
A Kazinczy Ferenc Alapiskola lapjaA Kazinczy Ferenc Alapiskola lapjaA Kazinczy Ferenc Alapiskola lapja    

    

   2014. december                   Ünnepi kiadás          8. évf.   1. 

Kazinczy Ferenc Alapiskola minden pedagógusának, Kazinczy Ferenc Alapiskola minden pedagógusának, Kazinczy Ferenc Alapiskola minden pedagógusának, 

alkalmazottjának,alkalmazottjának,alkalmazottjának,   

   minden kedves tanulónknak és szüleiknek kellemes szünidőt, békés, minden kedves tanulónknak és szüleiknek kellemes szünidőt, békés, minden kedves tanulónknak és szüleiknek kellemes szünidőt, békés,    

boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kíván az iskola boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kíván az iskola boldog karácsonyt és sikeres új esztendőt kíván az iskola 

igazgatósága és pedagógusai.igazgatósága és pedagógusai.igazgatósága és pedagógusai. 

Készítette: Imrecze Péter, IX.B 



Gubics                                                 e-mail: gubics@zoznam.sk                                             www.zsmmiertornala.edupage.sk 

2                                                                                                                                          Magyar iskola             

Gubics  - A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak lapja, megjelenik évenként 200 példányban.  Felelős szerkesztők: Ligárt Nikolett, Szászi Edina., Mészáros Tamás 

Nyelvi korrekció: Czikora Ilona. Munkatársak: Nagy Katalin, Hubay Adél, Kovács Judit, Horváth Zsuzsa,Tímár Csilla, Iván Margit, Pierzchala Mária, Ligárt Nikolett, Szászi Edina,  Barnócky 

Anita, Imrecze Csaba,  Mészáros Tamás, Kiss Sarolta, Berhédy Mária, Mészáros Piroska, Okos Zsuzsa, Sztasko Viktória, Iván László, Miko Attila, Székely Zsuzsa, Kosztúr Ágnes, Dusza Ildikó, 

Hubay Katalin, Pierzchala József, Szabó Zita, Csótó Eleonóra, László Fruzsina, Imrecze Péter, Hencz Viktória.  

Kiadja: Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alpiskola Tornalja. Felelős kiadó: Nagy Katalin igazgatónő. Levélcím: Tornalja, Mierová ul. 45, 982 01, tel.: 047/5522396, Fax: 5011245,  

e-mail: kfmtnyat@gmail.com, honlap: www.zsmmiertornala.edupage.sk. Lapzárta: 2014. december 1.  

 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.  

Stredl 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 termé-szetes 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. 

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. 

Miért magyarul? 



                                                               

 

Négy varázslatos nap  telt el a Duna Menti Tavaszon. Telis - teli volt ka-

cagással, mókával, játékokkal, szép előadásokkal, a délután pedig  

Meseváros színes programjaival. Színjátszó csoportunkat az idén 

elsős és másodikos tanulók alkották (1.A, 2.A),vagyis alsó tagoza-

tos kicsi gyerekek, akik életének fontos eleme a  mese és a játék. Ez 

tükröződött az előadásukon is. A REST MISKA c. népmesét dol-

gozták fel. A produkciójuk már az elődöntőn és az országos verse-

nyen is lenyűgözte a zsűrit. Lehetett látni, hogy szeretnek játszani, 

szeretnek a mesehősök bőrébe bújni, és élvezik a nagy közös játé-

kot. A zsűri nagyon megdicsérte őket. Az ünnepélyes díjkiosztón 

örömmel vették át az aranysávos minősítést. Gratulálunk nekik! 

Azóta már sikeresen bemutatták meséjüket Nagyfügeden (Heves 

megye, Magyarország), a városi napokon, és idén ők fogják üdvö-

zölni az óvodás gyerekeket a beiratkozási programon is.  

                                             

     Okos Zsuzsa, Mészáros Piroska 
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Kincskeresők 



 Robbanás a Kazinczyban 
 

  Idén, október 13-án, hétfő délután nagyon érdekes élményben volt részünk. 

Iskolánkba látogattak a Csodák Palotája munkatársai Budapestről. Az iskolai 

ebédlőben nagyon sok gyermekkel együtt nézhettem végig egy fantasztikus fizika show-t. Aki 

nem szerette eddig a fizikát, szerintem ezután a délután után biztos kedvenc tantárgyává vált. 

 Az Utazó Fizika Show  megmutatta nekünk a fizika rejtélyeit. Külön élmény volt számunkra, 

hogy a gyerekek is segédkezhettek. Nekem nagyon tetszett, amikor a bácsi meggyújtotta a kezét 

és nem égett meg. Barátaimmal csodálkoz-

tunk, hogy nem szerzett égési sebeket, pedig 

a keze lángra lobbant. Számomra a legvicce-

sebb az volt, amikor az előadó héliumot, utá-

na pedig kén-hexafluoridot lélegezett be, és 

mindkét lélegzetvétel után más lett a hangja. 

Először magas, utána pedig mély hangja lett.                             

A legérdekesebb kísérlet az volt, amikor a 

néni kihívott négy tanulót magához 

(osztálytársaim is voltak közöttük), és az volt a 

feladatuk, hogy egy hosszú zsákba tíz másodperc 

alatt levegőt kellett befújniuk. A néni ezt is el-

magyarázta, hogy miért volt egyeseknek keve-

sebb, másoknak pedig több levegő a zsákjában. 

Később azt is elárulta, hogyan lehetett teljesen 

megtölteni. A titok nyitja az volt, hogy fújáskor 

hátrafelé kellett menni. Nagyon kíváncsiak 

voltunk annál a kísérletnél, amikor az előadó kihívott egy fiút, és a feje fölé lufit tett, amelyben 

volt egy  kevés víz. Szép lassan a lufit el-

kezdte gyufával alulról melegíteni. Csodál-

koztunk, hogy a fiú nem lett csuromvizes. 

Az előadó elmondta, hogy miért nem dur-

rant szét a lufi, ugyanis a benne lévő víz 

hűtötte a lufi anyagát, és ezért nem pukkadt 

ki. A show utolsó kísérlete igazán izgalmas 

volt, mikor az előadók összeöntötték a for-

ralt vizet  a jéghideg folyékony nitrogénnel.                                   

Az eredmény egy hatalmas robbanás volt. 

 Nagyon örülök, hogy lehetőségem volt 

részt venni ezen a különleges bemutatón. 

Elmondhatom, ez volt  életem eddigi legér-

dekesebb, legizgalmasabb fizikaórája. 

                                                                                     
                                 László Fruzsina , 6.A 
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Pozsonyban jártunk                                                       

 Iskolánk tanulói november 10-én egy nemzetközi történelmi kiállításon vettek 

részt Pozsonyban. A híres ókori egyiptomi fáraó, Tutanchamon feltárt kincseinek 

tárlatát tekintette meg a 31 fős, lelkes diákcsapat Miko Katalin, Mészáros Tamás és Miko Attila 

vezetésével. A kiállítás egy rendhagyó történelem-

óra volt, mivel testközelből láthatták a résztvevők a 

méltan híres Rosetti-követ, a fáraó többezer éves 

aranyszarkofágját, illetve aranymaszkját, a fáraó 

mellé helyezett eredeti állapotban levő kegytárgya-

kat és természetesen a számos feltárt egyéb tárgyi 

leletet.A tárlat filmvetítésekkel volt színesebbé té-

ve, melyekből jobban megismerhettük dr. Carter 

régész feltáró munkáját. A kiállítást követően átsé-

táltunk az Óvárosba, ahol megtekintettük a Szent 

Márton székesegyházat is, ezzel is tartalmasabbá 

téve kirándulásunkat. Ezután következett egy meg-

érdemelt, kiadós uzsonna, majd elégedetten, élmé-

nyekkel gazdagodva indultunk haza.          

                                               Miko Attila                                                
 

 

 



                      XXXIX. Duna Menti Tavasz 

 
 Idén 39. alkalommal tették közzé a Duna Menti Tavasz felhívását.                         

A népszerű gyermek- színjátszó- és 

bábfesztiválra amatőr csoportok és 

egyének jelentkezését várták. Az 

érdeklődők három kategóriába 

jelentkezhettek (bábjáték, színjátszó és 

szerkesztettjátékok) 2014. május 13-án 

Tornalján rendezték meg az egyik 

regionális elődöntőt. A Kazinczy 

Ferenc MTNYA tanulói is részt vettek 

az elődöntőn, és továbbjutottak az 

országos döntőbe.  Dunaszerdahelyen 

június 6-án hirdették ki a győzteseket, 

ahol a Kazinczy Ferenc MTNYA Gali-

ba Gyermekcsoportjának a Gyermeklakodalmas című szerkesztett játéka ezüstsávos minősítést 

kapott! Gratulálunk a "Galiba" néptánccsoport  nagyszerű szerepléséhez! Ebben az iskolai évben 

is tovább folytatódik a néptánckör. Reméljük, hogy idén is sikeresek leszünk! 

 

                                           Kiss Sarolta, Pierzchala Mária, Schwartz Izolda , Szászi Edina 

                                             

                             Megemlékezés az aradi vértanúkról 

 
  2014. október 6-án iskolánkon is megemlékez-

tünk az 1849. október 6-i eseményekről, az aradi vér-

tanúk kivégzése alkalmából. Iskolánk diákjai tartal-

mas műsort adtak elő Dusza Ildikó, Miko Katalin és 

Miko Attila szervezésében. Az előadást a Hubay Ka-

talin által irányított iskolai énekkar és a tanárok zene-

kara tette még színvonalasabbá.  
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                 Európai Nyelvek Napja - Mi vagyunk Európa! 

 
 Európa minden év szeptember 26-án megemlékezik az itt élő népek nyelvé-

ről. A nyelv az, ami összeköt minket, embereket, legyünk akár gyerekek vagy felnőttek. Ez alka-

lomból tanulóink érdekes nyelvi vetélkedőn próbálhatták ki, hogy mennyire ismerik anyanyel-

vünk és az idegen nyelvek játékos oldalát.  

 

 Sikerek a Katedra versenyeken 
  

 A Katedra Irodalomverseny a 2013/2014-es tanév folyamán a humor témakörét, Karinthy Frigyes 

szövegvilágát tematizálta. A Karinthy-szövegek olvasása közben ismét megtapasztalhattuk, hogy a humor 

világa egyáltalán nem könnyed – nagyon is komoly szövegértelmezési stratégiák alkalmazását igényli. 

Iskolánk diákjai is remekeltek a Katedra versenyeken. Az Irodalomverseny levelező fordulójában a VIII.A 

osztály tanulóinak csapata bejutott az országos döntőbe. A VII.A osztály tanulóinak csapata pedig  

meghívást nyert a Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő országos döntőjébe.    
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                 Ötágú síp üzenete Versmondó és Kulturális Találkozó 

 
 Az Egri Kulturális és Művészeti Központ a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából 2014. január 25-én XV. alkalommal 

rendezte meg az Ötágú síp üzenete Versmondó 

és Kulturális Találkozót. Ezen a  nemzetközi 

szavalóversenyen ötvenhárom versmondó  vett 

részt. Iskolánkat az  5.A osztály 

tanulói  Asztalos Nikolett, Csutor Sofia, 

Patinák Noémi Vivien  képviselték. A tanulók 

nagyon szép eredményeket értek 

el,  mindannyian különdíjban részesültek. 

Gratulálunk a szép eredményhez!                                        

                                                                                                                                                                          

          Szászi Edina    

 

                                                                  

  

  Halloween party 

 
 Idén másodszor került megrendezésre iskolánkban a „Halloween party”, melyen több mint 

száz diák vett részt. Külön örömünkre szolgált, hogy volt diákjaink is eljöttek erre az eseményre. 

Ebben az  évben sem hiányoztak az ijesztő masz-

kok, a rémisztő arcfestések, melyet a diákok nagy 

gonddal és odafigyeléssel készítettek el,  hogy a 

végeredmény valóban hátborzongató legyen. 

   

   Szervezők: Sztasko Viktória, Iván László 
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Európai Programozó Hét 

 2014 októberében  második alkalommal ren-

dezték meg az Európai Programozó Hét elneve-

zésű versenyt. Idén iskolánk kilencedikes tanu-

lói is bekapcsolódtak az egy hétig tartó rendez-

vénysorozatba, amellyel leginkább az informati-

kai szakemberek hiányára szeretnék felhívni 

a figyelmet.  A megmérettetésen 16 tanuló vett 

részt. A legügyesebb megoldó Filep Lajos 

(9.A)  volt, majd őt követte Kóšik Ákos (9.A) 

és Hencz Viktória (9.B). A verseny további 

résztvevői: Csala László, Breznanik András, 

Jonáš Bence, Hegedűs Norbert, Laboda Gergő, 

Héthy Adrián Károly, Drótoš Dávid, Betteš Ti-

bor Bence, Szuhay Attila, Imrecze Péter, Zsíros 

Krisztián, Parti Márton. Hencz Viktória gondo-

latai a versennyel kapcsolatban: ,,2014. október 

15-én az Európai Programozó Hét keretén belül 

kilencedikes diákként, 15 évfolyamtársammal 

együtt vehettem részt az iskolánkon rendezett 

informatikai versenyen. Három  különböző ne-

hézségű feladatot kellett megoldanunk. A fela-

datok megoldásához leginkább logikára volt 

szükségünk.” 

                       Imrecze Csaba és Hencz Viktória 



                    Interjú Miko Attilával 
 

                                                                                                                                               

               

 

Hány éves?  

- Augusztus 22-én töltöttem be kereken a 30-at. 

Hol végezte tanulmányait? 

- Alapiskolába Rimaszécsre jártam, középsuliba a rimaszombati Állami Gimná-

ziumba, azután főiskolára a Nyitrai Konstantin Egyetemre. 

Milyen tanuló volt? 

-Igyekeztem a jók között lenni. 

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? 

- Állatorvos, de bizonyos körülmények másképpen alakultak. 

Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? 

- Középsuliban a földrajzt, a történelmet és a magyar nyelvtant kedveltem. 

Melyek voltak a kevésbé kedvelt tantárgyai? 

-A matekot egy ideig kedveltem, aztán már nem. Alapiskolában a rajzot nem szerettem. 

Mivel tölti a szabadidejét? 

- Igyekszem minél több időt tölteni a kislányommal, de ha csak tehetem, akkor kimegyek vadász-

ni. Ezen kívül még hobbi szinten zongorázom. 

Hogyan szólítják a barátai? 

- Hát ez változó, de főként Attilának. 

Melyik a kedvenc énekese/zenekara? 

- A kedvencem a Republic, de nagyon sajnálom, ami Cipővel történt. 

Mi a kedvenc étele? 

- A tüzeshús és a húsleves csigatésztával.  

Van testvére? 

- Igen, egy bátyám van, aki 6 évvel idősebb nálam. 

Milyen számára az ideális nő? 

- A feleségem természetesen. 

Mikor volt szerelmes először? 

- Alapsulis koromban. 

Mikor csókolózott először? 

- Elsős gimnazista koromban. 

Milyen tantárgyakat tanít? 

- Magyart és főként történelmet tanítok. 

Hová szeretne eljutni az életben? 

- Egyiptomba a piramisokhoz. 

Gyakran jár szórakozni? 

- Amióta családapa vagyok kevesebbet, de nagyon szeretem a bálokat. 

Mi a véleménye iskolánkról? 

- Egy hatalmas, zajos intézmény. Kellett idő, hogy megszokjam a hajtást, de pozitív véleménnyel 

vagyok róla. 

                                                                             

                                                                                        Hencz Viktória, Gődér Noémi— IX.B  
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                                                                         Interjú Szabó Zitával  
 

Mikor született? 

-1968 februárjában. 

Hol végezte tanulmányait? 

- Alapiskolába és gimnáziumba Nagykaposra jártam, egyetemre pedig Debre-

cenbe. 

Milyen tanuló volt? 

-Mindig  kitűnő tanuló voltam. 

Mi szeretett volna lenni gyermekkorában? 

- Mindig is építészmérnök szerettem volna lenni. Néha még most is.  

Melyek voltak a kedvenc tantárgyai? 

- Amelyet szerettem, az a matematika és a kémia. 

Melyek voltak azok a tantárgyak, amelyeket nem szeretett? 

-A humán tantárgyakat, történelemmel az élen. 

Mivel tölti szabadidejét? 

- Főleg a számítógéppel. Szeretem átalakítani a házunkat, valamint szeretek kutyázni, macskázni. 

Hogyan szólítják barátai? 

-Zitának. 

Ki a kedvenc énekese/bandája? 

-Az AC/DC és az UB40. 

Mi a kedvenc étele? 

-A pizza és a húsos, zöldséges ételek. 

Vannak testvérei? 

-Igen, egy fiú és egy lány. 

Milyen számára az ideális férfi? 

- Nincs konkrét ideálom. Legyen művelt és okos. 

Mikor volt először szerelmes? 

-Alapiskolában. 

Milyen tantárgyakat tanít? 

-Matematika és informatika. 

Miért pont ezeket a tantárgyakat? 

-A matematika mindig is közel állt hozzám. Egyetemen úgy gondoltam, hogy az informatikának 

nagyobb lesz a jövője, mint a fizikának. 

Hová szeretne eljutni az életben? 

- A Holt-tengerhez Jordániába. 

Gyakran jár szórakozni? 

-Nem nagyon, sőt egyáltalán. 

Mi a véleménye az iskolánkról? 

-Tetszik. Jól felszerelt, a diákok nagyon szorgalmasak. 

Mit javasol nekünk, mint kilencedikes diákoknak a pályaválasztás előtt? 

- Nagyon gondoljátok meg, hogy merre mentek tovább! És persze sok kitartást mindenhez. 
 

           

                Hencz Viktória, Lukács Renáta— IX.B  
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Interjú Juhász Judittal  

 

 

Hány éves?  

-48 éves vagyok, 1966-ban születtem. 

Hol végezte tanulmányait?  

-Tanulmányaimat a  nyitrai egyetemen, pedagógia szakon végeztem. 

Milyen tanuló volt? 

-Lusta voltam, de jó gyerek. 

Mi szeretett volna lenni gyerekkorában?  

-Gyerekkoromban traktorista szerettem volna lenni. 

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

-Nem volt kedvenc tantárgyam. Mindent szerettem. 

Melyek voltak azok a tantárgyak, amelyeket nem szeretett?  

-Nem tudom. Nem voltak utált tantárgyaim. 

Mivel tölti a szabadidejét?  

-Sokat olvasok a tudományról és a fociról, illetve filmeket nézek. 

Hogyan szólítják barátai?  

- Jutkának vagy Juditnak hívnak, ez váltakozó. 

Ki a kedvenc énekese/bandája?  

-Nincs általános kedvencem. Jelenleg Jared Leto a 30 Seconds to Mars-ból és Eminem. 

Mi a kedvenc étele?  

-A kedvenc ételem a paradicsomleves. 

Vannak testvérei?  

-Van egy lánytestvérem. 

Milyen számára az ideális férfi?  

-Nem hiszek az ideálokban. 

Mikor volt először szerelmes?  

-Azt hiszem 3 éves koromban. 

Mikor csókolózott először?   

-Nem tudom, már elfelejtettem. 

Milyen tantárgyakat tanít?  

-Magyar és angol. 

Hová szeretne eljutni az életben?  

-Sokat utaztam, most nem szeretek utazni. Az álomvárosom Tornalja. 

Gyakran jár szórakozni ?   

-Nem szoktam, de én otthon mindig szórakozom. 

Mi a véleménye az iskolánkról?  

-Csak jó tapasztalataim vannak itt. 

Mit javasol nekünk kilencedikesek pályaválasztás előtt? 

- Maradjatok kíváncsiak, legyetek bátrak kérdezni, hallgassatok a különböző tanácsokra, és ne 

hagyjátok abba az angol nyelv tanulását! 

 

                  Lukács Renáta, Szuhay Attila – IX.B 
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                                            Interjú Miklós Zsuzsannával 
   

Hány éves? 

- 26 éves vagyok. 

Hol végezte tanulmányait? 

- Komáromban, a Selye János Egyetemen. 

Milyen tanuló volt? 

- Jó tanuló voltam. 

Mi volt a kedvenc  tantárgya a tanulmányai során? 

- A német nyelv, a kémia és a földrajz. 

Melyek voltak azok a tantárgyak, amelyeket nem szeretett? Miért? 

- Fizika, mert nem értettem, illetve a matematika, mert nem szerettem a geo-

metriát. 

Ha visszatekintene a múltba bármit is megváltoztatna a tanulmányaiban? 

- Nem. 

Mit szeret csinálni szabad idejében? 

- Szeretek sütni, főzni. 

Hogyan szólítják barátai? 

- Zsuzsika, Zsuzsi, Zsuzsa. 

Ki a kedvenc színésze/színésznője? 

- Sylvester Stallone és Sandra Bullock. 

Kedvenc étele? 

- Szilvalekváros derelye. 

Vannak testvérei? 

- Igen, egy nővérem van, Marikának hívják. 

Hány gyereket szeretne? 

- Hármat. 

Milyen férfiak jönnek be Önnek? 

- Legyen őszinte, gondoskodó, türelmes, szeresse a párját. 

Volt már szerelmes? Ha igen, mikor? 

- Igen, most is az vagyok. 

Mikor csókolózott először? 

- 15 éves koromban. 

Nem sokára előttünk a pályaválasztás. Mit tanácsol nekünk? 

- Küzdj a céljaidért! 

Szereti az állatokat? 

- Igen, van két kutyám, egy bernáthegyi és egy labrador, valamint szeretem a lovakat is. 

Milyen idegen nyelveket beszél? 

- A németet és a szlovákot. 

Tetszik Önnek itt az iskolában? 

- Igen, jól érzem itt magam. 

Hová szeretne eljutni életében? 

- Velence, Párizs és Dubai.  
   

  Černaj Dominika, Bényei Nikoletta – IX.B 
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                                                 Kerékpártúra 2014 
 

 Iskolánk felső tagozatos tanulói kerékpártúrán vettek részt. 2014. május                    

28-án indultak el a tanárok és a diákok Tornaljáról Aggtelekre. 

 

Író-olvasó találkozó 
 

 2014. május 29-én délelőtt 11.00 órai kezdettel író-olvasó találkozóra került sor a Kazinczy 

Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

könyvtárában. Bemutatásra került Máté László 

Csillagnyáj című kötete. A találkozón állatokról, 

emberekről szóló érdekes történeteivel kápráztatta 

el a  hallgatóságot az író.    

                                                                                            

A beszélgetésen részt vettek az alapis-

kola tanulói és pedagógusai. 
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          Hóvirág népdalkör 

      

Az iBobor, online informatikai verseny 
 

Iskolánkat az idei évben rekordszámú versenyző,  57 tanuló képviselte az  iBobor informa-

tikai versenyen.  A verseny célja az érdeklődés felkeltése az 

informatika, a kommunikációs technológia és a matematika 

iránt. A versenyzők két korosztályra bontott csoportban verse-

nyeztek. A legsikeresebbek: Asztalos Nikolett (6.A), Molnár 

Erika (6.A), Bolaček Vanda (7.A), Hencz Veronika (7.A), 

Hacsi Tamás (8.A), Héthy Adrian Károly (9.A).    

      

                                                                          Szabó Zita                  

         

         Berlini útikalauz  
 

 

 Ebben az évben is folytattuk a német 

nyelvterületek alaposabb megismerését.   

Németország, Ausztria, Svájc után a fővá-

rosok sorában Bécset követően Berlint vá-

lasztottuk.  

A BERLINI ÚTIKALAUZ című  

német verseny győztes csapata:  

 Hegedűs Norbert,  

 Csala László,  

 Bubloš László  

                     (9.A osztály tanulói)   

                                              

                                               Czikora Ilona  

Gubics                                                                                                             A Kazinczy Ferenc Alapiskola lapja 

15                                                                                                                                                Ének, verseny 

 A Hóvirág népdalkör a tavalyi 

sikeres fellépések után ebben az 

iskolai évben is megkezdte műkö-

dését.  Először a Gömöri népdal-

versenyen szerepeltek, mint ven-

dégszereplők, ahol a csoport két 

tagja szólóéneklésben mérte össze 

énektudását a többi versenyzővel. 

Mindketten díjjal tértek haza. A 

tavalyi ezüstpacsirta Csutor Sofia 

első helyezést, míg az 

aranypacsirta Magicz Vivien az 

előkelő harmadik helyezést érte el. 

A népdalkör idén is népdalcsokor-

ral köszöntötte városunk nyugdí-

jasait a Városi Hivatal által 

rendezett ünnepi délutánon. No-

vember elején a Hóvirág ének-

körrel karöltve egy műsorral 

kedveskedtek a napközis gyere-

keknek. Ezt követte a Hagyomá-

nyok napja, ahol bemutatkoztak a 

nagyközönség előtt is.  A csengő 

hangú lányokat az idei tanévben 

is sok fellépés várja.   

     Berhédy Mária 
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                                                          Március a könyv hónapja 
 

     A könyv hónapja alkalmából minden évben hagyományokhoz hűen rendhagyó 

irodalomórán vesznek részt a diákok. Minden évben más és más irodalmi alkotásokkal vagy egyéb 

érdekességekkel ismerkedhetnek meg a tanulók. Idén a film és az irodalom kapcsolata volt a téma, 

melyben a diákok megfigyelhették, milyen hasonlóságok, illetve különbségek vannak az irodalmi 

alkotások és filmbeli adaptációik között.  

      

         

  Képzőművészet 

  

 Iskolánkra évről-évre több rajzverseny-felhívás érkezik. A tanulók nemcsak hazai, hanem 

külföldi rajzversenyekbe is bekapcsolódtak. A zsűri megítélése szerint több alkotás is sikeresnek 

bizonyult, és a tanulók szép eredményeket értek el. 

„Alkotni jó" - rajzverseny díjazottjai: Csúr Erika- 

2.B, Krága Vivien- 4.C osztályos tanulók.                          

Az ügyes kezű gyerekek Pozsonyban vehették át 

megérdemelt nyereményüket a Magyar Kultúra 

Múzeumában.   

 „Így látom a Szent koronát“ - Kárász Gábor - 

1. hely, Poľák Dániel - díjazott lett.   

„Óvd a természetet“ - Ruszó Jessica- 1. hely. 

Gratulálunk a szép eredményekhez!                                                                                                                          

 

  Pierzchala Mária, Czetner Hajnalka  

 



Kultúra Napja 

 
 A magyar kultúra napja a Himnusz születésének napjához, január 23-hoz kö-

tődik. Iskolánk ezúttal sem feledkezett meg ennek a napnak a megemlékezésé-

ről. A tanulók egy verses – 

zenés összeállítással ké-

szültek, melyben nemcsak 

az énekkar, hanem isko-

lánk néhány tanulója 

hangszerrel is kísérte az 

előadást.  

     

 „Dobré slovo  - Jó szó” 

 
 2014. április 11-én zajlott a tornaljai Szabadidő Központban a ”Dobré slovo” (Jó szó) szlovák 

nyelvű vers- és prózamondó verseny kerületi fordulója, ahol két körzet (Tornalja és Rimaszom-

bat) diákjai versenyeztek. A zsűrinek nem volt könnyű dolga a magas szinten előadott produkciók 

értékelésében. A Kazinczy Ferenc 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

tanulói szép eredményeket értek el: 

Babus Linda (6.A), Nemes Klaudia 

(8.A), Breznaník Karin (8.A) a 3. 

helyen végeztek.          Léka Dalma 

(8.A), Csutor Szabina (9.B) a 2. he-

lyet szerezték meg.                                                          

 Léka Dalma és Csutor Szabina  

2014. április 29-én képviselték isko-

lánkat az országos versenyen is Ko-

máromban.  
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                  Tornaljai siker a putnoki szavalóversenyen 
 

 2014. február 7-én a Serényi Béla Gimnázium adott otthont a hagyományok-

hoz hűen megtartott Tompa Mihály Szavalóversenynek Putnokon. Az idei évben is rengeteg je-

lentkező volt, nemcsak Magyarországról, hanem Szlovákia több iskolájából is. Részt vettek töb-

bek között a tornaljai alapiskola és gimnázium tanulói, illetve rimaszombati diákok is. 

 Négy kategóriában mérték össze tehetségüket a tanulók. Az első két kategóriában az alapisko-

lások, míg a másik kettőben a középis-

kolások mutatkoztak be. A versenyre 

két előadással kellett készülniük a diá-

koknak, egy Tompa és egy szabadon 

választott verssel. 

 A 15. alkalommal megrendezett 

versenyen a szervezők egy kis megle-

petéssel készültek. A versek előadása 

után mindenki elutazott a közeli Kele-

mérre, ahol megtekinthették a Tompa 

Mihály Emlékházat, majd Gömörsző-

lősre, ahol az iskolák egy-egy képvise-

lője megkoszorúzta a költő emléktáblá-

ját. 

 A versenyen nemcsak a magyaror-

szági tanulók szerepeltek sikeresen, 

hanem régiónk tanulói is több díjat hoztak haza. A legsikeresebbek a tornaljai Kazinczy Ferenc 

Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulói voltak, ahonnan három diák érkezett a verseny-

re: Antal Réka, Csutor Szabina és Punka Marianna. A második kategóriában Punka Marainna 

1. helyezést, míg Antal Réka 2. helyezést ért el.                          

                                                                                                                                     Ligárt Nikolett 

Sítanfolyam  

 
 2014 februárjában az alsó és felső tagozatos diákok sítanfolyamon vettek részt Kokaván. Kis 

csapatukban voltak kezdők és haladók egyaránt. Annak ellenére, hogy a hó minősége nem volt a 

legjobb, azért mindenki elsajátította a síelés alapjait. Idén a célunk a haladókkal tovább fejleszteni 

a carving technikát, a kezdőkkel pedig elsajátíttat-

ni a síelés alapjait. 

                                                                                 

Pierzchala József,     

Pierzchala Mária 
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                                                                                                                Kiss Sarolta   

Pillanatképek az elsősök anyák napi köszöntőjéről  

                   Felkészítő pedagógusok: Mészáros Piroska, Babús Melinda, Berhédy Mária  

 

           Matematikai versenyek 

 Iskolánk  jónéhány alsó tagozatos tanulója a 2013/2014-es iskolai évben is                                

méltóképpen helytállt a matematikai versenyeken. Részt vettek a Pitagoriász matematikai verseny 

iskolai és járási megmérettetésén. A versenyekre a matematikai szakkörön készültek, ahol érdekes 

logikai feladatokat oldottak meg, s  megismerkedtek az előző évek versenyfeladataival is.                                         

Az eredmények a következőképpen alakultak: 

Pitagoriász verseny – iskolai forduló: 

3. évfolyam:   Kristóf  Tibor 3.B 1. hely 

                       Pacek Fanni      3.A  2. hely 

               Jacsmenyík Péter   3.A      3. hely 

Sikeres megoldó volt még Matuška Dániel és Marton Emese a 3.A osztályból. 

 

4. évfolyam:  Szőke András       4.A  1.-2. hely 

            Vajda Botond       4.A  1.-2. hely 

             Antal Szabolcs  4.A  3. hely 

 Sikeres megoldó volt még Bubloš Tamás, Gál Georgina, Garaj Ádám, Mag Viktória, Mezei 

Richárd a 4.A osztályból , valamint Bódi Kata a 4.B osztályból. 

 Pitagoriász verseny – járási forduló: 

3. évfolyam:  Pacek Fanni 3.A  1. hely 

4.évfolyam:   Szőke András 4.A  2. hely 

                       Vajda Botond 4.A  6. hely 

Gratulálunk a szép eredményekhez. Reméljük, hogy a következőkben is hasonlóan szép sikereket 

érnek el tanulóink  a különféle versenyeken. 
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               Költészet Napi   Versolvasó Maraton 

 
              Április 11. a Költészet Napja. Iskolánk idén is megemlékezett József Attila szü-

letésnapjáról. Ebben az évben azonban nemcsak műsorral készültek a diákok, hanem az iskola 

Platán Könyvtárában versolvasó maratonon is részt vehettek. Az érdeklődő tanulók kedvenc ver-

seiket olvasták fel, és közben felelevenítették József Attila életének főbb állomásait is. Néhány 

verset megzenésítve is meghallgattak.              
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  Szlovák nyelvi helyesírási verseny   

 A helyesírási verseny 2014. november 18-án zajlott iskolánkon. Az 5. évfolyamból 18 tanuló, 

a 6. évfolyamból 15 tanuló, a 7. évfolyam-

ból 10 tanuló, a 8. évfolyamból 13 tanuló, a 

9. évfolyamból pedig 11 tanuló mérte össze 

tudását. 

 

A helyesírási verseny eredményei: 

 5. évfolyam - 1.hely -  Szőke András, 2. 

hely - Ruszó Ludvík, Mag Viktória, 3. hely - Vajda Botond, Gál Georgina, Lukács Lýdia 

 6. évfolyam - 1.hely -  Asztalos Nikolett, 2. hely - Libjak Laura, Biblák Zsuzsanna, 3. hely - 

Tajbos Anasztázia 

 7. évfolyam - 1.hely -  Hencz Veronika, 2. hely - Kocsis Anna Viktória, 3. hely - Babus Linda, 

Tóth Beáta 

 8. évfolyam - 1.hely -  Brindza Krisztina Lúcia, 2. hely - Szőke István, 3. hely - Agócs 

Veronika 

 9. évfolyam - 1.hely -  Hencz Viktória, Gődér Noémi, 2. hely - Szabó Zoltán, 3. hely - Filep 

Lajos 

               

                     Dubovsky Anna  

        

   Iván László Emléktorna       

 Iskolánk tanulói 2014. október 10-én barátságos focimérkőzésekkel emlékeztek meg  id. Iván 

Lászlóról.  A 2014-es Iván László Emléktornán iskolánk tanulói 1. helyezést értek el. 
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           Apáczai Csere János Magyar   Nyelv,  Irodalom és  

 Kultúra Tantárgyverseny 

      Románia, Déva 
  

 2014. április 24-27-e között, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban zajlott az Apáczai Cse-

re János Nemzetközi Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Tantárgyverseny. Romániából, Horvá-

tországból, Szerbiából, Szlovákiából, Magyarországról és Ukrajnából  érkeztek a résztvevők, VII- 

XII. osztályos magyar tannyelvű iskolák diákjai. Szlovákiát a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskola  tanulói  képviselték.  A kilenc tanuló Székely Zsuzsa és Kosztúr Ág-

nes tanárnők kíséretében utazott Dévára, felkészítő tanárok  Ligárt Nikolett, Kovács Beáta és Szá-

szi Edina voltak.  A verseny április 24-én ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a dévai Művész 

Színházban. A tanulók művészek irányítása alatt különböző foglalkozásokon vettek részt, amelyek 

során  vegyes csapatokat alakítottak ki. A verseny három különböző, végül  eggyé összesített kate-

góriákból tevődött össze. Az első feladatként megadott irodalmi témákra szép, tartalmas, helyesen 

írt fogalmazásokat  készítettek a tanulók, majd megadott tematikára  tízperces dramatizációt adtak 

elő, különböző országok kulturális jellegzetességeit egybehangolva.                            A harmadik 

kategória során vers-, illetve prózamondásban jeleskedtek a versenyzők.    

 A versenyzők és kísérő tanáraik számára rendszeresen programokat szerveztek. A ,,Fogadj 

örökbe egy műemléket” program keretében a Piski Arborétum növényeiben gyönyörködhettek a 

látogatók. A város történelmi nevezetességeinek megtekintése, Déva vára, valamint Vajdahunyad 

vára maradandó élményt nyújtott a magyar ajkú vendégek számára. 26-án este, a Dévai Magyar 

Házban zenés–táncos foglalkozás során megismerkedhettek a versenyzők a dévai tanulókkal.                    

 A díjkiosztó gálán Dr. Gábor Csilla, a verseny elnöke kiértékelte az idei megmérettetést. Végül 

ünnepélyesen kihirdették az eredményeket, és átadták a díjakat, az emléklapokat, illetve az ajándé-

kokat. A felvidéki tanulók méltóképpen helytálltak az egyes kategóriákban. Országh Róbert Ist-

vánt a dramatizálás és a memoriter kategóriákban maximális pontszámmal értékelték. Különdíj-

ban részesült Léka Dalma és  Antal Réka. Élményekkel és történelmi- irodalmi tapasztalatokkal 

gazdagodva, sok barátot szerezve, szép emlékekkel érkeztek haza tanulóink erről az igazán színvo-

nalas nemzetközi rendezvényről.   
 

                                             Kosztúr Ágnes, Székely Zsuzsa        
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                                              Vizsolyban voltunk  
 

 2014. november 13-án a vallási nevelést látogató tanulóink egy csoportja 

tanulmányi kiránduláson vett részt, melynek fő célja a teljes magyar nyelvű 

Biblia megtekintése volt. A 42 fős csapat  útja elsőként Miskolcra vezetett, ahol egy külӧnleges 

épületet, a tetemvári Deszkatemplomot látogatták és csodálták meg. Az épület egyedisége, mint 

ahogyan azt neve is mutatja, abban áll, hogy fából készült, s berendezésének minden egyes 

részlete aprólékosan kidolgozott kézműves munka. Miskolcról aztán északkelet felé vettük az 

irányt, s mintegy negyven percnyi utazást kӧvetően megérkeztünk Vizsolyba. Itt előszӧr 

a református templomot 

tekintettük meg. A templom 

kertjében egy percre  

megálltunk Károli Gáspár 

mellszobra előtt, akiről  illik 

tudni azt, hogy lefordította és 

1590-ben megjelentette az 

első teljes magyar nyelvű 

Bibliát, ezzel ismertté téve a 

község nevét az ország 

határain kívül is. 

Károli Gáspár nem 

csupán fordítója, 

hanem egyben 

gondozója-

szerkesztője, sajtó 

alá rendezője, 

kiadója is volt ennek 

a Bibliának. 

Megtudtuk továbbá 

azt is, hogy  2412 

oldalon                                             

kb. 800 példányban 

másfél év alatt készült el. Súlya kb. 6 kg 

volt. Ma  52 fennmaradt példányról tudunk, 

közülük 24 országhatárainkon kívül van. 

Egy eredeti példány látható a vizsolyi 

templomban is, ezt volt szerencsénk 

megtekinteni. Ami viszont még ennél is 

érdekesebb volt, hogy a tanulók 

kipróbálhatták a nyomtatást egy korabeli 

nyomda másolatának a segítségével. 

Végezetül részt vettünk egy interaktív előadáson, ahol az aznap hallott és megtanult információkat 

felhasználva tanulóinknak kellett előadniuk a Biblia nyomtatásának tӧrténetét. A késő délutáni 

órákban aztán fáradtan bár, de elégedetten indultunk haza. 

                                                                                                           Dusza Ildikó 
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                        Eredményeink a biológia terén 
 

 A 2014-es év a fiatal biológusainknak  igazán szép eredményeket hozott. 

Tanulóink ismét nagyon sokféle témájú verseny között válogathattak. Volt közöttük levelezős 

gyógynövényekkel foglalkozó, növények, valamint 

állatok felépítését és rendszertani besorolását 

tárgyaló,  az elsősegély alapelveit elsajátító, az 

erdei életet feldolgozó, valamint számítógépes 

prezentációk készítését igénylő verseny is. 

A tanulók érdeklődési körükkel kapcsolatban 

választották ki a nekik megfelelőt. Ehhez 

megfelelően teljes erőbedobással dolgoztak, és 

szép sikereket értek el öregbítve ezzel is iskolánk 

kiváló hírnevét.                                          

 Alapos és következetes munkájuk 

gyümölcseiből  válogatva : A Botanika olimpiász 

– járási fordulóján  1. helyezést, a kerületi fordulóján pedig   6. helyezést ért el Hegedűs 

Norbert – 9.A osztályos tanulónk. A 9.A tanulói közül Léka Dalma, Breznaník Bianka, Breznaník 

Karin, Hegedűs Norbert és Jónás Bence bekapcsolódtak a Vöröskereszt által szervezett 

elsősegélynyújtási versenybe, ahol 1. helyezést értek el. Az Erdészeti napok keretén belül a 8.A 

osztályból Tóth Noémi, Ragályi Éva, Nagy Eszter Réka, Magicz Kristóf és Mišurák Róbert 

2.helyezést értek el a Nagyrőcei járás iskoláinak tanulóival való megmérettetésben. A Putnokon 

megrendezett  Barangolások Gömörben című nemzetközi versenyen a tavalyi 9.A osztály tanu-

lói – Anderkó Ádám, Ország Róbert, Lőrincz Flórián és Dávid Dénes 2. helyezést értek el. 

A többi versenyen is szépen szerepeltek tanulóink, s ami még fontosabb, hogy igazán jól érezték 

magukat, és hasznos tapasztalokat gyűjtöttek a következő évre. A munkától sem visszariadva ki-

vették részüket a madáretetők építéséből is, amelyet a rimaszombati Gömör -  Kishont Múzeum 

szervezett. Itt Koreň Réka, 6.A osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Tanulóink bekapcsolódtak 

a  Sajó és a  Csincsa megtisztításába, valamint a szemét-, a gesztenye- és a papírgyűjtésbe is. Ki-

váló munkájukért köszönet. Sok sikert kívánok a továbbiakban is! 

 

                                                                                                      Barnócky Anita  

Korcsolyatábor 

 
  

 Az egészséges életmód alapfeltétele a mozgás, 

amely a téli hónapokban is nagyon fontos. Már 

harmadik éve került megrendezésre a korcsolyatá-

bor alsó és felső tagozatos diákok számára a rima-

szombati  jégstadionban. Nagyon örülünk, hogy a 

mozgás öröme és a téli sportok iránti érdeklődés 

egyre több gyermeket vonz.                      Az idén is 

sok szeretettel várunk mindenkit!  

   

    Pierzchala  Mária, Csótó Eleonóra,  

                 Pierzchala József 
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     Gálaműsorral zárta az évet a tornaljai Kazinczy alapiskola 
 

Június 24-én 18 órára gyűltek össze a tornaljai Városi Művelődési Központba a 

Kazinczy Ferenc Alapiskola tanulói, tanárai, a szülők és a meghívott vendégek, hogy közösen, ün-

nepélyes gálaműsorral búcsúztassák a mögöttük lévő 2013/14-es tanévet. 

Az est házigazdái, Antal Réka és 

Csízi Lilla a bevezetőben összefog-

lalták, hogy az iskola diákjai mely 

tantárgyi- és tehetségi versenyeken 

vettek részt. A tanulók számos ter-

mészettudományi, nyelvi-irodalmi, 

képzőművészeti és sportversenyen 

képviselték iskolájukat és a régiót 

az országban és nemzetközi szinten. 

Az év bővelkedett kapcsolatépítő 

találkozókban és partnerlátogatá-

sokban: megfordultak a lengyelor-

szági Tarnowban, találkoztak a pa-

rádi, a heves- nagyfügedi iskolák-

kal, valamint a Miskolci Reformá-

tus Általános Iskolával. 

 Az estet a harmadikos és ötödikes lányokból álló mazsorett csoport nyitotta, őket követte 

Kalydy Boróka és Nemes Klaudia egy-egy verssel. A blokkot a Kincskeresők színjátszó csoport 

zárta, akik idén aranysávos minősítést kaptak a Duna Menti Tavaszon.  

 Veréb Fanni meséje után a nyolcadikosok adtak egy kis ízelítőt a próbabáli táncokból. A Hóvi-

rág énekkör népdalokkal készült. A dalos ajkú lányok Füleken részt vettek a Hallottad-e már című 

regionális népdalversenyen is, ahol Magicz Vivien, aranypacsirta, míg Csutor Sofia ezüstpacsirta 

minősítést szerzett. Népmesét hozott Országh Róbert István, aki az Ipolyi Arnold Népmesemondó 

Verseny országos döntőjén aranysávos besorolást érdemelt ki. A Galiba néptánccsoport, mely idén 

először vett részt a Duna 

Menti Tavasz országos dön-

tőjén és rögtön ezüstsávos 

minősítést is kapott, népi 

lakodalmas hangulatot vará-

zsolt a terembe. 

A műsort a végzősök, az 

iskolai zenekarral és ének-

karral együtt zárta ballagási 

összeállítással, akikhez egy 

közös dal erejéig csatlako-

zott az összes fellépő. 

                                                                                                                    

              Ligárt Nikolett 
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 Sikereink a szavalóversenyeken 

 
 A 2013/2014-es iskolai tanévben az alsó ta-

gozat verseket és prózákat kedvelő tanulói szá-

mos versenybe kapcsolódtak be.  A legnagyobb 

sikert Veréb Fanni 4.A osztályos tanulónk érte 

el, aki a Tompa Mihály országos szavalóverse-

nyen bronzsávos minősístésben részesült. To-

vábbá képviselte iskolánkat még az Ipolyi Ar-

nold népmesemondó versenyen is,         ahol 

országos aranysávos  lett. Gratulálunk 

Fannikának  az  elért sikerekhez!  

                                                                                                                          

           Tímár Csilla 

                                       

     Gömöri népdalverseny 
 

 

     Immár 10. alkalommal rendezték meg  Sajógömörön a 

Gömöri népdalversenyt. Iskolánk felső tagozatáról három 

kiváló hangú tanuló vett részt ezen a versenyen, Asztalos 

Nikolett, Brindzák Rebeka és Székely Fanni, akik Ág Ti-

bor gyűjtéséből gömöri népdalokat énekeltek. Székely 

Fanni és Brindzák Rebeka 2. helyezést értek el. Gratulá-

lunk nekik!  

                                           

                                                           Hubay Katalin 

                                                

 

  

  Részei vagyunk a természetnek  

       
Iskolánk tanulói idén harmadik alkalommal vettek részt a Gömöri - Kishonti Múzeum által 

meghirdetett madáretető - építő versenyen. A versenyt ko-

moly előkészület előzte meg, mivel a megmérettetésen 

fontos szempont volt, hogy a madáretető ne ázzon be, illet-

ve hogy a madarak számára az eledel könnyen elérhető 

legyen.  

 A több mint harminc versenyző közül iskolánk tanulói, 

Koreň Réka (6.A) első helyezést, míg Galo Adrián (6.B) 

harmadik helyezést ért el. A sikeres építők könyvjutalom-

ban részesültek.  

                                  Pierzchala József  
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        Ősz a napköziben 

 
Beköszöntött az ősz, és szeptemberben elkezdődött az új iskolai év.              

Őszi sétáink alkalmával terméseket gyűjtöttünk, s ezekből sok szép munkát készítettünk, melyek-

ből kiállítást rendeztünk az iskola folyosóin. 

Szeptember végén került sor a napközi otthonban a labdabajnokságra, ahol a gyerekek 

megismerkedhettek a labda történetével, fajtáival, és ezeket a labdákat versenyjátékok formájában 

ki is próbálhatták. Ezen a napon volt az Európai nyelvek napja is, ezért több nyelven megtanultuk 

a labda és a labdaversenyekkel kapcsolatos szavakat. Kellemes, jó hangulatú délután volt.  

Október az idős emberek tisztelete jegyében zajlott. Ebből az alkalomból a nyugdíjas 

nagyszülőket ajándékkal lepték meg a gyerekek. 

Kellemes őszi napsütéses zumba-délutánon vehettek részt a gyerekek az iskola udvarán, 

ahol közel 200 tanuló mozoghatott és táncolhatott együtt. A hangsúly az egészséges mozgáson 

volt. 

Az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében vitaminban gazdag gyümölcsö-

ket és zöldségeket kell fogyasztani. Ezért fontosnak tartottuk, hogy ezt a tanulóinkkal is megis-

mertessük. A gyerekek a tanító nénik segítségével különféle egészséges ételeket készítettek, me-

lyeket kiállítottunk az iskola ebédlőjében, majd valamennyit jóízűen el is fogyasztottuk. Így sze-

rettük volna felhívni a gyerekek figyelmét az egészséges táplálkozásra, életvitelre. 

Kellemes szórakozás volt a töklámpások készítése, amelyet kiállítottunk az iskolánk folyo-

sóin. Mécseseket gyújtottunk bennük, hogy hangulatosabbá tegyük a 

halloween ünnepét. Iskolánk tornatermét átalakítottuk halloween biroda-

lommá. Itt különböző állomásokat látogathattak meg a gyerekek, ahol vál-

tozatos és érdekes feladatok, játékok várták őket.  Mindenki remekül érezte 

magát, és jól szórakozott ezen a délutánon. 

Részt vettünk egy nagyon tanulságos előadáson is, ahol a kis diákjaink Má-

tyás királyról szereztek új ismereteket. 

Így telt el az ősz a napköziben, köszönjük mindenki segítségét. 
 

                                                                                                                 

   Kókai Ildikó  
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                                                Rajzverseny  
 

 A Duna Menti Tavasz szervezőbizottsága képzőművészeti versenyt hirdetett 

az alapiskolások részére a „Mi leszek, ha nagy leszek?” címmel. Külön kategóriát 

képeztek az alsó és a felső tagozatos gyermekek. A tehetséges fiatalok különféle rajz- és festészeti 

technikával készült, illetve tematikailag kötetlen alkotásokkal nevezhettek be a képzőművészeti 

seregszemlére. A szakmai bizottság bírálatát követően a Duna Menti Tavasz országos döntőjén 

hirdette ki az eredményt, és a képeket a kultúrház termében állították ki. Díjazott: Barna Máté 2.A.  

 Az „Alkotni jó” c. pályázatnak  felső tagozatos sikeres résztvevői: Bodolló Rebeka (9.A), 

Makši Attila (9.B), aki az Egri csillagok c. regény egyik fejezetének kezdőbetűjét iniciálévá alakí-

totta, és Sebők Roderik (9.B), aki Radnóti Miklós versillusztrációt készített.  

            

                                                                                                                Okos Zsuzsa, Czikora Ilona  

                       

 

 

 

 
                                                       

Sebők Roderik rajza 

Makši Attila rajza 

Barna Máté rajza 

Bodolló Rebeka rajza 
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                          Egressy Béni Nemzetközi Szavalóverseny 

 
 A Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma és a Barcika Art Kommunikációs, 

Kulturális és Sport Szolgáltató KFT XIX. alkalommal szervezte meg az Egressy 

Béni Nemzetközi Szavalóversenyt a 2013/2014-es iskolai évben, amelyet az idén is tíz kategóriá-

ban rendeztek meg. A közel 150 versenyző kétharmada a határokon túlról érkezett. Iskolánkat az 

alsó tagozatról 8 tanuló képviselte. Árvai Liana Alexandra (2.A) - 4. helyezést és Szobonya Lilla 

Zsuzsanna (2.A) -  5. helyezést értek el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Hagyományőrzés 

 A farsangi mulatságon a hagyományőrző programot a 

2. C osztály biztosította Csótó Nóra és Gál 

Zsanett nevelő néni segítségével. 

Húsvétváró hagyományőrző műsorral 

léptek fel a 2.A osztályos tanulók Okos 

Zsuzsa és Csótó Nóra tanító nénik 

vezetésével. Az egészséges életmódra 

hívták fel a figyelmet 3.B osztályos 

tanulók Fűben-fában orvosság című 

műsorukkal, amelyet Horváth Zsuzsa, 

Csótó Nóra és Majoros Ilona tanító nénik 

tanítottak be. Ezzel a műsorral sikeresen 

szerepeltek immár 4. osztályosokként a 

feledi roma tanulók fesztiválján is. 
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Robotika 
 

 Az idei tanévben iskolánkon megalakult egy robotépítő csoport, melynek tag-

jai: Farkaš István, Libjak Laura, Molnár Benjámin és Nagy Ákos Csongor 6.A 

osztályos tanulók. Az első feladatuk a LEGO Mindstorms építőjáték Gripp3r nevű robotjának 

megépítése. Ez a klasszikus építőjátékoktól abban különbözik, 

hogy programozható központi irányító egységet tartalmaz, 

amelyhez hozzá lehet kapcsolni a motorokat és a különféle ér-

zékelőket (távolság-, szín-, érintésérzékelő). A kész robotot le-

het irányítani a hozzá tartozó távirányítóval és okostelefonnal, 

vagy táblagéppel bluetooth-on keresztül. 

 A robotépítés fő célja, hogy az elkészült robot segítségével 

a tanulók programozni tanuljanak, és ezt a gyakorlatban is ki-

próbálhassák. A LEGO robot ugyanis számítógépen progra-

mozható, ilyenkor a robot a megírt program alapján önállóan 

hajtja végre a feladatot és akadályokat is ki tud kerülni.  

 A robotépítés jó ütemben halad a tanulóknál, és hamarosan 

elkezdik a programozást is. Reméljük a fáradozásaikat bemuta-

tók és versenyek követik! 

 

    Imrecze Csaba 
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                                   V.  Ipolyi  Arnold  Népmesemondó Verseny 

 Iskolánk  tanulói a  2013 /2014-es tanévben is részt vettek az Ipolyi Arnold 

Népmesemondó Versenyen. A regionális forduló Várhosszúréten került 

megrendezésre. Iskolánk alsó tagozatát hat  tanuló képviselte.  Nehéz dolguk volt, ugyanis sok 

ügyes mesemondóval kellett felvenniük a versenyt. Ennek ellenére szép eredmények születtek: 

Veréb Fanni                   3.A  aranysáv 

Lukács Flórián    3.A  aranysáv 

Szőke András     4.A  aranysáv 

Pierzchala Virág Anna         4.A           ezüstsáv 

Gál Georgina                        4.A           ezüstsáv 

Kuchta Miklós                      1.A           bronzsáv 

 Külön örömünkre szolgál, hogy a három alsó tagozatos továbbjutó  a mi iskolánk tanulója.                

Ők a Rozsnyón lezajlott országos fordulóban folytatták a megmérettetést, ahol a nagyszámú, 

szokatlanul erős mezőnyben is hozták megszokott formájukat:  

Veréb Fanni              3.A  aranysáv 

Lukács Flórián   3.A  ezüstsáv 

Szőke András    4.A  ezüstsáv              

 Gratulálunk minden versenyzőnknek, és kívánjuk, hogy az elkövetkezőkben is hasonlóan szép 

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

                                                                                                                                     Kiss Sarolta                     
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                                Téli többtusa és terepfutás 

 A 2013/2014-es iskolai évben is megrendezésre került a téli többtusa verseny 

Rimaszombatban, amelyen iskolánk alsó tagozatát 11 diák képviselte.                             

A rendezvény ez évben igen  népszerűnek bizonyult. Ezt a versenyzők nagy létszáma igazolta. 

Négy versenyszámban mérték össze ügyességüket: távolugrás helyből, rúdmászás, dobás két 

kézzel, csónakfutás. Gyerekeink közül hárman is a legjobbak között végeztek, ami azt bizonyítja, 

hogy mozgékonyak, ügyesek, gyorsak és versenyhelyzetben is jól teljesítenek. 

                                                          Szilágyi Vivien 1.A   - 2. helyezés 

                                                          Lukács Lýdia 4.B    -   2. helyezés 

            Szőke Tamás 2.A  -    3. helyezés 

További résztvevők: Lóczy Réka 1.A, Kuchta Miklós 1.B, Kristof Vojtech 1.B, Varga Vivien 2.A, 

Váradi Sebastian 2.B, Szőke András 4.A, Vajda Botond 4.A, Murzsicz András Adrián 4.B 

              

   

 

A nagyrőcei terepfutáson a 

fiúk 2. helyen,  a lányok   

csapata pedig  3. helyen 

végzett 
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                          Budapesten jártunk 

 Októberben iskolánk tanulói ellátogattak a budapesti Természettudományi 

Múzeumba. Amit eddig az iskolapadban elméletben sajátítottak el, azt most a 

valóságban is megnézték. A múzeum tárlata bemutatta az élő és az  élettelen természetet.                          

A gyerekeket leginkább az élethű  nagyságú viaszból készült  ősemberek, mamutok, dinoszauru-

szok, a halak és a hüllők érdekelték. Szerencsénkre megtekinthettük a múzeum időszakos tárlatát 

is, a múmiákat. Kirándulásunk második állomása  az Aréna Pláza volt, ahol mindenki kedvére vá-

sárolhatott és válogathatott a gyorséttermek bő kínálatából.  

                                                           Pierzchala József 
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