
Az idei tanévben tanulói létszámunk az általános
iskolában 491, a művészeti iskolában 456 fő, 
13 napközis csoportban dolgozunk. Nevelői lét-
számunk a közvetlen segítőkkel 58 fő.
Tantermeinkben interaktív tábla, projektor, lap-
top segíti munkánkat, biztosítja a hatékony és si-
keres ismeretszerzést. Jól felszerelt fizika,
kémia, technika, rajz szaktantermek állnak a ta-
nulók rendelkezésére. Három nyelvi labor, cso-
portszobák segítik a magas szintű nyelvoktatást.
Két újonnan felszerelt számítástechnika terem-
mel rendelkezünk.
Az olvasástanításban a hangoztató – elemző –
összetevő, valamint a hagyományos szótagoló
módszert is alkalmazzuk, a tanulók egyéni üte-
mét, képességeit figyelembe véve. Már a kezdeti
lépésektől törekszünk az értő olvasás és a szö -
veg értés fejlesztésére. A felső tagozaton minden
szaktanár kitűnő alapot biztosít tanulóinknak a
középiskolában való eredményes teljesítéshez. 
A 2000/01-es tanévtől indult az angol-magyar
két tanítási nyelvi képzésünk, mely során nem-
csak városunk, hanem a régió szakmailag kie-
melkedő nyelvi központjává váltunk alapfokon.
Nyolcadik osztály végére két tanítási nyelvű bi-
zonyítványt, középfokú illetve felsőfokú nyelv-
vizsgát tudhatnak magukénak tehetséges tanít-
ványaink.
Intézményünk lehetőséget biztosít a német
nyelv elsajátítására is 4. évfolyamtól heti 3 órá-
ban. Az 1-3. évfolyamon pedig német nyelvi te-
hetség műhelyben.
Legeredményesebb sportágunk a kosár-
labda. Csapataink rend-
szeres résztve-
vői az

országos döntőknek, valamint utánpótlását adják
a felnőtt NB II-es férfi kosárlabdacsapatnak. In-
tézményünk sport palettáját színesítik ettől a tan-
évtől a futball, a szivacskézilabda, és a röplabda
leány és fiú csapatok. Az úszás oktatása a test-
nevelés órák keretein belül történik 3-6. évfolya-
mon a helyi uszodában. Spinning termünkben a
gyerekek innovatív sportolási lehetőséget ismer-
hetnek meg.
A művészeti képzés keretében tanulnak a gyere-
keink zenét, néptáncot, képzőművészetet és szín-
játszást. A lefolytatott minősítő eljáráson a négy
művészeti ág együtt kapta meg a kiválóra minő-
sített alapfokú művészetoktatási intézmény
címet.
A diákönkormányzat aktív szervezője minden-
napjainknak. Az általuk rendezett suli-bulik, ad-
venti, karácsonyi, gyermeknapi rendezvények, a
farsang, az iskolai zászló felvonása, az indulónk,
iskolánk címere, zászlaja mind-mind az együvé
tartozásunkat erősítik.
A szülőkkel való kapcsolatunkat a nyíltság és a
korrekt partneri viszony jellemzi. A szülői mun-
kaközösség évente megrendezésre kerülő báljá-
nak bevételével, felajánlásokkal, az adó 1%-ával
segíti elképzeléseink megvalósítását. A szülői
aktívák lelkesen segítik munkánkat. A Rákóczi
Zsigmond Iskolasegítő Alapítványunk az átgon-
dolt gazdálkodásuknak és a támogatóknak kö-
szönhetően stabil alappal rendelkezik. 
2000-ben Szerencs képviselő-testülete „Szerencs
Város Közoktatásáért” kitüntetést adományozott

tantestületünknek.
(folytatás a 2. oldaon)

RRR rónikaKKKákóczi
I. évfolyam 1. szám 2017. januárÁra: 380 Ft

Iskolánkról röviden
Szerencs város és a Rákóczi család történelme az évszázadok során ösz-
szefonódott. Iskolánk a Rákóczi Zsigmond név felvételével méltó emléket
állít e történelmi személyiségnek. Intézményünk 2014. szeptember 1-től,
fennállásának a 27. évfordulójától a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület fenntartása alatt folytatja színvonalas oktató-nevelő munkáját.

Tisztelt Olvasó!

Nagy örömmel tölt el,
hogy az általam veze-
tett intézmény havonta
megjelenő krónikájá-
nak első számát tartja
a kezében. Remélem,
érdekes és értékes per-
cekkel gazdagodik
majd olvasás közben.
Kiadványunk igyek-
szik átfogó képet nyúj-
tani iskolánk szerteágazó tevékenységéről,
aktuális programjairól és rendezvényeinkről,
diákjaink kiemelkedő versenyeredményeiről
a tanulás, a sport és a művészetek területén
egyaránt. Tájékoztatást kaphat az olvasó a
következő időszak fontosabb eseményeiről,
határidőkről, pályázatokról, közérdekű tud-
nivalókról is. Játékos feladatokat és érdekes-
ségeket szintén tartogat az iskolaújság a kü-
lönböző korosztályok számára. 
Beszámolóinkkal igyekszünk hűen tükrözni
azokat az élményeket, amelyek felejthetetle-
nek voltak számunkra. Az adott hónapban
kiváló eredményt elért büszkeségeink kie-
melt helyet kapnak a lapban. 
Pedagógiai programunk és az évente aktuális
munkatervünk állandó feladatok elé állítja di-
ákjainkat és pedagógusainkat egyaránt, me-
lyeknek – a kor kihívásait figyelembe véve –
magas szakmai színvonalon próbálunk meg-
felelni. Közös kötelék köt össze tanárt, diá-
kot, szülőt egyaránt, hiszen iskolánk érték-
rendjével valamennyi felnőttnek és gyermek-
nek azonosulnia kell a kitűzött célok elérése
érdekében. A Rákóczi Krónika szellemiség-
ben és tartalomban is követi nevelő-oktató
munkánk hagyományait, tudósítást ad az el-
múlt időszakról, beszámol a jelenről, és elő-
remutatást ad a jövő tekintetében. 
A kiadvány a megjelenő számok lefűzésével
iskolánk hivatalos krónikájává válik. Remé-
lem, valamennyi, intézményünk tevékenysé-
gét figyelemmel kísérő olvasóban érdeklő-
dést kelt iskolánk nyomtatott sajtója, és a kö-
vetkező időszakban is olvasója lesz újsá-
gunknak.

Ráczné Váradi Éva igazgató

Lelki
iránytű

Törekedj igazságra, kegyes-
ségre, hitre, szeretetre, állhata-
tosságra, szelídlelkűségre.

Zsolt 65; 1Tim 6,11-21
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A reformáció 500. évfordulója jegyében szervezett rendezvénysorozat
keretében ünnepi istentiszteleten avatták fel az előző év novemberé-
ben a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola új jelképét a református templom-
ban. Ezzel egy időben címerkiállítás nyílt az iskolánkban. Az intéz-
mény szimbólumává vált címert Pécsi L. Dániel jelképművész készí-
tette. Az alkotó kiemelte: az iskola zászlaját díszítő címer a közösség
jövőbe vetett hitét szimbolizálja. (Fotó: Szerencsi Hírek)

Képességmérés 
az első évfolyamon

A Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény és a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szerencsi
Tagintézménye az előző év őszén képességmérést végzett a szülők
hozzájárulásával az első évfolyamosok körében. A mérés ered-
ményeit összevont szülői értekezlet keretében elemeztük, és is-
mertettük a szülőkkel. Meghatároztuk a további feladatokat, hogy
minél eredményesebb legyen az iskolai készségek elsajátítása az
első osztályosok körében – mondta el Tóthné Nógrádi Gyöngyi
tanító, gyógypedagógus.

Az iskola felső tagozatos, két tanítási nyelvű di-
ákjai ősztől Naomi Takanashi japán nyelvi lek-
tor segítségével tanulhatják a távol-keleti nyel-
vet, valamint autentikus forrásból ismerkedhet-
nek a japán kultúrával. A Tokióból származó
hölgy elmondta: férjével – aki jelenleg a Bocs-
kai gimnázium angol nyelvi lektora – terveik
szerint a következő éven is Szerencsen marad-
nak, mert szeretnek itt élni.

Címerkiállítás
és jelképavatás

(folytatás az 1. oldalról)

Iskolánk fennállásának 20. és 25. évfordulója alkalmából az Oktatási
és Kulturális Minisztérium „Miniszteri elismerésben” részesítette az
intézményünkben folyó kiváló oktató-nevelő munkát. 2012-ben a
Borsod Online felületen meghirdetett szavazáson több mint 2000
szavazattal a megye legjobb iskolája címet nyertük el. 2011-ben és
2015-ben újra kiválóra minősített akkreditált tehetségpont lettünk
hat tehetségterületen. A tehetséggondozásban szorosan együttmű-
ködünk a MATEHETSZ-szel, a Felső-magyarországi Tehetség Ta-
náccsal. 
A Szegedi Tudományegyetem partneriskolájaként longitudinális mé-
résben veszünk részt 6 éve, a jelenlegi hatodik és második évfolya-
mokon. Tanulóink képességeinek fejlődését nyolc éven át nyomon
követjük online mérésekkel, az egyetem által kidolgozott program
segítségével. E kutatásban való részvétel során olyan területek mé-
rése történik, melyek átfogó képet adnak a diákok fejlődéséről, nagy-
ban segítve ezzel az intézményünkben folyó munka módszertani ter-
vezését.
Nevelőmunkánk középpontjában a harmonikus, kreatív, társadalmi
szerepében hasznos, egyénileg sikeres, erkölcsi és hitéletbeli nor-
mákkal bíró emberek nevelése áll.

Derda Péterné igazgatóhelyettes

Kiosztották a félévit
Iskolánkban január
27-én vehették át a di-
ákok a félévi értesítő-
ket. Kisdiákok és nagy-
diákok! További jó ta-
nulást kívánunk!

Japán szakkör

Iskolánk 3.b osztálya indult a Cetelem Zöldsuli 2016. évi pályázatán, a képen
látható PET-palackokból készült Minyonnal. A felhívásra országosan 145 pá-
lyázatot adtak be, ebből 13 érkezett megyénkből. A szavazatoknak köszönhetően
diákjaink alkotásával 150 ezer forintot nyert az osztály, melyet az idei tanévben
erdei iskolai táborozásra fordíthatnak. A 3.b tanulói májusban hasznosítják a
nyereményt, mely részben fedezi háromnapos varbói kirándulásukat. – A pályá-
zattal nemcsak az volt a célunk, hogy nyerjen az osztályunk, és így támogatást
szerezzünk egy erdei iskolai táborozáshoz, hanem az is, hogy ezáltal jó hírét vi-
gyük iskolánknak, városunknak – emelte ki Nagyné Almási Éva osztályfőnök.

Sikeresen pályáztunk
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A program lehetőséget nyújtott a néptánc terüle-
tén motivált gyerekek számára, hogy tapasztalati
úton, életkori sajátosságaiknak megfelelően is-
merjenek meg kihalófélben levő hagyományo-
kat. – Vidékünk tánckultúrájának egyik legszebb
táncát, a hegyközi lakodalmast választottam a
projekt témájául. A program alapját a legjelentő-
sebb, szokásban is leggazdagabb családi ünnep,
a lakodalom képezte. Úgy gondolom, gyorsan
változó világunkban nagyon fontos, hogy figyel-

met szenteljünk a már kiveszőben levő hagyo-
mányoknak, mint esetünkben a lakodalom, mely
szokás nagy változásokon ment keresztül az el-
múlt időszakban – emelte ki a projektet vezető
Bajári Éva néptáncpedagógus.
A program keretében a gyerekek megtekintették a
Magyar Állami Népi Együttes folklórműsorát, a
Néprajzi Múzeum állandó kiállítását. Varkoly Erika
tanítónő vezetésével lakodalmi játszóházban vettek
részt, valamint népi játékokkal ismerkedtek. A tánc-

tanulás Hriczó Bence művészeti asszisztens közre-
működésével valósult meg. A lakodalmi viseletek,
zenék, dalok megismerésében Darmos István et-
nográfus volt a diákok segítségére. A projektzáró
rendezvényen a diákok megalkották a menyasszo-
nyi fejdíszt, a vőfélybotot, a bokrétát, valamint csi-
gatésztát készítettek, és szülői segítséggel megfőz-
ték a lakodalmi ételeket. Az esemény fénypontja-
ként a Hegyközi lakodalmas című koreográfiát te-
kinthették meg az esemény résztvevői.

A tizenkét éve tragikusan fiatalon elhunyt Európa-bajnok, olim-
piai ezüstérmes magyar válogatott kézilabdázóra, Kulcsár Ani-
tára emlékeztünk január 23-án intézményünkben. Az esemé-
nyen Asszú Ábel szavalata, Nagy Mariann cselló-, és Kósa József zongorajátékának
szomorú dallamai után Jakab Katalin, Kulcsár Anita egykori osztálytársa és legjobb
barátnője, valamint Harkályné Kovács Katalin igazgatóhelyettes idézte fel a helyi szü-
letésű sportoló, egykori rákóczis diák pályafutását, kiemelve, hogy milyen sokrétű te-

hetség volt. – A világ
egyik legjobbja volt. Sze-
rénysége, akarata, maxi-
malizmusa példaértékű
mindannyiunk számára –
hangzott el. Kulcsár Anita
domborműve és már-
ványtáblája előtt idén is
lerótták tiszteletüket a
szerencsiek: Koncz Fe-
renc polgármester és 
Dr. Egeli Zsolt alpolgár-
mester, a helyi intézmé-
nyek vezetői, hozzátarto-
zók, egykori osztálytársak
és barátok helyezték el a
megemlékezés virágait.

Nemzeti kulturális örökségünk megőrzését, valamint a nemzeti hagyományok és a népi kultúra ápolását szol-
gálta az a sikeres pályázatunk, melynek keretében iskolánk 60 órás, tanórán kívüli tehetséggondozó prog-
ramot indított a 4-6. osztályos tanulók számára. A Nemzeti Tehetségprogramon belül megvalósuló Hegyközi
lakodalmas projekt (NTP-MKÖ-16-0170) az idei tanév elején indult útjára, zárórendezvényét január 14-én
tartotta intézményünk. 

Hegyközi lakodalmas projektzáró

Világklasszis
kézilabdázónkra

emlékeztünk

Szavalatok 
a kultúra napján

Hagyományteremtő céllal, első alkalommal rendeztünk sza-
valóversenyt iskolánkban január 23-án, a magyar kultúra
napja alkalmából. A felső tagozatosok számára meghirdetett
versenyen a diákok kedvenc verseikkel indulhattak. 
A megmérettetés az alábbi eredménnyel zárult:
5. évfolyam: 1. Osvay-Szabó Bernadett, 1. Stomp Bence,
2. Takács Karola, 3. Osvay-Szabó Blanka. 
6. évfolyam: 1. Teleki Zsófia, 2. Szabó Dóra, 2. Mezősi
Kende, 3. Poczkodi Patrik. 
7-8. évfolyam: 1. Asszú Ábel, 2. Balogh Lili, 3. Lesó Anna.
Különdíj: Nagy Rebeka, Novák Panni.
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Nyugdíjas pedagógusai és meghívott vendégei
tiszteletére karácsonyi műsorral kedveskedett a
Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola a téli szünet előtti utolsó tanítási napon. Az
esemény részeként idén is átadták a Mezei Zsó-
fia-díjat, melyet ezúttal Asszú Ábel és Pálfalusi
Evelin kapott kiemelkedő közösségi munkájáért.

A tantestület titkos szavazása alapján Ráczné Vá-
radi Évát választották a legkiválóbb pedagógus-
nak. Az intézményvezető – megköszönve kollé-
gái bizalmát – tovább adományozta Varga Gábor
technikatanárnak a megtisztelő címet, melyhez

Dr. Joó Pál nyugalmazott egyetemi professzor és
felesége, Matyi Anna pénzjutalmat ajánlott fel. 
A diákok szívhez szóló jeleneteket, énekkari da-
lokat, szavalatokat és táncokat adtak elő az ün-
nepi alkalmon. (Fotók: Szerencsi Hírek)

A Magyar Református Szeretetszolgálat adomá-
nyait regionális szinten gyűjtöttük. Oktatási in-
tézményünk osztályai húsz doboznyi szeretetet
gyűjtöttek a rászorulóknak tartós élelmiszerek
formájában.
Hátrányos helyzetű családoknak adományozott
gyermek- és élelmiszercsomagokat a Magyar Vö-
röskereszt szerencsi szervezete. Az akció kereté-
ben száz darab gyerekeknek szánt csomag és öt-
venöt darab 5 kg-os élelmiszercsomag talált gaz-
dára, melyet intézményünkben adtak át. A gyere-
kek csomagjait szerencsi általános iskolások állí-
tották össze szorgosan és jó szívvel, édességekből
és plüssfigurákból (fotó jobbra: Szerencsi Hírek). 
A rákóczis diákok adományoztak a Vissi Refor-
mátus Átmeneti Anyaotthonban lakó gyermekek-

nek is, akik végül egy-egy doboz
– korosztályuknak megfelelő –
ruhát és játékot kaptak tanulóink
jóvoltából.
A fent említett december 21-ei
iskolai ünnep keretében a Bol-
dogkőváraljai Fogyatékosok Ott-
hona számára gyűjtött ruha- és
élelmiszeradományokat is átad-
tuk az intézet képviseletében
megjelent vezetőnek és az egyik
ellátottnak.
A Kárpát-medencei Református
Oktatási Alap számára pénzt
gyűjtöttek iskolánk diákjai.

A Rákóczi iskola a decemberi idő-
szakban számos adománygyűjtő
akcióban vett részt. Köszönjük a
diákok és szüleik önzetlen adomá-
nyait!

Elismerések az ünnepen

Gyűjtőakciók, adományosztás
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Az Arany János emlékév jegyében pályázatot hirdetünk diákjaink számára.
Témák:
– A 4-5. évfolyamon a Családi kör című vers egy-egy részletének illusztrálása
szabadon választott technikával, A/3 méretben vagy élőkép bemutatása. 
– A 6-7. évfolyamon a Toldi című elbeszélő költemény egy-egy részletének il-
lusztrálása szabadon választott technikával, A/3 méretben vagy élőkép bemutatása. 

– A 8. évfolyamon a Walesi bárdok című ballada vagy a Toldi című elbeszélő költemény egy-egy
részletének illusztrálása szabadon választott technikával, A/3 méretben vagy élőkép bemutatása.
Az illusztrációkat az osztályokban tanító magyartanárok gyűjtik össze február 23-áig. Az alkotásokból
kiállítást rendezünk az iskolában Arany János születésének az évfordulóján, valamint az élőképeket
is ezen a napon mutatjuk be.

„Arany 200” pályázati felhívás

Idén 2017. február 17-én rendezünk farsangi
mulatságot a Diákönkormányzat szervezésé-
ben, melynek tervezett programja az alábbiak
szerint alakul:
13.00 Alsósok jelmezes felvonulása az aulá-
ban
13.40 Táncház és kecsketánc a Pereszle ha-
gyományőrzőkkel
14.00 Kiszebáb égetés
14.30 Tombolahúzás

16.30 Kapunyitás
17.00 Felsősök táncmulatsága
19.40 Bálkirály és bálkirálynő választás
19.50 Zárótánc
A részletekért keresd a DÖK képviselőket!

Farsangi program

A környezettudatos nevelés jegyében
immár több éve részese intézményünk a
PontVelem Okos Programnak, melynek ke-
retében már több tonna használt elemet
gyűjtöttek diákjaink és szüleik. Az évek
során a lehetőségek köre bővült: már elekt-
romos készülékek (pl. telefon, mp3 leját-
szó, stb.), valamint alumínium italos dobo-
zok is gyűjthetők iskolánkban. Szorgos te-
vékenységükért a résztvevő gyerekek 1 kg
összegyűjtött mennyiség után kupont kap-
nak, melyet pontokra válthatnak, és a
www.pontvelem.hu oldalon levásárolhat-
nak. Az aktuális felhívásokról is ezen a
honlapon, valamint Varga Gábor tanár úrtól
tájékozódhatnak az érdeklődő diákok.

Elemgyűjtés
pont veled

Iskolánkban február 6-án és 7-én tartunk szü-
lői értekezletet, melyre szeretettel várjuk a
kedves szülőket.
A hagyományokhoz híven idén tavasszal is
nyílt napokat tartunk március 27-28-án, ahol
a szülők és érdeklődők betekintést nyerhet-
nek tanintézetünk életébe. 
A Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapít-
vány adószáma: 18412303-1-05, melyre sze-
retettel várjuk az 1%-os felajánlásokat.

Szülői értekezlet,
nyílt napok, 1%

1. Legkedvesebb templomom, Szűzanya képem és Édesanyák
dicsérete címmel nemzetközi rajzpályázatot hirdetett a Mátrave-
rebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely és a Tilma a Gyermekmű-
vészetért Alapítvány. A képek szabadon választott technikával és
méretben készülhetnek egyénileg vagy csoportosan. Beküldési
határidő: 2017. április 30.

2. Jézus életét megjelenítő alkotásokat várnak 2017. február
21-ig a Hetednapi Adventista Egyház és a Herman Ottó Múzeum-
Miskolci Galéria pályázatára. A pályaműveket A4 és A3 méret-
ben várják, bármilyen kézi technikával. Az alkotásokat a Mis-
kolci Galéria Rákóczi-házában állítják ki a Jézus élete festmény-
kiállítással párhuzamosan. Minden pályázó értékes könyvjutal-
mat kap, a dobogós helyezettek pénzjutalomban részesülnek.

Az alkotásokat Derda Péterné művésztanárnak adhatják le
a pályázó diákok.

Képzőművészek, figyelem!

Szeretettel várjuk a Tiszáninneni Református
Egyházkerület, valamint B.-A.-Z. megye két
tanítási nyelvű iskoláinak jelentkezését rend-
hagyó tanulmányi versenyünkre.

Időpont: 2017. március 21. 14 óra
Helyszín: Rákóczi Zsigmond Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola.
Nevezési határidő: 2017. február 21. A meg-
adott e-mail címen és nevezési lapon.

Nevezni lehet: Csapatversenyben: 2. és 4. év-
folyamon 3 fős csapatokban. Egyéni verseny-
ben: 7. és 8. évfolyam (évfolyamonként 2-2 fő
tanuló jelentkezését várjuk).
Felhasználható irodalom: általános iskolai
tankönyvek.

Kapcsolattartó: Tamás Mária 
Telefon: 20/310-3877,

e-mail: marcsut76@gmail.com

Angol tanulmányi verseny

A képzőművész tanszak diákjai versenyekre és felvételikre készülnek.
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CARNIVAL
Can you find all the hidden words in this word search?
Words can go in the following directions:

S U P E R M A N C U F U I R K

L A D Y B I R D V Y X N Z O D

C W E N A M E C I L O P T X J

C W R I D R C T Q C O W B O Y

P L L K O G Q H J P I T B K G

I F I R E F I G H T E R A R Y

R G F C I C G I C Z P E T V G

A M Z S Y P Q N J B A Y M Y A

T H R K I W Z K B H F R A T N

E F L E T O B O R Z H I N U G

B N X L B D B W J O W A H D E

M S S E C N I R P R E F N Q L

M F Y T J E A Q K T V W T D R

U R O O V U Q S E F P L J C D

N P U N N A M R E D I P S A V

SUPERMAN KNIGHT

SPIDERMAN

BATMAN

FAIRY

COWBOY

ANGEL

PRINCESS

SKELETON

PIRATE

LADYBIRD

POLICEMAN

ROBOT

FIREFIGHTER

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

VÍZSZINTES
2. Melyik városba tették át a Római Birodalom fővárosát 330-ban?
6. Ki az istenek hírvivője az ókori görög mitológiában?
9. A müncheni egyezmény során melyik országot osztották fel?
10. Mi volt Aurelius római császár előneve?
11. Melyik uralkodó volt Isten ostora?
12. Melyik mai ország területén van Babilon?
13. Kinek a nevéhez fűződik a Húsvéti cikk?
FÜGGŐLEGES
1. A gladiátorjátékok színhelye volt.
3. A Kiegyezést követően ki volt az első miniszterelnök?
4. Mi volt régen az ármádia szó jelentése?
5. Melyik ország uralkodója volt Artúr király, a Kerekasztal lovagja?
7. Ki mondta? „Leborulok a nemzet nagysága előtt!”
8. Melyik magyar király nevéhez fűződnek a Corvinák?

Történelmi keresztrejtvény

For classes 5-8. Watch the video and circle the correct answers.
Here’s your chance to win gift prizes. Write your solutions on
the coupon and give it to Adrienn Pecze-Halász until 10.02.2017
https://www.youtube.com/watch?v=KMjbRmE0gi0

1.Brazil is about the same size as
A. CUBA     B. CANADA     C. USA

2.The Amazon Rainforest makes up about half of
A. ARGENTINA     B. CANADA     C. BRAZIL

3.The biggest city in Brazil is
A. RIO DE JANEIRO     B. SAO PAULO     C. OSASCO

4. _____________ originates from Rio.
A. SALSA     B. RUMBA     C.  SAMBA

5.Carnival lasts for _____________ days.
A. THREE     B. FOUR     C. FIVE

6.Carnival ends with __________________.
A. SAMBA COMPETITON     B. A SAMBA PARADE
C. FESTIVAL

REJTVÉNY
REJTVÉNY
REJTVÉNY

THE BIGGEST CARNIVALTHE BIGGEST CARNIVALTHE BIGGEST CARNIVAL

Történelmi
keresztrejtvény

Név: ............................................................

201701

REJTVÉNY
REJTVÉNY
REJTVÉNY

Név: ............................................................

201701

REJTVÉNY
REJTVÉNY
REJTVÉNY

Név: ............................................................

201701

REJTVÉNY
REJTVÉNY
REJTVÉNY

CARNIVAL

THE BIGGEST

CARNIVAL

THE BIGGEST

CARNIVAL

THE BIGGEST

CARNIVAL

KUPON

KUPON

KUPON

A kitöltött keresztrejtvényeket 2017. február 10-ig add le
Pecze-Halász Adrienn tanárnőnek a kivágott kuponnal együtt!
A helyes megfejtők között tárgyjutalmakat sorsolunk ki.

Az oldalt összeállította:

Pecze-Halász
Adrienn
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Szeptember
U12 Országos Gyermek Kosárlabda Bajnokság
I. hely. Csapat: Cseresznye Ákos, Mizák Mihály, Sándor Gergő,
Daruka Balázs, Konter Levente, Fige Bence, Mezősi Kende, Kocsis
Dániel, Hegedűs Ákos, Maczek Zalán, Beregi Barna, Lesó Áron,
Lesó Ákos, Pálinkás Gergő. Felkészítő: Jakab László.

Október
Megyei Kéttannyelvű Országismereti Verseny, Miskolc
I. Szepesi Györgyi Anna, Huszár Lili, Fazekas Marcell. Felkészítő:
Bakosné Lapis Erika. III. Inácz Hanna, Kovács Anna, Mizák Mi-
hály. Felkészítő: Nagyné Gál Éva. IV. Csengeri Virág, Kovács
Dalma, Maier Cseperke. Felkészítő: Nagyné Gál Éva. 
Körzeti Megyei Futóverseny
III. korcsoport: I. Cseresznye Zalán. II. Tóth Zoltán. IV. korcso-
port: I. Váczi Kira. IV. Búza Balázs. Felkészítőjük: Nagy Lajos. 
Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye,
Debrecen
Történelem 6-7. évf.: VII. Kiss Tamás, Jónás Zsombor. Felkészítő:
Aranyosi Edit. Természetismeret 8. évf.: II. Kicsi Marcell, Nagy
Kristóf. Felkészítő: Jobbágy Istvánné, Kamenyiczkiné Vaszil Ka-
talin. Rajz 8. évf.: III. Lesó Anna. 3. évf.: VII. Demkó Regő. Fel-
készítő: Derda Péterné. Bibliaismeret 5. évf.: IV. Bajcsi Réka, Ba-
lázs Lilla. Felkészítő: Bőti Jázminka.

November
Dürer Matematika Verseny, Szerencs
5-6. évf.: I. Osvay Zsófia, Osvay-Szabó Blanka, Osvay-Szabó Ber-
nadett. II. Kiss Tamás, Géczi Sára, Alföldi Tamás. II. Cseresznye
Zalán, Daruka Balázs, Szabó Dóra. IV. Géczi Lili, Pájer Albert,
Pájer Vilmos. 7-8. évf.: III. Búza Balázs, Kovács Boglárka, Tóth
Erik. Felkészítőik: Berki Beáta, Jobbágy Istvánné, Lukács Sán-
dorné.
Körzeti Népdaléneklési Verseny, Taktakenéz 
4. évf.: I. Maier Cseperke. II. Burkus Sarolta. Felkészítő: Czina
Györgyné.
Megyei Amerikai-Brit Kulturális Vetélkedő, Sárospatak
8. évf.: III. Cseresznye Zita, Fige Lili, Balogh Lili. Felkészítő:
Tamás Mária.
Regionális Tehetségkutató Angol Nyelvi Verseny,
Debrecen
8. évf.: I. Fige Lili, II. Cseresznye Zita, IV. Madarász Rebeka, 
V. Kovács Péter. Felkészítő: Tamás Mária.
Bibliai Megyei Szövegértési Verseny, angol
8. évf.: II. Búza Balázs. 7. évf.: III. Nagy Rebeka. Felkészítő:
Tamás Mária.
B.-A.-Z. Megyei Közlekedés Rajzpályázat
II. Varga Péter. Felkészítő: Derda Péterné.

December
Megyei Angol Karácsonyi Verseny, Miskolc
1-2. évf.: II. Egri Vince, Lipniczki Veronika, Juhász Janka, Osztás
Csenge. Felkészítő: Bakosné Lapis Erika. 3-4. évf.: V. Árvai Dóra,

Kéri Nóra, Kovács Anna, Kovács Dalma. Felkészítő: Pecze-Halász
Adrienn. 5-6. évf.: V. Géczi Sára, Daruka Balázs, Cseresznye Zalán,
Pájer Albert. Felkészítő: Nagyné Gál Éva. 7-8. évf.: I. Nagy Rebeka,
Kedves Eszter Virág, Balogh Lili, Fige Lili. Felkészítő: Tamás Mária.
Adventi Szavalóverseny, Mezőzombor
4-5. évf.: Különdíj: Takács Karola. Felkészítő: Magyar Julianna.
Különdíj: Mizák Mihály. Felkészítő: Bene Sándorné.
Megyei Népdaléneklési Verseny, Tokaj
8. évf.: III. Balogh Lili. Felkészítő: Lukács Sándorné, Lukács Pál.
Jézus élete Országos Rajzpályázat, Budapest
Különdíjasok: Árvai Lilla, Bárány Boglárka. Felkészítő: Derda Pé-
terné.
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A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola művésztanárai adtak hangulatos
újévi koncertet január 12-én a Rákóczi-vár-
ban. A komolyzenei esten Nagy Marianna
csellón, Elek Boglárka hegedűn, Szirmai And-
rea, Czimbalmos Valéria és Kósa József zon-
gorán, Bereczky Ágnes harsonán, Vreczenár
Péter gitáron játszott darabokkal mutatta
meg tehetségét a közönségnek.

Komolyzenei dallamok a várban

A Kis Sulyom énekegyüttes tagjaként iskolánk negyedikes diákja,
Maier Cseperke is szerepelt a Fölszállott a páva népzenei tehetség-
kutató műsorban. A Galambvári Sára, Plaszkó Kamilla és a Maier
Cseperke alkotta trió zoborvidéki népdalokkal énekelte be magát a
verseny első fordulójába Sátoraljaújhelyen. Bár a lányok az első élő
adásos elődöntőn nem jutottak tovább, rengeteg értékes élménnyel
és tapasztalattal gazdagodtak a különleges megmérettetésen.

Diákunk a Fölszállott a páván

Huszadik alkalommal rendezték meg a Zempléni
Gyermek Szólótánc Fesztivált január 20-án Sá-
rospatakon, melyen iskolánk néptáncos diákjai
is részt vettek, és kimagasló eredményekkel tér-
tek haza. A kötelező tánc ezúttal a szatmári táj -
egységet ölelte fel, melyet mindössze néhány
hónap alatt sajátítottak el a gyerekek, szabadon

választott táncuk pedig a hegyközi és bodrogközi
tánc volt. A rangos versenyen Stomp Bence az
első helyezéssel egyenértékű bokrétát, Takács
Vivien, Kiss Kata, Szarka Dóra, Medve Gábor
és Bogoly Botond pedig különdíjat kapott. Fel-
készítők: Bajári Éva táncpedagógus és Hriczó
Bence művészeti asszisztens.

Eredményes néptáncosokFélévzárás 
a művészetiben

Művészeti iskolánkban január 20-án lezárult
az első félév. Mozgalmas, eseménydús idő-
szakot hagytunk a hátunk mögött.
A zenei, néptánc, képzőművészeti és dráma-
játék tanszakon magas szintű szakmai munka
folyik. Legfőbb feladatunknak a tehetséggon-
dozást, a tehetségígéretes gyerekek felisme-
rését, fejlesztését tartjuk. Segítjük a tovább-
tanuló gyerekek felkészítését, akikre a követ-
kező időszakban a szakmai, gyakorlati felvé-
teli vizsgák várnak. Mindezek mellett törek-
szünk arra, hogy a hangszeres tudás és a kü-
lönböző művészeti ágak technikáinak elsajá-
títása mellett a hozzánk járó gyerekek egész
személyiségét fejlesszük. 
Az iskolai, városi rendezvényeink száma a
félszázat is meghaladta az első félévben. Ha-
gyományainknak megfelelően megünnepel-
tük a zenei világnapot flashmob koncerttel.
Növendékhangversenyeket, karácsonyi kon-
certet rendeztünk, részt vettünk városi ren-
dezvényeken, megnyitókon léptünk fel.
Színvonalas szakmai rendezvényünkön 
Dr. Barth István professzor úr volt az elő-
adónk. A néptánc tanszak tanulói tehetség-
fejlesztő projektben vettek részt ebben a fél -
évben. A sárospataki néptáncfesztivál legje-
lentősebb díját, a bokrétát is elhozták, és kü-
löndíjakkal tértek haza. A képzőművészet
tanszakos tanulóink is országos helyezések-
kel öregbítették iskolánk hírnevét. 
Az első félév a mi iskolatípusunkban vizs-
gával zárul. Január végén növendékeink be-
számoltak a félévben szerzett tudásukról. Ez
az időszak mindig nagy izgalommal jár, a ta-
nulóink szorgalmasan készülnek, és legjobb
tudásukat mutatják be tanáraik és a vizsga-
bizottság előtt. A két hétig tartó vizsgaidő-
szakot jó eredménnyel zárták, mind a 456 ta-
nuló megfelelt a tantervi követelményeknek. 
Minden tanítványunknak és a kollégáimnak
sikeres második félévet kívánok.

Harkályné Kovács Katalin
igazgatóhelyettes

Többéves hagyományt követve idén is megren-
dezte Himnusz zongoraversenyét a sátoraljaúj-
helyi Lavotta János Művészetoktatási Intézmény,
melyen iskolánk zenész növendékei is részt vet-
tek. Bodovics Valencia kiemelt nívódíjjal (felké-
szítő tanára: Czimbalmos Valéria), Kovács Péter
nívódíjjal (felkészítő tanára: Osztás Viktória) tért
haza a versenyről, melyhez gratulálunk a diákok-
nak és a felkészítőknek egyaránt.

Díjazott 
zongoristák
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Kosárlabda
Iskolánk kosarasai Szerencs Város Sportegyesületének igazolt játékosai
is, akik az U11, U12, U14 országos regionális bajnokságban szerepelnek.
2016-ban az akkori U12 csapattal az országos döntőbe jutottunk. Az ed-
zéseket heti 3-4 alkalommal iskolánk tornatermében és a felújított Hunyadi
tornateremben tartjuk. Az U11 (fotónkon lent) és U14 csapatot Nagy Lajos,
az U12-t (fotónkon jobbra) Jakab László testnevelő irányítja. Az edzések
és a rendszeres versenyek segítségével eredményesen veszünk részt az is-
kolák közötti (diákolimpia) versenyeken. Évtizedek óta megyei és országos
elődöntős, döntős csapatunk. Ebben a tanévben februárban kezdődik az is-
kolák közötti versenysorozat kosárlabdában, D III és D IV korcsoportban.
Mindkettőben a megye legjobbjai közé szeretnénk kerülni! – foglalta össze
Nagy Lajos edző.

Röplabda
Iskolánk február 5-én 3 lánycsapatot indít Gyöngyösön, a Vollé 2020 Röp-
suli program keretében rendezett meccsen. Lányaink legutóbbi nagy meg-
mérettetésükön, a Kunhegyesi tornán első és második helyezést szereztek
(fotónkon lent).
A III. korcsoport lánycsapata a diákolimpián két mérkőzést játszik le már-
cius 17-éig a megyei döntőbe jutásért. 

Kézilabda
A III. korcsoportos lányok részt vesznek a 2016/17 diákolimpia verseny-
kiírásában. A február 15-éig lejátszandó mérkőzések időpontja még nem
ismert, ellenfelünk Megyaszó és Tokaj gárdája lesz. A tét a megyei döntőbe
jutás.

Atlétika
Ebben a tanévben az első diákolimpiai verseny októberben a körzeti mezei
futóversennyel (2,5 km) kezdődött. Eredmények: Váczi Kíra 1. (megyei
8.), Cseresznye Zalán 1. (megyei 6.), Tóth Zoltán 2.

Szivacskézilabda
U9 csapatunk lapzártánk idején készült a második tornájára: január 28-án
játszották legutóbbi mérkőzésüket Kazincbarcika és az MVSC ellen. 
Az összecsapásokban nem sikerült felülkerekednünk, de a lányok meccsről
meccsre ügyesebbek és lassan hozzászoknak a nagy iramhoz.

Labdarúgás
A II. korcsoportos fiú csapat részt vesz a diákolimpiai versenykiírásban.
Felkészülésük során a közelmúltban részt vettek egy tornán, ahol a IV. he-
lyet szerezték meg.
Lány labdarúgóink a III. és IV. korcsoportban a diákolimpia körzeti ver-
senyére készülnek Tiszalúcon, ahol a győztes a megyei döntőbe jut. 

Az oldalt összeállították: 
Nagy Lajos, Jakab László és Tóth Alex

sportsportsport
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A legjobb anyának

Hogyan is tudnám megköszönni 
mindazt, amit értem tettél, 
hogy mindig óvtál engem, 
és, hogy felneveltél. 

Minden intő szavad mögött
a féltésed volt benne, 
hogy ne történjen semmi baj, 
ami engem érne. 

Minden mosolyodban, 
a szeretetedet láttam,
és minden egyes ötösömnél 
a mosolyodat vártam.

Megbocsájtasz mindig,
ha valami rosszat teszek,
remélem, hogy én is 
ilyen jó anyuka leszek.

És ezer sorban se tudnám leírni 
mennyire szeretlek téged, 
és semmi sem tudná pótolni,
a te ölelésed.

Köszönöm, hogy vagy nekem, 
és hogy szeretsz engem, 
köszönöm, hogy szebbé teszed
minden egyes percem.

És addig foglak szeretni, 
amíg világ a világ, 
s nem tudok mást, csak megköszönni, 
hogy te vagy az én anyukám.

S nem vágyom több dologra. 
Így teljes az életem. 
Amíg te fogod kezem, 
nem kell nekem semmi sem.

Fige Lili
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