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„Én vagyok a jó pásztor.  

A jó pásztor életét adja a juhokért.”  

Jn 10,11 
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Táborozás a Szigetközben és Szőcén 

Júliusban egy hetet töltöttünk az őrségi 

kézművestáborban, Szőcén. Többen közülünk 

másodszor, de akadt, aki már harmadszor járt 

Szőcén. Izgalommal vártuk a csillagtúrát, va-

jon ki tud több csillagot gyűjteni? Az agyago-

zás, batikolás és a makramézás most is elvará-

zsolt bennünket. A lápi túrát még a nagy me-

leg sem tudta elrontani. A búcsúest igazán jól 

sikerült, sokat nevettünk egymás produkcióin. 

Élményekkel és magunk készítette apróságok-

kal gazdagon érkeztünk haza. Reméljük, még 

eljutunk ide, mert nagyon jól éreztük magun-

Izgalmas 5 napot táboroztunk a Szigetközben található Dunaszi-

geten.  

A legjobbnak a kenuzás, a túra és az íjazás bizonyult.  

Emellett az aranymosástól kezdve a kenyérsütésen át a gyertya-

mártásig sok mindent  kipróbálhattunk. A szállásunkon sem unat-

koztunk: voltak, akik fociztak vagy röplabdáztak, egyesek ki-

használták pingpongtermet, de akadtak olyanok is, akik a másik 

iskola diákjaival kötöttek barátságot.  

Remélem máskor is lesz lehetőség ellátogatni, mert ez kihagyha-

tatlan!                                                             Varga Gabriella 7.b 

Június végén korán reggel indult a rákóczis csoportunk 

Dunakilitire. Mikor odaértünk, felállítottuk a sátrainkat, 

amiben a felnőttek is segítettek.  

Mi 4. osztályos lányok együtt voltunk a sátorban. Mind-

járt első nap délutánján vízre is szálltunk. A túravezető 

rövid tájékoztatása után mindenki kapott mentőmellényt 

és egy evezőlapátot.  A vízparton hatalmas kenuk sora-

koztak. Mindegyik kenuba osztottak tapasztalt kormá-

nyost, aki felnőtt volt. Én Jutka nénivel, Rékával és Jul-

csival kerültem egy hajóba. Fontos volt, hogy a kenuban 

egyenlően legyen a súly.  

A három nap alatt közel 50 km-t eveztünk. A táborhe-

lyünkön minden evezés után fürödhettünk a Dunában, 

röplabdázhattunk a felnőttekkel együtt, és az esti kártyá-

zás, közös éneklés is örök emlék marad.                            

Jakab Dorka 5.a 



3 

Folytatódott iskolánk felújítása 

 

  

Intézményünkben a fenntartó támogatásával a nyár folyamán folytatódtak a felújítási munkálatok. 

Az iskola több tanterme új burkolatot kapott, két tanterem új bútorzatot is.  

Az iskola folyosóin lambériacserével és új ajtók felszerelésével vált esztétikussá a környezet. Az óvodában 

a tisztasági meszelésen túl tornaszoba került kialakításra, melyet az óvodások mellett kisdiákok is szívesen 

használnak a mindennapos testnevelés óráin.  

Az óvoda udvarát füvesítéssel, dísznövények ültetésével tettük széppé. A vezetőhelyettesek megújult kör-

nyezetben kezdhették meg a 2015-2016-os tanévet.  

Az őszi szünetben a szülői közösség jóvoltából két tanterembe került interaktív tábla, ezzel minden tante-

remben rendelkezésre állnak az IKT eszközök, segítve nevelő – oktató munkánkat. Köszönjük!  

                                     Egedyné Fülöp Gyöngyi 
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Gólyatábor 

 

 

 

Tanévnyitó 

A kis első osztályosok augusztus végén három-

napos gólyatáborban vettek részt. 

Az első nap a játékos ismerkedésé volt.  

A következő két nap érdekes foglalkozások, 

rövid tanítási órák, ügyességi játékok következ-

tek, ahol a tanulók belekóstolhattak az iskolai 

élet mindennapjaiba.  

A dzsungeltúra kihívásait mindenki bátran tel-

jesítette.  

A gólyatábort követően 68 elsős kisgyermek 

kezdte meg iskolai éveit. 

Kocsisné Németh Tímea 

„Az osztály összegyűlt, 

- a napsütötte sok gyerek-, 

a sok-sok arc mind felderült, 

sorolva az emlékeket: 

ki  erre járt, ki arra volt, 

a sok emlék szinte dalolt.” 
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Családi nap 

Intézményünk szeptember 19-én családi napot rendezett. 

Programjainkat a néphagyományok köré gyűjtöttük.  

Gyermekeink örömmel vettek részt a különböző kreatív 

kézműves foglalkozásokon. Volt csuhévirág-barkácsolás, 

mézeskalács készítése lisztgyurmából, körmöcskézés, 

batikolás, aszfaltrajzolás.  

A családi vetélkedők jó hangulatban zajlottak. Volt baba-

öltöztetés népviseletbe, régi konyhaeszközök, szerszá-

mok felismerése, megnevezése, népies szavak magyará-

zata, tehénfejés, rábaközi dalok felismerése.  

A kirakós játékok során a tanulók felismerték városunk 

régi épületeit, a népmesék címeit. Nagy érdeklődéssel 

fogadták vendégeink az íjászokat, a fazekast és a szap-

pankészítőt. Örömmel fogyasztották az ízletes péksüte-

ményeket, perecet, kürtös kalácsot, kóstolgatták a fino-

mabbnál finomabb mézeket. A gyerekek szívesen részt 

vettek az ügyességi népi játékokban, sorversenyekben.  

Maradandó élményt nyújtott mindnyájunk számára a ha-

todik osztályos tanulók színvonalas trambulinos bemuta-

tója. 

A változatos, érdekes, örömteli programokkal talán sike-

rült a résztvevő családokat kizökkentenünk a hétköznap-

okból.                                           Huszkáné Major Mária 

Szent Gellért-díj 

Szeptember 19-én, szombaton nemcsak iskolánk alsó ta-

gozata, hanem az Egyházmegye is családi napot szerve-

zett Győrben. Mi, felső tagozatos nevelők, ünnepelni is 

mentünk.  

A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise végén díjátadásra 

került sor. Minden évben ezen alkalommal osztják ki a 

Szent Gellért-díjakat (katolikus iskolák védőszentje) a 

megye pedagógusainak. Iskolánkból Váradiné Horváth 

Judit tanár nénit tüntették ki több évtizedes kiváló szak-

mai munkájáért, aki a Szent Gellért –díj ezüst fokozatát 

kapta.  

Büszkék vagyunk a tanár nénire, gratulálunk, jó egészsé-

get és további munkájához további sikereket kívánunk!                                      

       Visy Gáborné   
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Programok az óvodában 

 

Magvető foglalkozás  

Idén sem csökkent az érdeklődés a már hagyománnyá magasodott „Magvető” elnevezésű foglalkozások 

iránt. Ismét az együttlétek örömét élhetik át az anyukák és a kicsik. Az idei programunkban is szerepel 

mondókázás, mozgással kísért daltanulás, mesehallgatás, kézműveskedés.  A zenei  CD-ről  alkalmazott 

kísérőzenék  hozzájárulnak a vidám  hangulathoz. Ezeken a délutánokon az édesanyák egymással és az óvó 

nénikkel is megismerkedhetnek, míg a gyermekeik játszanak.                                    Kovácsné Borsodi Edit 

Befogadás 

A gyermek maga a titok. A befogadás a titok feltárása, 

megismerése és hozzájuk közel kerülés. A szokásrend és 

az óvodai élet elfogadása a 2,5 – 3 éves gyermek 

számára csoda is lehet. A kiscsoport kezdete a titkok 

feltárása és a csodák megélése, gyermeknek és óvónőnek 

egyaránt.                                             Csizmazia Lászlóné 
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Programok az óvodában 

Érik a szőlő, hajlik a vessző 

A Margaréta csoport idén a szüreti hagyományokat „Érik a szőlő, hajlik a vessző…” címmel mutatta be 

gyermekeink számára.Az őszi, szüreti projektünk során gyermekeink megismerhették és megtapasztalhat-

ták a gyümölcsszüret minden elemét, hagyományát és jelentőségét. Szülői közreműködéssel sikerült a dió-

verés és diószedés élményét átélnünk. Más szülők szőlőprést, puttonyt, hordót hoztak, hogy projektünket 

még színesebbé és tartalmasabbá tehessük. Az udvaron szőlőt préseltünk, s musttal kínáltuk meg a gyere-

keket, felnőtteket. A mesét a könyvtárban audiovizuális eszközök segítségével dolgoztuk fel, megnéztük a 

Szegény ember szőlője című magyar népmesét.                                                           Kaszás Marietta Mária 

Rajzpályázatot is hirdettünk, „A legkedvesebb szüreti élményem” címmel. 

1.helyezett: Polgár Anna  

2.helyezett: Stift Eszter 

3.helyezett: Óvári Fanni Lora 

Egészségnap 

Egészségnapunkon zöldségekkel, gyümölcsökkel érkeztek óvodásaink. Miközben szétválogattuk a 

salátákhoz valókat, sokféle ismerettel gazdagodtak a gyerekek. Ügyesen vágták, aprították a gyümölcsöket, 

pucolták a mogyorót, keverték az önteteket. A munka közben elhangzott mondókák, énekek még 

hangulatosabbá tették a közös munkát. A gyerekek kedvükre kóstolhatták meg az elkészült 

finomságokat.                                                                                                              Némethné Árpási Mária 
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Őszi kirándulás 

 

Szeptember 28-án iskolánkkal Sopronba kirán-

dultunk. Elsőként az újonnan elkészült Szent 

Margit templomot tekintettük meg, ahol szent-

misén is részt vettünk. Ezután gyalogtúra követ-

kezett a Károly-kilátóhoz. Itt került sor az aka-

dályversenyre is. Egyes állomásokon az agyun-

kat kellett megtornáztatnunk, máshol a kreativi-

tásunkra volt szükség. A program befejezte után 

a bátrabbak felmehettek a kilátóba. Nagyon jó 

volt a kirándulás, remélem, jövőre is hasonlóan 
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Őszi kirándulás 

Ovis kirándulás 

Középső és nagycsoportosaink az állatok világnapja alkalmából közös kiránduláson vehették részt, mely-

nek fő célja a győri állatkert megtekintése volt. Az időjárásnak köszönhetően a délelőttöt az állatkertben 

tölthettük a gyerekekkel. A kis óvodások örültek az általuk ismert állatoknak, de érdeklődve hallgatták az 

ismeretlenekről is a tudnivalókat. A séta után az ugriparkban tölthettünk egy vidám és szórakoztató délu-

tánt.                                                                                                                            Némethné Árpási Mária 

Budapesti kirándulás 

Mint minden évben , az idén is a 8. évfolyam októberben kirándult Budapestre.  

Megérkezésünk után először a Millenáris Parkban mentünk, ahol megnéztük a Láthatatlan kiállítást.  

Nagyon érdekes volt, hiszen a szemünkkel nem láttunk semmit, így a többi érzékszervünket és a kezünket 

kellett használni.  

Ezután a Bazilikába gyalogoltunk, ahol megtekintettük Szent István ereklyéjét és a Szent Jobbot.  

Délután 16:00 órára volt időpontunk a Par-

lamentbe. Az idegenvezető sok érdekessé-

get mondott nekünk az épületről.  

Ezután utunk a Hősök terére vezetett, ahol 

megnéztük a magyar történelem hőseinek 

szobrait. A nap zárásaként a 4-es metróval 

utaztunk, ami mindannyiunk számára nagy 

élmény volt. 

 Késő este érkeztünk vissza Csornára. Haza-

felé a vonaton derült ki, hogy sokan az év-

folyamból most először jártak ezeken a he-

lyeken, sőt először metróztak. 

Köszönjük tanárainknak a felejthetetlen , élményekben gazdag napot!                               Horváth Milán 8.b 
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Játéksziget 

Játsszunk most együtt, amíg csak lehet… a Játékszigeten!  

Varázslatos fogójátékokkal, gyümölcsöző célba dobásokkal, tüzes labdajátékkal, mocsárjárós kalandokkal, 

ki-kicsoda körjátékkal ismerkedhettek meg a kisgyerekek azon a játékos délutánon, melyet nagycsoportos 

óvódásaink és első osztályos tanulóink részére szerveztünk a Játéksziget élményekben gazdag délutánján.   

              Csikné Kovács Szilvia         

A foglalkozáson az 5. és a 6. évfolyam napkö-

zis csoportja vett részt.  

A tanár néni érdekes állatokat mutatott, olya-

nokat, amiket nem is láttunk és nem is tanul-

tunk róluk.  

Öt csapat volt, közösen dolgoztunk. Története-

ket hallgathattunk meg, és sokat nevettünk az 

érdekes nevű állatokon, pl. az indrin, a 

tanreken vagy a kacagó kokaburán.  

Reméljük, máskor is lesz hasonló foglalkozás 

a napköziben.  

Kránitz Olivér 5.b Varga Krisztián 5.a 

Állati rekordok - Napközis foglakozás 
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Mihály-napi vásár 

Nevelési programunkban kiemelt helyet foglal el a néphagyományok ápolása, ezért minden évben 

szeptember 29-én megtartjuk a Szent Mihály-napi vásárt az óvodában. Előtte ellátogattunk a városi mú-

zeumba, ahol a gyerekek megtekinthették a régi népviseletbe öltözött bábukat, a szépen feldíszített vá-

sári sátrat, megismerkedhettek régi mesterségekkel: kékfestővel, csizmadiával, szabóval és azok mun-

kaeszközeivel. Minden gyermek lelkesen készült népi rigmusokkal, kikiáltókkal, énekekkel. Meglepe-

tésként az óvó nénik a vásárhoz kapcsolódó népdalokkal tették színesebbé nekik a vásárt. Az udvaron 

szépen feldíszített sátrakban a portékákat egy szem gyümölcsért megvásárolhatták az árusoktól az óvo-

dás és első osztályos gyermekek. A vásári forgatag táncházzal zárult. Az összegyűlt gyümölcsökből 

gyümölcssaláta készült, melyet a gyermekek másnap ebéd után nagy örömmel fogyasztottak el.                                                                                                

          Szabóné Németh Edina 

„Minden áru elfogyott, csak a jókedv nem kopott. 

Táncoltunk már eleget. Vásárunknak vége lett!” 
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Szent Márton nap 

Hosszú időre visszanyúló hagyomány óvodánkban 

Szent Márton napja, melyre szeretettel hívjuk az első 

osztályos gyerekeket is. Idén intézményünk liturgikus 

termében tartottuk megemlékezésünket.  

A barkácsoló tevékenységeink során elkészült mun-

kákkal, libákkal, Szent Márton köpenyével, színezők-

kel díszítettük faliújságjainkat.  

Ezen a napon arra a Szent Mártonra emlékeztünk, aki 

sok jót cselekedett, segített a szegényeken és a rászo-

rulókon.  Az ő példája nyomán erősítjük gyermeke-

inkben a jóság és a cselekvő szeretet fontosságát.  

A lámpásainkban felgyúlt fények világították utunkat, és e lángocskát adtuk át Balázs atyának, hogy vi-

gye tovább és hirdesse Márton szeretetét. Árnyjátékkal idéztük fel Márton legendáját, ahogy katonából a 

mi példaadó szentünk lett.   

A gyerekek nagy figyelemmel kísérték a történetet, majd a felcsendülő gregorián dallamok kíséretében 

szeretetlakomát tartottunk.                                                                                             

             Csizmazia Lászlóné 

Mesemondó verseny Győrzámolyon 

Minden évben nagy izgalommal készülünk a győrzámolyi mesemondó 

versenyre  a középsős és nagycsoportos korú gyermekeinkkel. Ebben az 

évben is sikeresen szerepeltek óvodásaink, szép eredményeket értek el. 

III. helyezett:   Siklér Réka – (nagycsoport) 

Emléklapot kapott:   

Völcsey Levente – (nagycsoport)                                                                           

Balogh – Tatai Levente – (középső csoport)   
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Októberi ünnepek 

 

Iskolánk 6. évfolyamának jutott az a megtisztelő feladat, hogy az aradi 13 hős vértanúról megemlékezzen.  

Ez a tiszteletadás egy rádiós műsor keretében zajlott le, amilyen egy-egy vértanú szövegét a tanulók fel-

váltva olvasták fel. Emellett felidéztük gróf Batthyány Lajos emlékét is, aki az első felelős magyar kor-

mány miniszterelnökeként lett megtorlás áldozata. A műsor keretében ismertettük a tábornokok rövid élet-

rajzát is, melyből az is kiderült, hogy sokan nem is voltak magyarok, mégis a magyar szabadság ügyéért 

harcoltak. Ez volt a legmeglepőbb, hogy sokan voltak olyanok, akik lehet, hogy nem is tudtak magyarul, 

mégis a mi ügyünkért ontották vérüket.  

Félhelyes Levente 6.a Markó Csanád 6.b  

Október 23. 

Október 6. 

Október 22-én iskolánk tanulói és tanárai a Művelődési Központban gyülekeztek. Mi a színfalak mögött 

izgultunk, hiszen a nyolcadik évfolyam volt a műsor felelőse.  

A megemlékezést sok-sok szövegpróba és gyakorlás előzte meg. Mindenki részt vállalt a feladatokból: elő-

adtunk prózát, verset, mozgásos feladatokat zenére, ha nehezen is, de korhű ruhákban próbáltunk megjelen-

ni. Azon, hogy méltóan tisztelegjünk a hősök előtt és átérezzük az akkori napok hangulatát, sokan munkál-

kodtak: tanáraink és szüleink a jelmezeket gyűjtötték össze, osztályfőnökeink összeállították a műsort, ta-

nácsaikkal segítettek a próbákon.  

Már az elején éreztük, hogy nagy sikerünk lesz, mert kitartóan dolgoztunk, igazi csapatként jöttünk be reg-

gelenként a próbákra. Úgy érezzük, szüleink és tanáraink büszkék lehetnek ránk!      

                                                                                                                Szabó Anna 8.a, Szabó Dzsenifer 8.b                                                                             



14 

Nagyszülők napja 

 

„Kicsi gyerek apró karját ölelésre tárja.  

Meleg szívvel Mamát, Papát  a Rákócziba várja. 

Itt tanulok, ez a terem.  Elengedheted a kezem! 

Láthatod, hogy jól vagyok, szemem tanulástól ragyog.       

Érezd Te is jól magad!     

Hisz unokád jó helyen marad.” 

Már a versek könnyet csaltak a szemekbe, de az igazi meghatódottság 

csak fokozódott, amikor egyenként felsorolták az unokák, hogy melyiküknek mit köszönhetnek, s közben a 

saját készítésű szívecskéket kiragasztották a táblára. Ezután a gyerekek is helyet foglalhattak a képzelt mo-

zi legkényelmesebb, legmelegebb férőhelyén: mindenki a saját Nagymamája ölében. Kedves jelenettel em-

lékeztek meg a kicsik a családi együttlétekről, Nagymama, Nagypapa jóságáról. Hol mosolyt csaltunk a 

„kedves közönségünk”arcára, hol a megilletődöttség csillogtatta meg a szemeket, melengette a szíveket.  

Uzsonna után mesélés következett: Móra Ferenc: Nagyapó című művéből levontuk a tanulságot, ahogy 

Katica nagymama történetéből is. Oldott, jó hangulatban telt az együtt töltött idő. Szívből jövő hálás köszö-

nettel búcsúztak tőlünk a meghívottak.                                                                                    Nagy Gáborné                                                                                                                             

Október az idősek hónapja. Óvodánkban is évek óta köszöntjük a nagyszülőket, hogy szeretetet csempész-

szünk a szívükbe. A mai felgyorsult világban nélkülözhetetlen az ő tapasztalatuk, segítségük.  A gyerme-

kek a köszönet és a hála hangján szólaltak meg. Az ünnephez kötődő versekkel, dalokkal, rajzokkal kö-

szöntötték nagyszüleiket. Közös imával kértük a jó Isten áldását nagymamára, nagypapára, hogy egészség-

ben, boldogságban sok közös élményt megéljenek családjukkal. A bensőséges, szeretetteljes műsort teadé-

lutánnal, rövid beszélgetéssel zártuk. A szép korúak köszöntésére meghívást kaptunk a KIOSZ-ba, ahol a 

gyermekek kedves műsorral örvendeztették meg az időseket.                                             Borsodi Andrásné 

„A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet! 

Bölcsességük jóra tanít minden apró gyermeket.” 
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Apor Vilmos emlékműsor 

  

 

2015. november 20-án az első órában a Jézus Szíve templomban megtekintettük a 7. évfolyam műsorát, 

amely Apor Vilmos életét mutatta be.  

Az előadás sok mindent megmutatott a püspök múltjából. Tükröződött Apor Vilmos jósága, szeretete a hí-

vek iránt, bátorsága, amiért feláldozta magát az asszonyok helyett.  

Mindenkinek nagyon tetszett az előadás, a szereplőkön látszott, szívesen játszották el az akkori emberek 

életét. Ez a darab segített abban, hogy jobban megértsem Apor Vilmos utolsó napjainak történetét.  

Az Apor Vilmos-imaév ezzel lezárult, de csodás emlékként marad meg bennünk ennek a műsornak köszön-

hetően.  

Kovács Adrienn 6.b 

„Én vagyok a jó pásztor.  

A jó pásztor életét adja a juhokért.”  

Jn 10,11 
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„ 

Szent Erzsébet védőszentünk,  

   hozzád száll most szívünk, lelkünk.    

   A magyarnak tiszta virága, 

   a haza kincse, termő ága.” 

Iskolánk 4. évfolyamos tanulói a védőszentjük, Árpád

- házi Szent Erzsébet ünnepén szeretetvendégségre 

hívták a nagycsoportos óvodásokat és az óvó néniket.  

A „vendégség” során először rövid jelenetben idézték 

fel II. András és Merániai Gertrúd leányának, Erzsébetnek, a szegények, árvák és betegek jótevőjének 

mozgalmas és tartalmas életét. A műsorban a Rózsa-csoda is megelevenedett.  

A jelenetet követően Erzsébet- kenyérrel kínálták meg a kicsiket és a vendégeket.      

                                                                                                                        Szaradics Judit 

Programok az iskolában 

 

 

Immár negyedszer rendeztük meg Szent Cecíliát köszöntő egyházi énekversenyünket. 24 lelkes diák ké-

szült a megmérettetésre. Két hónap állt a tanulók rendelkezésére. Apor Vilmos vértanú győri püspök életál-

dozata előtt tisztelegtünk dalainkkal. A 3.4. évfolyam versenyanyaga  volt: Vértanú püspök, Boldog Apor 

Vilmos..., Szentlélek Isten szállj le ránk...,Égből szállott szent kenyér...,Lelkem tiszta lánggal ég..., Zeng a 

harang.... 5.6. évfolyam versenyanyagát a következő énekek alkották: Istenadta pásztor...,Királyi zász-

ló...,Uram ,Jézus légy velünk...,Hozzád menekszünk...,Nyújtsd ki mennyből. Igazgatóhelyettesünk, Gyön-

gyi néni, lelkipásztorunk, Balázs atya  és Csillag Brigitta tanuló értékelte a produkciókat.   

Nagy örömünkre a versenyen szép számmal szerepeltek fiúk is. 

3.4. évfolyamon: 

I. helyezett: Hunyadi-Kóbor Eszter 3.b 

II. helyezett: Lipovics Patrícia 4.a 

III. helyezett: Abdai Áron 3.  

 5. 6. évfolyamon: 

I. helyezett:  Nyiri Anna 5.a 

II. helyezett:  Horváth Laura 5.b 

III. helyezett: Kiss Anna Luca 5.b 

Lélekben gazdagodva, az együtt éneklés örömével 

tértünk haza otthonainkba.   

 Kissné Pálfi Anita   

Szent Erzsébet ünnepe 

Szent Cecília-énekverseny 
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Pályaválasztás 

Pályaválasztási kirándulás, Győr 

 

Mi volt a legjobb a pályaválasztási kiránduláson? 

 

Telekesi Tamás: A kiállításon a Jedlik iskola és a Págisz tájékoztatóját hallgattam meg.  

A nyílt napok időpontjáról is kaptunk tájékoztatást, amire mindenképp elmegyek. 

Horváth Milán: A Krúdy iskola standjánál beszélgettem a diákokkal és az igazgató nénivel.  

Palacsintával is megvendégeltek bennünket.  

Döbrönte Donát: Nagyon jó volt ez a pályaválasztási bemutató, mivel én teljesen tanácstalan 

 voltam, most már kaptam ötleteket. 

Pénz Kristóf: A Lukács iskolát kerestem fel, nagyon érdekes, hasznos dolgokat meséltek a diákok. 

Szabó Dzsenifer: A Bercsényi-iskolánál időztem a legtöbbet, mivel rendőr szeretnék lenni. 

 

         A közvélemény-kutatást végezte: Simon Zsófia 8.b                                                                                                                                   

Öregdiák-találkozó 

Hagyomány iskolánkban, hogy pályaválasztás előtt volt diákjaink ellátogatnak hozzánk tanácsaikkal segíte-

ni a nyolcadikosoknak. Így volt ez idén szeptemberben is.  

Egyik péntek délután a liturgikus térben került sor a találkozóra. A tizenkettedikesek először röviden bemu-

tatták iskolájukat, beszéltek a felvételi követelményekről, nyelvtanulási lehetőségekről, intézményük prog-

ramjairól.  

Minden elmondták, milyen szívesen jöttek vissza a Rákócziba. A tájékoztatók után kötetlen beszélgetés és 

vendégség következett, ahol feltehettük még kérdéseinket a bennünket érdeklő iskolákról. 

Köszönjük a tizenkettedikesek segítségét!                                                                      Selyem Bence 8.b 
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Katalin bál 

 

Számunkra az első Katalin-bál nagyon jól sikeredett. Marika néni rövid köszöntője után hamarosan a tánc-

parkett tele lett. A hetedikesek és a nyolcadikosok szolgáltatták a zenét. Szép színes fényekkel tették még 

hangulatosabbá a rendezvényt 

Tánc közben többször is ment a „buli vonat”.  Az egyik 

legjobb táncos Csaplár Miklós volt. Ő végigmulatta az 

estét. Horváth Lucának pedig az tetszett a legjobban, mi-

kor  Gergő felkérte egy táncra.  

Nagyon jól éreztük magunkat, jövőre biztos, hogy me-

gint ott leszünk ezen a rendezvényen. 

                                   Kovács Melánia, Vadász Mátyás 

Adventi vásár  

Adventi vásárunkon az asz-

talokat a szülők, nagyszülők, 

az intézmény dolgozói által 

készített szebbnél szebb 

ajándéktárgyak és ízletes sü-

temények sokasága lepte el.  

A karácsonyi portékákban 

megtalálható a szeretet, me-

lyet készítőjük munkája által 

benne rejtve van. 

 Mindenki segítségét ezúton 

is köszönjük!       

                            Kiss Mária                                                                                                               
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Advent 

 

Advent köszöntők 

Adventköszöntő műsorainkat a Csillag csoportos gyerekek lucázása kezdte meg. Előadták kotyoló- 

verseiket, a jókívánságaikat pedig szívünkbe zártuk. A kis és középső csoportosok gyertyalánggal, 

csengőszóval és karácsonyváró dalokkal ragyogtatták be a csoportszobáikat. Nagycsoportosaink 

betlehemes játéka bensőséges hangulattal ajándékozott meg mindannyiunkat. Ezekre a késő délutánokra 

minden évben szeretettel hívjuk a szülőket és az érdeklődő vendégeket is.   

Különösen meghitt pillanatok voltak ezek, hiszen a kicsik szüleikkel együtt ünnepelhettek, hogy még 

szebben éljék meg advent időszakát.  Forró fahéjas tea és sütemény mellett 

idéztük fel régi karácsonyok emlékét, beszélgettünk és örültünk a gyerekek 

mosolyának.  

Az igazi karácsonyi ünnepléshez hozzátartoznak a meglepetés-ajándékok. A 

mi óvodánkban is járt a karácsonyi angyalka, és csoportonként érdekes 

fejlesztő játékokkal örvendeztette meg óvodásainkat.                                                  

Adventi gyertyagyújtás 

Advent időszaka a várakozás jegyében telik. Várjuk a fény 

megszületését, a világosság növekedését. Ilyenkor valakit 

várunk, aki titokban érkezik, és ugyanilyen formában rejtetten 

marad közöttünk. Arra vár, hogy keressük és ismerjük fel: egy 

gyermekben, a szeretetre megnyíló emberi szívekben, a 

türelemben, a megbocsátásban, a békességben, a jóakaratban.  

A karácsony előtt négy héttel minden vasárnap meggyújtunk egy-egy gyertyát az adventi koszorún 

otthonainkban, mi a katolikus óvoda csoportjaiban naponta az elcsendesedés időszakában tesszük ezt meg 

énekszó és versek kíséretében.. Fontos, hogy érezzük, egy közösség vagyunk, összetartozunk, figyelemmel 

fordulunk egymáshoz a kedves szavakkal, szívből jövő jókívánságokkal, szerető öleléssel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               Baranyai Péterné 
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Advent 

A karácsonyi asztal megtekintése a múzeumban 

Advent első hetében ellátogattunk a múzeumba, ahol 

egyik óvodásunk édesanyja, Aszt Ágnes régmúlt idők 

hagyományairól mesélt nekünk. Megtudtuk, hogy a 

karácsonyi asztalon mi a jelentése a diónak, az almának, 

az asztal alatt a szalmának és a gyalunak, a karácsonyfán 

a füzérnek. Az ismertető után hangulatos környezetben 

angyalkákat készítettek óvodásaink. Ez a délelőtt  

hozzájárult ahhoz, hogy a gyermekek megismerhették 

nagyszüleik, dédszüleik karácsonyi szokásait, a régi idők 

ünnepi hagyományait.                    Szabóné Németh Edina 

Lucázás 

A karácsonyi ünnepkör 

legérdekesebb, legtitokzatosabb 

napja Luca napja, december 13-a. 

A lucázás vagy kotyolás népi 

hagyományát elevenítettük fel a 

Csillag csoportos gyermekekkel, 

hogy ne merüljön feledésbe ez a 

népi szokás.  

A dramatikus játék végén minden 

kedves vendégünket megajándékoztak a gyermekek az  általuk ültetett Luca-búzával.       

                                                                                                                                                  Nagy Katalin                         
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Mikulás 

Szent Miklós az óvodában 

Az idei évben is ellátogatott hozzánk Szent 

Miklós az óvodába. A gyerekek már na-

gyon várták érkezését. Az óvó nénik a 

Szent Miklós az első ajándék c. bábjátékot 

játszották a gyermekeknek. Miklós püspök 

megnézte velünk a bábjátékot, majd aján-

dékot osztogatott a gyermekeknek. Sokat 

verseltünk, énekeltünk a délelőtt folyamán, 

nagyon jó hangulatban telt a Mikulás-

ünnep.                                         Ónodi Zita 

Betlehemezés 

Az adventi időszakban odafigyelünk egymásra, jócselekedeteket gyűjtünk, örülünk, és örömünket 

szeretnénk megosztani másokkal is. A Gyöngy 

csoportos gyerekek betlehemi pásztorjátékukkal 

felidézték a kis Jézus születésének történetét.   

     Nagy Gyöngyi          

Megjött a Mikulás , 

jaj, de jó! 

Hófehér szakálla 

csillogó. 

Szeretetből  ki nem fogy a szíve. 

Ha jók vagyunk, 

ajándék jár tőle. 

Hunyadi-Kóbor Eszter 3.b 
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Adventi gyertyagyújtás 

 

 

Ébredez a remény és szívünk átjárja, 

mert már közelebb van  

váltságunk nagy napja. 

Növekvő reményünk két gyertya hirdeti. 

 

Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássuk, 

hol, hogyan keressük igaz boldogságunk. 

E harmadik gyertya serkent,  

buzdít minket, 

Hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket. 

 

Készületre biztat a negyedik gyertya,   

gyúljon fel lelkünkben a kegyelem lángja! 

Lelkünk legyen Jézus, kis betlehem néked, 

hogy igaz karácsonyt ünnepeljünk véled! 

 

Meggyújtottuk az első gyertyát- 

ragyog a szeretet-titok. 

Az életeden úgy dereng át: 

van még egy teljes hónapod. 
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Karácsony  

„ Szent hitünknek csillaga, 

minekünk is jelt ada, 

hogy megjelent királyunk, 

kit epedve úgy vártunk. 

Szép jel, szép csillag, 

szép napunk támad, 

 szép napunk támad.” 

Neked mit üzen a karácsony? 

Iskolánk az idei tanévben is rajzpályázatot hirdetett két korcsoportban, az alábbi témákban: 

Nagycsoportos óvodásoktól 6. osztályosokig: 

Szent család 

Menekülés Egyiptomba 

Jézus bemutatása a templomban 

7.-8. osztályosoknak: 

Ady Endre: Karácsony című versének illusztrációja  

„A templomba 

hosszú sorba 

indulnak el ifjak, vének, 

az én kedves kis falumban 

hálát adnak 

A magasság Istenének.” 
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Apor Vilmos imaév 

 Az önfeláldozó, hiteles életet élő püspök életútja mindenki számára példaértékű.  

Nevét oktatási intézmények, közterületek viselik; életéről több igényes kötet is megjelent,  

szobra ott áll Budapesten, Gyulán, Győrben.  

„A kereszt erősíti a szelídet, szelídíti az erőset”.  

Apor püspök ereklyéje Csornán 

 

Szeptember utolsó hétvégéjén Csornára érkezett Boldog Apor Vilmos vértanú püspök ereklyéje. Első-

ként iskolánk tanulói tiszteleghettek Győr néhai püspöke előtt, és szentmise keretében mindannyian 

imádkozhattunk szentté avatásáért.  

Varga Balázs atya, iskolánk püspöki biztosa lehetővé tette minden résztvevő számára az ereklyetiszte-

letet. Rendkívül felemelő pillanatok voltak ezek, kis- és nagydiáknak, gyermeknek és felnőttnek egya-

ránt.  

A keretbe foglalt apró, véres ruhadarab sok mindent elmond Apor püspökről, de leginkább azt, amit Ő 

mindvégig a legfontosabbnak tartott; ígéretéhez hűnek maradni, és teljesíteni mindazt, amit Krisztus is 

megtett értünk, emberekért.  

Gősiné Szóka Zsuzsanna 

II. Rá kó czi Ferenc Ró mái Kátólikus Ó vó-

dá e s Á ltálá nós Iskólá kiádvá nyá 

Felelős kiadó:  Fehér Lászlóné 

Szerkesztő:    Csonkáné Bertha Judit 

              Szilágyi János                    

  

9300 Csorna, Andrássy u. 27 

Telefonszám: 96/261-247 

Faxszám:       96/261-247 

E-mail: titkarsag@rakoczicsorna.hu 

Honlapunk: www.rakoczicsorna.hu 
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