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I. évfolyam 3. szám

Ünnepi megemlékezés
Idén március 15-én iskolánk adott műsort a szerencsi városi ünnepségen. Ez az alkalom egyben az iskolai megemlékezésünk volt. Az eseményen megjelentek a nemzeti ünnephez
méltó, színvonalas műsorösszeállítást láthattak.
Köszönet érte a szereplőknek és a felkészítő tanároknak egyaránt! Felkészítő tanárok: Har-

kályné Kovács Katalin – rendezés, dráma,
Czina Györgyné – énekkar, Bajári Éva és Kupcsik Réka – tánc, Derda Péterné – díszlet. Közreműködtek: Szirmai Andrea – zongora, Elek
Boglárka – hegedű, Vreczenár Péter – gitár, Barabás Barna – dob, valamint a Hajnali Néptáncegyüttes.

2017. március

Ára: 380 Ft

Lelki
iránytű

A parancs célja pedig a tiszta szívből,
jó lelkiismeretből és képmutatás
nélküli hitből fakadó szeretet.
Zsolt 51; 1Tim 1,1–11
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Partnerséggel a versenyképes
tudásért
Ezzel a címmel tartottunk szakmai,
szakmódszertani
konferenciát
március 20-22. között intézményünkben.
Mint előző lapunkban beszámoltunk róla, horvát
és svéd iskolák igazgatóival, pedagógusaival
konzultáltunk a közoktatás jelenéről és jövőjéről, nemzetközi másságáról. Partnereink először
megismerkedtek intézményünk pedagógiai
programjával, strukturális felépítésével. Részt

vettek 12 tanórai látogatáson, amelynek megbeszélésén a hazai és nemzetközi gyakorlatok öszszehasonlítása, a pedagógiai módszerek átadása
történt. Vendégeink a nálunk töltött három nap
alatt intézményünk mindennapjainak részévé
váltak. A nyelvi témahét programjait együtt
éltük át. Felemelő és rendkívüli élmény volt számunkra megtapasztalni, hogy a két tanítási
nyelvű képzésünk micsoda nemzetközi lehetőségeket rejt magába pedagógusnak és tanulónak
egyaránt. Nem voltak nyelvi akadályai a kom-

munikációnak, a tapasztalatcserének. A konferenciazáró előadásaiban mindhárom nemzet felvázolta Erasmus pályázatának sarkalatos pontjait, a partnerségben rejlő lehetőségeit. Megállapodásunk alapján minden résztvevő benyújtja
saját nemzeti irodájához pályázatát, s ennek segítségével még szélesebb körben és még mélyebben tanulhatunk egymástól, az intézményeinkben folyó munka színvonalának, hatékonyságának érdekében.
Derda Péterné igazgatóhelyettes
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Angol nyelvi témahét a Rákócziban
Iskolánk március 20-22-éig angol nyelvi témahetet
tartott a két tanítási nyelvű csoportok számára, melynek témája idén Írország volt, hiszen közeledett
Szent Patrik, Írország védőszentjének napja.
A programsorozatot sok feladat előzte meg, minden nyelvi csoport projektmunkát készített Írországgal kapcsolatban. Feldolgoztuk az étkezés,
állat- és növényvilág, ünnepek, történelem, földrajzi elhelyezkedés és híres
emberek témaköröket. Az elkészült munkákat kiállítottuk az iskolában.
(Fotónkon jobbra a nyertes Irish Plants projekt alkotói, a 3. a osztály).
A témahét első napján Ryan Declan angol anyanyelvi tanár tartott képes

beszámolót Írországról. Másnap megrendeztük hagyományos angol nyelvi
megyei versenyünket. A zárónapon gálaműsorban adták elő az egyes évfolyamok az erre az alkalomra készült produkcióikat.
A nyelvi héttel párhuzamosan, az Erasmus program keretén belül – melyhez iskolánk is szeretne csatlakozni –, svéd és horvát pedagógus vendégeket fogadtunk intézményünkben, akikkel tartalmas napokat töltöttünk
együtt (bővebben a 2. oldalon).
A témahéten a gyerekek sok ismerettel gazdagodtak Írországgal kapcsolatban, jó hangulatú, színvonalas műsorral örvendeztették meg a vendégeinket, tanárainkat és diáktársaikat.
Bakosné Lapis Erika

Megyei angol nyelvi
tanulmányi verseny
Idén is megtartottuk megyei angol nyelvi versenyünket, melyre a nyelvi
témahét keretén belül március 21-én került sor. A megmérettetésre a
két tanítási nyelvű iskolák 2., 4., 7. és 8. évfolyamos tanulóit vártuk.
Alsó tagozaton 3 fős csapatokkal lehetett nevezni, a felső tagozatosok
egyénileg versenyeztek.
A 2. évfolyamon játékos, a víz világnapjához kötődő, a Földdel és a tavasszal kapcsolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek feladatlapokon.
A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és AMI csapata a 3. helyet szerezte meg.
A 4. évfolyamon hallott szöveg értése, hiányos
dalszöveg kiegészítése, nyelvtani feladatok,
teszt, olvasott szöveg értése és rejtvény szerepelt

a feladatlapokon. Iskolánk negyedikes csapata
nem ért el dobogós helyezést.
A 7. és 8. évfolyamos tanulók nyelvvizsga típusú, nyelvi kompetenciájukat mérő feladatokat
oldottak meg, melyben számot adtak az olvasott
és hallott szövegértési, nyelvhelyességi és beszédértési készségszintjükről.
A szóbeli versenyen Ryan Declan angol anyanyelvi tanár segítette munkánkat, mint zsűrielnök.
Már hagyománnyá vált, hogy Dányi
László, a Langwest Nyelviskola oktatási igazgatója, BME középfokú
szóbeli nyelvvizsgát ad jutalomként
az arra legérdemesebb szóbeli vizsgázónak. Az idén, ezt a különdíjat
iskolánk 7. osztályos tanulója, Bodnár Gergely kapta, aki egyben a verseny győztese is lett. Nagy Rebeka
4. helyezést ért el. A 8. évfolyamon
az első Kovács Péter, a 3. helyezett
pedig Madarász Rebeka lett, mindketten iskolánk 8.-os tanulói.
Tamás Mária

Angolosok
országos
megmérettetése
A MM Publications – ELC Hungary Kiadó
által szervezett, országszerte megrendezésre
kerülő angol nyelvi versenyt a Rákóczi iskolában március 17-én tartottuk meg. A tradicionális FOX angol verseny mintájára szervezett
megmérettetésen 3-8. évfolyamos angolosok
vettek részt. Az eredmények országos összesítése még folyamatban van, így iskolánk diákjainak eredményeiről is csak később tudunk
beszámolni.
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Nyílt napokon ismerkedtek iskolánkkal
A hagyományoknak megfelelően idén is nyílt napokat tartottunk a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
március 27-28-án. A programsorozat keretében
a szülők és a leendő elsős gyermekeik betekintést nyerhettek oktatási intézményünk mindennapjaiba. A szerencsi óvodák nagycsoportos
óvodásai óvodapedagógusok kíséretében március 29-én látogattak el a Rákóczi iskolába. A leendő elsősök angol nyelvi, kézműves, sport és
néptánc foglalkozásokon kaptak ízelítőt az iskolai életből.

Leendő elsős tanító
nénik a Rákócziban
A következő tanévben osztályt indító elsős tanító nénik: Bakti Péterné, Bakosné Lapis Erika és Bene Sándorné (fotónkon balról jobbra) már készülődnek leendő tanítványaik fogadására.
Felkészült, tapasztalt, türelmes pedagógusaink szeretnék elérni, hogy a hozzánk
járó gyermekek minél több tudáshoz és sikerélményhez jussanak intézményünkben. Ezért a hozzánk beiratkozó gyermekeknek az ismeretszerzés olyan
széles palettáját szeretnék biztosítani, amely mindezeket lehetővé teszik. Szeretettel várjuk az április 20-21-ei beiratkozásra leendő első osztályos kisdiákjaink kedves szüleit!
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Harmincéves versenyhagyomány iskolánkban
Intézményünk fennállása óta, immár három évtizede rendezzük meg a
Rákóczi iskolában a szépkiejtési versenyt, mellyel József Attila és a magyar líra emléke előtt tisztelgünk. A kiírást a szerencsi kistérséghez, valamint a Tiszáninneni Református Egyházkerülethez tartozó általános
iskolák alsó tagozatos diákjainak hirdetjük meg. A gyerekek hét kategóriában mérik össze tehetségüket.
– Nagyon örülünk, hogy az érdeklődés nem hanyatlik az évek múlásával: minden alkalommal
120-160 tanuló produkcióját hallgatjuk meg.
Óriási eredménynek érezzük ezt akkor, amikor
azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek a szabadidejük
jelentős részét a különféle médiaeszközök előtt
töltik – emelte ki a versenyt szervező Varkoly
Erika pedagógus.
Az április 3-án, iskolánkban megtartott helyi fordulóban az alábbi eredmények születtek: 1. évf.
– mese: I. Beregi Bánk 1.a, II. Fejes Bianka 1.a,
III. Szabó Lenke 1.a. 2. évf. – mese: I. Komjáthy
Sára 2.b, Oláh Lea 2.b, Erdélyi Zoé 2.b. 3. évf.

– vers: I. Molnár Réka 3.a, II. Puklus Eszter 3.c,
III. Török Bettina 3.a. 3. évf. – próza: I. Konyár
Kinga 3.b, II. Petró Marcell 3.b, III. Kunder Botond 3.b. 4. évf. – vers: I. Stefán Luca 4.a,
II. Burkus Sarolta 4.c, III. Mizák Mihály 4.a.
4. évf. – próza: I. Maier Cseperke 4.a, II. Sándor
Gergő 4.c, III. Géczy Noémi 4.c. 4. évf. – olvasás: I. Ficsor Fruzsina 4.b, II. Lucskai Márk 4.b,
III. Maier Cseperke 4.a.
A körzeti fordulóban a Rákóczi iskola diákjainak
dobogós eredményei a következők: 1. évf. –
mese: II. Beregi Bánk 1.a. 2. évf. – mese:
III. Komjáthy Sára 2.b. 4. évf. – vers: különdíjas

Fejlesztés logikai játékokkal
A logikus gondolkodást segítő képességfejlesztő
táblajátékok használatával ismerkedhettek meg
tanulóink március 6-án iskolánkban. A kicsik a
Malom nevű népszerű társasjáték szabályait tanulták meg Nagyné Almási Éva pedagógus segítségével, míg a tapasztaltabb diákok bajnokság

keretében mérték össze tudásukat, ők tanórán kívüli foglalkozásokon sajátították el a Juss ki a
csúcsforgalomból nevű játék szabályait. A pályát
Sorosánczki Martin teljesítette a leggyorsabban,
aki ügyessége jutalmául értékes ajándékkal lett
gazdagabb.

Burkus Sarolta 4.c. 4. évf. – próza: különdíjas
Maier Cseperke 4.a. 4. évf. – olvasás: III. Ficsor
Fruzsina 4.b.

Éltető kincsünk:
a víz
Az ENSZ 1993-ban március 22-ét jelölte
ki a víz világnapja dátumaként, melynek
célja, hogy gondolkodásunk fókuszába kerüljön ez a természeti kincs. Ahogy minden évben, így idén is megünnepelte iskolánk ezt a jeles napot. A tanulók azt a feladatot kapták, hogy készítsenek prezentációt különböző, vízzel kapcsolatos témákban: A tengerek, óceánok élővilága, A folyók, tavak élővilága, és Veszélyben a
vizes élőhelyek témák közül választhattak.
Kamenyiczkiné Vaszil Katalin szaktanárhoz 16 pályázat érkezett. A legjobban sikerült alkotásokat Nagy Kristóf, Novák
Panni, Bajcsy Bettina, Kedves Eszter
Virág és Osvay-Szabó Balázs készítette,
amiket prezentáción keresztül mutattak be
diáktársaiknak. Eredményes munkájuk jutalmául a közeljövőben részt vehetnek egy
túrán a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzetben.

Föld napja program: 2017. április 21. (péntek)
Ezen a napon minden gyereket a Föld színeibe
(barna, zöld, sárga) öltözve várunk az iskolába.
A tanórák 11 óráig lesznek megtartva (első 3 óra).
A program részeként lesz hulladékgyűjtés az iskolában. Aki tud, az hozzon minél több hulladékot
(papír, műanyag, fémdoboz), mert verseny lesz az
osztályok között. A hozott dolgokat Varga Gábor
tanár úrnak lehet leadni reggel 8 órától.
Aki szeretne, 11 órától kerékpározhat. Szülők is
csatlakozhatnak. Rendőri felvezetéssel bicajozunk,
sisak viselése kötelező. Azok, akik nem kerékpároznak, aszfaltrajzot készítenek a suli főbejárata

előtt. A kerékpározók a visszaérkezés után csatlakozhatnak a rajzolókhoz. Ebéd 12 órától, majd
az alsósok és a felsősök is részt vehetnek egy gyalogtúrán Bene Sándorné tanárnő vezetésével az
ondi hegyre. Visszaérkezés kb. 16 órakor. A gyerekek a főbejárat előtt felállított KRESZ-pályán
is kipróbálhatják ügyességüket kerékpárral, görkorival, esetleg rollerrel. Eközben a felsősöknek
vetélkedőt rendezünk az aulában Kamenyiczkiné
Vaszil Katalin tanárnő koordinálásával.
Rossz idő esetén a programot április 24-én
tartjuk meg.
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Our Solar System

Találjátok ki, hogy mi vagyok!

Can you find all the hidden words in this word search?
Words can go in the following directions:
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1.Gazdám utolsó kívánsága én voltam.
Nem vagyok fegyver, mégis öltek velem.
Nincs nyelvem, mégis meg tudok szólalni.
Eredetileg egy marha fején voltam.
Lehet, hogy csak mese vagyok?
________________________________
2. Kalandos életem volt: előfordult, hogy elraboltak, de laktam
hordóban is.
Utoljára 1916-ban használtak, mégis nagyon vigyáznak rám.
Volt, aki helyettem a kardot választotta, de mégis én kellettem
neki.
Másokhoz viszonyítva elég nagy vagyok.
Több évet töltöttem az USA-ban.
________________________________
3. Már 2000 évvel ezelőtt használtak az ókori Kínában.
Európa az arabok közvetítésével ismerkedett meg velem.
Van tűm, de nem tudok varrni.
Mindig tudom, mi a helyes irány.
________________________________
4. Világtörténelmi jelentőségű utazáson vettem részt.
Európából indultam, és soha nem tértem vissza.
Még két társam volt, de én voltam a vezér.
Mindig szerettem a tengert – magam sem gondoltam volna, hogy
zátonyra futok.
Kolumbusz sokat köszönhet nekem.
________________________________

A februári lapszám nyertesei
Hungarian spring flowers:
Kéri Nóra 3.b, Varsányi Anna 3.b, Lukács Zsófi 1.a,
Szepesi Réka 2.b és Mészáros Mira 3.b.
1848-49-es forradalom és szabadságharc;
Rainforest totó:
Szabó Dóra 6.b.
Nyereményüket iskolagyűlés keretében adjuk át.
Gratulálunk!
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Találjátok ki,
hogy mi vagyok!
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A helyes megfejtéseket az oldalt összeállító Pecze-Halász
Adriennek adhatjátok le 2017. május 5-éig.
A helyes megfejtők között tárgyjutalmakat sorsolunk ki.
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Március
Langwest Országos Tehetségkutató Angol Tanulmányi Verseny, Miskolc
I. kategória Fazekas Marcell Gyula 4. hely. Felkészítő: Bakosné
Lapis Erika. III. kategória Nagy Rebeka 6. hely, Bodnár Gergely
6. hely, Pankotai Zoltán 7. hely. Felkészítő: Tamás Mária.
A fent felsorolt diákok bejutottak az országos döntőbe.
II. kategória Márton Zsófia 5. hely, Szabó Lilla 5. hely, Cseresznye
Zalán 6. hely, Iván Virág 6. hely, Osvay Zsófia 7. hely, Rónavölgyi
Anna 7. hely, Szabó Dóra 8. hely, Zöldi Virág 9. hely. Felkészítő:
Tamás Mária. Juhász Antónia 9. hely. Felkészítő: Nagyné Gál Éva.
London Bridge Országos Nyelvi Verseny, Budapest
A döntőbe jutottak: Osvay-Szabó Bernadett, Osvay-Szabó Blanka.
Ferlkészítő: Nagyné Gál Éva. Osvay Zsófia, Nagy Rebeka, Pankota
Zoltán, Kovács Péter, Cseresznye Zita. Felkészítő: Tamás Mária.

Langwest Országos Tehetségkutató Angol Tanulmányi
Verseny,
Miskolc
Bodnár Gergely 4. hely
+ nyelvvizsga, Nagy
Rebeka 2. hely +
nyelvvizsga, Pankotai
Zoltán 6. hely. Felkészítő: Tamás Mária (fotónkon lent).
Fazekas Marcell Gyula
2. hely. Felkészítő: Bakosné Lapis Erika (fotónkon jobbra).

Arany János szavalóverseny, Tiszalúc
Osvay-Szabó Bernadett 2. hely (alábbi fotónkon középen), Takács
Karola különdíj (fotónkon balra). Felkészítők: Bánfalvi Krisztina
és Magyar Julianna.

Április
Hegyalja Matematikaverseny, döntő
Hák Lukács a 3. osztályos versenyzők között megyei 3. helyezést ért
el. Felkészítők: Rácz Réka és Lukács Sándorné.

Nyelvvizsga eredmény
Cseresznye Zita (8. a) TELC angol nemzetközi középfokú komplex
nyelvvizsgát tett.
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Rangos helyezés a zongoraversenyen
Március 2-5. között ZeneKÉPzelet
címmel rendeztek nemzetközi
négykezes zongoraversenyt Egerben, ahol Osvay-Szabó Blanka és
Osvay-Szabó Bernadett (fotónkon)
képviselte iskolánkat.
Várnagy Andrea és Farkas Zsolt ötlete alapján
valósult meg ez a kezdeményezés, amely segítségével az együtt muzsikálás örömét, szépségét
szeretnék inspirálni. A verseny az Eszterházy
Károly egyetem csodálatos épületében, nívós
szakmai zsűri előtt, több mint 110 páros és 400
résztvevő előtt zajlott. A megmérettetésre az ország egész területéről, valamint Romániából,
Ukrajnából és Szerbiából is jelentkeztek növendékek. A zsűriben Rohmann Imre és Kurucz
Tünde zongoraművészek (a salzburgi Mozarteum tanárai), Balázs János Liszt-díjas zongoraművész, Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoraművészek, Doncsev András, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke és Becht Erika zongoratanár
foglaltak helyet. A versenyre való nevezéskor
kérés volt, hogy egy rajzzal, vagy fogalmazással
fejezzék ki a gyerekek, hogy milyen hangulatot,
érzést élünk át a darab megvalósítása közben.

Ezeken keresztül érdekes volt „látni” a növendékek érzéseit.
A szervezők koncertekkel, kurzussal ajándékozták meg a résztvevőket, majd gála keretében került sor az eredményhirdetésre. Nagy örömünkre
bronz-minősítéssel térhettünk haza az izgalmas

hétvégéről. Hatalmas feltöltődéssel, a további
munkához való lelkesedéssel látunk neki az
előttünk álló hónapoknak, látva azt, hogy a sok
munkának, gyakorlásnak megvan az eredménye!
Osztás Viktória

Eredményes zongorista
További művészeti
eredmények márciusból
növendékek
A sátoraljaújhelyi Regionális Verbunkos Négykezes Zongoraversenyről március
7-én kiemelt nívódíjjal tért haza Osvay-Szabó Blanka és Osvay-Szabó Bernadett. Felkészítőjük Osztás Viktória tanárnő. Kovács Anna és Kovács Dalma,
valamint Géczi Noémi Kíra és Czimbalmos Máté dicséretet kapott. Felkészítőik: Szirmai Andrea és Czimbalmos Valéria.

Vécsey-Vásárhelyi Kamara Néptánc és Népdaléneklési Verseny:
Maier Cseperke 2. hely. Felkészítő: Száraz Melánia.
Megyei hegedűverseny: Maier Cseperke
1. hely és különdíj,
Balázs Lilla 3. hely.
Felkészítő: Elek Boglárka, tanári különdíj.
Megyei Furulyásverseny: Galgóczi Alíz
1. hely. Dicséretben részesült Lucskai Dóra.
Felkészítő: Bereczky
Ágnes (fotónkon lent).
Nagy Rebeka 3. hely.
Dicséretben részesült
Czakó Eszter. Felkészítő: Fenyvesi Péter.
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végül bronzérmesek lettünk. A csapat tagjai: Beregi Barnabás, Czagány Zsolt, Cseresznye Zalán,
Fogarasi Gergő, Kocsis Dániel, Nagy Ábel,

Nyakó Gergő, Mezősi Kende, Maczek Zalán,
Pankotai Zoltán, Sándor Levente, Szoboszlai Dániel – foglalta össze Nagy Lajos edző.

Országos elődöntőben a kosarasaink
Eredményes időszakot tudhat maga mögött a kosárlabda diákolimpia III. korcsoportjában játszó
csapatunk. A vidékbajnokság megnyerésével bekerültünk a megye legjobb 4 gárdája közé, majd
a március 27-ei döntőben Mezőcsát legyőzésével
a megyebajnok címért játszhattunk a miskolci
Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium csapata ellen.
Az első hely megszerzéséért 67-31 arányban
győztük le ellenfelünket, ezzel kivívtuk az országos elődöntőbe jutás jogát. A csapat tagjai: Beregi
Barnabás, Czagány Zsolt, Cseresznye Zalán, Fige
Bence, Kocsis Dániel, Lesó Ákos, Lesó Áron,
Maczek Zalán, Mezősi Kende, Nagy Ábel, Pankotai Zoltán, Sándor Levente.
A diákolimpia IV. korcsoportjában a vidékbajnokságból a megyei elődöntőbe jutottunk, ahol a
miskolci Földes Ferenc Gimnázium és a Szilágyi
Gyula Általános Iskola legyőzésével a tiszaújvárosi döntőbe kerültünk. A március 29-ei mérkőzésen a tiszaújvárosi Széchenyi Általános Iskola
csapatától kikaptunk, ezért a harmadik helyért
játszhattunk. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
csapatát 12 pont különbséggel megvertük , így

Birkózó palánták
bajnoksága
Hagyományteremtő céllal rendeztek birkózó gálát április elsején, melynek iskolánk tornaterme adott otthont. A sportágat népszerűsítő eseményen Szerencsről
és Sárospatakról összesen 32 gyermek vett részt. A kis birkózókat és kísérőiket
Koncz Ferenc polgármester, Nyiri Tibor alpolgármester, a Szerencs VSE elnöke
és Ráczné Váradi Éva köszöntötte. Iskolánk igazgatója örömét fejezte ki amiatt,
hogy a Rákóczi iskola szolgálhat a bajnokság helyszínéül, a gyerekeket pedig
minél több sportolásra buzdította. A másfél perces összecsapásokban a szerencsi
birkózóknak egymás ellen és a Sárospataki Rákóczi DSE csapatával szemben is
mérkőzniük kellett, majd a döntők következtek. Iskolánk tanulói közül aranyérmet vehetett át Halász Ádám (a Szerencsi Hírek fotóján kékben), valamint Beregi
Bánk, bronzérmes lett Pataky Vilmos.

Röplabda

A röplabda diákolimpia keretében III. korcsoportos lányaink megyei elődöntőn játszottak. Az első mérkőzést Kazincbarcikán rendezték, a cél a megyei döntőbe való jutás volt. Kazinczy Ferenc
tagiskola, Pollack Mihály Általános Iskola – Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola: 72–51. A második mérkőzést iskolánkban játszottuk és egy végig kiélezett mérkőzésen 67–70 arányban kikaptunk, így a röplabdás lányaink nem folytathatták tovább
a küzdelmeket.

Kézilabda

A kézilabda diákolimpia III. korcsoportos lányainak körzeti versenyén, Tokajban a házigazda, valamint Megyaszó és Szerencs
mérkőzött egymással a megyei elődöntőbe való jutásért. A rákóczis kézilabdásoknak ez volt életük első mérkőzése és rögtön a
dobogó 2. fokára állhattak fel, igaz ezzel nem jutottak tovább, de
tapasztalatszerzésnek kiváló volt.

Labdarúgás

A labdarúgó diákolimpia II. korcsoportjának fiú körzeti versenyén
diákjaink Tokajban játszottak mérkőzéseket. Tiszalúc-Szerencs:
2–2, Szerencs-Legyesbénye: 5–0, Tokaj-Szerencs: 0–3. Labdarúgóink veretlenül lettek a körzeti verseny győztesei és érdemelték
ki a megyei elődöntőbe való jutást.
A labdarúgó diákolimpia IV. korcsoportos lányai Tiszalúcon mérkőztek egymással a megyei elődöntőbe való jutásért. A Rákóczi
iskola diákjai küzdelmes mérkőzéseket játszottak, élvezték a mérkőzéseket és egy percig sem adták fel, de gólszerzési lehetőségeink sorra kimaradtak. Végül a torna IV. helyén zártak lányaink.
RÁKÓCZI KRÓNIKA • 2017. március • Kiadja: Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1. Tel.: (47) 362-247 e-mail: rakoczi@szerencs.hu • Felelős kiadó: Ráczné Váradi Éva igazgató
Szerkesztő: Hegymegi Rita • Készült: A Metalen Kft. nyomdájában 3900 Szerencs, Bajcsy-Zs. u. 24.
A Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítvány számlaszáma: 11734145-20020086 • A Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő Alapítvány adószáma: 18412303-1-05
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Képzőművészet
Költemények
rajzban
A költészet napja tiszteletére, valamint a 200
éve született Arany János költő emlékére
„Legkedvesebb Arany János-költeményem”
címmel hirdetett rajzpályázatot a BorsodAbaúj-Zemplén megyében élő 3–8. osztályos tanulók részére a miskolci II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. A kiírásra a Rákóczi iskola képzőművész tanszakának több alkotója benevezett művével. Illusztrációnkon Danyikó Eszter: A fülemile
című rajza látható.

Az Arany-emlékév jegyében
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából iskolánkban is megemlékezést tartottunk március 3án. Az „Arany 200” pályázati kiírásra beérkezett tablókból és képzőművészeti alkotásokból kiállítást rendeztünk az aulában, az iskola színpadán pedig a dráma tagozatosok előadásában megelevenedtek A fülemile
című mű jelenetei és életképeket láthattunk a Toldiból.

Zenével a hit mellett

A Hiszek turné keretében a miskolci Lévay József Református
Gimnázium dicsőítő csoportja, a Lámpás adott hangulatos koncertet március 8-án iskolánkban. Az egy évtizede fennálló keresztyén ifjúsági csoport a rendhagyó alkalmon Istent dicsőítő
megzenésített énekekkel lépett színpadra. A tagok közül többen
is egy-egy saját élettörténettel állítottak példát a diákokból és
pedagógusokból álló hallgatóság elé, Krisztus iránti elkötelezettségüket és a hit fontosságát hirdetve.

