
 1 

 
Az ÁMK élete számokban 
 

- Általános iskola: 2007. szep-
tember 1-je óta 7 település: Vé-
kény, Kárász, Magyaregregy, 
Szalatnak, Köblény, Máza és 
Szászvár tanulói, összesen 281-
en járnak intézményünkbe, ahol 
15 osztályban 22 nevelı foglal-
kozik velük. A diákok közül 
229-en tanulják a nemzetiségi 
német nyelvet, 122 tanuló ismer-
kedik az angol nyelvvel. Diákja-
ink közül 137 a bejáró, ıket 4 
falugondnoki, illetve iskolabusz 
szállítja naponta az intézménybe. 
A tavalyi tanévtıl egy 45 fıs 
vállalkozói busz is segíti az isko-
lások és óvodások utaztatását. 
- Zeneiskola: 68 növendék 4 
tanszakon kezdte el az idei tan-
évet, 2 fıállású zenetanár és 3 
óraadó nevelı segítségével is-
merkednek a kottával, a hangsze-
rekkel. 
- Óvoda: Az óvodai körzet bı-
vült az idei nevelési évtıl, mert 
szeptembertıl a mázai telephely-
re járnak a köblényi és a szalat-
naki óvodások is. Így a Hársvi-
rág Óvodába 91, a mázai telep-
helyre 38 gyermek érkezik reg-
gelente, ıket 11 óvó néni tanítja 
körjátékokra, versekre, dalokra. 
- Közmővelıdés – könyvtár: 
Az ÁMK közmővelıdési munka-
társa változatlan szolgáltatások-
kal várja településünk lakóit: 
Különbözı honlapokról infor-
mációk keresése:  
- útvonaltervezés – menetrend 
- hivatalok nyitvatartási ideje 
- adatlapok, igénylılapok letölté-
se, nyomtatása (pl.: gázártámo-
gatás igénylése, méltányossági 
nyugdíj kérılap, E-on gázcsonk 
igénylése interneten…) 
- segítségnyújtás adatlapok kitöl- 
téséhez 
- közüzemi szolgáltatások igény-
lése vagy lemondása interneten 
A fenti szolgáltatások a könyvtár 
nyitvatartási ideje alatt ingyene-
sen vehetık igénybe: 

     hétfı:   8.00 h – 16.00 h 
     szerda: 8.00 h – 13.00 h 
     péntek: 8.00 h – 15.00 h 
 

 
Versenyhírek   
   (1. rész) 
 
 

A Bolyai Matematika Csapatver-
seny Megyei (Baranya és Tolna 
megye) írásbeli fordulóján az 
ÁMK „Agytornászok” nevet vá-
lasztó csapata 20 induló közül az 
5. helyen végzett. A csapat tagjai 
a következı 6.a osztályos tanu-
lók voltak: Deák Kitti, Gerner 
Orsolya, Halász Ágnes, Sıre 
Fanni; a tanulókat Lép Jánosné 
készítette fel. 
 

Iskolánk német szakos nevelıi 
november elején német olvasási 
versenyt szerveztek, melyen a 
következı tanulók végeztek do-
bogós helyen: 
3. osztály: 1. Dobó Lili 
                 2. Brandt Mercédesz 
                 3. Strehle Jannick 
4. osztály: 1. Csanádi Marcell 
                 2. Erıs Gábor 
                 3. Gruber Bálint 
5-6. osztály: 1. Sıre Fanni 
                    2. Nagy Kristóf 
                    3. Vidács Krisztina 
7-8. osztály: 1. Nyisztor Eszter 
                    2. Mezei Anna 
                    3. Csemez Vivien  
                    3. Futó Bettina 
A verseny szervezıi a diákok 
németes nevelıi voltak: Teleki 
Tiborné Wáger Marianna, Tóth-
né Deák Olga, Bede Csabáné és 
Pölczmanné Békés Katalin. 
 

Szépen szerepeltek diákjaink a 
Janus Pannonius Gimnázium 
által szervezett megyei matema-
tika versenyen is, ahol 69 tanuló 
közül Deák Kitti 1., Tanner Mar-
tin 5. lett, mindketten a 6.a osz-
tály tanulói, felkészítı tanáruk 
Lép Jánosné volt. 

Iskolánk többi indulója is helyt-
állt, ık a középmezınyben vé-
geztek.  
 

A nagymányoki német Hon- és 
népismereti versenyen intézmé-
nyünk csapata a II. helyen vég-
zett. Csemez Vivien, Csısz Fló-
ra, Kelholt Judith és Mezei Anna 
8.b osztályos tanulók képviselték 
iskolánkat, felkészítıjük: Pölcz-
manné Békés Katalin volt. 
 

A kistérségi „Legyen Önnek is 
minden nap mézes nap” címő 
rajzpályázaton a következı ered-
mények születtek: Az alsósoknál                            
3. lett Simon Angelika (4.a). A  
felsısöknél 1. Bék Timur (7.a), 
2. Deák Kitti (6.a) és 3. Mezei 
Anna (8.b), felkészítı tanáruk 
Vida Istvánné. Összesen 56 alsós 
és 14 felsıs rajzát állították ki az 
ÁMK tanulói közül, ık oklevelet 
és mézet kaptak jutalomként. 
 

A Bonyhádon megrendezett 
Wass Albert Gyermekrajz Ver-
senyen Mezei Anna (8.b) beju-
tott a legjobb 16 közé, itt nem 
állítottak fel további rangsort, a 
tanuló rajztanára Vida Istvánné.    
                                                   

 
Mezei Anna (8.b) egy korábbi 

rajza 
 

Januárban intézményünk német 
nyelvő vers- és prózamondó ver-
senyt rendezett, melyen Mágocs, 
a Hegyháti Intézményi Társulás:                                   
Egyházaskozár és Bikal, Vásá-
rosdombó, Nagymányok, Komló 
és Szászvár iskolái vettek részt, 
összesen 59 tanuló indult. Intéz-
ményünk diákjai korcsoporton-
ként a következı eredményeket 
érték el: 
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1-2. osztály: III. Nagy Lilla (2.a), 
szaktanára: Teleki Tiborné Wá-
ger Marianna 
3-4. osztály: Csanádi Marcell és 
                     Vidács Péter (4.a)                                                           
5-6. osztály: IV. Vidács Kriszti-
na (5.a)                                               
Különdíj: Csısz Gyula (5.a) 
7-8. osztály: III. Nyisztor Eszter 
                    és Mezei Anna (8.b) 
Felkészítı tanáruk: Pölczmanné 
Békés Katalin.                                                        
 

Programok az I. félévben  
☺Októberben szüreti felvonulás 
☺Decemberben Mikulás-nap, 
Koszorúcska, karácsonyi koncert 
és mősor 
 

 
Koszorúcska 2010. dec. 5-én 

 
Álmaim lova 

 

 Hosszú, ıszi napnak néztem 
elébe. Reggel, mikor kinéztem 
az ablakon, már hullottak a 
fáról a színes falevelek. 
 Már minden készen állt arra, 
hogy hazahozhassak egy lovat! 
Az istálló felújítva várta lakóját 
az udvarban. A legelı villany-
pásztorral volt körülkerítve. 
Anyukám két kecskéje már kint 
legelt.  
 Kíváncsiak voltunk néhány 
lótenyésztıre, ezért elmentünk 
kicsit puhatolózni a lovasjáté-
kokra. Anyuval beültünk a ko-
csiba és közel egy órát vezetett 
a kanyargós utakon, mikor 
megérkeztünk és kiszálltunk az 
autóból.  
 Nagy nyüzsgés volt a helyszí-
nen. Néhány legelı, lovaglópá-
lya és vakítóan fehérre meszelt 
falú istállók kaptak helyet. Per-
sze rengeteg lovat is láttunk. 
Voltak köztük versenylovak, 
díjugratók, nehézigások és a 
kisgyerekek ennivaló kedven-

cei: a pónik. Rajtam lovagló-
nadrág és csizma volt, hosszú 
ujjú pulóverem védett a hideg-
tıl a hővös ıszi délelıttön. Míg 
anyukám nézelıdött, én le nem 
tudtam venni a szemem egy 
gyönyörő kancáról. Fekete szı-
re alatt lüktettek izmai vágta 
közben. Lenszıke sörénye és 
erıs lába volt. A tulajdonosa 
épp el akarta adni. A neve 
Winny volt. Mikor befejezte 
gyönyörő nyújtott vágtáját, 
mohón oltotta a szomját egy 
fényes itatóból. Azt mondták, 
kipróbálhatom milyen rajta 
lovagolni. Természetesen igent 
mondtam. Széles mosollyal az 
arcomon húztam fel magam a 
nyeregbe. Csodásan mozgott! 
Tökéletes összhang volt ló és 
lovasa között. Mikor megtud-
tuk, mennyit kér érte a tulaj-
donosa, szörnyülködve néztem. 
Tudtam, ezt nem engedhetjük 
meg magunknak! Könnyekkel 
küszködtem. Ekkor Winny 
nyugtatóan a vállamra tette 
fejét. Éreztem, ı álmaim lova! 
Szomorúan álltam az autónk 
mellett, mikor megláttam, hogy 
Winnyt felvezetik az utánfu-
tónkra, Anya kifizette! 
   Akkor a könnyeim örömköny-
nyek lettek. Enyém lett álmaim 
lova: Winny.   
               Írta: Badragan Anna 
                6.a osztályos tanuló 
  
 
 
Versenyhírek  
     (2. rész) 
 
A „Szép Magyar Beszéd Ver-
seny” komlói fordulóját meg-
nyerte Nyisztor Eszter (8.b), így 
továbbjutott a balatonboglári 
dunántúli fordulóra, ahol a Ka-
zinczy-jelvény bronz fokozatát 
kapta teljesítménye elismeré-
seként. A tanuló felkészítı neve-
lıje Klamik Aranka volt. 
 

A komlói német vers- és próza-
mondó versenyen a következı 
eredmények születtek: 
5-6. o.:  III. Csısz Gyula 
7-8. o.:   II. Mezei Anna 
             III. Nyisztor Eszter 

Felkészítı tanáruk: Pölczmanné 
Békés Katalin. 
 

A komlói Kökönyösi Oktatási 
Központ német levelezıs verse-
nyén Mezei Anna (8.b) I. lett, a 
tanuló némettanára Pölczmanné 
Békés Katalin. 
 

A Lotz helyesírási verseny régi-
ós fordulóján Baranya megyében 
Kelholt Judith és Csemez Vivien 
is I. helyen végzett, magyartaná-
ruk: Klamik Aranka. A 4. osztá-
lyosok közül Vidács Péter beju-
tott az országos fordulóra, ahol 
22. lett; tanítója: Jung Nándorné.                             
                                   

 
Csemez Vivien (8.b) munkája 

 

A Spiel und Gewinn! országos 
német nyelvi levelezı versenyen 
1300 diák közül Deák Kitti, 
Nagy Kristóf és Tanner Martin is 
38. lett (6.a), némettanáruk 
Pölczmanné Békés Katalin. 
 

A Kalmár László Országos Ma-
tematika Verseny megyei döntı-
jén Potyondi András 10., Csaná-
di Marcell 23. lett – tanítójuk 
Jung Nándorné. Deák Kitti a 6., 
Tanner Martin a 8. helyen vég-
zett – szaktanáruk Lép Jánosné.                                 
                                  

A Zrínyi Ilona Matematika Ver-
seny megyei fordulóján kb. 300-
350 tanuló indult évfolyamon-
ként, iskolánk tanulóinak ered-
ményei:  
4. oszt. – Potyondi András 48. és                                                     
Csanádi Marcell 139. lett, tanító-
juk Jung Nándorné 
5. oszt. – Szokol Bálint 109. és 
Virág Erik 198. helyezés                                           
6. oszt. – Deák Kitti 4. és                                             
Tanner Martin 25. hely, szakta-
náruk Lép Jánosné                                          
7. oszt. – Bék Timur 47. és Ke-
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cse Ábel 98. lett, matematika 
tanáruk Pogrányi Gyuláné.                                                
 

Kozsán Kinga (5.b) II. helyezést 
ért el a Tettyei Mésztufa-barlang 
meseíró pályázatán, a tanuló 
magyartanára Szabóné Sabacz 
Ágnes. 
                                  

A komlói angol vers- és próza-
mondó versenyen Kozsán Kinga 
(5.b) korcsoportjában I. lett, 
szaktanára Ferencz Andrea.                              
 

Az alapmőveleti matematika 
versenyen Mágocson a 4. osztá-
lyosok között Potyondi András I. 
lett, tanítója Jung Nándorné. A 6. 
évfolyamosoknál Tanner Martin 
az I., Deák Kitti a II. helyen vég-
zett, szaktanáruk: Lép Jánosné. E 
verseny Baranya és Tolna me-
gyei, évfolyamonkénti összesíté-
sében Potyondi András (4.a) és 
Tanner Martin (6.a) is a III. hely-
re került pontszámaival. 
 

Az elsısegélynyújtó verseny 
területi fordulóján iskolánk csa-
pata I. lett, majd megnyerték a 
megyeit is, s az országos fordu-
lón az V. helyen végeztek. A 
csapat tagjai: Kiss Alexandra 
(8.a), Csemez Vivien, Nyisztor 
Eszter, Mezei Anna és Potyondi 
Dávid (8.b), póttag Boocz Ákos 
(8.a), a tanulókat Katosné And-
rási Ildikó készítette fel. 
 

 A Kistérségi Katasztrófavédelmi 
Versenyen iskolánk 1. számú 
csapata 17 induló közül II. lett, a 
csapat összetétele: Horváth Lász-
ló, Csanády Szimonetta, Süle 
Edina, Potyondi Dávid, póttag: 
Kovács András (8.b-s tanulók). 
A 2. számú csapat tagjai: Benák 
Zoltán, Albert Gergı, Bárkányi 
Adorján, Kiss Alexandra (8.a-s 
diákok), ık a IV. helyen végez-
tek. A csapatokat Katosné And-
rási Ildikó és Katos Sándor ké-
szítette fel. 
 

Vásárosdombón, a Maratoni 
Mindentudó vetélkedın 6 csapat 
közül a III. helyen végzett Szász-

vár. Csısz Gyula (5.a), Menyes 
Laura (5.b), Deák Kitti és 
Szpatár Márton (6.a), Benkı 
Dalma és Bék Timur (7.a), Csısz 
Flóra és Mezei Anna (8.b) alkot-
ták a csapatot, a tanulókat Mag-
lódiné Horváth Ildikó segítette. 
                                                                       

 
Bék Timur (7.a) rajza 

 

A Simonyi helyesírási verseny 
megyei fordulójának eredménye: 
Az 5. osztályosoknál 62 induló-
ból: Schein Dorina (5.a) 30. 
       Kozsán Kinga (5.b) 59.                                            
A 6. évfolyamon 54 fıbıl: 
        Tanner Martin  (6.a) 16.                                            
        Sıre Fanni        (6.a) 30. 
A tanulók felkészítı tanára: Sza-
bóné Sabacz Ágnes.                           
A 7. osztályosoknál 53 induló-
ból: Benkı Dalma (7.a) 12. 
       Bék Timur     (7.a)  14. 
A 8. évfolyamnál Csemez Vivien 
(8.b) 15., Nyisztor Eszter (8.b)   
27. helyen végeztek 51 fıbıl; 
felkészítı tanáruk: Klamik Aran-
ka volt.                             
 

A csecsemıgondozási verseny 
megyei fordulóján V. lett isko-
lánk csapata, melynek tagjai: 
Óbert Léna (8.a), Nyisztor Eszter 
és Mezei Anna (8.b) voltak, a 
diákokat Kristóf Tímea iskola-
védını készítette fel. 
 

A bonyhádi EU-s vetélkedın 32 
csapatból II. lett a Kelholt Judith 
– Süle Edina (8.b) páros, felké-
szítı tanáruk Maglódiné Horváth 
Ildikó volt. 
                           

A helyi „Kobaktörı” vetélkedın 
3-4. évfolyamos csapatok indul-
hattak, s az élen a következı 
sorrend alakult ki: 
I. helyezett csapat:  
     Jakab András (4.b) 

     Kleri Kristóf (4.b) 
     Dobó Lili (3.b)                                                         
     Bandl Vivien (3.b)                                                          
II. helyezett csapat:  
     Fábián Krisztina (4.a) 
     Vidács Péter (4.a) 
     Boros Evelin (3.a) 
     Kanizslai Laura (3.b) 
III. helyezett csapat:  
     Gruber Bálint (4.b) 
     Ignácz Melánia (4.b) 
     Bauman Réka (3.a) 
     Bacoi Claudiu (3.a) 
                           
A Bendegúz levelezı tanulmányi 
verseny országos döntıjén anya-
nyelvbıl a 23. helyen végzett 
Tanner Martin  (6.a), szaktanára 
Szabóné Sabacz Ágnes. A ver-
senyre jelentkezett tanulókat 
Teleki Tiborné Wáger Marianna 
koordinálta. 
  

A komlói Gagarin úti iskola 
szépkiejtési versenyén Brandt 
Mercédesz (3.a) különdíjat ka-
pott, tanító nénije Kaslerné Mar-
tin Rita. 
 

A Baranya Megyei Zeneiskolák 
Fuvola Szakos Növendékeinek 
Találkozóján az ÁMK kamara-
csoportja bronz fokozatot ért el. 
A csoport tagjai: Bárkányi Al-
bertina, Halász Ágnes, Sıre 
Fanni, Szentes Anett és Vidács 
Krisztina, felkészítıjük Marócsik 
Dezsı zenetanár.   
                                             

Gratulálunk a szép eredményeket 
elért tanulóknak és az ıket felké-
szítı nevelıknek! 
 
A római mindennapok 

 
   Ha turistaként Rómába té-
vedtem volna az ókorban, ak-
kor a pénzem sokat számított 
volna. Ha gazdag és elıkelı 
vagyok, sok pénzem van, akkor 
különféle nevezetességeket 
nézhettem volna meg, mint 
például a Colosseum.  
  Ha szórakozni támadt volna 
kedvem, akkor cirkuszi produk-
ciókat és gladiátorversenyeket 
nézhettem volna meg. 
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  Ha úgy tartotta volna ked-
vem, akkor mehettem volna 
szebbnél szebb fogadókba és 
élményfürdıkbe.  
   A rómaiak nagyon szerették 
a társaságot, így közfürdıkben 
fürödtek meg, ahol masszázst 
is lehetett kérni, és melegvíz-
ben lubickolhattak. 
  Ha gazdagként étkezni kíván-
tam volna, akkor vacsorára 
csupa finomságot kapok, mert 
az elıkelı nép húst, például 
szárnyast, sertést, víziállatot, 
énekesmadarat, mókust, pávát 
és osztrigát evett, s különféle 
finom borokat ivott az ételek-
hez. Desszertnek sajtot, gyü-
mölcsöt és más ínyencséget is 
fogyaszthattam volna, és köz-
ben zenészek, táncosok szóra-
koztatnának. 
  Szegény turistaként csak bér-
házban fogadhatna vendégül 
valaki. Csak az alsó szinten 
levı kocsmában ehetnék, mert 
a lakásban veszélyes volt fızni, 
ugyanis ezek a társasházak 
könnyen leéghettek. 
  Gazdagként vagy szegény-
ként, de mindenképpen szíve-
sen megnéztem volna az ókori 
Rómát!    
       Írta: Kozsán Kinga Karolin 
               5.b osztályos tanuló                                                                                                          

 

Programok a II. félévben  
☺Februárban farsangi bál és 
egészségnevelési nap 
 

 
A jelmezesek egy csoportja a 

farsangi felvonuláson 
 

☺Márciusban megemlékeztünk 
az 1848-49-es eseményekrıl és 
nınapi koncertet tartottunk. 
☺Az áprilisi Kiss György-napon 
iskolánk névadójára emlékez-
tünk. 
☺Májusban virággal és színes 
mősorral köszöntöttük az édes-
anyákat, gyermeknapon légvár-
ral, trambulinnal, gokarttal, arc-

festéssel, lufihajtogatással és 
különbözı játéklehetıségekkel 
kedveskedtünk a diákoknak. Ek-
kor ünnepelte a Szászvári Fú-
vószenekar fennállásának 40. 
évfordulóját. 
Tavasszal osztálykirándulásokon 
vettek részt a gyerekek: 
A 2. évfolyamosok Pécsett jár-
tak. A 4. osztályosok Patcára, a 
Katica tanyára látogattak el. Az 
5.-esek Ópusztaszert és Szegedet 
ismerték meg. A 6. évfolyamo-
sok Székesfehérvárt és környékét 
barangolták be. A 7.-esek 3 na-
pot töltöttek Budapesten. A 8.a-
sok a Mecsekben, Óbánya kör-
nyékén túráztak. Az 1.b-sek a 
mázai ásatásoknál jártak, a 3. 
osztályosok Sikondára mentek 
úszni.  
Pölczmanné Békés Katalin és 
Gerner László erdész vezetésével 
a felsısök ıszi és tavaszi túrán 
vettek részt a Mecsekben.  
 

 
A Bazsarózsa túra résztvevıi-

nek egy csoportja 
Püspökszentlászlónál 

 

Az iskola alapítványának kö-
szönhetıen az idei tanévben 
minden alsó tagozatos diák in-
gyen nézhette meg a pécsi Bóbi-
ta Bábszínház egy-egy elıadását. 
A felsıs osztályok – ugyancsak 
alapítványi támogatásból ingye-
nesen – tanulmányi kiránduláson 
vettek részt: az 5. évfolyamosok 
Pécs nevezetességeit keresték 
fel, a 6. és 8. osztályosok a bikali 
Reneszánsz élménybirtokon jár-
tak, a 7. évfolyamosok a német 
népi kismesterségekkel ismer-
kedtek meg kirándulásuk során. 
A Kiss György ÁMK pályázaton 
nyert egy teljesen ingyenes ki-

rándulást a fıvárosba, ahol a 
Ludwig Múzeumban „A képzelet 
tudománya” címő kiállítást néz-
ték meg a diákok, majd részt 
vettek az „Utazás a Föld nevő 
jövıbe” elnevezéső interaktív 
foglalkozáson. A délelıtti prog-
ram után a tanulók megcsodál-
hatták a Mővészetek Palotáját és 
a Nemzeti Színházat. A progra-
mon 70 diák és 5 kísérınevelı 
vett részt. 
 

Köszönjük a következı támoga-
tóknak, hogy a tanév során fel-
ajánlásaikkal segítették az iskolai 
rendezvényeket, a tanulók jutal-
mazását: Katica cukrászda, szü-
lıi munkaközösség, Völgység-
Hegyhát Takarékszövetkezet. 

 

Iskolánk honlapjának elérhetı-
sége és tartalomjegyzéke: 

szaszsuli.hu 
Címlap 
Bemutatkozunk 
Névadónk 
Szabályzataink 
A 2009/2010-es tanév rendje 
Felvételizıknek 
Hasznos linkek 
Rendezvények 
Házi matekverseny 
Csengetési rend 
Osztályok névsora képekkel 
Versenyeredmények 
Képek 
Archívum 
A tantestület 
Végzett évfolyamok tablói 
Hírinfo 
Levelezés 

 
Tízórai az egészségnevelési 

napon 
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