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Miért magyarul? 
 

 

Hogy büszkén viselje az édesanyjától kapott magyar keresztnevét. 

Hogy tudatosuljon benne hovatartozása, ismerje ősei kultúráját. 

Hogy büszke legyen anyanyelvére, mert van neki. Ne kelljen szégyellnie szülei nyelvét! 

Hogy anyanyelvére támaszkodva tanulhasson más idegen nyelveket. 

 

 Ezekben a hónapokban és hetekben a szülőkben egyre gyakrabban vetődik fel a kérdés, 

hová járjon gyermekem, melyik iskola lesz számára a legmegfelelőbb. 

Ěletre szóló döntés ez! Választásukat az élet igazolja majd! Gyermekük élete! Ezért nem mindegy, 

hogyan döntenek! 

 Az iskolaválasztás a leggyakrabban tudatos, nem csak egy letudni való dolog. A szülők 

gyermekük számára a legjobb iskolát választanák, hogy sikeres, kiegyensúlyozott felnőtté 

váljanak. 

Mi, magyar pedagógusok az anyanyelven történő neveléssel, oktatással vállaljuk a többletmunkát, 

hiszen tudjuk, csak az a gyemek állja meg a helyét az életben, aki a műveltség alapjait az 

anyanyelvén sajátította el. Segítjük a gyermek lelki-érzelmi fejlődését, őrizzük, ápoljuk és 

továbbítjuk hagyományainkat.  

 Strédl Terézia pszichológus így vélekedik: 

,,Az iskolaválasztási szempontok más-más családban eltérőek. Függ a családi kötelékektől, 

családon belüli értékrend és elvárásoktól, a gyermek személyiségétől, képességeitől, érdeklődési 

köreitől.“ 

 Mégis a gyermek szempontjából a természetes közeg számára a legfontosabb. A magyar 

ajkú gyermek számára a magyar nyelvű közeg a legtermészetesebb. 

Az anyanyelv érzelmi nyelv. Ezen a nyelven tanult meg beszélni, gondolkodni, szókincsét építeni. 

Ez biztonságérzetet nyújt a kis fejlődésben lévő személyiségének. 

Ha nyelvváltásként szlovák iskolába viszi a szülő a szépen csengő magyar keresztnevű           

(Csenge, Enikő, Gergő, Virág, Ádám...) gyermeket, akkor két önálló szókincs alakul ki nála. Az 

érzelmi nyelv a magyar, a gondolkodási a szlovák nyelv lesz. Így ez nem egységes, sok esetben 

ezek lesznek azok az emberkék, akik sem így, sem úgy nem fognak tudni. 

 Ahhoz, hogy gyermekük tehetséges és szorgalmas lehessen, Önöknek kell józan ésszel, 

helyesen dönteniük! Ugyanis ehhez a teljesítményhez megfelelő nyelvre van szüksége 

gyermeküknek, olyan nyelvre, amelyben biztonságosan mozog, és bármilyen megnyilvánulási 

helyzetben képes használni azt. 

 

 



       

                Kincskeresők 

 

 Színjátszó csoportunk 18 éve alakult, azóta dolgo-

zunk szorgalmasan. Kedvenceink a mesék, ahol mindig 

győz az igazság. Szeretünk játszani, szeretünk a mesehő-

sök bőrébe bújni, és élvezzük a közös játékot. A csoport 

tagjai alsó tagozatos kicsi gyerekek. Utoljára a  

„Csillagszemű juhász” c. magyar népmese történetével 

ismerkedtünk meg. Elvarázsolt minket ez a mese egy má-

sik világba, ahol ha a király eltüsszentette magát, minden-

kinek azonnal köszöntenie kellett: „Adj Isten egészségére király uram!” Volt azonban egy legény, 

a csillagszemű juhász, aki sehogy sem akart a királynak jó egészséget kívánni. A történet sok – 

sok közös örömet és játékot kínált nekünk.  

 Nagy izgalommal vártuk a verseny napját. Szinte hihetetlen, hogy a sok-sok mese közül 

a zsűri a XXXVIII. Duna Menti Tavasz országos fesztiválján a mi előadásunkat aranysávos minő-

sítésben részesítette. 

 Így jellemeztek bennünket: „amilyen kicsik, olyan nagy bennük a szereplési és bemutatko-

zási vágy, nagyon elszántak, és szívvel lélekkel játszottak a színpadon.“ 

A DMT varázsa minket is elbűvölt, és jövőre is szeretnénk részt venni rajta. 

 A Kincskeresők Színjátszócsoport tagjai: Agócs Barbara, Csizmadia Beatrix, Czigány Zsó-

fia, Patinák Noémi, Mészáros Noémi, Anderkó Márk, Molnár Benjamin, Szobonya Lilla Zsuzsan-

na, Varga Vivien, Jacso Csenge, Árvai Liana Alexandra, Halász Réka Rozi, Molnár Alexandra, 

Szabó Réka.  

 Ötödikeseink a felső tagozaton, irodalmi színpad keretén belül hasznosítják eddigi tapaszta-

lataikat. Sok sikert kívánunk nekik a munkájukhoz! Ebben a tanévben ismét elkezdjük keresni a 

kincseket.  

A tavalyi elsősök már másodi-

kosként folytatják megkezdett 

munkájukat. Hozzájuk csatla-

koznak az idei elsősök, akik 

izgatottan, teli játékos kedvvel 

és sok-sok energiával kezdik 

a ,,nagy kalandot”. Mivel a 

népmese áll a legközelebb a 

gyerekeink lelkivilágához, így 

idén is egy magyar népmesét 

dolgozunk fel. 

                                                                                                                    

 

           Mészáros Piroska, Okos Zsuzsa 
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Bárczi István szobra méltó helyet kapott a megújult    

Platán Könyvtárban 
 

 A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Platán Könyvtárában avatták fel 

2013. október 10-én Bárczi István mellszobrát, Parlag István alkotását. Az eseményen részt vett a 

költő felesége, Kovács Magda és lánya, Bárczi Zsófia, aki elárulta, hogy édesapjának nagyon so-

kat jelentett az iskolai könyvtár. Ünnepi köszöntőt mondott a város polgármestere, Szögedi Anna 

és az intézmény igazgatója, Nagy Katalin. A szoboravatón, melyen lengyelországi és magyaror-

szági vendégek is részt vettek, az iskola diákjai verssel és rövid zenés műsorral tisztelegtek a költő 

előtt. 

 Bárczi István 1943. április 11-én, a költészet napján látta meg a napvilágot Gömörpanyiton.          

A Nyitrai Pedagógiai Főiskolán magyar–szlovák szakos tanári oklevelet szerzett (1966), majd 

Tonkházán, Fegyverneken és Nagyölveden tanított. 1970-től az Új Szó riportere, valamint a Cse-

madok szakelőadója, 1973-ban a Szabad Földműves munkatársa volt. 1973-tól Tornalján tanított. 

Versei 1962-től jelentek meg a Hétben, az Irodalmi Szemlében, az Új Ifjúságban, irodalmi riport-

jait az Új Szó közölte, (1970–1971). Egyetlen verseskötete, a Tükör előtt 1968-ban jelent meg. 

 Az esemény megkoronázása volt annak a több hetes előkészítő munkának, melynek során 

felújították az iskola könyvtárát. A munkában az iskola könyvtárosai mellett a többi pedagógus is 

igyekezett lehetőségeihez képest segíteni. Az új könyvtár még nyitottabb szeretne lenni a diákok 

és tanáraik felé, az állomány újrarendszerezése is az olvasók dolgát könnyíti. A terem alkalmasab-

bá vált közösségi események rendezésére, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a sok érdeklődőt 

vonzó könyvtári délutánok sikere. Az egyre több olvasni vágyó tanuló kedden és csütörtökön              

13:30 – 15:00 között veheti igénybe az olvasótermet, ahol a tornaljai Tompa Mihály Könyvesbolt-

tal együttműködve november végétől megnyílt a karácsonyi könyvvásár.  

 Felhívjuk azon tanulóink és szüleik figyelmét, akik méltó helyet szeretnének megunt 

vagy nem használt könyveiknek, hogy a Platán Könyvtár és az ifjú olvasók szívesen fogad-

nak minden felajánlást.                    

 

                                                                                                                 

       Ligárt Nikolett 
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                   Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és 

Kultúra Tantárgyverseny 

 Arany, Ady, Nagyvárad 

 
 2013-ban Nagyvárad látta vendégül az Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és 

Kultúra Tantárgyverseny VI. Kárpát-medencei döntőjének résztvevőit. A május 7. és 10. között 

zajló rendezvényre számos tehetséges diák érkezett a Kárpát-medence magyarlakta régióiból.                 

A verseny résztvevői felvidéki, vajdasági és erdélyi diákok voltak. Az erdélyi magyar diákok a 

Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszának díjazottjai, 

Felvidékről és a Vajdaságból pedig azok a tanulók érkeztek, akik valamilyen náluk szokásos, 

hasonló verseny győztesei. Felvidéket a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola csapata képviselte ezen a  nemzetközi tantárgyversenyen. Erre a versenyre a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének irodavezetője, Jókai Tibor hívta fel a figyelmünket. 

  A verseny a nagyváradi Ady Endre Líceumban zajlott. A résztvevők előre megadott 

tematika szerint három korcsoportban, egyéni és csapatversenyekben bizonyíthatták tudásukat, 

tehetségüket. A 7-8. évfolyam diákjai Arany János válogatott balladáiból készültek. A 9-10. 

évfolyam diákjai Janus Pannonius válogatott verseiből, a 11-12. évfolyam diákjai pedig Juhász 

Gyula összes költeményeiből mérték össze ismereteiket. A megadott témakörök alapján a 

versenybizottság állította össze a háromórás írásbeli dolgozat feladatait. 

 A csapatversenyen a versenyzőknek Szent László legendákat, illetve Arany János balladákat 

kellett dramatizálniuk.  

 A verseny következő, és egyben utolsó egyéni szakasza a versmondás volt. A 7-8. osztályo-

sok Arany János és Petőfi Sándor lírai költeményeiből, a 9-12. osztályos tanulók pedig a Holnap 

című antológia verseiből adtak elő. A zsűri tagjai külön értékelték a csapat és az egyéni 

teljesítményeket. A verseny egy napot vett igénybe.  

 Az első nap a megérkezésről, elszállásolásról szólt. A nagyváradi  Continental Forum Hotel 

biztosította a szállást a résztvevők számára. A második napon zajlott a verseny, a harmadik napon 

pedig, míg az arra hivatott bizottság a dolgozatokat javította, addig a versenyzők és kísérőik egy 

érmelléki kiránduláson vettek részt. Az autóbusz első megállója Székelyhíd volt, aztán következett 

Albis, majd Szalacs, Érmihályfalva és végül Érsemjén, Kazinczy Ferenc szülőfaluja.  

 Az utolsó napon, a díjkiosztáson minden résztvevő érdem szerint emléklapot, oklevelet 

kapott. A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai a következő 

eredményeket érték el ezen a versenyen:   

Szövegalkotás - Dolgozatírás  -  Antal Réka - 

nemzetközi 3.hely 

Dramatizálás – Csízi Lilla, Hegyi Dániel, 

Csutor Szabina – nemzetközi 1. hely 

Versmondás – Csízi Lilla –  nemzetközi             

3. hely, Antal Réka – dicséretben részesült                                                                                         

                                                                                                                                     

                                   Szászi Edina 

           

 

 



A barátság jegyében 

 
  2013. május 21-től május 24-ig iskolánk  tíz 

tanulója és két pedagógusa csodálatos négy napot töltött 

a lengyelországi Tarnow városának Zbilitovska Gora nevű is-

kolájában, ahová meghívásra barátságkötés céljából indultunk.  

A hosszú út után kissé fáradtan, elcsigázva érkeztünk meg, de 

a barátságos fogadtatás, a lengyel vendégszeretet lenyűgözött 

bennünket. A finom estebéd után sportdélután várt ránk, ahol 

lovaglás, teniszezés, foci, kosárlabda, röplabda, badminton és 

még sokféle sportolási lehetőség közül  választhattunk, és min-

denki kedve szerint kapcsolódhatott be a játékba.  Az este gril-

lezéssel egybekötött beszélgetéssel zárult. A négy nap programjában volt Ki mit tud?,  játékos ve-

télkedő, turisztika (nem is akármilyen), múzeumlátogatás, kultúrműsor, disco, városnézés is, ahol 

megtekintettük Bem tábornok szobrát. Jól éreztük magunkat, és nagyon szép élményekkel, új ba-

rátságokkal gazdagodva érkeztünk haza.   

 A találkozó 2013 szeptemberében megismétlődött, de ekkor már lengyelországi barátainkat 

fogadtuk idehaza, Tornalján. A lecke fel volt adva. Hová vigyük őket? Mit mutassunk nekik?                

Ők is négy napot töltöttek nálunk, s mi sem maradtunk adósok. Az iskola vezetése a Szülői Szö-

vetséggel karöltve nagyszerű programot biztosított számukra. A kommunikációs nyelv az angol 

volt.  Ez mindkét iskolában kötelező tantárgy. A fogadásnál az ünnepélyes zászlófelvonás után 

iskolánk néhány tanulója, Csízi Lilla, Antal Réka, Hencz Viktória angol és magyar nyelven kö-

szöntötte a vendégeket. A négy nap alatt volt grille-

zéssel egybekötött sportdélután, angol nyelvű 

KVÍZ, barlanglátogatás Ochtinán, úszás Hrádokon, 

gulyásfőzés, lovaglás, íjászat Felsővályban, szent-

mise a tornaljai katolikus templomban (lengyel ba-

rátaink ugyanis nagyon vallásos nevelésben része-

sülnek), disco a VMH-ban. A gazdag program 

a búcsúzás napján „ a barátság légballonok“ magas-

ba röpítésével ért véget. A lengyel tanulók egy-egy 

mondat erejéig megfogalmazták gondolataikat, ér-

zéseiket, és egy általunk elkészített faliújságon itt 

hagyták azokat emlékeztetőül, jelezvén a barátság 

fontosságát. 

Köszönjük a szülők segítségét, a sok finom süte-

ményt, amellyel mindannyiunknak kedveskedtek.  

A szakácsnénik is nagyon kitettek magukért, min-

den reggel svédasztalos reggelivel látták el 

a vendégeket, úti csomagot, gyümölcsöt, tízórait 

készítve számukra. Mindent köszönünk!  

 

                                      Iván Margit 
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  Tornaljai pedagógusok ismerkedtek a tehetséggondozás    

           bevált módszereivel 

 
 A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség (SZMPSZ) Tehetségsegítő Tanácsa pályázatá-

nak keretein belül 2013. október 17-18-án füleki, almágyi, rimaszombati, tornaljai, pelsőci, rozs-

nyói és dernői pedagógusok tehetségsegítő tanulmányúton vettek részt. A pályázat célja a tehet-

séggondozó programok megismerése, tanulmányo-

zása előadások, óralátogatások és a szerzett tapasz-

talatok megvitatása. 

 Az október 17-18-i tanulmányút egy volt a 

pályázat aktivitásai közül. 

A tanulmányút helyszíne Eger, Hejőkeresztúr és 

Tiszaújváros volt, ahol a pedagógusok megismer-

kedhettek a tehetségpontok működésével, a tehet-

ségazonosítással, tehetséggondozással, valamint 

azzal, hogy mennyire segítik a különböző progra-

mok és eszközök (KIP program, tabletek) a tanulók 

társadalmi beilleszkedését, tehetségük kibontakozá-

sát. 

Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola 1. Számú Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-

umban Sándor József igazgató ismertette az iskola struktúráját és oktatási programját. Az óraláto-

gatások során a pedagógusok megfigyelhették, miként alkalmazzák a különböző technikai eszkö-

zöket a tanulók és tanárok az órákon, hogyan lehet érdekesebbé tenni az órát interaktív tábla, 

tabletek és különböző programok segítségével.  Az iskolában bemutatott módszer a hagyományos 

és modern taneszközök integrációját hangsúlyozza. 

 A hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola termeiben a KIP-program lehetőségeivel ismer-

kedhettek meg, mely a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását célozza. Az iskola különböző 

programokkal dolgozik, melyek segítségével megpróbálják elérni, hogy a tanulók sikeresek, moti-

váltak legyenek. A KIP -program célja többek között az is, hogy a hátrányos helyzetű tanulók ne 

szoruljanak ki a perifériára, ők is éljenek meg sikerélményeket. A program segítségével szervezett 

órákon a diákok főként csoportokban dolgoznak, ahol leginkább nyitott végű feladatok vannak, 

azaz nincs konkrét válasz, ehelyett megbeszélik a lehetőségeket. 

Tiszaújvárosban szintén a tehetséggondozás lehetőségeiről hallgathattak előadásokat az érdeklő-

dők, többek között Kormos Dénes tehetségszakértő-

től. 

 A tanulmányúton lehetőség nyílt a kikapcsoló-

dásra is. A programban szerepelt az egri vár megte-

kintése idegenvezetővel, borkóstoló a Szépasszony-

völgyében, tiszaújvárosi városnézés Kormos Dénes 

kalauzolásával, valamint a tiszaújvárosi Termálfürdő 

látogatása. 

A tanulmányút költségeit a Pro Scholis Tehetségpont 

pályázata fedezte.                                                      

                                                 Ligárt Nikolett 
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Készülünk az ünnepekre 

 A szeretet ünnepére készülődvén az alsó tagozatos tanulók számára isme-

retterjesztő órákat szerveztünk a könyvtárban. Az órákon a hagyományok fontos-

ságára hívtuk fel a figyelmet. A tanulók  megismerkedtek az advent szó jelentésével és történeté-

vel, megtudhatták, hogy mikor kezdődik az adventi időszak, és  mit jelképeznek az adventi gyertya 

színei. Minden osztály egy adventi kalendáriumot kapott ajándékba. Az óra végén egy közös kará-

csonyfát készítettünk papírból. Hasznosan és tartalmasan töltöttük el ezeket az órákat a szeretet 

jegyében. 

 

                                                                                                      Bódi Szilvia és Horváth Zsuzsa 
                                                                           

           Idősek köszöntése 

 Október az idős emberek iránti tisztelet jegyében zajlott. Ebből az alkalomból meglátogattuk 

a nyugdíjas otthon lakóit, ahol versekkel, dalokkal, mesékkel és a gyerekek által készített ajándé-

kokkal köszöntöttük őket. A szórakoztató műsorunkat tánccal bővítettük, s így mutatták be a nap-

közis csoportoknak és a nyugdíjas pedagógusoknak is, valamint a nagyszülőknek. Iskolánk tanulói  

kedves és szeretetteljes műsorát az idősek sok mosollyal és tapssal hálálták meg. 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gömöri mesék, mondák 
 

2013. április 17-én Putnokon a Serényi László Általános Iskola vetélkedőt szerve-

zett ,,Gömöri mesék, mondák” címmel. A történelmi Gömör vármegye legendái, mítoszai kerültek 

ezen a délutánon bemutatásra. Magyarország és Szlovákia e területén élő, egy nyelvet beszélő di-

ákjai mutatták be dramatizált formában a produkcióikat. Iskolánk alsó tagozatát a 4. B osztály ta-

nulói képviselték. A Fehér ló mondáját elevenítették meg. A tréfás, jó hangulatú előadás harmadik  

helyezést ért el a nemzetközi versenyen, amelyen 17 iskola vett részt.      

 Kellemes élményekkel, hasznos ismeretekkel és frissen kötött barátságok örömével tértünk 

haza.      

                                                                                                                Mészáros Piroska 

Gubics                                                                                     A Kazinczy Ferenc Alapiskola lapja 

8                                                                                                                                                                                         Ünnepváró              



                                                           

Úszótanfolyam 
 

 2013 júniusában a 3. évfolyam tanulói úszótanfolyamon vettek részt az 

ózdi uszodában. A tanulókat szép és tiszta környezet, szakképzett és kedves 

személyzet fogadta, akiknek a tanulók különböző szintű „úszástudása” sem 

okozott gondot. Az úszni vágyó gyerekek két medence közül választhattak – 

igényeik szerint. A tanulók szorgalmuknak, akaratuknak és ügyességüknek 

köszönhetően sikeresen vették az akadályt – megtanultak úszni.                        

Sok élménnyel, büszkeséggel telve tértek meg, és senki nem hagyott ott 

semmit. 

 Ezúton köszönjük a Szülői Szövetség támogatását és a szülők bizal-

mát is. 

 

                                           Kiss Sarolta, Bódi Szilvia, Pierzchala Mária 

                                

                                                                                                                         Hóvirág 

 
 A Hóvirág énekkör az alsó tagozaton 

már több mint három évtizede működik, tagjai 

négyévenként cserélődnek. Repertoárjukban 

megtalálhatók a népdalok, gyermekdalok, mű-

dalok, melyeket több éve Kiss Tamás tanító 

bácsi kísér szintetizátoron. Ez az énekkör fenn-

állása óta számtalan fellépésen van túl. 

 2012 szeptemberében e kör hat tagját 

beneveztük a gömöri népdalversenyre, ahol 

nagy sikerrel szerepeltek. Ez adta az ötletet, 

hogy a hat összeszokott lányból, névszerint: 

Czigány B., Csutor S., Koreny R., Libjak L., 

Magicz V., Molnár E. népdalkört alakítsunk. Így a Hóvirág énekkörnek kistestvére lett a Hóvirág 

népdalkör. 

Megalakulásuk óta számtalan iskolai, városi, illetve városon kívüli fellépésre kaptak már 

meghívást. Kiemelném a magyar kultúra napjának ünnepi műsorát, a városi májusfa állításánál 

való fellépést. Ezen kívül bemutatkoztak a magyarországi Salgótarjánban, továbbá Füleken, mint 

vendégszereplők, Pelsőcön a Bíborpiros szép rózsa regionális fordulóján, ahol továbbjutottak az 

országos elődöntőbe, amelyre csak ebben az iskolai évben kerül majd sor. Elhatároztuk, hogy mint 

ötödikesek is tovább folytatják a népdaléneklést. Úgy gondolom, megérte, hisz szeptemberben két 

első helyezést ért el a kör három tagja a gömöri népdalversenyen- Csutor S. szólóéneklésben, 

Koreny R. és Magicz V. duóban. 

A sikersorozat folytatódott, hiszen az októberben, Rozsnyón megrendezett országos elő-

döntőből tovább jutottak a november 23-án, Dunaszerdahelyen megrendezett országos döntőbe, 

ahol nagyon szépen szerepeltek, bronzsávos minősítést kaptak. 

Nagyon büszke vagyok rájuk és remélem, még sok szép sikerben lesz együtt részünk, hogy 

ezzel is öregbítsük iskolánk jó hírnevét.                   

                            Berhédy Mária, a Hóvirág népdalkör vezetője 
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        Interjú Mészáros Tamással 
 

                                                                                                                                               

               

 

 Hány éves? 

- 27 éves vagyok 

Hol végezte tanulmányait? 
- A Selye János Egyetemen, Komáromban.  

Milyen tanuló volt ? 
-Viszonylag  jó. 

Mi szeretett volna lenni gyerekkorában? 
- Állatorvos vagy focista. 

Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? 

- A biológia volt a kedvencem. 

Melyek voltak azok a tantárgyak, amelyeket nem szeretett? 
- A matematika, de a szlovákért sem voltam oda. 

 Mivel tölti a szabadidejét? 
- Szeretek olvasni és sportolni  

Hogyan szólitják a barátai? 
- Tominak vagy Mészinek  

Ki a kedvenc  énekese? 
- Kovács Ákos 

Mi a kedvenc  étele? 
- Gulyásleves, káposztaleves. 

Vannak testvérei? 
- Igen, van egy bátyám. 

Milyen számára az ideális nő? 

- Hosszú barna hajú hölgyek. 

Volt már szerelmes? Ha igen, mikor? 

- Azt hiszem, most is az vagyok.  

Mikor csókolózott először? 

- Az alapiskola vége felé. 

Milyen tantárgyakat tanít? 
- Szlovákot és informatikát. 

Hová szeretne eljutni az életében? 
- Párizsba vagy Firenzébe. 

Gyakran jár szórakozó helyekre? 

- Bizonyos alkalmakkor. 

Mi a véleménye az iskolánkról? 

- Vannak nehezebben kezelhető gyerekek, de ettől  függetlenül  ez  nagyon jó iskola. 

 

                                                                                              Csízi Lilla, Tóth Boglárka -9. B 
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                                                                Interjú Sztasko Viktóriával 

 
Hány éves? 

- 25 éves vagyok. 

Hol végezte tanulmányait? 

- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. 

Milyen tanuló volt? 

- Jó tanuló voltam. 

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

- Angol nyelv. 

Melyek voltak azok a tantárgyak, amelyeket nem szeretett, és miért? 

- A fizika és a kémia, mert nem érdekeltek. 

Ha visszatekint a múltba, megváltoztatna bármit is a tanulmányai-

ban? 

- Többet kellett volna vele foglalkoznom. 

Mit szeret csinálni a szabadidejében? 

- Filmet nézni, utazni és olvasni. 

Hogyan szólítják a barátai? 

- Vikinek. 

Mi a kedvenc sorozata? 

Jóbarátok és az Így jártam anyátokkal. 

Mi a kedvenc étele? 

- Kirántott sajt sült krumplival.  

Mi a kedvenc színe? 

- A krémbézs. 

Vannak testvéri? 

- Igen, van egy nővérem. 

Milyen számára az ideális férfi? 

- Olyan, mint a vőlegényem. 

Volt már szerelmes? Ha igen, mikor? 

- Most is az vagyok. 

Mikor csókolózott először? 

- 14 évesen. 

Hogyan kezeli a változásokat? 

- Minden változáshoz pozitívan állok, és igyekszem mindenből a legjobbat kihozni. 

Tetszik Önnek itt az iskolában? 

- Igen, szeretek ide járni. 

Hová szeretne eljutni az életében? 

- Párizsba és a Maldív-szigetekre. 

Nemsokára előttünk a pályaválasztás, mit tanácsol nekünk? 

- Mindenképpen olyan szakmát válasszatok, ami érdekel titeket, és amit kedvvel csináltok.  

 

 

                                                                                                 Botoš Attila, Harsányi Réka –9.B 
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Interjú Cselényi Barnabással      

 

 

 

 

Hány éves? 

- 25 éves vagyok. 

 Hol végezte iskoláit? 
- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen. 

Milyen tanuló volt ? 

- Lusta, mindent utolsó pillanatra hagytam, de azért mindent megcsi-

náltam, amit kellett. 

Mi szeretett volna lenni gyerekkorában? 

- Mindenképpen számítógépekkel szerettem volna foglalkozni, mert 

az érdekelt. 

Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? 

- Informatikából a számítógépes grafika, testnevelésből a labdajátékok, kivéve a kézilabda. 

 Vannak testvérei? 

-Igen, egy lánytestvérem van. 

Mikor csókolózott először? 

- Középiskolában. 

Hogyan szólítják a barátai? 

- Baja 

Mit szeret csinálni a szabadidejében? 

- Pihenni, számítógépen dolgozni és sportolni. 

Ki a kedvenc színésze, színésznője és zenésze? 

- A szerepeken múlik, hogyan tudja eljátszani a karaktert. 

- Többféle zenét hallgatok, de kimondottan kedvenc zenészem nincs. 

Mi a kedvenc színe? 

-  Kék. 

Hova szeretne eljutni az életben?  

- Sok helyre, a legszebb helyekre: New York, Hawai, Tahiti. 

Milyen számára az ideális nő?  

- Nincs konkrét ideálom. 

Nemsokára előttünk a pályaválasztás, mit tanácsolna nekünk ?  

-Mindenki azt válassza, amihez leginkább kedve van.  

                                                                                        Csutor Szabina, Lengyel Bernadett—9.B 
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                                            Interjú Miko Katalinnal   

 
 

Hány éves?  

- 24 múltam. 

Hol végezte tanulmányait? 

- Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen.  

Milyen tanuló volt? 

- Szerintem jó tanuló voltam. 

Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? 

- Kedvenc tantárgyam a biológia és a magyar volt. 

Mely tantárgyakat nem szerette? 

- Olyan nem volt, amit nagyon nem szerettem. Talán a kémia és a fizika 

állt tőlem a legtávolabb.  

Ha visszatekintene a múltba, megváltoztatna bármit is a tanulmá-

nyaiban? 

- Nem változtatnék meg semmit! 

Mit szeret csinálni a szabadidejében? 

- Rajzolni és olvasni, de leginkább a kislányommal szeretek játszani. 

Hogyan szólítják a barátai? 

- Katinak szólítanak. 

Mi a kedvenc étele? 

- Palacsinta.  

Mi a kedvenc színe? 

- Több is van, legjobban a pirosat, a rózsaszínt és a lilát szeretem.  

Vannak testvérei? 

- Igen, van egy testvérem. 

Milyen számára az ideális férfi? 

- Nincsenek ideáljaim, különben is már férjnél vagyok. 

Mikor csókolózott először? 

- 14-15 éves lehettem körülbelül. 

Nemsokára előttünk a pályaválasztás, mit tanácsolna nekünk? 

- Mindenki válassza azt, amihez kedve van, amit a jövőben szeretne csinálni. Ezt nektek kell el-

döntenetek! 

Már alapiskolában tudta, hogy tanárnő akar lenni? 
- Igen, tudtam.  

Hogyan kezeli a változásokat?  

- Úgy gondolom, elég jól kezelem. 

Tetszik önnek itt az iskolában? 
- Igen, tetszik. 

Hová szeretne eljutni az életében? 
- Már Tunéziában és Horvátországban voltam. A legközelebbi úti célom: Törökország.   

                                                                                                     

                                                                                            Tóth Gabriella, Bräuer Rebeka – 9.B 
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  IX. Regionális Diáktalálkozó 

 
      A rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium diákönkormányzata 

2013. november 13-án kilencedik alkalommal szervezte meg a régió alapiskolás diákjainak ezt 

a diáktalálkozót. A vendéglátóhoz hasonlóan a vendégek is bemutatkoztak, így került sor a 

nagydaróci, feledi, füleki, tornaljai, almágyi és 

rimaszombati iskolák háromfős csapatainak 

prezentációjára. A vetélkedőre Gárdonyi Géza Egri 

csillagok című regényéből készültek a résztvevő 

csapatok. A feladatok között szerepelt általános és 

irodalmmal kapcsolatos műveltségi teszt, regény-

dramatizálás és színpadi improvizáció is. Az 

irodalmi teszt kérdései az Egri csillagokból voltak 

feltéve, melyek kitöltéséhez alapos és átfogó 

regényismeretre volt szükség. Az általános 

műveltségi teszt kiötlői beugratós kérdésekkel 

próbálták megnehezíteni a csapatok dolgát. Ezután a 

résztvevők bemutatták a Gárdonyi-regényből 

szabadon kiválasztott jeleneteiket, így került színre Török Bálint megmentése. A „beugróban” 

vegyes csapatok tették próbára improvizációs képességeiket. A színpadi teljesítményt háromtagú 

zsűri értékelte (Sebők Valéria, Molnár Zsuzsa és Mihály Péter). A Kazinczy Ferenc Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskolát a 9.B osztály tanulói képviselték (Csízi Lilla, Makši Attila, Tóth 

Boglárka).  

A szakmai zsűri összesítésében a csapatok között a következő sorrend alakult ki: 

1.hely – Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja 

2.hely – Ifjuság utcai Alapiskola, Fülek 

3. hely – Tompa Mihály Alapiskola, Rimaszombat                 

   Szászi Edina 
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                             iBobor, on-line informatikai verseny 

 
 

 
 

 Iskolánk már több éve vesz részt az iBobor 

informatika versenyen. A verseny nevét az intelli-

gens, szorgalmas hódról kapta. Az iBobor célja az 

érdeklődés felkeltése az informatika és kommuni-

kációs technológia iránt. A verseny lényege, hogy 

nemcsak a lexikális tudást méri fel, hanem látvá-

nyos, szórakoztató logikai feladatokkal a számító-

gépes gondolkodást helyezi az előtérbe. A verseny 

iránt elég nagy az érdeklődés, idén összesen 50 tanuló jelentkezett. Az iBobor verseny legfőbb 

vonzereje, hogy a diákok interneten keresztül mérhetik fel tudásukat. A legnagyobb nehézséget az 

jelenti, hogy a verseny szlovák nyelven zajlik, ez főleg a logikai kérdések megértését nehezíti. 

Ebben a pedagógusok-–- Székesi László, Imrecze Csaba és Varga Csaba-– nyújtanak segítséget. 

Az idei év legsikeresebb tanulói: Magicz Kristóf - 7.A, Tóth Noémi -7.A, Hacsi Tamás - 

7.A, Hencz Veronika - 6.A, Michalko Barbara - 7.B, Tóth Mária - 7.A, Lukács János - 7.B, Révay 

Dániel - 8.A, Dávid Dénes - 9.A, Hubay Szabolcs - 9.A, Punka Marianna  - 9.A, Bráz Ákos -8.A. 

Aki kíváncsi, vajon hogyan teljesítene a versenyen, az kipróbálhatja magát a különböző 

kategóriákban a www.ibobor.sk weboldalon. 

                          Imrecze Csaba 

 

Csak így tovább! 

Valóságos feltámadásnak lehettek szemtanúi azok az emberek, akik látták iskolánk terem-

futball válogatottjának produkcióját Rimaszombatban. A minden évben megrendezésre kerülő 

alapiskolák közötti megmérettetésen 5 csapat küzdhetett a végső győzelemért. A tornának otthont 

adó Rimaszombatot két alapiskola képviselte, de jelen volt Bátka és Hnústya alapiskolája is. Iván 

László csapata elsőként mindjárt a remek erőkből álló, és később a végső győzelmet megszerző 

rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolát kapta ellenfélül. Bár ne így történt volna! A sajnálatos 

súlyos vereség után azonban diákjaink valóság-

gal megtáltosodtak, és az összes soron következő 

meccsük után győztesen mehettek le a pályáról! 

Ezek után be kellett, hogy érjük a második hely-

lyel, amihez szívből gratulálunk nektek fiúk!  

 

                                                                                                                                                              

                                            Mészáros Tamás 
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                                                          Találkozás az irodalommal 

 
  A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola két író-olvasó találkozó-

nak is otthont adott 2013 őszén. 

Október 9-én Poór József munkásságával ismerkedhettek meg a diákok.   

Poór József írásainak gyakori témája a tenger, az útrakelés és a szabadságvágy. Több vitorlázó, 

többek között Méder Áron történetét is megírta, valamint más hajósokról szóló írásokat is fordí-

tott. A szerző szintén hajózott, kapitányi minősítését a Balti-tengeren szerezte.  

A tanulók a könyvek, a történetek és különböző hajózási eszközök megismerése által kicsi 

betekintést nyerhettek a kalandos tengeri életbe.  

Batta György szlovákiai magyar költő, író, műfordító november 26-án tartott előadást az 

iskola tanulóinak a Szent Korona történetéről. Előadásában ismertette a korona eredetét, felépíté-

sét, valamint hogy milyen kalandos utakon került a Parlamentbe, ahol bárki megtekintheti. Batta 

úgy gondolja, a Szent Korona minden megtekintőjére nagy hatást gyakorol, és sokan úgy vélik, a 

koronának különleges kisugárzása van. A magyar koronázási ékszerek éke napjainkban is, csa-

kúgy mint régen, számos kutatót, gondolkodót és művészt foglalkoztat és inspirál.  

Batta írói tevékenysége mellett több újság szerkesztője volt, többek között a Tücsök, Kis 

Építő, Hajrá!, Göncölszekér, Itthon.  

 Jelenleg a Szent Koronáról szóló előadásával járja Szlovákia magyarlakta településeit. 

      

                              Ligárt Nikolett 

Galiba  néptánccsoport 

 
 A VMK és iskolánk összefogásával az elmúlt tanév őszén megalakult a Galiba néptánccso-

port. Heti egy alkalommal 26 tanuló ismerkedik a népi játékok, a néptánc és a népi hagyományok 

világával. Az idei tanévben nagy örömünkre, 

új tagokkal bővült a csoport. Célunk 

a különböző népi tájegységek szokásainak, 

illetve a  gömöri táncoknak és hagyományok-

nak a megismertetése és ápolása. Az eddig 

megtanult népi játékos és táncos műsorainkat 

már több iskolai és városi rendezvényen be-

mutattuk. Felléptünk a Hagyományok napján, 

a Magyar kultúra napján, a pedagógusnapon, 

iskolánk gálaműsorán, valamint a Városnapok 

keretében tartott iskolák estjén. Október elején 

nagy örömünkre meghívást kaptunk a putnoki 

szüreti fesztiválra is. Rövid kultúrműsorral 

szórakoztattuk a nyugdíjas otthon lakóit, vala-

mint az iskolánkban megrendezésre került 

nyugdíjas-találkozón megjelent kedves vendégeinket is. A következőkben is igyekszünk bővíteni 

a népi kultúrával kapcsolatos ismereteinket és továbbfejleszteni tánctudásunkat. 

 

                                                                                                       Pierzchala Mária, Kiss Sarolta  



                    Egy karácsonyi történet 

       

Adventi illat tölti be az erdőt, 

s a fenyves szélén egy gyönyörű fa eldőlt. 

Ezt egy öreg bácsi vágta ki, 

ki a karácsonyt egyedül ünnepli. 

 

S a bácsi a fával hazafelé igyekszik, 

míg két szánkózó árva gyermek mosollyal köszönti. 

Ekkor az öreg szívét elönti a melegség,  

hát meghívja őket, hogy töltsék együtt a szentestét.  

 

Nagyon örült az apóka, hogy barátokra lelt, 

mert eddig minden karácsonya egyedül, szomorúan telt. 

A két gyermek is megértette végül,  

hogy semmit nem ér a karácsony szeretet nélkül.  

 

                                                                                      Anderkó Adám, 9. A 

 

 

 

 

 

 

 

            

                    Október 6. 

 
Iskolánk tanulói 2013. október 6-án a Tornallyay- kúria udvarán egy rövid kultúrműsorral 

emlékeztek a 13 aradi vértanúra. A megemlékezés Kazinczy Lajos emléktáblájának koszorúzásá-

val zárult, melynek során tanulóink egy-egy szál fehér szekfű elhelyezésével fejezték ki 

a mártírhalált halt vértanúk iránti tiszteletüket.  

A tartalmas kultúrműsor október 7-én iskolánk ebédlőjében is bemutatásra került, ahol 

a többi tanulóval együtt megemlékeztünk  a magyar történelem egyik legszomorúbb napjának ál-

dozatairól. 

                                                                      Ragályi Emese, Sztasko Viktória 
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Másodikosak vagyunk 

 
 Tavaly még mi voltunk az iskola legkisebb diákjai. Még csak ismerkedtünk 

az iskolai élet mindennapjaival. Sok kitartó, rendszeres munka van mögöttünk. 

Így már elmondhatjuk, hogy igazi iskolások lettünk, mert megtanultunk olvasni, írni, számolni, 

kitartóan tornázni, szépen énekelni és színezni, 

rajzolni. Idegen nyelvet is elkezdtünk tanulni: a 

szlovákot és az angolt. Az osztályunk ügyes ta-

nulói bekapcsolódtak az iskolai versenyekbe. Jól 

szerepeltek a szavalóversenyen, mesemondó 

versenyen. Nekünk kellett készítenünk az év 

legszebb ünnepére az anyák napi köszöntőt. 

Szüleink meghatódva hallgatták előadásunkat.  

 Az év végi osztálykirándulásra már egy 

összeszokott csapatként indultunk. Nagy élmény 

volt számunkra az utazás, a barlanglátogatás, 

túrázás, játszás és az ajándékok vásárlása. 

A tanév végén büszkén vettük át a megérdemelt 

bizonyítványunkat a könyvjutalommal. Jó dön-

tés volt szüleink részéről, hogy magyar iskolába írattak bennünket, és anyanyelvünkön tanulha-

tunk.   

                                                                                              

                                                                                               Okos Zsuzsa, Babús Melinda 

 

 

Egressy Béni Nemzetközi Szavalóverseny 

 
2013. április 19-én az Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyt 18. alkalommal rendezték 

meg a kazincbarcikai Dózsa György Tagiskolában. Sikeresek voltak a feledi, rimaszombati, 

tornaljai és rozsnyói tanulók.  A versenyen közel 200 versenyző vett részt. A szavalók és próza-

mondók összesen 10 kategóriában verse-

nyeztek.  

 

Az alábbi eredmények születtek: 

Vers:  

6. helyezett: Szobonya Lilla Zsuzsanna - 

1.A 

Próza: 

3.helyezett: Veréb Fanni - 2.A 

6. helyezett: Lukács Flórián - 2.A 
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Természetbeni iskola 
 

     A 3. A és 3. B  osztály tanulói május második hetében természetbeni iskolában vettek 

részt Kokaván. A hegyek és fák között megbúvó Ipoly turistaházban voltak elszállásolva.                                                                                             

Az öt nap alatt sok olyan tevékenységben volt részük, amelyek által közelebb kerültek 

a természethez. A két rövid és két hosszú túrán megcsodálhatták a Kokava környéki hegyvidék 

varázslatos szépségét, és értékes információkat  szerezhettek a természet rejtelmeiről, a növények 

és állatok életéről. A túrákról hazatérve gyönyörű munkák készültek természetben található  

anyagok, mint pl. fenyőág, moha, zuzmó, kavics felhasználásával. Az egyik túra során  megláto-

gattak egy völgykatlanban rejtőzködő falucskát, Šoltyskát, ahol a katolikus templom hűsítő falai 

között pihentek meg. Egy érdekes ismeretterjesztő szöveg feldolgozásával betekintést nyertek 

a lovak világába, majd következett a várva várt lovaglás. Az első alkalommal néhányan még ki-

csit bizonytalanul, ám másodszorra már mindannyian bátran nyeregbe pattantak. Megismerkedtek 

a lovak gondozásával, etetésével is.                                                                                                             

A szórakozás sem maradhatott el. Az élményparkban kipróbálhatták a lengőjátszótér kü-

lönböző elemeit. Volt kvadozás, focizás, rókavadászat, tábortűz, sőt játékterem is. Részt vettek 

egy mesés táncos foglalkozáson, majd utolsó este következett az elmaradhatatlan, kiértékeléssel 

egybekötött diszkó. Mondanunk sem kell, a hangulat szuper volt. Mindannyian jól érezték magu-

kat, épségben, élményekkel telve tértek haza. 

 

                                                                          Kiss Sarolta, Bódi Szilvia 
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         Eredményeink a biológia terén 

 
   A 2013-as év a fiatal biológusainknak igazán szép eredményeket hozott. 

Tanulóink ismét nagyon sokféle témájú verseny közül válogathattak. Volt közöttük: levelezős 

gyógynövényekkel foglalkozó, növények, valamint állatok felépítését és rendszertani besorolását 

tárgyaló, az elsősegély alapelveit elsajátító, az erdei életet feldolgozó, illetve számítógépes prezen-

tációk készítését igénylő verseny is. A tanulók érdeklődési körükkel kapcsolatban választották ki 

a hozzájuk legközelebb állót. Ehhez megfelelően teljes erőbedobással dolgoztak, és szép sikereket 

értek el, öregbítve ezzel is iskolánk kiváló hírnevét.                                                                                                

Alapos és következetes munkájuk gyümölcseiből válogatva:  

Botanika olimpiász – járási forduló :    2. hely – Léka Dalma – 8.A 

Zoológia  olimpiász – járási forduló :    3. hely – Anderkó Ádám – 9.A 

                                                                  4. hely – Mišurák Róbert – 7.A 

                                                                  5. hely – Breznaník Gábor – 9.B 

                                                                  6. hely – Brindza K. Lucia – 7.A 

 A 8.A tanulói közül Léka Dalma, Breznaník Bianka, Breznaník Karin, Hegedűs Norbert és 

Jónás Bence bekapcsolódtak a Vöröskereszt által szervezett elsősegélynyújtási versenybe, ahol 2. 

helyezést értek el. Az Erdészeti napok keretén belül a 7.A osztályból Brindza K. Lucia, Agócs 

Veronika, Hacsi Tamás, Szőke István és Mišurák Róbert 1. helyezést értek el. A versenyre a tanu-

lók a nagyrőcei járásból érkeztek. 

 A többi versenyen is szépen szerepeltek tanulóink, és hasznos tapasztalatokat gyűjtöttek 

a következő évre. A munkától sem riadtak vissza, kivették részüket a madáretetők építéséből, 

a Sajó és a  Csincsa megtisztításából, valamint a szemét-, a gesztenye-  és a papírgyűjtésből is. 

Kiváló évet zártak mindannyian! Alapos munkájukért köszönet, és sok sikert kívánok a következő 

tanévre! 

              Oravec Anita  
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Tanulmányi kirándulás 

 
A 4.A és 4.B osztály, valamint néhány felső tagozatos tanuló szeptember végén tanulmá-

nyi kiránduláson vett részt Magyarországon. 

Az exkurzió első állomása Tokaj volt, ahol a tanulók megnézték a Tisza és a Bodrog folyó 

összefolyását. Ezután következett a kirán-

dulás fő célpontja, a Nyíregyházi Állat-

park, ahol számtalan érdekesebbnél érde-

kesebb állatot figyelhettek meg. Nagyon 

örültek, hogy részt vehettek egy igazi fó-

kabemutatón is. Mindenkinek tetszett 

a Zöld Piramis, amelynek az egyik része 

óceánra, a másik pedig dzsungelra emlé-

keztetett. A kirándulás utolsó állomása 

a Sóstói Múzeumfalu volt, ahol a tanulók 

megtekinthették, milyen házakban éltek az 

elődeink, milyen berendezési tárgyakat 

használtak. A faluséta végén egy igazi 

szatócsboltban költhették el zsebpénzüket. 

Mindenkinek nagyon tetszett ez az 

igazán különleges nap. A szórakozás mel-

lett sok új dolgot is megtapasztaltak. Felejthetetlen élményekkel tértek haza. 

                         

                                                                                                             Kiss Sarolta, Bódi Szilvia 

         

Gömöri népdalverseny 
 

 Iskolánk alsó tagozatos tanulói október 18-án részt vettek a gömöri 

alapiskola által szervezett népdalversenyen. Iskolánkat a következő tanulók 

képviselték: Maksi Alexandra, 

Lóczy Kinga, Lóczy Réka az 1. 

A osztályból, Szobonya Lilla 

Zsuzsanna és Árvai Liána 2.A 

osztályos tanulók. Több iskola 

„aranytorkú” tanulója mérte 

össze tehetségét, ahol különbö-

ző kategóriában lehetett verse-

nyezni. Az 1. kategóriában 

Lóczy Kinga 1.A osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 

A felső tagozatról 3 tanuló vett részt ezen a népdal-

versenyen. Asztalos Nikolett 5.A, Bari Anasztázia 5.D, Lázók Dárius 5.B. Asztalos Nikolett 2. 

helyezést ért el. Gratulálunk nekik!     

                            

                                                                                             Molnár Zsuzsa, Czigány Erika 
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                                      Matematikai versenyek 
 

 Iskolánk  jónéhány alsó tagozatos tanulója a 2012/2013-as iskolai évben is 

méltóképpen helytállt a matematika versenyeken. Részt vettek a Pitagoriász 

matematikaverseny járási megmérettetésén, valamint a Rimaszombatban megrendezett Zrínyi 

Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján.  

Az eredmények a következőképpen alakultak: 

Pitagoriász verseny – járási forduló: 

3. évfolyam:  Vajda Botond 3.A  2. hely 

                      Szőke András 3.A  4. hely 

4.évfolyam:   Libjak Laura 4.A  1. hely 

                      Farkas István 4.A  3. hely 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny – megyei forduló: 

3. évfolyam:  Bódi Kata  3.B  1. hely 

              Bubloš Tamás  3.A  2. hely 

                      Szőke András  3.A  3. hely 

             Vajda Botond  3.A  4. hely 

4. évfolyam:  Libjak Laura  4.A  2. hely 

                      Farkas István  4.A  4. hely 

                      Molnár Benjamin 4.A  5. hely 

                      Anderkó Márk Patrik 4.A  6. hely 

Csapatversenyben mindkét évfolyam tanulói az első helyen végeztek.  

Gratulálunk a szép eredményekhez! Reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan szép eredménnyel és 

sikerrel térnek haza  a versenyekről. 

                                                                           

                                                                                                                                  Kiss Sarolta  

IV. Ipolyi Arnold népmesemondó verseny 
 

 Iskolánk  tanulói a  2012 /2013-as tanévben is részt 

vettek az Ipolyi Arnold népmesemondó versenyen. 

A regionális forduló Várhosszúréten került megrendezésre. 

Iskolánk alsó tagozatát nyolc tanuló képviselte.  Nehéz 

dolguk volt, ugyanis sok ügyes mesemondóval kellett fel-

venniük a versenyt. Ennek ellenére szép eredmények szü-

lettek: 

Aranysáv: Pierzchala Virág Anna, Szőke András  

Ezüstsáv: Szőke Tamás, Veréb Fanni, Kolozsi Karina, 

Molnár Benjamin   

Bronzsáv: Gál Georgina, Bubloš Tamás   

Külön örömünkre szolgál, hogy a három alsó tagozatos továbbjutó közül kettő iskolánk 

tanulója. Ők a Rozsnyón lezajlott országos fordulóban folytatták a megmérettetést, ahol 

a nagyszámú, szokatlanul erős mezőnyben is hozták megszokott formájukat. 

Gratulálunk minden versenyzőnknek, és kívánjuk, hogy a jövőben is hasonlóan szép sike-

reket érjenek el, ezáltal is gazdagítva iskolánk hírnevét. Köszönjük! 

                                                                                             

                                                                                                                       Kiss Sarolta            
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Sportélet - 2013 

 
  Iskolánkon aktív sportélet zajlik, tanúsítják ezt a sport terén elért sikereink 

is. Íme egy rövid beszámoló  iskolánk  2013-as évi sporteseményeiről.   

Az évet a lányok várva várt kidobó bajnokságával kezdtük. A hatodikos lányok már 

rutinosan játszottak a pályán, az ötödikesek győzni akarása pedig példaértékű volt. A hetedikes 

lányok kosárlabda mérkőzősre hívták ki a nyolcadikosokat. Önbizalmukat siker koronázta, mivel 

ők győztek. 

 A járási focibajnokságon iskolánk két csapata a 3. és 4. helyen szerepelt, ami dicséretes 

eredmény. 

A járási többtusabajnokságon mindig kiemelkedő eredményeket érnek el tanulóink. Tímár Csaba 

aranyérmes, Černota Maxim ezüstérmes lett, így mindketten továbbjutottak az országos versenyre. 

Áprilisban Parádról érkezett hozzánk egy diákcsoport. A határon túli területek magyar vonatkozá-

sú nevezetességeit látogatták meg. A mi iskolánk is vendégül látta őket, ahol tanulóinkkal barátsá-

gos kosárlabdameccseket játszottak.  

Májusban bonyolítottuk le az ötödikeseknek szervezett úszótanfolyamot, amely minden évben 

emlékezetes esemény. 

 Mivel iskolánkon nagyon sok kiemelkedő tehetség és sportolni szerető tanuló van, 

megszerveztünk egy iskolai többtusát. A versenyszerűen sportoló tanulóink eljutnak a 

megmérettetésekre, ezért úgy gondoltuk, biztosítunk egy ilyen lehetőséget minden gyereknek 

helyi szinten is. Bárki benevezhetett, és korcsoportok szerint versenyeztek. Mivel mindannyian 

úgy ítéltük meg, hogy a vártnál is jobban sikerült a verseny, ezért a szlovák iskolával és a 

gimnáziummal karöltve megszerveztünk egy következő fordulót, melyre októberben került sor. Itt 

már a három iskola legjobbjai mérték össze erejüket. Reméljük, ebből is hagyomány lesz, mint a 

szintén októberben megrendezett Iván László Emlékkupából. Futballcsapatunk itt is első helyezett 

lett.   

 Az új tanév szeptemberi sporteseménye a Nagyrőcén megrendezett terepfutó verseny volt. 

Természetesen tanulóink itt is jól szerepeltek. Csapatban a fiúk és a lányok is a 3. helyen 

végeztek. Egyéniben Tímár Csaba 2. helyezést ért el. Itt szeretném megemlíteni Babus Linda, 

Bolacsek Vanda és Vajda Kinga nevét, akik minden sportágban igyekeznek maximális 

teljesítményt nyújtani, akik a következő iskolai évek nagy reménységei a sport terén. 

Az októberi hónap egyik legnagyobb eseménye a lengyelországi baráti iskolából idelátogatott 

vendégekkel szervezett, három napig tartó eseménysorozat. A megérkezésükkor egy 

sportdélutánnal tettük szinesebbé napjukat. A versenyjátékoktól kezdve a zumbán keresztül 

mindenki kedve szerint szórakozhatott. 

December 3-án azok a fiúk, akik a rimaszombati tanonciskolába készülnek, meghívást kaptak egy 

ismerkedéssel egybekötött focinapra. Öt iskola képviseltette magát, a mi csapatunk 2. lett. 

December 6-án a fiúk a már szintén hagyománnyá vált Mikulás kupán szereztek ismét érmet. 

A tavalyi évhez hasonlóan ismét diadalmaskodtak. 

Sportköreink is aktívan működnek. Heti egy alkalommal töltik itt délutánjaikat 

a kosárlabdát kedvelők és a focirajongók.  

Az év utolsó tanítási napján a tanár-diák meccsen szurkolhat nagy izgalmak közepette a közönség. 

Ez egy olyan esemény, amelyet  minden diák nagy érdeklődéssel vár. 

A versenyszellemű gyerekek tábora növekszik, ezért reméljük, a következő tanévben egy 

felújított tornateremben még nagyobb elszántsággal sportol majd minden diák. 
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A munkánk meghozta gyümölcsét 

 
A matematika – fizika - informatika tantárgybizottság tagjai a  2012/2013-as is-

kolai évben is sikeresen teljesítették a kitűzött feladatokat. Bekapcsolódtunk a meghirdetett verse-

nyekbe és örömmel állapíthatom meg, hogy tanulóink remek eredményeket, sikereket értek el. 

A matematika versenyekre Csernok Erzsébet és Deákpál Mária tanító nénik készítették a tanuló-

kat. Az eredmények önmagukért beszélnek.  

 A Matematikai Olimpia járási fordulóján szerepeltek a legsikeresebben tanulóink: 

Kosztúr Ákos 6.A  - 1.helyezés,  Fabo Tibor 6A – 4.helyezés, Laboda Gergő 7.A - 3.helyezés,  Filep 

Lajos 7.A– 4.helyezés, Kalydy Barna 8.A – 2.helyezés, Lőrincz Flórián 5.helyezés és Hegyi Dániel 

9.A  - 1.helyezés.  

 A Pitagorász járási fordulóján a következő tanulók szerepeltek sikeresen:  

Bódi Boglárka 5.A – 3.helyezett, Kosztúr Ákos 6.A -3.helyezett, Filep Lajos 7.A – 6.helyezett, Lő-

rincz Flórián és Kalydy Barnabás 8.A - 5 helyezett.  

A Katedra levelezőversenybe bekapcsolódtak: 

Csutor László és Bernás László 5.A, Kosztúr Ákos és Fabo Tibor 6.A, Filep Lajos, Laboda Gergő 

és Csala László  7.A, Kalydy Barnabás 8.A osztályos tanulók. 

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen kitűnően szerepeltek: 

Hencz Veronika 5.A, Filep Lajos 7.A, Szabó Zoltán 7.A osztályos tanulók. Csapatversenyben a 7. 

évfolyam a 2. helyen végzett. 

Ebben a tanévben is szeretnénk részt venni ezeken a versenyeken. Az őszi hónapok 

a felkészüléssel teltek, ami nagyon sok időt és energiát igényelt. A versenyekre a második félév-

ben kerül majd sor. Remélem, hogy az előző évekhez hasonlóan, most is eredményes évet fogunk 

zárni.  

          Deákpál Mária   

 

"Szép Magyar Beszéd"- kiejtési és fogalmazási verseny 

 
  Iskolánk ismételten képviseltette magát a Szép Magyar Beszéd kiejtési -és fogalmazási ver-

senyen. A verseny három részből állt: egy hozott szöveg felolvasása, kapott szöveg felolvasása és 

szövegalkotás (fogalmazás). Ebben az évben a 4.A osztályból Libjak Laura és a 4.B osztályból 

Patinák Noémi mérték össze tudásukat.  

Libjak Laura a járási fordulón ezüstsávot szerzett, míg Patinák Noémi a járási és kerületi fordulón 

aranysávot, az országos döntőn pedig sikeres résztvevőként a 12. helyen végzett.  

                                                           

                                                                                                                      Mészáros Piroska 

Kiállítás 
 

2013. október  25-én a 6.A, 6.B és a 8.C osztályok tanulói tanulmányi kiránduláson vettek 

részt Rimaszombatban. Megnézték a Gömöri Múzeum állandó kiállítását, illetve a ruhakiállítást, 

amely a 19. század ruhadivatjából volt összeállítva. A városban a tanulók bevásároltak, megnézték 

a város központját. Mindnyájan nagyon jól érezték magukat.  

        Székesi Zsuzsa, Kucsera Dóra  
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                  Halloween-party az 5.A osztályban 

 
Október 28-án az 5. A osztályban Halloween - partyt szerveztünk. A tanulók az ötletnek 

nagyon örültek, és türelmetlenül várták a nagy napot. Nagy örömmel díszítették az osztályt raj-

zokkal és papírdíszekkel. A fő hangsúly mégis a jelmezeken volt. Gondoskodtunk frissítőkről is, 

amiből mindenki kedve szerint fogyaszthatott.  

A délutánt csontváztánccal, limbózással és tombolahúzással tettük színesebbé.                                

A  tombolahúzásba Nagy Katalin igazgatónő is besegített. 

Ahogy a gyerekek látták mindezt: 

Csutor Sofia: Volt egy nagyszerű Halloween - partynk. A legjobb barátnőmmel sokat táncoltunk, 

jól éreztük magunkat. Sokan boszorkánynak öltöztek. Az igazgató néni is megnézett bennünket, 

ahogy csontváztáncot járunk. Később limbóztunk is, amiben mindenki nagyon ügyes volt. 

Asztalos Nikolett: Volt egy Halloween partynk, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Az volt a baj, 

hogy hamar befejeződött. 

Igo Bettina: Nagyon jó volt, jó volt a zene. Izgalmas volt, amikor a boszorkánykalapból kihúztuk 

a tombolákat, és az volt benne a legjobb, amikor kihúztam saját magamat. Örülök, hogy itt lehet-

tem. 

Patinák Noémi Vivien: Én biztos, hogy nagyon jól éreztem magam. Annyit ettünk, hogy majd 

szétdurrantunk. 

Magicz Vivien: A zene is nagyon jó volt és szinte mindenki beöltözött. Sorsolás is volt, és én egy 

kis szobrot kaptam. 

                                                                              Imrecze Csaba, Imrecze Zsuzsa  
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Élet a napköziben   
  

Az év első hónapjában tovább zajlott a napközi élete. Így a januári hóesést ki-

használva hóembert építettünk. Ajándékot készítettünk a leendő elsősök részére. 

Februárban megrendeztük a hagyományos farsangi mulatságot, tanulóink színes műsorral 

készültek. Jelmezbe bújt gyerekek versenyjátékokban mérhették össze ügyességüket (székfoglaló, 

rollerezés, egyensúlyozás, narancstánc, bója foglaló, lufifújás, lufivezetés, cukorkatekerő verseny). 

A versenyjátékok után táncmulatság kezdődött. Jó hangulatú, vidám délután volt. A februári hó-

napban az iskola folyosóján megtekinthető volt a gyerekek munkáiból készült farsangi kiállítás.  

 A téltemetés régi népszokását is felelevenítet-

tük. Különböző zajkeltő eszközökkel és a szalmával 

kitömött kiszebábbal vonultunk fel. Az elhelyezett 

kiszebábot meggyújtottuk, és míg el nem égett tavasz-

köszöntő verseket és dalokat énekeltünk, jelképezve 

ezzel, hogy szeretnénk végleg megszabadulni a téltől 

és minden bajtól. A tavasztündér is segítségünkre 

volt, aki varázs- pálcájával, varázsigéjével próbálta 

életre kelteni a természetet. Reméltük, hogy varázsla-

tunk beteljesedik. 

Márciusban a könyvhónap alkalmából mesedélutánt 

szerveztünk a napköziben a kicsik számára. Nőnap alkalmából városi rendezvényen lépett fel 

a Hóvirág énekkör. Az iskolai könyvtárlátogatás is megvalósult ebben a hónapban. 

A húsvéti ünnepek és a tavasz várása alkalmából színvonalas kiállítást rendeztünk 

a gyerekeink munkáiból. 

Április, az erdők hónapja alkalmából egy nagyszabású, s jól sikerült játékos versenyes dé-

lutánt szerveztünk tanulóink számára, az iskola melletti fás területen. Ezzel szerettük volna felhív-

ni a figyelmüket a természet védésének fontosságára. 

Júniusban a gyermeknap alkalmából csoportok közötti versenyeket rendeztünk. A gyerekek 

jól szórakoztak.  

A napközi otthonban az utolsó héten is zajlott az élet. Kedden és szerdán a nyíregyházi 

„Tini-show“ szerzett felejthetetlen délutánokat a gyerekeinknek képzőművészeti foglalkozásaival 

és a modern táncok tanításával. Végül a két nap kiértékelése következett, ahol az ajándékozás, ju-

talmazás sem maradhatott el. Egyszóval gyönyörű élménnyel fejeztük be az iskolai évet.  

Beköszöntött az ősz, és szeptemberben elkezdődött az új iskolai év. Az első őszi sétánk 

alkalmával terméseket gyűjtöttünk, s ezekből a termésekből sok szép munkákat készítettünk, me-

lyekből kiállítást rendeztünk. 

Egyik legjobb őszi mulatság a sárkányeregetés. Fújt a szél, vagyis az időjárás nekünk ked-

vezett. A gyerekek színesebbnél színesebb sárkányokat hoztak magukkal otthonról. 
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Kellemes szórakozás volt a töklámpások készítése, amelyeket kiállítot-

tunk az iskolánk folyosóin, ahol mécseseket gyújtottunk bennük, hogy hangula-

tosabbá tegyük Halloween ünnepét. Iskolánk tornatermét átalakítottuk 

Halloween birodalommá. A birodalmunkon belül birodalmat (sötétség, csúszó-

mászók, memória, mondókák, tökök, pókok, boszik, figyelmesség, szellemek birodalma) látogat-

hatták meg a gyerekek, ahol különböző felada-

tokban, játékokban vehettek részt.  

Egészségünk érdekében zumba délutánon vehet-

tek részt gyerekeink a tornateremben, ahol a 

mozgás, a kikapcsolódás és az együttlét örömén 

volt a hangsúly.  

Az év legkedvesebb hónapja a december, tele 

meglepetésekkel, vidámsággal, ragyogással, egy-

más iránti szeretettel. Az adventi várakozás ideje 

alatt számos rendezvényen vehettünk részt. Ezek 

közé tartozott a gyertyagyújtás a városi fenyőfán, 

ahol tanulóink dallal és verssel mutatkoztak be. 

A hagyományos mikulási ünnepség és a kreatív-kézműves foglalkozás sem maradhatott el. 

Eseménydús, vidám és mozgalmas délutánokat tölthettek el a gyerekek az egész év folya-

mán. Köszönet ezért mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak és segítették munkánkat. 

 

                                                                                                                Kókay Ildikó 
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   Ők mondták, az elsőseink 
 

 

„Anyanyelvem, 

te édes-keserű, 

szépen zengő 

arany hegedű, 

anyánk ajkán drága ének: 

köszönet  

mindenért néked.” 

 

Szeptember elején izgatottan, kipirult arccal lépték át az elsősök iskolánk kapuját. 

Betűországba indultak tele reménnyel, félelemmel és nagy-nagy örömmel. Félúton vannak 

Csodaország felé, sok-sok betű már barátaikká vált, ismerősként köszönti őket a könyvek lapjairól. 

A betűvetés nem egyszerű dolog, vannak engedelmes, de vannak makacs betűk is. A mon-

dókák, mesék, dalok anyanyelvünk ékességei, mind-mind segítőtársaik kicsi elsőseinknek nehéz 

munkájukban. 

Megkérdeztük őket, miként vélekednek három hónap elteltével az iskoláról, mit szeretnek eb-

ben az iskolában. 

- Nagyon szeretem a hittant. Szeretem a kis Jézust. 

- Szeretem, hogy mindent megértek, amit a tanító néni mond. Szeretek magyarul beszélni. 

- Verseket tanulunk, és szeretem elmondani őket a szüleimnek. Ők nagyon örülnek. 

- Sokat számolunk, jókat olvasunk. 

- Új barátaim lettek, sokat játszunk. 

- Nagyon szeretem a rajzórát. Most Mikulást rajzoltunk. 

- Szeretem, amikor a tornaórán bukfencezünk, de otthon is gyakoroltam. 

- Nekem az volt a legjobb, amikor zumbáztunk. Mennyit nevettünk! 

- Voltunk színházban. Nekem a katica tetszett a legjobban. 

- Azért jó az iskolában, mert itt már nem kell aludni. 

- Lehet itt játszani is, nem kell mindig tanulni. 

- Amikor tanulunk egy új betűt, kíváncsi vagyok az írására. 

- Én szeretem a tanító nénit és az egyeseket.           

 

 

                                                                     Mészáros Piroska, Babús Melinda              

 

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny 

 
A 2012/2013-as tanévben 15. alkalommal rendezték meg a Simonyi Zsigmond Helyesírási 

Versenyt. A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói is bekapcsolódtak a ver-

senybe. A regionális fordulóra 2013 februárjában került sor Rimaszombatban, ahol 1. helyen vég-

zett  94 ponttal Csízi Lilla -  8.B osztályos tanuló. Ezzel továbbjutott az Érsekújvárban megrende-

zett országos döntőbe.  

                                                                                                                  Szászi Edina 
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Dobré slovo – Poznaj slovenskú reč 
 

Iskolánkon már az alsó tagozaton elkezdjük a tanulók felkészítését a szlo-

vák nyelvi versenyekre, melyek legalább annyira fontosak számunkra, mint a magyar nyelvű ve-

télkedők vagy matematika olimpiászok. A szlovák nyelv elsajátítására nemcsak a tanítási órákon 

fektetünk nagy hangsúlyt, hanem legügyesebb tanulóink nyelvtudását külön foglalkozásokon fej-

lesztjük. Ezen tanulók közül kerülnek ki azok a diákok, akik iskolánkat képviselhetik a szlovák 

nyelvi versenyeken, mint pl.a Dobré slovo vagy a Poznaj slovenskú reč, melyekbe immár hagyo-

mányosan ebben az iskolai évben is bekapcsolódtunk. 

Libjak Laura 4.A és Tajbos Anasztázia 4.B osztályos tanulóink hetente becsületesen ké-

szültek a megmérettetésre. Harminc mondókát és verset kellett megtanulniuk és előadniuk. Gya-

korolták a szlovák nyelvű szövegek hangsúlyos olvasását, fogalmazás írását egy megadott téma-

körből, s nem utolsó sorban a hallás utáni tartalom pontos visszaadását.  

A járási fordulón, melyre Rimaszombatban került sor, Laura egy ponttal maradt le a kerü-

leti fordulóról, így ezüst sávban végzett, míg Anasztázia sikeresen eljutott Losoncra, a kerületi for-

dulóig, ahol nagyon szép eredménnyel ezüstsávos lett. Meg kell említeni azonban, hogy csak 

egyetlen pontocska hiányzott az országos részvételhez. Gratulálunk a lányoknak a szorgalmukhoz 

és a jó eredményekhez! 

 

      Bécsi útikalauz 

 

 Az Európai Unióban a német nyelvet beszélik a legtöbben anyanyelvként. A német ma az 

egyetlen hivatalos nyelv Ausztriában és Liechtensteinben. Az egyik hivatalos nyelv Németország-

ban, Svájcban,Luxemburgban, Olaszországban,azonkívül Belgium, Dánia és Oroszország egyes 

területein, de jól megértik a skandináv országokban, Hollandiában, sőt Közép- és Kelet-Európában 

is. 

 A kereskedelem, a turizmus, a külföldi továbbtanulási és munkavállalási lehetőségek növelik  

a német nyelvtudás jelentőségét. Éppen ezért biztosítjuk a lehetőségét annak, hogy a gyerekek el-

sajátítsák ennek a nyelvnek is az alapjait. A tanulás megkedveltetése, hatékonyabbá és szórakozta-

tóbbá  tétele érdekében évente megrendezzük a német nyelvterületek megismerését célzó vetélke-

dőinket.  

 A Kazinczy-nap alkalmából meghirdetett rendezvényün-

kön tanulóink Ausztria fővárosával, Béccsel  kapcsolatos isme-

reteiket mérhették össze. 33 tanuló hármas csoportokban dol-

gozva bizonyította általános tudását a várossal kapcsolatban, 

mely történelmének, kulturális és művészeti értékeinek kö-

szönhetően egyike Európa legkedveltebb turistacélpontjainak.   

A következő csoportok bizonyultak a legsikeresebbeknek és 

legtájékozottabbaknak: 

1. Bublos László, Csala László, Hegedűs Norbert – 7. A 

2. Szabó Beáta, Varga Beáta (7. B) , Varga Viktória – 9. A 

3. Breznaník Karin, Nemes Klaudia, Léka Dalma – 7. A                                   

             Czikora Ilona 
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   Óvodások az iskolában 

 
A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola beíratási programja a 

helyi óvodákkal, a szülőkkel és gyermekeikkel való baráti kapcsolatok ápolásán alapszik. A beíra-

tási programunk pontjai: 

1. foglalkozások az óvodás gyerekekkel (november) 

2. nyitott nap az első osztályban (december) 

3. beiratkozás az iskolába (január)  

Novemberben felkészítő foglalkozásra hívtuk az óvodásokat, melyen sok gyerek vett részt 

az óvónők és a szülők kíséretében. Idén a gyerekek megismerkedhettek egy szép magyar népmesé-

vel: "A kiskakas gyémánt félkrajcárjával", melyet közösen elmeséltünk és dramatizáltunk.                       

A mese közben dalocskákat, mondókákat tanultak a gyerekek, majd a végén mindenki kiskakassá 

változott, így élvezhették a mozgás örömét a nagy tornatermünkben. Végül a gyerekek kifesthették 

a mesénk főszereplőjét, a "törökbasát", ezzel is fejlesztették kreativitásukat, fantáziájukat és kéz-

ügyességüket. Nagyon jó hangulatban telt a délután, mindenki remekül érezte magát, és jól szóra-

kozott. Mind a gyermekek, mind a szülők élményekkel gazdagon térhettek haza.  
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 Ringató -Vedd ölbe,ringasd,énekelj!  

 

 

 
Szeptembertől már Tornalján is tartunk Ringató foglalkozásokat a 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola konferenciater-

mében.  

 Kedden 17.15-től a 3-6 éves korosztálynak, szerdán 16.00 és 16.45 órai kezdettel 0-3 éves 

korosztálynak. 

Foglalkozásvezető: Mgr. Czigány Erika 

Családi belépő: 1,50 euró 

    A Ringató családi művészeti nevelési program. 

Fontos számunkra a zenei élménynyújtás, hogy a 

résztvevő felnőttek és gyerekek átéljék a közös 

játék és éneklés örömét. A gyerekeket körülvesz-

szük zenei ingerekkel, feladatuk nincs, produkál-

niuk sem kell semmit, csak "hallani", erre pedig 

már a néhány hónapos magzat is képes. Célunk 

érzékennyé, fogékonnyá tenni a kicsiket a művé-

szet, jó zene, magyar népzene, népdalok, játékok 

iránt már ebben a korai életszakaszban. 

     A foglalkozásokon az óvodát megelőző és az 

óvodai korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a szülők, a Kodály elvek alapján. Szeretettel 

várunk a Ringatóra gyerekeket  születéstől 6 éves korig, és minden olyan anyukát, apukát, nagy-

szülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben, illetve aki 

maga is úgy érzi, fontos az, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, bővíti a 

dalkincsét, gyermekének szókincsét, korrigálná beszédhibáját vagy éppen önmaga bátortalan az 

éneklésben, és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására vá-

gyik  egy  közösségben. 

 Részletes információ a foglalkozásokról  a Ringató központi honlapján a:  www.ringato.hu 

vagy www.facebook.com/Erika Czigány/Ringató-Tornalja oldalakon találhatók. 

 

FELHÍVÁS: 

 
 

December 17-én jótékonysági Ringató foglalkozásra kerül sor 17.30 

órai kezdettel. Belépődíj: tetszés szerint. Az itt összegyűlt pénzösszeg-

gel, adománnyal Sofranko Bence  8. C osztályos tanulót támogatjuk.  

                                                                                             
                                                                                                                           Czigány Erika 
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