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 „Ha az élet zengi be az iskolát“ 

(Ady Endre) 

  BEKÖSZÖNTŐ 

 Különös öröm számomra, hogy már a több éve fennálló és 

időszakonként megjelenő iskolaújságunkba, a GUBICSBA ismét kö-

szöntőt írhatok! Ez azt jelenti, hogy Szlovákia egyik legnagyobb ma-

gyar tannyelvű iskolája, a Kazinczy Ferenc Alapiskola él és hallat 

magáról, itt a Felvidéken, Közép-Szlovákia szívében. Jóleső érzés tölt 

el, amikor látom az emberpróbáló munka beért gyümölcsét: mosoly-

gós, csillogó szemű felnövekvő gyerekeinket, épülő, szépülő iskolán-

kat. Az iskolát, „élet zengi be“, és ez reménységgel tölt el, arra gon-

dolván, hogy élet fogja belengeni magyar közösségünket is, mivel 

a Kazinczy nemcsak él, hanem éltet is. Mert erre hivatott! Küldetése 

nem „csak“ oktatás, nevelés, hanem nemzeti tudatunk ébresztése, ha-

gyományink ápolása. Intézményünk hivatását ellátja, küldetését tel-

jesíti. Meglátszik ez az elért eredményeken is. És itt nem csak arra 

gondolok, hogy az itt végzett diákok felvételt nyernek az általuk választott középiskolába, 

hogy a versenyekről díjakkal és dicséretekkel térnek haza a tanulók, hanem arra is gondo-

lok, amit ezen felül örömmel tesznek.  

Örömmel és méltósággal ünnepeljük március 15-ét és a nemzetünk történelméhez 

kapcsolódó valamennyi jeles ünnepet. Örömmel tanulják a színjátszást, a magyar néptán-

cot, hogy fellépéseikkel másokat is megörvendeztessenek. Örömmel vesznek részt az iskolán 

kívüli, városi rendezvényeken, énekelnek, sportolnak, rajzolnak és örömmel vannak jelen 

a közéletben, ami által iskolánk jó hírnevét öregbítik. 

 Olyan iskolát álmodunk, ahol a diák és a tanár is jól, otthonosan érzi magát. Olyan 

iskolát, ahol komoly munka folyik, de ahol civilizált szórakozási lehetősége is van mindenki-

nek. Tanulóink a kötelező órákon kívül alternatív foglalkozásokon vehetnek részt, jól felsze-

relt informatikai, és nyelvi terem áll a rendelkezésükre, felújított tágas ebédlőnk van, és 

a jól felszerelt tornatermünket még ebben az évben elkezdjük felújítani. Szeretnénk, ha 

minden fiatal képességei és igényei szerint a lehető legtöbbet kapná az Alma-Materétől és 

évekkel később is mint sikeres felnőtt, vágyakozva, szeretettel gondolna vissza az itt eltö-

ltött évekre. Ez lenne az igazi köszönet a munkánkért, hisz „a pedagógus olyan, mint 

a hajós, aki a folyó  egyik partjáról a másikra szállítja a vándorokat. Mi is felveszünk benne-

teket zsenge korotokban, óvatosan kézről kézre adunk útközben, majd miután élményekkel, 

tapasztalatokkal, tudással gazdagon eléritek a túlsó partot, elengedjük kezeteket és vissza-

fordulunk az újabb utasokért.“ 

 Ezúton is köszönöm a kollégák türelmét, odaadását, köszönjük a szülők bizalmát, ami-

vel megtiszteltek, ugyanakkor köteleztek is a minőségi munkára és leginkább köszönjük 

a diákok hozzáállását, szorgalmát, komolyságát. Céljaink eléréséhez és további mun-

kánkhoz mindannyiunknak erőt, kitartást és a jó Isten segítségét kérem! 

                                                                                                                      

    Nagy Katalin  

 igazgatónő 

 



 

„Anyám szava édes, fényes, ékes, békességes” 

   Szép magyar beszéd 

  

 2015. április 17-én Kassán került megrende-

zésre a Szép Magyar Beszéd Verseny országos 

fordulója. Iskolánkat Mészáros Noémi, IV.A os-

ztályos tanuló képviselte, aki harmadik helyezést 

ért el a kerületi versenyen. Gratulálunk a szép 

eredményhez!         

                                                                          

     Mészáros Piroska 

     Katedra – Irodalom 

2015. május 15-én zajlott Dunaszerdahelyen 

a Katedra Irodalomverseny országos dӧntője, ahol isko-

lánkat az I. kategóriban a 6.B osztály tanulói, névszerint 

Brindzák Rebeka, Havrankó Otília és Tamás Ju-

lianna képviselték. Bár a lányok nem végeztek az 

élmezőnyben, a verseny jó hangulata, az izgalmas fela-

datok,  az ott szerzett tapasztalatok alapján arra buzdí-

tanak mindenkit, hogy a jӧvő tanévben még tӧbben 

kapcsolódjanak be ebbe a versenysorozatba. 

                                                               Dusza Ildikó 

           

 A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyt a Magyar Nyelvtudományi Társaság szervezi  

az 5-8. évfolyamos magyarországi és határon túli diákok számára. A verseny célja: anyanyel-

vünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az 

erősítése. A versenyen a diákok helyesírási készségét is mérik. Idén iskolánkat 4 tanuló ké-

pviselte ezen a színvonalas eseményen: Babús Linda (7.A), Hencz Veronika (7.A), Fabo 

Tibor (8.A) és Szőke István (8.A). A felkészítő pedagógusok Szászi Edina és Kovács Beáta 

voltak. Tanulóink eredményesen képviselték iskolánkat, 

és a feladatok nehézsége sem vette el a kedvüket attól, 

hogy jövőre ismét részt vegyenek ezen az országhatáro-

kon átívelő versenyen.  

    Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
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 Tanulmányi versenyek 



 

 XXIV. Tompa Mihály Országos Verseny 

Iskolánk tanulói a 2014/2015-ös tanévben is részt vettek a Tompa Mihály Oszágos 

Verseny egyes fordulóin. Az alsó tagozat tanulói közül az iskolai fordulóba közel 60-an ne-

veztek be. Közülük a legsikeresebbek a Tornalján megrendezett járási versenyen képvisel-

ték iskolánkat, melynek eredményei a következőképpen alakultak:  

VERS 

Szívós Lilla  1.A  aranysáv  1.hely 

Kalydy Boróka  3.B  aranysáv  2.hely 

Deme Mátyás  3.A  aranysáv  3.hely 

Marton Emese  4.A  ezüstsáv 

Balogh Ruben  2.B  bronzsáv 

 

PRÓZA 

Veréb Fanni  4.A                                           

továbbjutó a tavalyi országos versenyen való 

részvételéért 

 

Szabon Ágnes  3.B  aranysáv  1.hely 

Csala Rebeka  2.B  aranysáv  2.hely 

Szabon István  1.A  ezüstsáv 

Martinovics Márk 2.A  ezüstsáv 

Lukács Flórián  4.A  ezüstsáv 

 

Az aranysávosok Losoncon, az országos 

elődöntőben versenyeztek tovább, ahol szintén 

szép eredmények születtek.  

 

VERS 

Szívós Lilla  1.A  aranysáv  1.hely 

Deme Mátyás  3.A  ezüstsáv  

Kalydy Boróka  3.B  bronzsáv 

 

PRÓZA  

Szabon Ágnes  3.B  ezüstsáv  

Csala Rebeka  2.B  ezüstsáv  

Veréb Fanni  4.A  bronzsáv 

 

Az országos fordulón, Rimaszombatban az alsó tagozatról Szívós Lilla, 1.A osztályos 

tanuló képviselte iskolánkat. Ezüstsávos besorolásban részesült, s nagy örömünkre ő kapta 

a zsűri különdíját. 

Gratulálunk minden versenyzőnknek, és további sikeres szereplést kívánunk nekik.               

Köszönjük! 

                                                 Kiss Sarolta 

 Tanulmányi versenyek 
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 A Kazinczy Ferenc Alapiskola felső tagozatos ta-

nulói ebben az évben sem hagyták ki a Tompa Mihály 

Szavalóversenyt. Az iskolai fordulóban  54 tanuló ver-

senyzett vers- és prózamondásban. A tehetséges és jól 

felkészült tanulók közül a zsűrinek nehezen sikerült 

kiválasztania kategóriánként azt a négy versenyzőt, 

akik a járási fordulón képviselhették iskolánkat. Ta-

nulóink a versenysorozatban nagyon szép eredménye-

ket értek el: Maksi Réka, László Fruzsina, Tamás 

Julianna, Babús Linda, Bolacsek Vanda, Nagy 

Eszter Réka járási ezüstsávos besorolással végeztek, 

Nemes Klaudia és Lukács Lýdia kerületi 

bronzsávval, Patinák Noémi kerületi ezüst-

sávval büszkélkedhettek, Pierczhala Virág 

Anna pedig  az előkelő országos aranysáv bir-

tokosa lett.  

 Tanulmányi versenyek 
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 Tanulmányi versenyek 

 2015. március 12-én került sor Rimaszombatban a Poznaj slovenskú reč körzeti forduló-

jára. A résztvevő diákok névsora: Havrankó Lara (4.B), Lukács Flórián (4.A), 

Breznanik Karin (9.A), Hencz Viktória (9.B). Tanulóink idén sem okoztak csalódást. 

Hencz Viktória első helye mellett büszkék lehetünk Breznanik Karin és Lukács Flórián to-

vábbjutók helyezéseire is.         

 A kerületi fordulót április 20-án rendezték meg a losonci Kármán József Alapiskolában. 

Hencz Viktória első helye önmagáért beszél, nagyszerű teljesítménye példaértékű minden 

tanuló számára. Szorítunk neki az országos fordulón, amelynek színhelye Érsekújvár lesz az 

elkövetkezendő hetekben. A tanulókat mindkét alkalommal Benicky Tibor, Tímár Csilla és 

Mészáros Tamás kísérték el. A felkészítő pedagógusok Dubovsky Anna, Iván Margit és Tí-

már Csilla voltak.  

Minden tanulónak gratulálunk az elért eredményekhez!    

              Mészáros Tamás 

                                            

Poznaj slovenskú reč 
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Dobré slovo - Jó Szó  

 2015. április 29-én a „Dobré slovo – Jó szó” országos szlovák nyelvű szavalóverseny-

en iskolánkat ketten, Hencz Veronika (7.A) és én, Nemes Klaudia (9.A) képviseltük. A 

verseny Komáromban, a Selye János Magyar Tannyelvű Gimnáziumban zajlott. Komárom 

nagyon szép város, bár elég forgalmas. A várost a szlovák-magyar határvonal választja 

ketté.  Az emberek barátságosak, az épületek szépek és modernek. Sajnos, nem láttunk 

sokat a városból, mert a rossz időjárás 

ellehetetlenítette a városnézést. 28-án 

indultunk, délelőtt 11 óra körül vo-

nattal. A közel 7 órás út után rögvest 

vacsorázni mentünk a Prestige nevű 

étterembe, ahonnan nagyon szép ki-

látás nyílt a Dunára és a városra. Az-

tán elfoglaltuk a szállásunk. Másnap 

reggel fél kilencre érkeztünk meg a 

gim-náziumba, ahol egy gyors reggeli 

után el is kezdődött a verseny. A ver-

senyt stílusosan Ján Kostra Dobré slo-

vo című költeményével nyitotta meg a 

Selye János gimnázium két tanulója. 

Ezt a gyönyörű verset szlovákul és ma-

gyarul is előadták. A rendezvény fő 

szervezője Csémy Marianna volt, aki bevezetőjében mondott nekünk néhány szót az isko-

láról, a versenyről, és lelkesített minket. Négy kategóriába osztották a résztvevőket. A verse-

nyen komáromi, nyitrai, rimaszombati és tornaljai felső tagozatos diákok mérték össze ver-

smondóképességüket, valamint a nyolcosztályos gimnázium szekundó, terció, kvartó és kvin-

tó osztályai. Szebbnél szebb költeményeket és prózát hallhattunk. A versek közül a szere-

lemről szólók voltak népszerűek, míg a prózai művek zöme a fiatal pubertáskor örömét és 

fájdalmát tolmácsolta. Délben megebédeltünk és bebarangoltuk az iskolát, ezt a hatalmas, 

már több mint száz éves épületet. Délután fél kettőkor kezdődött a kiértékelés. Hencz Vero-

nika az első kategória negyedik helyét, én  pedig a harmadik kategória negyedik helyét zse-

beltem be. Három óra előtt indult hazafelé a vonatunk. Este kilenc óra körül már itthon vol-

tunk. Kimerülten, fáradtan, de boldogan! Marcela Bundová tanárnő, aki kísérőtanárként 

vett részt a versenyen, a következőket fűzte hozzá a diákok beszámolójához: „Mindkét 

diáklány példásan felkészülve, eredményesen képviselte anyaiskoláját ezen az igényes 

megmérettetésen. A szép eredmény reményében megtett hosszú, kimerítő komáromi utazás 

semmi nyomot nem hagyott a lányok teljesítményén. A versenytársak tudásának meglepően 

magas színvonala még ragyogóbbá teszi elért eredményeiket.  A verseny folyamán időnként 

olyan érzésem volt, mintha Hviezdoslavov Kubín elnevezésű szlovák anyanyelvi versenyen 

ülnék a nézőtéren. Minden előadó nagyszerű kiejtéssel, színvonalas fellépéssel adta elő 

szövegét. Hiszem, hogy a lányokat az új élmények és tapasztalatok csak megerősítik abban, 

hogy hűek maradjanak a vers- és prózamondáshoz. Végezetül újból gratulálni szeretnék 

sikerükhöz, kitartást és sok szerencsét kívánok a jövő évi jubileumi 20. versenyen is!“ 

 Tanulmányi versenyek 
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      Új év, új sikerek 

 A biológiában az idén is szép eredményekkel szerepelnek tanulóink a különböző  

versenyeken. A biológia olimpiászon a C kategóriában 3. helyezést ért el Hegedűs Norbert 

(9.A). A zoológia olimpiász E kategóriájában 3. helyen végzett Mišurák Róbert (8.A).                 

A botanika olimpiász E kategóriájában Babús Linda (7.A) 3. helyet, Hencz Veronika 

(7.A) 2. helyet, Hegedűs Norbert (9.A) pedig az 1. helyet szerezte meg. A Studnička 

gyógynövényekkel foglalkozó levelezős verseny 1. fordulóján sikeresen teljesítettek a követ-

kező tanulók: Hegedűs Norbert, Breznaník Karin, Breznaník Bianka,Tóth Noémi, 

Nagy Eszter Réka,  Ferkó Cynthia,  Babús Linda, Hencz Veronika, Lukács Lýdia, 

Varga Laura, Sósik Beáta. A 2. forduló  még folyamatban van. A többi versenyre még tart 

a felkészülés, az eredményekről a következő alkalommal számolok be. Hegedűs Norbert, 9.A 

osztályos tanuló sikeresen továbbjutott  a Studnička botanikaverseny országos fordulójára, 

melyet Pozsonyban rendeznek meg.            

    

     

           
Mišurák  Róbert, 8.A 

Hencz Veronika, Babús Linda – 7.A  

Hegedűs Norbert, 9.A 

 Tanulmányi versenyek 

Barnócky Anita  

Az elért eredményekhez, sikerekhez szívből gratulálok!  
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 Matematika 

 Iskolánk tanulói a 2014/2015-ös tanévben is szorgalmasan készültek a matematika- 

versenyekre. A rendszeres munka most is meghozta gyümölcsét, büszkék lehetünk az elért 

eredményekre. Május 7-én került sor a Katedra Matematikaverseny országos döntőjére Du-

naszerdahelyen, ahová a levelező verseny pontszámai, majd a rozsnyói elődöntő eredménye 

alapján öt tanuló nyert meghívást: Szőke András (5.A), Bublos Tamás (5.A), Libjak La-

ura (6.A), Farkas István (6.A) és Fabo Tibor (8.A). A kis csapat a versenyen sikeresen 

helytállt, és mind az öten az országos döntő sikeres megoldói lettek. Januárban és április-

ban zajlott a Matematikai olimpiász járási fordulója, ahol a legjobb eredményeket a követ-

kező tanulók érték el:  

 

5. évf.: Bublos Tamás—2. hely 

     Szőke András—4. hely 

            Antal Szabolcs—5. hely 

6. évf.: Libjak Laura—1. hely 

7. évf.: Hencz Veronika—4. hely 

8. évf.: Fabo Tibor—1. hely 

9. évf.: Lóczy László—4. hely 

            Laboda Gergő—5. hely 

    Csala László—5. hely  

 

 

 Márciusban az iskolánk ebéd-

lőjében rendezték meg a 

Pitagoriász járási fordulóját. Leg-

eredményesebb tanulóink: 

5. évf.: Bódi Kata—3. hely 

            Bublos Tamás—5. hely 

6. évf.: Farkas István—2. hely 

7. évf.: Hencz Veronika—3. hely 

8. évf.: Fabo Tibor—6. hely 

 A szép eredményekhez gratulálunk, és reméljük, jövőre is büszkék lehetünk rátok! 

 

                  Felkészítők: Csernok Erzsébet, Deákpál Mária 

  

 Tanulmányi versenyek 
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    Matematika 

Iskolánk  jó néhány alsó tagozatos tanulója a 2014/2015-ös iskolai évben is méltó-

képpen helytállt a matematikai versenyeken. Részt vettek a Pitagoriász matematikai ver-

seny iskolai és járási megmérettetésén. A versenyekre a matematikai szakkörön készül-

tek, ahol érdekes logikai feladatokat oldottak, s megismerkedtek az előző évek versenyfel-

adataival is. Az eredmények a következőképpen alakultak: 

 

 

Pitagoriász verseny – iskolai fordu-

ló: 

3. évfolyam:   

Szőke Tamás (3.A)  1. hely 

Bíró Izabella (3.A)  2.-3. hely /

megosztott/ 

Kalydy Boróka (3.B )     2.-3. hely /

megosztott/  

 

Sikeres megoldó volt még Varga Vivien 

és Szívós Boglárka  a 3.A osztályból. 

 

4. évfolyam:   

Pacek Fanni (4.A)          1. hely 

Marton Emese (4.A)  2. hely 

Jacsmenyík Péter (4.B) 3. hely 

 

 

      

 

 

Pitagoriász verseny – járási forduló: 

 

3. évfolyam:  Bíró Izabella (3.A)  2. hely 

       Kalydy Boróka (3.B)  5. hely 

                      Szőke Tamás (3.A)  13. hely 

 4.évfolyam:  Marton Emese (4.A)  5. hely 

                      Pacek Fanni (4.A)  6. hely 

 

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

szép sikereket érnek el tanulóink  a különféle versenyeken. 

 

                                                                                                          Kiss Sarolta  

 Tanulmányi versenyek 

10| www. zsmmiertornala.edupage.sk                         e-mail: kfmtnyat@gmail.com      



 

 Katedra Történelemverseny 

2015. május 6-án került sor Dunaszer-

dahelyen a KATEDRA történelmi levelezőver-

seny döntőjére. Iskolánkat három tanuló kép-

viselte a 7. B osztályból: Takács Ádám,         

Várady Tamás és Dávid Kristóf. Szorgal-

masan készültek a versenyre, amely reggel 9 

órakor kezdődött. Két fordulóban írásban bi-

zonyították felkészültségüket. Tanulóink a 

középmezőnyben végeztek. Az izgatottan várt 

kiértékelés után boldogan indultak haza. 

         

        

     Kucsera Dóra 

 Idén immár hatodik alkalommal rendezték meg a Média-

sztár országos tehetséggondozó diákújságíró versenyt. A házi-

gazda természetesen a Gútai Magyar Tannyelvű Magán Szak-

középiskola volt. Iskolánk első alkalommal kapcsolódott be 

ezen versenybe, és nagyon szép eredményt ért el, mivel az V.B 

osztályos Lukács Lýdia az országos döntőben küzdhetett a 

"Médiasztár" címért. Az első döntő három feladatból állt.              

A zsűri értékelése szerint nagyon szoros mezőny alakult ki, a 

versenyzők csak egy-egy ponttal maradtak le az említett cí-

mről. Büszkén hallgattam Fibi Sándort, a Katedra folyóirat 

szerkesztőbizottságának elnökét, miszerint a második forduló-

ban Lýdia szerezte a legtöbb pontot. Az összesített eredmé-

nylistán előkelő helyet szereztünk meg. Szívből gratulálok az 

eredményekhez, és további sok sikert kívánok!     

                                                                             

        Miko Attila      

„Médiasztár“ 

 Tanulmányi versenyek 
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            A Sajó - Rima EGTC pályázata 

Az EGTC négy tagtelepülése, Ózd, Putnok, Ri-

maszombat és Tornalja a határon átnyúló kulturális 

és oktatási együttműködés ösztönzése érdekében  

hirdette meg az általános és középfokú iskolás tanu-

lók számára ezt a játékos alkotó pályázatot a követ-

kező feltétellel: a határ másik oldalán fekvő bármely 

tagtelepülés minél jobb bemutatása. Ennek megfele-

lően az alsó tagozat 4. A, B osztályos tanulóink Put-

nok környékének élővilágát rajzolták le leporellóba 

kötve. A felső tagozatos tanulók kétoldalas 

posztertáblán mutatták be a város kulturális és tu-

risztikai értékeit, nevezetes embereit, jellegzetessé-

geit, jelenét, s volt, aki mondavilágát ábrázolta. 

Készítettek Putnokról tájékoztató jellegű füzeteket 

is, néhányan pedig a város nevezetességeit rajzol-

ták le. Az iskolákról beérkezett munkákat korcso-

portonként értékelték. Negyedikeseink különdí-

jasok lettek. A felső tagozatosok közül Imrecze 

Péter (9.B) 1. díjat, Farkas Zsolt (8. B) 3. dí-

jat kapott.  

A díjak átadására a Gömör Expo rendez-

vénysorozat második napján került sor Putno-

kon.    

 

      Czikora Ilona 

 Pályázati munkák 
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 Pályázati munkák 
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Tímár Csilla, Horváth Zsuzsa 

Putnok környékének élővilága - IV.A és IV.B osztály tanulóinak          

munkái 

 Pályázati munkák 
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    Harmos Károly Országos 

Képzőművészeti Pályázat 

 A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-

ge ebben az évben is meghirdette a Harmos Ká-

roly képzőművészeti pályázatot. Mintegy ezer pá-

lyamű közül 54 rajzot állítottak ki, és jutalmaz-

ták meg alkotóikat. Iskolánkról Eszrényi Bíbor-

ka, első osztályos tanuló alkotása került be a dí-

jazottak közé. A díjátadóra május 6-án Pozsony-

ban a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában 

került sor. Gratulálunk!  

                                                                                     

     Pierzchala Mária 

XIV. Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny 

 A Ferenczy István Országos Képzőművészeti Verseny kiállításának megnyitójára és 

díjátadó ünnepségére 2015. február 27-én került sor Rimaszombatban a Tompa Mihály 

Alapiskola épületében. A versenybe 62  iskolából 473 pályamunka érkezett be.  A szerve-

zők és a szakmai zsűri magas színvonalúnak értékelte az idei pályamunkákat. Tanulóink a 

következő helyezéseket érték el: 

I. kategória – 1. téma:  József Attila 

(portré) 

3. hely: Havrankó Otília (6.B) 

I. kategória – 2. téma:  Híres temploma-

ink 

Elismerő oklevél:  Beke Bernadett (4.B) 

Elismerő oklevél: Lőrincz Erzsébet Sa-

rolta (4.B) 

II. kategória- 1.téma: József Attila (portré) 

Elismerő oklevél:  Imrecze Péter (9.B) 

 

Gratulálunk a szép eredményekhez!   

 

  Czikora Ilona, Horváth Zsuzsa 

 Pályázati munkák 



 

A magyar emberek számára a nemzeti jelképek külö-

nös jelentőséggel bírnak. Ennek legfőbb oka az, hogy 

bár Magyarország határai nem esnek egybe a magyar 

nemzet határaival, a nemzet ennek ellenére közös 

nyelvi, kulturális és történelmi hagyományainál fogva 

mégis egységes. Nemzeti imádságunk mellett ezért 

nemzeti összetartozásunk legfontosabb jelképe a ma-

gyar zászló és a nemzeti címer. A Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-

nak Köznevelésért Felelős Államtitkárságával közö-

sen, a Kárpát-hazában, illetve a világban bárhol élő 

valamennyi magát magyarnak valló diák és egyetemista 

számára hirdetett rajzpályázatot.      

 A pályázatra közel 4000 alkotás érkezett az egész 

Kárpát-medence területéről, melyekből neves szakmai 

zsűri, többek között Jankovics Marcell filmrendező, mű-

velődéstörténész, illusztrátor, a Magyar Művészeti Aka-

démia alelnöke választotta ki az első három helyezettet. 

A dobogósok mellett számos alkotást különdíjban része-

sítettek. Az ünnepélyes díjátadóra 2015. március 16-án, 

Budapesten a Duna Palota Kornélia Szalonjában került 

sor. Horváth László, iskolánk 4.A osztályos tanulója  ,,A huszár“ c. pályamunkájával a 

2. kategóriában különdíjban részesült. A nyertesnek ezúton is gratulálunk!  

 

Magyar Kultúra Napja 

Pályázat 

 A Palóc Társaság majd két évtizeddel ez-

előtt hirdette meg első alkalommal azt a pályá-

zatot, amelynek célja a magyarságtudat elmélyí-

tése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anya-

nyelvi képességek fejlesztése és magyar fiatalja-

ink tehetségének kibontakoztatása. Bene Zaka-

riás, 5.A osztályos tanuló  3. helyezést ért el.  
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 Pályázati munkák 

Ünnepi rajzpályázat 

Horváth Zsuzsa 



 

Erdélyi élmények, avagy kolozsvári  

megmérettetés 

    Egy magyar emberben kevés élmény hagy olyan nyomot, 

mint Erdély látványa. A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási 

Nyelvű Alapiskola diákjainak ez az élmény megadatott, mi-

vel 2015. május 7-én Erdély egyik legvarázslatosabb, 

legmagávalragadóbb 

városa felé vehették 

az irányt, Kolozsvár 

felé. Újra iskolánkat 

érte az a megtisztel-

tetés, hogy részt ve-

hessen az Apáczai 

Csere János magyar nyelv, irodalom és kultúra nem-

zetközi tantárgyversenyen, amelynek idén Mátyás 

király szülővárosa adott otthont. A versenyen a Felvi-

déken kívül (amelyet iskolánk képviselt) Erdély, Dél-

vidék és Kárpátalja diákjai 

mérték össze fogalmazási, sza-

valási és dramatizálási képes-

ségeiket. Tanulóinkat Kosztúr 

Ágnes és Mészáros Tamás kí-

sérték el.  

Iskolánk tanulói kiválóan 

megállták a helyüket: Babús 

Linda (7.A), Breznaník Bianka 

(9.A), Breznaník Karin (9.A), 

Filep Lajos (9.A), Hacsi Tamás 

(8.A), Hencz Veronika (7.A), 

Laboda Gergő (9.A), Lukács 

Renáta (9.B), Mišurák Róbert 

(8.A), Nagy Eszter Réka (8.A), 

Szabó Zoltán (9.A), Szőke Ist-

ván (8.A). 

 

Versmondásban  4. helyet ért el: Hencz Veronika (7.A) 

Különdíj: Lukács Renáta (9.B), Mišurák Róbert (8.A) 

Dicséretben részesült: Babús Linda (7.A) 

Tanulóink szép élményekkel térhettek haza, az eredményekhez gratulálunk!    

                                                                     Mészáros Tamás 
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Nemzetközi sikerek 



 

„Mindennek az ősforrása a mese” 

VII. Serényi-nap 

 2015. április 13-án a Serényi László 

Általános Iskola Putnokon (Magyar-

ország) „Gömöri mesék és mondák” cím-

mel versenyt hirdetett a tankerületi és a 

felvidéki magyar kisdiákok részére. Le-

hetőség nyílt a gömöri mesék népszerűsí-

tésére, mesekincstárának megőrzésére, 

közösségteremtő élmények visszaadásá-

ra. Ezen a versenyen  iskolánkat az alsó 

tagozatos 2.A osztály öt tanulója képvi-

selte: Lóczy Réka, Lóczy Kinga, 

Maksi Alexandra, Martinovics Márk 

és Rácz Géza. Dramatikus játék formá-

jában mutatták be „A három kívánság” 

című népmesét. Az előadás remekül sike-

rült, a tanulók 3. helyezést értek el a 

versenyben. Tartalmas, emlékezetes délutánt töltöttek el.       

    

              Mészáros Piroska 

„ A  S Z T R A P A C S K A  R E G G E L I R E  R E M E K ,  E B É D R E  K I T Ű N Ő ,  

V A C S O R Á R A  C S O D Á L A T O S ”      

      Barangolás Gömörben 

     A Serényi László Általános Iskola minden évben megrendezi a Serényi-napokat, melyen 

az idén is részt vettünk. Kijelölt feladatunk a gömöri ételek közül a sztrapacska elkészítése 

volt. Egy nagyon szép prezentáció is kerekedett hozzá, amelyet 

a 8.A osztály négy tanulója, Brindza Krisztina Lucia, Nagy 

Eszter Réka, Tóth Noémi, Ragályi Éva tökéletesen be is 

mutatott. A verseny részéhez tartozott még négy hagyományos 

gömöri étel receptjének beküldése is, melyek bekerültek a 

putnoki iskola receptkönyvébe. Riportot készítettünk a 84 éves 

Gergely Irénke nénivel, aki az akkori szokásokról, népviseletről 

mesélt nekünk. A 8.A osztályos lányok ügyesen szerepeltek a 

versenyen, remekül képviselték iskolánkat. Felkészítő taná-

rok Kosztúr Ágnes és Šanta Veronika voltak. Köszönjük a tech-

nikai segítséget  Juhász Jutkának és Mag Ildikónak.                                                                                                                                                     
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Nemzetközi sikerek 



 

         „Magyar vagyok ... Határtalanul“ 

 A Komlóstetői Általános Iskola ,,Magyar vagyok ... Határtalanul’’ címmel rajzpályá-

zatot hirdetett miskolci és határon túli magyar általános iskolások és középiskolások részé-

re. Az alkotások témája lehetett minden, ami magyar: a magyar történelem jeles eseménye, 

magyar versek illusztrációja, szép magyar táj ábrázolása, népi szokásaink, népművészetünk, 

népi motívumaink felelevenítése, híres magyar emberek, feltalálók alkotásai, hungarikuma-

ink, építészetünk. Íme néhány alkotás, melyet erre a felhívásra készítettünk. Kiállításra 

méltatták Baláž Barbara (4.A), Tamás Laura (6.A), Havranko Otília (6.B) és Tajbos 

Anasztázia (6.B) munkáját.                                                              

     Czikora Ilona, 

     Tímár Csilla 
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Nemzetközi sikerek 



 

Farkas Zsolt—VIII.B  

Magyar vagyok...határtalanul - egyhetes 

alkotótábor nyertese 
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Egressy Béni Nemzetközi Szavalóverseny 

2015. április 18-án zajlott Kazincbarcikán a XX. Egressy Béni Nemzetközi Szavalóver-

seny. Annak ellenére, hogy a versenyt szombati napon tartották, iskolánkat 6 tanuló képvi-

selte. Gál Georgina, Székely Fanni, Brindzák Rebeka, Majoros Lilla és Hencz Vero-

nika verssel, Lukács Lýdia pedig prózával készült a megmérettetésre. Mindannyian sike-

res résztvevői voltak a versenynek, Brindzák Rebeka pedig saját kategóriájában az 5. he-

lyen végzett. A tanulókat Székely Zsuzsa és Gál Zsanett tanító nénik kísérték el. 

Szavalóverseny 
Péczeli József  

 

 Iskolánk felső tagozatos tanulói 2015. március 

16-án részt vettek a putnoki Péczeli József Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művészeti  Iskola által me-

grendezett szavalóversenyen. A versenyen három 

kategóriában közel 100 versenyző mérte össze 

tudását. Tanulóink elismerésre méltó eredmények-

kel tértek haza: Patinák Noémi Vivien (6.A) és 

László Fruzsina (6.A) 1.helyen végeztek,  

Bolacsek Vanda (7.A) 2.helyen végzett. Gratulá-

lunk és további sok sikert kívánunk!       

          

           

  Szászi Edina          

Nemzetközi sikerek 



 

     40. Duna Menti Tavasz  
Regionális fesztivál     

 2015. május 7-én Tornalján került sor a DMT Országos Színjátszó Fesztivál  regio-

nális válogatójára. Iskolába jövet érdekes beszélgetésnek voltam fültanúja. Két kislány 

ment előttem, izgatottan suttogtak.           

  - Ma lesz a válogató. Nagyon izgulok, még aludni sem tudtam. Tudod, én 

„Kincskereső“-s vagyok. De szép a ruhád!         

 - Persze, mert ez a táncos ruhám. Én „Galibá“-s vagyok. Remélem, jól sikerül az elő-

adás, szeretnénk  továbbjutni Dunaszerdahelyre!                

 Elmosolyodtam, és örültem a két kislány beszélgetésének. Ebédkor azonban már 

messziről  integetettek egymásnak.           

  - Mi továbbjutottunk!  És ti?          

  - Mi is. Akkor irány Dunaszerdahely! Jaj, de jó!      

  Valóban nagyon jó. Sokat dolgozott mindkét csoport, megérdemlik a jutalmat. 

Az előadások színvonalasak voltak, a zsűrinek nehéz volt döntenie a továbbjutókról. Hat 

csoport képviselheti régiónkat a DMT országos döntőjében. Ezek a következők: 

Kincskeresők  - Tornalja 

Galiba – Tornalja 

Zsibongók – Fülek 

Pimpó – Harkács 

Meseláda – Fülek 

Csicsóka – Rimajánosi 

 Gratulálunk, és jó felkészülést az or-

szágos döntőre!  

      Mészáros Piroska 
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  Pillanatképek  

a 40. Duna Menti 

Tavaszról 

Kultúra 



 

Hóvirág Népdalkör 

 Népdalkörünk a második félévben is szorgoskodott. Nagyon sok szép népdallal bővült a 

tarsolyunk. A kör énekesei február-

ban az alsó tagozatosok jelmezbál-

ján léptek fel, ahol népdalokat is ta-

nítottak a gyerekeknek. Márciusban 

a nőnap alkalmából a kultúrházban 

népdalcsokorral köszöntötték város-

unk nyugdíjasait. Májusban fellép-

tek Szárnyában, a hagyományos  

Tábortűz - rendezvényen. Egész év-

ben folyamatosan készülünk a júni-

usban megrendezésre kerülő két 

legnagyobb versenyre, az Almágyon 

megrendezendő „Bíbor-piros szép 

rózsa” népzenei vetélkedő területi 

versenyére és a „Hallottad-e hírét”, 

Füleken megrendezésre kerülő nép-

dalversenyre. Az utóbbi verseny jubileumi, immár tizenötödször kerül megrendezésre, ezért 

ebből az alkalomból „Legkedvesebb népdalom” címmel a gyerekek rajzokat is készítettek Czi-

kora tanító néni vezetésével. Ezeket a rajzokat az értékelés napján kiállítják, így azokat 

mindenki megtekintheti. Bí-

zunk benne, hogy  idén is sike-

rül szép eredményeket  elér-

nünk. 

                                                                     

Berhédy Mária, a népdalkör  

vezetője 

Március, a könyv hónapja 

 A könyv hónapja alkalmából idén is rendhagyó irodalomórán vettek részt a diákok az 

iskola Platán Könyvtárában. Minden évben más és más irodalmi alkotásokkal vagy egyéb 

érdekességekkel ismerkednek meg. Idén, márciusban a téma Finnország volt, annak kultú-

rája, irodalma. A tanulók megismerkedhettek a finn szokásokkal, könyvekkel, mesehősök-

kel, a finn zenével, valamint a finn-magyar rokonsággal. A diákok megtanulhattak néhány 

szót, kifejezést is finnül, és megfigyelhették, hogy valóban van-e hasonlóság a két nyelv kö-

zött.  
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Színházlátogatás 
 

 2015. április 17-én iskolánk néhány diákja megtekintette a Miskolci Kamara Színház 

Robin Hood előadását. Tanulóink élvezettel figyelték ennek az ismert történetnek a meg-

szokottól kicsit más, zenés feldolgozását.  

             Bešina Andrea 

Kultúra Napja 
 

 A magyar Himnusz 1823. január 22-én született. 1989 óta ezen a napon ünnepeljük 

meg a magyar kultúra napját. Ebben az évben sem feledkezett meg iskolánk erről az ese-

ményről. A diákok egy verses-zenés összeállítást mutattak be, amelyben az énekkar és isko-

lánk néhány pedagógusa is közreműködött. Idén nemcsak műsorral készültek, hanem vers-

olvasó maratonon is részt vehettek a Platán Könyvtárban, ahol az érdeklődő tanulók ked-

venc verseiket olvashatták fel.  

 

              Ligárt Nikolett 
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Kultúra 



 

      Korcsolyáztunk ... 
 Az egészséges életmód alapfeltétele a mozgás, amely a téli hónapokban is nagyon fon-

tos. Idén márciusban már negyedik alkalommal rendeztük meg az alsó és felső tagozatos di-

ákok számára a korcsolyatábort a rimaszombati jégstadionban. 

                                                                 Pierzchala József, Pierzchala Mária, Csótó Eleonóra 

Sportesemények 
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Labdajátékok 
 A Bátkában megrendezett kosárlabdaversenyen tanulóink a 2. helyet szerezték meg 

iskolánk számára. Fiatalabb tanulóink Nagyrőcén, a járási focibajnokságon 12 csapatból az 

5. helyen végeztek, az idősebbek pedig a 4. helyet érték el.     

                                                                                      Iván László és Cselényi Barnabás 
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Sportesemények 



 

 

Az alsó tagozat legsokolda-

lúbb sportolói az idén is képviselték 

iskolánkat a járási többtusa-sport-

verseny téli fordulóján Rima-

szombatban. Habár érmes helye-

zések nem születtek, de minden-

képp dicséretes, hogy sorra meg-

javították az egyéni eredményeiket, 

és a kis elsősök is hősiesen helytáll-

tak ezen a megmérettetésen. 

1.A - Molnár József, Hacsi Dániel 

1.B - Hencz Vivien, Veréb László 

2.A - Rácz Géza, Revaj Bernadett 

2.B - Kárász László, Kristof Béla,  

Csala Rebeca                   

3.A -  Kalas Ádám      Okos Zsuzsanna, Babús Melinda 

3.B - Váradi Sebastian  

4.A - Lali Anita     

Sítanfolyam 

 Ebben a tanévben 12 tanuló vett részt 

a sítanfolyamon, amelyet Felsősajóra szer-

veztünk. A tavalyi évben elsajátították a 

síelés alapjait, idén pedig további 

tapasztalatokat gyűjthettek. Nagyon jól 

éreztük magunkat, s reméljük, jövőre is 

együtt síelhetünk. 

 

 Pierzchala József, Pierzchala Mária 

Többtusa 
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Erdészeti napok Nagyrőcén 

 Iskolánk tanulói idén is részt vettek az erdészet által megrendezett versenyen. A 8.A 

osztály tanulói – Brindza K. Lucia, Nagy E. Réka, Ferkó Cynthia, Tóth Mária, Ragályi Éva, 

Hacsi Tamás, Mišurák Róbert, Kožiak Ľubomír, Fabo Tibor, Kosztúr Ákos sikeresen megol-

dották az erdészettel kapcsolatos feladatokat. Gratulálunk! 

                                                                                        Barnócky Anita 

Környezetvédelem 
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               EnvirART 2015 

 Iskolánk tanulói  beneveztek a Nagy 

József európai parlamenti képviselő által 

meghirdetett TISZTÍTSUK MEG SZLO-

VÁKIÁT! elnevezésű versenybe. A verseny 

lényege, hogy a tanulók saját ötleteikkel 

ösztönözzék az embereket arra, hogy tisz-

títsák meg környezetüket, és a jövőben 

jobban figyeljenek oda bolygónk tisztasá-

gára. Az iskolai fordulón egy egyéni és két 

csoportmunka  jutott tovább: Albert Bar-

bara 5.A , Ferkó Cyntia, Tóth Noémi, 

Agócs Veronika, Brindza K. Lucia - 

8.A, Szőke István, Fabo Tibor, Kosztúr 

Ákos, Magicz Kristóf - 8.A. A tanulók 

nagyon ötletes plakátokat készítettek. Az 

első három helyezett munkáit továbbküld-

tük az országos fordulóra. Az eredménye-

ket nagy izgalommal várjuk.    

                  

                                   Pierzchala József 

Föld Napja a Kazinczy Ferenc MTNYA –ban 

 Hagyományainkhoz híven az idén is megszerveztük iskolánk és környékének alapos 

megtisztítását. Hat osztály kapcsolódott be a munkálatokba, mégpedig az 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 

8.B és a 7.C. Iskolánkon kívül kitisztítottuk a Csincsa - patak, a Zoltán - kert és a Gemerka 

környékét is. A munkát sikeresen elvégeztük. Köszönet az alapos munkáért!     

                           

    Barnócky  Anita            
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Április 11. - A költészet napja 

 Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeltük a magyar verset, a kӧltőket,                

a kӧltészetet. Ebből az alkalomból iskolánk tanulói verses-zenés ӧsszeállítással tették szeb-

bé ezt a jeles napot. A szép szavalatok mellett felcsendültek ismert magyar versek megze-

nésített változatai is, melyek még meghatóbbá és bensőségesebbé varázsolták az ünnepet. 

Kӧszӧnjük a szép élményt és a tartalmas előadást!             

            Dusza Ildikó, Miko Katalin  

Március 15. 

 Március 15-e jeles ünnepeink közé tartozik. 

Iskolánk tanulói ezen alkalomból színvonalas 

műsorral készültek. Verses-zenés összeállítással 

emlékeztünk meg a márciusi hősökről. A műsort 

nemcsak az iskola ebédlőjében, hanem a városban 

is megtekinthették az érdeklődők.   

   Hubay Katalin, Kovács Beáta, 

   Bešina Andrea, Miko Attila 

       

Emléknapok 
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Pillanatképek az elsősök anyák napi köszöntőjéről  

Felkészítő pedagógusok: Kiss Sarolta, Czigány Erika, Pierzchala Mária, Bódi Szilvia 
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           Felvidéki különlegességek… 

 
 Április 10-én a Kazinczy Ferenc Alapiskola két 

tanulója, Pierzchala Virág Anna és Szőke And-

rás meghívást kapott a nyírbátori alapiskola szava-

lóversenyére, mint vendégelőadók. A két kisdiák  

egy-egy népmesét adott elő, mellyel bemutatták az 

itteni palóc nyelvjárást.  

                                                                                                         

                                          Ligárt Nikolett 

   Kirándulás a Szádelői-völgyben 

      2015. április 23-án iskolánk 43 tanulója a Szádelői-völgyben tanulmányi kiránduláson 

vett részt. A tanulókat két pedagógus, Kucsera Dóra és Šanta Veronika kísérték. Az időjá-

rás kedvezett, és a tavaszi napsütésben hat kilométeres túrát tettek meg a gyerekek.               

A festői szépségű táj, az óriási sziklák, a madárcsicsergés és a Szár-patak csobogása min-

denkire nyugtatóan hatott. Bár fáradtan, de élményekkel telve tértek haza a tanulók, és 

remélik, hogy a következő tanévben is részt vehetnek majd ilyen kellemes kiránduláson. 

 Milyennek láttam 

a Duna Menti Tavaszt? 

A Duna Menti Tavasz országos seregszemle 

alkalmából meghirdetett gyermek képzőművészeti 

versenyre iskolánk tanulói is beneveztek. A zsűri 

döntése alapján iskolánkról két tanuló került a dí-

jazottak közé. Gratulálunk Beke Bernadett (4.B) 

és Kárász Mária (3.C) osztályos tanulóknak.   

  

 

            Csótó Eleonóra és Horváth Zsuzsa 

Érdekességek 
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Örömmel és szeretettel mentünk,  

örömöt és szeretet vittünk 

 A Bibliában a zsoltárok könyve 16. részének 

11. versében olvassuk: „Te tanítasz engem az élet 

ösvényére, teljes öröm van tenálad …”              

 Nekünk keresztény embereknek pedig ezt az 

örömöt kell hirdetnünk és átadnunk az emberek-

nek, mert olyan kevés ez a teljes öröm ebben a vi-

lágban, olyan ritkán tudunk igazán örülni. A Kazin-

czy Ferenc MTNYA hittanra járó, alsó tagozatos ta-

nulói az elmúlt évben adventben, karácsony ünnepe 

előtt és a 2015. év márciusában húsvét ünnepe előtt 

örömet és szeretetet vittek a királyi Idősek Otthona 

lakói számára. Ezt az örömöt és szeretetet versek és 

énekek által adták át. Az ökumenikus istentisztele-

ten szolgáló lelkipásztorok pedig az Ige által hirdet-

ték Isten szeretetét és az Úrban való örömöt. Áldott 

alkalmak voltak ezek, amelyekért legyen Istené a 

dicsőség.                     

      Fazekas Ágnes  

     Adventi szavalóverseny 

2014. december 9-én az egyes felekezetek hitokta-

tói adventi szavalóversenyt rendeztek az alsó tagozatos 

tanulók részére. A versenybe, mely nem is annyira az 

elért helyezésekről, mint inkább a jó hangulatban telt 

karácsonyvárásról szólt, 35 kisdiákunk kapcsolódott be. 

A várakozásról, a karácsony valódi ӧrӧméről, a kis Jézus 

eljӧveteléről  elhangzott szebbnél szebb szavalatok min-

den jelenlévőre nagy hatást gyakoroltak. Legfőképp 

a zsűrire – Mészáros Piroska tanító nénire, Miko Attila 

tanító bácsira és Asztalos Nikolett tanulónkra –, akik az 

előadókat kiértékelve mindenkit győztesnek  nyilvánítot-

tak. Az egyébként is jó hangulatot fokozta Lóczy Tibor 

hitoktató és Kis Tamás tanító bácsi, akik szívet-lelket, 

sőt testet megmozgató  egyházi énekeket adtak elő. Ez-

úton is megkӧszӧnӧm a hitoktatóknak, legfőképpen 

nagytiszteletű Fazekas Ágnes református lelkésznőnek 

a verseny megszervezését, valamint iskolánk vezetőségé-

nek azt, hogy velünk ünnepelt, és gondoskodott 

a résztvevő tanulók megjutalmazásáról.              

                                                  Dusza Ildikó  

Hitélet 
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                       A napközi otthon életéből 

Maszkabál 

 A farsangi időszakban megrendezett maszkabálnak a mi iskolánkon is nagy hagyomá-

nya van. A gyerekek kultúrműsorral kedveskedtek nekünk, majd versenyjátékokban mér-

hették össze ügyességüket, s végül jöhetett a táncmulatság.  

Télbúcsúztató-tavaszköszöntő 

 Ebből az alkalomból kiszebabát készítettünk, mellyel felvonul-

tunk az iskola környékén, majd elégettük, miközben énekeltünk, ver-

seket mondtunk, igyekeztünk elűzni a telet. Zöld ágakból kaput alkot-

tunk, melyeken átbújva a tavaszba léptünk, így próbáltuk életre kelte-

ni a tavaszt.  

Délutáni foglalkozások 
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Mesedélután 

Márciusban, a könyvhónap alkalmából mesedélutánt szerveztünk a napköziben, amikor a 

napközis csoportok meglátogatták egymást, és közösen mesét olvastak, dramatizáltak. 

 

Könyvtári előadás 

Könyvtári előadáson vehettünk részt, melynek témája a húsvét és az ezzel kapcsolatos ha-

gyományok voltak. 

 

Húsvéti kiállítás 

Kellemes időtöltés volt a húsvétot megelőző napokban a húsvéti kézműves foglalkozás, ahol 

különféle húsvéti dekorációkat és kreatív tojásokat készíthettek a gyerekek. Az így elké-

szült munkáikból az iskola folyosóin kiállítást rendeztünk. 

Húsvéti játékok 

Régi szokás a tojásokkal kapcsolatos játék. Ezt a népszokást próbálhatták ki a gyerekek a 

szabadban, ahol különböző feladatokat, versenyjátékokat teljesítettek (tojáskereső verseny, 

szókeresés, kirakós játék, tojásfutás, nyuszi futóverseny, tojásgurítás és tojásdobálás). 
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Kiállítás az újrahasznosítás jegyében 

A Föld napja az újrahasznosítás jegyében kézműveskedéssel telt, melyekből kiállítást ren-

deztünk az iskola folyosóján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi játékok 

 Játékos feladatok segítségével igyekeztünk felhívni a gyermekek figyelmét arra, hogy meny-

nyire fontos vigyáznunk a természet adta értékekre. Kellemes, játékos és tanulságos dél-

utánt töltöttünk a szabadban.  
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        Gubics 

 

 

 

Gubics  - A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanulóinak lapja, megjelenik féléven-

ként 200 példányban. Felelős szerkesztők:  Ligárt Nikolett, Szászi Edina, Mészáros Tamás. Nyelvi korrekció: 

Czikora Ilona. Munkatársak: Nagy Katalin, Czikora Ilona, Horváth Zsuzsa, Tímár Csilla, Pierzchala Mária, 

Ligárt Nikolett, Szászi Edina,  Barnócky Anita, Kiss Sarolta, Berhédy Mária, Mészáros Piroska, Okos Zsuzsa, 

Iván László, Miko Attila, Kovács Beáta, Bešina Andrea, Cselényi Barnabás, Székely Zsuzsa, Sánta Veronika, 

Deákpál Mária, Kucsera Dóra, Fazekas Ágnes, Babús Melinda, Czigány Erika, Bódi Szilvia, Kosztúr Ágnes, 

Dusza Ildikó, Hubay Katalin, Pierzchala József, Csernok Erzsébet, Csótó Eleonóra, Magicz Kristóf, Nemes Kla-

udia, Bene Zakariás. 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: 2015. május 24.  

Szerelem  

A szerelem olyan érzés, 

              Ami a szívünkbe hazatérés. 

                Tudom, hogy rá számíthatok 

           Vele társaloghatok. 

          Kilépek a házból 

            Körülöttem a parkban duruzsoló párok. 

    Szép a szerelem 

  Én is megtehetem. 

  Megtehetem, mert a szerelem mindenkié 

  Nemcsak a gazdag, nagyravágyó polgároké. 

  A szerelem nem fizetős és nem költséges 

   

A szerelem ingyenes. 

A szerelem mindenkié ki akarja 

Ki meg nem akarja, 

Az majd búsulhat magába, 

De visszatérve a szerelemre 

Ez az érzés a legszebb 

Belegondolva, hogy két ember 

Kik azelőtt csak barátok voltak egymással 

Most két szép galamb, 

Kik elillannak hamar 

A messzeségbe 

A vöröslő naplementébe. 

                                      Magicz Kristóf, VIII.A 

Kellemes nyári vakációt    

kívánunk! 


