
  

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola kiadványa 

 

 

 

Rákóc(z)ikk  

„ Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. „ 
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A tartalomból 

   

 

 
Gólyatábor az első osztályosoknak 

Nagy izgalommal készültünk új tanulóink fogadására. Mindenki sze-

mélyre szóló meghívó levélkét kapott a programról. 

Az első nap az ismerkedésé volt. Játékos feladatok segítségével is-

merhették meg a gyerekek az osztálytársakat és a tanító néniket.  

Második napon kipróbálhatták az írásvetítőt, a táblát és a krétát.  

Mondókák, nyelvtörők, versikék és a körjátékok színesítették a továb-

bi programot. A legizgalmasabbnak az akadálypálya bizonyult, ahol 

bizonyíthatták ügyességüket, rátermettségüket, bátorságukat. 

A kisdiákok vidáman vettek részt a foglalkozásokon, lelkesen vállal-

koztak a feladatok megoldására.  

Az együtt töltött időnek köszönhetően a kis tanulók többsége az első 

iskolai napon már felszabadultan, büszkén érkezett új 

„munkahelyére”. 

                            Elsős tanító nénik 

Gólyatábor 2. 

Nyári élmények 3. 

Nyáron is szépült az iskola 4. 

Tanévnyitó 5. 

Szent Gellért-díj 5. 

Beszélgetés Gergő atyával 6. 

Egészséghét és egészségnap 7. 

Kirándulás Nagycenkre 8. 

72 óra kompromisszumok 

nélkül 

9. 

Színházban jártunk 9. 

Nagyszülők napja 10. 

Programok az óvodában 11. 

Óvodások és iskolások 

programjai 

12. 

Nemzeti ünnepeink 16. 

Szent Cecília énekverseny 16. 

Programok az iskolában 17. 

Katolikus Kultúra Hete 18. 

Adventi gyertyagyújtás az 

óvodában 

19. 

Adventi gyertyagyújtás a 

Városházán 

19. 

Adventi vásár 19. 

Nálunk járt a Mikulás 20. 

Adventi készülődés az isko-

lában 

21. 

Pásztorjáték 21. 

Versenyeredmények 22. 
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Nyári élmények 

 

A rákóczis diákok vízi táborát a Szigetközbe, Dunakilitire szerveztük június végén. Szép környezetben, jó 

időben egészen kicsi, eldugott vadregényes ágakon evezhettünk, fürödhettünk. Nem maradt el a duzzasztó-

mű megtekintése sem. A kellemes egész napos evezés természetesen pihenőkkel, eszem-iszommal és kaca-

gással tördelve telt. A vidám éneklős estéket a gitárkíséret tette még hangulatosabbá.     Selyem Bence 7.b 

 

 

Július első hetében egy hetet töltöttünk az Őrségben, 

kézműves táborban. A hely, a szállás , az ételek fan-

tasztikusak voltak. A táborvezető Bea nénivel sokat 

barkácsoltunk. A makramézás, agyagozás, nemezelés, 

batikolás és a mézeskalácssütés rejtelmeibe is beveze-

tett minket. Soha nem felejtjük el a csillagtúra, szám-

háború, a kirándulások és a mozi élményeit. A patak-

ban való fürdőzés emlékezetes marad mindannyiunk 

számára. Jól éreztük magunkat, és a jövő nyáron is 

visszatérünk.   Turi Bianka és Lipovics Patrícia 3.évf. 

A nyári szünidő első két hetében iskolánkba vártuk Rákóczió – vakációra tanulóinkat. A padok helyére 

szőnyegek kerültek, a tankönyveinket labdákra, építőkockákra, társasjátékokra cseréltük. Közel 50 kisdiák 

töltötte változatos programokban, élményekben gazdagon a két hetet. Kirándultunk, szőttünk, sportoltunk, 

barkácsoltunk, gyöngyöt fűztünk. Élveztük a mindennapos jó időt , a közös játékokat, a tartalmas vakációt. 

           Kissné Pálfi Anita 
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A nyáron ismét szépült iskolánk 

 
 

A volt kollégium épületének földszintjén folytató-

dott a tavaly nyáron megkezdett nyílászárócsere. Az 

ebédlőbe és annak szomszédos helyiségeibe korsze-

rű, hőszigetelő üvegezésű ablakokat építtetek be. 

A főépület elavult elektromos rendszerét tel-

jesen kicserélték. Minden helyiségbe ener-

giatakarékos világítótestek, új kapcsolók és 

csatlakozó aljzatok kerületek. 

 Ezen épületrész vagyonvédelmi és tűzjelző 

rendszere is megújult. 

Minden elektromos rekonstrukcióval és ab-

lakcserével kapcsolatos helyiség újrafestése 

is megtörtént. 

A felújítás értéke meghaladja a 40 millió fo-

rintot, amelyet a fenntartónk finanszírozott. 

Az intézmény alapítványára befolyt ösz-

szeg egy részét a rajzterem bútorzatának 

megújítására fordítottuk. 

A szülői munkaközösség támogatásának 

köszönhetően négy alsós tanteremben ké-

szülhetett falburkolat. 

A négy alsós tanterembe új, interaktív 

tábla került. 

    Fehér Lászlóné 
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Tanévnyitó 

 

 Szent Gellért-díj 

A tanév elején, több évtizedes kiváló szakmai 

munkájáért elismerésben részesült Gulyás 

Zsoltné tanítónő, iskolánk pedagógusa. Erika 

nénit a Szent Gellért-díj ezüst fokozatával dí-

jazták szeptember 20-án, Győrben, az Egy-

házmegyei Családi Napon. 

A Szent Gellértről –  aki a katolikus iskolák 

védőszentje is – elnevezett kitüntetést           

Dr Pápai Lajos megyés püspök úr adta át kol-

léganőnknek.   

Szeretettel gratulálunk, munkájához további 

jó egészséget, sok sikert kívánunk!    

   Csonkáné Bertha Judit 
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Beszélgetés Kovács Gergő Vilmos atyával 

Az ősz beköszöntével nem csak egy új tanévet kezdhettünk, hanem egy újonnan érkezett fiatal    

atyát is megismerhettünk. Ő Gergő atya, aki az ötödik évfolyam hitoktatását látja el iskolánkban. 

Szívesen tett eleget kérésemnek, és válaszolt néhány kérdésemre. 

Kérem, meséljen kicsit családjáról, gyermekkoráról! 

Sopronból származom, kétgyerekes családból. Ott végeztem az általános iskolát, és a Berzsenyi Dániel 

Evangélikus Líceumban érettségiztem.  

Mindig a papi pálya vonzotta? 

Kezdettől megvolt bennem az oltárszolgálat szeretete, de először szakmát tanultam. Később Szombat- 

helyen rajz - és hittanár szakon tanultam, azonban éreztem, hogy nekem nem ott van a helyem.  

Mikor döntötte el, hogy végleg Istennek szenteli életét?  

A döntésemet hosszú évek előzték meg, és az otthoni hátszél sem könnyítette, eleinte  a családom sem 

állt mellém. Később azonban látták, hogy örömömet lelem ebben az életformában, és most már ők is 

támogatnak papi életemben. 

A szemináriumi tanulmányi évek alatt volt-e kedvenc tantárgya?  

 Kedveltem a liturgiát, a dogmatikát és a gyakorlati tárgyakat. 

Kérem, meséljen arról, hogyan telnek a napjai; mivel tölti idejét? 

Balázs atyával közös imádsággal kezdjük a napot, majd reggeli után misékre, hittanórákra készülünk. 

A délutánt az aktuális feladatok töltik ki. Az esti szentmisék után közös vacsora van.  

Ezután elvonulunk, befejezzük a napi munkát, és imádsággal zárjuk a napot.  

Van-e valamilyen hobbija, és mi az? 

Érdeklődési köröm a művészet, azon belül is az egyházi művészet. Legutóbb szülővárosomban,  

Sopronban készültek el templomi ólomüveg ablakok, amiknek a tervezését nagyrészt én végeztem.  

Mit üzenne a fiataloknak, miért válasszák a papi élethivatást? 

Ha valaki úgy érzi, hogy szíve ebbe az irányba húzza, ne féljen a megpróbáltatásoktól, ne engedje  

magát befolyásolni a világ sokszor hamis elgondolásaitól, hanem bízzon Istenben, és merjen egy  

életre dönteni!  

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Gergő atyának, és ezúton kívánom,  

hogy Isten áldása kísérje életét és papi hivatását.                              

           

         Gősiné Szóka Zsuzsanna  hitoktató 
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Egészséghét az óvodában 

 

 

Szeptember 26-án, pénteken, egy vidám, emlékezetes délutánt 

tölthettek együtt azok, akik ellátogattak iskolánkba.  Az egészség 

jegyében különféle programokra vártuk vendégeinket. Először 

akadályversenyen vehettek részt iskolánk tanulói, 10 csapat mérte 

össze tudását. Ezt követően mindenki kipróbálhatta kézügyesség-

ét.  Népi játékok, ékszer –és játékkészítés, fonás, aszfaltrajzolás, 

sorversenyek várták az érdeklődőket.  Aki megéhezett, péksüte-

ményekkel és termelői mézzel csillapíthatta éhségét.  Igazi külön-

legességnek számított Bezovics Judit ételszobrász bemutatója.  A délutánt T. Horváth József vidám, 

hangulatos koncertje zárta, ami a felnőttek körében is sikert aratott.  

A rendezvény az „Innovatív  iskolafejlesztési pályázat” támogatásával valósult meg.  

Kocsisné Németh Tímea 

Az egészséges életmód kialakítását nem lehet elég 

korán elkezdeni, vallja nevelőtestületünk.  Ezért ezen 

a héten sok-sok gyümölccsel és zöldséggel ismerked-

tünk, ízleléssel, szaglással, tapintással, látással. Szét-

válogatásuk után finom salátákat, krémeket, falatká-

kat készítettünk, amit jóízűen el is fogyasztottunk. Az 

egészséges és az egészségtelen ételeket csoportosítot-

tuk, az egészségünk fenntartása érdekében szükséges 

tevékenységekről is beszélgettünk.                                                                                                             

A környezettudatos magatartás fontosságára is felhív-

tuk a gyermekek figyelmét játékos feladatok közben. 

A gyermekek testi-lelki egészsége, harmonikus fejlő-

dése érdekében mindennap végzünk mozgásos tevékenységet bent és a szabad levegőn egyaránt. Ezen a 

héten érdekes versenyeket, mókás játékokat szerveztünk , hogy azok is kedvet kapjanak a sportoláshoz, 

akiket nehéz megmozgatni. A gyermekek tartalmas időtöltés közben, sok ismeretet szereztek, közös 

élményekhez jutottak.            Baranyai Péterné óvodapedagógus 

Egészségnap az iskolában 
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Kirándulás Nagycenkre 

Az iskola minden évben szervez egy kirándulást, melyen minden osztály részt vesz. Erre a papír-

gyűjtésen összegyűlt pénzből kerül sor. Idén ősszel Nagycenkre utaztunk. Fertőbozig vonattal men-

tünk, majd egy kis gyaloglás után érkeztünk a nagycenki múzeumvasút állomásához. Itt pihentünk, 

megnéztük a kiállított vasúti kocsikat, mozdonyokat, fényképeket készítettünk. Ezután a templom-

ba mentünk, ahol szentmisén vettünk részt. A Széchenyi-kastély parkjában tanáraink akadálypályá-

val készültek. Az egyes állomásokon Nagycenkről és Széchenyiről is voltak kérdések, de kaptunk 

logikai és sportos feladatokat is. Hazaféle ugyan elkezdett esni az eső, de a rossz idő ellenére a ki-

rándulás nagyon jó hangulatú, emlékezetes volt. 

Hunyadi-Kóbor Zita , Stift Máté 8. évfolyam 
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72 óra kompromisszumok nélkül 

A 6. évfolyam a "72 óra kompromisszumok nélkül" mozga-

lomhoz való csatlakozás keretében a 86-os út melletti ke-

reszt környékét tette rendbe. Szerszámokat vittünk, akinek 

nem jutott, kézzel segített a gazolásban. A végén jó érzéssel 

készítettünk képeket a szerintünk hasznos munkáról, hiszen 

sokkal szebb lett a kereszt környéke.       6.évfolyam tanulói 

A 8. évfolyam az idősek napközi otthonába látoga-

tott el. Műsorral kedveskedtünk az időseknek, majd 

közösen készítettünk fonalbábokat. Az idősek hálá-

sak voltak, hogy ott voltunk, mi pedig örültünk, 

hogy örömet szerezhettünk. 

    8.évfolyam tanulói 

A 7. évfolyam tanulói a döri Szent Katalin Otthon 

lakóinak készültek adventi műsorral. A versek és 

dalok után közös énekléssel zártuk a találkozót. 

Megígértük az otthon lakóinak, hogy jövőre is el-

jövünk!      

                                 7. évfolyam tanulói 

„A 72 óra kompromisszum nélkül egy szociális önkéntes akció, amelyet a három történelmi keresztény 

egyház szervez, és amely Magyarország fiatalságát hívja közös összefogásra, hogy együtt tegyünk máso-

kért, környezetünkért. „ /www.72ora.hu/  

November 25-én színházban voltunk. A „Légy jó mindhalálig” című előadást néztük meg. Nagyon 

élvezetes volt a zenés, táncos darab, ami a mai fiataloknak (nekünk) kifejezetten tanulságos lehet.  

Amióta megnéztem ezt a musicalt, én is megpróbálok úgy cselekedni, azokat a jó tulajdonságokat kö-

vetni, amiket a főszereplő fiú közvetített számunkra. Ajánlom mindenkinek!       Kovács Adrienn 5. b 

A darab Móricz Zsigmond regényének a musical változata, amit a csornai Művelődési Központban 

tekinthettünk meg. Az előadás egy kollégista diákról szól, aki egy szegény családból származó fiú. Fi-

zikailag vékony, gyenge, ellenben tanulmányaiban kiváló sikereket ért el. Képességei és esze által az 

osztály legjobb tanulója. A történet mégis szomorú sorsáról szól, amit a felnőtteknek köszönhetett. A 

szomorúság ellenére vidám részek és táncos betétek is gazdagították az előadást. Véleményem szerint 

ez egy nagyon jó, élvezetes darab volt. Aki látta, annak remélem tetszett, aki pedig nem, ha a későbbi-

ekben teheti, nézze meg!         Tóth Bálint 6.a 

Színházban jártunk 
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Nagyszülők napja az óvodában és az iskolában 

 

Minden év októberében a középső csoportosok műsorral egybekötött teadélután keretében köszöntik nagy-

szüleiket.  A nagypapákat és a nagymamákat az ország minden tájáról szeretettel hívjuk és várjuk erre a 

napra. A nagyszülők örömmel jönnek, mert látni szeretnék kis unokáikat. Mindannyian tudjuk, hogy a gye-

rekek is és a szülők is sokat köszönhetnek a nagyszülőknek a jelenlegi rohanó világban. Ezért mindennapi 

imáinkban közösen kérjük a jó Istent, hogy sokáig áldja, védje nagyszüleinket.  

A szép korúak köszöntésére meghívást kaptunk a 

KIOSZ-ba és az Idősek otthonába, ahol a gyerekek 

versekkel és dalokkal örvendeztették meg az időseket 

             Bősze Zoltánné óvodapedagógus 

Ezüsthajú, aranyszívű vendégeket vártak a 2. évfolyam 

tanulói egy októberi, szép őszi délután. Nagyszülők 

napja alkalmából izgalommal és meleg szeretettel ké-

szülődtek a gyerekek. Játékos matematikaórán minden-

ki megcsillogtathatta,  milyen  ügyesen boldogul a szá-

mok birodalmában, melyen a nagymamák, nagypapák 

büszkén figyelhették kis unokáikat. A délután második 

felében versekkel, dalokkal, mesejelenetekkel kedves-

kedtek a gyerekek nagyszüleiknek, akik párás  szemek-

kel és a hála szavaival köszönték meg a szép délutánt.  

A nagyszülőknek pedig mi szeretnénk megköszönni a 

példamutatást! Köszönjük az emberi értékeket, melye-

ket a gyerekekbe csepegtettek. Szívből kívánjuk, továbbra is ragyogja be életüket a szeretet  arany és ezüst 

fénye.                 Csikné Kovács Szilvia 
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Programok az óvodában 

 

 

Az erdők hete és az állatok világnapja alkalmából kirándulni mentünk Göbösmajorba a rákóczis ovis 

gyerekekkel. Megtekintettük a lovardát, sétáltunk az erdőben, lovaskocsikáztunk. Láttunk a lovakon kívül 

kutyákat, nyuszikat, sünit, őzet. Kiállítást készítettünk a gyerekek munkáiból, a megnyitón Gergő atya be-

szélt Assisi Szent Ferencről. Egy vadász és egy erdész rövid előadását is meghallgathattuk. Noé énekét 

együtt énekelték a gyerekek az óvó nénik gitárkíséretével. Állatokkal kapcsolatos vetélkedő zárta a tartal-

mas délelőttöt.       Ónodi Zita óvodapedagógus 

Óvodánkban már hagyománnyá vált a Szent Mihály-napi vásár megrendezése. 2014. szeptember 29 – én 

délelőtt  felelevenítettük a régi vásárok hangulatát és ezzel a nappal kapcsolatos népszokásokat. Az udva-

ron sátrakat állítottunk fel, ahová elhelyeztük az óvó nénik által készített szebbnél szebb portékákat. Zenés 

felvonulással, népi rigmusokkal, kikiáltókkal, énekekkel nyitottuk meg vásárunkat. A gyerekek körbe-

járták a sátrakat, és a megtetszett vásárfiáért cserébe otthonról hozott gyümölccsel fizettek. 

Az óvó nénik citerajátékkal kísért népdaléneklése tette még hangulatosabbá ezt a napot. Vá-

sárunkat táncházzal zártuk. Az összegyűlt gyümölcsökből gyümölcssalátát készítettünk, amelyet a 

gyermekek szívesen fogyasztottak el.          Nagy Katalin  óvodapedagógus 

Középsős és nagycsoportos óvodásaink mesemon-

dó versenyen vettek részt Győrzámolyon. A ver-

senyre a megye  óvodáiból jöttek kisgyermek. Óvo-

dánkból hatan mondtak mesét.  

Kelemen Barnabás a Gyöngy csoportból  

1. helyezést ért el.  
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Programok az óvodában 

Nagy örömmel és izgatottan vártuk mi óvó nénik is az új kiscsoportosok érkezését. Az első napokban a 

szülők gyermekeikkel együtt fedezhették fel óvodánkat. Sok új és érdekes dologgal ismerkedhettek meg, 

és birtokba vették a csoportszobát, majd a tágas játékokkal teli füvesudvart is. A közös játék, mesék, bá-

bok, versek, mondókák, dalok segítettetek megnyugtatni a néha pityergő apróságokat. Egyre vidámabban 

érkeznek kis közösségünkbe, ahol naponta valami apró csoda várja őket.                                                    

         Baranyai Péterné  óvodapedagógus 

Mikulás napjához közeledve, december 04.-én "piros napot" tartottunk a Szívecske kiscsoportban és a 

Százszorszép nagycsoportban. Ezen a napon minden kisgyermek piros ruhában érkezett az óvodába. Az 

ünnep közelségéhez kapcsolódva hangulatkeltésként Mikulás-sapkákat tettünk a gyermekek fejére. Ezen a 

reggelen piros kesztyűket festettünk, szintén ilyen színű játékokat válogattunk, majd piros színű ételeket, 

italokat fogyasztottunk. Csendes percek alkalmával megbeszéltük a piros szín jelentését  - ami a SZERE-

TET jelképe. A piros szín jegyében vidáman, hangulatosan töltöttük el napunkat. 

      Buti Ferencné, Fokiné Nagy Gabriella óvodapedagógusok 

Óvodánkban már hagyománnyá vált a "színes nap" beiktatása minden évszakban. Az ősz 

egyik  legjellegzetesebb színe, a sárga nagyon találó volt. Beépítettük ezt a színt a játéktevékenységbe, a 

matematika foglalkozásba, de megfigyeltük az őszi termések és a természet változását is. Séták alkalmával 

faleveleket gyűjtöttünk és rácsodálkoztunk a fák megsárgult lombjára. Felfedeztük a színárnyalatokat, a 

babakonyha sárga gyümölcsein, az építőkockákon, és sárga pólót viseltünk ezen a napon. Verssel, dallal 

tettük színesebbé a délelőttöt.           Borsodi Andrásné  óvodapedagógus 
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Programok az óvodában 

Óvodánkban fontosnak tartjuk, hogy 

gyermekeink megismerkedjenek a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár Csornai 

Muzeális Kiállítóhely Intézményegység 

által biztosított programokkal.   

Szeptemberben Mihály-napi vásárra 

készülve gyerekeink a Csornai Muzeális 

Kiállítóhely állandó kiállításában 

figyelhették meg a letűnt idők kézműves 

iparosainak eszközeit és munkadarabjait s a 

vásárok hangulatát.  

Novemberben a Martincsevics Károly Városi Könyvtár rendezvényein vehettünk részt gyermekeinkkel. 

Először Csernik Szende erdélyi mesemondó csodás előadását hallgathattuk végig, majd  Rosta Géza 

megzenésített gyermekversekkel ismertetett meg bennünket. 

Decemberben a karácsonyi népszokásokhoz fűződő néphagyományok emlékeit nézhettük meg a csornai 

múzeumban.                                                                                   Kaszás Marietta Mária óvodapedagógus 

Havonta egyszer játékos „Magvető” délutánra várja 

óvodánk nevelőtestülete az 1-3 éves korú gyermekeket 

és szüleiket, hogy bepillantást nyerjenek óvodánk életé-

be. Ezen alkalmakon ismerkedhetnek óvodánk épületé-

vel és az itt dolgozókkal. Versekkel, mondókákkal, éne-

kekkel ismertetjük meg a szülőket, gyerekeket, amiket 

azután otthon ismételgethetnek az elkészített kis báb 

segítségével.  Bábszínházzal is kedveskedünk a gyerme-

keknek, amelyet nagy érdeklődéssel hallgatnak. Öröm-

mel tölt el bennünket, hogy egyre többen jönnek, várják 

az újabb találkozást.          Kiss Mária  óvodapedagógus                                                     
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Programok az óvodában 

 
 Már több éve hagyomány intézményünkben, hogy november 11-én, Márton napján óvodásaink és az el-

sős diákok elviszik a "szeretet-lángot" a Jézus Szíve templomba, így emlékezve Szent Márton példaértékű 

életére. 

Napokkal előtte lelki ráhangolódással, énekek tanulásával készülünk erre a napra. 

Az idén a Liliom nagycsoportosaink dramatikus játékukban felidézték Szent Márton életét és püspökké 

választásának legendáját. A Napsugár és a Százszorszép csoportos gyerekek" libás játékfűzéssel" színesí-

tették a napot. 

 Késő délután kicsi lámpásainkban fellobbant a fény. Énekelve, dalolva mentünk a sötét utcákon át a lovon 

haladó Márton után. A templomba érve Varga Balázs plébános úrnak átadtuk a "szeretet lángot ", majd a 

templom előtti téren megtekintettük Szent Márton és a koldus legendáját. Ezt követően szeretetlakomán 

láttuk vendégül az ünnepségen résztvevőket. 

Bízunk abban, hogy e nap után mindannyiunk szívében erőteljesebben lobog majd a szeretet lángja! 

Fokiné Nagy Gabriella óvodapedagógus 

Sajnos népi játékaink és népi hagyományaink 

lassan feledésbe merülnek. Ezért is fontos, hogy 

óvodánkban minden évben felelevenítjük a Luca-

napi néphagyomágyokat.  

De milyen is volt hajdanán a Luca-nap? Erre a 

kérdésre kaphattunk választ idén a Margaréta 

csoport által előadott jókívánságokból és tréfás 

rigmusokból. A csoportszobába betérve a fiúk 

csutakszalmával kezükben köszöntötték a „ház 

népét“ és  kotyoltak. A gyerekek előadásuk végén 

minden csoportnak Luca -búzát adtak ajándékba, 

hiszen ezen a napon kell a karácsonyi búzát 

elültetni, ami majd a jövő évi termésre utal. 

 A Margaréta csoport tagjai szívvel- lélekkel tanulták be a régmúlt idők szövegeit, mellyel tovább éltették a 

magyar néphagyományok kicsiny kis lángját.                             Kaszás Marietta Mária óvodapedagógus 
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Óvodások és iskolások programjai 

 

Játszani jó. A gyermekek egészséges fejlődése 

szempontjából elengedhetetlen szerepe van a 

játéknak. Október 14-én, kedden, játékos délu-

tánra, „Játékszigetre” hívtuk az óvodás gyer-

mekeket. A közeli parkban felszabadultan ját-

szottunk, mindenki örömét lelte a körjátékozás-

ban, az állatok etetésében, a rókavadászatban, a 

kisegerek és cicák hancúrozásában. A friss le-

vegőn eltöltött tartalmas óra jót tett testnek és 

léleknek egyaránt. 

                    Rasztovichné Nagy Gyöngyi  

November 27-én óvodásainkkal és iskolásainkkal  autóbusszal indultunk a Fővárosi Nagycirkuszba. A 

látogatásra az ingyenes adventi előadás keretében kerülhetett sor, melyet a cirkusz az egyházak és karitatív 

szervezetek gyerekközösségeinek ajánlott fel. Csodálatos napot töltöttünk a gyerekekkel, még nekünk fel-

nőtteknek is élményt jelentett az előadás, a cirkusz miliője. Az előadás egy látványos Lézer show-val kez-

dődött, majd izgalmas, szép műsorszámokkal folytatódott. Egy nagyon tartalmas délelőttöt töltöttünk a cir-

kuszba, ahol én magam is gyermekként jártam utoljára.    Ónodi Zita óvodapedagógus 

Szent Erzsébetre emlékeztek neve napján a 4. 

évfolyamos tanulók és a nagycsoportos óvodá-

sok. Az iskolások egy jelenettel elevenítették fel 

a Szent Erzsébethez kapcsolódó legismertebb 

csodatételt, a kenyér rózsává változását. Elmond-

ták Szent Erzsébet imáját, és egy képes vetítetést 

is láthattak az ovisok a Szent Erzsébet életéről. 

Végül az iskolások Szent Erzsébet kenyérrel ven-

dégelték meg a nagycsoportosokat. 

Kocsisné Németh Tímea 
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Nemzeti ünnepeink 

 

 

 

A 6. évfolyam tanulói emlékeztek meg az aradi vértanúkról iskolarádiós műsor keretében. 

„Sokszor felmerül a kérdés, hogy kinek volt könnyebb: annak, aki elment, vagy aki 

maradt, és vállalta az elnyomást?   

Én hiszem, mindenkit tudott használni a maga helyén a Jóisten: azt is, aki a sza-

badságra vágyva elment, és azt is, aki azért maradt, hogy megpróbálja kivívni ma-

gának a szabadságot. Mert aki elment, az hírét vitte a nagyvilágban annak, hogy 

mi is zajlott a vasfüggönyön túl, aki pedig itt maradt, az belülről tudott küzdeni a 

változásért.” 

Az 1956-os forradalom emlékére a 8. évfolyam készített műsort, melyet a művelődési központban adtak 

elő az iskola tanulóinak és az érdeklődő szülőknek. 

„S ők élni fognak, élni mindörökkön, 

Szent lesz, örökké szent a sírgödör, 

Amíg az eszmény ki nem hal e földön, 

Míg magyar szellem még magasba tör. 

Már második éve rendezünk Szent Cecília tisz-

teletére „Hangozzatok zenének hangjai." cím-

mel énekversenyt  iskolánkban . 24 tanulónk 

mérte össze tudását november 20-án a 3 tagú 

zsűri - Gergő atya, Gyöngyi néni és Telekesi 

Tamás - előtt .   

A képen a helyezést elért tanulóink és a zsűri 

tagjai láthatók.           Kissné Pálfi Anita 

Programok az iskolában 
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Programok az iskolában 

A 8. évfolyamosok meghívására jöttünk el 12. évfolyamos volt diákok egy délután, hogy beszéljünk kö-

zépiskolánkról, segítve ezzel társaink pályaválasztását. 

A pályaválasztási útmutató nem csak a nyolcadikosoknak, hanem nekünk, volt diákoknak is nagyon hasz-

nos volt. Viszonylag nagy létszámmal sikerült összegyűlnünk, így aztán mindenki bemutathatta saját isko-

láját. Érdekes volt, hogy hova sodorta a volt évfolyam- és osztálytársakat a sors, szinte mindenki rengete-

get változott. És nem csak mi változtunk, hanem az iskola is. Örömmel láttuk viszont volt tanárainkat, ki-

csit mintha visszautaztunk volna az időben.  

Kívánunk minden nyolcadikosnak sikeres felvételit, alapos, átgondolt iskolaválasztást , érjenek el mindent, 

amit szeretnének. Köszönjük szépen ezt a lehetőséget Marika néninek és Rita néninek, reméljük, hogy ha-

marosan ismét találkozni fogunk!  Bakó Dóra és Vági Viktória, volt tanítványok 

A 8. évfolyam októberben Budapestre kirándult. Kora 

reggel szálltunk vonatra. Megérkezésünk után a Parla-

mentet látogattuk meg. Az idegenvezetőtől sok érde-

kességet megtudtunk az épületről. Ezután a Bazilikát, 

és ott Szent István ereklyéjét, a Szent  Jobbot néztük 

meg. A Millenáris Park volt a következő állomás, ahol 

a Láthatatlan kiállítás minden várakozásunkat felül 

múlt. Mint kiderült, sokan közülünk először jártak eze-

ken a helyeken. Köszönjük a szép, élményekben gaz-

dag napot  tanárainknak.       8. évfolyam tanulói 

November végén közösségi programként meglátogattuk az Audi győri gyárát. A Látogatóközpontban várt 

minket az idegenvezető,  kiosztotta a fülhallgatókat, amin keresztül a nagy zaj mellett is tisztán hallhattuk 

az általa mondott információkat. Felszálltunk egy buszra, ami körbevitt bennünket szinte az egész ipari 

park területén. Láthattuk a 6 - 12.000.000 millió Ft-ig terjedő gépeket, összeszerelő - és forrasztórobotokat 

is.  Teljesen lenyűgözött bennünket, amikor a gyártássorozat részeként a több tonnás szerszámokat kicse-

rélték, amely csupán 3 percig tartott.  Idegenvezetőnk elmondta, hogy 1 nap alatt 600 db autó készül el.   

Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a bemutatónak, köszönjük a minden igényt kielégítő idegenveze-

tést, osztályfőnökeinknek pedig azt, hogy elvittek bennünket.      Varga Dávid , Stift Máté Kálmán 8. évf. 
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Katolikus Kultúra Hete 

Iskolánk október hónap során színes, változatos 

programokkal járult hozzá a Magyar Katolikus 

Kultúra Heteinek eseményeihez. Az alábbiakban 

az alsó tagozatosok rajz- és versmondó-versenyéről, 

valamint a felsősök prezentációs versenyéről olvas-

hatunk. A rajzverseny keretében az alsó évfolyamon 

minden tanuló – összesen 192-en – készítettek raj-

zokat, melyek egy Weöres Sándor- és egy Babits 

Mihály-vers illusztrálására készültek. Az alkotáso-

kat a rajzot tanítók – Balicsné Nagy Gabriella és 

Szabad Györgyné Éva néni – értékelték. Az értéke-

lés fő szempontja az volt, hogy az alkotások minél kifejezőbben tükrözzék a vers mondanivalóját. A 

liturgikus térben megrendezett kiállításra 42 tanuló munkája került. Minden versenyző emléklapot 

kapott. Évfolyamonként az első három helyezett – a 4. évfolyamon holtverseny miatt 4 fő –, azaz 

összesen 13 fő kapott tárgyjutalomként rajzeszközt.  

A versmondó-versenyre iskolánk könyvtárában ke-

rült sor. A magyart tanító kollégák által ajánlott ver-

sekből választottak a tanulók. A Kortárs szerzők 

nem is olyan könnyen előadható művei hangzottak 

el. A versek a focitól az ellenőrző könyvön át a ma-

gyar nyelv más nyelvre lefordíthatatlan gazdagságá-

ig sok mindenről szóltak. Az első helyezett versmon-

dó a díjkiosztón bemutatta a versét társainak is, a 

helyezettek könyvjutalmat kaptak.  

A prezentációs versenyen a 7. és 8. osztályos neve-

zők Babits, Radnóti, Dsida Jenő, Gárdonyi és Mécs 

László életéről és munkásságáról készítettek képes bemutatót. 10 prezentáció nevezett a versenyre. 

A helyezettek könyvjutalmat kaptak. Az első he-

lyezett prezentációt készítője a díjkiosztón is be-

mutatta.                 Egedyné Fülöp Gyöngyi 
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Adventi gyertyagyújtás az óvodában 

Advent a szeretet, az  ünnepvárás, a négy héten át 

tartó lázas készülődés időszaka. Mi a várakozás 

csendes áhítatát éreztettük át a kisgyermekekkel. 

Hétről hétre más-más csoport gyújthatta meg a BÉ-

KE, a HIT és a SZERETET lángját óvodánk adventi 

koszorúján. Közben halkan együtt imádkoztunk, 

együtt énekeltünk. A gyerekek megtapasztalták, 

hogy karácsony a szeretet ünnepe. Gyertyalángként 

árad szét a szívünk melege. Tudják már, hogy szí-

vünk igazi melegét kis Jézuska adja, ezért legdrá-

gább ajándék az Ő születésnapja..                                  

  Borsodi Andrásné óvodapedagógus 

A Százszorszép csoport óvodásainak jutott az a 

megtiszteltetés, hogy az örömvasárnapon ők is ré-

szesei lehettek a harmadik gyertyagyújtásnak a 

Városháza előtt. Szeretetről szóló versekkel, éne-

kekkel és pásztordalokkal ajándékozták meg a je-

lenlévőket. A gyerekeket nagy örömmel és izga-

lommal töltötte el, hogy ily módon is bekapcsolód-

hattak a karácsonyi ünnepkör megtartásába.   Az 

iskola tanulói verset mondtak, az énekkar  adventi 

dalokat énekelt.      Balogh Gréta óvodapedagógus 

Adventi vásár 

Adventi gyertyagyújtás a Városháza előtt 

Advent első napjaiban került megrendezésre a már 

hagyományos adventi vásár. Az óvodások az ebéd-

lőben, az iskolások a tornateremben árusították az 

óvó nénik, tanító nénik, szülők és gyerek által ké-

szített ajándékokat. A vásárlók  minden évben 

újabb és újabb ízléses, ötletes apróságokból válo-

gathatnak. A vásáron befolyt összeget oktatást se-

gítő eszközök vásárlására fordítjuk.  

   Vecseyné Kocsis Edit 
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Nálunk járt a Mikulás  

 

December 5-én óvodánkban járt a Mikulás. Csengő-

szó jelezte, merre jár, és pásztorbotjával lépett be 

csoportjainkba, ahol rénszarvasos könyvéből olvasta 

fel, mit látott egész évben a nagy távcsövével. Meg-

dicsérte a szófogadó, segítőkész gyerekeket, a hun-

cutkodókkal pedig megígértette, hogy egész évben 

jók lesznek. Szeretettel osztogatta az ajándékokat, és 

óvodai útja végén az óvó nénik bábelőadásába is be-

tekintett. Vidám gyermekhang zengett csoportszobá-

inkból, nagyon vártuk már a Mikulás bácsit: 

"Örülünk, hogy itt vagy végre, kedves Mikulás! 

A puttonyodban sok cukor van, nem pedig virgács." 

      Stiftné Huszár Andrea óvodapedagógus 

Az iskolásoknak és a nagycsoportos óvodá-

soknak a 6. évfolyam tanulói készültek Mi-

kulás-műsorral. A jelentben a hét törpére em-

lékeztető manókként Mikulás elcsent zsákját 

juttattuk vissza . Volt ének, tánc, sőt még egy 

kis csokoládé is a nézőknek Mikulás zsákjá-

ból.                     6. évfolyam tanulói 
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Adventi készülődés az iskolában 

 

Az idei évben is hagyományosan megrendeztük templo-

munkban a betlehemi pásztorjátékot.  

Tanulóink szívesen vállalták a szerepeket, tudva, hogy elő-

ször az iskolai társaikat és a tanáraikat,  szenteste pedig 

szüleiket és családtagjaikat örvendeztetik meg előadásuk-

kal. Bár kicsik és nagyok ismerik a történetet, ami kétezer 

éve nem változik, mégis minden évben újra és újra szíve-

sen játsszák el a szerepeket. És persze a hallgatóságnak 

sem ismeretlen, mégis jó átélni közösen a misztériumot, 

elősegítve ezzel is, hogyan éljük meg ezt a csodálatos ün-

nepet.             Visy Gáborné 

Karácsonyi pásztorjáték 

Az első gyertyagyújtáskor Balázs atya 

megáldotta az óvodai csoportok és az 

iskolai osztályok koszorúit. 

A négy templomi gyertyagyújtáson a felsős év-

folyamok  tanulói  adtak rövid műsort. 

Advent az elcsendesedés időszaka, lelki készü-

lődés karácsony ünnepére. Számtalan lehetősé-

günk van arra, hogy kisebb áldozatok árán lelki-

ekben töltekezzünk, és meglássuk, hol lehetünk 

jók. Ezt a töltekezést segítették a hajnali szent-

misék, a roráték, amelyen szép számmal vettek 

részt kicsik és nagyok egyaránt, hogy korán kel-

ve ugyan, de együtt ünnepeljünk. 

Kocsisné Németh Tímea 
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1-2.évf. 

3-4.évf. 

5-6.évf. 

 1. 

1. 

1. 

Varga Zoltán  

Teremlabdarúgás  Iskolai csapat   1. Varga Zoltán  
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Versenyeredményeink 

TERMÉSZETTUDOMÁNY 

 

  

 

 

Versenyző neve 

  

  

 

Osztály 

  

  

  

Területi 

  

  
Felkészítő  

nevelő 

Komplex természettudományi  

verseny 

Németh Bianka  

Stift Máté Kálmán  

Szabó Dániel   

8.a.. 

8.a.. 

8.a.. 

1. Gönczné Nemes Rita 

Váradiné Horváth Judit 

Vargáné Győrvári   

Katalin 

 Csillag Brigitta  

Roncs Kitti   

Varga Zsófia   

7.b. 

7.b. 

7.b. 

 2. Gönczné Nemes Rita 

Váradiné Horváth Judit 

Vargáné Győrvári   

Katalin 

 Kiss Géza Máté   

Nyiri Zoltán    

Stift Kata   

6.a. 

6.a. 

6.a. 

2. Gönczné Nemes Rita 

Váradiné Horváth Judit  

MATEMATIKA   

Versenyző neve 

 

Osztály 

 

Területi 

 

Felkészítő  

nevelő 

Körzeti matematikaverseny—

Hunyadi Gimnázium 

Németh Eszter 

Nyiri Zoltán 

Szigeti Richárd 

Stift Máté 

 

5.b 

6.a 

7.a 

8.a 

2. 

3. 

1. 

3. 

Vecseyné Kocsis  Edit 

Gönczné Nemes Rita 

Gönczné Nemes Rita 

Gönczné Nemes Rita 

Az munkák az alsó 

tagozatosoknak meghirdetett 

karácsonyi rajzversenyre 

készültek.  
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II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Óvoda és Általános Iskola kiadványa 

Felelős kiadó:  Fehér Lászlóné 

Szerkesztő:  Csonkáné Bertha Judit 

           Vecseyné Kocsis Edit 

  Szilágyi János                    

 

9300 Csorna, Andrássy u. 27 

Telefonszám: 96/261-247 

Faxszám: 96/261-247 

E-mail: titkarsag@rakoczicsorna.hu 

Honlapunk: www.rakoczicsorna.hu 

 

XIII. évfolyam 1.szám  

2014. július—december 

Lapzárta: 2014. december 19. 

Készült 300 példányban 

Rákóc(z)ikk 

Az idei tanévben is folytatódnak a TÁMOP 3. 1. 

4 -12/2-2012-0152 „Innovatív iskolafejlesztés” 

a csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolában pá-

lyázathoz kapcsolódó programok. Tíz csoportban a mindennapos testneveléshez 

kapcsolódó sportfoglalkozáson vehetnek részt a tanulók. A felső tagozatosok a 

Konfliktus és iskolai agressziókezelés programba kapcsolódnak be  1-1 alka-

lommal. A pályázat keretein belül két nagy rendezvényre kerül sor a tanévben: 

az Egészségnapra és a Rákóczi – napra. A pályázathoz kapcsolódó eszközbe-

szerzés is megtörtént, több mint 6 millió forint értékben. 

TÁMOP 3. 1. 4 -12/2-2012-0152 

„Innovatív iskolafejlesztés” 


