
  

 

 

 

 

 

Rákóc(z)ikk 

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és    

Általános Iskola  kiadványaÁltalános Iskola  kiadványaÁltalános Iskola  kiadványa   

A Katolikus Pedagógiai Intézet által meghirdetett 
Szent László-évi tárgyalkotó pályázaton iskolánk 
diákjai által készített „Szent László és kora gyerek-
szemmel” című naptár 5-8. évfolyamos kategóriá-
ban, csapatban I. helyezést ért el. Az ünnepélyes 
díjkiosztó a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermé-
ben volt. A díjakat Alberto Bottari de Castello, Ma-
gyarország apostoli nunciusa adta át. 



2 

 

SZEPTEMBER 

 

 

 

 

 

Beszámoló a nyári táborokról 

Szőcei tábor 

A nyár közepén egy hetet a szőcei táborban nya-

raltam. Nagy élmény volt a sok kézműves foglal-

kozás, a kirándulás és az agyagozás. Kedvencem 

volt a csillagkeresés. Sok szép élménnyel tértem 

haza. Ezt a hetet soha nem felejtem el.  

Király Regina Erzsébet 3.a 

Szőce az Őrségben található. Táborában változa-

tos programok voltak, minden napra jutott vala-

mi barkácsolás. Megtanultunk makramézni, 

agyagozni, nemezelni, batikolni. Volt mézeska-

lácssütés éjszakai csillagtúra, számháború, kirán-

dulás és pajta-mozi. Sok új barátság szövődött az 

egy hét alatt. Én másodszor voltam a táborban, és 

nagyon jól éreztem magam. Minden diáktársam-

nak bátran ajánlom.   

Foki  Daniella 5.a 

Szigetközi tábor 

Július első hetében a hatodik évfolyam elindult első közös táborára. Nagyon izgatottak 

voltunk. Négy kis házikóban szállásoltak el bennünket. Első nap egy rövidebb túrán vet-

tünk részt. Másnap kenuztunk, ami egy kissé fárasztó volt ugyan, de nagyon izgalmas is 

egyben. A jó időnek köszönhetően strandolhattunk is, és szinte minden délután röplab-

dáztunk a tábor udvarában. Sok szuper programot szerveztek tanáraink: jártunk csillag-

vizsgálaton, sütöttünk kis cipókat, aranyat mostunk, íjászkodtunk. Utolsó este tábortüzet 

raktunk és jó hangulatban sütögettünk. Az utolsó nap reggelén elköszöntünk táborveze-

tőnktől, Brigi nénitől, és búcsút intettünk a táborhelynek. Nagyon jó élmény volt, aján-

lom mindenkinek! Major Zoé 6.b 
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Erzsébet-tábor Fonyódligeten 

Tavalyi év májusában iskolánk gyermekvédelmi felelőse, Erika néni kereste fel szüle-

inket a táborozás lehetőségével kapcsolatban, melynek édesanyáink velünk együtt na-

gyon örültek. Ezúton nyílt lehetőségünk arra, hogy július közepén 5 napot teljes ellá-

tással és szállással a Balaton déli oldalán lévő táborban tölthessünk. Az odaút során a 

buszban már kezdődtek az ismerkedések diáktársainkkal és a felügyeletünket biztosító 

nevelőkkel. Megérkezésünket követően elfoglaltuk a szállásunkat. Ezután megkaptuk a 

QR-kóddal ellátott karszalagjainkat. Délután szabad programunk volt, ami ideje alatt 

folytatódott az ismerkedés a többi gyerekkel. Este tábornyitó bulin vettünk részt, ahol 

szuperül éreztük magunkat. Az ott töltött napok alatt a következő élményekben volt 

részünk: sárkányhajózás, fürdés a Balcsiban, éjszakai akadálypálya, vízi kalandpark, 

trambulinozás, vetélkedők, interaktív foglalkozások tablet segítségével, mozi és szín-

házi előadás. Utolsó esténken, a záróbuli alkalmával sokan könnyes szemmel búcsúz-

tunk az öt nap alatt megkedvelt társainktól. A mai napig szép emlék maradt ez a hét. 

Ezúton is köszönjünk Erika néninek a szervezést. Sevella Nóra Kata 6.b 

Olvasótábor 

A csornai Városi Könyvtár általános iskolásoknak 

Olvasótábort hirdetett a nyáron. A könyvtár dolgozói 

tartalmas, szuper programokat szerveztek nekünk. 

Első nap a mosonmagyaróvári Futurát látogattuk 

meg, ahol az érdekes előadások mellett kísérleteket 

végeztünk, sok játékot kipróbáltunk és rengeteget ne-

vettünk. Másnap délelőtt a Múzeumban voltunk, ahol 

kincskeresés volt a feladatunk. A délutánt barkácso-

lással töltöttük. Utolsó nap Farádra bicikliztünk, ahol 

már vártak minket a helyi Hagyományőrző Íjász 

Egyesület tagjai. Velük együtt jurtát építettünk, 

íjászkodtunk. Ebédre Tamás bácsival gulyáslevest 

főztünk, amit jóízűen ettünk meg. Nagyon jól érez-

tem magam, új barátságokat kötöttem, élményekben 

gazdagodtam. Kristóf Dóra Erzsébet 5.b 
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Befogadás 

Nyitott szívvel, érdeklődve vártuk a szeptember-

ben óvodánkba érkező kis gyermekeket, hiszen 

mindegyikük egy új titok, mely megismerésre 

vár. A befogadás ideje azért is fontos számunk-

ra, mivel ez az időszak meghatározhatja a gyer-

mekek érzelmi kötődését az óvodához. Nagyfo-

kú körültekintés, gyöngédség, megértés teszi 

könnyebbé a családtól való elválást, ami termé-

szetesen nem egyszerű egy kisgyermek számára. 

Mi, óvó nénik, tudjuk már, hogy a kezdeti pi-

tyergések alábbhagynak, hiszen a gyerekek las-

san rájönnek, hogy otthonuk mellett az óvodá-

ban sok játék és érdekes tevékenység várja őket 

nap, mint nap.  

Kiss Mária 

Mihály-napi vásár 

Dobszólóra, népzenére gyülekeztek az óvodások és az 1.-2. osztályos gyerekek szeptem-

ber 29-én, a hagyományos Szent Mihály-napi vásár reggelén intézményünk udvarán. Na-

pok óta lázas készülődés zajlott, hogy elmehessünk együtt abba a vásári forgatagba, 

ahonnét mindenki jó kedvvel, élményekkel, sok-sok portékával tért haza. Egy-egy szem 

gyümölcsért ott minden eladó és kapható volt. A gyerekek táncházon vehettek részt, ze-

nés-táncos népi játékot mutattak be, vásári kikiáltókat, rigmusokat mondtak. A szülők be-

vonásával összegyűjtöttük régi idők népi használati tárgyait, melyekből kiállítást rendez-

tünk. Ráadásként óvodásaink lovaskocsikázhattak az óvoda környéki utcákban, felidézve 

azt, hogyan érkeztek az emberek a régi időkben a vásárokba. A néphagyományok őrzése 

fontos feladatunk. Ezért a barbacsi tájház meglátogatása szervesen illeszkedett a Szent 

Mihály-napi rendezvényünkhöz. Különösen érdekes volt, hogy az ott látott berendezések, 

bútorok, használati tárgyak egyik óvodásunk nagyszüleinek a gyűjteménye. Hálásan kö-

szönjük nekik, hogy felajánlották és lehetővé tették megtekintését. 

Kovácsné Borsodi Edit 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirándulni voltunk 

Szeptember 14-én Kőszegre utazott a nyolcadik évfolyam. Nagyon sok szép helyen 

jártunk. Elsőként megnéztük a város főterén a Jézus Szíve-templomot. Egy óra sza-

badprogramunk is volt, mielőtt felmásztunk a Kálvária-templomhoz. Mindez a 

megpróbáltatás nem volt elég, a Hét-forráshoz is elgyalogoltunk. Eltévedtünk, de 

hála kitartásunknak, megtaláltuk. Ittunk is a forrás vizéből. Úgy tartják, ha iszunk 

az Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm forrásból, teljesül egy kívánsá-

gunk. Bizakodva várjuk! Horváth Bálint 8.a 

Őszi erdei iskola 

Hétfőn nagyon izgatottan ébredtem, hiszen indultunk az osztállyal az erdei táborba. Mi-

kor megérkeztünk Ravazdra egy rövid buszozás után, a bőröndöket bepakoltuk a tiszta 

szobákba. Meglepően jó idő volt, s el is indultunk egy 6 órás túrára a disznós kertbe. Ott 

a legnagyobb vaddisznót Ritának hívták. Az állatok jóízűen megették az általunk gyűjtött 

makkokat. Fáradtan visszaértünk a szállásra, és a finom vacsora után pihenőre tértünk. 

Másnap is gazdag programok vártak ránk. Meghallgattuk az állatokról és élőhelyükről 

szóló előadást. Ebéd után mindenki faraghatott egy-egy falevelet. A délután folyamán át-

mentünk a szomszédos lovardába is. Este zseblámpákkal mókáztunk és jól elfáradtunk. 

Másnap reggeli után gyorsan lehuzatoltunk, összepakoltunk és elindultunk egy méhészeti 

előadásra, majd IV. Béla kútjához, ahol megkóstoltuk a forrás vizét. Nagyon tetszett ez a 

három nap! Bárcsak több napot maradhattunk volna! Fraszt Anna Lili 4.a 

 



6 

 

 
Fizikatúra 

Egy őszi szombaton elindultunk 

busszal Sopronba, a fizikatúrára. 

Minden csapat elkészítette a verseny 

előzetes feladatát: a rejtvényt és a 

makettet. Délelőtt kezdődött el a 

verseny, ahol nagyon sokat sétáltunk 

és sok-sok érdekes feladatot oldot-

tunk meg. A 12 km-es séta után gu-

lyással vendégelték meg a szorgal-

mas csapatokat és a tanítókat. Na-

gyon jól éreztük magunkat, és köszönjük ezt a csodás élményt Éva néninek. 

Balics Eszter, Nagy Réka 7.a 

Családi nap 

Iskolánkban már hagyománnyá 

vált, hogy minden évben meg-

rendezik a családi napot. A szer-

vezők nagyon ötletes és változa-

tos feladatokkal várták a ver-

senyzőket. A próbatételek az 

egyes állomásokon az egészsé-

ges életmód köré csoportosultak. 

Több érzékszervünket kellett 

igénybe vennünk, ezek megoldásakor tetszésemet a képrejtvényes feladat nyerte el a 

legjobban, de elgondolkodtatóak és érdekesek voltak a növényekről összeállított talá-

lós kérdések is. Az ízlelőbimbóinkat is megdolgoztatták a tanár nénik a gyümölcs – 

zöldségkóstolós feladatokkal. A pontgyűjtés izgalmát barkácsolással, játékkal, étel-

kóstolóval vezettük le, vagy egy kellemes pakolásban pihenhettük ki kozmetikus ven-

dégünk kezei között. Izgalmas, élménydús délelőttben volt része minden látogatónak. 

Hunyadi-Kóbor Eszter 5.b 
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OKTÓBER 

 Terményáldás 
 
Hagyománnyá szeretnénk tenni őszi terményáldásunkat, így a tavalyi évhez hasonlóan 

az idén is megtartottuk a rendezvényt. Óvodánk 7 csoportja, az első osztályos gyerme-

kek és a felnőttek közösen vettek részt az idei terményáldáson. A csoportok zöldségek-

ről, gyümölcsökről szóló versekkel, dalokkal készültek.  A szülők által felajánlott ter-

mésekkel, terményekkel, kompótokkal, szörpökkel, lekvárokkal díszítettük a már az ősz 

színeiben pompázó terünket. Köszönjük Bertalan atyának a szép gondolatokat, Balázs 

atyának az áldást, melyet a közös gyermeki ima zárt, így köszönve meg a Mennyei 

Atyának,az általa teremtett világ terméseit.  Némethné Árpási Mária 

 

Csupa fény az Isten kertje,   Madár száll a kéklő égen, 
alma, körte érik benne.    nap ragyog a tó vizében. 
Jóságos az, aki adta,    Teremtőjét áldja minden, 
mindnyájunknak égi Atyja.   dicsértessék az Úristen.   Ámen 

Játéksziget 

Október  4-én játékszigetre hívták és várták a nagycsoportos óvodásokat az első osztá-
lyos tanulók és tanító nénik. Beiskolázási programsorozatunk első vidám, mozgásos 
foglalkozása volt ez a játékóra. A kora őszi napsütésben sok nevetéssel, gyorsan repült 
el az idő. Jó volt együtt játszani a volt kedves ovistársakkal. Kissné Pálfi Anita 
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72 óra kompromisszum nélkül 

Az akció keretében ellátogattunk a helyi idősek otthonába. Őszi dalcsokrot adtunk elő, 

amit nagyon szorgalmasan válogattunk össze. Jó volt látni, hogy az időseknek örömet 

tudtunk szerezni. Néhányan velünk énekeltek és páran meg is hatódtak. Az éneklés után 

vendégül láttak bennünket egy kis teával és ropogtatnivalóval. Jó érzés volt mosolyt 

csalni az arcukra. A többi osztály is aktívan részt vett a programban: az ötödikesek az 

iskola körül szedték össze a szemetet, a hatodikosok a 86-as út menti keresztet tették 

rendbe, a nyolcadikosok pedig a nővérek és atyák sírjait tisztították meg a Szent Antal 

temetőben. Megtapasztalhattuk, hogy a közös munka nemcsak rendkívül hasznos, ha-

nem még csapatépítő és szórakoztató is lehet. Kiss Anna Luca 7.b, Horváth Luca 7.a 

Író-olvasó találkozó 

Egy őszi délután a városi könyvtárba látogattunk évfolyamunkkal, ahol Somolyai Edit 

előadását hallgattuk meg. Sok érdekes dolgot mondott a minket érdeklő témákról. Így szó 

volt a megjelenésről, a vitatkozásról és a szerelemről. A példákat velünk játszatta el, töb-

bek között én is többször szerepeltem. Nekem nagyon tetszett, szerintem másnak is! Vé-

gül három könyvét is bemutatta. Ezek közül nekem a „Macskaköröm” tetszett.  

Vecsey László 8.a 
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El-Camino = Szent Jakab út 

Osztályprogramunkon Horváth Juditot, iskolánk egykori tanulóját láttuk vendégül, aki 

mindamellett, hogy négy nyelven be-

szél, ma is szívesen sportol. Kézilab-

dázik, rendszeresen úszik, túrázik, 

nyáron kenuzik, télen pedig síel. Pár 

éve teljesítette az El Camino-t barát-

nőjével együtt. Megkértük, hogy me-

séljen nekünk a zarándokútjáról. El-

mondta, hogy Szent Jakabot a legerő-

sebb, legjóságosabb apostolnak tartot-

ták, ezért is zarándokolnak el sokan a Szt. Jakab útra, spanyolul: El Camino-ra. A mai 

út  800 km hosszú és Santiago de Compostela-ba vezet, ahol Szent Jakab apostol földi 

maradványai találhatóak.  A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, amely az út mentén 

van felfestve, ez mutatja a helyes útirányt. A hagyomány szerint mindenki visz egy 

követ magával, amire „ráteszi az összes terhét” és leteheti egy kereszthez, vagy na-

gyobb kavicsok alá papírra leírt kívánságaikat is becsúsztathatják. Az út során láttak 

eukaliptuszerdőt, megnézték a Sahugun Arénát, amely a bikaviadalokról híres, 

Astorgában a püspöki palota tárult eléjük, látták a Santa Magdalena kolostort és a Le-

on katedrálist. Megtudtuk, hogy Judit felkészülésében az aktív sport fontos szerepet 

töltött be. Barátnőjével együtt 20-25 km-es túrákkal készült a zarándoklatra. 32 nap 

alatt teljesítették az El 

Camino-t. Mindenkinek 

ajánlja ezt a zarándokutat, 

nem csak azért, hogy Spa-

nyolország szép tájait, épüle-

teit felfedezzék, hanem azért 

is, mert jó alkalom lehet ön-

magunk megismerésére is.  

     

          7. a osztály 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
https://hu.wikipedia.org/wiki/Id%C5%91sebb_Jakab_apostol
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NOVEMBER 

Nagyszülők napja 

Óvodánk hagyományát őrizve, idén is köszöntötték 

középsőseink az ezüsthajú, aranyszívű  nagyszülő-

ket. A gyerekek verssel, tánccal készültek erre a dé-

lutánra,  amellyel  megköszönték nagyszüleik szere-

tő gondoskodását, féltő odafigyelését. Felidéztük a 

kukoricafosztás hagyományát, eljátszottuk a fiúk, 

lányok közti cinkos incselkedést. Körjátékainkban, 

táncos dalainkban a nagyszülők számára is ismerős 

dallamok csendültek fel. A kisunokák nagy izgalom-

mal várták a fellépést, a nagyszülők pedig 

nagy tapssal köszönték meg műsorunkat, 

amelyet meghatódva hallgatták végig. A gye-

rekek pogácsával , süteménnyel, forró teával 

kínálták meg vendégeinket és egy apró aján-

dékkal kedveskedve bújtak nagyszüleik ölé-

be. Megható délutánt töltöttünk el együtt. 

Ünnep volt a gyerekek, a nagyik, a dajka né-

nik és az óvó nénik szívének is. 

         

         

    Stiftné Huszár Andrea 

A második osztályosok minden évben vendégségbe hívják nagyszüleiket. Így történt ez az 

idei tanévben is. Játékos óránkon láthatták, milyen magabiztosan eligazodunk a számok és 

betűk országában. Színdarabbal, versekkel, szívhez szóló gondolatokkal, saját készítésű 

ajándékokkal is kedveskedtünk a mamáknak és papáknak. Örülünk, hogy elfogadták a 

meghívásunkat, így megmutathattuk iskolánkat, osztálytársainkat és a tanító nénijeinket. 

Reméljük, még sokáig élvezhetjük odaadó gondoskodásukat! 

             Varga Koppány 2.a 
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Szent Cecília iskolai egyházzenei énekverseny 

 
„Üdvözlégy, kegyes Szent László király, 
Magyarországnak édes oltalma!” 
 
Az idei évben Magyarország-szerte a Szent László-év kapcsán, királyunkra emlékeztek, 
ünnepelték őt. Iskolánkban egyházzenei énekversenyünkkel mi is a dicső király életpél-
dája előtt tisztelegtünk. Ünnepi osztályfőnöki óra keretében két helyszínen az osztályver-
senyek győztesei állhattak ki iskolatársaik és tanáraik elé számot adni zenei tudásukról, 
felkészültségükről. Az 5. és 6. évfolyamon 11 tanuló produkcióját Varga Balázs atya, is-
kolánk püspöki biztosa, Fehér Lászlóné igazgatónő és Kiss Anna Luca 7. osztályos tanu-
ló értékelte.  A 3. és 4. évfolyamból 15 kisdiák Egedyné Fülöp Gyöngyi és Kocsisné Né-
meth Tímea igazgatóhelyettes tanító nénik és Horváth Laura 7. osztályos tanuló döntése 
alapján vehette át a díjakat.            
         Kissné Pálfi Anita 

Versenyeredményeink: 

3-4. évfolyam:       5-6. évfolyam: 
I. helyezett: Völcsey Anna 4.a   I. helyezett: Hunyadi-Kóbor Eszter 5.b 
II. helyezett: Bognár Áron  4.b  II. helyezett:Horváth Lili 6.a 
III. helyezett:Farkas Márk  3.c  III. helyezett:Szendi Gergely 6.b 

Mesemondó találkozó 

Meghívást kaptunk a győrzámolyi Tündérrózsa 

Óvoda által rendezett mesemondó találkozóra. 

Óvodánkat egy középsős és négy nagycsoportos 

gyermek képviselte. A győrzámolyi óvodások vi-

dám mesejelenete után a gyermekek megmérette-

tése következett. Büszkék lehetünk óvodásainkra, 

akik bátran álltak ki a közönség elé, s adták elő 

kedvenc meséjüket. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy Major Marcell nagycsoportos gyermeket a 

zsűri különdíjjal jutalmazta. 

 

Nagy Gyöngyi 
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Katalin-bál 

Ebben a tanévben 2017. november 24-én rendezték meg iskolánkban az immár hagyo-

mánnyá vált Katalin-bált. Öt órakor érkeztek meg a felsős tanulók és kezdetét vette a 

táncos mulatság. Sokat táncoltunk, nevettünk és nagyon jól éreztük magunkat. Sokszor 

énekeltünk is, mert szuper zenék szóltak. Köszönjük a szervezést, jövőre is biztosan 

ott leszünk! Katona Eszter 5.b 

Padlás 

November 20-án, hétfőn lehetőségünk 

volt elmenni a Művelődési  Központba a  

„Padlás” című musicalra. Az egész na-

gyon tetszett, jól szórakoztam, a legvicce-

sebb számomra a puskák hangja volt. A 

kedvencem a Barabásba bújt révész, a da-

lok közül a „Szilvásgombóc” című dal tet-

szett. Mindenkinek nagyon ajánlom ezt a csodálatos musicalt! Jó lenne még hasonló elő-

adásokat látni! 

Hunyadi-Kóbor Eszter 5.b 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Márton-nap 

November 10-én a szülők gyermekeikkel együtt 

Márton-napi játszóházon vettek részt, ahol Márton

-napi jelképeket készítettek. A barkácsolást köve-

tően a gyermekek és a szülők együtt, égő lámpá-

sokkal a kézben, énekelve járták körbe az óvodát. 

A liturgikus térben Balázs atyának a szeretetlángot 

két Gyöngy csoportos gyermek adta át, kérve a 

plébános urat, hogy a lángot vigye el a templomba 

és segítségével gyújtsa meg a misegyertyát. Az 

óvó nénik árnyjátékkal mutatták be Szent Márton 

köpönyegének legendáját. Az érdekes és látvá-

nyos előadás során láthattuk a csatajelenetet, a 

fázó, didergő koldust, valamint Márton püspök-

ké szentelését. Reméljük, a közös ünnepléssel 

sikerült ráirányítani mindenki figyelmét Szent 

Mártonra, aki életével, cselekedeteivel példaké-

pül szolgálhat mindannyiunk előtt. 

 

   Némethné Árpási Mária 

Szent Erzsébet ünnepe 

Iskolánkban minden évben hagyomány, hogy a negyedik évfolyamosok bemutatják 

Szent Erzsébet életét az óvodásoknak. Azonban ez az előadás sok készülődéssel és 

munkával jár. A próbákat nagyon élveztük, mert tudtuk, hogy az óvodások örülni fog-

nak, és ez motivált bennünket. A műsorunk nagy sikert aratott, ezért következő héten az 

alsó tagozatosoknak is előadtuk.  

Fraszt Anna Lili 4.a 
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DECEMBER 

Adventi vásár az iskolában és az óvodában 

Advent a várakozás ideje, a kereszténység második legnagyobb ünnepének előkészüle-

te. Négy hét örömteli várakozás, melyet az elcsendesedés, a béke és a szeretet ölel át. 

Intézményünkben december elsején immár 17. alkalommal rendeztük meg adventi vá-

sárunkat szülők, nevelők, gyerekek együttműködésével. A jókedvű vásári forgatagban 

megtalálhatta mindenki a megfelelő ajándékot szeretteinek, barátainak.   

            Csonkáné Bertha Judit 

„Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy 
„meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk.” (Pilinszky) 

A vásár segít felkészülni a decemberi ünnepre, ünnepi megnyitója a ráhangolódásnak, a 
lecsendesedésnek, a mindennapi rohanásból való megállásnak. Annak az ünnepnek, 
mely a családok legbensőségesebb ünnepe, mikor mindenki „hazatér”. A szülők a 
nagyszülők és az óvodapedagógusok által készített ajándékok közül mindenki találha-
tott magának kedvére valót, amit a család meghittségébe magával vihetett. A vásár han-
gulata emlékeztet minket gyermekkori élményeinkre, melyek az idő múlásával egyre 
fényesebbé válnak.         Lakos Judit 
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ADVENT 

„Adventet ünneplünk és valakit várunk, 

hogy szent kegyelmével bűntől szabaduljunk. 

Bánattal, de hittel várjuk segítséged, 

hogy tiszta lélekkel köszönthessünk téged.” 

Iskolánk tanulóiban ennek a találkozásnak a 
vágyát ébresztgettük, amikor lelki órákat 
szerveztünk. Az osztályfőnökök vezetésével 
minden osztály ráhangolódó foglalkozáson 
vehetett részt. A lelki gyakorlatot évfolya-
monként tartottuk. Hitoktatónk, Horváth-
Rovács Júlia, Wolf Pál Péter – bősárkányi 
plébános, Varga Balázs – intézményünk püspöki biztosa és Boldvai Márton Bertalan – per-
jel adventi gondolatokkal, versekkel, dalokkal, saját élményeikkel  hozták közelebb az ün-
nepet a hallgatósághoz. Ha ezen az úton megyünk az Úr elébe, akkor az Isten karácsony 
ünnepén megérkezik mindnyájunk szívébe. 

Egedyné Fülöp Gyöngyi 

Az adventi koszorúk megáldása 

Adventi gyertyagyújtás 
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Karácsonyvárók az óvodában 

 

Ministránsok kirándulása Győrbe 

December 2-án reggel 8:20-kor a vasútállomá-

son találkoztunk a ministránstársakkal és a szer-

vezőkkel, Ildikó és Niki nénivel. Rövid várako-

zás után elindultunk Győrbe. 

Először a Mobilis-be mentünk, ahol sok játékot 

kipróbálhattunk. Megtekintettünk egy robotbe-

mutatót is. Sőt, olyan dolgokkal is játszhattunk, 

amelyeket nem lehet megvásárolni. 

Játék közben nagyon megéheztünk. Éhségünket a McDonalds-ban csillapítottuk. 

Új erőre kapva megtekintettük az adventi vásárt, majd ismét vonatra szálltunk, és hazain-

dultunk. Köszönjük szépen ezt a közösségformáló, tartalmas, szép napot! Nagyon jól érez-

tük magunkat! 

A Jézus Szíve – templom ministránsai 
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Mikulás 

 

„Itt járt nálunk a jó öreg Mikulás…” 

Tavaly megígérte,  ha jók leszünk, az idén is eljön hozzánk a Mikulás. 

Szorgalmasan énekeltünk, verseltünk, és biztosan meghallotta, mert már előző napok-

ban is csilingelve járt a folyosónkon, szaloncukrot is potyogtatott a kiscipőkbe. 

December 6-án is nagyon vártuk. A faliújságot sok piros puttonnyal, csizmával, Miku-

lás-süveggel díszítettük. Amikor megérkezett, hellyel kínáltuk, hiszen a gyerekek is 

tudják, hogy hosszú útról érkezett. Megnézte a Mikulás levele című  bábelőadásunkat, 

ezután kedves szavakkal buzdította a gyerekeket, hogy továbbra is jók legyenek. 

Nagy élmény volt óvodásainknak, hogy a Mikulás személyesen adta át az ajándékokat. 

Örültünk a finom csokoládénak, szerencsére virgácsot a mi óvodánkba nem hozott. 

Az óvó nénik, dajka nénik egy Mikulás-linzerrel kedveskedtek a gyerekeknek.  

Stiftné Huszár Andrea  
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 Szent Mikló s ü nnepe  

A hatodik évfolyam tanulói műsorral kedveskedtek a nagycsoportos óvodásoknak és    

diáktársaiknak. 
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Lucázás 

December 13-a Luca napja. Ezen a napon Szent Lúciára emlékezünk, aki életét Krisz-

tusnak szentelte, majd mártírhalált halt hitéért.  

Ehhez a naphoz számos népszokás kapcsolódik. Luca-napon régen tilos volt fonni, sütni, 

mosni. Nem volt ajánlatos kölcsönadni sem, mert az elkért dolgok boszorkányok kezére 

kerülhettek. Luca napjának hajnalán a gyerekek körbejárták a házakat, és lopott fán vagy 

szalmán térdepelve mondókákkal bő termést és jószágszaporulatot ígértek kisebb aján-

dékokért cserébe, és átkokat, ha nem kapnak ajándékot.  

Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítése. Ezen a na-

pon kezdték el faragni, úgy, hogy minden nap csak egyetlen műveletet szabadott rajta 

elvégezni, de karácsony szentestére készen kellett lennie. Az éjféli misére magukkal vit-

ték, és ha ráálltak, meglátták a boszorkányokat. A lányok ezen a napon 12 gombócot 

főztek. Mindegyikbe egy férfi nevét rejtették. Amelyik gombóc legelőször a víz felszíné-

re jött, megmondta, ki lesz a férjük. Luca napkor vetik a lucabúzát. A búzaszemek gyor-

san csíráznak, azt tartják, ha karácsonyra kizöldül, jó termés várható.  

A lucázás vagy más néven kotyolás népi hagyományát mutatták be a tantestületünknek 

óvodásaink. A dramatikus játék végén minden tanító nénit megajándékoztak egy általuk 

ültetett lucabúzával.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Luca_sz%C3%A9ke
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KARÁCSONY 

 

 

Nagyfalusy Lajos: Ó, boldog éj! 

 

Ó, boldog éj, 

Fönséges éj, 

Százszorszent 

Drága éj! 

Földön is, égen is alleluja! 

Krisztus, az égnek, a földnek Ura 

Szűznek ölébe leszáll, 

Krisztus, a békekirály. 

Ó, boldog éj, 

Malasztos éj, 

Százszorszent 

Csupa fény! 

Fény, ki után a világ epedett, 

Ki örök irgalom és szeretet, 

Glória! Földre leszáll 

Isten, a Fény, a Király! 

Ó, áldott éj, 

Ó, boldog éj, 

Százszorszent 

Békeéj! 

Békekötést szerez Ő veletek, 

Nyitva legyen neki a szívetek, 

Tiszta szívekbe leszáll 

Krisztus, a békekirály. 
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SPORTOLÓINK 

Interjút készítettünk iskolánk sportoló diákjaival. Minden sportágból egy 

tanulót kérdeztünk meg, miért éppen ezt a sportot választotta, mióta űzi, 

versenyszerűen sportol-e, illetve mit szeret benne a legjobban. Következő 

kiadványunkban a művészeké lesz a főszerep. Ismerjétek meg egy másik 

oldalukról diáktársaitokat!  

 

 

 

 

 

 

 

2011 óta kungfuzom a Kisalföldi Shaolin Kungfu SE-ben. 

Hetente kétszer kétórás edzésünk van. Az edzőm, Cser István 

a példaképem, aki kétszeres kungfu világbajnok. Jövőre már 

szeretnék én is versenyezni. A szüleim szerették volna, ha va-

lamit sportolok, és bár a családban szinte mindenki a fociért 

rajong, nekem inkább egy küzdősportra, a kungfura esett a 

választásom. Azért szeretem, mert kikapcsol és képes vagyok 

megvédeni magam. Millei Róbert 6.a 

Hat éve kézilabdázom a Csornai SE-ben. Heti két 

alkalommal, kedden és pénteken van másfél órás 

edzésünk. Hétvégenként gyakran van meccsünk. 

Példaképem az Audi ETO KC játékosa, Nora 

Mørk. Nekem nagyon fontos, hogy a sportra ne 

csak úgy tekintsek, mint mozgásra, hanem élvez-

zem is. Teljesen ki tud kapcsolni, de az is megfo-

gott benne, hogy harcolni kell azért, hogy nyerj. A 

csapatomat is szeretem, jó velük a csapatjáték. Ez 

a sport csak biztat engem, hogy mindig tudok 

jobb lenni magamnál. Kiss Virág 6.a 

Másfél éve műkorcsolyázom a Győri ETO 

HC-ben. Heti háromszor edzünk. Több fel-

lépésünk is van, többek között minden év-

ben adventkor mese-jégrevüt adunk elő. 

Tavaly a Hamupipőke meséjét elevenítet-

tük meg, amit az évfolyamtársaim is meg-

néztek. Kedvenc sportolóm egy orosz mű-

korcsolyázó, Evgenia Medvedeva. Külön-

leges sportnak tartom a műkorcsolyázást, 

és egyből magával ragadott, amikor kipró-

báltam. Molnár Viktória 7.b 
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Hároméves korom óta lovagolok. Jelen-

leg a Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesü-

letben edzek hetente háromszor vagy 

négyszer. Több versenyen is részt vet-

tem már Hegykőn, Kapuváron, Nagy-

cenken és Ágfalván. Kedvenc lovasom 

Takács Eszter. Azért szeretem a lovag-

lást, mert felüdítő és egyben kicsit ve-

szélyes is.  

Kocsis Szabina 5.a 

Idén szeptemberben kezdtem 

breakelni a kapuvári Movement 

Dance School-ban. Hetente egy-

szer van egyórás próbánk. Kará-

csonykor volt az első fellépésem a 

csapattal, de a tapasztaltabb tánco-

sok mesélték, hogy többször fo-

gunk műsort adni, sőt még verse-

nyekre is mehetünk!  

Rézmán János 5.a 

2013-ban első osztályosként kezdtem a 

Movement Dance School-ban modern balettet 

tanulni. Másfél órás próbáink vannak heti két al-

kalommal. Karácsonykor és tanév végén mindig 

nagy műsorral készülünk, de több fellépésünk is 

van az év folyamán: gyereknapon, május 1-jén, 

falunapokon. Versenyen eddig egyszer voltam a 

csoporttal, ahol arany minősítést szereztünk. 

Azért szeretem a táncot, mert jó kedvre derít, és 

sok dolgot megtanulhatok, amit meg tudok mutat-

ni az embereknek. Élő Melinda 5.b 
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Első osztályos koromban kezdtem sakkozni. 

Először Kapuváron, később Csornán, jelen-

leg a Csornai SE sakkegyesületéténél. Heten-

te kétszer 60 perces edzéseink vannak, de ter-

mészetesen otthon is játszom. Megyei verse-

nyeken gyakran veszek részt, és a diákolim-

pián is. Kedvenc sakkozóm Anand. Szerin-

tem ez egy izgalmas sport, apukám ajánlotta 

nekem.  

Nagy László György 5.a 

Nyolc éve focizom a Csornai SE-ben. Heti 

négyszer két órás edzésünk van. Szeptembertől 

júniusig tart a bajnokság, ebben az időszakban 

minden hétvégén meccseink vannak. Kedvenc 

csapatom az FC Barcelona, kedvenc focistám 

Lionel Messi. Foci közben megnyugszom, el-

felejtem a hétköznapi problémákat. Nagyon jó 

a társaság, ezért is szívesen járok edzésekre.  

Hafner Bálint 8.b 

Tavaly szeptemberben kezdtem focizni a Csornai SE U-16 csapatában. Heti há-

romszor másfél órát edzünk. A bajnokságban U-16 lány NHP Észak-Nyugati 

csoportban játszunk. Összesen 18 

meccsünk lesz, tehát majdnem minden 

hétvégén játszunk. Télen megyünk 

majd néhány tornára futsalozni. Ked-

venc csapatom a Real Madrid. Kedvenc 

focistám nincs, de nagyon kedvelem 

Zlatan Ibrahimovicot, Isco Alcaront és 

Neymart. Már régóta szeretem ezt a 

sportot, és szerettem is volna focizni, 

úgyhogy amikor tavaly megtudtam, 

hogy lesz lány csapat is, egyből jelent-

keztem.  

Miholics Anna Dorka 8.b 
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9300 Csorna, Andrássy u. 27. 

Telefonszám: 96/261-247 

Faxszám: 96/261-247 

E-mail: titkarsag@rakoczicsorna.hu 

Honlap: www.rakoczicsorna.hu 

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Óvoda és Általános Iskola            

kiadványa 

Felelős kiadó: Fehér Lászlóné 

Szerkesztő: Rasztovich Katalin 

XVI. évfolyam 1. szám 

2017. szeptember -  

december 

Lapzárta: 2017.12.21. 

Készült 300 példányban 

Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség díjas népdalénekes, kera-

mikus, az MMA és az Olasz Katolikus Művészek Szövetségének tagja. Elsősor-

ban figurális kerámiákat készít. Biblikus témájú domborműveiben, szobraiban a 

csángó falvak imái és énekei elevenednek meg.  

Petrá s Má riá münká i iskólá nkbán 


