
Az iskola megnyitását követő évben, 1988-ban
végzős tanító szakosként költöztem Szerencsre,
és már szeptember 1-jén alsós osztályfőnökként
kezdhettem a tanévet abban az általános iskolá-
ban, ahol jelenleg igazgató vagyok. Az elmúlt 29
évben az egyetlen munkahelyem és második ott-
honom ez az intézmény. Pedagógus pályám, ne-
velő-oktató munkám itt teljesedett ki. A ranglétra
alsó fokáról indulva az akkori iskolavezetés tá-
mogató segítségével jutottam egyre magasabbra:
osztályfőnök, munkaközösség-vezető helyi és
kistérségi szinten, igazgatóhelyettes, majd igaz-
gató. A betöltött munkakörökhöz szükséges dip-
lomáimat család és munka mellett az akkori
igazgató, Kulcsár Sándorné ösztönzésére és tá-
mogatásával szereztem. Azt mondta: „Egy jó
főnök mindig kineveli az utódját.” Remélem,
méltó utódként folytatom az általa megkezdett
munkát.
Egy iskolát vezetni sosem könnyű feladat, főleg
akkor, ha olyan összetett, többcélú intézményről
van szó, amely az általános iskolai nevelés és ok-
tatáson kívül két tanítási nyelvű és művészeti

képzést is ellát. Az igazgatásom kezdeti éveiben
még a négy telephellyel működő óvoda és a böl-
csőde is iskolánkhoz tartozott. Csak jól szerve-
zett munkával, a belső kapcsolatrendszer megfe-
lelő kialakításával, szoros és konstruktív együtt-
működéssel tudtuk ezt megvalósítani. Szakmai
együttműködésünket közös szokásrendszer, kö-
vetkezetes szabályrendszer és módszertani sza-
badság jellemzi a mai napig.
Munkánk hatékonyságát elért eredményeink, si-
kereink fémjelzik. Körzeti, regionális, megyei,
országos, sőt nemzetközi versenyeken is megáll-
juk a helyünket a tanulmányok, az angol nyelv,
a művészetek és a sport területén egyaránt.
Valamennyi tantárgyi versenyen magas színvo-
nalon képviselik iskolánkat diákjaink. Elismert
angol-magyar két tanítási nyelvi képzésünknek
köszönhetően nemcsak városunk, hanem a régió
szakmailag kiemelkedő nyelvi központjává vál-
tunk alapfokon. Nyolcadik osztály végére két ta-
nítási nyelvű bizonyítványt, középfokú illetve
felsőfokú nyelvvizsgát tudhatnak magukénak ta-
nítványaink. 2017 szeptemberétől változtattunk
a két tanítási nyelvű képzés struktúráján. A felső
tagozatban a történelem tantárgy helyett a termé-
szetismeretet és a biológiát fogjuk angol nyelven
oktatni. Így nyitunk a természettudományos tan-
tárgyak felé, elősegítve ezzel a nyelvvizsgán fel-
merülő témakörök részletesebb feldolgozását 
és a későbbi pályaválasztás megkönnyítését. 
A német nyelv megismerésére tehetségműhelyet
működtetünk a helyi német nemzetiségi önkor-
mányzat segítségével.
A kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási
iskolánkban a képzőművészet, a néptánc, a szín-
játék és a zeneoktatás korszerű környezetben,
magasan képzett művésztanárok közreműködé-

sével folyik. Minden évben a megyei és országos
versenyeken kiemelt nívódíjat, arany, ezüst és
bronz minősítést szereznek növendékeink.
Intézményünk sportpalettáját színesítik a kosár-
labda, a futball, a szivacs kézilabda, és a röplabda
leány és fiú csapatai, akik rendszeres résztvevői
az országos döntőknek, valamint utánpótlását
adják a felnőtt korosztálynak. A városi úszó, bir-
kózó szakosztályokban több tanulónk a regionális
versenyek, osztályozók mellett nemzetközi szín-
tereken is helytáll. Az úszás oktatása a testnevelés
órák keretein belül történik 3-6. évfolyamon töm-
bösítve a helyi uszodában. Legfontosabb célunk
a minél több sportág megismertetésével az egész-
ség megőrzése, az egészséges életmódra nevelés.
2015-ben innovatív pályázat segítségével intéz-
ményünk 16 géppel felszerelt spinning teremmel
bővült, ahol egy újabb sportolási lehetőséggel is-
merkedhetnek meg tanulóink.
A mindennapos testnevelés bevezetésével, és a
tanulói létszám növekedésével a testmozgáshoz
szükséges megfelelő helyszín nagyon kevésnek
bizonyul jelenleg az intézményünkben. 
A Szerencsi Városi Sportegyesület, az Országos
Kosárlabda Szövetség és a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerület 2017-ben egy szabvány
méretű tornacsarnok építésére nyújtott be pályá-
zatot, amelynek kedvező elbírálásában nagyon
bízunk, és számítunk a szülők és a vállalkozók
támogatására. A Rákóczi Zsigmond Iskolasegítő 

folytatás a 2. oldalon.
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Alapítványunk az átgondolt gazdálkodásunknak
és a támogatóknak köszönhetően stabil alappal
rendelkezik, így közhasznú alapítványként mű-
ködhet. A szülői munkaközösség évente megren-
dezésre kerülő báljának bevételével, felajánlá-
sokkal, az adó 1%-ával gyarapítja az alapítvány
vagyonát, és segíti elképzeléseink megvalósítá-
sát. Így tudjuk évről évre felújítani tantermeink
padlózatát, bútorzatát, bővíteni és átalakítani lé-
tesítményeinket, korszerűen felszerelni szaktan-
termeinket.
A szülőkkel való kapcsolatunkat a nyíltság és a
korrekt partneri viszony jellemzi. A kapcsolat-
tartás folyamatos. Szülői értekezleteket, nyílt na-
pokat, pályaválasztási értekezletet, szülők fóru-
mát és heti rendszerességgel fogadóórákat tar-
tunk, ahol a szülőkkel közvetlenül és kötetlenül
is találkozhat a pedagógus. A bizalomteli és sze-
retetteljes légkörnek köszönhetően egyre több
szülő bízza ránk féltett kincsét, a gyermekét.
Ebben a tanévben 518 tanulónk 21 osztályban és
14 napközis csoportban tevékenykedik, a művé-
szetis növendékek száma: 446 fő. A nevelőtestü-
let, a nevelést oktatást közvetlenül segítők és a
hitoktatók száma 77 fő.
Sikeres szakmai munkánkat nemcsak a szülők,
hanem az oktatási szakemberek is elismerik.
2000-ben a város közoktatásának fejlődése érde-
kében végzett kimagasló munkánk elismerése-
ként Szerencs Város Képviselőtestülete a „Sze-
rencs Város Közoktatásáért” kitüntetést adomá-
nyozta tantestületünknek. Iskolánk fennállásá-
nak 20. és 25. évfordulója alkalmából az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium „Miniszteri elis-
merésben” részesítette az intézményünkben
folyó kiváló oktató-nevelő munkát. 2012-ben a
Borsod Online felületen meghirdetett játék során
több mint 2000 szavazattal a megye legjobb is-
kolája lettünk.
A szerteágazó feladatoknak megpróbálunk ma-
ximálisan megfelelni, a pályázati lehetőségek ki-
használásával fejlesztjük iskolánk felszereltsé-
gét, tehetséggondozó műhelyeket, programokat
hozunk létre. Tehetségfejlesztő munkánk alapján
2011-ben kiválóra minősített akkreditált tehet-
ségpont lettünk öt tehetségterületen. 2015-ben
újra sor került az akkreditációra és jelenleg hat
tehetségterületen /matematikai-logikai, testi-ki-
nesztetikus, nyelvi, téri-vizuális, zenei, és inter-
perszonális./ értük el újra ezt a kimagasló címet,
ismét 3 évre. A tehetséggondozás területén szo-
rosan együttműködünk a Magyar Tehetséggon-
dozó Szervezettel.
2014 szeptemberétől a Tiszáninneni Református
Egyházkerület fenntartása alatt működünk.
Rövid időn belül eredményesen kapcsolódtunk
be a kerület által fenntartott intézmények mun-
kájába, versenyrendszerébe. Szorosan együttmű-
ködünk a Felső-magyarországi Református In-
tézmények Tehetségsegítő Tanácsával, akiktől
idén szeptemberben kistérségi szintű Református
Tehetségközponti megbízást vehettünk át, mely-
ben a tehetséggondozó kistérségi munka össze-
hangolásával, irányításával és értékelésével bíz-
tak meg bennünket. A Felső-magyarországi re-
formátus intézmények között 2017-ben elnyer-
tük a „Tehetséges Intézmény” címet. Pályázato-

kon, konferenciákon veszünk részt, intézményi
szinten tehetség koordinátor fogja össze a szak-
mai munkát.
Az innováció és a tehetséggondozás területén
számtalan pályázati lehetőséget igyekszünk ki-
használni fejlődésünk érdekében. Továbbképzé-
sek, táborok, kirándulások, nyelvi témahetek és
versenyek, rendezvények, informatika és pénz-
gazdálkodási szakkörök és a mindennapos test-
nevelést is elősegítő eszközbeszerzések, terem
kialakítások valósultak meg.
A Nemzeti Tehetségpont pályázatainak kereté-
ben német tehetségműhely, képzőművészeti
komplex személyiségfejlesztő tábor, képzőmű-
vészeti, természettudományos, életvitel, dráma-
játék, múzeumpedagógiai tehetségműhelyek va-
lósulnak meg. Csodakert című projektünk kere-
tében intézményünk interaktív pihenőkerttel gaz-
dagodott: külső kiállítási tereket, olvasósarkokat,
dísznövény és gyógynövény szigeteket a tanulók
kétkezi munkájával létrehozva.
A Szegedi Tudományegyetem partneriskolájaként
longitudinális mérésben veszünk részt 6 éve, a je-
lenlegi hetedik és harmadik évfolyamokon. A ta-
nulóink képességeinek fejlődését követjük nyo-
mon online mérésekkel nyolc éven át az egyetem
által kidolgozott program segítségével. E kutatás-
ban való részvétel során olyan területek mérése
történik meg, melyek átfogó képet adnak tanulóink
fejlődéséről, nagyban segítve ezzel az intézmé-
nyünkben folyó munka módszertani tervezését.
Nemcsak hazai, de nemzetközi kapcsolatainkat
is bővítettük az elmúlt tanévben. Partneriskola-
ként működünk együtt a felvidéki rozsnyói és
vajnai iskolákkal. Egyéves előkészítés előzte
meg annak az együttműködési megállapodásnak
az aláírását, amelyet a 30 éves rendezvénysoro-

zat ünnepélyes keretein belül kötünk két horvát
iskolával. Az Erasmus programhoz csatlakozva
vettük fel és építjük a kapcsolatot svéd, horvát
és lett iskolákkal. 
Minden évben sor kerül a kiemelkedő teljesítmé-
nyek elismerésére is. A tanév végén kerül át-
adásra az Év tanára díj, melyet a nevelőtestület
szavazata alapján adományozunk egy kollégá-
nak. A nyolc évig kitűnő tanulókat a Rákóczi pla-
kettel ismerjük el. Ballagáskor kerül átadásra a
Jó tanuló, jó sportoló díj, melyet iskolánk olim-
pikonjának, Kulcsár Anitának a tiszteletére ala-
pítottunk. A tanév Művészetis Tanulója címben
a művészeti iskolában kiemelkedő teljesítményt
nyújtó tanuló részesül.
Tanártársaimmal fő célunknak tekintjük tanítvá-
nyaink harmonikus, sokoldalú személyiségfej-
lesztését, a tehetségek kibontakoztatását, a kre-
atív, társadalmi szerepében hasznos, egyénileg
sikeres, erkölcsi és hitéletbeli normákkal bíró
emberek nevelését. Mindezt csak összehangolt
nevelő-oktató munkával lehetséges megvalósí-
tani. Figyelembe kell vennünk, hogy merre halad
a világ. Új típusú társadalmunk új típusú ember-
eket követel, ezért folyamatos változásra és meg-
újulásra van szükség a jövőben is. Állandóan
változó, rohanó világunkban nem könnyű meg-
felelni a kor kihívásainak, de erre minden peda-
gógusnak készen kell állnia, hiszen a jövő nem-
zedékét csak felelősséggel lehet nevelni és ok-
tatni. Hitvallásomat Németh László szavai hűen
tükrözik:
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek
nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam
kristályba.”

Ráczné Váradi Éva
igazgató

Évekkel azelőtt, hogy megnyílt az intézmé-
nyünk, világossá vált, hogy Szerencsnek új álta-
lános iskolára van szüksége a megnövekedett
gyermeklétszám miatt. Ez akkoriban közel 2000
főt jelentett. Mindenki örült, amikor 1986-ban
lerakták az iskola alapjait.
1987. február 1-jén kaptam a megbízatást a 3. sz.
iskola megszervezésére. Kimondhatatlanul sok
aggodalommal, utánajárással járt a munkám.
Több hátráltató körülmény jött közbe, ami aka-
dályozta az építkezést. A határidő szorított, mert
szeptember 1-jén szétvált a Hunyadi, és három
iskola kezdte meg az új tanévet. Mi persze dél-
utáni műszakban tanítottunk a szétszórt régi épü-
letekben. A bútorok leszállítása megtörtént, a
műszaki átadás megvolt, „csak” rendet kellett
csinálni, mindent helyére tenni. Szülők, nevelők,
dolgozók rohamtempóban dolgoztunk. De sike-
rült!! Nagy esemény volt ez Szerencs életében,
amikor október 13-án megnyílt az új iskola, 8
tanterem helyett 16 tanteremmel. Sok újdonság
volt: számítógépes terem 16 géppel, délután

külön napközis terem, úttörőszoba (foglalkoztató
– játszóterem) szülői – nevelői fogadó. Nagy
aula, az emeleten zsibongó, sok szabad tér – ami
addig csak álom volt. Konyhánk, gyönyörű étte-
remmel, ahol nemcsak ebédeltek, de tízóraiztak
és uzsonnáztak is a gyerekek. Könyvtár olvasó-
teremmel. Akkora épület volt, hogy eleinte elté-
vedt benne felnőtt és gyerek egyaránt. Nemcsak
az épület, hanem a lelkek, amit lakói magukban
hordoztak, az is felemelő volt. Mindenki hittel,
reménnyel, bizakodással, elszántsággal dolgo-
zott. Emberléptékű iskolát akartunk, ahol a gyer-
mekek érdekében szülő – nevelő együtt dolgo-
zik. Bizonyítani akartuk elhivatottságunkat a
jobb nemzedék nevelésében. 30 év elteltével el-
mondhatom, hogy ezt megvalósítottuk. Sok te-
hetséges tanár dolgozott ennek érdekében. Mi
voltunk a legfiatalabb életkorúak, sok kezdő pe-
dagógussal, de itt voltak velünk az idősebb ge-
neráció tagjai is, akik közül néhányan már nin-
csenek az élők sorában, de emléküket őrizzük.

folytatás a 3. oldalon.

Emlékek a 3. sz. iskola
megnyitása kapcsán
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Sok nehézséggel járt az indulás. Nem volt utunk, telefonunk,
messze voltunk a várostól, erre busz nem járt. Az 50 m2-es tante-
rembe alig fért be a 40-42 fő. Együtt kellett tornázni fiúknak, lá-
nyoknak. De volt zeneiskolánk, orosz nyelvi tagozatunk, néptánc
tanításunk, számítástechnikánk és …és váltócipőnk! Kitűnő
konyhánk, pedagógiai asszisztenseink (ez is újdonságnak számí-
tott akkoriban). Iskolatitkárunk kiválóan segítette munkámat. 
Iskolánk hírnevét növeli az a sok növendék, akik innen kikerülve
megállják helyüket a mindennapok munkájában, vagy országosan
ismertek lettek, vagy tanulmányaikat befejezve visszajöttek taní-
tani a kibocsájtó intézménybe.
Tudnék sok mindent mesélni még erről a számomra oly kedves
intézményről, de most ennyi elég. Munkámat mindig a gyermek-
szeretet, az emberekbe vetett bizalom vezérelte. A tanításban én
soha nem fáradtam el, szerettem volna megtanítani mindig valami
újat, vonzót. Megmutatni az élet szép oldalát, bebizonyítani azt,
hogy minden gyermek tehetséges valamiben, csak hinni kell ön-
magában.

Naszrainé Sárossi Eszter
volt igazgató

Amikor felkérést kaptam, hogy vessem papírra
gondolataimat, kicsit zavarba jöttem. Nem tud-
tam, miről írjak, milyen terjedelemben, hiszen az
iskola élén eltöltött 20 év alatt annyi minden tör-
tént. Kiragadni a legfontosabbakat nehéz feladat.
Úgy, hogy ne legyek hivalkodó, de álszerény
sem, és minden benne legyen, amit szeretnék.
Így megpróbáltam az érzelmeimen keresztül em-
lékezni.
Emlékszem, akkor megbízott járási úttörőelnök
voltam. Ma már ez nem érdem, de úgy gondo-
lom, nem kell mindent elsöpörni, ami értéket
adott a gyerekeknek. A város kiemelkedő spor-
toló gyerekeivel 3 hetes jutalomtábort kaptunk
akkor Németországba. Amikor hazafelé jövet
Budapestre érkeztünk, egy szülőtől hallottam a
város terveiről. Meglepődtem és hatalmas meg-
tiszteltetést éreztem. Soha nem voltak ilyen am-
bícióim. Úgy gondoltam azonban, ha mások al-

kalmasnak találnak, el kell fogadnom a kihívást.
1988. augusztus 15-én egyéves felhatalmazást
kaptam megbízott igazgatóként az akkor 3. sz.
általános iskola élére. Majd kétszer 5 éves és
végül 10 éves kinevezés következett a városve-
zetés, a képviselőtestület és kollégáim támoga-
tásával. A felkéréskor elgondolkodtam, hogy mi-
lyen vezető legyek. Az lebegett előttem, hogy
soha ne kövessek el olyat, amit beosztott peda-
gógusként nehezményeztem. Nem tudom, ez
mennyire sikerült. Nem volt ez könnyű. Heves,
kicsit talán türelmetlen, de igazságos, munkáját
és kollégáit szerető emberként két irányba meg-
felelni nem egyszerű. A kollégák és a felsőbb ve-
zetés elvárása nem mindig egyeztethető össze.
Vezetőtársaim Rónavölgyi Endréné (Tünde),
Iveszics Györgyné (Etelka) és később Orosz Ti-
borné (Ani) mindenben segítettek. Jól kiegészí-
tettük egymást. Gyakran befejeztük egymás

mondatait, gondolatait. A tantestület tagjai, akik
részben az anyaiskolából jöttek, részben vidéki
iskolákból érkeztek, nagyon jó partnereink vol-
tak. Akkor sem és ma sem értem, hogy ismeret-
lenül hogyan jelenthették ki, hogy mi vagyunk a
harmadik. Az, hogy ez nem így volt, tények bi-
zonyítják. Számos városi vezető iskolánkból ke-
rült ki. A Nevelési Tanácsadó mindkét vezetője,
ezen intézmény szakemberei, két polgármester
és az oktatási osztályvezető is iskolánk pedagó-
gusa volt. Ez az elnevezés előnyünkre és hátrá-
nyunkra is szolgált. Hátrányunkra azért, mert a
külső megítélés a munka ismerete nélkül veszé-
lyes tud lenni. Előnyös volt azért, mert munká-
jukat, gyerekeket szerető kreatív, céltudatos kol-
légákkal dolgozhattam. Nem volt olyan, amit ne
csináltak volna meg, hogy bebizonyítsák, min-
denki tévedett velük szemben.

folytatás a 4. oldalon.

Emlékeim egy csokorban

A tantestület 1997-ben.
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folytatás a 3. oldalról.

A közösségkovácsoló eseményeink: az aulában
felállított fenyőfa feldíszítése, az újévi koccintás,
a bálok, a pihenést szolgáló nevelői társalgó és
kirándulások hozzájárultak ahhoz, hogy egy
irányba húzzuk azt a bizonyos szekeret. Jutalmat
akkor sem igazán tudtunk adni. Nagyon jólesett,
amikor egy elismert pedagógus kolléga azt
mondta: „Nem baj, ha nem tudsz fizetni, csak
vedd észre, hogy dolgozunk!” Ez ma is a fülem-
ben cseng. Az iskolavezetés munkáját nem az
jellemezte, hogy a jó ötlet, ha mástól jön, nem
jó! Így vezettük be az angol és később a német
tagozatot (Iveszicsné Etelka javaslatára), a min-
dennapos testnevelést és ezen belül a kötelező
néptáncot (Mikolai Zsóka irányításával). Har-
kályné Kovács Katalin nevéhez fűződik a drá-
majáték fakultációban történő oktatása. Nekünk
vezetőknek az volt a feladatunk, hogy elnyerjük
a város vezetőinél ennek megvalósítását. Szeren-
csére valamennyi polgármester és képviselőtes-
tület támogatását elnyertük. Amikor a Nemzeti
Alaptanterv kötelezően előírta a dráma, a nép-
tánc oktatását, nálunk már működött. Újabb nagy
változás életünkben a 2000-es év volt. Akkor
már minden vállalt munkáért plusz normatívát
igényelhettünk. Eddigi tapasztalataink felhasz-
nálásával létrejött az angol-magyar két tanítási
nyelvű és művészeti iskolai képzés. A képzőmű-
vészeti tanszak alapját az addig is kiemelkedő
eredményeket elérő rajzoktatás szolgálta,
Schlosszerné Piró vezetésével. Mindezen mun-
kák mellett kollégáim továbbtanultak, képezték

magukat, hogy képzettségük megfelelő legyen a
régi- új elvárásokhoz. Elértük ezáltal, hogy a mi-
nősítéseknél, ahol a szakmai munka, az eszköz-
tár és képzettség egyaránt számított, kiváló mi-
nősítést kaptak művészeti tanszakjaink. Egyre
többen tettek nyelvvizsgát, szaktárgyi és sport-
versenyeken gyakrabban végeztek tanítványaink
az első három helyen. Országosan elismert spor-

tolók, művészek, pedagógus kollégák és szak-
emberek kerültek ki kezeink közül. A rengeteg
ünnepély, gála, ballagás, fellépés is hozzájárult
elismerésünkhöz. Mindig, mindenkire lehetett
számítani. Büszke voltam és mai is vagyok
rájuk!
Azt szokták mondani: „A jó vezető nem irigy, ha
az utódlás kérdése felmerül, hanem kineveli utó-
dait.” A jelenlegi vezetés céltudatos felkészülés-
sel jutott oda, ahol most van. Ráczné Váradi Éva
utolsó éves tanítóképző főiskolásként fogadta el
megkeresésünket. Majd folyamatosan tanult.
Azt, amire az iskolának szüksége volt. Fontos
volt, hogy a változások közepette is megtarthas-
sunk mindenkit, ezért olyan területen képezték
magukat, amit a törvényi előírások és az iskola
érdeke megkívánt.
Munkás, de gyönyörű 20 év volt. Ne tűnjek sze-
rénytelennek, de az iskola életem fő műve! 
A környezet kialakításától, a személyi-tárgyi fel-
tételek megteremtéséig, a belső tér szépítéséig.
Mindig a közös akarat, közös munka és szakma-
szeretet, egymás megbecsülése dominált. Nem
létezhettünk volna segítőink, a megbízható, pon-
tos titkárnőnk, gazdaságis kollégáink (Gizike,
Zsuzsa, Erika) nélkül, a technikai személyzet,
konyhások és takarítók is második otthonuknak
tekintették az iskolát. Köszönöm, hogy vezető-
tök lehettem. A teljesség igénye nélkül – hiszen
bizonyára sok minden kimaradt, amiért elnézést
kérek –, gondolataim, érzéseim ezt hozták ki be-
lőlem! 
Lassan 10 éve, hogy nyugdíjba vonultam. A sors
más városba vezetett, de figyelemmel kísérem a
város és az iskola életét.
Ma is rengeteget és eredményesen dolgoztok.
Gratulálok! 

Végezetül boldog 30. születésnapot 
és hosszú, eredményes éveket kívánok 

nektek szeretettel!

Kulcsár Sándorné Kati 
nyugalmazott címzetes igazgató

Számomra nagyon jóleső érzés visszapillan-
tani az elmúlt 30 évre. Annál is inkább, mert
kezdettől fogva az iskola nevelőtestületének
tagja vagyok. Most mégis úgy gombolyítom
emlékeim fonalát, mint az iskola volt igazga-
tója.
Számadáskor mindig igyekszik az ember vé-
giggondolni a múlt eseményeit. Hosszú és
küzdelmes időszak zárult le, amikor a
2008/2009-es tanévben, mint Szerencsi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény, Óvoda és Bölcsőde működtünk. 
Az intézmények egyesítésével közelebb kerül-
tek hozzám a pedagógus kollégák mindegyik
telephelyen. Eredményekben korábban sem
szűkölködtek az intézmények, de az együttes
munka jó gyümölcsöket termett, még ha nehéz
is volt az összecsiszolódás, és csak rövid
három évig tartott.
Közösen indultunk az IKT (Információs és
Kommunikációs Technológia) megismerésé-
nek útján. Az Apáczai Kiadó segítségével tar-
tottunk interaktív tábla bemutatót, ma pedig
szinte minden tantermünkben használhatjuk.
Emlékezetes, hogy ebben az időszakban indult
a Hajnali Néptánc Egyesület is útjára. Az iskola

befogadta és segítette az egyesület működését.
Ápoltuk a már kialakult hagyományainkat,
megemlékeztünk Rákóczi Zsigmond halálának
400. évfordulójáról. Nemzetközi kézműves tá-
borba juthattak el a gyerekek a szlovákiai Vár-
hosszúrétre, ahol jó kapcsolat alakult ki, amely
ebben a tanévben a nevelőtestület látogatásá-
val folytatódott.
Fel sem lehet sorolni a tartalmas és vidám ese-
ményeket. Most mégis egy kevéssé vidámat
említek: ekkor volt a környékünket is érintő
nagy árvíz a Sajón és mellékfolyóin. Kollégá-
immal egyként segítettük az árvízvédelemben
fáradozók elhelyezését és ellátását.
Csak erről a három évről is mennyi az emlék!
Igyekeztem megőrizni emlékezetemben mind
a harmincat, mert a legtöbb pillanata szá-
momra ma is kedves.
Végezetül álljon itt mindenki számára egy bib-
liai tanítás:
„…titeket pedig az Úr gyarapítson és gazda-
gítson szeretetben egymás és mindenki
iránt…” 1 Thesszalonika 3,12

Fábián Ottóné
volt igazgató

Kedves Olvasók, Gyerekek,
Szülők, Kollégák!



Intézményünk, a Sze-
rencsi Rákóczi Zsig-

mond Református Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 2011-től Működik Akkreditált Ki-
váló Tehetségpontként. Az évek során többcélú in-
tézményünk adottságaira alapozva kibővítettük
kínálatunkat és jelenleg hat képességterületen
végzünk tehetségazonosítást, hatásvizsgálatot, te-
hetséggondozást: matematika-logikai, nyelvi,
testi-kinesztetikus, téri-vizuális, zenei, valamint
interperszonális területeken. A Szegedi Tudo-
mányegyetem partneriskolájaként az oktatásku-
tató és fejlesztő tanszék által kidolgozott online
tesztek segítik tehetséggondozó munkánk ered-
ményességének visszaigazolását. Tehetségműhe-
lyekkel, táborokkal, témanapokkal és hetekkel,
gazdagító programpárokkal igyekszünk tehetség -
ígéretes tanulóinkat megtalálni, és fejleszteni.
Együttműködő partnereink a tehetséggondozás te-
rületén a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium
Arany János Tehetség Programja, valamint a Ti-
száninneni Református Egyházkerület intézmé-
nyei. Nemzetközi partnereink: Svédország, Hor-
vátország és Szlovákia oktatási intézményei. 

Folyamatos tanácsadással segítjük a szülőket
gyermekük előrehaladásának egyengetésében. 
A MATEHETSZ tutor programjában mintegy 
24 tanulónk vesz részt az országos tehetségháló-
zatban. Iskolánk tehetség koordinátora a Felső-
magyarországi Református Tehetség Tanács titká-
raként hazai és nemzetközi intézményekben is se-
gíti az akkreditációk lebonyolítását, a tehetség-
gondozás megvalósulását, gyakorlati és szakmai
tapasztalatok átadásával, konferenciák szervezé-
sével. Tehetséggondozó munkánkat pályázatok
segítségével támogatjuk a Nemzeti Tehetség
Program, a MATEHETSZ és ERASMUS pályá-
zatokon való rendszeres részvétellel.
Mindezen szerteágazó, odafigyelő és rengeteg
eredményt felmutató munkánk elismeréseként
Ráczné Váradi Éva igazgató szeptember 2-án, az
országos református tanévnyitó ünnepségen meg-
bízó levelet vehetett át. A Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerületben a Felső-magyarországi Te-
hetségsegítő Tanács Kistérségi Tehetség Központ-
jává váltunk. Feladataink között szerepel a térség

intézményeiben, határon innen és túl folyó tehet-
séggondozó munka segítése, mentorálása, össze-
fogása. Igyekszünk a megtisztelő, felelősségteljes
feladatnak legjobb tudásunk szerint megfelelni.
Tapasztalatainkkal, szakmai tudásunkkal a több
évszázados múltra visszatekintő református tehet-
séggondozás szellemiségét továbbvinni, erősíteni.

Derda Péterné igazgatóhelyettes,
tehetség koordinátor

Kistérségi tehetségközpont lett 
a Rákóczi iskola
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Iskolánk kezdetektől az idegen nyelvi képzést te-
kintette fő profiljának. Az orosz nyelv verseny és
nyelvvizsga sikerei, valamint a nyelvtanárok haj-
landósága a nyelvi átképzésben való részvételre le-
hetővé tették az angol és német nyelvre való áttérés
után is az idegen nyelvi orientáltság folytatását.
Bár akkor még nem tudtuk, de már a kéttannyelvű
oktatásra való felkészülést jelentette az angol
nyelvoktatás bevezetése az első osztályban 1991-
ben. A tanulók és tanárok lelkesedése, a nyári
angol napköziotthon iránti nagy érdeklődés, a
nyelvi délutánok, versenyek előre vetítették a be-
indult program várható sikerét. Az igazi eredmé-
nyességre 8 évet kellett várni, amikor a 14 éves di-
ákok az általános iskola befejezése előtt sikeres kö-
zépfokú nyelvvizsgát tudtak tenni. A következő
évek eredményessége még jobb lett, igazolva
ezzel, hogy az újszerű elképzelés – a gyerekek kis-
gyermekkortól való nyelvi oktatása – működik.
Az első kéttannyelvű osztály beindítását sok elő-
zetes tapasztalatcsere, módszertani megbeszélés,
pedagógiai és pszichológiai tájékozódás előzte
meg. Az iskolavezetés, a szaktanárok, tanítók ki-
álltak a program mellett. Az akkori városvezetés
is jól érzékelte, hogy az oktatásban az idegen nyelv
ismeretének egyre nagyobb jelentősége van. 
A szükséges feltételek biztosítása, megfelelő elő-
készületek megtétele után a 2000/01-es tanévben

kezdetét vette ez az akkor még országosan is új-
szerűnek tűnő oktatási program az iskolánkban. 
A megfelelő tanterv mellett szükség volt jól kép-
zett tanárokra, tanítókra, akik a sokszor komoly
plusz terheket jelentő órai munkára való felkészü-
lés mellett vállalták a gyerekek versenyre felkészí-
tését, a felsőbb évfolyamokon a nyelvvizsgára való
előkészítést is. Mivel az angol nyelv oktatásán
kívül sok szaktárgyat is angol nyelven kell tanulni,
ez is alapos előkészületeket kíván meg minden
szaktanártól. Az úttörő szerep nem olyan könnyű.
Sokszor eleinte még a tankönyv vagy más eszkö-
zök hiánya is nehezítette a munkánkat. 
Iskolánk a kezdetektől részt vett a megyei, ill. or-
szágos kéttannyelvű iskolák szervezeteinek a mun-
kájában. Igyekeztünk minden alkalmat megra-
gadni, hogy a tanárok, tanítók minél több szakmai
tapasztalatcserén, bemutató órán fejleszthessék
módszertani és nyelvi ismereteiket, melyeket aztán
az óráikon a gyakorlatban is alkalmazhattak. Isko-
lánk is szervezett számos tankönyvbemutatót, be-
mutató órákat, tapasztalatcserét, sőt nemzetközi
konferenciát is a témában. Jó kapcsolatokat alakí-
tottunk ki az angol nyelvkönyvek kiadóival, akik
bemutatókkal, ajándékkönyvekkel támogatták a
munkánkat. Sok nyelvi versenyre kísértük el tanít-
ványainkat, de iskolánk is számtalan megyei két-
tannyelvű verseny helyszíne volt. Büszkék lehe-

tünk eredményeinkre, hisz minden esetben 2-3
első helyezéssel tértünk mindenhonnan haza. Volt
ebben egyéni és csapatverseny, szépkiejtési és
szaktárgyi verseny egyaránt. 
A kéttannyelvű oktatás eredményességéhez a szü-
lők segítsége is hozzájárult: támogatták ezt az ok-
tatási formát, segítették az osztályfőnökök, szak-
tanárok munkáját. Figyelemmel kísérték a két -
tannyelvű iskolai programokat, érdeklődtek a
gyermekek előrehaladása iránt, kicsit „irigykedve”
a csöppségekre és nagyobbakra, akik külföldön
képesek voltak az étteremben rendelni, vagy pár
szót váltani idegenekkel a nyaraláskor. Igazi tudás-
próba volt az is, amikor Angliába látogattunk. Ott
már a valós helyzetekben kellett alkalmazni mind-
azt, amit az órákon „eljátszottunk”. 
Amikor korábbi tanítványaink sikereiről hallunk,
az megerősít, hogy helyes döntést hozott az akkori
iskolavezetés, hogy jó és eredményes az elkezdett
oktatási program. Valóban olyan gyakorlati isme-
retekkel, olyan képességekkel és készségekkel fe-
jezik be tanulóink az általános iskolát, amely jó ala-
pot biztosít az akár angol nyelven való továbbha-
ladáshoz, akár újabb idegen nyelvek elsajátításá-
hoz. Ma már senkinek sem kell bizonygatni, mi a
jelentősége egy idegen nyelv jó, alkalmazni képes
tudásának. Mért ne tanulnánk könnyedén, játszva,
görcsök és félelmek nélkül?! Iveszics Györgyné

Az idegen nyelvi képzés kezdeteiről

A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
az első osztálytól kezdve távlati célunk az, hogy a gyerekek a lehető legna-
gyobb számban középfokú (B2) komplex nyelvvizsgát tegyenek a 8. évfo-
lyam végére. Ezért dolgoztunk ki egy olyan vizsgarendszert, melynek kere-
tén belül a diákok a 4. évfolyamtól kezdve minden évben számot adnak tu-
dásukról. Megtapasztalják a felkészülés folyamatát és azt, hogy adott idő
alatt képesek legyenek egy szintjüknek megfelelő feladatsort eredményesen
megoldani. Ez a rendszer a vizsgadrukk leküzdésére is rendkívül hasznosnak
bizonyult, mivel saját tanáraik vizsgáztatják a gyerekeket 4. osztályos ko-
ruktól kezdve, így 14 évesen már éles nyelvvizsgahelyzetben is könnyedén
veszik az akadályt. Bármilyen idegen nyelvi környezetben helytállnak és ké-
pesek alkalmazni a megszerzett tudást.
Diákjaink regionális, megyei, országos és nemzetközi versenyeken is sike-
resen szerepelnek. Büszkélkedhetünk nemzetközi novellaíró verseny 2. he-
lyezettel, országos Jane Haining verseny 1. helyezettel, országos szépkiejtési
verseny dobogósaival. Minden évben bejutnak és élmezőnyben végeznek
tanulóink a Langwest Országos Tehetségkutató, illetve a Budapesti Műszaki

Egyetem által szervezett London Bridge Országos Tesztversenyen. Legel-
hivatottabb tanulóink felsőfokú (C1) nemzetközi komplex nyelvvizsgával
zárják az általános iskolai két tanítási nyelvű képzést. Igazán büszkék va-
gyunk rájuk. Angol Nyelvi Munkaközösség

Út a sikeres nyelvvizsgához
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A feladatellátás nemcsak a város, hanem a körzet
diákjaira is vonatkozott. Így az új önálló intéz-
mény három közeli településen /Erdőbénye, Me-
gyaszó, Prügy/ hozott létre kihelyezett tagozatot,
valamint zeneóvodai csoportokat. A zeneóvodai
képzés a vidéki településeken is beindult. Ez volt
hivatott a folyamatos utánpótlást biztosítani. 
Az általános iskola megalakulásakor (1987) az
ének-zene emelt szintű oktatását kapta feladatul. 
A zeneiskola jelenléte lecsökkentette az igényt az
emelt szintű képzés iránt, így rövidesen megszűnt
az oktatás. A művészetek iránti elkötelezettség
azonban megvolt az általános iskola vezetésében,
ezért először a néptánc, a képzőművészet, majd a
drámajáték oktatását vezette be. Ez alapozta meg a
későbbi művészeti oktatást tánc,- képző és iparmű-
vészet, valamint színjáték tanszakokon. Kezdetben
kihelyezett tagozatként, 2000-től önálló alapfokú
művészetoktatási intézményként. A tanulószám fo-
kozatosan növekedett. A létszámnövekedéssel gya-
rapodott a hangszerek száma, egyre több, eddig
még nem oktatott hangszerrel ismerkedtek meg nö-
vendékek (zongora, furulya, trombita, hegedű, gor-
donka, fuvola, klarinét, szaxofon, vadászkürt, te-
norkürt, tuba, gitár, fagott, harsona, oboa). Folyta-
tódott a zeneóvodai és elméleti képzés is. Tanítvá-

nyainknak egyre több lehetőséget biztosítottunk az
együttzenélésre. Megalakult a fúvószenekar, kama-
raórákkal segítettük a felkészülést. Jelenlegi és volt
tanítványaink az iskolai gyermek és a Fanfár Fiatal
Fúvósok Egyesülete néven szereplő ifjúsági fúvós -
zenekarban zenélhettek.
2007 a változás éve volt a város közoktatásában.
Ekkor került sor az intézmények átszervezésével
az alapfokú oktatás összevonására. A bölcsőde, az
óvoda, az általános iskola és alapfokú művészet-
oktatás egy igazgatás alatt, intézményegységen-
ként működött tovább. A leglényegesebb változás
az volt, hogy a két intézményben működő zenei
és egyéb művészeti képzés egy intézményegység-
ben folytatta munkáját a a zeneművészet, táncmű-
vészet, színművészet – bábművészet, képző és
iparművészet művészeti ágakban.
A képzés bővült a népi ének, népi furulya oktatá-
sával is.
Jelenleg 20 pedagógus foglalkozik a 446 művé-
szeti képzésben résztvevő tanulóval. A 2007-ben
lefolytatott vizsgálatok alapján „kiválóra minősí-
tett alapfokú művészetoktatási iskola” cím tulaj-
donosai lettünk.
Az igazán nagy, pozitív változást a 2012-es esz-
tendő hozta intézményünk életébe. Egy sikeres
pályázatnak köszönhetően az önkormányzat az is-
kolánk szomszédságában lévő óvoda épületéből
egy zeneiskolát alakított ki. Itt jelenleg hét kisebb

hangszigetelt terem várja a hangszeres növendé-
keket, valamint két nagyobb méretű helyiség,
amely a csoportos órák megtartására alkalmas. 
A legnagyobb vágyunk teljesült ezzel, hiszen évek
óta vártunk már egy olyan helyre, ahol zavartala-
nul, gyönyörűen felújított épületben, XXI. századi
körülmények között tudjuk végezni oktató-nevelő
munkánkat.
A munkaszervezés eddig is nagy körültekintést
igényelt, hogy az általános iskolai oktatást, a zenei
és egyéb művészeti képzést úgy tudjuk megszer-
vezni, hogy ne sérüljön a feladatellátás.
A tanulás mellett a sikerélmény megszerzését is
segítjük a versenyek, fellépések alkalmával.
Évente több alkalommal rendezünk növendék és
tanári hangversenyt, ahol a szülők büszkén hall-
gatják gyermekeiket. Megtanítjuk őket a művé-
szetek szeretetére, tiszteletére. Alapítványunk se-
gítségével 50-100 %-os térítési díj kedvezményt
is biztosítunk az arra rászorulóknak. Hangszerköl-
csönzéssel is segítjük a zenetanulást, a művészeti
táborokban pedig a tábori élmény mellett bővülhet
tanítványaink ismerete. A város kulturális életében
is szerepet vállalunk, ünnepségeken színesítjük a
programot, és önálló gálaműsorokkal is fellépünk.
Képzőművészeti kiállításokat szervezünk volt és
jelenlegi tanítványaink munkáiból. Sikeresen ve-
szünk részt körzeti, megyei, országos, nemzetközi
tanulmányi versenyeken. Testvérvárosi kapcsola-
tunk révén szerepeltünk már Rozsnyó, Malchin és
Hesperingen városokban is. 
A köznevelési törvény által előírt kötelező eszköz-
rendszerrel rendelkezünk, de hangszerparkunk el-
avult, így célul tűztük ki, hogy szponzorok segít-
ségével minden évben vásároljunk 2-3 darab jó
minőségű hangszert. 
A művészetek semmihez nem fogható emberne-
velő szerepe fontos az országnak, a helyi közös-
ségnek, a szülőknek és a gyerekeknek. Az ilyen
iskolák nem csak azokat a gyerekeket alakítják,
akik az órákat látogatják, hanem teljes környeze-
tükre hatással vannak. Felemelkedni, sikereket el-
érni csak kiművelt emberfővel lehet. Iskolánk leg-
főbb feladata a különböző művészeti értékek köz-
vetítése. Célunk, hogy a művészetek iránt elköte-
lezett tanítványok, emberek legyenek belőlük.

Harkályné Kovács Katalin
igazgatóhelyettes

Az intézményes zenei oktatás 1986.
szeptember 1-jén kezdődött meg
Szerencs városában. Akkor még
zongora, furulya és elmélet tansza-
kon indult be a képzés 29 tanulóval.
Az intézmény a sárospataki Állami
Zeneiskola szerencsi kihelyezett ta-
gozataként, a 3.sz. Általános Iskola
épületében kezdte meg a működé-
sét. Az egyre nagyobb érdeklődés
szükségessé tette a hangszerek bő-
vülését ill., hogy most már önálló
intézményként működjünk tovább.
1991. január 1-jén a város képvise-
lőtestülete határozatával szakmai-
lag önálló, gazdaságilag a 3-as egy-
séghez tartozó zeneiskola működé-
sét jelentette be, helyileg továbbra
is a 3. sz. Általános Iskolában.

Művészeti oktatás iskolánkban
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1987 szeptemberében a tanórákat, így a testnevelés órákat is a volt Hunyadi
Iskolában tartottuk délutánonként. Nagyon vártuk, hogy birtokba vehessük
az új iskolánkat. Az októberi beköltözés előtt a tantestület és néhány segí-
tőkész szülő több alkalommal segített a berendezési és takarítási munká-
latokban. Átadáskor a tornateremben a födémen, az oldalfalakon és a pad-
lózaton kívül más nem volt. Cukorgyári dolgozókkal és szülői segítséggel
szereltük fel a bordásfalakat, mászórudakat, köteleket, gyűrűhintákat, pa-
lánkokat és festettük fel a pályák vonalait. Sportudvarunk akkor még nem
volt. A tornaterem mellett több méter magas salaktömbök meredeztek. Két
év múlva ezek helyén kezdődött el a szabadtéri sportpályák kialakítása.
Az órákat 1996-ig – a Hunyadi iskola megszűnéséig – két testnevelő: Kul-
csár Sándorné és Nagy Lajos látták el. Az intézményi összevonást köve-
tően Kulcsár Sándor is bekapcsolódott a sportéletbe. Jelenleg a megemel-
kedett óraszám miatt már négyen látjuk el a tanórákat, ezen felül a délutáni
foglalkozásra plusz segítségünk van egy szabadidő-szervező személyében.
Ebben az évben az iskolák közötti diákolimpia versenyeken kosárlabda,
labdarúgás, kézilabda, röplabda, atlétika, úszás, birkózás sportágakban ve-
szünk részt. Legeredményesebb sportágaink a kosárlabda, a labdarúgás, a
kézilabda, az úszás és a birkózás. Ezekben országos helyezéseket értünk
el. Területi és megyei diákolimpiákon több száz érmet gyűjtöttünk atlétikai
versenyeken. Sikeresen szerepeltünk súlyemelésben, asztaliteniszben, já-
tékos sportversenyeken, valamint indultunk szertorna, műlesiklás és triat-
lon versenyeken is. Rákóczis diákjaink a városi sportegyesület szinte min-
den szakosztályában megtalálhatók, rendszeresen edzenek és eredménye-
sen versenyeznek. Az így megszerzett tudást az iskolák közötti versenye-
ken kamatoztatják.
2017-ben iskolánk sportlétesítményei többet fejlődtek, mint a megelőző
30 évben. Megújult a tornatermünk (sportpadló, kosárpalánkok, gyűrűk,
árnyékolástechnika, ütközőfal), kialakításra került egy új spinning terem,
létesült egy fallabda és kondicionáló terem, a belső udvarunk műfüves bo-
rítást és egyedi árnyékolástechnikát kapott. Mindezekre nagy szükségünk
van, mert a rossz időjárás esetén is szeretnénk aktív, változatos mozgás-
formákkal megismertetni, megszerettetni tanítványainkat.
Az itt eltöltött 30 évem alatt sajnos az atlétika versenyek kivételével min-
den versenyt más helyszínen kellett megrendezni. Ezért az első perctől sze-
rettem volna egy olyan tornateremben dolgozni, ahol a gyerekeink sok-
sok verejtékes edzés után a versenyeken megmutathatják iskolatársaiknak,
tanáraiknak, szüleiknek is, hogy mire képesek. A 30 éves álom talán valóra
válik és a közeljövőben gyönyörű lelátóval ellátott tornacsarnok épül is-

kolánk udvarán. Ehhez viszont az SZVSE és az önkormányzat segítségével
beadott pályázatunkat – amit a kerületi egyházközség támogat –, sikeresen
kell, hogy elbírálja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. A rá-
kóczis diákok nagyon megérdemelnék!

Nagy Lajos

Sportélet a Rákócziban
– kezdetektől napjainkig –
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Ilyenek vagyunk most…
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Ilyenek vagyunk most…
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Üzenet egykori iskolámba
A rákóczis diákoknak azt kívánom, hogy élvezzék min-

den pillanatát a diákéveiknek, legyenek büszkék arra,

hogy ők rákóczisok, használják ki az iskola által felkí-

nált lehetőségeket, higgyenek tanáraikban, vegyék észre

a mindennapi csodát, ami velük történik ebben a szépen

felszerelt, jó pedagógusokkal rendelkező iskolában! 

Én is innen indultam, és minden lehetőséget megkaptam

arra, hogy nagy álmom teljesüljön, hogy pár év múlva

magyar-rajz szakos tanárként taníthassam a gyerme -

keket, felismerhessem én is tehetségüket, és olyan peda-

gógus legyek, mint akik engem tanítottak a Rákócziban.
Pelbárt Enikő egyetemi hallgató

Sok-sok boldog születésnapot, sok jó és

huncut diákot, boldog, mosolyokban,

napsütésben, gyerek és felnőtt kacajok-

ban, örömkönnyekben, ölelésekben gaz-

dag éveket kívánok! Jelenlegi rákóczisok!

Legyetek büszkék rá, hogy rákóczisok le-

hettek! Köszönöm Rákóczi iskola, rákó -

czis tanáraim, diáktársaim, hogy a mai

énemnek lehet egy rákóczis diák oldala.

Tallár-Derda Krisztina

pszichológus, grafológus

Egyetemistaként érzem igazán, hogy milyen klassz

is volt negyed nyolckor ébredni reggelente és besé-

tálni a Rákóczi iskolába. Szívesen emlékszem vissza

a sok közös élményre, barátaimra, osztálytársa-

imra, az erdei iskolákra, táborokra, kerékpártú-

rákra. Nemcsak hazánkat ismertük meg, hanem

Londonban, Brüsszelben és Párizsban is jártunk.

Ha mostani budapesti és Bécsben élő barátaimnak

mesélek iskolás éveimről mindig megkérdezik: hol

van ez a hely, ez a klassz iskola? Ilyenkor én büsz-

kén válaszolok: Szerencsen a Rákóczi.

Kusinszki Dávid

bécsi Gazdasági Egyetem hallgatója

Én az iskolába nem nyolc évig jártam, de az a
három év mindent felülmúlt számomra. Ebben az
iskolában támadt fel a művészet iránti érdeklő-
désem (ezzel is mentem tovább). A tanárok na-
gyon jók voltak. Biztattak, ha kellett. Mint amikor
nem akartam fellépni március 15-én, de Czina ta-
nárnő és Harkály tanárnő biztatott, és nagyon
nagy sikernek örvendett a műsor. Vagy Derda ta-
nárnő, aki mindig biztatott a művészeti pályá-
mon. Szóval minden tanárnak, aki biztatott,
annak köszönöm! Az iskolát a ballagás után szo-
morúan hagytam el, ide kötöttek az emlékek. Ha
tehetném, most is ide járnék. Szóval ti, akik még
ide jártok, becsüljétek meg azt, hogy rákóczis di-
ákok lehettek, mert ez nem csak egy iskola, ez
egy kis család! Sztankovics Zalán

Sok kedves emléket tudok felidézni az iskolában eltöltött 8 évről, kiváló peda-gógusokról, színvonalas közösségi programokról. Úgy gondolom, a tananyagoktatásán kívül még nagyon fontos dolgokat tanultam meg ebben az iskolában,melyek a nagybetűs életre készítettek fel. Úgy érzem, hálás köszönettel tartozomminden pedagógusnak, aki tanított és támogatott. Külön megemlíteném a Kul-csár házaspárt, akik a sport szeretetét adták át, ezáltal kitartásra és bátorságratanítottak. Legkedvesebb emlékeim közé tartoznak még a drámaórák, amelyekönfeledt kikapcsolódást nyújtottak számunkra, miközben „Kati maci lelkisegélyszolgálata” a gyermeteg lelkivilágunkkal is törődött, meghallgatta érzéseinket,kíváncsi volt gondolatainkra, jó tanácsokkal látott el. Most, hogy immár a kis-lányom is a Rákócziban kezdte meg tanulmányait, örömmel tapasztaltam, hogyaz évek során milyen sokat fejlődött ez az iskola, lehetőségek tárháza nyílikmeg a gyermekek számára, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, kipróbál-hassák, megismerhessék önmagukat. Bízom benne, hogy ő is hozzám hason-lóan szép emlékekkel fog gazdagodni az itt eltöltött évek során. 
Weiszné Czibik Anita

Ahogy felnőttem, rájöttem, hogy nem egy pedagó-
gusnapra vett vágott virág számít az életben,
hanem, hogy elmondjuk és kimondjuk, hogy köszön-
jük a kedves mosolyukat, a végtelen türelmüket és
a legfontosabb dolgot, amit továbbadtak nekünk,
diákoknak. Azt a dolgot, amit teljesen mindegy,
hogy a takarító Erzsike néni, Isten nyugosztalja,
Mezei Zsófika néni, vagy Jézus hirdet: a szeretetet.
És ha ezt mi is továbbadjuk, ahogy az itt dolgozók
teszik, máris jobb hely lesz ez a világ, ahol a mi
gyerekeink is jóízűen ehetnek sárkánylevest a men-
zán és várhatnak minket napközi után az aulában. 

Batta Donáta
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