmas földalatti csoda 

található, egy sóbánya. Azonban ez nemcsak egy egyszerű bánya, hiszen itt található Szent 

Kinga kápolnája, ahol 207 ember vehet részt szentmisén, de megtalálható itt 5D-s mozi, és 

allergiások számára egy szanatórium is 135 méter mélyen a föld alatt. Mindenki fáradtan, de 

rengeteg új élménnyel tért haza. Reméljük a jövőben lehetőségünk lesz még meglátogatni 

Európa több nevezetességét is.  

 

 



      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elektromos hulladék gyűjtése 

 

 2014 márciusától iskolánk bekapcsolódik 

egy országos programba, amely során 

összegyűjtjük lakóhelyünkről az elektromos 

hulladékot. A mozgalom duplán hasznos: a falu 

lakossága megszabadulhat az évek során 

felgyülemlett hulladéktól, az iskola pedig az 

összegyűjtött mennyiség után pontokat kap, amit 

értékes ajándékokra válthat be a jövőben. Az első 

gyűjtés nagyon sikeres volt, a diákok is lelkesen 

segítettek megpakolni a teherautót, bár 

valószínűleg annak jobban örültek, hogy pár órát 

lóghattak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Alsó tagozat osztálykirándulása 

 

 2014. június 16-án eljött a várva várt nap, elindultunk kirándulni Budapestre. 

Úticélunk a Tropicarium volt a Campona bevásárló központban. Miután végigjártuk a 

szebbnél szebb halakkal teli akváriumokat, a gyerekek felesleges energiáikat levezethették a 

Campona Játszóházban, amit nagyon élveztek. Mindenki nagyon elfáradt, de pihenésre nem 

sok idő maradt, folytattuk utunkat a Gellért-hegyre. Magasan Pest, Buda és a Duna fölött 

megpihentünk és gyönyörködtünk a kilátásban. A nap végén lehetőség volt arra is, hogy az 

utolsó forintjaikat is elköltsék a gyerekek. Mire hazaértünk, már mindenki csak a puha ágyára 

bírt gondolni.  

 
 

  
 

 

 

 

 

 



A kilencedik osztály ballagása 

 

 Június 20-án öt kilencedikes diákunktól búcsúztunk. A szlovák tagozat 

kilencedikeseivel együtt először diáktársaiktól búcsúztak. Minden osztályban pár kedves szót 

intéztek az itt maradtakhoz. Ezt követően a tornateremben búcsúztak jelenlegi és régi 

tanítóiktól, az iskolától. Szívhez szóló köszönetet mondtak Kuzma Zoltán polgármester úrnak 

a támogatásért.  Az igazgatónő ünnepi beszéde után a polgármester úr is köszöntötte a 

búcsúzó diákokat és köszönetet mondott a szülőknek, hogy iskolánkat választották. A 

ballagást követően az iskolai étkezdében finom ünnepi ebéddel várták őket. 

 
 

Ohajda Sabina – Hotelakadémia, Dunaszerdahely 

Tomasik Michael – Elektrotechnika, Nagykürtös 

Tomasik Patrik – Informatika, Balassagyarmat 

Tóth László – Elektrotechnika, Komárom 

Vlkolensky Márk – Állami gimnázium, Ipolyság 

 

 

Zárszó 

 

 Az elmúlt két év során sok minden történt iskolánk életében. Ezt próbáltuk meg 

visszaadni e krónika lapjain a kedves szülőknek, diákoknak és az utókornak. Itt szeretnénk 

megragadni az alkalmat és köszönetünket kifejezni községünk polgármesterének, Kuzma 

Zoltánnak, hogy irántunk érzett szeretete és támogatása ez alatt a két év alatt semmit sem 

veszített erejéből.  

 

A krónikát lejegyezte Balázs Éva és Varga Réka 

A fényképeket iskolánk pedagógusai és tanulói készítették.  


