
  

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Közoktatási Központ kiadványa 

 

 

 

Rákóc(z)ikk  

 

„Kitárom szívemet, mint egy imakönyvet, 

letörlöm szemedről a sok bánatkönnyet. 

Ameddig az Isten megengedi néked, 

minden áldott napod boldogságban éljed.” 
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 Farsang – pillanatképek az iskolából 

Gyertek, gyertek,  

gyerekek! 

Én veletek nevetek! 

Mosolyogjunk,  

kacagjunk, 

kacagtatók maradjunk! 
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Farsang – pillanatképek az óvodából 

Farsang a vidámság ünnepe, mely vízkereszttől - 

hamvazó szerdáig tart. A tél búcsúztatása és a ta-

vaszvárás örömünnepe is egyben. Már évről - évre 

hagyomány, hogy az óvó nénik mesejelenettel ör-

vendeztetik meg az óvodásokat, és az első osztályo-

sokat. Az idei jelenet címe: FARSANGI 

RAMAZURI volt. A teremdíszítések, szalagok, lu-

fik mind - mind hozzátartoztak a vidámság megte-

remtéséhez. 
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Sítábor-Karintia-Gerlitzen  

Fantasztikus élmény volt a rákóczis sítábor! Összesen 

52 fő, ebből 26 diák indult útnak február elején az 

ausztriai síterepre. A csoport „síelő palántái” mind  si-

keresen elsajátították az egyik legszebb téli sport alap-

jait. A vizsga teljesítéséért, a megérdemelt síoklevélhez 

mindenkinek gratulálunk! ...Gyönyörű téli táj, kiváló 

szállás, ellátás, a jó társaság, a meleg „hütték” hangula-

ta, az esti medence-parti, Julcsi szülinapi buli-

ja…Sosem felejtjük el, örök emlék marad!  

Köszönet a szervezésért, oktatásért Jutka néninek és 

Zoli bácsinak!    

                                Kelemen Enikő, Bendes Dóra 8. a 



5 

Testnevelésóra a szabadban! 

Végre havazik!...Aztán  örömünkre jó ideig még!  

Mi, gyerekek nem bántuk, mert így a téli sportokat, 

játékokat is kipróbálhattuk a testnevelés- és tömeg-

sportórák keretében. A síelés alapjait a farádi mini 

sípályán sajátítottuk el,  aztán volt hógolyó-csata és 

hóemberépítő verseny is. Az amerikai foci havas kö-

rülmények közötti kipróbálása még nagyobb izgalmat 

okozott.  

Jó hangulatban teltek így a testnevelésórák, nagy él-

ményben lehetett részünk! Köszönjük! 

                               Póczik Kata, Németh Bianka 6.a 
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Sportdélután az óvodában 

Közös családi sportolásra hívtuk középső csoportos óvodásainkat szüleikkel és testvéreikkel együtt az in-

tézmény tornatermébe 2013. január 13-án. 

A szép számmal megjelent családok tagjai közös zenés gimnasztikával melegíthették be izmaikat, melyet 

csapatverseny követett. A közös részvétel lényege az volt, hogy jót mozogjunk együtt! A program végén a 

fehér lufikkal „hó-csatázhattak” a résztvevők. A játékos délután a KPSZTI által meghirdetett „HIT ÉVE” 

pályázat egyik programjaként is szerepelt, így a test mellett a lélek építését is célba vettük. 

Köszönjük a családoknak a jó hangulatú délutánt!                                                            Kiss Mária óvónő 
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Színes napok az óvodában 

Színes napok 

Óvodánkban az idei tanévben új programként vezettük be a „Színes napokat”. 

Az évszakoknak megfelelő színeket választottunk tevékenységeinkhez. 

Ősz: barna-sárga, Tél: fehér-kék  Tavasz: zöld-piros. 

Az egy hétig tartó „színes napok” során  a választott színeknek megfelelő ruhákba öltöztünk, gyermekek 

barkácsolásaiban és játékos tevékenységeiben, a gyümölcsnapok megvalósításában is megjelentek az év-

szakra jellemző színek. 
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Mesenapok az oviban 

 

2012 decemberében volt 200 éve, hogy Jacob és Wil-

helm Grimm kiadták első meséskönyvüket. Ezen alka-

lomból Grimm-napokat rendeztünk óvodánkban. A kö-

zösségi térből „Meseország” lett. Ebben a csodálatos 

világban megelevenedtek a legismertebb mesék szerep-

lői, melyeket az óvó nénik a gyermekekkel együtt ké-

szítettek el. Nagycsoportosaink a Farkas és a hét kecs-

kegida történetét adták elő, mindenki örömére. Legked-

vesebb Grimm mesém címmel rajzversenyt is hirdet-

tünk. 

Szent Balázs püspök nagy tiszteletnek örvendett a 

keresztények között.  

Élettörténetének részleteit a kisgyermekekkel min-

den csoportban megismertetjük, és felkészítjük őket 

az áldás felvételére.  

Gyermekeink lázas izgalommal, örömmel várták 

Balázs atyát. Figyelő, ragyogó szemek kísérték az 

atya minden szavát. Hálásan köszönjük, hogy elláto-

gatott hozzánk és megáldott minket! 

Balázs-áldás 
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Mesenapok az oviban 

 

 A “ Virághozó április” elnevezésű  házi versmondó versenyt Gazdag Ezsi évfordulója alkalmából rendez-

tük meg óvodánkban.  

 A gyermekek  által készített versillusztrációikból is ízelítőt láthattunk a faliújságokon. A “Mese, mese, 

mátka” elnevezésű óvodás tehetséggondozó műhelyünk előadásában. 

Noé és a vízözön dramatizálása 

A gyermekek sokszor találkoztak Noé alakjával a 

Bibliából való felolvasás során és az óvó nénik el-

beszéléséből. 

A könyvtárban minden csoport megnézte a Noéról 

készült rajzfilmet. A szivárvány csoportosokat külö-

nösen megragadta a rajzfilm cselekménye. Ezért 

szívesen jelentkeztek a különböző szerepek megfor-

málására. Ez a történet azt tanítja mindnyájunknak, 

hogy a jó elnyeri jutalmát, a gonosz pedig bünteté-

sét. Törekedjünk tehát a jóra! 

Versmondó házi verseny 



10 

Nemzeti ünnepünk—Március 15. 

Van nekünk egy zászlónk, mit nem 

 téphetnek  szét, 

a színek megmaradnak, akárhogy fúj 

a  szél, 

álmaimban álmodtam, jó lenne sze-

retni. 

Legyen végre egy hely, hol jó ma-

gyarnak lenni! 

Legyen végre egy ország, hol a sza-

vakat kimondhatják! 

Legyen végre egy nép, mely elmond-

hatja kínját! 

Legyen végre sok ember, kik tudják, 

hol a mennyország! 

Az lesz az a hely, mit úgy hívnak: 

Magyarország! 
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Rákóczi-hét 

 

II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójához kapcsolódva iskolánk ebben a tanévben is megszervezte a 

Rákóczi-hetet. Március 21-27-e között diákjaink Rákóczi-tesztet írtak, mondamondó versenyen, idegen 

nyelvi szépkiejtési versenyen, egyházzenei versenyen, rajzversenyen vettek részt, rajzkiállítást és az idegen 

nyelvű országokról szóló kiállítást tekintettek meg, prezentációs versenyen szerepeltek, és a legkisebbeket 

Rákóczis diákká avattuk. Vidáman telt el a hét, ügyes felkészült versenyzőket hallhattunk. 
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Passió-játék 

 

 

Iskolánkban a nagyböjti készület jegyében lelki napot tartottunk. A kisebbek rajzfilmet néztek Jézus szen-

vedéstörténetéről, majd ehhez kapcsolódó rajzos feladatokat   oldottak meg. A nagyobbak osztályfőnökeik 

segítségével saját keresztutat írtak, rajzoltak, majd iskolánk liturgikus terében ezt el is imádkozhatták. Ba-

lázs atya és Bertalan atya lelkigyakorlatot tartott az évfolyamoknak, és mindenkinek lehetősége volt a 

szentgyónását is elvégezni. Igazi lelki feltöltődést nyújtó nap volt ez, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

Idén is a hetedik évfolyam adta elő Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. A jeruzsálemi bevonulás, az 

utolsó vacsora, Júdás árulása és Péter tagadása, Pilátus ítélete, majd Jézus keresztútja és kereszthalála ele-

venedett meg diákjaink előadásában. A próbák komolyan, de jó hangulatban zajlottak. Virágvasárnap a 

Jézus Szíve templomban, nagypénteken pedig a premontrei templomban nézhették meg és élhették át a hí-

vek a tanulóink lelkes előadását.  

Reméljük, sikerült olyan élményt nyújtani, amely a következő nagyböjtig kitart! 

 



13 

 

 

Húsvét az óvodában 

Pályázati siker 

  

Iskolánk a TÁMOP 3. 1. 4-12/2-2012-0152 „Innovatív iskolafejlesztés a 

csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskolá-

ban” című pályázaton sikeresen szerepelt. 

A 2013. március 25 – 2015. március 24-ig tartó projektben lehetőségünk lesz, arra hogy tanítványaink szá-

mára programokat szervezzünk Az Erdei iskolában a környezeti nevelést, a fertődi kirándulással a nemzeti 

hagyományok ápolását, az Egészségnappal az egészséges életmódra nevelést, a mindennapos testedzéssel a 

testi egészségüket tudjuk fejleszteni. 

A Balesetmegelőzés, a Családi életre nevelés, az Egészségfejlesztés témakörében gyakorlati tudást megala-

pozó ismereteket szeretnénk átadni, az életkori sajátosságok figyelembevételével. A korszerű informatika 

terem adottságait kihasználva szakkör formájában gazdagíthatják számítástechnikai ismereteiket kicsik és 

nagyok egyaránt. A Rákóczi-hét eseményeivel az iskolához 

való kötődést erősítjük. A rendezvényekkel tanítványaink 

nevelését, oktatását szeretnénk kiteljesíteni a test, a lélek és 

az értelem arányos fejlesztésével. 
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Zarándoklat  Győrben 

 

 

„Ó, kérjed értünk, tán lenéz reánk, az Istennek Szent Fia...” 

 

Áprilisban az elsőáldozás és a bérmálás előtt álló diákok is zarándoklaton vettek részt, hogy ezzel is 

kifejezzék készületük komolyságát. 

A harmadik és a nyolcadik évfolyam úti célja egyaránt Győr volt, ahol a Bazilikában leróhatták tiszte-

letüket a könnyező Mária képe előtt. A nyolcadikosok a szentmise után megtekintették a Bazilika mú-

zeumát, az Apor-kiállítást, a kincstárat, a könyvtárat és a Püspökvár tornyából Győr csodálatos panorá-

máját. 

 

A harmadik osztályosok az ostyasütőben kezdték a látogatásukat. Megnézhették, hogyan készül az az 

ostya, amit aztán a szentmisén Jézus testévé változtatva magunkhoz veszünk. A Bazilikában részletes 

bemutatást hallgathattak magáról a templomról, képeiről, szobrairól, kiemelve a Szent László hermát, 

Apor Vilmos sírját, és természetesen a könnyező Mária képét. 

 

A karmelita templomban megnézték Nepomuki Szent Jánosnak, a gyónási titok vértanújának képét és a 

gyóntatószékeket, ahol az év minden napján várják a gyónni kívánókat. Az imádságos zarándoklatokat 

mindkét alkalommal vidám fagyizás zárta. 

 

Reméljük, az elsőáldozók és a bérmálkozók imái meghallgatásra találnak, és a győri könnyező Szűz 

Mária oltalmába fogadta őket és családjaikat.                                                                         

                                                                                                                                 Varga Beáta hitoktató 
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Erdei iskola Ravazdon 

 

Elérkezett a várva várt nap, elindultunk Ravazdra, ahol gyönyörű környezet fogadott bennünket. Nagyon jó 

és érdekes programokat szerveztek nekünk. Megismerhettük a falu nevezetességeit: IV. Béla kútját, a Sóly-

mos Szilveszter-kilátót, a tájházat és az erdészettörténeti gyűjteményt. A bátorságpróba, a vadles, az erdei 

túra maradandó élményt nyújtott mindnyájuknak. A méhészeti előadás és a térképhasználat során rengeteg 

új ismeretet szereztünk. A kézműves-foglalkozásokon megismerkedtünk a bőrözés fortélyaival. A tábor-

naplóba rögzítettük élményeinket. Nagyon jó volt együtt lenni az osztállyal és a tanító nénikkel! 

3. évfolyam tanulói  

A kézműves tevékenységek, az alkotás öröme, mint tudjuk, 

megnyugtatja a gyermekeket is. 

Keddenként 16 órakor a napi munka, a tanulás után az első és 

másodikos tanulók kíváncsian várják, vajon aznap milyen va-

rázslat születik szorgos kis kezeik alatt. A feladatokat változatos 

anyagokkal, eszközökkel valósítjuk meg, így a gyermekek ér-

deklődése, alkotási vágya hétről hétre fennmarad. Leginkább 

egyedi használati- és ajándéktárgyakat (válltáskát, tolltartót, 

pénztárcát, kulcstartót, karkötőt, nyakláncot ) készítünk. Emel-

lett még gyöngyöt fűzünk, varrunk, festünk, ragasztunk és rajzo-

lunk. Mindegyik megszületett alkotás egyéni, különleges és érté-

kes, hisz benne van a kisgyermekek személyiségének egy-egy 

darabja. Azt hiszem, ebben az élményben rejlik a mi szakkörünk 

v a r á z s a .                                                                      

Rasztovichné Nagy Gyöngyi szakkörvezető 

Varázsszakkörünk bemutatkozik 
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Anyák napja az óvodában 

 

 

 

Kedves hagyománnyá vált óvodánkban, hogy a gyermekek édesanyjuknak, nagymamáiknak szánt ajándé-

kaikat édesapjukkal közösen készíthetik el az óvodában. Izgatottan várja apa, gyermek egyaránt ezt a dél-

utánt, hiszen a közös készülődés  és a „titok” még meghittebbé teszi az ünnepet. A nagycsoportosok a Jé-

zus Szíve templomba várták az édesanyákat és nagymamákat, ahol szívet melengető műsorral hálálták meg 

mindennapi törődésüket, szeretetüket. 
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Anyák napja az iskolában 

 

„Itt vannak a régi képek, kis szobám falán , 

feketén és fehéren ők vigyáznak rám. 

A nagymama lány korában, tízéves talán, 

Ezerszer is megnézem, ő csak mosolyog rám. 

Gyorsan múlnak az évek, lassan nagy vagyok 

már,  

De ő csak úgy hív engem: drága kis unokám. 

Anyukát kaptam tőle, és annyi mindent még, 

ha felnövök egyszer végre, meghálálom én.” 
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Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek látogatása 

Egyik péntek délután Horváth Gergely, az ELTE PhD hallgatója, aki a  Magyar Madártani Egyesület tagja 

is, előadást tartott nekünk a kétéltű állatokról és  hüllőkről.  

Ismertette velünk fajtáikat, külsejüket, élőhelyüket, va-

lamint életmódjukat. Megmutatta azt is, hogyan lehet 

őket a lábuk alapján megkülönböztetni. Azt is elárulta, 

hogy az év békája az ásóbéka, ami véleményem szerint 

egy igazán aranyos kis állat.   

A hüllők csoportjáról is sok sok-sok új információt sze-

reztünk. Az előadás befejeztével kérdéseket lehetett 

feltenni . Különösen a kisebbeknek volt izgalmas az 

interaktív előadás.  

Szerintem ez nem csak egy kellemes délutáni program 

volt, de rengeteget bővült a tudásunk is. 

                                                         Kocsis Felícia 8.a 

Májusban iskolánkba látogatott Bu-

dapestről Kuchta M. Margit tarto-

mányfőnöknő és egy fiatal rendtár-

sa, Alfonza nővér.  

Mint tudjuk, a „megváltós nővérek” 

tanítottak iskolánkban 1948-ig, az 

épület pedig ma is az ő tulajdonuk-

ban van, csak a Győri Egyházmegye 

működteti. A meghívásuk indokát 

az adta, hogy megismerjük gyökere-

inket, hovatartozásunkat, és persze a 

szerzetesi élet hétköznapjait is. A 

két nővér a 4. 5. és 6. évfolyamos 

tanulókhoz érkezett elsősorban, számukra tartottak rendhagyó osztályfőnöki órát iskolánk liturgikus teré-

ben. Az „óra” az óvodások műsorával kezdődött, majd vetített képes előadást hallhattunk, nézhettünk a 

rend történetéről, egészen napjainkig. A beszélgetés barátságos, jó hangulatban zajlott, aminek csak az óra 

végét jelző csengő vetett véget. 

Tudásban, és lélekben is gazdagodva folytatódhatott a dolgos hétköznap. 

Ezúton is köszönjük a kedves nővéreknek, hogy megtiszteltek bennünket látogatásukkal! 
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verseny 

Szent Orsolya - Sopron 

Kránitz Felicía 

Győri Kata 

Hencz Dániel 

Póczik Zsófia 

8.a 

4.a 

4. a 

4. a 

  1. 

2. 

2. 

2. 

Hencz Kata 

Tekler P. Judit 

Tekler P. Judit 

Tekler P. Judit 

Fordítóverseny  

Gárdonyi - Győr 

Kránitz Felicía  

Herángli Ádám  

Szilágyi Júlia 

Varga Zsófia  

8. a 

8. b 

8. b 

5. b 

3. 

6. 

8. 

6. 

  Hencz Kata 

Hencz Kata 

Hencz Kata 

Váradiné H.Judit 

 

Országos németverseny  

Szolnok 

 

Kránitz Felícia 

8.a 

 

Orsz. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

Hencz Kata 

 

Cziráky Lajos komplex képző-

művészeti tanulmányi verseny 

 

 

 

 

 

Különdíjasok: 

Hideg Emília 4.a 

Baracskai Gréta 4.a 

Mátyás Kornél 5.b 

Ivancsics Alexandra 6.a 

 

 

Balics Eszter 

Márkus Júlia 

Stift Kata 

Kocsis Felícia 

Préger Zsófia 

Bagó Veronika 

Roncs Viktória 

Hunyadi-K. Zita 

Csillag Alexandra 

 

 

 

 

 

2.a 

3.b 

4.b 

8.a 

5.a 

6.b 

7.b 

6.b 

7.b 

 

 

1. 

1. 

1. 

1. 

2. 

2. 

2. 

3. 

3. 

 

  

 

Balicsné N. Gabriella 

Balicsné N. Gabriella 

Balicsné N. Gabriella 

Balicsné N. Gabriella 

Balicsné N. Gabriella 

Balicsné N. Gabriella 

Balicsné N. Gabriella 

Balicsné N. Gabriella 

Balicsné N. Gabriella 
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 MAGYAR 

                                       

 

  

  

A versenyző neve 

  

 

 Osztály 

  

  

Megyei 

  

  

Területi 

  

Felkészítő  

nevelő 

Kazinczy szépkiejtési 

verseny 

 

 

 

 

Mécs László versmondó 

verseny 

Hunyadi-K. Zita 

Préger Zsófia 

Hökkön Dóra 

Takács Hédi 

Stift Máté 

 

Herángli Ádám 

Kocsis Felícia 

6.b 

5.a 

8.b 

7.a 

6.a 

 

8.b 

8.a 

 

 3. 

4. 

7. 

7. 

8. 

 

1. 

3. 

Katonáné M. Csilla 

Katonáné M. Csilla 

Visy Gáborné 

Visy Gáborné 

Vargáné Sz. Mária 

 

Visy Gáborné 

Vargáné Sz. Mária 

Simonyi Zsigmond 

Kárpát-medencei       

helyesírási verseny 

 

Móra Ferenc regionális 

mese- és versíró verseny  

 

 

 

Gerencsér Éva megyei 

nyelvi tanulmányi  

verseny 

 

 

Stift Máté  

Kránitz Felícia 

Hunyadi-K. Zita 

 

Kovács Adél  

Baracskai Gréta 

Kiss Géza Máté 

 

Kiss Géza Máté 

Szekeres-Kovács 

Petra 

6.a 

8.a 

6.b 

 

3.b 

4.b 

4.b 

 

4.b 

4.b 

1. 

5. 

6. 

 

 

 

 

 

5. 

8. 

 

 

 

 

3. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

Vargáné Sz. Mária 

Vargáné Sz. Mária 

Katonáné M. Csilla 

 

Huszkáné M. Mária 

Rasztovich Miklósné 

Rasztovich Miklósné 

 

Rasztovich Miklósné 

Rasztovich Miklósné 

Április 18-án a Hagyományőrző szakkör tanulói Győr-

Ménfőcsanakon a Bezerédj-kastélyban a megyei néprajzverse-

nyen képviselték iskolánkat. A megmérettetésre sokat kellett 

készülni. A résztvevők elméleti feladatokat oldottak meg, in-

terjút készítettek, rajzoltak, sőt egy produkciót is előadtak, ami 

méltán nyerte el a zsűri tetszését. A 3-4. évfolyamos csapat 

végül szoros versenyben az 5.helyen végzett.  

Felkészítő tanár: Rasztovich Miklósné 
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SPORT 
                         

 

  

 A versenyző 

neve 

  

 Oszt. 

  

 Orsz. 

  

 Megyei 

  

 Területi 

 

Felkészítő  

nevelő 

Labdarúgás I. korcsoport 

II. korcsoport 

III. korcsoport 

IV. korcsoport 

 

1-2.o 

3-4.o 

5-6.o 

7-8.o 

 1. 

1. 

3. 

1. 

1. 

1. 

2. 

1. 

Varga Zoltán 

Varga Zoltán 

Varga Zoltán 

Varga  Zoltán 

Székely J. labdarúgó 

emléktorna, Szil 

IV. korcsoport 

 

7-8.o   5. 

 

Varga Zoltán 

 

Tavasz -kupa, Kóny 

Kézilabda 

IV. korcsoport 7-8.o   1. Csonkáné B. Judit 

Kézilabda  III. korcsoport 5-6.o  1. 1. Csonkáné B. Judit 

 

Kézilabda IV. korcsoport 7-8.o   1. 1. Csonkáné B. Judit 

Atlétika mezei futás 

csapatverseny 

I. korcs. lány 

I. korcs. fiú    

II. korcs. lány 

II. korcs. fiú 

III. korcs. lány 

III. korcs. fiú 

IV. korcs. lány 

IV. korcs. fiú 

 

 

1-2.o 

1-2.o 

3-4.o 

3-4.o 

5-6.o 

5.6.o 

7-8.o 

7-8.o 

  

 

 

 

 

 

1. 

2. 

1. 

2. 

2. 

1. 

3. 

1. 

Csonkáné B. Judit 

Varga Zoltán 

Csonkáné B. Judit 

Varga Zoltán 

Csonkáné B. Judit 

Varga Zoltán 

Csonkáné B. Judit 

Varga Zoltán 

Diákolimpia—Atlétika 

csapatverseny 

I. korcs. lány 

I. korcs. fiú    

II. korcs. lány 

II. korcs. fiú 

III. korcs. lány 

III. korcs. Fiú 

IV. korcs. lány 

IV. korcs. fiú 

 

1-2.o 

1-2.o 

3-4.o 

3-4.o 

5-6.o 

5.6.o 

7-8.o 

7-8.o 

  

 

8. 

10. 

 

8. 

 

3. 

2. 

2. 

1. 

1. 

3. 

1. 

1. 

1. 

Csonkáné B. Judit 

Varga Zoltán 

Csonkáné B. Judit 

Varga Zoltán 

Csonkáné B. Judit 

Varga Zoltán 

Csonkáné B. Judit 

Varga Zoltán 
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RAJZ 

  

  

  

A versenyző neve 

  

  

 

Osztály 

  

  

  

Megyei 

  

  

  

Területi 

  

 Felkészítő 

nevelő 

 

„ Víz világnapja” Pannon –Víz 

Zrt. rajzpályázata 

 

Márkus Viktória 

 

1.b 

   

1. 

 

 

Nagy Gáborné 

 

Kerékpáros Ifjúsági Kupa 

 

 

Kelemen Enikő 

 

 

8. a 

 

   

 

1. 

 

 

Váradi József 

 

Barsi Ernő megyei  

népdaléneklési minősítő  

verseny 

 

 

 

 

 

 

 

„Tiszán innen—Dunán túl” 

Országos népdaléneklési  

minősítő verseny 

 

 

Telekesi Tamás 

Bagó Veronika 

Hajdú Henrietta 

Bognár Viktória  

Stift Kata 

Benedek Dóra 

Kóczán Cintia 

Nyiri Zoltán 

Tóth Viktória 

     

Szilágyi Júlia    

Nagy Afrodité 

 

Szilágyi Júlia –

Bendes Dóra 

 

Burus Sára –  

Németh Anna  

                   

5.b 

6.b 

5.a 

4.b 

4.b 

4.a 

5.a 

4.b 

4.a 

 

8.b 

7.b 

 

8.b 

8.a 

 

7.a 

7.a 

arany 

arany 

ezüst 

ezüst 

ezüst 

ezüst 

bronz 

bronz 

bronz 

 

arany 

ezüst 

 

ezüst 

 

 

bronz 

 Visy Gáborné 

Visy Gáborné 

Visy Gáborné 

Visy Gáborné 

Kissné P. Anita 

Kissné P. Anita 

Visy Gáborné 

Kissné P. Anita 

Kissné P. Anita 

 

Visy Gáborné 

Visy Gáborné 

 

Visy Gáborné 

 

 

Visy Gáborné 
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A II. Rákóczi Ferenc Katolikus 

Közoktatási Központ lapja 

Felelős kiadó: Fehér Lászlóné 

Szerkesztő: Csonkáné Bertha Judit 

                    

  

9300 Csorna, Andrássy u. 27 

Telefonszám: 96/261-247 

Faxszám: 96/261-247 

E-mail: 

rakoczi@rakoczi.sulinet.hu 

Honlapunk: www.rakoczicsorna.hu 

 

XII. évfolyam 2.szám  

2013. január—június 

Lapzárta: 2013. május 20. 

Készült 300 példányban 

Rákóc(z)ikk 

Téli szél 

Sötét téli napon az utca néptelen. 

Csupán a szél fúj erősen,barátra vágyik szüntelen. 

Egyre dühösebben zúg, feldönt, amit talál. 

Süvít, bőg, kiabál, de társra nem talál. 

Búsan az ágra ül, ereje elhagyja már. 

Egy madárka mellé száll, fázósan tollat ráz. 

Megszólal lágy hangján: - Mért búsulsz, szél komám? 

Talán a nyárra vársz, azért nem fújdogálsz? 

Ne sírj, a tél után tavasz jön, úgy biz ám! 

Sötétség rejtekén moccan a sok növény. 

Kizöldül a világ, virágok és a fák. 

Madárdal hallatán a magány tovaszáll. 

Szél úrfi megbékél, csendesen útra kél. 

Tavaszról álmodik, s szíve megnyugszik! 

Baracskai Gréta 4.b                                                                                                    

Sikeres  pályázat 

A  Móra Ferenc  

regionális  

mese - és versíró 

pályázat díjazottjai: 

 

Kovács Adél 3.b 

Baracskai Gréta 4.b 

Kiss Géza Máté 4.b 


