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Jelmezek és mulatság
a farsangon

Kreativitás, segítőkészség, szervezettség, összefogás, móka, nyere-
mény, játék, közös időtöltés, hagyományőrzés, tánc – ezekkel a szavak-
kal jellemezhetnénk a február 17-ei farsangi napot, mely a kicsik és na-
gyok számára egyaránt kellemes programnak bizonyult iskolánkban. 

Lelki
iránytű

Minden jó adomány és minden
tökéletes ajándék onnan felülről,
a világosság Atyjától száll alá.

Ez 40,48–41,26; Jak 1,9–18

Köszönetem fejezem ki a Diákönkormányzat nevében a gyerekeknek, akik még nem akarnak felnőni, és a felnőtteknek, akik még tudnak gyerekek
lenni, valamint azon diákoknak külön köszönet jár, akik segítő munkájukkal járultak hozzá a zavartalan megvalósításhoz. Farsangi napunk a ha-
gyományőrzés és megújulás szellemében telt. Nagy öröm volt a számtalan színes és ötletes jelmez mellett újra osztályprodukciókat látni a színpadon,
hála az osztályfőnökök lelkesedésének. A Pereszle Hagyományőrzők múlt századi falusi hangulatot teremtettek kecsketáncukkal, a táncház is
sokak örömére szolgált, majd az udvaron közösen kántálva kergettük el a telet és a számunkra kellemetlen dolgokat a kiszebáb rituális elégetésével.
A jótékonysági tombolasorsoláson sokan szereztek az élmény mellett hasznos ajándéktárgyakat. Végül a megújulás jegyében idén először farsangi
diákbálon élvezhették egymás társaságát a felső tagozat tanulói, ahol mind a résztvevők, mind a szervezők dicséretet érdemlően teremtettek báli
hangulatot és utána rendet is. Farsangi cikkünkért és képeinkért látogass el oldalunkra a www.facebook.com/rakoczidst címre. 
Találkozzunk, mulassunk együtt jövőre is!

Varga Gábor tanár



A 28. Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny
megyei fordulóját február 17-én a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolában rendezték meg. 
A szerencsi körzetből 6 iskola 128 diákja vett
részt a megmérettetésen. Iskolánkból 23 kiváló
kis matematikus adott számot logikai képességei -
ről. A feladatsort a szegedi Oktatási Stúdió és a
Mategye Alapítvány állította össze, az értékelést
pedig Kecskeméten, az orszá-
gos szervezőközpontban
végezték. Teljesítménye
alapján a rákóczis diá-
kok közül Hák Lukács
(fotónkon) 3. osztályos
tanulót hívták meg a
március 7-ei, sajószentpé-
teri eredményhirdetésre.
Fotó: Szerencsi Hírek
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Iskolánk idén is csatlakozott a
Szemem Fénye Alapítvány „Öl-
tözz Pirosba!” elnevezésű orszá-
gos kezdeményezéshez, amelynek
keretében mindannyian piros ru-
hába öltöztünk. Ezzel együttérzé-
sünket fejeztük ki a gyógyíthatat-
lan beteg gyermekek és család-
jaik iránt, valamint 100 ezer fo-
rintot gyűjtöttünk hazánk első
gyermekhospice háza, a pécsi
Dóri Ház támogatására.
Köszönjük diákjaink és szüleik
összefogását!

Jótékony
célért

pirosban

Kis matematikusok versenye

Egy új kezdeményezés első lépéseként február 20-án egy volt
pedagógus kolléga, Nagy Gábor tartott céltervező órát isko-
lánkban. A diákok visszajelzései alapján nagyon érdekes és
hasznos volt ez az interaktív műhelygyakorlat. A rendhagyó
tanórákon Nagy Gábor arról beszélgetett a hetedikesekkel,
hogy milyen egyszerű módszerekkel tervezhetik meg az ál-
maik eléréséhez vezető utat. – Ha a diákok csak annyit jegyez -
tek meg a hallottakból, hogy „mérföldkövek”, „határidők”,
„mérhető eredmények”, „elkötelezettség”, „kitartás” máris el-
érte az óra a célját – fogalmazott az előadó.
A programba bevont, hetedik évfolyamos diákok a későbbiek-
ben gazdasági és vállalkozási ismereteket szerezhetnek az élet-
vitel órák keretében, mellyel tudásuk gyarapításán túl hasznos
útravalót kapnak a felnőtt életben való boldogulásukhoz is.

Céltervezés a hetedik évfolyamon
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Az MTA–Szegedi Tudományegyetem partneris-
kolájaként a Képességfejlődés Kutatócsoport
által kidolgozott Longitudinális Programban
immár 6 éve veszünk részt a jelenlegi 6. és 2. év-
folyamokon. Tanulóink fejlődését online méré-
sekkel követjük nyomon nyolc éven át. 
A kutatás a tudás fontos kognitív összetevőit, a
tanulással összefüggő attitűdök, affektív és szo-
ciokulturális tényezők főbb jellemzőit és azok
változását vizsgálja. Az egyéni fejlődési pályák
elemzéséhez szükséges kezdő viszonyítási pon-
tot az iskolakezdéskor felvett DIFER résztesztjei
szolgáltatják. A kutatások középpontjában az al-
sóbb évfolyamokon az olvasás-szövegértési ké-
pesség, a matematikai tudás és a gondolkodás
fejlődésének követése áll, ami a negyedik évfo-
lyamtól kibővül a természettudományi tudás, to-
vábbi kognitív képességek és a komplex prob-
léma-megoldás vizsgálatával. Az idegennyelv-
tudás mérésére az iskolafokozat zárásakor kerül
sor. A program követi a tanulók iskolához, tan-

tárgyakhoz való viszonyának változását, képet
ad a tanulási stratégiáikról, énképükről, motivá-
cióikról. Célja a követéses vizsgálatok tudomá-
nyos megalapozása, infrastrukturális és szerve-
zeti kereteinek kiépítése, az iskola kezdő szaka-
szának vizsgálata, az iskolai kudarcok, lemara-
dások okainak feltérképezése, az egyéni fejlődési
pályák elemzése, modellezése, a fejlődés stabi-
litásának leírása, a korai diagnózist lehetővé tevő
diagnosztikus mérőeszközök kidolgozása. Célja
továbbá annak feltárása, hogy az iskola milyen
ponton és hogyan tud hatékonyan beavatkozni a
fejlődés folyamatába, és mit tehet a jelentkező
tanulási problémák megelőzése érdekében.
A programban való részvétel során a tanulók
nyomon követése anonim módon, az oktatási
azonosítóikkal történik. Az érintett szülők bete-
kintést nyerhetnek az egyetem által visszakül-
dött, gyermekeiket érintő eredményekbe, előze-
tesen egyeztetett időpontban.

Derda Péterné igazgatóhelyettes

Képességfejlődés-
kutatás a Rákócziban

Intézményünk több éve si-
keresen és kiemelkedően
látja el oktatási- neve-
lési feladatait, segíti a fi-
atal tehetségek érvénye-

sülését, ezért lehetőséget
teremt a MATEHETSZ-

szel szorosan együttműködve te-
hetségeink országos hálózatban történő további
fejlődésére. A Magyar Tehetségsegítő Szerveze-
tek Szövetsége a Tehetségek Magyarországa ki-
emelt projekt egyik elemeként az egész országot
lefedő, személyes támogató rendszert, úgyneve-
zett tutor hálózatot hoz létre. Célja a minden ré-
gióra kiterjedő, személyes kapcsolattartáson ala-
puló tehetségsegítés a megfelelő képességterüle-
teken. Ehhez intézményünk a szaktanári vélemé-
nyek és a kiemelkedő versenyeredmények alap-

ján mintegy 42 tanulót delegált a programba. 
A beválogatás eredményeként az alább felsorolt
23 fő vehet részt az országos hálózatban 2017
márciusától. A most be nem került tanulók 2020-
ig kapnak lehetőséget a csatlakozáshoz. A tutorá-
lás szakmai protokoll szerint történik egyéni és
csoportos konzultációk, találkozók formájában.
Az idei tanévben delegált tanulók: Balázs Lilla,
Bodnár Gergely, Burkus Sarolta, Cseresznye
Zalán, Daruka Balázs, Fazekas Marcell Gyula,
Géczi Sára, Iván Virág, Kedves Eszter Virág,
Kovács Anna, Kovács Dalma, Maier Cseperke,
Osvay-Szabó Balázs, Osvay-Szabó Bernadett,
Osvay-Szabó Blanka, Osvay Zsófia, Pankotai
Zoltán, Reményi Edit, Stomp Bence Áron, Ta-
kács Karola, Tóth Blanka Olívia, Varga Levente,
Varga Péter.

Derda Péterné igazgatóhelyettes

Beszámoló
az első félévről

Január 27-én lezárult a 2016/17-es tanév
első féléve, amely olyan gyorsan eltelt,
mintha most nyitottuk volna meg. A dol-
gos hétköznapok rengeteg feladatot tar-
togattak számunkra, melyeket csak szer-
vezett munkával tudtunk megvalósítani.
Ezek a hétköznapok egyáltalán nem vol-
tak szürkék, hiszen színes programok,
változatos események szőtték át napjain-
kat. Nemzetközi kapcsolatokat építet-
tünk, folytattuk a megkezdett munkát a
Szegedi Tudományegyetemmel, továbbra
is aktív részesei voltunk a GYERE prog-
ramnak, a Református Pedagógiai Intézet
és a Pedagógiai Oktatási Központ méré-
seiben és pályaválasztási tréningjein vet-
tünk részt, tanfelügyeleti ellenőrzésünk
kiváló eredménnyel zárult, sikeres jóté-
konysági bált szerveztünk, megünnepel-
tük jeles napjainkat, önzetlenül jótékony-
kodtunk számos területen. 23 tehetséges
diákunk bekerült a MATEHETSZ tutor
hálózatába. Természetesen az említett
mérföldköveken kívül a tanulásé volt a
főszerep. A félévi bizonyítványt régen ér-
tesítőnek hívták, ma tájékoztatónak ne-
vezzük, hiszen egy adott időpontban elért
teljesítményről tájékoztat gyermeket,
szülőt, pedagógust egyaránt. Intézmé-
nyünk nagyon sikeres félévet zárt, félévi
átlagunk 4,36 lett. Ilyen magas tantárgyi
átlagunk még nem volt, büszke vagyok a
tanítványainkra és a kollégáimra. Maga-
tartás és szorgalom terén is az élen ál-
lunk: 491 tanulónk van, 461-nek példás
vagy jó a magatartása, és 411 diáknak
ilyen a szorgalma is. A kitűnők száma
134, a jeleseké 96. Tíz tanulót tájékoztat-
tunk arról, hogy első félévben nyújtott
teljesítménye nem éri el bizonyos terüle-
ten a minimum követelményt, segítséget
nyújtunk ahhoz, hogy ez a következő fél -
évben ne így legyen. Ennek érdekében
szaktanári konzultációkat szervezünk,
ahol gyerek-szülő-pedagógus közös mun-
kával küzd a kitűzött cél elérése érdeké-
ben. Hasonló lehetőséget biztosítunk a
különleges bánásmódban részesülő diá-
koknak is. Az első és ötödik évfolyamon
sem jelentett nagyobb nehézséget az át-
menet. Elsőseink ügyesen vették az aka-
dályokat, az írás, az olvasás és a számo-
lás mellett alkalmazkodtak az iskolai sza-
bályokhoz. Az ötödikesek is könnyen tel-
jesítették a felső tagozat követelményeit.
Végzős diákjaink pedig alaposan felké-
szültek a középiskolai központi felvéte-
likre, ahol eredményesen teljesítettek.
A következő félév is változatos próbák
elé állít bennünket, remélem, mindenki
készen áll megfelelni az új kihívásoknak.

Ráczné Váradi Éva 
igazgató

Tehetségek országos
hálózata
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Ebben a tanévben is megtartottuk a 4. és a 7. év-
folyamos két tanítási nyelvű programban részt-
vevő tanulók kötelező szóbeli vizsgáját. Idén a
vizsgát kibővítettük a hallás utáni szövegértési
vizsgarésszel, melynek feladattípusai a nyelv-
vizsgák feladataihoz hasonlóak. A 4. évfolyamon
31 diák tett vizsgát. Beszámoltak ismereteikről
a megadott témakörökben, szituációs gyakorlat-
ban vettek részt, a vizsga harmadik része pedig
képleírás volt. Az értékelés szempontjai voltak:
a nyelvhelyesség, a szókincs és a beszéd folya-
matossága. A gyerekek felkészülten jelentek meg
a megmérettetésen, a magnós feladat okozott ki-
sebb nehézséget számukra. 
A 7. évfolyamon 23 tanuló adott számot tudásá-

ról az előre megadott témakörök megvitatásával
és képek alapján történő önálló témakifejtéssel.
A vizsgáztató tanárok az értékelés során a vizs-
gázók szókincsét, nyelvhelyességét, a beszéd fo-
lyamatosságát, kiejtését, illetve kommunikációs
készségeit pontozták. 
A vizsga követelményeit mindkét évfolyamon si-
keresen teljesítették a tanulók. Ismét bebizonyo-
sodott, hogy kéttannyelvű képzésünk jó lehető-
ségeket ad a nyelvvizsgákra való felkészülésre.
Nagyon örültünk a jól teljesítő tanulóknak, a ke-
vésbé felkészülteknek pedig kitartást és nagy
szorgalmat kívánunk a továbbiakban!

Bakosné Lapis Erika, Nagyné Gál Éva 
és Tamás Mária angolnyelv tanárok

Svéd és horvát iskolákkal kötött együttműködések keretében március
20-tól egy héten át intézményünk vendégei lesznek ezen iskolák tanárai,
majd 2017 őszén Svédországban, 2018 tavaszán Horvátországban tesz-
nek szakmai látogatást a Rákóczi iskola pedagógusai. Az óralátogatások
utáni reflexiók sokat segíthetnek a pedagógiai, szakmódszertani meg-
újulásunkban, tanulhatunk egymás tanítási mintáiból. Fejlődünk a kol-
laboratív megközelítések által mind az iskolai, mind a nemzetközi
együttműködéseken belül. Nyitottá válunk az új módszerek új megkö-
zelítések iránt, mindezek fejlődésre, kutatásra sarkalló motiváló hatással
bírnak, emelik intézményünk pedagógiai színvonalát.
A Kungsgärdsskolan egy kötelező felső tagozatú iskola 7-9. évfolya-
mokkal, amely Svédország déli részén, Ängelholmban található. 450 ta-
nulója van, akik a város különböző részeiből járnak be, mind az előkelő,
mind a hátrányosabb helyzetű városrészekből. Gyorsan fejlődő iskola,
mely azonnal befogadja és alkalmazza az új módszertani innovációkat.
Az intézményben tanuló-orientált tanítás zajlik, melynek célja az inter-
diszciplináris munka, amennyire ez lehetséges. Az iskola IKT felszerelt-

sége és ellátottsága magas színvonalú, ami azt jelenti, hogy minden di-
áknak van saját számítógépe az intézményben.
A Don Mihovil Pavlinovic általános iskola Podgorán található, melynek
3 tagiskolája Zivogosce-ban, Igrane-ban és Drasnice-ben van. 120 di-
ákja 6-15 év közötti. Egy kicsi iskola, de minden területen aktív. Az in-
tézmény körül 80 olívafából álló ültetvényük van, mely alapját képezi
az iskola Kanata nevű szövetkezetének, és amely kiállítja termékeit
Horvátország minden területén. A Kanata-t arra is használják, hogy a
diákoknak vállalkozástant tanítsanak. Az iskola nemrégiben csatlako-
zott a Horvát Gyártók Szövetségéhez, egy olyan projekthez, amelyet a
Fiatalság Fejlesztéséért és Innovativitásáért Intézmény dolgozott ki.
Céljuk a fiatalok robottechnikai és automatizációs ismereteinek fejlesz-
tése is. 
Jó gyakorlatokkal, innovatív tanári módszerekkel kívánunk olyan kom-
petenciákkal gazdagodni, melyek segítségével az intézményi céljaink
nemzetközi tapasztalatokkal kiegészülve erősödhetnek, újulhatnak meg.

Derda Péterné igazgatóhelyettes

Oktató-nevelő munkánk során igyekszünk új módszerek, új trendek alkalmazásával, versenyképes pe-
dagógiai munkával versenyképes tudást kialakítani tanulóinkban. Ezen céljaink elérése érdekében nem-
zetközi tapasztalatokkal is gazdagítjuk ismereteinket.

Angol nyelvi vizsgák iskolánkban

Nemzetközi együttműködés
a közös sikerért



Kedves diákok!

Iskolánkban már hagyománnyá vált,
hogy a tavasz egyik hónapja a tör-
ténelem jegyében telik.
Ez idén 2017. április 3-án kez-
dődik. 
Téma: A várak.
Előzetes feladat
minden felső tago-
zatos osztálynak:
az alább felsorolt
várak közül elké-
szíteni az egyik
makettjét. 
Leadási határidő:
2017. március 28.
Várak: Zólyom,
Trencsén, Sárospa-
tak, Füzér, Késmárk,
Siklós, Krasznahorka, Eger, Regéc, Árva, Ajnácskő, Szigetvár. Ettől eltérhettek!
A technika szabadon választható, ebben Edina néni segítségét kérhetitek. Természetesen ezen felül
szívesen fogadnánk olyan műveket is, amelyeket pluszban elkészítetek. Így egy-egy osztálytól akár
3-4 pályaművet remélünk. Az alkotásokat zsűri
értékeli és jutalmazza.
A program további részleteit a következő szám-
ban olvashatjátok. 
Jó munkát kíván: Edit néni
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Történelem hónapja
felhívás

Iskolánk Diákönkormányzata az idén is
készül a víz világnapja alkalmából on-
line kitölthető kvízzel, melyet március
13-21. között tölthettek ki. A legjobb
megoldásokat március 22-én díjjal jutal-
mazzuk. A kérdésekért keresd fel közös-
ségi oldalunkat a www.facebook.com/ra-
koczidst címen, vagy érdeklődj a DÖK
képviselőknél! Érdemes előtte végigbön-
gészni a témához kapcsolódó megosztá-
sainkat is! 
Jó szórakozást kíván a DÖK!

Készül a kVÍZ

A hagyományokhoz híven idén tavasszal
is nyílt napokat tartunk március 27-28-
án, ahol a szülők és érdeklődők betekin-
tést nyerhetnek tanintézetünk életébe.

A Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Ala-
pítvány adószáma: 18412303-1-05,
melyre továbbra is szeretettel várjuk az
1%-os felajánlásokat. 
Az eddigi felajánlásokat köszönjük!

Nyílt napok 
és 1% felajánlás

A pályázat célja, hogy az egészségvédelem, a
biztonságtechnika és a környezetvédelem
(EBK) témakörökben olyan alkotások jöjjenek
létre, amelyek kifejezik a kiíró vállalat érték-
rendjét és hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyes
gondolkodásmódot, viselkedést vizuálisan is
fejlesszék. A győztes pályaművek ajándéktár-
gyak díszei lesznek, valamint kiadványokban

jelennek meg majd. A rajzok témájának meg-
kötése, hogy az EBK témákhoz kapcsolódó je-
lenetet ábrázoljanak (pl. környezetvédelem,
szelektív hulladékgyűjtés, fenntartható fejlő-
dés, egészséges életmód, sportolás, otthonunk
biztonsága, (háztartási vegyszerek), tűzvéde-
lem és munkavédelem témákban). A kabalafi-
gurák elkészítésénél feltétel, hogy az EBK logó

színei és/vagy formája megjelenjen az alkotá-
son. 

Beküldési határidő: 
2017. április 10. 

Az A/4 vagy A/3 méretben, szabadon vá-
lasztott technikával készített pályaműveket

Derda Péterné művésztanárnak 
adhatják le a diákok.

Kabalafigura megtervezésére és rajzok készítésére írt ki pályázatot az 1-8. osztályos iskolás gyermekek számára
a BorsodChem Zrt. Egészségvédelmi, Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi Főosztálya.

Figyelem! Alkotói pályázat

A „Mosolyvirág” Nagycsaládo-
sok Debreceni Egyesülete pályá-
zatot hirdetett több korosztály,
közöttük a 10-14 évesek szá-
mára. Témája: A szülők, nagy-
szülők életmeséi – avagy írd le,
amit a szüleid, nagyszüleid me-
séltek neked az életükről, és te érdekesnek, ta-
nulságosnak vagy viccesnek találtad. A kiírás
keretében igaz történeteket várnak műfaji
megkötöttség nélkül. Valamennyi korcsoport-
ban az első három helyezettet díjazzák, vala-
mint minden pályamű beküldője kap a kötet-
ből, amit a legjobb írásokból szerkesztenek. 

A műveket maximum 20 oldal terjedelemben,
doc és rtf formátumban, elektronikusan várják
az eletmese@gmail.com címen. A pályázati
adatlap letölthető a www.mosolyvirag.hu
honlapról.

Beküldési határidő: április 20.

Írj egy
életmesét!
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HUNGARIAN SPRING FLOWERS
Can you find all the hidden words in this word search?
Words can go in the following directions:

VÍZSZINTES
1. Innen indulnak el Petőfiék
5. Az orosz hadsereg főparancsnoka
8. A tizenkét pont megfogalmazója
11. Hírhedt megtorló
12. A horvátok itt is kudarcot vallottak

FÜGGŐLEGES
2. Román felkelők ölik meg
3. A tavaszi hadjárat tervének kidolgozója
4. A szabadságharc Aradon kivégzett ezredese
6. Emiatt buktatták meg Madarász Lászlót
7. Szentesíti az áprilisi törvényeket
9. Trónfosztás utáni kormány vezetője
10. Sok festményt készít a szabadságharc csatáiról

Where are the rainforests?

Rainforests once occupied almost all the land around the

Equator, (1)_____________ there is hot sun and rainfall

almost every day.

In these hot, wet areas, trees and (2)_______________

kinds of vegetation grow fast , feeding massive numbers

(3)____________ insects and animals.

Until recently, the rainforests filled river valleys in warmer

countries (4)________________ Australia. They climbed

hillsides of great (5)________________ chains such as

the South American Andes, and covered islands

(6)_________________ Borneo to the West Indies.

In West Africa, the rainforests cover (7)_______________

wide strip of the coast from Sierra Leone to Gabon. In the last

century these forests (8)_________________ mostly

uninhabited. The Europeans arrived and soon began

chopping (9)________________ the trees for timber and

to make way for massive plantations of cocoa and cotton.

Today, two thirds of the West African forests

(10)________________ gone. But elsewhere in Central

Africa it (11)______________________ still possible to

find huge undisturbed forests.

Read the following text through once quickly and

than fill in the gaps with an appropriate word.

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

201702

REJTVÉNY
REJTVÉNY
REJTVÉNY

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

201702

REJTVÉNY
REJTVÉNY
REJTVÉNY

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

201702

REJTVÉNY
REJTVÉNY
REJTVÉNY

Rainforests

KUPON

KUPON

KUPON

A helyes megfejtéseket az oldalt összeállító Pecze-Halász
Adrienn tanárnőnek adhatjátok le 2017. március 20-ig.
A helyes megfejtők között tárgyjutalmakat sorsolunk ki.

V I O L E T Q B B B T U K B X

M A E Z R L U N Z T I H H E U

Z E B W R G K H I M I B H T C

E F C P A N S Y I F U T Z I T

S S P I L U T R A A D V V Z A

W U W R D H Z L T I A N A B Q

F C H T O M O I M W F B F N C

F O J X F J T C B X F J A J S

D R I W E K N J R G O Y E U N

G C Q R H V F K B O D H H Y O

B R E D P O P P Y J I A Y S W

A I V J E Z T S J L L Y H P D

T N G L V C Q G E F N L E O R

U E N N E V J N A J G S T S O

Q A H K O O V K Q L Q V R E P

VIOLET TULIP PANSYDAFFODILCROCUS SNOWDROP

REDPOPPY

Find out what flower is it and find its name in the word search!
1. An early flowering plant with white petals and narrow leaves.
2. It’s 30-80 cm tall. It’s thin and its stem is hairy. Its petals are red.
3. Symbolize spring. Blooming in the shade. it’s violet blue.
4. It’s 20-50 cm tall. It has got narrow leaves. Mainly red.
5. It’s a small purple, yellow, or white flower that blooms in the early

spring.
6. It has two top petals and two side petals, only 10 cm.
7. It is one of the earliest flowers to bloom in the spring. It’s yellow.

The flower symbolizing friendship.
8. It is one of all the early spring blooming flowers most popular

in home gardens. It smells good.

1 2

3 4

5 6 7

8 9

10

11

12

1848-49 FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC

1848-49 FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC

toto

HUNGARIAN
SPRING FLOWERS

A januári lapszám nyertesei:
Történelmi keresztrejtvény:

Carnival rejtvény:

The Biggest Carneval totó:

Gratulálunk!

Szabó Lilla 6.b, Galyas Dorka 5.b, Kunder ikrek 3.b

Ignácz Hanna 4.a, Novák Panni 7.a, Oláh Lea 2.b

Ács Noel 3.b, Kovács Anna 4.a, Bodnár Gergely 7.a
Nyereményüket iskolagyűlés keretében adjuk át.
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Január
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
A megyei megmérettetésre bejutott Fige Lili. Felkészítő: Bánfalvi
Krisztina.

Szürrealista Álmok Országos Rajzpályázat 
Díjazott rákóczis alkotók: I. Lesó Anna, II. Balogh Lili, Különdíj:
Sztankovics Zalán. Kiállításra bekerült diákok: Lesó Anna, Balogh
Lili, Sztankovics Zalán, Kedves Eszter Virág, Varga Levente, Pász-
tor Anna. 
Felkészítő: Derda Péterné.

Február
Helyesírási verseny, Taktaszada
5. évf. I. hely Balázs Lilla. Felkészítő: Magyar Julianna. 

Nyelvvizsga eredmények
Telc nemzetközi komplex angol középfokú nyelvvizsgát szerzett:
Fige Lili 8.b, Lesó Anna 8.b, Búza Balázs 8.a.
Telc nemzetközi szóbeli angol középfokú nyelvvizsgát szerzett:
Váczi Kira 8.a, Osvay-Szabó Balázs 8.a.

Eredményes angolosok
A Vörösmarty utcai Általános Iskola, a Református Pedagógiai In-
tézet és a Károly Gáspár Református Egyetem idén is meghirdette
a Jane Haining Angol Nyelvi Emlékversenyt, melyen iskolánk má-
sodik alkalommal vett részt. Az országos megmérettetés első for-
dulójában a versenyzők tudását írásbeli feladatokkal mérték. A szó-
beli döntőbe 153 gyerekből 23-an jutottak be az összes résztvevő
református iskola tanulói közül, és az első hat helyezettet díjazták.
A rákóczis diákok közül Kovács Péter (8.a) a 4., Fige Lili (8.b) a
6. helyen zárt a rangos versenyen. Felkészítő tanáruk Tamás Mária.
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„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és talál-
tok; zörgessetek és megnyittatik néktek”

(Mt 7:7)

Szerencsen 1986-ban kezdődött el a zeneoktatás
29 tanulóval. Jelenleg 266 diák három helyszí-
nen (a Rákóczi és a Bolyai iskolában, valamint
a Gyárkerti óvodában) vesz részt zenei képzés-
ben. A fúvós tanszakon a furulya, fuvola, szaxo-
fon, klarinét mellett bővítettük a tanulható hang-
szerek számát: tuba, trombita, vadászkürt, har-
sona tanulását is felkínáljuk a jelentkező diákok-
nak. Emellett zongorán, hegedűn, csellón, ütős
hangszereken, gitáron is játszanak növendéke-
ink, valamint népi ének és népi furulya oktatás-
sal is bővítettük a kínálatot. Intézményünk az el-
múlt 30 év alatt a város kulturális életében kie-
melkedő tényezővé vált. Oktatói-nevelői mun-
kánk eredményeként tanulóink számtalan me-
gyei, területi, országos versenyen vettek részt,
és értek el kimagasló eredményeket.
A zenei tanszakon megnövekedett létszámhoz
sok esetben nem tudjuk biztosítani a megfelelő
hangszereket, hiszen ezek sok pénzbe kerülnek.
Iskolai hangszereink nagy többsége 20-25 éves,
elhasználódtak az idő folyamán. Állami támo-

gatásból, pályázatból utoljára 2009-ben tudtunk
hangszereket vásárolni. Azóta 2-3 darabbal bő-
vítettük a hangszerállományt, amelyet térítési

díjakból, alapítványi pénzből vettünk. Tavaly
jótékonysági gálaműsort rendeztünk, melynek
bevételét szintén az eszközök javítására, kar-
bantartására fordítottuk. Ennek ellenére sajnos
előfordul, hogy nem tudunk a gyerekek kezébe
jó minőségű hangszert adni. 
Elmondhatatlan öröm számunkra, hogy egy is-
mert szerencsi vállalkozó a közelmúltban meg-
kereste iskolánk vezetőségét, és felajánlotta se-
gítségét. Többekkel összefogva elindított egy
innovatív kezdeményezést és követendő jó gya-
korlatot, amellyel a Szerencsen működő üzleti
vállalkozások és vállalkozók hozzájárulnak
székhelyükön a fiatal tehetségek kibontakozta-
tásához. Ennek köszönhetően 7 db hangszert
tudtunk vásárolni a felajánlott közel 1 millió fo-
rintból. A kezdeményezők a megmaradt pénz-
alap további bővítését tűzték ki célul, így több
éven keresztül biztosított lehet a hangszerután-
pótlásunk. Köszönjük a helyi vállalkozók nagy-
vonalú támogatását, a tehetségek támogatása ér-
dekében tett erőfeszítéseit, és örömmel fogad-
juk a hasonlóan gondolkodó emberek csatlako-
zását ehhez a kezdeményezéshez. 

Harkályné Kovács Katalin 
igazgatóhelyettes

A jövő zenészei
Zeneiskolánk nagyterme február 20-án délután megtelt. A szü-
lők, érdeklődők izgatottan várták növendékeink produkcióit.
Minden elkészítve, sorrend felállítva – kezdődhet a hangverseny!

A zenészpalánták arcán megilletődés
volt, kipirultak és izgatottak voltak.
Számukra ez nagy nap: megmutatni
magukat a színpadon zenéjük által.
Közben viselkedniük kell, szépen
meghajolni, jól venni a levegőt, szép
billentést kérünk. Megannyi szabály
betartása, kérés megvalósítása.
Mindez nehéz, a növendékek heteket
készülnek, gyakorolnak két perc sike-
rért. Ezúttal 23 fellépőt hallgathattunk
meg. A skála széles mivoltát a hang-
szerek különfélesége és a tanulók kor-
beli különbsége határozta meg elő-
képző 1-től továbbképző 4-ig. Verse-
nyekre, felvételire készülő zenedara-
bokat is hallhattunk. Ilyenkor nagyon

hasznos, ha a kisebbek végighallgatják társaikat, sokat profitálhatnak a na-
gyobb növendékek játékából. A kicsiket csak bátorítani tudom, számukra
még sok tanulnivalót tartogat a jövő. 
Gyönyörű, felszabadult, hibátlan produkciók hangzottak el. Szép, megható
és felejthetetlen pillanatok gazdái lehettünk a zene által. Gratuláció a gyere-
keknek és tanáraiknak! A hangversenynek A jövő zenészei címet is adhattuk
volna. 
A folyosón röpködtek az „ügyes voltál” megjegyzések. Ez az egy szó: ügyes
– hihetetlenül sok munkát és alázatot takar. Viszont, amit fejleszt, azok érté-
kek, melyek fejlesztése céljából a zeneiskola ajtaja nyitva áll minden zenét
szerető, hangszeren tanulni vágyó diák előtt. Szeretettel várunk benneteket!
Mint ahogyan minden kedves érdeklődőt a következő növendékhangverse-
nyünkre. (Köszönet a Halász Cukrászdának, akik a fellépőket süteménnyel
vendégelték meg.) Osztás Katalin fuvola művésztanár

Iskolánkat érte az a megtiszteltetés, hogy városi műsort rendezzünk március
15-én a Rákóczi-várban. Január végén kezdtük meg a próbákat. A „rendező”
feladata persze jócskán megelőzi ezt, hiszen mindenekelőtt azt kell átgon-
dolnia, hogy számára most mi ennek az ünnepnek az üzenete. Az idén Petőfi
Sándor lesz a fő motívuma az előadásunknak, nagyrészt az ő verseiből áll
össze a műsor. Az irodalmi összeállítás témájához, hangulatához illő zenék,
táncok, énekek kiválasztása volt a következő lépés, majd elkezdődtek a pró-
bák, amiket nagyon vártak a gyerekek. A szerkesztett színpadi játékot főként
drámások adják elő és néhány 7-8. osztályos „nagyfiúval” bővült a társulat.
A drámateremben a szöveget vesszük át, a néptáncteremben a színpadi moz-
gást. Ez persze csak az egyik szála a történéseknek, hiszen közben az ének-
karosok is tanulják, gyakorolják a dalokat. A műsor elkészítésében mind a
négy művészeti ág tanu-
lói közreműködnek. 
A drámás gyerekek mű-
sorába bekapcsolódnak
majd a néptáncos növen-
dékek is, a zenész gyere-
kek és pedagógusok élő-
zenével kísérik majd a
műsorszámokat, a képzős
növendékek pedig a de-
korációt készítik. A ké-
szülő előadást egy szín-
házi eseményhez lehet
hasonlítani, amit a vár
színháztermében a han-
gosítás és a fények játéka
tesz majd teljessé.
Harkályné Kovács Ka-
talin igazgatóhelyettes

Hangulatos próbák
március 15-ére

Vállalkozók a tehetségekért!
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A másfél
éve útjára

indult Fradi
Suli Program ke-

retében február
14-én iskolánkba
is ellátogattak a

Ferencvárosi Torna Club kiválóságai. A sporto-
lók közül Faluvégi Dorottya kézilabdázó, vala-
mint Vladan Cukic focista örvendeztette meg je-
lenlétével a diákokat. A különleges iskolalátoga-
tási program célja ezúttal is az volt, hogy moti-
vációt nyerjenek a fiatalok, megszeressék a
sportot és a Ferencvárost. A programon interak-
tív beszélgetés, játékos vetélkedők, filmvetítés,
dedikálás, közös fényképezkedés és ajándékok
várták a gyerekeket, melyeknek köszönhetően
pozitív, meghatározó élménnyel lettek gazdagab-
bak. Fotó: fradi.hu

Röplabda
A Vollé! 2020 Röpsuli program keretében kiírt versenyen immár második,
illetve harmadik alkalommal képviseltette magát iskolánk. A Gyöngyösön
megtartott, február 5-ei megmérettetésen 12 csapat indult összesen, melyek
diákjai az ország különböző pontjairól érkeztek. Lányaink kitartó játékuk-
kal végül a III., a IV. és az V. helyet szerezték meg. 
A február 26-án megtartott szolnoki összecsapáson még ügyesebbek voltak
iskolánk röplabdásai, akik a meccsek összesítése után a II. és IV. helyen
zártak.

Csapattagok: Bodovics Valencia, Kanalas Valéria, Iván Virág, Szabó
Petra, Teleki Zsófia, Horváth Dorina, Pálinkás Petra, Bőcsi Anna, Osvay
Zsófia, Rónavölgyi Anna, Szabó Dóra, Lakatos Helga Lívia, Szabó Lilla.
Felkészítő: Tóth Alex.

Kosárlabda
Az U11 Kenguru Kosárlabda Bajnokság II. régió, Észak-keleti csoportjá-
nak 5. fordulójában a Szerencs Városi Sportegyesület U11-es csapata ma-
gabiztos győzelmet aratott mindkét mérkőzésén. A Szerencsi Darazsak Me-
zőcsát ellen76–15, Eger ellen pedig 67–31 arányban diadalmaskodtak a
Hunyadi Sportcsarnokban megrendezett viadalokon. A legeredményesebb
játékosok: Lesó Áron, Pálinkás Gergő, Cseresznye Ákos, Lesó Ákos,
Hanák Patrik. Edző: Nagy Lajos.

Úszás
Az Úszó Diákolimpia I. és II. korcsoportos megyei döntőjét február 15-én
rendezték meg a Városi Tanuszodában. A rangos megmérettetésen diákja-
ink szép eredményeket értek el. Varga Petra: hátúszás 1. hely, gyorsúszás
3. hely. Váczi Kira: hátúszás 2. hely, gyorsúszás 5. hely. Fige Bálint: hátú-
szás 2. hely, gyorsúszás 5. hely.

sportsportsport
Fradisták a suliban
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Csicsergő madarak a fák ágain,
lágy szellő fújta vágyaim.
Zord, havas rétek most virágba borulnak,
a havas csúcsok, s a téli álmok már olvadnak.

Hallom hangját a hívó tavasznak,
érzem varázsát a zúgó pataknak.
Dalolva tér most vissza minden madár,
s újra költeni kezd minden fecskepár.

Vár reánk a hosszú túra,
indulunk a Tisza-tóra.
Elbúcsúzunk a rideg téltől,
s majd az imádott sulis évtől. 

Irodalom órán csoportmunkában írták 
a 8. a osztályban: Balogh Lili, Asszú Ábel, 

Búza Balázs, Fige Bálint

A képzőművész tanszak
kis alkotóinak művei

Árvai Lilla

Demkó Regő

Alkotni jó!

Tavaszváró

Bárány Boglárka

Kéri Nóra Kurucz Virág


