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 „Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az 
egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nél-
kül élni.“  (Márai Sándor)  
 
„Van a csoda... Kará-
csony csodája. Amire 
várunk. És ami telje-
sedik. De ez a csoda 
nem a színes szala-
gokkal átkötött dobo-
zokban rejlik. Nem a 
feldíszített zöld fe-
nyő alatt találod.     
Ezt a csodát másutt 
kell keresni, másutt 
lehet megtalálni. Ez 
a csoda a kedves sza-
vakban, őszinte, 
szívből jövő kívánsá-
gokban, szerető érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő háromszázhatvan-
öt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis 

ezek. Csak ezek... Ez a karácsony csodája.“  
      (Csitáry-H. Tamás) 
 
 
 

Csillagfényes álmaid váljanak valóra, 
legyen ünnep lelkednek minden nap és óra. 

Kerülje a bánat örökre el házad, 
érjen annyi boldogság, mit ember csak kívánhat! 

Boldog karácsonyi ünnepeket! 



       

    XXXVII. Duna Menti Tavasz 
           Dunaszerdahely 2012. június 5.-8. 

 
 Iskolánk színjátszó csoportja, a „Kincskeresők“ idén is versenyzői voltak a neves országos 
fesztiválnak. A csoport 17 éve alakult, tagjai alsó tagozatos gyerekek.  

A lányok és fiúk szívesen bújnak a mesehősök bőrébe, örömmel elevenítik meg a kedvenc 
meséiket. Ebben az évben is sikerrel szerepeltek Rigócsőr király történetével. A gőgös, elkényez-
tetett királylány a mese végére megtanulja a leckét, ahogy az  a mesékben lenni  szokott. 

A Kincskeresők számos rangos elismerést kaptak már az előző fesztiválokon is. Idén 
ezüstsávos minősítést szereztek. A fesztiválon és a Mesevárosban eltöltött napok felejthetetlen 
élményt jelentettek a csoport minden tagjának.   

 
„Bizony, hogy játszunk vígat, nevetőst, 
ravasz kis törpét, s óriást, erőst. 
Erdők tündérét, hegyek szellemét, 
Életet játszunk, és játszunk mesét. 
 
Lesz móka, tánc és ének is vidám, 
minden, amit csak gyermekszív kíván, 
és mind azért van: játszik, zeng, zenél, 
kis gyermekem, hogy Te boldog legyél.” 
                                  

     Kincskeresők 2012 
 

1. Legát Adrián    8. Kocsis Viktória 
2. Babús Linda    9. Agócs Barbara 
3. Hencz Veronika   10. Czigány Zsófia 
4. Bodor Levente   11. Petrik Laura 
5. Csefo Klaudia    12. Mészáros Noémi 
6. Gál Laura    13. Patinák Noémi 
7. Pósa Regina    14. Csizmadia Beatrix       Mészáros Piroska 
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                                              Meséből a valóságba 
 
Az élő és az élettelen természetről sok kíváncsi gyerek kap kielégítő választ a 

biológia órán. A leghitelesebb minden esetben, ha az 
elméleti magyarázatot a gyakorlatban érvényesítheti, 
amikor a mesevilág rettenthetetlen állatait természetes 
környezetükben csodálhatja. A budapesti  Állatkertbe 
azért szerveztünk egynapos kirándulást, hogy a tan-
könyvben szereplő állatok  érzékelhető távolságból, hi-
telesen, maradandó emléket formálva köszönhessenek 
vissza. 
      A gyerekek körében nagy volt az érdeklődés. A  
szomszédos 
szlovák isko-
lából jelent-

kezett tíz tanuló, és ők is részt vettek ezen a tanulmányi 
kiránduláson. 
      Eljött a nagy nap, útnak indult a vidám csapat.,át az 
államhatáron, s Észak-Magyarország szűk útjait leküzd-
ve  Magyarország fővárosa felé. A Hősök terének szom-
szédságában parkoltunk. Csodálatos látvány volt a hon-
foglalókat ábrázoló szoborsorozat.  A Fővárosi Állat- és 
Növénykertről tudni kell, hogy Közép-Európa állatfaj-
okban leggazdagabb ilyen jellegű létesítménye. 
      Fantasztikus érzés a ritka, vagy a kihalás szélén lévő 
állatfajokkal élőben találkozni, hallani a sikoltozó majmokat, érezni a vízpermetet, amelyet a vi-
dám fókák etetés közben idéztek elő,elképzelni az Amazonas őserdejében a fekete párducot a 
Molnár Gábor könyvében leírt sorok alapján. Láthattuk az állatok királyát mozdulatlanul pózolni a 
természetessé alakított sziklabirodalomban. Tisztes távolságból figyeltük a láma családot. Tudtuk, 
közelebb kerülve, leköphetnek. Az állatkertben tartott biológia órán dupla sebességgel pergett az 
idő, minden perc tartalommal telt meg.  
 Autóbuszunk belecsöppent a főváros forgatagába. Villamos csilingelt, trolibusz villogott, 
rengeteg autó igyekezett célja felé. Emberek tömege hömpölygött a járdán, az üzletek színes kira-
katai csalogatták a vásárlókat. Kirándulásunk az Aréna Plázában folytatódott. A gyerekek ámulva-
bámulva nézték a monumentális építményt. Az egy óra szabad programot főleg vásárlással és a 

gyorsbüfék menüsorának végigkóstolásával töltötték. 
      Talán a fáradtság hatására talán rövidebbnek tűnt a 
hazafelé vezető út. A gyerekek egy része behunyt szem-
mel pihent, a virgoncok hangoskodva idézték fel leg-
szebb élményeiket. A tervezettnél később értünk haza, 
kimerülten, de a gyerekek arcán az elégedett mosoly 
arról árulkodott, hogy megérte.                                                                                              
      Pierzchala József 
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                        Thököly Imre alkotópályázat 
 
 Ebben az évben iskolánkra több rajzverseny-felhívás érkezett, amelybe 
nagy örömmel kapcsolódtak be  alsó és felső tagozatos tanulóink. Nemcsak ha-
zai, hanem határon túli rajzversenyekbe is beneveztünk. A versenyek lehetőséget adtak a gyermeki 
fantázia kibontakozására, melyek során szebbnél szebb alkotások születtek. A zsűri megítélése 
szerint több rajzunk  is sikeresnek bizonyult,így néhány tanulónk szép eredményt ért el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A THÖKÖLY IMRE ALKOTÓPÁLYÁZAT nyertesei: 
1.hely Pierzchala Virág Anna ( 3.A ) 
3.hely Farkas Francesca ( 3.C ) 
            Ruszó Jessica ( 3.C ) 
            Várady Irén ( 3.C) 
            Lázók René ( 3.C) 
            Polák Dániel ( 3.C) 
1.hely Révay Dániel (7.A) 
3.hely Seres Róbert (9.D) 

      
     
              

KIFOGTAM AZ ARANYHALAT nemzetközi rajzverseny 1. 
helyezettje Pierzchala Virág Anna (3.A) 
RÓMSKA PALETA rajzverseny díjazottjai: Krága Vivien és 
Várady Irén a 3.C osztályból. 
Gratulálunk a díjazottaknak! 
                                                                                                                             

 

 

    
 Pierzchala Mária 

 



                                          Úszótanfolyam 
 

 

2012. június 18-tól 22-ig a 3.A és 3.B osztály tanulói egy hetes úszótanfolyamon 
vettek részt az Ózdi Fedett Uszodában. Két szakképzett úszásoktató segítségével tanulóink csekély 
kivétellel megtanultak úszni. Megkérdeztük a gyerekeket : 

Mire emlékszel legszívesebben az úszótanfo-
lyamról ? 
Ők mondták : 
A buszban legtöbbször kártyáztunk, sokszor nyer-
tem. 
A gyönyörű nagy medencére, amely kezdetben 
bizony félelmetes volt. 
Peti bácsi és Tamás bácsi kedvességére, türelmé-
re. 
A búvárkodásra, amikor a Peti bácsi által szét-
szórt üveggolyókat össze kellett gyűjteni. 

Arra, hogy kétszer elmerültem ,és nagyon meg-
ijedtem. 
Én még hátrafelé is megtanultam úszni. 
A legboldogabb akkor voltam, amikor végre 
a kismedencéből a nagymedencébe kerültem. 
Nekem az volt a legjobb, amikor olyan nagyot 
ugrottam, hogy az úszószemüvegem lerepült 
a szememről. 
Amikor cápásat játszottunk, és én voltam 
a cápa. 
Finom volt a jégkrém,amit kaptunk. 
Nagyon jó volt az uszoda napozóteraszán, ami-
kor a pihenőidő alatt jókat játszottunk és nevettünk. 

Nagyon-nagyon jó volt ! 
Vissza akarunk menni ! 
 
 
 
Peti bácsi és Tamás bácsi sok szeretettel várják 
a még úszni nem tudó, illetve a már úszni szerető 
gyerekeket . 
   

 

  Mészáros Piroska, Babús Melinda 
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  Erdei iskola 
  
 

 Május utolsó hetét a 3.és a 4.évfolyam tanulói erdei iskolában töltötték 
Rimakokován (Kokava nad Rimavicou). Egész héten érdekes programok várták a 
gyerekeket. Délelőtt a természet szépségeiről tanultak. Délután túráztak, lovagoltak, 
versenyeztek, és nagyon sokat játszottak a modern játékokkal, sporteszközökkel fel-
szerelt játszótéren. Esténként pedig  vidám műsorokkal szórakoztatták egymást. Az 
utolsó este, amikor besötétedett,az erdő ösvényein bátorságpróbán vettek részt a 
merész gyerekek. A legbátrabbak egyedül vágtak neki a sötét erdőnek. Sajnos a hét 
gyorsan elszaladt, de a fényképek megőrizték a szép emlékeket. 
 

 
 
         Okos Zsuzsanna, Csótó Nóra 
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                                                                Kokaván voltunk 
 
 
      A téli sportok egyik legszebbike a sízés. A mellett, hogy a test minden izom-

zatát megmozgatja, élvezhetjük a táj szépségét, nagyokat szippanthatunk a friss hegyi levegőből. 
Gyakori jelenség, hogy míg Tornalján borult, ködös idő van, addig a hegyekben ragyogóan süt a 
nap. A környékünkön ez a sport sajnos nem örvend nagy népszerűségnek, pedig kis országunk 
rengeteg sok síelni vágyó külföldi turistát vonz. Ennek oka, hogy jó minőségűek a sípályák, és az 
árak sem szöknek az égbe. 

      Elhatároztuk, hogy sítanfolyamot szervezünk. 
A színhely kiválasztása során figyelembe vettük, 
hogy ne legyen városunktól túl messze, jól belát-
ható legyen a pálya, és a kezdők számára is le-
gyen megfelelő gyakorlási mód. Így esett a vá-
lasztás Kokavára. A kokavai pályán a személyzet 
minden tagja beszél magyarul is, bizonyára ezért 
olyan sok itt a magyarországi turista. Lehetőség 
van sífelszerelés bérlésére, és a pálya gyorsétter-
meiben nagyon jól főznek.   
 
       Az öt na-
pos kurzust 
hosszas felké-

szülés előzte meg. Kis csapatunkban voltak kezdők és haladók 
egyaránt. Minden nap pontos menetrend szerint zajlott. Első 
lépés a felszerelés ellenőrzése volt, hiszen a biztonság nagyon 
fontos. Utána következett a bemelegítés, amely beöltözve, fel-
szereléssel együtt történt. Következő lépés a bóják közötti szla-
lomozás. A két órás gyakorlást egy nagyobb pihenő és az ebéd 
követte. Az ebédet mindenki maga választotta a gyorsétterem-
ben, mely nagyon hangulatosan volt berendezve, középen egy kandallóban barátságosan pattogott 
a tűz. A délutáni szabad sízésre szintén két órát szántunk. 
      Az öt nap gyorsan elszaladt, de közben a tanulók egyre magabiztosabban álltak a lécen. Pén-

tekre a kezdőknek is sikerült meghódítaniuk a 
legmeredekebb hegyet. Élményeiket hosszú hó-
napokig mesélték osztálytársaiknak, egyesek a 
közösségi oldalakon is megosztották barátaik-
kal. 
      Jó hír, hogy a 2012/2013-as iskolai évben is 
szervezünk sítanfolyamot, de ezúttal más a szín-
hely, mégpedig Hriňová. Minden érdeklődőt 
szívesen látnak a szervezők. 

                                                                                                                             
Pierzchala József 
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                                              Ausztriai utikalauz  
 

      Június 20-án került sor az Ausztriai útikalauz címmel meghirdetett vetélke-
dőnk lebonyolítására.  
      A német nyelv oktatásán belül megismerkedünk azon országokkal, ahol a német a hivatalos 
nyelv. Németország után ez idén Ausztria következett, s természetesen jövőre egy újabb európai 
államot  ,, fedezhetünk’’ majd fel. 
  Tanulóink hármas csoportokban készültek fel az összeállított anyagból a világhálót is segítségül 
híva. A kérdések érintették többek között Ausztria földrajzi adottságait, történelmét, kultúráját, 
iskolarendszerét, nevezetességeit, hagyományait stb. 
     A résztvevők közül végül a következő tanulók érték el a legjobb helyezéseket: 
          1.hely     - Dávid Vivien          - 8. B                    

                   Laczo Alexandra  -  8. B  
                  Nagy Noémi         -  8. B 

 
2. hely    - Krisztián Vivien     - 8. A 
                Máté Fatima           -8. A 
                Nagy Szimona        - 8. A 

 
3. hely  -  Koszorú Dajana     - 8. A 
                Szabó Beáta           - 8. A 
                Varga Viktória      -  8. A 

  Köszönet jár minden tanulónak, aki vállalta a többletmunkát és érdeklődve fordult a feladatok-
hoz. 
Auf Wiedersehen! Bis bald! 
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Eredményeink a biológia terén 
 

A 2012-es év a fiatal biológusainknak  igazán sok sikert hozott. Nagyon sokféle 
témájú verseny között válogathattak. Volt közöttük: levelezős gyógynövényekkel foglalkozó, nö-
vények , valamint állatok felépítését és rendszertani besorolását tárgyaló, az elsősegély alapelveit 
elsajátító, az erdei életet feldolgozó, valamint számítógépes prezentációk készítését igénylő ver-
seny is. A tanulók érdeklődési körükkel kapcsolatban választották ki a nekik megfelelőt. Ehhez 
megfelelően teljes erőbedobással dolgoztak, és szép eredményeket értek el öregbítve ezzel is isko-
lánk kiváló hírnevét.                                                                                                
Alapos és következetes munkájuk gyümölcseiből  válogatva :  
Botanika – járási forduló :     1. hely – Hegedűs Norbert – 7.A 
                                                 2. hely – Léka Dalma – 7.A 
                                                 3. hely – Antal Zoltán – 8.A 
Zoológia – járási forduló :     3. hely – Anderkó Ádám – 8.A 
                                                 4. hely – Kalydy Barnabás – 8.A 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anderkó Ádám, Antal Zoltán, Kalydy Barnabás, Hegedűs Norbert, Léka Dalma  
 
A nyertesek, továbbjutva a Besztercebányán megrendezett kerületi versenyen is szépen megállták 
a helyüket, valamint részt vehettek egy jutalomkiránduláson a Szádelői – völgyben. A többi ver-
senyen is szép eredményeket értek el tanulóink, s ami még fontosabb, hogy igazán jól érezték ma-
gukat, és hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek a következő évre. A munkától sem visszariadva ki-
vették részüket a madáretetők építéséből, a Sajó és a Csincsa megtisztításából, valamint a szemét- 
és a papírgyűjtésből. Kiváló évet zártunk ! Alapos munkájukért köszönet, és sok sikert kívánok 
a következő tanévre! 
                                                                                                                    Oravec Anita  
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             Riport Babús Melindával 
 

 Hány éves ?  
- 38 éves vagyok. 
 Hol végezte a tanulmányait? 
- A nyitrai Konstantin  Filozófus Egyetemen. 
 Milyen tanuló volt? 
- Jó tanuló voltam. 
 Mi volt a kedvenc tantárgya a tanulmányai során ?  
- Mindig szerettem a biológiát és a gimiben a matek is az egyik ked-
vencem lett. 
 Melyek voltak azok a tantárgyak, amelyeket nem szeretett? Mi-

ért ?  
- A földrajz, mert nagyon hézagosan lett átadva a tananyag és a fizika, mert az nem érdekelt. 
 Ha visszatekint a múltba, bármit is megváltoztatna a tanulmányaiban ?  
- Nem. 
 Mit szeret csinálni a szabad idejében?  
- Sportolni,szívesen járok a természetbe, és szeretek olvasni is. 
 Hogyan szólítják a barátai ?  
- Linda. 
 Ki a kedvenc színésze/színésznője?  
- Kevin Costner, Eddie  Murphy és Ben Affleck. 
 Mi a kedvenc étele ?  
- Rakott krumpli. 
 Mi a kedvenc színe? 
- zöld,barna stb. 
 Vannak testvérei? 
-Igen,egy nővérem. 
 Milyen férfiak jönnek be Önnek ? 
- Nincs konkrét ideálom. 
 Volt már szerelmes, ha igen mikor ? 
- Voltam és vagyok. 
 Mikor csókolózott először ? 
- Az alapiskola végén. 
 Nemsokára előttünk a pályaválasztás, mit tanácsolna nekünk? 
- Mindenképpen olyan pályát válasszatok, amely érdekel titeket. Ne az legyen a szempont,hogy 
egy iskolába mennyire könnyű bekerülni, hanem a szakterülete. 
 Hogyan kezeli a változásokat? 
- Úgy gondolom, hogy rugalmas vagyok. 
 Milyen idegen nyelveket beszél ? 
- Angolt tanultam. 
 Tetszik Önnek itt az iskolában ? 
- Igen. 
 Hová szeretne eljutni az életében ? 
- Thajföldre.                                                                  / Csutor Szabina, Lengyel Bernadett – 8.B/ 
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                                  Riport Bene Csabával 
 

 

Hány éves? 
-39 éves vagyok. 
Hol végezte iskoláit? 
-Budapesten,az Elte Gyógypedagógiai Tanári Kar 
logopédiai és látássérültek szakon. 
Milyen tanuló volt? 
-Jól tanultam,de lusta voltam,nem mint a mai 
gyerekek többsége. 
Mi szeretett volna lenni gyerekkorában? 
-Rocksztár szerettem volna lenni. 
Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? 
-A rajz volt a kedvencem,de az angolt nem szerettem. 
Van családja? 
-Nős vagyok,van egy kedves feleségem Olívia,akit nagyon szeretek, és két aranyos fiam Zakariás 
és Dániel. 
Vannak testvérei? 
-Igen,van egy bátyám,Attila a neve és Kanadában él. 
Mikor csókolózott először? 
-Nem emlékszem,szerintem erre csak a lányok emlékeznek. 
Hogyan szólítják a barátai? 
-Csaba vagy Csabi. 
Mit szeret csinálni szabadidejében? 
-Szeretek a fiaimmal játszani,gitározni és mindenféle asztalos munkát végezni. 
Ki a kedvenc színésze, zenésze? 
-A kedvenc színészeim az Iron Weasel-Rokker  menyét 4 tagja, a kedvenc zenészem egy gitá-
ros,akit Joe Satriani-nak hívnak. 
Mi a kedvenc étele? 
-A tengergyümölcse pizza,sok rákhússal,polippal és kagylóval. 
Mi a kedvenc színe? 
-Kék, mint a Hupikék Törpikék. 
Milyen nyelveket beszél? 
-Angolt,de nem folyékonyan,még fejlesztenem kell magam. 
Hová szeretne eljutni az életben? 
-El szeretnék még jutni Kaliforniába, San Francisco-ba. 
Nemsokára előttünk a pályaválasztás, mit tanácsolna nekünk? 
-A jó tanulók bárhová mehetnek, mert megállják a helyüket.  A lusta tanulóknak,amilyenek termé-
szetesen az iskolánkon nem nagyon vannak ,azt tanácsolom,hogy legalább annyi órát tanuljanak 
naponta ,amennyit a Facebook közösségi oldalon töltenek . 
Köszönjük szépen a válaszait, reméljük, sikerül megvalósítania terveit. Sok szerencsét kívánunk 
Önnek. 
                                                                                                   /Tóth Boglárka és Csízi Lilla  8.B/ 
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                 Riport Imrecze Zsuzsával 
 
 
Hány éves? 
26 éves vagyok. 
Hol végezte a tanulmányait? 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Milyen tanuló volt? 
Egészen jó tanuló voltam. 
Mi volt a kedvenc tantárgy tanulmányai során ? 
Magyar és  szlovák. 
Melyek voltak azok a tantárgyak, amelyeket nem szeretett? Miért ? 
Matematika és fizika. Nehéznek találtam mind a kettőt. 
Ha visszatekint, bármit is megváltoztatna a tanulmányaiban ? 
Nem. 

Mit szeret csinálni szabadidejében ? 
Szeretek filmet nézni, olvasni, pihenni és a kutyámmal sétálni. 
Hogyan szólítják a barátai ? 
Zsuzsi, vagy Zsuzskunak szólítanak. 
Ki a kedvenc színésze, színésznője ?  
Adam Sandrel és Jennifer  Aniston.   
Mi a kedvenc  étele ? 
Pizza,  rakott krumpli és a kirántott sajt.  
Mi a kedvenc színe ? 
Rózsaszín és a fehér. 
Vannak testvérei ?  
Egy húgom van, Kati. 
Milyen férfiak jönnek be Önnek ? 
Magas, barna hajú, humoros férfiak.  
Volt már szerelmes,ha igen, mikor ? 
Most is szerelmes vagyok. 
Hány gyereket szeretne ?  
Két gyereket szeretnék. Egy fiút és egy lányt. 
Nemsokára előttünk a pályaválasztás, mit tanácsolna nekünk ? 
Mindenki kövesse az álmait. Olyan iskolát válasszon, amely közel áll hozzá.  
Hogyan kezeli a változásokat ? 
Nehezen szokom meg . 
Tetszik Önnek itt az iskolában ? 
Igen, tetszik .Mert szeretek gyerekek közt lenni. Szeretek új és ismeretlen dolgokat megtanítani. 
Hová szeretne eljutni az életében ? 
Az életemben még New York-ba szeretnék eljutni. 
 
                                                                                                   /Maksi Attila, Szajkó Tamás - 8.B /  
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                              VIII. Regionális Diáktalálkozó  
 
 A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium 2012. november 
14-én immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a régió alapiskolás diákjainak 

a diáktalálkozót. Az 
alapiskolás tanulók  a 
gimnázium diákjaival 
közösen ünnepelték 
meg a Diáknapot.  A 
Tompa Mihály Refor-
mátus Gimnázium 
Diákönkormányzata 
ebben az évben is a 
művészetek, a tudo-
mány, az irodalom és 
a filmek világára vo-
natkozó játékos fel-
adatokkal várta a 
résztvevőket. A talál-
kozó elsődleges célja 
most is a régió diákjai 
közötti ismerkedés, 
kapcsolatteremtés 
volt. A legizgalma-
sabb feladatnak az 
„Egy perc és nyersz“ 

vetélkedő bizonyult, melynek során minden csapat lelkesen küzdött. A találkozó végén minden 
résztvevő tárgyi jutalomban részesült, s a napjukat a Diákönkormányzat tagjai által készített szív 
alakú mézeskalácsok édesítették meg. A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát a 
9.A osztály tanulói képviselték: Rási Kinga, Csízi Dániel, Hegyi Dániel.  Ezúton is gratulálunk 
a sikeres eredményhez! 
A szakmai zsűri, Sebők Valéria és Molnár Zsuzsanna, összesítésében a csapatok között a követke-
ző sorrend alakult ki:  
1. hely Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja  
2. hely Szombathy Viktor Magyar Tannyelvű 
Alapiskola, Feled  
3. hely Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszom-
bat 
                                                                                                                                           
                             Nagy Edina 
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 iBobor, online informatikai verseny 
 

 

 Az első iBobor informatikai versenyt 2004-ben Litvániában szervezték meg. Ez a sikeres 
verseny azóta már elterjedt több európai országban, többek között Szlovákiában is. A 2011/2012-
es tanévben 17 állam kapcsolódott be a  versenybe 371 980 tanulóval. A verseny célja az 
érdeklődés felkeltése az informatikai és kommunikációs technológia iránt. E neves verseny szim-
bóluma egy intelligens, szorgalmas hód. 

 A mi iskolánkon így zajlik le a verseny: 
A versenyfelhívásra az informatika tanároknál lehet jelentkezni. Több évfolyamból és több osz-
tályból is benevezhetünk. A bejelentkezés után megmondják a verseny pontos helyszínét és idő-
pontját, amely az iskolánk valamelyik informatika termében kerül megrendezésre. A versenyhez 
körülbelül két tanítási óra szükséges a szabályok ismertetésével együtt. A verseny alatt folyamatos 
tanári felügyelet alatt állunk, ugyanis a helyes megfejtésekben nem segíthetünk egymásnak, és az 
internet segítségét sem használhatjuk a kérdések megoldásához. Papír természetesen lehet nálunk, 
tehát ha valamit azon szükséges számolnunk, vagy esetleg egy-egy ábrás feladatnál rajzolnunk 
kellene, a toll és a papír rendelkezésünkre állhat. Mivel a verseny nálunk szlovák nyelven zajlik, 
ezért tanáraink segítenek lefordítani a kérdéseket. Mindenki külön névre szóló kódot kap, amely-
lyel a tanárok utasítása szerint bejelentkezhetünk az oldalra, és kezdődhet a verseny! 15 feladatot 
kapunk. 5 könnyebb, 5 közepes és 5 nehezebb kérdést kell megoldanunk. A nehezebb kérdésekért 
több pont jár, a helytelen választ pedig pontlevonással büntetik. A feladatok megoldására 40 per-
cet kapunk. Az idén összesen 50 tanuló jelentkezett iskolánkból, ami rekordszámnak számít.       
Az informatikai jellegű feladatok érdekes és izgalmas élményt nyújtanak! Ajánlom mindenkinek, 
akit érdekel!Higgyétek el, nagyon tartalmas és szórakoztató!  

Punka Marianna 8.A 
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                                                                            Mikulás- kupa    
  
   2012. december 7-én zajlott a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola tornatermében a Mikulás-kupa elne-
vezésű labdarúgótorna  6 csapat részvételével. Itt 
volt a Harkácsi Alapiskola, Bátka, Gömör, 
a Tornaljai Gimnázium és a P.J. Šafárik  Alapis-
kola,  valamint  a házigazda , a magyar iskola csa-
pata. Nagy Katalin  igazgatónő szívélyesen kö-
szöntötte a vendégeket, felhíva a figyelmet arra, 
hogy ezzel a rendezvénnyel szeretnénk hagyo-
mányt teremteni, és ez a verseny a békesség, 
a szeretetet , egymás megbecsülése és tiszteletben 
tartása,  sportszerűen  mondva a fair play jegyé-
ben  történik. Itt mellőzzük a durvaságot, ne 
a mindenáron való győzni akarás, hanem 
a barátságos  jó hangulat legyen a tét. A Mikulás- 

kupa elnevezéshez illően az igazgatónő megnyitója után megjelent a Mikulás is, aki ajándékokkal 
kedveskedett a résztvevő csapatok tagjainak, hangsúlyozta a karácsony közeledtét,  a békességet 
és a  sportszerűséget.  A szabályok ismertetése után elkezdődött egy nagyon jó hangulatú, szabály-
talanság mentes, de szívós és színvonalas mérkőzéssorozat. A csapatok felkészültek a meccsekre, 
és a 4 órán át tartó verseny   első helyét  Bátka csapata  szerezte meg  nagyon szoros küzdelemben
- az utolsó előtti percben  adott góljával  - maga után utasít-
va a házigazda csapatát, melynek be kellett érnie a 2. he-
lyezéssel.  A 3. helyért is sziporkázó csata folyt a Tornaljai 
Gimnázium és Harkács csapata  között, amelyből 
a harkácsi fiúk kerültek ki győztesen. Az igazgatóság és 
a szervezők Székesi László, Juhász Árpád és Iván László 
személyében minden feltételt bebiztosítottak ahhoz, hogy 
a vendégcsapatok jól érezzék magukat, és kellemes érzé-
sekkel távozzanak iskolánkról.    
A csapatok beosztása  és az eredmények táblázata :    
A csoport   
 
Harkács- Kazinczy F. Alapiskola  0 : 3   1. Kazinczy F.   4p   
P.J.  Šafárik  Alapiskola– Harkács  0 : 11   2. Harkács             3p   
Kazinczy F.Alapiskola- P.J. Šafárik A. 2 : 2       3. P.J.Šafárik   1p 
 
B csoport   
Bátka – Gömör              10  0   1. Bátka  4 p  12 : 2 
Gimnázium- Gömör    8 : 2   2. Gimnázium 4 p  10 : 4 
Bátka – Gimnázium    2 : 2  3. Gömör  0 p   
 
Elődöntők:   Bátka – Harkács             5 :1  
                 Kazinczy F. – Gimnázium   4: 2  
 
3. hely:  Harkács – Gimnázium 5 : 1                                                    Iván László,Székesi László 
1. hely   Kazinczy F. – Bátka             2 : 3 



                                                              Egy hideg estén 
 
            Egy hideg estén a bunda alatt 
            Morgó orrhangok ismétlik magukat. 
            A nyárra vágyva reszket a falevél. 
            Kezét összetéve imádkozik a melegért.                          
 

            Az ablak kizárja a természet hidegét, 
            A köd pedig befedi a városka estéjét. 
            Búsan lehajtja az őszirózsa fejét. 
            Csak Bodri nézi a világ hűvös egét. 
 

            A fagy kineveti a fázó embereket, 
           De a kandalló tüze elkergeti a hideget. 
           Ha a didergést a háztól elkergették, 
           Az emberek nyugodtan aluszák a csendes estét. 
                                                                        Anderkó Adám 8.A 

 

Megalakultunk… 
 
A VMK és iskolánk összefogásával ez év őszén magalakult a Galiba néptánccsoport. A 3.A osz-
tály  tanulói heti egy alkalommal ismerkednek a néptánc világával. Nagy lelkesedéssel tanulják a 
mondókákat, népdalokat, új népi mozgásos gyermekjátékokkal bővítik tudásukat. Nagyon örültek, 
amikor a csárdás elemeiből összeállt egy – egy lépéssorozat. Mindebben nagy segítségünkre van a 
dernői gyermeknéptáccsoport vezetője, aki megismertet bennünket a népi tájegységek szokásai-

val. Célunk elsősorban a gömöri 
hagyományok és táncok megis-
mertetése és ápolása. Bízunk ben-
ne, hogy igyekezetünk meghozza 
gyümölcsét, és a januári első fel-
lépésünkön elnyerjük a közönség 
tetszését. 
   

                                                                                                             
Kiss Sarolta, Pierzchala Mária 
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             Őszi hangulat a napköziben                                     

    
 
 „Itt van az ősz, itt van újra...“ Ahogy az ismert vers is mondja, újra elérkezett 
az ősz , s megnyitotta kapuit az iskola. A tanulás mellett próbáltunk a napközi ott-
hon tanulói számára lehetőségeket keresni a közös kikapcsolódásra, szórakozásra. 
Először  szeptember  kellemes időjárása járult hozzá, hogy őszi kis olimpiánkat 
megvalósíthattuk kint a szabadban, a futballpályán. Célunk az volt,  hogy  
a gyerekek ismereteket szerezzenek az olimpiai öt karikás játékokról, és megtapasz-

talják az egészséges mozgás fontosságát. Majd az ősz összegyűjtött kincseiből,  terméseiből a tanító nénik 
segítségével sok szép munkát készítettek, melyekből kiállítást rendeztünk az iskola folyosóján.  

Október az idős emberek iránti tisztelet jegyében zajlott. Ebből az alkalomból meg-
látogattuk a nyugdíjas otthon lakóit, ahol versekkel, dalokkal, mesékkel és 
a gyerekek által készített ajándékokkal kedveskedtünk. Köszönet érte Berhédy Ma-
rika tanító néninek, Kiss Tamás és Imrecze Csaba tanító bácsiknak. A szórakoztató 
műsorunkat tánccal bővítettük, amelyet Forgon Imelda tanító néni tanított be. Ezt 
mutatták be a napközis csoportoknak, a nyugdíjas pedagógusoknak, valamint 
a nagyszülőknek is.  A gyerekek kedves és szeretetteljes műsorát az idősek sok mo-
sollyal és tapssal hálálták meg.  

2012. október 26-án rendezték meg Sajógömörön a hagyományos népdalversenyt, melyen a mi 
iskolánk is képviseltette magát. A Hóvirág énekkar öt tagja, valamint a 4. B osztályból egy kislány vett 
részt.  A tizenhét énekes közül Csutor Sofia 1. helyezést, Brindzák Rebeka 2. helyezést és Molnár Erika 3. 

helyezést értek el. Gratulálunk nekik. 
  Jó szórakozás volt a töklámpás készítése is. Sok szép és ötletes lámpást sikerült 
készítenünk, amelyet kiállítottunk az iskolánk folyosóján, ahol mécseseket gyújtot-
tunk bennük. Az ajándékok,  kiállítások és a díszítések  készítését köszönjük 
Schwartz Izolda, Kókai Ildikó, Lóska Éva, Gál Zsanett és Kusza Eleonóra tanító 
néniknek.   
A halloween világszerte egyre népszerűbb ünnep, ezért ezt az alkalmat mi sem 
hagyhattuk ki. Az iskolánk tornatermét átalakítottuk halloween birodalommá, 

s ezen belül öt birodalmat lehetett látogatni, ahol a gyerekek bátorsági, ügyességi és figyelmességi feladato-
kat teljesítettek. Visszatérve az osztályba ünnepi hangulatban fogyasztották el a lekváros kenyeret, zsíros 
kenyeret és a sütőtököt. Egyszóval sok-sok vidámság részesei lehettek.  

Végül szeretnénk megköszönni az iskola igazgatóságának, hogy támogatta és részt 
vett a napközi tevékenységeiben.  
Az őszi hangulat befejeztével elérkezett az esztendő utolsó hónapja, a december, 
amely sok meglepetést tartogat a gyerekek számára. Az adventi várakozás ideje 
alatt számos rendezvényen vehettünk részt. Ezek közé tartozik a gyertyagyújtás a 
városi fenyőfán, ahol tanulóink dallal és verssel mutatkoztak be. Mikulás 
a gyerekek örömére megrázta szakállát, így az ünnepség napján fehér hó takarta be 

a tájat. Igen színvonalas volt a Mikulás-ünnepség és a kézműves foglalkozás, amelyet közösen tartottunk az 
osztályfőnökökkel. A délelőtti kézműves foglalkozáson az osztályok ötletes dísze-
ket készítettek, amivel feldíszítették az iskola fenyőfáját. Délután nagy örömmel 
várták a Mikulás érkezését, minden évfolyam saját műsorával mutatkozott be. A 
fellépés után az ajándék sem maradhatott el. Szép, emlékezetes és örömteli napot 
tölthettek el a gyerekek.   

                                                                                  Kókai Ildikó, Berhédy Mária 
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Középkori kavalkád 
 

 
  
Június 30- án városunk ismét megrendezte az immár hagyománnyá vált Középkori kavalkádot a 
Zoltán - kertben. Iskolánk újra bekapcsolódott ebbe a sikeres akcióba. A felső tagozatos tanulóink 
Szent György lovag legendáját dolgozták fel.  A rövid jelenetet korabeli jelmezekben adták elő.  
Fellépő diákok: Országh Róbert – 8.A, Léka Dalma – 7.A, Nemes Klaudia – 7.A, Lenkey Gábor 
– 5.A, Gergely Orsolya – 5.A, Madarász Klaudia – 6.A, Kožiak Ľubomír – 6.A , Máté Karina – 
5.B. 
                                                        Kucsera Dóra, Szalay Tibor, Czikora Ilona, Székesi Zsuzsa 

 

 

 

 

 

 

Október   6.  
 

 Október 6-án az iskolánk ebédlőjében megemlékeztünk a 13 aradi tábornok kivégzéséről. 
Fellépő tanulóink tartalmas műsorban ismertették ezt a szomorú eseményt, amely a magyar törté-
nelem egyik gyásznapja lett.  A 13 magyar tábornok emlékét az utókor mindörökre megőrzi. 
Fellépő tanulók: Országh Róbert – 8.A,  Punka Marianna – 8.A,  Antal Réka – 8.A,  Csutor Sza-
bina – 8.B, Csízi Lilla – 8.B. 
                                                                                        Kucsera Dóra, Kosztúr Ágnes 

 

Megemlékezés az 56´-os forradalomról 

 Az 1956-os forradalom  Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradalma, és 
a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca. A XX. századi magyar történelem egyik leg-
meghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésé-
vel kezdődött, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be. Október 23-
án iskolánk tanulói először elevenítették fel az 56´-os forradalom eseményeit egy színvonalas mű-
sor keretén belül. Az előadást a 7.-8. évfolyam diákjai mutatták be, melyet nemcsak mi tekinthet-
tünk meg, hanem a Tornaljai Gimnázium tanulói is. 
 
                                                                                                           Szalay Tibor, Imrecze Csaba 
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Szlovák versenyek 
 

 

Iskolánkon a 2011/2012-es tanévben tanulóink számos szlovák versenyen vehettek részt. 
Ezek a következők: szlovák helyesírási verseny, a DiktátOR, Dobré slovo – Jó Szó szavalóverseny 
és a Poznaj slovenskú reč - Ismerd meg a szlovák nyelvet. 

A szlovák helyesírási verseny, a DiktátOR, 2011 decemberében zajlott először. A verseny 
megálmodója Szalay Tibor tanító bácsi volt. A versenyen a felső tagozatos tanulók vettek részt a 
kilencedikesek kivételével. A versenyt mindenki nagy örömmel várta. Összesen 45 tanuló méret-
tette meg magát a szlovák helyesírás terén. 

Időrendi sorrendben  másodikként  következett a Dobré slovo – Jó Szó szavalóverseny.     
A felső tagozatos tanulók közül 43-an mutatták meg a zsűrinek tehetségüket. Szabadon választhat-
tak, hogy szlovák verset ,vagy prózát mutatnak-e be. A járási fordulón 11, a kerületi fordulón        
6 tanuló képviselte iskolánkat. 

A Poznaj slovenskú reč című verseny iskolai fordulójára 2012. tavaszán került sor. Ez a 
verseny a nyolcadik évfolyam részére volt meghirdetve. Az iskolai fordulón öt tanuló mutathatta 
meg szlovák nyelvű tudását. A járási fordulóra ketten jutottak tovább. 
A szakos pedagógusoknak köszönjük a felkészítést. A diákoknak ezúton is szívből gratulálunk, és 
reméljük, hogy a 2012/2013-as tanévben is ugyanilyen szép számban kapcsolódnak majd be a 
szlovák versenyekbe.  
 
 

     Ki a legjobb szlovák helyesíró? 
 

2012.12.15-én zajlott le iskolánkon a szlovák helyesíró verseny – Najlepší diktátor. A ver-
senyen ötödikes, hatodikos, hetedikes és nyolcadikos tanulók vettek részt. Összesen ötvenhárom 
tanuló.  A következő eredmény született:  
5. évfolyam:    1. Tóth Beáta 
                        2. Bódi Boglárka 
                        3. Barkai Natália 
6. évfolyam:    1. Szőke István 
                        2. Fabo Tibor 
                        3. Tóth Mária 
7. évfolyam:    1. Csala László 
                        2. Hencz Viktória 
                        3. Hegedűs Norbert 
8. évfolyam:    1. Csízi Lilla 
                        2. Babús Benjámin 
                        3. Antal Réka 
A tanulóknak szívből gratulálunk! A szakos pedagógusoknak pedig köszönjük a felkészítést.  
 

 
 
                                                                                                      Imrecze Zsuzsa 
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Tél és tavasz a napköziben 
 
 
 
 
 

 A napköziben a téli szünet után sem állt meg az élet. A  farsangi időszakot táncházzal kezdtük, ahol a talpalá-
valót  a Parapács zenekar biztosította. A délután folyamán a gyerekek megismerhették a népi vonószenekar hangsze-
reit,kipróbálhatták hogyan mulattak az emberek régen a patkaporos bálok alkalmával. Felidéztük a régi bálok hangu-
latát. 
 A táncházat követte a versenyekkel és kultúrműsorral egybekötött  farsangi bál, melynek már sokéves hagyománya 
van az iskolánkon. Kicsik és nagyok együtt fogták meg a „farsang farkát”, hogy ötletes maszkjaikkal közösen űzzék 
el a telet. A műsor sokszínű volt: A napközi otthon énekkara közreműködésével megtanultunk egy szép magyar nép-
dalt, a harmadikosok megmutatták hogyan kell zumbát táncolni, a negyedikesek boszorkánytáncukkal leptek meg. A 
lényeg a versenyjátékokon volt, amikor a gyerekek fennhangon biztatták egymást a rollerezésben, a lufitáncban, az 
egyensúlyozásban, a székfoglalóban és még számos versenyszámban. Az ötletes és szép jelmezek között mindenki jól 
szórakozott. A februári hónapban az iskola aulájában megtekinthető volt a gyerekek munkáiból készült kiállítás „Itt a 
farsang, áll a bál” címszó alatt. 
Szintén régi hagyomány iskolánkon a téltemetés - tavaszköszöntés. Ebből az alkalomból kiszebabát készítettünk, 
mellyel felvonultunk az iskola környékén, majd a kiszebabát elégettük,  miközben énekeltünk, verseket mondtunk, 
igyekeztünk elűzni a telet.  
Márciusban a könyvhónap alkalmából mesedélutánt szerveztünk a napköziben, amikor a napközis csoportok megláto-
gatták egymást, és közösen olvastak mesét, dramatizáltak vagy kérdezz - felelek játékot játszottak. 
Április az erdők hónapja. Ebből az alkalomból Oravecz Anita tanító néni értékes és tanulságos előadásán vehetett 
részt valamennyi napközis tanuló. E témával kapcsolatban, „Védd a természetet” címszó alatt a gyerekek munkáiból 
kiállítást rendeztünk az iskola előcsarnokában. 
Szintén áprilisban Húsvétváró - tavaszköszöntő kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol az énekkar új oldaláról 
mutatkozott be: ezúttal népdalokat énekelt, melybe a gyerekek is bekapcsolódtak, valamint népi hangszerekkel is 
megismerkedhettek. Nagy sikert aratott a Nád házam teteje c. népdal, melyet a gyerekek nemcsak énekelték, hanem 
el is játszhatták. Ezek után a foglakozás nagyon jó hangulatban telt el, és szebbnél szebb díszek készültek. Ezekből a 
munkákból kiállítást állítottunk össze az iskola előcsarnokában. 
Májusban a tűzoltók munkájával ismerkedhettek meg a harmadik és negyedik osztályos tanulók. 
Júniusban a gyermeknap alkalmából csoportok közötti versenyeket rendeztünk. Nagyon vidám délután volt, a gyere-
kek jól szórakoztak. 
Szintén júniusban egészségnapokat tartottunk. Első nap „Egészséges életmód” címmel  kiállítást készítettünk a gyere-
kek rajzaiból. Második nap „Mozgással az egészségért” jelszó alatt versenyeztünk, tornáztunk, felhívtuk a gyerekek 
figyelmét a tiszta víz fontosságára, jelentőségére. A harmadik nap az egészséges ételek napja volt. A gyerekek a taní-
tó nénik segítségével ízléses gyümölcs- és zöldségtálakat készítettek, melyeket kiállítottunk az iskola ebédlőjében, 
majd valamennyit jóízűen elfogyasztottunk. 
A negyedik nap jelszava Fűben-fában orvosság volt, amikor a gyerekek a gyógynövények gyógyhatásaival ismerked-
hettek meg Nemes Nagy Ágnes, Kányádi Sándor versein és Gryllus Vilmos dalain keresztül. Reméljük, e pár nap 
alatt sikerült felhívni a gyerekek figyelmét az egészséges életmód fontosságára, és bízzunk benne, hogy megfogadják 
tanácsainkat, sőt átadják azokat másoknak is. 
Az énekkör tagjai a második félévben is többször felléptek az Idősek otthonában, hogy egy kicsit színesebbé tegyék 
az ott élők hétköznapjait. 
Ez a félév is vidáman és mozgalmasan telt el a napköziben. Köszönet ezért mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak és 
segítették munkánkat. Az egyes rendezvényekről készült képek megtekinthetők a galériában. 
 
 
                                                                                                                                                                  Majoros Ilona 
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                                         Karácsonyváró 
 
Karácsony ünnepe mindenkinek mást jelent. Van, akinek a kis Jézus 

megszületését, másoknak egyszerűen egy békés, családi estét, amikor szeretteivel lehet. Jól esik 
legalább egy rövid időre megállni az ünnepi díszbe öltöztetett fa mellett, érezni azt a békét és 
szeretetet, amit ez a fa jelképezhet. Idén -hagyományainkhoz híven- néhány lelkes diák 
elhatározta, hogy megpróbálja ezt az érzést közelebb hozni társaik számára.  
 Az 5.A, 6.A és a 8.D osztály tanulói nagyon komolyan fogtak hozzá a felkészüléshez. 
Heteken keresztül lelkesen gyakoroltak, tanultak és próbáltak, hogy december 19-én méltóképpen 
képviselhessék nemcsak iskolánkat, hanem magát a karácsonyi ünnepkört is. A tanítónénik 
irányításával sikerült egy olyan műsort elkészíteni, ami ajándék lehet mindenki számára. Nemcsak 
annak, aki közreműködik benne, hanem annak is, aki megnézi azt. Sokféle ajándék létezik. Van 
drága és olcsó, örömmel várt és váratlan és van olyan, melynek az értéke kifejezhetetlen. Ezek a 
gyerekek egy ilyen ajándékkal szeretnének kedveskedni mindenkinek! 
                
                                                                                                      Kovács Beáta 
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