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A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola azzal a szándékkal szolgálja diákjait 
és azok családját, hogy tanulói az itt eltöltött nyolc esztendő alatt magas szintű képzést kap-
janak és hitükben megerősödjenek.

Iskolai évkönyvünk egy visszatekintés a közösség egész tanévére. A 2012/2013-as tan-
évben az iskola Pedagógiai Programjában kitűztük magunk elé a tíz „T” együttmunkál-
kodásának gondolatát. Tevékenységünk fő célja a tehetség, a készségek feltárása, a szellemi 
kincskeresés. Ennek kulcsszavai: Tanítvány, Tanár, Tanulás, Türelem, Tudás, Társadalom, 
Tehetség, Tradíció, Tisztelet és Törekvés. Ezt az elvet próbáltuk beépíteni a hétköznapok-
ba. Ezekre az értékekre épülő programunkat a gyermekekkel együtt egy nyugodt, türelmes 
és szeretetteljes légkörben igyekszünk megvalósítani. Az „Isteni növésterv” és az „erkölcsi 
hang megkövetése” (Németh László) a magyar pedagógia legnemesebb és leginkább elő-
remutató törekvései szerint annak az Úrnak lehetünk munkatársai, aki a növekedést adja 
– gyermeknek és felnőttnek egyaránt.

A jó iskola egy egész életre meghatározza az ember gondolkodását, életvitelét.

„Útaid, Uram, mutasd meg, …”
(25. zsoltár 2. vers)

Bevezető Gondolatok

Tiszaújváros, 2013. június 27.
Dorony Attiláné

igazgató

Jelképeink

Református címer

Az iskolai nyakkendő
Az év éneke

Iskolazászló
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Felkészült a református iskola 
Mint olvasóink előtt ismeretes, májusi ülésén többek között arról is döntött városunk 

képviselő-testülete, hogy az általános iskola Kazinczy Ferenc telephelyének fenntartói jogát 
és az intézmény által ellátott nevelési-oktatási alapfeladatot átadja a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Egyházközség számára. A Kazinczy hivatalosan szeptember elsejétől lesz egyházi 
fenntartású. Az új tanévre való készülődést nagyrészt ez a változás határozta meg, melyről 
Dorony Attilánét, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (jelenleg még megbízott) 
igazgatóját és Dr. Varga Istvánt, mint fenntartó lelkipásztort kérdeztük.

- Ez a tanév mérföldkő iskolánk és a város életében is, hiszen egy bő féléves tervszerű 
előkészítő munkálkodás után létrejött egy új, egyházi fenntartású intézmény, mely a város 
oktatási palettáját gazdagítja - mondja a lelkész úr.

- A képviselő-testület döntését követően az önkormányzat és az egyházközség közokta-
tási megállapodást kötött, ennek értelmében az egyházközség átveszi, és kimenő rendszer-
ben működteti a jelenleg hatályos pedagógiai programot. Az újonnan induló első osztályok 
számára elkészült a református szellemiségű pedagógiai program. Május 31-i beadási ha-
táridővel az iskola jogszerű működéséhez szükséges dokumentációkat benyújtottuk a Kor-
mányhivatal felé. A működési engedélyt szeptember 1-től megkaptuk, elmondható, hogy 
készen állunk a tanév indítására. Az iskolában 377 tanuló és 52 dolgozó - pedagógusok, 
ifjúsági lelkész, fizikai- és adminisztratív állomány - tevékenykedik majd.

- Milyen változásokat fognak érzékelni a tanulók és a szülők?
- Az átszervezéssel kapcsolatban egy szakértői vélemény is született, mely hangsúlyoz-

za, a tanulók és szülők számára plusz terhet nem jelent az új fenntartású iskola létrejötte 
- válaszol az igazgató. Az intézmény infrastruktúráját tekintve nem lesz változás, hiszen az 
önkormányzat az épületet és az oktatási feladatokat szolgáló ingóságokat is a fenntartó egy-
házközség használatába adta. Ez azt is jelenti, hogy az iskola a gyermekélelmezést, továbbá a 
gazdasági tevékenységet önállóan végzi. A közoktatási megállapodás kitér arra is, hogy az in-
tézmény tanulóit, illetve a szülőket megilletik a továbbiakban is mindazok a támogatások és 
lehetőségek, amelyekre az önkormányzati fenntartású iskolákban jogosultak. Pedagógusa-
ink úgy nyilatkoztak, hogy az új intézményben kívánják folytatni a munkát. Jelentős szemé-
lyi vagy tárgyi változások tehát nem érintik a gyerekeket és a családokat. Az iskola szellemi-
ségét tekintve szeretnénk afféle változást elérni, amely az oktatást és nevelést tekintve csakis 
minőségi fordulatot hozhat. Az intézmény nyitva áll a történelmi egyházakhoz tartozó és a 
felekezeten kívüli minden gyermek előtt. Gondoskodik a helyben lévő történelmi egyházak, 
úgymint a református, a római katolikus, a görög katolikus vallásúak hitoktatásáról.

- Milyen szellemiségű iskolát kívánnak működtetni?
- Olyan keresztyén szellemiségű iskola megteremtését tűztük ki célul, ahol a gyermek 

a legfőbb érték, ahol minden dolgozó felvállalja, hogy ezt a célt szolgálja. Többletet szeret-
nénk adni, a hitre nevelést. Irányt mutatni, amely a tanulók későbbi életében egy biztos utat, 
szilárd jellemet eredményez, hogy kellő alázattal és hittel tudjanak szembe nézni az életben 
a gondokkal. Pedagógiai programunkban arra vállalkoztunk, hogy meghatározzuk jelen-
legi helyzetünket, és terveket szőjünk az előttünk álló időszakra. Nevelési célkitűzéseinket 
együtt kívánjuk megvalósítani a szülőkkel, a nevelőkkel, a gyerekekkel, a fenntartóval és 
a helyi önkormányzattal. Arra törekszünk, hogy diákjaink tudásukkal, magatartásukkal 
becsületes magyar állampolgárokká váljanak, Istenhez, a hazájukhoz hű emberek legyenek. 
Iskolánkban a szülői összefogás mindig is példaértékű volt. Az új tanévre való felkészülés-
ben is sok segítséget kaptunk. Hisszük, hogy az említett célokat együttműködéssel sikerül 
megvalósítanunk.

- Mérföldkő ez a tanévnyitó az iskola életében, s persze az első osztályosok számára is.
- Valóban, hiszen ők lesznek azok, akik az újonnan megalakult református iskolánk ha-

gyományainak igazi megteremtői, azzal együtt, hogy figyelünk arra, hogy minden diákunk 
továbbra is magának érezze az intézményt, szívesen járjon ide. Szeretnénk ezt a jelentős pil-
lanatot azzal is erősíteni, hogy leendő első osztályaink egy-egy fát fognak elültetni az intéz-
mény udvarán, és ők fogják ápolni azokat a nálunk töltött nyolc év alatt. A két első osztály-
ban 48 gyerek kezdi meg tanulmányait a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában. 
Minden jelenlegi és új tanulónknak eredményes, szorgalommal, türelemmel, figyelemmel, 
erővel és jó egészséggel teli tanévet kívánunk, és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
Tiszaújváros önkormányzatának, a képviselő-testületnek és Bráz György polgármester úr-
nak, hogy az iskola nevelőtestületének kezdeményezését, az egyházi fenntartású intézmény 
létrejöttét támogatták. Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai Szak-
mai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól és Hok Csaba igazgató 
úrtól barátsággal válunk el, a későbbi együttműködést megalapozva.
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milyen lesz az új iskola - mondta Zsikin István, akinek két gyermeke is a Kazinczyba jár. 
- Összességében azt mondhatjuk, hogy bízunk a változásban. A pedagógusok is hasonlóan 
vélekednek. - Mindent megtettünk azért, hogy zökkenőmentes legyen az indulás - mondta 
a negyedikes osztályfőnök, Verébné Vincze Adrienne. -  Úgy gondolom mindenre választ 
adtunk, de ha új kérdések merülnek fel, azokra is megpróbálunk hamar választ találni. A 
célunk, hogy a gyerekek örömmel járjanak az iskolába Ők pedig így is tesznek, de egyúttal 
izgalommal is kezdték meg az új tanévet. - Beszéltük az osztálytársakkal, hogy milyen is 
lesz az új tanév - mondta az ötödikes Kovács Marcell -, szerintünk jó, de hogy pontosan 
milyen, azt nem tudjuk. Az ünnepség keretében a diákok műsorral kedveskedtek az egybe-
gyűlteknek, az elsősök pedig a felsőbb évesektől ajándékot és az iskola nyakkendőjét kapták. 
A tanévet az iskola igazgatója Dorony Attiláné nyitotta meg.

Évnyitó a református templomban

- Húsz évvel ezelőtt azt kérdezték, nem lesz túl sok a 400 férőhely a templomban? És lám, 
most nem férünk el - ezzel a gondolattal kezdte a Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola tanévnyitó ünnepségét Dr. Varga István református lelkész. Mint köszöntőjében foly-
tatta, türelmet kér és bizalmat, mert a céljuk az, hogy mindenki örömmel járjon iskolába 
mindazon erények mellett melyet az egyházi iskola adhat. - Bár ez egy kezdet, mégis vala-
minek a folytatása - mondta. - Lorántffy Zsuzsanna 350 éve alapította az első református 
iskolát Tiszaszederkényben és ha leszámítjuk az államosítás éveit, akkor az idei a három-
századik tanév.

A tanévnyitón részt vett többek között  Szőnyi Tamás, a Borsod - Gömör Református 
Egyházmegye esperese, a Hajdúnánási Református Általános Iskola nevében Gacsályi Gá-
bor lelkész, valamint Varga Bertalan esperes és Jeviczki Ferenc parókus is. 

Ugyancsak meghívást kapott az iskola korábbi igazgatója Hok Csaba, a képviselő testü-
let és természetesen Bráz György polgármester.

- Nem a kényszer vitt rá minket, hogy átadjuk az iskolát - mondta köszöntőjében a város-
vezető, - hanem valós igényként merült fel egy keresztény iskola létrehozása városunkban.

A 16 osztály tanulói és tanárai közösen érkeztek az ünnepségre. Szüleik közben azt la-
tolgatták, milyen is lesz az új tanév. - Örülünk, bizakodunk, de egyúttal izgulunk is, hogy 
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A Tiszaújvárosi Önkormányzat már korábban elhatározta azt, hogy a településen helye 
van, sőt szükség is lenne egy olyan oktatási intézményre, amely keresztyén értékeket közve-
tít, és keresztyén keretek között végzi a pedagógiai munkát. Ezt az elhatározást tett követte. 
A településen már régóta jól működő református gyülekezet szolgál és éli az életét, amely 
bekapcsolódott a város vérkeringésébe, és egy idősek otthona fenntartásával bizonyította is 
elhatározottságát és tenni akarását. Így az Önkormányzat a Tiszaújvárosi Református Egy-
házközséget kereste meg azzal a szándékkal, hogy lehetőség lenne az egyik általános iskola 
átvételére. Az egyházközség örömmel fogadta, hogy ezzel bővülhet a gyülekezet missziós 
lehetősége és a megszólítható emberek köre. Maga az átvétel hatalmas munka volt: kérel-
mek, igazolások és megállapodások tömkelege, sok-sok pecsét, aláírás és rengeteg hivatali 
ügyintézés. Mindezek ellenére úgy éreztük, hogy az Úr Isten odafigyel a fáradozásunkra, 
örömmel tekint mindarra, ami most Tiszaújvárosban elkezdődött, hiszen minden olyan 
ékesen és jó rendben zajlott le. Nem volt semmiféle zökkenő, nem volt semmiféle akadá-
lyoztatás, és az intézmény átvétele fennakadások nélkül történt meg az egyházkerület veze-
tőségének hathatós és nagyvonalú támogatásával. Hála az Istennek mindezért!

Az intézmény jelen pillanatban közel 380 tanulóval működik, és 32 pedagógus, valamint 
egy iskolalelkész fáradozik a gyermekek nevelésén. Ők egytől-egyig azok az emberek, akik 
eddig is az intézményben voltak, tehát elbocsátásra, ill. eltanácsolásra egyetlen esetben sem 
került sor. Mindenki maradt a maga helyén – ha fogalmazhatok ilyen egyszerűen. Ez a tü-
relem és ez a békességre való törekvés jellemzi most az iskolánkat. Senkit sem akarunk erő-
szakkal kényszeríteni olyan dolgokra, amiket nem érez a sajátjának, senkit sem akarunk ki-
tenni a társadalmi változások viharos szelének, és leginkább azt szeretnénk elkerülni, hogy 
ebben az amúgy is haragos és egymásra ujjal mutogató világban a rossz hangok és gonosz 
indulatok erősödjenek. Az iskolánk tehát felmenő rendszerben kezdi meg a működését, és 
Isten áldásában bízva munkálkodunk tovább.

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanévnyitó ünnepségére 2012. szeptem-
ber 2-án került sor délután 3 órai kezdettel a református templomban. Ezen az alkalmon dr. 
Varga István, a Tiszaújvárosi Református Egyházközség lelkipásztora hirdette Isten Igéjét, 
és ő biztatva a gyermekeket és szülőket, hogy a szeretettel teli összefogást minden bizonnyal 
megáldja Isten. Ezután nagytiszteletű Szőnyi Tamás, a Borsod-Gömöri Református Egy-
házmegye esperese köszöntötte a gyülekezetet. 

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
Tiszaújvárosban

Gacsályi Gábor, a Hajdúnánási Református Egyházközség lelkipásztora, és mint az ot-
tani református iskola fenntartója, mondta el támogató szavait. Nagy örömmel osztozott a 
jelen boldogságában és a jövőbeni reménységben Tiszaújváros polgármestere, Bráz György 
úr, és ugyanilyen örömmel nyitotta meg az új tanévet Dorony Attiláné, iskolánk igazgató-
ja. Így indult el református iskolaként ez az intézmény, és nagy reménységünk, hogy így 
fog fennállni évtizedek múltán is. Azért, hogy bástya és szószék legyen Tiszaújvárosban, és 
azért is, hogy minél többen induljanak el azon az úton, ami az Úr Jézus Krisztus felé visz 
bennünket. Hiszen a küldetésnyilatkozatunk szerint: „mi arra törekszünk, hogy diákjaink 
tudásukkal és magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká váljanak, valamint Is-
tenhez és hazájukhoz hű emberek legyenek”. Adja Isten, hogy ez valóban így legyen!

Nagy István Károly 
iskolalelkész
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Nyári táborok
England

Last summer I went to England with my school. We were very excited about it. We 
travelled in June and the trip was very long by bus but I liked it very much because we saw 
a lot of beautiful sights, we crossed Germany, The Netherlands, France and we stopped 
in Brussels and Paris. At first we stopped in Germany since we were very exhausted be-
cause of the long bus trip and we stayed for a night in a hostel. I think German people 
are friendly, I liked the food and the sights as well. Next day we continued our trip to 
Broadstairs. We crossed the English Channel by ferry where we took beautiful photos. 
Fortunately, nobody felt seasick. In England the families  waited for us in a car park to 
pick us up and took us home. We stayed there during our holiday. I stayed with one of 
my classmates, Stella. Each member of the family was very friendly with the exception 
of the little boy who was always quarrelling. On the first day we went to the language 
school to write a test. According to the results we were divided into groups. In my group 
there were a lot of German students. We had a new teacher each day and we enjoyed the 
colourful lessons. We played loads of exciting games. After school we went to the seaside, 
walked to a nearby town, danced in a disco, sang karaoke songs in another town, visited 
Canterbury to do some shopping and finally we played bowling with our new friends 
from the language school. Unfortunately, we missed the Dickens-week when local peo-
ple wear old, traditional clothes from the 18th century and you can take pictures with 
them everywhere in town. Before leaving England we went to London for a sightseeing 
tour. We visited Buckingham Palace, Tower Bridge and the London Eye. On our way 
back home we stopped in Brussels for a short sightseeing. The following day we went to 
Paris. This is my favourite city: the Eiffel Tower and the Notre Dame are gorgeous. As the 
journey took two days we slept in a Formula 1 Hotel. We enjoyed our journey so much 
that we would like to return to Broadstairs again and again and again.

Bódis Lea 8.a
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A felejthetetlen balatoni táborozás

A nyári szünetben Balatonlellén töltöttünk egy hetet Csilla néniékkel mi lányok hatan a 
7.a-ból és tizenöten a 3.a-ból .

A szálloda közvetlenül a Balaton partján fekszik, saját stranddal rendelkezik. Ideális 
hely a táborozásra. Az elhelyezésünk fürdőszobás, erkélyes szobákban történt. Ellátásunk 
kitűnő volt, a napi háromszori étkezésből a reggeli és a vacsora svédasztalos megoldással 
történt, nagy örömünkre.

Az augusztusi időjárás 2 nap kivételével kedvezett a szabadidős programjainknak.
A délelőttökön általában a megszokott tábori programok zajlottak: szobaszemle; csapat-

versenyek - amelyek során nagyon sok jó erőt próbáló, rátermettséget bizonyító vicces fel-
adatokat kellett megoldani. Sportversenyek: ping-pong, strandröplabda, zsinórlabda szinte 
mindennap.

Egész héten át mindenki „angyali” szerepet kellett, hogy játsszon egy általa kihúzott 
személynek. Meglepetéseket, emlékezetes pillanatokat, örömöt, jó tettet kellett véghezvin-
nünk. Az utolsó nap pedig név nélkül mutattuk be a párunkat, aki fölött angyalkodtunk és 
készítettünk neki egy dicsérő oklevelet, amire ráírtuk miért volt jó vele együtt táborozni.

A forró napokon legnagyobb élménynek számítottak a vízben töltött délutánok. A für-
dés biztonságos volt a sekély, térdig érő vízben. Többször vízi biciklizhettünk is. Csilla néni 
vízi vetélkedője - amit szintén csapatokban játszottuk - csak fokozta a vidámságunkat. Mó-
kás volt a vízben futni és közben feladatokat végezni. Mindennap vízi aerobikon vettünk 
részt az animátorok vezetésével.

A fás-ligetes, parkosított vízpart kiváló színteret adott a halkereső-pontszerző verseny-
nek, valamint a Számháborúnak, amit szinte minden este játszottunk. Csapatzászlót is 
készítettünk, amelyet nagy elszántsággal próbáltak megszerezni egymástól a sárgák és a 
fehérek. Az egyik indulónk így szólt: 

„Sárgák a kemények,
Fehérek a lepények,

Együtt megyünk nyerni,
Fehéreket leverni!”
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A csúcs talán a Bátorságpróba volt, ami elengedhetetlen eseménye a táborozásoknak. 
Nem egy hagyományos feladatnak nevezhető, ugyanis most az „elrabolt” tanár bácsit kellett 
megkeresni a sötétben a vízparton. A kicsik nagyon aggódtak, alig bírták elfogadni, hogy 
ez csak egy tréfa volt.

Ezen kívül Divatbemutatót szerveztünk a kislányoknak. Mi voltunk a stylistok, divatos 
ruhákba öltöztettük őket, a smink és a frizura sem maradt el, a fiúk pedig zsűriztek. A szüle-
tésnapi meglepetés-buli is nagyon jól sikerült, amelyet szintén mi találtunk ki nagy titokban 
az egyik 9 évesnek. Az esős napokon Activity, Tréfás vetélkedő, Tábor-Faktor, társasjátékok 
töltötték ki az időnket. A versenyekért édességet, apró ajándékokat kaptunk, cukrászdában 
többször fagyiztunk, pizzázni, palacsintázni is jártunk.

Szinte minden este tartottunk Pizsamás discót, és igényeltük alvás helyett a „kibeszélő 
show-t”. A sétahajózás Badacsonyba kellemes nyári élményt nyújtott mindannyiunknak. 
Egy nap ellátogattunk a helyi Afrika Múzeumba is.

Úgy gondoljuk, hogy egy tartalmas, nagyon jó hangulatú, vidám, élményekben gazdag 
hetet töltöttünk együtt. Feledhetetlen napokban volt részünk, melyet ezúttal a többiek ne-
vében is köszönünk Csilla néninek.

Vígh Virág és Zsarnai Petra 7.a      
 

Pusztafalu
Egy meleg nyári reggel 8 órakor az iskola előtt gyűltünk össze, és már nagyon vártuk, 

hogy megérkezzen a buszunk. Kisebb zökkenőkkel tudtunk csak elindulni, de végre si-
került! Hosszabb út után első megállónk a füzérradványi Károlyi-kastély volt, ahol a kas-
télykertben a meredek domboldalon futkároztunk fel és le. Megnéztük a kastély többszáz 
éves fáját, és csoportképet csináltunk a kastély előtt. Rövid utazás következett, és kis idővel 
később már a szobáinkat foglaltuk el az Öreg Bence turistaházban a megbeszélt beosztás 
szerint. Kipakolás után buzgón készítettük a szobáink plakátját. Megnéztük az óriási kertet 
és a patakot. 

Másnap illatzsák készítés, vetélkedők és számháború várt ránk.
A harmadik nap kisvonattal Kőkapura látogattunk. Hazaérve a számháború visszavá-

gója következett, sötétedés után pedig éjszakai kincsvadászatot rendeztünk! Negyedik nap 
a hegyen át felgyalogoltunk a füzéri várhoz, ahol kalodát és más érdekességeket láttunk. 
A hosszú út után fáradtan dőltünk az ágyunkba. Ötödik nap reggel jött a fantasztikus pa-
takmeder-túra, ahol megismerhettük a környező erdőt. Az utolsó napon rövid biciklitúra 
és lovaskocsikázás következett, amin kisebb-nagyobb csoportokra bontva vehettünk részt. 
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Délután a versenyek eredményhirdetésével zártuk ezt a szuper hetet! 
Végül, amikor fel kellett szállni a buszra, integetve búcsúztunk a számunkra oly kedves 

helytől, az Öreg Bence turistaháztól.  

Szabó Lili 5.a
    

SZEP TEM BER

Rajzok és versek az olimpikonoknak
Az idei év egyik legkiemelkedőbb eseménysorozata volt a londoni olimpia. Augusztus-

ban még csak szorítottunk nekik, most viszont élőben találkoztunk velük. A Tiszaújvárosi 
Kajak-kenu és Sárkányhajó Egyesület kezdeményezésére városunkba és a Kazinczyba érke-
zett az olimpiai bajnok Kökény Roland - Dombi Rudolf páros és az úszó Verrasztó Evelyn. 
Elkísérte őket edzőjük, Szilárdi Katalin, valamint Mihók Ildikó, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság  marketing- és kommunikációs igazgatója.  A tanulók nagy lelkesedéssel készültek erre 
az alkalomra. Rajz-, és magyar és angol nyelvű versíró pályázatot hirdettünk. Nehéz volt 
kiválasztanunk az öt legjobbat, akiket az a megtiszteltetés ért, hogy személyesen a bajno-
koktól vehették át a díjat. A díjazott tanulók az alábbiak: Rajzpályázat (alsós): Danó Ádám 
4.b, Sándor Rebeka 3.b, Tóth Eszter 2.b, Sánta Helka 3.a, Borbély Anna 4.b. (felsős): Szabó 
Lilla 7.a, Fedor Eszter 7.a, Tóth Daniella 7.b, Erős Dóra 6.a, Kelemen Bernadett 7.a. Különdíj: 
Pozsa Panna 5.a. Versíró pályázat: angol: Orosz Daniella 6.a, Lencsés Ádám 8.a, magyar: 
Kelemen Bernadett 7.a, Gere Áron és Berkes Viktor 6.a, Tokai Annamária 7.b. Különdíj: 
Ferenczi Viktor, Kéki Gergely, Gazdag Boglárka, Deli Barbara 7.a. Büszkék vagyunk rá, 
hogy Tokai Annamária versét a MOB honlapján ezentúl bárki elolvashatja. Iskolánk va-
lamennyi kajakosa kezet foghatott a bajnokokkal, és a három legjobb sportolónk - Kovács 
Marcell 5.a, Torma Rebeka 8.a, Ferenczi Viktor 7.a - dedikált ajándékkönyvet vett át olimpi-
konjainktól. A tanulók rengeteg kérdésükre választ kaptak. Mind a Tiszaújvárosból indult 
Kökény Roland, mint társa Dombi Rudolf hangsúlyozták, hogy szülői indíttatás és támoga-
tás nélkül nem érhettek volna el ilyen szép eredményt. Meséltek mindennapi felkészülésük-
ről, élményeikről. Azt már mindannyian tudjuk, hogy az olimpiai aranyat nem adnák oda 
a világ minden kincséért sem. Edzőjük, Szilárdi Katalin, aki egyben sportpszichológus is, a 
felkészülésben nyújtott segítségéről beszélt, Mihók Ildikó pedig a sportolók munkáját elő-
segítő előkészítő és háttérmunkáról mesélt. Mindezeket követte a dedikálás és az olimpiko-
nokkal való fényképezkedés. Az élmények hatására több tanulónk jelentkezett a TKKSE-be. 
Külön örömünkre szolgál, hogy a nap folyamán a Tiszaújvárosi Kajak-kenu és Sárkányhajó 
Egyesület elnöke, Juhász Péter és a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója, 
Dorony Attiláné szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy a törvényben előírt feltételekkel 
együttműködnek a „Mindennapos testnevelés” Program megvalósításában.

Makkainé Chmara Marianna
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Az olimpia

 
Az ókori Hellász földjén

Nagyon sokat háborúztak.
De letették a fegyvereket,

Mikor a lángok meggyúltak.
 

Összegyűltek messzi földről
Nagy országok bajnokai,
Athén, Spárta sportolói és

Más városok harcosai.
 

Versenyeztek békességben,
Futottak, birkóztak, dobtak.
A legjobb versenyzők fejére

Olajfa koszorút raktak.
 

Sok év múlva Európában
Feltámadt ismét a gondolat.

Egy francia báró eszébe jutott:
Gyújtsuk meg újra a lángokat.

„Mozdulj a jó irányba!”
Ez volt idén az autómentes nap jelmondata. Az Általános Iskola és Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény szervezte az eseményt és a Kazinczy Ferenc Református Általános iskola 
diákjai is bekapcsolódtak. Először körbesétáltuk a belvárost, majd különböző programokon 
vehettünk részt a Városház téren. Kipróbálhattuk a kajak ergométert, vagy Kettlebell-, RC 
modell- és táncbemutatót nézhettünk. A programok után közösen izgultunk a tombolasor-
soláson, ahol játékokat és sportszereket lehetett nyerni, a fődíj pedig egy kerékpár volt! 

 

 

Azóta is négyévente
Rendeznek egy olimpiát,

Hol emberek milliói
Számolják a statisztikát.

 
Mert a kicsi Magyarország

A sportban már nagyhatalom
Annyi aranyérmet szerzett.
Mint egy egész birodalom.

 
Így üzenik sportolóink:

Emeljük hát fel a fejünk,
Nem vagyunk mi olyan kicsik,

Mint azt sokan mondják nekünk.
 

Mert békében a sport az úr
Hallgatnak a fegyverek,

És dicső győzteseink nevét
Versbe költik emberek.
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Családi nap a Tiszán
Szeptember 28-án egy felejthetetlen délutánt töltöttünk a Tisza-parton. A Kazinczy Fe-

renc Református Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Kajak-kenu és Sárkányhajó Egyesület 
között megkötött együttműködési szerződés értelmében a mindennapos testnevelés óra ke-
retében lehetőségünk nyílt kipróbálni a sárkányhajózást. A csodálatos szeptemberi nyárban 
szüleinkkel együtt élvezhettük az izgalmas programokat. Amíg mi eveztünk, addig szüle-
ink egy nagy üstben finom paprikás krumplit főztek, amit a délután végén a szervezőkkel 
együtt fogyasztottunk el. Kedvet kaptunk a kajakozáshoz. 

Nagyon jó volt, amikor lefröcskölhettük a híd lábát, belelógattuk a lábunkat a Tisza hű-
vös vizébe és hallgattuk a valódi csöndet. Az sem volt baj, hogy csurom vizesek lettünk az 
evezés végére, mert nagyon jól éreztük magunkat. Mindenkinek ajánljuk ezt a programot. 
Evezés közben teli torokból énekeltünk, még egy indulót is költöttünk:

„A kenusok mi vagyunk,
Énekeljük a dalunk,

Itt húzzuk a Tiszán lent,
Soha meg nem unjuk ezt.”

Köszönjük TKKSE!

OK TÓBER

Egy nap alatt a TVK körül
2012. október 11-én került sor a TVK ismeretterjesztő, a kémiát, a műanyagokat és a 

társaságot is népszerűsítő játékos vetélkedő megrendezésére, a TVK Laza Pláza klubházban 
és annak udvarán. A dél-borsodi régió 19 iskolája érkezett az Egy nap alatt a TVK körül 
elnevezésű meghívásos versenyre. Tiszaújváros három csapattal is képviseltette magát. 

A jó hangulatról és a kora reggeli tornáról Bodnárné Bali Krisztina pedagógus és aerobic 
edző gondoskodott. A zenés bemelegítő után a csapatoknak tíz állomáson kellett teljesíte-
niük elméleti kérdésekből. Teszteltük a tanulók tudását környezetvédelemből, kémiából, és 
a körülöttünk lévő „műanyag-világról”. Játékos feladatokkal—íjászat, mocsár-járás, TVK 
duatlon puzzle, logó-festés ki-kicsoda, célba dobás big-bag zsákba - vártuk a gyerekeket. 
A program színvonalas lebonyolításában fontos szerepet töltött be a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola tantestülete. Soltészné Szörfi Anikó pedagógus kreatív ötletei-
vel tette színesebbé a rendezvényt. Verébné Vincze Adrienne tanár néni segédletével a 4.b 
osztály nebulói is buzdították a résztvevőket és gondoskodtak arról, hogy a részeredmé-
nyek eljussanak a zsűri kezébe. A TVK szakemberei és a meghívott neves sportolók, mint 
Sebestyén Júlia, Rakusz Éva és Németh Csaba is segédkeztek az állomásokon, pontozták 
a gyerekek teljesítményét. Meghívást kapott Simon László, a Hermann Ottó Múzeum ré-
gésze, Regős Zsolt, a Miskolci Nemzeti Színház karnagya, és  Némethné dr. Sóvágó Judit a 
Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének docense is. Az eredmények összesítése alatt a bingó 
játék ismét nagy sikert aratott a gyerekek körében. 

A program során az összes résztvevő egyenként és csapatonként is a fényképezőgép elé 
állhatott Etillával és Propillával. A kiváló hangulathoz hozzájárult Ramocsa Emese, a Mis-
kolci Nemzeti Színház színművésze is, aki Cukor bohócnak öltözve szórakoztatta a gyere-
keket és gyártotta a lufi-állatokat.

A TVK mindig is elkötelezett volt a környezetvédelem iránt és kötelességének érzi, hogy 
a birtokában lévő tudást továbbadja és megtanítsa az elkövetkező nemzedéknek. Céljuk 
az, hogy a mai fiatalok is megtanuljanak úgy bánni a környezetükkel, hogy azt majdan az 
unokáik is tudják használni. Az elméleti feladatokat úgy állították össze, hogy a megoldás 
közben játszva tanulhassanak olyanokat is,  amilyenek nincsenek benne a tankönyvekben. 
A gépjárműgyártástól a futófelszerelésen át az élet szinte minden területével megismerked-
hettek itt a versenyen, mindeközben igyekeztek bemutatni azt is, hogy a műanyag termékek 
mennyire kikerülhetetlenek a mindennapjainkban. A kémia tantárgy népszerűsítése is célja 
ennek a rendezvénynek, ezért is csempészték be az állomásokra a látványos kémiai kísérle-
teket, hogy minél több gyerek megszeresse ezt a tudományágat, és minél többen válasszák a 
jövőben ezt az irányt továbbtanulásuk során.

5.a  osztály     5. b osztály    
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Úgy gondoljuk valamennyi résztvevőhöz közelebb került a TVK „világa”. A meghívott 
vendégek, a diákok, a szervezők remekül érezték magukat ezen a délutánon. Reméljük min-
denki elégedetten gondol vissza a nap sikereire!

Verébné Vincze Adrienne, Soltészné Szörfi Anikó
 

Iskolazászló a Kazinczynak

A reformáció emléknapja alkalmából rendezett ünnepségen zászlót adományozott 
Tiszaújváros önkormányzata a település első egyházi fenntartású oktatási intézményének, 
a  Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolának. Az együvé- és a közösséghez tartozás 
jelképét a református templomban adta át Bráz György polgármester a fenntartó képviselő-
jének, dr. Varga István lelkésznek. Az ünnepi istentiszteleten Luther Mártonra és a reformá-
cióra emlékeztek, hiszen csaknem 500 éve indult el Németországból a reformáció. Luther 
Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én  függesztette ki a wittenbergi templom 
kapujára 95 tételét. Luther célja többek között az volt, hogy betiltsák a bűnbocsánat cédulá-
kat, lefordítsák a bibliát anyanyelvre és megújítsák a katolikus egyházat. Iskolánk 3.a osztálya 
ünnepi műsorral készült erre a jeles napra, versekkel, dalokkal hozták közelebb hozzánk ezt 
a fontos eseményt. Az ünnepség végén a szülői közösség és az iskola dolgozói egy díszkötésű 
bibliát és 36 daloskönyvet adományoztak az iskolának. Az egykoron Tiszaszederkényben 
szolgáló nyugalmazott esperes id. Virág Sándor saját készítésű fafaragásokkal ajándékozta 
meg az intézményt. Az ünnepség alkalmával emléktáblát is avattak, mely az iskola homlok-
zatán hirdeti, hogy egykoron Lorántffy majd Kazinczy nevét viselte az intézmény.                

Köszönet és hála 
„Minden jó adomány és minden ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá…” 

/Jakab 1,17/ 

Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik segítették a Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskola első lépteit, adományaikkal ünnepibbé tették zászlóavató 
ünnepségünket. Oláh Dezső, a tiszaszederkényi református gyülekezet presbitere adomá-
nyaként, id. Virágh Sándor, nyugalmazott református esperes úr két művészi fafaragványa 
méltó módon őrzi városunk önkormányzatától kapott lobogónkat. Szülői felajánlásból isko-
lánk homlokzata megújult, és az elődeink emlékét őrző márvány emléktábla is méltó helyre 
került.  Iskolánk szülői közössége 36 darab énekeskönyvvel, tanáraink pedig egy díszkötésű 
Bibliával teszik lehetővé, hogy diákjaink a legeredetibb forrás, „a könyvek könyve” segítsé-
gével kapjanak útmutatást, tájékozódjanak mindennapjaikban.

Dorony Attiláné
igazgató

Szépül a Kazinczy udvara 

Tuját, borostyánt és virágot ültettek a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ud-
varára. A fásításban nem csak a diákok segédkeztek, hanem a szülők, nagyszülők és a pe-
dagógusok is. 
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Esperesi látogatás
    A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában tett látogatást id. Virág Sándor 

nyugalmazott esperes. Az egykoron itt szolgáló lelkésznek Bráz György polgármester, a he-
lyi református egyházközség vezetője és az iskola fenntartója Dr.Varga István és az intéz-
mény igazgatója Dorony Attiláné mutatta be a város első keresztény iskoláját. Az esperessel 
a hitéletről és az egyházi iskolákról beszélgettünk.  Id.Virágh Sándor 1981 és ’84 között szol-
gált Tiszaújvárosban. Pontosabban Szederkényben, hiszen akkoriban még csak egy temp-
lomunk volt, a faluban. De nem csak isten házában terjesztette a hitet, a városi bérházi la-
kásokba is kijárt, merthogy volt rá igény. Jó irány az, hogy egyre több egyházi iskola, óvoda 
alakul szerte az országban. Jó, hiszen nem is olyan régen a gyerekek azért nem jártak temp-
lomba, mert a szülők sem. Volt olyan idő, hogy a nagyszülőt kicsúfolták, mert imádságra 
tanítja az unokáját, mondván, a  nagyi ne akarja megtanítani a gyereket a miatyánkra meg a 
tízparancsolatra. Pedig ez egy fontos dolog és iránymutató lehet. Egy gyermek személyisége 
lelkiekben is több lehet a vallásos neveltetés által, főleg úgy, ha nem csak van Bibliája, hanem 
gyakorolja is a Biblia igazságait. Ezt a tanulást pedig  az iskolában kell elkezdeni.

 

Örömet szerezni jó!

Ebben a tanévben az osztályunk két alkalommal is ellátogatott a Nikodémus Idősek Ott-
honába. Ősszel a Reformáció napján kis műsorral leptük meg az ott lakó idős embereket. 
Énekeltünk, verset mondtunk, melynek nagyon örültek és hálásak voltak érte. Májusban 
köszöntöttük az Otthonban lakó édesanyákat, nagymamákat, dédiket. Megható műsorunk 
mellett saját készítésű ajándékokkal kedveskedtünk nekik. Verseink, dalaink kifejezték sze-
retetünket. Imáinkban egészséget, áldást, békét, fényt, meleget kértünk számukra, hogy 
még boldogan élhessenek sok-sok évig.

Petrényi Panna, Pék-Szentgyörgyi Ádám 3.a
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Kirándulunk!
A 2. a és 2. b osztály egy napsütéses, őszi szombat reggelen buszra ült, s meg sem állt a 

Csanyik –völgyig. Ekkor kezdődött igazán a túra, amit természetesen megelőzött egy ala-
pos reggeli a teherbírás fokozása érdekében. Majd indulás a Kecskelyukhoz! Természetesen 
több látnivalót is útbaejtettünk. Megfigyeltük az őszi erdő színeit, a természet változását.  
Megküzdöttünk az ösvényre dőlt fatörzsekkel, megmaradt sáros-vizes árkokkal, s nem 
utolsósorban, az itt-ott még felbukkanó csalánnal. Hallgattuk a patak, halk csobogását, s 
a közelgő hideg előtt még nagyokat füttyentő madarakat. Jókedvűen érkeztünk célunkhoz, 
a Kecskelyukhoz. Elemlámpákkal felszerelkezve indultunk a sötétség meghódítására, s 
biztonság kedvéért jó nagyokat kurjongattunk, ha netalán egy-két kecske beszorult volna, 
idejében fel tudjon készülni érkezésünkre. Visszafelé a Lillafüred felé húzódó hegygerincen 
vezetett az utunk. Megmásztuk a Molnár-sziklát, majd egy kis kitérő után a Király-kútnál 
letelepedtünk. Újból feltöltöttük tápanyagraktárainkat, majd egy hatalmasat játszottunk. 
Hazafelé a buszon a szokásosnál jóval csendesebbek voltunk, a lábunk fáradtsága lehalkí-
totta beszélőkénket is. Az iskola előtt várakozó szüleinknek már izgatottan meséltünk az 
élményeinkről, s megígértük, hogy legközelebb az egész családnak megmutatjuk a Kecske-
lyukat.

 

 NOV EM BER

Csendes nap - a reformáció
„…hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.”

1Tim 2,2

Mai rohanó világunkban különösen nagy szükségünk van arra, hogy időnként elcsen-
desedjünk, magunkra és másokra figyeljünk, s meghalljuk a lélek szavát. Régen mindennek 
megvolt a maga ideje... „…a születésnek… a halálnak, … az ültetésnek… az építésnek...a 
keresésnek,… a megőrzésnek,..a hallgatásnak és ideje a szólásnak.” /Ószövetség - Prédikátor 
könyve/ A munkáé volt a hétköznap, de a vasárnapot Istennek, az ünnepnek szentelték. A 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanárai először novemberben tapasztalhatták 
meg a csendes nap hasznosságát. Reggeli áhítatot tartott Dr. Varga István fenntartó lelki-
pásztor, majd ismertette a Magyarországi Református Egyház által fenntartott református 
iskolák legfontosabb célját, feladatait és betekintést nyerhettünk az évszázadok során ki-
alakult hitbeli örökségbe és pedagógiai kultúrába is. Ezt követően iskolalelkészünk, Nagy 
István Károly tartott képes bemutatót „A gyermek és adottságai – Isten ajándéka” címmel a 
keresztyén nevelés fontosságáról. E két nagyszerű előadás közé kerültem én, az egyszeri tör-
ténelemtanár. Igyekeztem tudásomhoz mérten, nem történelem szakos kollégák számára is 
élvezetesen előadni, hogy ismereteim szerint mi is igazából „A reformáció hagyatéka” Az 
egyetemes és a magyar történelmi áttekintés és a reformáció legmeghatározóbb személyi-
ségeinek bemutatása után fontosnak tartottam hangsúlyozni azt, hogy mi is ebből az örök-
ségből élünk, hiszen a könyvnyomtatás, az irodalmi nyelv kialakulása, az újabb és újabb 
iskolák alapítása talán a legfontosabb hagyaték – a hit általi üdvözülés mellett. 

„Mi haszna van az embernek a fáradságából?” …”Ami történt, régen is megtörtént, és 
ami lesz, az is megesett már, és Isten megújítja azt, ami elmúlt.”

Makkainé Chmara Marianna 
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Kirándulás Szederkénybe
A Hamvas Béla Városi Könyvtár lehetőséget adott a Kazinczy-s tanulóknak arra, hogy 

eltölthessenek egy kellemes délutánt a „Villa Scederkyn” Tájházban. Az utazás alatt min-
denki arról beszélt, milyen izgalmakat tartogat számunkra a „házigazda”. A kerítéstől nem 
messze egy kerekes kút, egy ágas és egy szekér idézte meg a múltat. Mikor beléptünk a régi 
házba, csodálkoztunk, hogy nincs előszoba, hisz azonnal a konyhában találtuk magunkat, 
ahol furcsa konyhai eszközökkel ismerkedtünk meg. Újdonság volt számunkra a csigatészta 
készítő és a köpülő. Onnan jobbra haladva a lakószobába léptünk, balra pedig a vendégek 
számára fenntartott tisztaszoba fogadott minket. A vezetőnk - Fanni néni - elmesélte, hogy 
különböző babonák fűződtek az ott található tárgyakhoz. Például, ha éjfélkor belenéztek a 
tükörbe, meglátták az ördögöt, vagy ha üresen ringatták a bölcsőt, a babona szerint a ház-
nál lévő gyerek meghal. Megismertük a székely-magyar rovásírást, amellyel megpróbáltuk 

a saját nevünket leírni, majd az összekevert lapokból a társaink nevét próbáltuk kitalálni. 
Érdekes élmény volt, amikor egy kis időre a régészek bőrébe is bebújhattunk: kesztyűt húz-
tunk, ecsetet fogtunk, és óvatosan ásva próbáltuk a homok közé rejtett tányérdarabkákat 
megtalálni. A program zárásaként elsétáltunk Lorántffy Zsuzsanna szobrához, ahol meg-
tekintettük Szederkény régi címerét is. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a délutánon, és 
reméljük, hogy máskor is eltölthetünk ott ehhez hasonló kellemes órákat.

Rácz Boglárka, Danó Ádám 4.b
  
 

Halloween
Ezen az őszön a mi osztályunk feladata volt a Halloween megszervezése. Az egész osz-

tály részt vett a délelőtti programok lebonyolításában. Az iskola minden szintjén állomáso-
kat helyeztünk el különböző izgalmas és rémisztő feladatokkal. A jutalom minden feladat 
megoldásakor cukorka volt, amit megehettek vagy más feladatoknál beválthattak.

Az első állomás a Boszorkánykonyha volt, ahol tejszínhabos virsli volt a főfogás, a desz-
szert pedig ketchupos, mustáros, tormás, banános finomság volt háztartási keksszel. Aki 
ezek után megszomjazott, ellátogathatott a Boszorkány bárba. Itt lombikokban kevert furcsa 
italokat kóstolhatott meg, melyeknek legalább olyan furcsa volt az ízük, mint a kinézetük.

Nagy népszerűségnek örvendett a Jósda. Itt két jósnő jósolt a vállalkozóknak kártyából. 
A ’nyúlj bele, ha mersz’ állomáson a fiúk állítottak össze egy különlegesen undorító keve-
réket, ahol a résztvevők kétszer is meggondolták, megéri-e az a cukor a ’varázskutyulékba’ 
nyúlást. A következő állomás a visszatérő zsákba macska volt. Aki 10 cukorkát összegyűj-
tött az előző állomásokon, zsákbamacska csomagot húzhatott. Minden féle vicces figurá-
kat, kiskönyvtől a fogkeféig lehetett itt megnyerni. Újdonság volt az előző évekhez képest a 
’Rémfényképezés’, ahol a gyanútlan betérőket megijesztették, mialatt gyors fénykép is ké-
szült. Persze az ijedtség után cukorka járt, hogy senki ne távozzon rossz emlékkel. A teto-
váló szalonban két ügyes kezű lány festett az alsósok kezére a kiválasztott alkalomhoz illő 
mintákat. Az ’almahalászat’ során lavórból kellett az almákat szájjal kihalászni sok nevetés 
és prüszkölés között.
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Az egész nap programját színesítette még az ’osztályszörny’ verseny, melyben minden 
osztály elkészítette a saját kisebb-nagyobb szörnyetegét. Ezek a lények fogadták a kapuban 
az iskolánkba látogatókat. Természetesen nem maradhatott ki a hagyományos jelmezver-
seny és a tökfaragó verseny sem, ami évről-évre számos jelentkezőt vonz.

A nap lezárásaként kisorsoltuk az előzetesen eladott tombolákat, melynek a számos vic-
ces ajándék mellett a főszereplője a koponya alakú torta volt. 

A több napig tartó készülődésnek végül meg volt az eredménye, mert nagyon gyorsan 
elrepült a nap és mindenki „borzasztóan” jól érezte magát.

   Sági Lilien 7.a
    

DECEM BER

Mikulásvárás az 1 .a-ban
A téli hideg beköszöntével mindenki szívébe örömmel teli várakozás és melegség 

költözik. Minden évben nagyon várjuk a mikulást. Igyekszünk jól viselkedni, jobban 
odafigyelni társainkra. Rejtett kívánságainkat, vágyainkat rajzzal, rövid írásokkal fo-
galmazzuk meg. A tanító nénik segítségével verseket, dalokat tanulunk, így gyorsabban 
telik a várakozás.

A várva várt napon ebéd után kopogásra lettünk figyelmesek. Csengős botjával betop-
pant a Mikulás.  Megilletődötten, kissé ijedten verssel, dallal köszöntöttük. Üdvözlő műso-
runk után a Mikulás bácsi egyenként szólított minket és a tanácsok, dicséretek, intelmek 
elmondása után hatalmas zsákjából édesség csomaggal ajándékozott meg minket. Rövid 
idő múlva távozott, de előtte még megígérte, hogy a következő évben is ellátogat hozzánk. A 
tanító nénik játékos feladatokkal készültek, melyben volt csokievő verseny, Puzzle, székfog-
laló játék. A versengések alatt finom házi süteményeket, üdítőket fogyaszthattunk. Nagyon 
gyorsan elrepült az idő, hiszen remekül éreztük magunkat. Bízunk abban, hogy a Mikulás 
bácsi betartja ígéretét és jövőre is ellátogat iskolánkba. Megígérjük, hogy jók leszünk és csil-
logó szemmel, őszinte örömmel várhatjuk őt vissza. 

Tibáné Mészáros Éva
tanító
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Kedves Mikulás!
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is ellátogattál hozzánk a 2.a osztályba. A tanító nénikkel 

együtt izgatottan vártunk. Feldíszítettük az osztálytermet és a folyosót, valamint kis dalo-
kat és mondókákat tanultunk a tiszteletedre, nem csak magyarul, hanem angolul is.

Eljött a várva várt nap. Szép ruhába öltöztünk, és kora délután meg is hallottuk a csen-
gőd csilingelését.  Dallal fogadtunk, majd névsor szerint szólítottál minket. Dominika volt 
az első és Zsombor zárta a sort. Mindegyikünkhöz volt pár szép szavad, jó tanácsod és 
egy-egy kis ajándékod. Én is megfogadtam jó tanácsod, azóta sokat mosolygok.  A csoki 
is már aznap elfogyott. Dallal köszöntünk el tőled.

Tudtad, hogy Miss Sue-nak ez volt az első igazi Mikulása? Ő is nagyon örült a Tőled 
kapott ajándéknak.

Köszönjük, hogy meglátogattál minket. Jövőre is nagyon várunk. Akkor a 3. a osztályt 
keresd majd. Megígérjük, hogy addig is nagyon jók leszünk (legalábbis próbálkozunk ). 
A következő eljöveteledig Miss Sue hazaköltözik Oklahomába és Erzsike néni nyugdíjba 
vonul, ezért kérlek szépen, ne felejtsd el meglátogatni őket a saját otthonukban.  
  

Szeretettel a 2. a osztály nevében:
Kiss Gábor Botond

Mikulásvonattal Meseországban
Decemberben a Télapó elhozta nekünk meseország legnépszerűbb lakóit, akikkel Lilla-

füreden találkozhattunk. A Mesebirodalomba feldíszített Diósgyőri Mikulásvonat szállított 
bennünket. Az utazás során vidám játékokkal szórakoztattak minket a krampuszok. A va-
rázslatos birodalomban a nagyszakállú Télapó köszöntötte az odaérkezőket, majd további 
mesefigurák bekapcsolódásával egy izgalmas, interaktív játék vette kezdetét. Találkozhat-
tunk a füllentős Pinokkióval, az ogre családdal: Shrekkel és Fiónával, a cserfes Szamárral, 
a Százholdas pagony hőseivel, Aprajafalva törpjeivel, az erdő orvosával, Doktor Bubóval, 
Süsüvel. A szereplők a mese megelevenítése közben sokszor énekeltek, táncoltak és folya-
matosan bevonták a gyerekeket is, akik mindig őszinte örömmel segítettek a kalamajkába 
került hősöknek.

Az önfeledt játék végén a Télapó zenélő kincses ládájából mindenki megkaphatta a várva 
várt csomagot. A látványos díszlet, a színpompás környezet, a program kellemes kikapcso-
lódást biztosított a gyerekek és a szülők részére is.

Marjánné Bacsó Csilla 
és a 3.a osztály



34

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola évkönyve ◆ 2012/2013. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola évkönyve ◆ 2012/2013.

35

   Adventi „turné” az 5. b-vel
 

    Várakozás, készülődés, forgatag. – mondják legtöbben az advent szó hallatán. Nekünk 
azonban egészen más dolgok jutnak az eszünkbe. Például ilyenek: próbák, izgalom, fellépés, 
sürgés-forgás, izgatottság, szereplés.
Csomagolás, adománygyűjtés, jótékonysági vásár, újabb próbák………
Ismét színpadon az 5.b. 

Számunkra így telt az advent. Nem volt megállás, de mi ezt egy kicsit sem bántuk. Téli 
ünnepek című zenés műsorunkkal bejártuk az egész várost.

Jöttünk-mentünk, beöltöztünk, lelkesen hoztuk- vittük a kellékeket, jelmezeket egyik 
helyszínről a másikra.  Ebbe talán egy kicsit bele is fáradtunk. Valakinek támadt is egy 
nagyszerű ötlete, hogy jó lenne egy busz.

TURNÉ BUSZ! Ami könnyedén elszállítana minket Mikulás puttonyával, szánkójával, 
ajándékaival, na és féltve őrzött basszusgitárjával a fellépéseinkre. Buszt azt persze nem 
kaptunk, így be kellett érnünk szüleink autójával, akik lelkesen hoztak-vittek sikereink 
helyszínére. 

Turnénk 1. állomása a Városház tér volt. A táncoló hóemberek, a gitározó Télapó és 
krampuszai, a szánkón érkező karácsonyfa és a vidám kéményseprők nagy tetszést arattak 
a városlakók körében. 

Második fellépésünket nagy izgalommal vártuk, hiszen most a Nikodémus Idősek Ott-
honában szerepeltünk. Kicsit tartottunk attól, hogy modern műsorunknak milyen fogadta-
tása lesz az idősebb korosztály körében. Felesleges volt izgulnunk, mert a rocker Mikulás és 
gitározó krampuszai itt is nagy sikert arattak. Mindemellett nagyon kedves vendéglátásban 
volt részünk. Finomabbnál finomabb sütik, ízletes szaloncukrok és csokoládé volt szereplé-
sünk jutalma.

Az iskolai karácsonyi ünnepségen léptünk fel utoljára. A saját közönségünk előtt már 
boldogan, felszabadultan táncoltunk a színpadon. Ekkor azonban már semmit sem vártunk 
jobban, mint a téli szünidőt, a jól megérdemelt pihenéssel. Mozgalmas, izgalmas, esemé-
nyekkel teli időszak volt ez számunkra. Jó érzéssel töltött el minket, hogy sok embernek 
szereztünk vidám perceket és tettük örömtelivé a várakozás időszakát.

Bodnárné Bali Krisztina és
az 5.b osztály tanulói
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Karácsonyi ráhangolódás gyermeki énekszóval 
 
Városunk lakói együtt élték meg a várakozás meghitt örömét. A római katolikus temp-

lomban immáron 16. alkalommal zengtek a mennyei énekek az adventi hangversenyen. 
A szent hely zsúfolásig megtelt kedd este, amikor csaknem 200 általános- és középiskolás 
gyermek adott újra koncertet. A  padsorok mind megteltek tiszaújvárosi lakosokkal. Akik-
nek nem jutott hely, azok a bejáratnál állva hallgatták az énekeket. Egy egész város készült 
lélekben a karácsonyi ünnepekre. A meghitt hangulatú koncerten mindenkit megérintett 
a várakozás öröme. Fülöp György alpolgármester, Kiss Zoltán, a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány elnöke, és Varga Bertalan, római katolikus esperes köszöntötte a rendezvény 
résztvevőit. 

Az Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola alsó- és felső tagozatos tanulói együtt nyitották meg a hangver-
senyt, majd az Eötvös József Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium kórusa következett. 
Az iskolák karvezetői a hagyományokhoz híven idén is összeálltak egy dal erejéig. Mozart, 
Bárdos Lajos, Casciolini dallamai is felcsendültek, de az idei repertoárban volt néger spiri-
tuálé és Wolf Péter híres Ave Maria feldolgozása sem hiányozhatott. „Dicsőség mennyben 
az Istennek!” Zengték az általános- és középiskolás diákok az összkari zárómű előadásakor. 
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány által hosszú évekkel ezelőtt életre hívott rendez-
vényre több száz diák, rokon, ismerős, városlakó látogatott el most is. Egy hangverseny, 
amely megnyugvást jelenthet a nagy karácsonyi rohanás előtt, amely, ha csak egy rövid 
időre is, de összehozza az embereket, és békét teremthet a szívekben. A hagyomány folyta-
tódik. Tiszaújváros adventi hangversenyét jövőre ismét megrendezik. Városunk vezetősége, 
a pedagógusok és diákok, Varga Bertalan plébános és nem utolsó sorban a Tiszaújvárosi 
Mecénás Közalapítvány segítségével.

 Együtt zenéltek, énekeltek 
 
December 10-én második alkalommal rendezte meg a Kazinczy Ferenc Református Ál-

talános Iskola a Zenélő Udvar koncertsorozatot Ezúttal a Derkovits Kulturális Központ adott 
helyet az előadásnak. Advent időszakát éljük, szívünk teli várakozással, ilyenkor igyekszünk 
a lelkünket is felkészíteni karácsonyra. Ez alkalommal diákok és tanárok kaptak ajándékot 
a Kazinczy Gyermekei Alapítványtól. A pécsi Szélkiáltó együttes adott színvonalas, szívet 
melengető koncertet. A gyerekeknek különösen az előadás interaktív jellege tetszett, hogy 
közösen zenélhettek, énekelhettek a művészekkel. Csodálták a zenészek hangszeres tudását, 
akik felnőttként együtt játszottak velük. Vidám, fergeteges hangulat töltötte be a termet, jó 
volt ilyen módon is készülni a karácsonyra, érezni az advent hangulatát. Azt, hogy milyen-
nek látták a gyerekek az előadást Lapostyán Fruzsina 4.a osztályos tanuló így mesélte: - A 
zenekar négy férfi tagja különböző hangszereken játszott. Nekem a furulya, a hegedű, a 
gitár és a kereplő hangja tetszett a legjobban. Adventi, karácsonyi dalokat énekeltek, szinte 
mindegyiket ismertük. Az osztályunkból két gyereket is felhívtak a színpadra segíteni a 
zenekarnak. Közösen énekelhettünk, zenélhettünk velük. Találós kérdéseket is tettek fel, a 
megfejtést egy-egy dal rejtette. Nagyon jól éreztük magunkat, mindnyájan örültünk ennek 
az adventi meglepetésnek. Az iskola köszönetét fejezi ki Tiszaújváros önkormányzatának, 
hogy a rendezvényt támogatta.

Kocsis Katalin Ildikó
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Adventi jótékonyság
Első ízben szervezett adventi jótékonysági vásárt a református egyház, hogy intézményei 

számára adományt gyűjtsön. A református templomkertben felállított asztalok mellett az 
egyházközség tagjai, a Nikodémus Idősek Otthonának dolgozói, lakói és a Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola pedagógusai, szülői árultak, vagy vásároltak, kinek - kinek 
kedve szerint. Az adventi jótékonysági vásáron iskolánkból összesen 100 tanuló, illetve csa-
lád képviseltette magát felajánlással, árazással, árulással vagy pakolással. Bár kellemetlen 
hideg és szél fogadta az érdeklődőket, ennek ellenére folyamatosan érkeztek a vásárlók. 

A hidegben jólesett egy-egy pohár meleg tea is. Lehetett vásárolni plüssfigurát, akár hár-
mat 100 forintért, vagy könyvet, babaházat, nagyítót netán nadrágot, vagy pulóvert. Dudás 
Gabriella 3. b osztályos szülő szerint: Nem is az a lényeg, hogy mit találunk. Nekem van egy 
keretem, amit tudom, hogy el akarok költeni, mert ezáltal segíthetek. A napnak az egyik 
fontos eleme, hogy adományokat gyűjtsünk - mondta Uzsoki Aranka lelkész -, de ugyan-
ennyire fontos, hogy megismertessük a közösséget, összehozzuk az embereket, hiszen a ka-
rácsonynak, az adventnek ez az egyik legfontosabb üzenete. 

Iskolánkban december 14-én fejeződött be az a cipősdoboz akció, amelyet Nyilas Misi 
karácsonya néven indított a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az országban lévő har-
minc gyűjtőpont egyike volt az iskola, ahová az egy hónapos gyűjtés során 325 doboz ér-
kezett. Ez az iskola 380 fős létszámát tekintve nagyon szép teljesítmény. Megmozdultak a 
diákok, a szülők, a tanárok és a gyülekezeti tagok is. A cipős dobozokba ruhaneműt, édessé-
get, játékot, könyvet, tisztálkodási szert és írószert tettek. Az ajándékok mellé egy személyes 
üzenet, karácsonyi jókívánság is került. A gyerekek elmondták, bár némelyikük nehezen 
vált meg megunt játékától vagy könyvétől, mégis jó szívvel adták, mert tudták, hogy egy 
szegény vagy árva gyerek nagyon fog neki örülni karácsonykor.

A nevükben is köszönjük!

Csehovicsné Guba Adrienn



40

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola évkönyve ◆ 2012/2013. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola évkönyve ◆ 2012/2013.

41

Az igazi karácsony a lélekben születik 
Színvonalas műsor, igazi karácsonyi hangulat – ennek lehettek részesei azok, akik hétfőn 

délután ellátogattak a tiszaszederkényi Művelődési Házba. A „Szederkényi gyertyagyújtás-
ra” zsúfolásig megtelt a művelődési ház nagyterme, udvara, ahová mindhárom városrészből 
érkeztek vendégek. Dr. Varga István lelkész köszöntőjében elmondta, az egyház és a város is 
mindent megtesz azért, hogy szép legyen a karácsony, nagyon sok program közül választ-
hatnak az érdeklődők, gondoljunk csak a Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozatra, 
kérdés azonban, hogy mindebből mi marad. - Ez nem csak egy ünnep, sokkal több annál 
– mondta dr. Varga István -, a karácsony egy mosoly, az öröm, amikor felhív valaki, akivel 
már rég nem beszéltünk. Az igazi karácsony mindig a lélekben születik. - Azt kívánom, 
hogy legyen békesség, ez a legszebb, a legtöbb, amit adhatunk egymásnak – mondta Bráz 
György polgármester -, de ehhez mindenkinek tennie kell. Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete elkötelezett abban, hogy olyan városban éljünk, ahol békesség és 
szeretet van – tette hozzá. A köszöntők után Szederkény gyertyájának lángja is felgyulladt, 
majd a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 6.a osztályos tanulói léptek fel ,,A kék 
madár” című produkcióval. Ezt követte a Gyertyák tánca, amelyet amatőr szereplők vittek 
színpadra. Karácsonyi énekek Borbély Károlytól, pezsgős koccintás, a fenyőfa ünnepélyes 
kivilágítása és egy kedves ajándék – így zárultak a Szederkényi gyertyagyújtás programjai.

 

Egy nap a Debreceni Református Kollégium diákjaival 
2012. december 16.

Iskolánk 7. és 8. osztályos tanulóinak lehetőségük nyílt arra, hogy egy napot eltölthes-
senek a Debreceni Református Kollégium 11. évfolyamos diákjaival. Debreceni vendégeink 
azért érkeztek városunkba, hogy 
egy műsorral kedveskedjenek 
tiszaújvárosi református testvére-
iknek az adventi rendezvénysoro-
zat keretein belül. A debreceni diá-
kok 8 órakor érkeztek iskolánkba, 
ahol finom kenyérlángos reggelivel 
vártuk őket. A reggeli elfogyasz-
tása után közösen bebarangoltuk 
az épületet, majd hangulatos ko-
sárlabda meccs vette kezdetét a 
tornateremben. Meglepetésünkre, 
a református kollégium diákjai 
ugyanolyan gyerekek, ifjú felnőt-
tek, akik szeretik a játékot, mint 
mi. Attól tartottunk, hogy nagyon 
komoly, tartózkodó középiskolás-
ok érkeznek majd, akikkel nagyon 
nehéz lesz kapcsolatot teremteni. 
Ezzel szemben sokat nevettünk, 
viccelődtünk és jókat beszélget-
tünk az „idősebbekkel”. Az iskolá-
ból a tiszaszederkényi református 
templom felé vették útjukat, ahová 
mi nem kísértük el őket, hanem a városi református templomban találkoztunk velük újra, 
ahol az istentisztelet után karácsonyi műsorral lepték meg a tiszaújvárosi református közös-
séget. Gyönyörű volt. A műsor után azok a kazinczysok, akik már korábban jelezték, hogy 
szívesen vendégül látják a debreceni diákokat ebédre, hazamentek ebédelni. A finom ebéd 
után a Tiszaújvárosi Strandfürdő elé kísértük vendégeiket, ahol egy hangulatos délután el-
töltése után a kollégisták fáradtan, de telve szép emlékekkel, hazatértek Debrecenbe.

Gerőcsné Berkes Judit



42

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola évkönyve ◆ 2012/2013. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola évkönyve ◆ 2012/2013.

43

Szilveszteri vetélkedő
 

2012 decemberében egy sportvetélkedőt rendeztek a városi Sportcentrumban, amit a 
Tisza TV szilveszteri műsorában is láthattunk.

Minden városi iskola 4-8. évfolyamáról 2 fiú és két lány került be az iskolákat képviselő 
két – két csapatba, így a 4 iskola 80 diákja versenyzett egymással a győzelemért és az értékes 
díjakért. Minden csapathoz egy-egy városi híresség is csatlakozott. Voltak köztük focisták, 
kosárlabdázók, triatlonosok, kajakosok egyaránt. A mi iskolánk csapatait Brunyánszky Ist-
ván kosárlabdázó, és Gályász Dániel triatlonos erősítette, akik nagyon sokszor segítettek 
nekünk is a versenyzésben.

A szervezők sok érdekes ügyességi feladatot találtak ki, amelyek végzésékor bizony hu-
moros események is történtek velünk, derültséget váltva ki belőlünk. A verseny elején még 
harmadikok voltunk, de sajnos egy hiba miatt – a lufi pukkasztás kiszúrt velünk  – mind-
össze 1 ponttal lecsúsztunk a dobogóról. Ennek ellenére mindannyian nagyon jól éreztük 
magunkat, és szívesen emlékezünk majd vissza erre a jó hangulatú délutánra.

Nagy Stella 8.a

JA N UÁ R

I came to Tiszaujvaros with an open mind
by Suzanne Lipusz Fiaccone

When I came to Tiszaujvaros in September 2011, I knew nothing about it, except that 
it was near Miskolc.  What I found was a wonderful ‘family city’, with smart, fantastic 
children, wonderful teachers and staff and supportive parents.

My job here was to be the ‘native speaking teacher ‘which meant the students were 
supposed to speak in my class, using the English that they had learned in their other Eng-
lish classes.  Six weeks after I started, I looked at a 6th grade class and explained to them 
that their teachers told me that they could speak and understand English.  I then asked 
them to explain to me why they looked at me, whenever I spoke or asked a question, as if 
I was speaking a strange language.  One brave girl responded: “we don’t understand your 
accent”.  Since the students now talk to me, I assume they have finally figured out my ‘New 
York City’ accent.  

While I hope the students learned something from me, I found that I learned more from 
them ... even from the students who drove me nuts.   I will treasure my memories of Kazin-
czy Primary School.  If any of you are ever in Oklahoma, you are welcome to stay with me.  
I will miss you guys.

Miss Sue



44

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola évkönyve ◆ 2012/2013. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola évkönyve ◆ 2012/2013.

45

Ösztöndíj átadás
Nagyon boldog vagyok, hogy engem ért az a megtiszteltetés, hogy ötödik alkalommal 

is átvehettem a félévenként adományozott tanulmányi ösztöndíjat, a vele járó 25 000 Ft-tal 
együtt. Véleményem szerint ez nem olyan dolog, amit egyszerűen megkaphat egy diák. Ke-
mény munka, kitartás és elszántság szükséges hozzá.

Az ösztöndíj egy olyan jutalom, ami miatt a gyereknek érdemes tanulni. Egy jelentős 
motiváció. Megéri végigcsinálni, hiszen nemcsak a szüleinknek, családtagjainknak szer-
zünk vele örömet, de példát is mutathatunk másoknak. Mindezzel hozzájárulunk ahhoz is, 
hogy iskolánknak minél jobb hírneve legyen.

Büszkén mondhatom, hogy megérte annyit dolgozni, fáradozni, mert megvolt eddig az 
eredménye, és igyekszem tenni róla, hogy ez a jó szokás töretlen maradjon.

Szeretném megköszönni osztályfőnökömnek, Tölgyesiné Liktor Máriának, hogy bízott 
bennem, és érdemesnek tartott erre a díjra. Hálás vagyok a Tiszaújvárosi Önkormányzat-
nak, amely létrehozta ezt az ösztöndíj rendszert, hisz nélkülük, most nem lehetnék az egyik 
boldog tulajdonosa. 

Tóth Csilla 8.b
Ösztöndíjasaink:

 Szabó Lili 5.a      Pónus Anna 5.b
 Nagy Petra 6.a     Szilvási Kristóf 6.b
 Sajgó Mátyás 7.a     Gergely Virág Panna 7.b
 Németh Ágnes 8.a    Tóth Csilla 8.b

  Féléves értékelés
A város régi-új iskolája

Lezárult a 2012/2013-as tanév első féléve, mely városunk egyik általános iskolájában – bi-
zonyos értelemben – az intézmény történetének legelső féléve volt. A Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola e tanévben került a református gyülekezet fenntartásába, így az intéz-
ményben fontos feladat volt a régi értékek ötvözése a keresztyén szemlélettel. Intézményünk 
változatlan helyszínen, a Tiszaújváros önkormányzatának tulajdonában álló Munkácsy Mi-
hály út 18. szám alatti ingatlanon működik. A református iskola autonómiáját megőrizve, 
továbbra is a város közoktatási rendszerének része maradt. Jelenleg 16 osztályban folyik az 
oktatás, 380 tanulónk van. A pedagógusok munkáját teljes munkaidőben foglalkoztatott if-
júsági lelkész segíti. Iskolánk keresztyén értékeket közvetít, célunk, hogy diákjaink hitükben 
erős és kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. A 
református iskola megalakulásával elköteleztük magunkat amellett, hogy csak a keresztyén 
és a minőségi szemlélet lehet iskolánk működésének alapja. Jelenleg a meglévő dokumentu-
maink módosításán dolgozunk, hogy azok megfeleljenek a legújabb törvényi változásoknak. 
Tanáraink és tanítóink a Református Pedagógiai Intézettel team-munkában együttműködve 
országos érvényességű helyi tanterveket dolgoznak ki. A Tiszaújvárosi Általános- és Alap-
fokú Művészeti Iskolával és szakmai munkaközösségeivel kiváló kapcsolatot ápolunk. Ver-
senyfelhívásukra minden esetben jelentkezünk, és a jövőben mi fogjuk őket hívni különböző 
megmérettetésekre. Az eltelt fél év alatt arra törekedtünk, hogy diákjaink kiegyensúlyozott 
légkörben éljenek és nevelkedjenek. Az iskola 4,25-ös félévi átlaga bizonyította, hogy a har-
monikus légkör és a közös akarat mire képes. 105 tanulónk indult különböző versenyeken, 
ahol városi, megyei és országos dobogós helyezéseket, és egyéb kiváló eredményeket értek 
el. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. A családok, a szülők tevékeny részt vállaltak az iskola 
programjainak színvonalas megvalósításában. Ilyen volt az „Ültess egy fát a jövődért” par-
kosítás az iskola udvarán. Hagyományos kazinczys rendezvényeinket megtartottuk, hozzá 
csatlakoztak a református kezdeményezések. Jótékonysági gyűjtést szerveztünk „Nyilas Misi 
pakkot kapott” címmel, ahol a 380 tanuló 325 doboz ajándékot adományozott nehéz helyze-
tű gyerekeknek. A református gyülekezet jótékonysági vásárt tartott decemberben, amelyhez 
kivétel nélkül minden osztályközösség csatlakozott. A tanulmányi munkát tekintve előtérbe 
helyeztük a tevékenységközpontú oktatást és a tehetséggondozást. Felkészítettük tanulóin-
kat a továbbtanulásra, érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelően. Eközben az iskola 
épülete kívülről és belülről is megújult. Arra törekedtünk, és törekszünk a jövőben is, hogy 
diákjaink tudásukkal, magatartásukkal becsületes magyar állampolgárokká váljanak. Ezen 
munkálkodik az iskola tantestülete és valamennyi dolgozója.

 Dorony Attiláné igazgató
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Játszóház a Hamvas Béla Városi Könyvtárban

A napköziben lehetőség van az egyéni képességek fejlesztését elősegítő foglalkozások 
szervezésére. A Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyermekkönyvtári részén kézműves és kul-
turális programokba való bekapcsolódást kínálnak az oktatási intézmények felé. Ezeket 
jeles napok és ünnepek körüli időszakban szervezik. A kézműves foglalkozásokon különle-
ges, iskolában nem használatos anyagokkal és technikákkal ismerkednek meg a gyerekek. 
Iskolánk több napközis csoportja rendszeres résztvevője ezeknek a foglalkozásoknak. Az 
ezeken való tevékenykedést diákjaink élvezik, szüleik támogatják, a pedagógusok pedig 
megszervezik és folyamatosan tartják a kapcsolatot a könyvtáros kollégákkal.

Deák Zoltánné, Együdné Ferencsik Margit

FEBRUÁ R

Szülők-nevelők bálja
2013. február 9-én már ötödik alkalommal rendeztük meg hagyományos szülő-nevelő 

bálunkat a Kazinczy iskolában. Zsúfolásig megtelt a Veronika Hotel konferenciaterme, több 
mint 170 pedagógus és szülő vett részt az iskola falain kívül rendezett eseményen. Az évente 
megszervezett bál alkalmat ad arra, hogy felszabadultan beszélgessenek a tanítók, tanárok 
és a szülők egymással. Nagy öröm volt látni, hogy ilyen sokan jöttek el az idei alkalommal 
is. Ez azt jelenti, hogy azoknak a szülőknek, akiknek itt tanul a gyermeke, fontos az iskolával 
való lazább, kötetlenebb kapcsolattartás is. 

A belépőjegyek árát és a tombola bevételét az előző évekhez hasonlóan kirándulásokra, esz-
közvásárlásra és az iskola szépítésére fordította intézményünk. Bízunk benne, hogy még sok-
sok éven át lehetőségünk lesz ezt a példaértékű közösséget ilyen formában is összekovácsolni. 

Ferencziné Pálfi Judit 
Szülői Közösség Elnöke
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Kazinczys maszkabál
Az iskolák között utolsóként a tavaly önállóvá vált Kazinczy Ferenc Református Ál-

talános Iskola tartotta farsangját. Az új fenntartó azonban nem jelentett változást az ün-
nepségben. A maskarás rendezvényt a már megszokott kazinczys hagyományok szerint a 
Derkovits Kulturális Központban tartották. Régi szokás az is, hogy a végzős osztályok diák-
jai keringővel nyitják és zárják az ünnepséget, felváltva az első és második előadáson. - Már 
elsős korom óta vártam, hogy ebben a szép ruhában lehessek és keringőzhessek - mondta 
a nyolcadikos Lévai Dorottya -, nagyon, de nagyon boldog vagyok most.Legalább ennyire 
örültek a színpadi szereplésnek a kisebbek is. A 16 osztály előadásában mesealakok, vicces 
figurák elevenedtek meg a szülők, rokonok szeme előtt. A tánc minden produkcióban jelen 
volt. - Az osztály a tanító nénivel közösen döntötte el, hogy mi is legyen a jelmezünk. Három 
hete készülünk a fellépésre, és nagyon várjuk már, hogy megmutathassuk a produkciónkat 
- mondta a fiú osztálytársaival közösen elegáns cilindert és csokornyakkendőt öltő, Kocsis 
Simon Márk. -. - Táncolni fogunk, ez a legjobb munka a világon - mondta Soltész Viktor az 
osztálytársak gyűrűjében. - Az „Indul a risza” sorozat zenéjére fogjuk előadni a koreográ-
fiánkat. Ahogy mondani szokták, a zsűrinek nehéz dolga volt, a szebbnél szebb jelmezek és 
produkciók közül nehéz volt választani. De ezen a napon nem is ez volt a lényeg. - Semmi 
mást nem akarok, csak mindenkinek egy nagyon jó estét kívánni - mondta Varga István 
lelkész, a fenntartó képviseletében. - A gyermekeink készültek, mindannyiuk örömére, és 
ez nekünk is öröm. - Úgy gondolom, hogy az elmúlt években is nagyon boldog és jó farsan-
gokat éltünk át az iskolában, és ez az első református iskolaként tartott farsangunk sem lesz 
ez alól kivétel - mondta az iskola igazgatója, Dorony Attiláné. - A szülőknek kell elsősorban 
megköszönnünk, hogy kiálltak mellettünk és a gyerekek mellett, és egy hónapja már a pe-
dagógusokkal közösen készülnek erre a mai napra. A maskarás felvonulás, a műsorszámok 
bemutatása után a gyerekek farsangi diszkóban búcsúztatták a telet.
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Csodaszínház
Ki ne gondolta volna még, hogy a világ bármely más pontja izgalmasabb hely, mint ahol 

éppen ő él?! Így volt ezzel az 1.a és 1.b osztály is .Így,hogy választ kapjanak kérdésükre, egy 
február végi napon fölkerekedtek és ellátogattak a Miskolci Nemzeti Színházba,az Óz a 
nagy varázsló című zenés mesejátékra. A félelmetes erejű hurrikán egy színes, de cseppet 
sem veszélytelen mesevilágba repítette a két osztályt. A két és fél órás előadás alatt részesei 
lehettek Dorka és Totó kutya csodás kalandjainak. 

A sárga úton, Smaragd város felé haladva, Dorkával és Totóval együtt felvették a har-
cot a Nyugati boszorkány ármánykodásai ellen. Az izgalmas és érdekes kalandok során 
lassan megtanulták, hogy együttes erővel, közös akarattal, kitartással legyőzhető minden 
akadály. Rájöttek, hogy az ész, a szív és a bátorság mindannyiukban meg van, csak hinniük 
kell önmagukban s minden vágyuk teljesül. A gyerekek nehéz szívvel váltak meg a színház 
csodavilágától, s maguk sem tudták eldönteni, hogy a Dorkával való utazás álom volt vagy 
valóság. Az élvezetes előadás élményeiről még sokáig beszélgettek, s a csodaút kalandjait, 
szereplőit rajzaikban is megjelenítették.

Hasonló csodákkal teli élményeket kívánnak: 
az 1. osztályos tanító nénik.
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 Márciusi ünnepeink képekben Élményeim a Református Iskolák versenyén
Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, 

és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. 
Példabeszédek könyve 4,1

2013-as évet írunk. Iskolánk eb-
ben a tanévben lett Református Is-
kola. Ezért a diákok először tudtak 
részt venni a Nyíregyházi Jókai Mór 
Református Iskolák Kárpát-medencei 
– Országos Versenyén. Három kor-
csoportban indulhattak a versenyzők: 
3.-4. osztály, 5.-6. osztály, 7.-8. osztály. 
A mi osztályfőnökünk - Gál Csabáné 
Marika néni – megkérdezte tőlem, 
hogy vers kategóriában lenne –e ked-
vem versenyezni. Mivel én nagyon 
szeretek verset mondani, megörültem 

a lehetőségnek. Jól esett Marika néni belém vetett bizalma. A vers kategóriában két verssel 
kellett készülni. Egy kötelezővel, aminek a témája az édesanya, család. A másik, szabadon 
választható vers volt. Marika nénivel nagyon sokat keresgéltünk, hogy megtaláljuk a leg-
megfelelőbb édesanyáról szóló kötelező verset. Nehezen, de megtaláltuk az „igazit”. A sza-
badon választottal könnyebb dolgunk volt, mert azt a verset választottuk, amivel előző év-
ben első lettem a Városi Szavalóversenyen. A sok próba és készülődés után végre elérkezett 
a várva várt nap. Megérkeztünk Nyíregyházára. A Jókai Mór Református Iskola nagyon 
szép volt. Két részből állt, az egyikben az alsósok tanultak, a másik, újabb épületben pedig a 
felsősök. Az új, modern részben zajlott a verseny, mely 2 napos volt. Nagyon tetszett a szín-
vonal, fokozottan odafigyeltek mindenre, mindenkire. Aki messziről jött, annak szállást, 
étkezést biztosítottak. Szombaton a kötelező verssel kellett színpadra állni, vasárnap pedig 
a szabadon választottal. Két magyar tanár és egy színésznő alkotta a zsűrit. Vasárnap volt 
az eredményhirdetés is, a templomban. Nagyon izgultam, mondtam is anyukámnak, hogy 
milyen jó lenne elérni valamilyen eredményt, hogy ne okozzak csalódást az iskolának. De 
csak a legmerészebb álmaimban szerepelt az, ami történt velem: - Első lettem! Nagyon-na-
gyon örültem! Még soha nem öntötte el a szívemet ilyen boldogság és büszkeség…

 Fekete Kiara Mercédesz 
4.a 

Nőnap a Sziget Csárdában

Március 15-i műsor
a Nikodémus Idősek Otthonában

Szónokverseny: Mit jelent március 15. a mai fiatalok számára?
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Keresztszülő lettem
„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.”

Példabeszéd 16,3

2013. március 27-én, a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben, a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola Húsvéti áhítatával egybekötve a keresztség sákramentumában 
részesült három gyermek.

Ezek a csemeték egy családból való édestestvérek. A legidősebb a helyi református iskola 
alsó tagozatos tanulója, a legkisebb csecsemőkorú, a középső - a szülők vágya szerint - a 
nővére példáját követve leendő elsősként a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába 
jelentkezett. Mint az egyik gyermek keresztszülője szeretném megosztani gondolataimat, 
érzéseimet a keresztszülői felelősségről és a keresztelői szertartás rám gyakorolt hatásáról.

Megtisztelő volt számomra, hogy a szülők a sok rokon közül engem és férjemet kértek 
szülői feladataik segítésére, ezzel bizalmat jeleztek felénk. Éreztem, nem a szertartás fél-
órájában levő jelenlétünkre számítanak, hanem ez a kapcsolat egy életre szól, mely során 
életviteli példát kell mutatnunk, és keresztgyermekünk lelki fejlődését is támogatnunk kell 
a jövőben. A keresztelői ünnepség munkatársaim, tanítványaim jelenlétében zajlott, ami 
fokozta érzéseimet.

A nyilatkozat- és fogadalomtétel során kimondott három szó – az „akarjuk”, „ígérjük”, 
„fogadjuk”” – súlyát ma is érzem, tartalmát ízlelgetem, s helyezem át hétköznapi életem 
keresztszülői feladatainak megvalósításához.

Deák Zoltánné
tanító

Á PR ILIS

 Kirándulás Kárpátaljára
Iskolánk, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola sikeresen pályázott a szom-

szédos országokba irányuló tanulmányi kirándulásra. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásával (pályázati szám: BGA-12-HA-01-0401) a HATÁRTALANUL programban 
vettünk részt. Ennek keretében 2013. április 9-12. között négy felejthetetlen napot töltöt-
tünk Kárpátalján. Az utazás lehetőséget adott arra, hogy megismerjük a határainkon túl élő 
magyarok életét, történelmét, hagyományait. Az utazást komoly előkészítő munka előzte 
meg. Beszámolókat készítettünk, műsorral készültünk, szónokversenyt rendeztünk, aján-
dékokat gyűjtöttünk. Utunk első állomása Beregszász volt, itt várt bennünket Zoli bácsi, a 
II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola tanára, aki ottlétünk alatt idegenvezetőnk volt. Részle-
tes, érdekes magyarázatainak köszönhetően sok új ismerethez jutottunk. 

Végigkalauzolt bennünket a főiskola épületében, majd a Beregvidéki Múzeum gyűjtemé-
nyét tekintettük meg. Az út alatt a Beregszászi Református Főiskola Kollégiumának vendég-
szeretetét élvezhettük. Munkácson megismertük a vár történetét, majd koszorút helyeztünk 
el Kazinczy Ferenc, iskolánk névadója emléktáblájánál. A második napon a mezőkaszonyi 
iskolába látogattunk el. Az iskola igazgatója bemutatta az intézményt, majd lehetőségünk 
nyílt arra, hogy tanórákon vegyünk részt, és ismerkedjünk a vendéglátó iskola diákjaival. 
A következő állomás Tiszaújlak volt, ahol megkoszorúztuk a turulmadaras Rákóczi em-
lékművet, majd közösen elénekeltük a Himnuszt. Csetfalván megtekintettünk két szép és 
különleges templomot: a fakazettás mennyezetű református templomot, és a modern építé-
szet jegyeit viselő görög-római katolikus templomot. A nap végén visszatértünk a szállásra, 
ahol tovább folytatódott a munka, játékos versenyek, vetélkedők formájában mélyítettük el 
a tanultakat. A következő napon mezőkaszonyi barátainkat is magunkkal vittük az útra. 
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Ungvárra látogattunk el, ahol megcsodáltuk az ortodox és a görög katolikus székesegyház 
impozáns épületét. Szolyván a malenkij robot több tízezres kárpátaljai magyar áldozatának 
emlékére állított emlékparkban tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el. Ezen az estén 
Gogola István pszichológus tartott egy nagyon elgondolkodtató, megindító előadást a ha-
zaszeretetről, a magyarságról. 

Mi is hozzászóltunk a témához, elmondtuk véleményünket a Kárpát-medencében élő 
magyarság összetartozásáról. Az utolsó napon a mezőkaszonyi iskola diákjaival közösen 
emlékeztünk meg a költészet napjáról. Átadtuk ajándékainkat, jó volt látni örömüket. Vi-
dám vetélkedővel fejeztük be a látogatást. Címeket cseréltünk, hiszen barátságok szövődtek 
a négy nap alatt. Nagyon sok élménnyel tértünk haza! Az út során nagy szeretet áradt felénk. 
Láttuk, hogy élhet békében egymás mellett több nemzetiség. Ezután az út után másképp 
gondolunk a határon túl élő magyarokra, mert „egy vérből valók vagyunk”, mi magyarok 
határon innen, és határon túl.   

         
Gergely Panna és Székely Laura 7. b

                  
 

Családi Istentisztelet a hetedik osztályban
Ebben a tanévben vette át a tiszaújvárosi református egyházközösség iskolánkat. Ennek 

megfelelően igyekeztünk kialakítani hagyományainkat és bevonni az osztályokat a refor-
mátus hitéletbe. A havonta megtartott családi istentiszteletek elsődleges célja az volt, hogy a 
gyerekek a szüleikkel és nevelőikkel együtt látogassanak el a templomba. Ezzel is szeretnénk 
kialakítani a keresztyén magatartási és viselkedési szokásokat, melynek célja, hogy hitüket 
a mindennapjaikban éljék meg, keresztyén szellemben működjön együtt gyermek, szülő és 
pedagógus. Minden hónapban más osztály vett részt az istentiszteleten és az azt követő sze-
retetvendégségen. Ilyenkor az osztályközösség és a felnőttek kellemes hangulatú légkörben 
beszélgettek, és az alkalomra készített házi süteményekkel vendégül látták egymást. 

Április hónapban került sor a két hetedik osztály családi istentiszteletére, közvetlenül a 
kárpátaljai kirándulást követően. A tanulókat felkérték, hogy tartsanak beszámolót az út 
során szerzett tapasztaltakról, élményeikről a református gyülekezet tagjainak. A kirándu-
láson látottak nagyon elgondolkodtatták és megérintették a tanulókat, különösen a határon 
túl élő magyarok rossz helyzete, szegénysége. Úti beszámolóval és az ott készült képek-
kel, dallal, versekkel készültek. Az előadás nagyon meghatotta a hallgatóságot. A bemutató 
után a lelkésznő felhívta a hívek figyelmét, hogy a református közösség gyűjtést szervez 
a mezőkaszonyi iskola javára. Az összegyűlt adományokat egy hónap múlva személyesen 
juttatunk el Kárpátaljára, Mezőkaszonyba. A segítséget hálás szívvel fogadták. 

 Simonné Varga Katalin, Szilvásiné Bodnár Tímea
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 DSE Természetjárás a Tátrában
 Illik, nem illik Tiszakesziben

2013. április 19-én, 
egy pénteki napon 
izgatottan indul-
tunk Tiszakeszibe a 
Lorántffy Zsuzsanna 
Református Általános 
iskolába, az illemtan 
verseny döntőjére, aho-
vá két levelezős forduló 
feladatlapjainak ered-
ményes megoldásáért 
jutottunk be. Az úton 
sokat nevettünk. Érke-
zés előtt mindenki átnézte azokat a témaköröket, amelyekből készülnie kellett. Az iskola 
egy templomra hasonlított, szép fafaragásokkal. Megérkezés után a csapatról készítettek 
egy fényképet, majd megvendégeltek bennünket finom süteményekkel, szendvicsekkel. Az 
egyik csapat eltévedt, így egy kicsit késve az iskola igazgatója megnyitotta a rendezvényt. 
Sorszámot húztunk, és a húzott sorszámnak megfelelő számú állomáson kezdtük a ver-
senyzést. Ehhez kaptunk egy menetlevelet is. Sok bolondos, vidám versenyszám volt. Az 
állomások közül az egyik kedvencünk a terítés volt, ahol húsvéti ünnepi asztalt kellett meg-
teríteni, amelyhez saját készítésű kékfestő díszítést is használtunk. A rendező iskola 7. osztá-
lyos tanulói egy szituációs játékot mutattak be, amelyből a nem odaillő viselkedéseket kellett 
kitalálnunk. Ekkor nevetve egymásra néztünk, mert olyanok voltak, mint a mi osztályunk. 
Volt még öltözködés, itt egy házaspárt kellett színházba illő öltözékbe bújtatni. Összesen 10 
állomáson kellett számot adnunk felkészültségünkről. Eredményünk: 5. helyezés. Kaptunk 
egy bögrét, amire az iskola volt gravírozva, egy tollat, egy pingpongütős csiptetőt, egy Boci 
csokit, oklevelet, és azt a fényképet a csapatról, amely érkezéskor készült. Az eredményhir-
detés után az iskola diákjai egy színdarabot adtak elő.

Mindenki jól érezte magát, reméljük, hogy jövőre is mehetünk.

Farkas Andrea, Kalóz Aletta Klaudia, 
Lengyel Bianka Panna, Sallér Eszter

                          6.b 
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 Illemberkék
2012. áprilisában 

Tiszakesziben rendez-
ték meg az Illemtan 
versenyt a Lorántffy 
Zsuzsanna Református 
Általános Iskolában. A 
mi csapatunk Illembe-
rek néven benevezett 
a vetélkedésbe. Két si-
keres levelezős forduló 
után kaptunk meghí-
vást Tiszakeszibe, ahol 
a továbbjutottak mér-

hették össze tudásukat. Az iskola tanárai és diákjai nagy szeretettel fogadtak bennünket. 
Kaptunk egy helyi kísérőt, aki mindenben segített nekünk. 10 állomáson a csapat tagjainak 
közösen kellett megoldania a változatos, szórakoztató feladatokat különböző témakörök-
ben. Előzetesen sokat készültünk osztályfőnökeink segítségével. Utána néztünk a helyes és 
illedelmes viselkedésnek sok területen. Asztalterítésen keresztül az öltözködésig sok min-
dent érintettünk. A kapott feladatok mind az életben előforduló illemtudó és tisztelettu-
dó magatartással voltak kapcsolatosak. A húsvéti asztalterítésünk nagyon szép lett, még 
szalvétából hajtogatott nyuszival is díszítettük asztalunkat. Meg is kaptuk érte a maximális 
pontszámot!

Egy színházba induló házaspár felöltöztetésénél megosztottuk a feladatot.  A lányok gon-
dosan öltöztették a feleséget, a fiúk a férjet. Nagyon jól sikerült, csak a házaspár öltözetének 
az összhangjára nem figyeltünk. Szerencsére nem vontak le érte sok pontot! A vetélkedés 
végére már nagyon elfáradtunk. A helyi felsős diákok egy mesejáték előadásával próbálták 
feledtetni ezt. Majd az eredményhirdetésre került sor, amit izgatottan vártunk. Csapatunk 
az 5. helyen végzett.  Az oklevél mellé apró ajándékokkal kedveskedtek a rendezők. Igaz, 
hogy csak az 5. helyen végeztünk, de a felkészülés során gazdagabbak lettünk, sok újat ta-
nultunk meg, amiknek a jövőben hasznát vesszük. Magabiztosabban, udvariasabban, ille-
delmesebben viselkedtünk különböző helyzetekben.

Sokat dolgoztunk, de megérte!
Bóta Lili 4.b, Czaga Bence 4.b, 

Nagy Nelli 4.a, Oláh Donát Olivér 4.a

 Papírgyűjtés
Nagy élmény volt számomra, hogy Ughy Imréné – Jutka néni -, a diákönkormányzat 

vezetője, engem bízott meg a papírgyűjtés munkacsapatának vezetésével. Ez azt jelentette, 
hogy én tehettem javaslatot a tíztagú brigád tagjaira, és én irányíthattam a pakolási munkát. 
A brigádunk feladata volt, hogy az osztályok által gyűjtött papírt segítsük kipakolni a szülők 
kocsijából, illetve mi rakodtuk fel az értékelés után a hatalmas pótkocsis teherautóra, amely 
elszállította azt a gyűjtőhelyre. A tavaszi papírgyűjtésen az értékelő zsűri a 4.b osztályt ítélte 
győztesnek, a második a 2.a osztály, harmadik a 3.b lett. 

Szerencsére jó időt fogtunk ki, így gyorsan ment a munka, amelybe rendesen belemele-
gedtünk. Mire készen lettünk, jól el is fáradtunk. Közben persze, találtunk pár értékes kin-
cset magunk számára is – régi PC Word és Autó-motor magazinok -, amelyet engedéllyel 
megtarthattunk, így már duplán megérte dolgozni. Amíg a teherautó érkezésére vártunk, 
volt egy kis időnk, és játékból csináltunk egy klassz bunkert a nagy kartonpapírokból, amely 
a tanáraink elismerését is kiváltotta. Szerintem is jól sikerült, hisz még „tévé” is volt benne 
. Sajnáltam is, hogy le kellett bontani, amikor megjött a teherautó. Igaz, hogy elfáradtunk, 
de sokat nevettünk is, én pedig belekóstoltam abba, hogy milyen is egy csapatot munkára 
irányítani: Nehéz!

Kiss Márk 8.a
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M ÁJ US

Május első vasárnapja
Gyakorló szülőként sok anyák napi műsornak voltam már szemlélője úgy az óvodá-

ban, mint az iskolában. Az idei köszöntés, amelyen részt vettem, másmilyen volt, mint az 
eddig megszokottak. Meglepetésünkre a 2.b osztályos gyermekek és a tanító nénik nem az 
iskola falai közé, hanem a tiszaújvárosi református templomba invitáltak minket. Izgatot-
tan készülődtünk, hiszen először fordult elő, hogy kicsi lányaink, fiaink egy istentisztelet 
alkalmával, a gyülekezet tagjai előtt mondják el a hála és köszönet szavait. Megható volt 
hallgatni a tiszteletes asszony ünnepről szóló gondolatait, hogy milyen fontosak is vagyunk 
mi egymásnak, anya és gyermek. 

A gyerekek versekben köszönték meg a jó Istennek, hogy van édesanyjuk, aki gondos-
kodik róluk, szereti, megérti, s ha kell, megvigasztalja őket. Mi anyák is hálával tartozunk a 
mindenhatónak azért, hogy van kiről gondoskodnunk, van kiért imádkoznunk nap, mint 
nap. Könnyes szemmel aggódunk életük nehéz pillanataiban, s kérjük: Jaj Istenem segíts! 
S a meghatottságtól könnyezünk a siker idején, büszkék vagyunk rájuk, s el-elmormoljuk 
magunkban, hogy: Istenem! Köszönöm! S ott, a templomi meghitt hangulatban ezek az ér-
zelmek erősödtek fel bennem, s bizony el is rebegtem magamban, hiszen a torkomban lévő 
gombóctól amúgy sem tudtam volna megszólalni. Istenem, köszönöm neked a gyermeke-
imet, köszönöm az élet szép pillanatait, amit együtt tölthetünk, köszönöm, hogy van kit 
féltenem, óvnom és szeretnem! Köszönöm, hogy van kiért fohászkodnom! Nekem ezekkel 
a szép gondolatokkal és érzésekkel volt több, volt más az idei anyák napja.

Kocsis Katalin Ildikó
egy anyuka a 2. b-ből

  Anyák napja a 3.  b-ben
Május első vasárnapja az édesanyáké.
Tudjuk, hogy senki sem szeret úgy bennünket, mint Ő. Már akkor aggódott értünk, ami-

kor még meg sem születtünk. Ő ápolt, dédelgetett, gyámoltalan csecsemőből kisgyermekké 
nevelt. Ezt az odaadó gondoskodást próbáltuk meghálálni 2013. májusában az anyák napi 
ünnepségünkön. Már hetekkel korábban készültünk erre a napra: ajándékba ékszerdobozt 
készítettünk, illatzsákot varrtunk. A tanító nénik segítségével dalokat, verseket, jeleneteket, 
táncokat tanultunk. Végre eljött az ünnep délutánja! Megérkeztek a vendégek, mi pedig egy 
kicsit izgatottan, de nagy szeretettel adtuk elő műsorunkat a szépen feldíszített tanterem-
ben. Az anyukák és a nagymamák boldogan, büszkén és meghatódottan hallgatták köszön-
tésünket. Néha elérzékenyültek, de nevettek is, amikor Janikovszky Éva humoros története-
it adtuk elő, amelyek mintha rólunk szóltak volna. Az ünnepség végén az ajándékainkkal és 
egy gyönyörű rózsaszállal mondtunk köszönetet szeretteinknek. Jó érzés volt, hogy sikerült 
örömet szereznünk, és még sokáig fognak emlékezni erre a szép napra.

Bárány Zsanett, Bódi Szilárd, Huszár Evelin, Sándor Rebeka, 
Simon Bence, Tóth Csilla, Vajani Viktória

 

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,

Istenem, köszönöm az édesanyámat!
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A Határtalanul pályázat témanapja
„Te taníts meg arra, amit én nem látok.” Jób 34,32

 
Iskolánk 7. évfolyamos tanulói - a „Határtalanul” pályázat keretén belül 2013. április 

9-12. között négy napos kirándulást tettek Kárpátaljára, ahol interaktív módon ismerkedtek 
meg történelmével, természeti és épített látnivalóival és a vendégszerető helyi magyarokkal. 
Rendkívül tanulságos volt ez a látogatás. 

Gyerekek, felnőttek sokat tanultunk a világról, hazánkról, másokról és saját magunkról. 
Arról, hogy „Jól csak a szívével lát az ember.” S aki lát, annak cselekednie is kell. Tennünk 
kell azért, hogy az a kis közösség ott a határon túl könnyebben tudja megőrizni továbbra is 
magyarságát. Hazaérkezve elhatároztuk, hogy tehetségünkhöz mérten segítjük az ottania-
kat, és erre hívjuk fel mindenki figyelmét. A pályázat részeként egy teljes napot szenteltünk 
arra, hogy a „Reformkor” témán belül rengeteg információval és élménnyel gazdagodjunk. 
Iskolánk valamennyi tanára bevetette szürkeállományának minden négyzetcentiméterét, 
hogy érdekfeszítő feladatok sorozatát találja ki. Már egy héttel a nevezetes nap előtt az isko-
lánk honlapján www.kazinczyrefi.hu ismertetett előzetes feladatokat oldottak meg az osztá-
lyok, szerepelt itt reformkori totó és történetírás nyelvújítás korabeli szavak felhasználásával 
és Menetlevél készítés. S hogy hogyan telt maga a nagy nap? Igazi csodavilágba csöppent 
mindenki. Az iskolánkba betérőt korhű ruhákba öltöztetett bábuk fogadták. Az emeleten 
kicsinyített másuk kiállítása volt megtekinthető a Kárpátaljai templomokat bemutató képek 
társaságában. Aki kedvet kapott, maga is korabeli ruhákat ölthetett, amit meg is örökítet-
tünk. Aki nem volt rest otthonról így érkezni, még jutalmat is kapott. 

A köszöntő, Kovács Bálint 3.a és Réti Márton 4.b osztályos tanulók verse  és a hetedike-
sek palotása után a „politika” kapott szerepet. A kormányzójelöltek kortesbeszédét követően 
iskolánk tanulói szavazhattak, melynek eredményeként a nap kormányzója Kovács Viktor 
7.a osztályos tanuló lett, aki nem mindennapi programmal rukkolt elő, melynek betelje-
sülését miniszterei garantálták. A hetedikes tanulók élménybeszámolót tartottak a remél-
hetőleg jövő évben Kárpátaljára utazó hatodik osztályosoknak. Ezt követően az osztályok 
tanulói állomásról állomásra vándorolva oldották meg a változatos feladatokat a Nyelvújító 
műhelyben, a Festőműhelyben, a Divatszalonban vagy a Pilvax Kávéházban, hogy csak a 
legérdekesebbeket említsem. A feladatok megoldásáért a tanulók Kossuth-bankót kaptak, 
amit a vetélkedő végén különféle csemegékre válthattak be. Rengeteg tudással és élmény-
nyel gazdagodva zártuk a napot. Ez a „csapatépítő tréningnek” is megfelelő program újabb 
bizonyságot adott arról, hogy nem csak a hagyományos módon lehet és kell diákjainkat 
okítani, hanem néha engednünk kell a játékos énünknek és életszerű módon megtapasztal-
tatnunk diákjainkkal a valót. 

Makkainé Chmara Marianna
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 Konfirmandus lettem
„Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.”

Zsoltárok könyve 51,8

2012. októbere óta készültünk életünk egyik fordulópontjára, a konfirmációnkra. Szor-
galmasan jártunk mind a 12-en istentiszteletre és konfirmációs előkészítőre is, minden va-
sárnap délután.

Első alkalommal megkaptuk a konfirmációs káté-kérdések gyűjteményét, valamint egy 
zsoltároskönyvet is. Minden vasárnap Aranka néni - a Tiszteletes asszony, aki nagy gonddal 
és odaadással készített föl minket a konfirmációra, - kikérdezte az adott témában a fontos 

tudnivalókat. A legtöbb foglalkozásra egy Igét is meg kellett tanulnunk a válaszok mellett. 
Miután bizonyosságot tettünk készültségünkről, egy, a hittel kapcsolatos témáról beszélget-
tünk. A jó hangulatú foglalkozásokat néha egy-egy játék is színesítette. Ezek egymás megis-
merését, a véleményalkotást, valamint bizalmunk és hitünk megerősítését szolgálták.

A hónapokon át tartó felkészülés, és Aranka néni kitartó munkája meghozta gyümöl-
csét: készen álltunk a konfirmációra. A konfirmáció előtti utolsó hét minden délutánján 
elpróbáltuk a műsort. Szombaton, a főpróbán már mindenki izgalommal várta a konfir-
mációt. Elérkezett a vasárnap, és mi lányok talpig fehérben, a fiúk öltönyben jelentek meg a 
Református Templom bejárata előtt. 

Az Istentisztelet előtt Aranka néni elmondott egy imát értünk, majd Tiszteletes Úr és 
Aranka néni vezetésével bevonultunk a templomba, ahol a sorok közt ott ültek már szü-
leink is. Az Istentiszteletet Dr. Varga István Tiszteletes Úr tartotta. Gyönyörűen beszélt a 
hitről, Isten iránt való hűségünkről, a gondviselésről és a szeretetről. 

Ezek után következett a mi próbatételünk, ami előtt Aranka néni és én is elmondtunk 
egy imát. Ezt követően mindenki felelt a feltett kérdésekre, elmondta az egyik igét, vala-
mint egy éneket is. Miután mindenki szépen válaszolt a kérdéseire, elénekeltük az erre az 
alkalomra tanult éneket, amelyet Norman kísért gitárral, majd a Lucia által elmondott ima 
után ünnepélyes fogadalmat tettünk. Ezután felhatalmaztak bennünket az úrvacsorával 
való élésre és kézrátétel alkalmával egy-egy igével kértek áldást értünk, majd kézfogással 
fogadtak be minket az egyházközösségbe.

Egy kis ajándékkal köszöntük meg az egyházvezetők munkáját, és végezetül a csoport-
képek elkészítése után fogadtuk a családtagok, tanítók, ismerősök gratulációját.

Nagy Stella 8.a
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Megyei Számítógépes Grafika verseny
Iskolánk 18 éve rendezi meg ezt a rangos versenyt. A tanulók több kategóriában pályáz-

hatnak. A megvalósítás lehetősége széleskörű, az alkalmazott grafikától a kortárs művészet 
felhasználásáig terjed. Ez a gyermekektől komplex látásmódot igényel. A zsűri értékeli az 
ötletességet, a sokszínűséget, a művészi alkotóképességet és a művek közéletben való fel-
használhatóságát. A korosztály 3-8. évfolyamig terjed. A számítógépes grafika készítése so-
rán lehetőség nyílik arra, hogy a tanulók megismerjék és megkedveljék a számítástechnika 
tudományát. Mindig újabb és újabb programokkal készítik alkotásaikat a tanulók. Minden 
évben van egy megadott téma, az idén „Ünnepeink eredete, története” volt. A tanulók díja-
zását a Tiszaújvárosi Mecénás Alapítvány támogatta.

Tóthné Lesnyák Viktória

 

 

Madarak és fák napja
   
2013. május 14-én tartottuk meg a már hagyományosnak mondható programunkat ezzel 

a világnappal kapcsolatban. Nagyon sokan „kaptak” papírra, hogy az előzetesen meghirde-
tett: „Origami állat hajtogatás” feladatának eleget tegyenek. Az elkészült munkák nagyon 
ötletesek, jópofák voltak, amelyeket egy műértő zsűri rangsorolt komoly fejtörés után.

A legfontosabb tevékenység azonban, ami ehhez a naphoz méltán kötődik, hogy elül-
tetünk egy fát az iskola udvarán. A kis fácska kiválasztása nagy viták után dől el, hiszen 
figyelni kell az allergizáló voltára, az igényességére, és a növekedési sebességére. A városi 
gyerekek számára külön érdekesség, hogy ásót, kapát, gereblyét foghatnak a kezükbe, ezért 
mindenkinek nagy izgalom, hogy ezt meg is tehesse. Az idén egy szépen fejlett ezüst fenyőfa 
gyarapította az udvarunk flóráját. A nap fénypontja azonban teljesen más! A gyerekek ekkor 

hozhatják be a saját kisállat kedvenceiket. Az igazán vál-
tozatos állatsereglet között, több kategóriában „szépség-
verseny” is zajlik, amelyre a gyerekek kampányolhatnak, 
illetve szavazhatnak. A napnak ez a programja a „cuki-
ság” plafonját is átüti, hiszen annyira aranyos, édes kis 
állatok mutatkoznak be ilyenkor, akik között kölykök is 
szép számmal akadnak, hatalmas szeretet hullámokat 
generálva maguk körül.

Természetesen, a diákönkormányzat értékes ajándé-
kokkal lepi meg az állatokat, illetve azok gazdáit, hogy a 
motiváció is megfelelő szintű legyen számukra.

Ughy Imréné – Jutka néni - DÖK- vezető
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Pünkösdölés a Kazinczyban 
Az idén első alkalommal hagyományteremtő céllal versenyeztek a Kazinczy Ferenc Re-

formátus Általános Iskola napközisei a pünkösdi király és királynő címért. 

Május 24-én a 4.b osztály műsora nyitotta meg a jó hangulatú délutánt. Színvonalas 
előadásukban pünkösdi dalok, versek, csúfolódók, kiszámolók emelték a hangulatot. Oláh 
Dezső vezetésével a tiszaújvárosi Bokréta citerazenekar kísérte a ritmusos talpalávalót. Ez-
után az 1-2. és a 3-4. osztályosok mérték össze erejüket a régi, népi játékokban. Május 31-én 
koronázták meg Puskás Korina 1.a, Császár Dávid 2.b, valamint Fekete Kiara 4.a és Nagy 
Levente 4.b osztályos királyi párokat, akik 2 hétig uralkodhatnak az iskolában. Virágos, 
leveles koronát viselnek, büfében beváltható aranyforint csörög a zsebükben. Mély meghaj-
lással köszöntik az alattvalók az uralkodó család tagjait.

Kaszásné Farkas Viola

   

 Kerékpártúra
Az osztályunk minden évben kétszer kerékpárra pattan és ellátogatunk egy közeli helyre. 

Az idén májusban Molnár Andrisék meghívására Nagycsécsre kerekeztünk el. Egy szom-
bati napon közel hatvanan gyűltünk össze és kígyózó sorban haladtunk a kerékpárúton. 

Nem volt hosszú a táv, a falu sportpályáján már vártak minket a vendéglátók. Hatalmas sát-
rat állítottak, hogy ha az időjárás megtréfál bennünket, oda tudjunk behúzódni. Nagyon jól 
telt a délelőtt, míg a szülők bográcsgulyást főztek, addig a gyerekek Csilla néni vezetésével 
csapatjátékokat játszottak. Sorversenyeztünk, labdajátékokat játszottunk és kipróbálhattuk 
a sportolók számára fenntartott gépeket is. Sőt, volt még egy érdekesség, a Szederkényi Táj-
házból kikölcsönzött népi fajátékokat is használhattuk. Nagyon jól éreztük magunkat és 
még sok ilyen kirándulást szeretnénk!

Csehovics Kitti 3.a
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Bibliakör a könyvtárban
Ettől a tanévtől református iskola lettünk, ezért arra gondoltam, hogy a gyerekek jobban 

megismerjék a Bibliát, Jézus Krisztus életét, Bibliakört szervezek. Az alkalmak délutánon-
ként az alsó tagozatosoknak voltak a könyvtárban. 

A gyerekekhez közel állnak az ünnepek, ezért a foglalkozásokat Karácsony, Húsvét és 
Pünkösd köré csoportosítottam. Ezek az együttlétek beszélgetésekkel kezdődtek, majd a 
Biblia gyerekeknek és a Nagy kalandozások - Bibliai történetek című filmekből vetítettem 
az ide vonatkozó részeket. A kicsik nagyon szeretnek rajzolni, így szívesen készítették el a 
nekik legjobban tetsző részekből rajzaikat. Gyönyörű alkotások születtek. Május végén a 
szebbnél – szebb munkákból kiállítást készítettem, melyet a kedves szülők is megtekinthet-
tek, így mindnyájan együtt gyönyörködhettünk tanítványaink alkotásaiban.

Bráz Györgyné
könyvtáros

  
 

Arcadia
Az idén 10. alkalommal rendezte meg a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 

az ARCADIA Egészségnapot. Az ez évi programot a hagyományőrzés jegyében szerveztük. 
Egy izgalmas időutazást tettünk a múltba, nagyanyáink korába. Hogyan éltek, mit ettek, 
mivel játszottak, milyen zenét hallgattak, mivel utaztak őseink? A rendezvénysorozat előtt 
egy kiállítást készítettünk a disznóvágás, kenyérsütés régi eszközeiből. 

Nagyszüleink korában a kenyeret jobban megbecsülték az emberek, vallásos tisztelet 
övezte. „ Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma…” címmel rajz és esszépályázatot 
hirdettünk a gyerekeknek. A beérkezett munkákat az iskola aulájában állítottuk ki. Nagy 
izgalommal vártuk az első napot, amikor egy disznóvágásnak lehettünk tanúi az iskolaud-
varon. Előzetes feladatként az iskola honlapján kitöltött Disznótor-túra TOTO segítségével 
megismerkedhettünk a disznóöléssel kapcsolatos hagyományokkal, szokásokkal. Kántáló 
verseket, rigmusokat zengtünk a böllérnek, így elértük, hogy másnap finom ebédet kapott 
iskolánk minden tanulója. Most is, mint az eddigi egészségnapokon kicsik és nagyok szű-
rővizsgálatokon vehettek részt, ismeretterjesztő előadásokat hallgathattak, teát kóstolhat-
tak. Másnap reggel a lelkész úr megáldotta iskolánk kenyerét. Ezután egy izgalmas, népi 
játékokból összeállított játszóház vette kezdetét. Gólyalábat, pörgettyűt, hordólovaglást, 
egyszemélyes libikókát és még sok más érdekes játékot próbálhattunk ki. Csutkából várat 
építettünk, kukoricát morzsoltunk, népi hímzést néztünk. Nagy örömünkre az iskola kör-
nyékén szekerezhettünk is. Megéhezve a nagy játszásban házi sütésű kenyeret, tejterméke-
ket, kenyérlángost, magunk köpülte vajat kóstolhattunk. A napot táncház zárta Réti Eszter 
táncpedagógus közreműködésével, a talpalávalót a Bokréta citera zenekar húzta. Minden 
tanulót disznótoros ebéd várt a nap végén. Az idei ARCADIA Egészségnapunkat a Husi 
Húsbolt, a Geleji Sajtgyártó és Tejfeldolgozó Kft és a Derkovits Kulturális Központ Helytör-
téneti Gyűjteménye támogatta.

Kocsis Katalin Ildikó
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                Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Az Arcadia egészségnapok egy napja

 
A tanári felé sétálva finom illatok csapták meg az orromat. A lelkes szülők és gyerekek 

házikenyérrel készültek erre a napra, volt itt kicsi, nagy, kerek, szögletes kenyér – mi szem 
szájnak ingere. 

A gyerekek élvezettel gyakorolták hogyan lehet vajat köpülni. Az udvaron a tanulók 
egymás után próbálhatták ki a régi idők játékait. Még a nap is kisütött miközben a kíváncsi 
kazinczysok tornyot építettek kukoricacsutkából, bigéztek (ütőjáték), gólyalábon sétáltak 
vagy válogatták a magokat, mint Hamupipőke a mesében. Öröm volt látni, hogy milyen 
önfeledten élvezték a népi játékokat, melyek egyszerűségük mellett összehozták gyerme-
keinket, mint egy közösséget, sokkal jobban, mint korunk elektronikus játékai. Köszönjük 
mindezt a szülők nevében, hogy gyermekeink megtapasztalhatták hogyan játszottak régen 
szüleik, nagyszüleik, dédszüleik!

 Kovácsné Gönczi Anita

                          

Szép volt Milán!
Kundrák Milán a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola 4.a osztá-
lyos tanulója kiemelkedően teljesített 
az Atlétika Többpróba Diákolimpia 
II. korcsoport Országos Döntőjén.

A Tiszaújvárosban megrendezett 
körzeti bajnokságon I. helyezettként 
kivívta a jogot a továbbjutásra, majd 
a megyei döntőn Kazincbarcikán sem 
talált legyőzőre. Szép eredménnyel el-
sőként jutott be a budapesti országos 
megmérettetésre. A 2013. 05. 30-án 
megrendezett versenyen 150 verseny-
ző közül az Egyéni Összetettben a II. 
korcsoportban országos másodikként 
végzett.  A versenyre való felkészülés-
ben Daragó Tamás testnevelő tanár 
segítette. Milán nemcsak az atlétika 
területén nyújtott kimagasló telje-
sítményt. Az úszásban, sőt kedvenc 
sportágában, a labdarúgásban is szép 
eredményekkel dicsekedhet, melye-

ket Bukovinszki József és Kurucz Gábor edzők irányításával ért el. Az említett két sport-
ág területén szerzett erőnléte, edzettsége jó alapokat teremtett az atlétikában nyújtott 
teljesítményéhez. Büszkék vagyunk Milánra és gratulálunk az elért eredményeihez!
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J Ú N IUS

Kirándulás Poroszlóra

2013. június 1 –jére a Sulizsaru kirándulást szervezett a Tisza-tó mellett található Po-
roszlóra. Céljuk az volt, hogy a gyerekek minél több élőlényt fedezzenek fel Magyarország-
nak ezen a gyönyörű környezetvédelmi területén.

 A túrázók - közöttük én is egyik osztálytársammal - akik Tiszaújváros négy iskolájából 
érkeztek, már a buszon megkapták az egyenpólót és egy ajándék füzetet. 3D-s moziban 
kezdtük a kirándulást, ahol egy gyönyörű természetfilmet néztünk meg. Ezt követően felül-
tünk egy hajóra, ami átvitte a csapatot a tavon, s miután átértünk, kezdődhetett az igazi túra. 
A táj csodaszép volt, a nádas fölött átívelő fahidakon sétáltunk, s közben másodpercenként 
kattantak a fényképezőgépek gombjai. Az utat egy-egy faház tagolta állomásokra, ahol pla-
kátokon meg lehetett tekinteni néhány madárfaj képét és el lehetett olvasni a tulajdonságát 
is. A túra végeztével bemehettünk az akváriumba, ahol rengeteg halfajt figyelhetünk meg. 
Ennek az akváriumnak az az érdekessége, hogy teljesen körülveszi a víz, és a látogató úgy 
érezheti, mintha ő is ott lenne a vízben. Miután mindenki mindent megnézett, felmentünk 
a kilátóba, ahonnan ráláttunk az egész városra. Itt sem pihent a fényképezőgép a tokjá-
ban, mindenki kattintgatott. Nem csoda, a kilátás gyönyörű volt. A kilátótól nem messze 
egy mesterségesen kialakított apró tavacska lehetőséget biztosított arra, hogy az evezést is 
kipróbáljuk. Egy kis tutajra kellett ráállni, aminek csak egy magas bot állt ki a közepéből 
kapaszkodónak, és ezt a tutajt kellett irányítani evezőlapátok segítségével.  

Mindenki sokat nevetett ezen a kiránduláson. Jól éreztük magunkat és sok információ-
val gazdagodtunk. Köszönjük Sulizsaru! 

        Kiss Dalma 6.a

 

 Sárkányhajós sikerek
Városunkban új hagyomány született: Sárkányhajó versenyeket rendeznek ősszel és ta-

vasszal a Dísztavon. A város lakossága előtt zajló látványos, mulatságos, izgalmas és persze 
a sportos életformát szolgáló versenyeken az iskolánk is a kezdetektől részt vesz. Az évfo-
lyamonként kiállított csapataink neve már elhíresült a többi szokványos nevű csapatnév 
között, hiszen a „Zsíros kenyér”, a Vajas kenyér, a „Lekváros kenyér”, a Bundás kenyér” és a 
Mézes kenyér nevű csapatok érmek sokaságát gyűjtötték be a nagy harcokban. 

A 2012/13-as évben a hetedikesek Zsíros kenyér hajója sem ősszel, sem tavasszal nem 
talált legyőzőre, így sok-sok aranyérem ékesíti az egység tagjainak otthonát. Az ötödikesek 
Vajas kenyér egysége ezüstéremmel gyarapította a népes mezőnyben kivívott sikereit. A jó 
eredmények elérésében hatalmas szerepe volt a szülőkből kovácsolódott szurkolótábornak, 
akik a partról buzdították a gyerekeket, de a személyes ellátásukban is részt vállaltak. En-
gem, aki szervezem és instrukciókkal látom el a gyerekeket, méltán tölt el büszkeséggel az, 
hogy ők igyekeznek megfogadni a tanácsokat, és mindent elkövetnek a jó szereplés érdeké-
ben. Igen! Nagyon büszke vagyok rájuk, az eredményektől függetlenül! Hogy sikereink is 
vannak, az hab a tortán!

   
Ughy Imréné

a „kenyerek” felszolgálója
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Az osztálykirándulásunk
Június hetedikén nagyon sok Kazinczys diák ment kirándulni, de kevesen állíthatják, 

hogy olyan jó napot tudhatnak maguk mögött, mint a mi osztályunk. Reggel vidáman 
énekeltük a „Süss fel nap!”-ot, remélve hogy jó időnk 
lesz. A buszút hangulatát leginkább az izgatottság 
jellemezte, annak ellenére is, hogy mind álmosak 
voltunk. Miután megérkeztünk úticélunkhoz, Szil-
vásváradra, mindkét osztály a nézelődéssel foglalta 

el magát. Sétánk elején rengeteg vendéglőre, apart-
manra, fagylaltozóra lehettünk figyelmesek, amik 
értelemszerűen a turisták számára épültek. Legelső 
állomásunk a szilvásváradi bob pálya volt. Miután 
beleültek osztálytársaink, rögtön a pálya végéhez ro-
hantunk, majd kameráinkkal és telefonjainkkal igye-
keztünk mindent gondosan dokumentálni. 

Az érkezők boldogan konstantálták, hogy „nagyon jó volt” így egyre többen próbálták 
ki a bobozást, ami osztatlan sikert aratott. A pálya ugyan rövid volt, mégis igyekeztünk 
minél több menetet menni, egészen pedagógusaink további utasításáig. A kalandpálya nagy 
kihívásnak bizonyult, így az aláírások begyűjtése, felszerelések felvevése, és az oktatás elvé-
geztetése után az ott dolgozók elvezettek minket a választott pályánkhoz. Az osztályunk 
olyan ügyesen végigment az akadályokon, hogy még a testnevelés tanárunk is büszke lenne 
a teljesítményünkre. Ugyan a kisvasútról lemaradtunk, sétából mégsem volt hiány. A szil-
vásváradi tóig felgyalogoltunk, ami gyönyörű látványt nyújtott. Miután valamennyien lepi-
hentünk, megebédeltünk és kibeszélgettük magunkat, elindultunk visszafelé. Kaptunk pár 
percet, hogy kivásároljuk, kiszórakozzuk magunkat, majd a letelt idő után a találkozóhe-
lyünkre visszasietve, a busz felé vettük az irányt. Hazaúton valamennyien fáradtan ültünk 
le a helyünkre, én azért mégis hálát adtam az égnek, hogy csak később kezdett el szakadni 
az eső, és hogy részese lehettem az eddigi legjobb osztálykirándulásnak.

Orosz Daniella 6.a
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Ballagási beszéd
 

Dorony Attiláné igazgató

Tisztelt Szülők! Kedves ballagó Diákok! Tisztelt Vendégeink!
Ahogy az imént a régi, kedves és megható diákéneket felidéztük: „Most búcsúzunk és el-

megyünk, a mi időnk lejárt”. A mai nap többféle szempontból is különleges. Ez református 
iskolánk történetének első ballagása. 44 végzős diák búcsúzik tőlünk, és elindul a nagybetűs 
élet felé. Nekik díszítettük fel az iskolát, nekik írtunk üzeneteket a táblákra. Virágot, köny-
vet, és tarisznyát készítettünk. A mai nap ballagó tarisznyája azonban csak morzsákat rejt 
az élet megéléséhez és megértéséhez.

Kedves Gyerekek!
Talán azt gondoljátok, végre megszabadulhattatok a kötöttségektől, a felelésektől, a dol-

gozatírástól, vagy a nyolcadikos év végi vizsgáktól, de az emlékek idekötnek, a csínytevések, 
a barátok, a közösen megélt programok. Az elmúlt évek felejthetetlenek lesznek számotok-
ra, hiszen nemcsak tanulni jártatok ide, hanem azért is, hogy egy nagyszerű közösség tagjai 
legyetek.

Higgyétek el, ezt a nyolc évet nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagyott minden-
kiben, bennünk tanárokban is. Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni Benneteket. Az itt 
eltöltött évek összekötnek minket. Jó felidézni az első napokat, amikor remegő lábakkal 
először léptétek át az iskola küszöbét, tele vágyakkal, álmokkal, talán félelmekkel. Akkor 
még hatalmas időtávlatnak tűnt ez a nyolc év, amikor Gál Marika néni és Papp Ági néni ké-
zen fogva körbevezetett Benneteket az iskolában, amikor ismerkedtetek egymással, próbára 
tettétek tanáraitok türelmét, megértését. 

Aztán egyre magabiztosabbá váltatok a Kazinczyban, már ti segítettétek a kicsiket a be-
illeszkedésben. Kiérdemeltétek az első komolyabb dicséreteket és figyelmeztetéseket, míg-
nem mára az iskola főszereplőivé váltatok.

Kedves Ballagó Diákok!
Akik most itt ültök, sokféleképpen élitek át a búcsúzás pillanatait. Vannak, akik nagyon 

várták már, hogy életük ezen szakasza lezáruljon, vannak akik döbbenten fedezik fel, hogy 
immár véget ért a felhőtlen szabadság világa. Gondoljatok néhány pillanatig mindazokra, 
akik segítettek, biztattak, bátorítottak Benneteket az elmúlt nyolc év során. Elsősorban a 
szüleitekre, akik a nehézségek idején is mellettetek álltak. Nevetekben is köszönöm azt a sok 
segítséget, amit az évek alatt kifejtettek. 

Kedves Szülők!
Kívánom, hogy az Önök büszkeségei, a mi diákjaink megállják a helyüket további életük 

során.

Kedves Kollégák!
Nehéz, de örömteli feladat volt ezeket a diákokat idáig eljuttatni. Köszönöm a türelmes, 

következetes munkát, köszönöm mindazt a törődést és szeretetet, amit a nyolc év alatt ad-
tatok. Az idő azonban könyörtelenül halad a maga útján, és nekünk búcsúznunk kell. A mi 
megbízatásunk ezennel véget ért. Kedves Ballagó Diákok!

Percek kérdése, és elbúcsúztok. Magatokkal visztek minden emléket. Minden szépet, 
jót, örömöt, bánatot, ami itt történt. Az összes diákcsíny, az órai fegyelmezetlenségek, a 
röpdogák… már mind csak szép emlék marad. Tiszta szívvel és békével engedünk el Ben-
neteket. Távozásotokkal azonban minden megváltozik. Hétfőtől a folyosók csendesek lesz-
nek. Csak a tanárok folytatják a munkát, róják a köröket az elhagyott repülőtér fölött. Újra 
és újra, erőt merítve a tanítványok sikereiből. Távozzatok büszkén, emelt fővel, hiszen éle-
teteknek e szakasza sikeresen lezárult. Kívánom Nektek a legjobb középiskolát és annak az 
álomnak a beteljesülését, amit szeretnétek. Kérünk Titeket, hogy soha ne feledjétek el azt a 
bölcsőt, ahonnan elindultatok. Látogassatok vissza, ha tehetitek, mi mindig készen állunk 
arra, hogy biztatást adjunk egykori tanítványainknak, vagy meghallgassuk sikereiteket. 

Ennek szellemében a Honfoglalás soraival búcsúzom Tőletek:

„Kell még egy szó, mielőtt mennél,
Kell még egy ölelés, ami végig elkísér, 
Az úton majd néha, gondolj reám,

Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár.”
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Kazinczy Gyermekei Alapítvány díjak:
(Végzős diákok, akik nyolc éven át kitűnő tanulók voltak)

Lencsés Ádám 8.a 
Magatartásával, munkájával, teherbírásával, sokoldalúsá-

gával lenyűgözte a tanárait, elég ha végighallgatjuk verseny-
eredményeit. 3. osztályban a Zrínyi Matematika versenyen 
bemelegítésképpen, megyei 3. helyezést ért el. 4. osztályban a 
LANGWEST Országos Angol Nyelvű Tehetségkutató Verse-
nyen – országos 2. lett. A LOGO Országos Számítástechnikai 
Tanulmányi Versenyen a megye legjobbjának bizonyult, mert 
4. osztályban nincs országos forduló. 5. osztályban a Matek-
guru csapatversenyen iskolánk csapatával megszerezték az 
országos 3. helyezést. A LOGO Országos Számítástechnikai 
Tanulmányi Versenyről 1. helyezéssel tért haza. 6. osztály-
ban, szintén a LOGO Országos Számítástechnikai Tanul-
mányi Versenyben az egész országban nem talált legyőzőre! 

Emellett ismételten tagja volt iskolánk csapatának a Matekguru versenyen, ahol országos 6. 
helyezést értek el. Remélem, kitalálják ki volt Stella csapattársa! 7. osztályban a LOGO Or-
szágos Számítástechnikai Tanulmányi Versenyen 2. lett és komplex középfokú nyelvvizsgát 
tett angol nyelvből. 8. osztályban a LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Ver-
seny 3. helyezettje, a Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyén, informatikából 
az ország legjobbja lett. Indult a Jane Haining Emlékversenyen, ahol az első forduló után 1. 
helyen jutott a döntőbe. Itt már nem csak a szokásos angol nyelvű versenyfeladatokat kellett 
megoldania, hanem eredeti angol nyelven kellett bibliai idézetet elmondani a zsűri előtt.  Az 
ország 7. legjobbjaként tért haza erről a versenyről. A Varga Tamás Országos Matematika 
Verseny megyei fordulóján pedig 4. helyezést ért el. Mindezek mellett a Karakter Tánciskola 
növendéke, a tánciskolák találkozóiról rendre arany, illetve ezüst fokozattal térnek haza, 
zongorázik és teniszezik. Ha esetleg marad egy ki szabad ideje, akkor rábízhattunk bár-
milyen feladatot, biztosak lehettünk benne, hogy az másnapra elkészül. Köszönjük, Ádám, 
hogy számíthattunk Rád és a feladattudatodra nyolc éven át.
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 Nagy Stella 8.a 
Kiemelkedő teljesítményével, magatartásával, kitartásával 

bebizonyította, hogy egy apró termetű lány is elérhet nagy 
sikereket! Eredményei: 1. osztályban a B-A-Z. Megyei Angol 
Versenyen csapatban 1. helyezést értek el, 2.osztályban pedig, 
ugyanezen a versenyen 2. helyezést. Ekkor a csapat belát-
ta, hogy nem jó a 2 helyezés, ezért 3. osztályban már ismét 
a dobogó legfelső fokára állhattak. Ugyanebben az évben a 
LANGWEST Országos Angol Nyelvű Tehetségkutató Ver-
seny országos 6. helyezettje. Ismét egy olyan, kemény munká-
val teli, periódus következett az életében, amelyik folyamatos 
javulást eredményezett versenyeredményeiben.  4. osztályban 

a LANGWEST Országos Angol Nyelvű Tehetségkutató Verseny5. helyezettje, majd 5. osz-
tályban már az ország 3. legjobbja a tehetségek közül. Ugyanebben az évben a Matekguru 
csapatversenyen országos 3. helyezést értek el a gyerekek. 6. osztályban a Matekgurun or-
szágos 6. helyezéssel tértek haza . Kitalálják ugye, ki volt Stella egyik csapattársa? Ezzel még 
nem unta meg a matematikát, mert a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen a B-A-Z. megyei 
fordulón csapatban 2. helyezéssel zárták a versenyt. Szintén ebben a tanévben történt, hogy 
nem akadt vetélytársa az egész országban a LANGWEST Országos Angol Nyelvű Tehetség-
kutató Versenyen. 7. osztályban ő is komplex nyelvvizsga tett angol nyelvből. A Varga Tamás 
Országos Matematika Versenyen, a megyei fordulóban 10. helyezést ért el. Ebben a tanévben 
a sport kicsit nagyobb szerepet kapott az életében, mert a Kistérségi Diákolimpia atlétika ver-
senyén csapatban, összetettben 1. helyezéssel térhettek haza. Bizonyította műveltségét is, hi-
szen a Tiszaújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás művészeti műveltségi versenyén a legjobb 
lett. 8. osztályban a Jane Haining Emlékversenyre az ország legjobbjaként jutott a döntőbe, 
ahonnan bronzéremmel térhetett haza. A Református Iskolák XVI. Országos Tanulmányi 
versenyén matematikából 9. helyezést ért el. A Törd a fejed tehetséggondozó matematika ver-
seny döntőjén egyéniben az 1., illetve csapatban is az 1. helyezést érte el. Tanulmányai mellett 
a Magyar Gimnasztráda Válogatott Tiszaújvárosi Csapatának a tagja. Ezzel a csapattal érték 
el az alábbi eredményeket: 2012-ben, a XIV. World Gymnaestrada, Lausanne, Svájc esemé-
nyen FIG elismerést kapott a csapat, szintén 2012-ben kiemelt arany minősítést a Népek Tán-
ca, Népek Zenéje országos és nemzetközi fesztiválon, Szegeden, és 2013-ban, a II. Connector 
Nemzetközi Táncfesztiválon első helyezést fitness kategóriában, harmadik helyezést, és kü-
löndíjat is kaptak open kategóriában.Stella 2004. szeptemberétől zongorázik Birtalan Judit 
tanárnő tanítványaként, évente házikoncertet adnak  a tanév végén. A Derkovits Gyula Mű-
velődési Központ Szinház termében, Birtalan József munkásságának 50. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségen zongorázott 2010-ben, majd a keresztények egységéért végzett 
ökomenikus imahéten a városi református templomban játszott 2013. januárjában.

Jó tanuló, jó sportoló
Nagy Stella 8.a

Stella nyolc éven keresztül megtanulta, elsajátította azokat az ismereteket, amiket pe-
dagógus kollégáim átadtak neki. Sőt többet is: hiszen tanulmányi versenyek tucatjain vett 
részt, szinte minden tantárgyból. Kevés olyan tanulók egyike, aki képes volt hosszú éveken 
az iskolában tanított összes tudományágból 100 százalékosan teljesíteni. Ezen felül délután-
jait a tornatermekben tölti, több mint 10 éve a Gimnasztráda csapat meghatározó tagja. Így 
kedvenc sportágai a torna és a tánc, de atlétika versenyeken is kiválóan szerepelt, egyéni 
illetve csapatszámokban segítve iskoláját. Felmerül a kérdés, hogy jut még ideje zongorázni, 
szolfézsra járni? Ezt csak ő tudja, mi viszont azt tudjuk biztosan, hogy iskolánk egyik leg-
rangosabb díjával ajándékozzuk meg: Nagy Stella jó tanuló és jó sportoló.

Kiváló sportmunkáért
 Torma Rebeka 8.a 

Rebeka egy jelenség. Tessenek csak ránézni. Ő szerelmes 
a sportba. Imádja. A mindene. És nem csak egyfélével fog-
lakozik. Elsőként a gimnasztráda érdekelte, el is töltött itt 11 
évet. Kisgyerekként elkezdett úszni, számos megyei diák-
olimpiai bajnokságot nyert, sőt az elmúlt tanévben 3., az idén 
pedig 6. helyezést ért el az országos úszódöntőben. Az úszás 
mellett futni, ugrani is kedve támadt. Atlétika a következő 
állomás: Borsod megye magasugró és mezei futóbajnoka áll 
itt előttünk. A legújabb kihívás pedig a röplabda. Szakembe-
rek szerint városunk legtehetségesebb játékosa Rebeka. De 

ezt a tehetséget már Miskolcon a Jezsuban kell megmutatnod. Sok sikert hozzá!

Szebeni Áron 8.a
Áron és a labdarúgás. Labdarúgás és Áron. Egy és ugyan-

az. Az évek során biztos tagja volt az iskolai labdarúgó váloga-
tottnak. Szinte minden tanévben megyei elődöntőt vagy dön-
tőt játszott a csapatunk, sőt hatodikosként országos döntőn a 
bronzérmet akasztották Áron nyakába. Ekkor a  döntő legjobb 
játékosai közé válogatták. Feltűnt azonban az is, hogy nagyon 
gyors a pályán, ezért 60 és 100 méteres versenyszámokban 
megyei atlétikai döntőben is részt vett. Áron fel szeretne jut-
ni a csúcsra, az angol bajnokságban szeretne játszani. Mi csak 
egyetlen jó tanáccsal szeretnék ellátni: a nagy teljesítményű 
sportautók könnyen megcsúsznak a nedves aszfalton!
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Kiemelkedő közösségi munka:
Kovács Eszter 8.a 

Kiváló sportmunkáért

Kerékgyártó Gábor 8.b 
2009-től foglalkozik súlyemeléssel, és már az első idők-

ben jól szerepelt a városi és megyei szintű versenyeken. 
Szorgalmának és tehetségének köszönhetően, később or-
szágos és nemzetközi sikereket is elért, amelyek közül a leg-
kiemelkedőbbek a következők:  2011 – VI. Suzuki – Kaiser 
Kupa – Ózd – megyei 1. hely, 2012 – VII. Suzuki – Kaiser 
Kupa – Ózd – megyei 1. hely, Országos Diákolimpia Döntő 
– Budapest -2. hely, Országos Utánpótlás Bajnokság Döntő 
– Tatabánya – 1. hely, 27. Grand Prix Kosice School Boys 
and School Girls nemzetközi verseny – Kassa, Szlovákia – 
2. hely, 2013. – Országos Iskolai Bajnokság – Budapest – 1. 
hely, Országos Súlyemelő Tehetségkutató Verseny - 1. hely

Kiemelkedő közösségi munka:

Báki Barbara 8.b
Koleszár Ivett 8.b

Diákönkormányzati díj a nyolc év alatt végzett munkáért:

Tóth Csilla 8.b
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Tanévzáró  

ÜNNEPI BESZÉD

Dorony Attiláné 
igazgató

Tisztelt Vendégek! Kedves gyerekek!

Áldást, békességet kívánok!
„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon…” olvashatjuk a Példabeszédek könyvé-

ben. Ez az ige vezérelt bennünket a tanév során a hétköznapokban. A jó iskola egy egész 
életre meghatározza az ember gondolkodását, életvitelét. Református iskolánkban a diákok 
tudásának szélesítése mellett fontos cél a hit ajándékának elnyerése. Ha a tíz legjobb érzést 
kiváltó szót kellene kiválasztanunk, a tanévzárás, a vakáció minden bizonnyal közötte len-
ne. Különös élmény tanévet zárni, hiszen alig aludtunk néhányat a szeptemberi első csen-
gőszó óta, és most 376 diák arra vár, hogy kimondjam végre az elbocsátó szép szavakat. 
Egész évben azért folyik a küzdelem, hogy a forró nyári napokkal végre ránk köszöntsön a 
szabadság. Persze, mint mindent, ezt is ki kell érdemelni. A szabadságot is csak azok mond-
hatják magukénak, akik megdolgoztak érte. Ebben az iskolában ez mindenkinek sikerült.

A 2012/2013-as tanévben 376 gyermeket neveltünk és oktattunk 16 osztályban. 2013. 
szeptember elsején 75 elsős diák kezdi meg tanulmányait nálunk, Istennek legyen hála.

A beiratkozók száma legmerészebb álmainkat is felülmúlta. Így jövőre három első osz-
tályt indítunk! Erre pedig nagyon büszkék vagyunk. Mi azt gondoljuk, ez a siker az isko-
lánkban zajló magas színvonalú nevelő-oktató munka eredménye.  És persze azoké a ver-
senyeké, rendezvényeké, műsoroké, ahol iskolánk tanulói mindig hallattak magukról. Az 
iskolánk tanulmányi átlaga (2-8. évfolyam): 4,44 Alsó tagozat: 4,68 Felső tagozat: 4,19 

Kedves Kollégák!
Szeretném megköszönni Nektek azt a kimagasló oktató- és nevelőmunkát, amely nélkül 

ez a tanév nem lett volna ilyen sikeres. A pedagógusi munkáról hiba lenne a visszajelzést 
pusztán jegyekben, átlagokban keresni. Az iskolánkba járó tanulók személyiség-formálása, 
az általunk fontosnak tartott keresztyén értékek átadása ugyanolyan fontos, mint a tan-
anyag oktatása. Az év végi számvetésnél hálás vagyok Nektek, akik a belső tartalom kiala-
kításán, megőrzésén munkálkodtatok.

Kedves Diákok!
Kevés olyan jeles nap van az iskola történetében, melyet azonos lelkesedéssel várnak 

a tanárok és a diákok is. A Tanévzáró Ünnepély biztos, hogy ezek közé tartozik. Tudom, 
hogy a nyári szünet a gyerekeknek öröm, de a szülőknek sokszor gond. Az az ideális, ha a 
család együtt töltheti a nyarat, de az esetek többségében ez lehetetlen. Talán enyhülést jelent 
a problémára a hittan tábor és az iskola nyári tábora. Kívánom, hogy tartalmasan, vidám 
hangulatban teljék a nyári szünet, vigyázzatok magatokra, egymásra, hogy szeptemberben 
együtt köszönthessük az új tanévet.

Ezekkel a gondolatokkal a 2012/2013-as tanévet bezárom.
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Záró gondolatok
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!”

 (Zsolt90,12.)

Vége a tanévnek. A diáksereg virággal, dallal, szó-
noklattal ünnepli Pedagógus Napon nevelőit, aztán meg-
könnyebbülten búcsút vesz tőlük. Na és a bizonyítvány? 
De sokan teszik fel a tanév utolsó napjaiban ezt a kérdést! 
„Tudod anya az úgy volt, hogy…” és kezdi magyarázni 
gyermekünk az okokat, s talán nem is sejti, hogy mi már 
mindent sokkal jobban és hamarább tudtunk. Na és a 
mi bizonyítványunk; az iskoláé? Vajon állít-e ki valaki 
rólunk bizonyítványt, és ha igen, milyen jegyeket írtak 
be a képzeletbeli iskolai ellenőrző könyvünkbe? Bizony 
az embernek nagyon nehéz dolga van, ha a róla kiállított 
bizonyítványt kell megmagyarázni. Én most mégis meg-
teszem. Ha csak három szóval kellene összefoglalnom 

az értékelésemet, ezt mondanám: Szakértelem, szolgálat, szeretet. Tudom, hogy egy éve, 
amikor kiváló kollégáinkkal nekifogtunk a református iskola megvalósításának, Isten kü-
lönös kegyelme, bíztató ígérete volt az, amire támaszkodhattunk. Most az első tanév után, 
csak hálás lehetek az Úrnak azért, hogy ilyen nagyszerű munkatársakkal ajándékozta meg 
a Tiszaújvárosi Református Egyházközséget. Számukra természetes volt a szakértelem, a 
szolgálat és a szeretet hármas erénye.

Olyan sok szép program, olyan sok szép eredmény, annyi közös élmény…
Vége a tanévnek, és most már tudjuk, hogy jelképes iskola-bizonyítványunkba a mi Ke-

gyelmes Urunk csupa jelest írt be. Hála legyen Néki ezért! Köszönet és hála az iskola igaz-
gatónőjének, drága pedagógusainak és munkatársainak, akik nélkül intézményünk nem 
kaphatta volna meg tanév végi szép jegyét!

„Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen voltál hű, … menj be a te Uradnak örömébe”
(Mát25,21)

Tiszaújváros, 2013. június 27.
 Dr. Varga István
 fenntartó lelkipásztor

KITŰNŐ TANULÓK A 2012/2013-AS TANÉVBEN:

 Alexa Zsuzsanna, Balázs Boglár, Balogh Fanni, Borza Eszter, Bóta Bence, Fekete Kende, 
Fónagy-Árva Péter, György Kristóf, Heltai Kilián, Hevesi Laura, Horváth Gréta, Huszár 
Elizabet, Juszkó András, Kázsmér Bercel, Komlós Botond, Ladányi Kitti, Molnár Kinga, 
Puskás Korina 1.a osztályos; Ágoston Attila, Basilides Bíbor Ilona, Hegedűs Lili, Lehmann 
Sára, Lőrincz Loránd, Pónus Adél, Riczu Zsófia, Utassy Melinda, Nagy Levente, Peremiczky 
István, Varga András, Virág Laura, Volosinóczki Linett 1. b osztályos; Bari Dominika, 
Brunyánszky Réka, Csillik Kristóf Bálint, Kiss Gábor Botond, Orosz Noémi, Romos Soma, 
Tóth Beáta Georgina, Vámosi Kincső 2. a osztályos; Danó Melinda, Füredi Anna, Kosina 
Réka, Szabolcsi Bálint, Tóth Eszter, Veres Adél, Vitos Virág 2.b osztályos; Bárdos Dóra, 
Csehovics Kitti, Kanyó Viktória, Kovács Bálint Máté, Molnár András, Molnár , Elizabet, 
Petrényi Panna, Szabolcsi Márta, Takács Noémi, Tóth Csenge, Ladányi Laura 3.a osztályos; 
Arnóczki Stella, Bárány Zsanett, Káposzta Bence, Novák Henriett, Sándor Antónia Rebeka, 
Simon Bence, Tóth Csilla, Vajani Viktória 3.b osztályos; Fekete Kiara Mercédesz, Gere Lilla 
Noémi, Hohol Réka, Katona Bernadett, Kovács Balázs, Lapostyán Fruzsina, Molnár Haisz 
Mátyás, Nagy Nelli, Oláh Donát Olivér, Riczu Eszter, Sajgó Zsófia, Szabó Réka, Szűcs Han-
na 4.a osztályos; Baráth Pénelopé Napsugár, Borbély Anna, Bóta Lili Anna, Danó Ádám, 
Kocsis Simon Márk, Nagy Levente, Pisák Emese Réka, Rácz Boglárka, Sipos Ákos, Sztrohár 
Eszter, Tóth Réka 4.b osztályos; Bujdos Betti, Gergely Vanda Zsófia, György Lili, Németh 
Miklós Ákos, Porubjánszki Zsanett, Pozsa Panna Eszter, Szabó Eszter, Szabó Lili, Szilágyi 
Renáta 5.a osztályos; Dudás Csongor, Pónus Anna 5.b osztályos; Bárócz Réka, Bóta Ba-
lázs, Erős Dóra, Gere Áron Károly, Kiss Dávid, Kiss Dominik, Klein , Anita, Nagy Petra, 
Orosz Daniella, Szabolcsi Janka 6.a osztályos; Lengyel Bianka Panna, Kalóz Aletta Klaudia, 
Sallér Eszter 6.b osztályos; Deli Barbara Franciska, Fedor Eszter, Kelemen Bernadett, Sajgó 
Mátyás, Szabó Lilla Judit 7.a osztályos; Balogh Anna, Gergely Virág Panna 7. b osztályos; 
Karsza Máté István, Lencsés Ádám, Nagy Stella 8.a osztályos; Tóth Csilla 8. b osztályos 
tanulók.

JELES TANULÓK:

Bíró Eszter, Füzér Zsuzsanna, Kelemen Alexandra, Szabó Dorina 2.a osztályos; Lengyel 
Réka Zsanett, Pisák Szabolcs, Vígh Zita 2. b osztályos; Galgóczy Olivér, Fejes Máté 3.a osz-
tályos; Bódi Szilárd, Bütösi Lili, Huszár Evelin 3. b osztályos; Fónagy-Árva Nóra, Garam 
Lora Fanni 4.a osztályos; Tóth Márton Marcell, Kapus Balázs 4.b osztályos; Meczkó Viktó-
ria 5.a; Rácz Katalin 5.b; Kiss Dalma 6.a; Szilvási Kristóf 6.b; Varga Eszter 6.b; Tompa Tamás 
Lajos 8.a; Ullaga György 8.a osztályos tanulók.
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NEVELŐTESTÜLETI DICSÉRET:

Sajgó Mátyás 7.a,
Lencsés Ádám 8.a,

Nagy Stella 8.a

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJASOK:

           
  

    
 
 

Első napközis hittantábor
A tiszaújvárosi Református Egyházközség már évek óta szervezi a református hittan tá-

bort. Ebben az évben a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola is csatlakozott ehhez 
a programhoz. 2013. június 17-28 között, a tiszaújvárosi Református Egyházközség és a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskola közösen, nyári napközis hittan tábort szervezett 
Tiszaújváros kisdiákjainak és óvodásainak. 

A két turnusban a jelentkezők összesen 186-an voltak. Tiszaújvárosi Református temp-
lomban reggeli áhítattal, bibliaórával kezdődött el a nap. A kis táborozók nagy örömmel 
vettek részt a színes programokon: a rendőrségen az ujjlenyomatvételen, a Dísztavon a sár-
kányhajózáson, az iskola udvarán a habpartyn, a Kesznyéteni tájvédelmi körzetben a lovas 
kocsizáson, az őshonos állatok megtekintésén és a zárónapon a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
termálfürdőben a strandoláson. A gyerekek nagyon jól érezték magukat a táborban, az ott 
készült képek hűen tükrözik. 

Uzsoki Aranka, Kaszásné Farkas Viola
        
 

Pónus Anna 5.b
Kalóz Aletta Klaudia 6.b

Balogh Anna 7.b
Tóth Csilla 8.b

Németh Miklós Ákos 5.a
Kiss Dominik 6.a

Kelemen Bernadett 7.a
Karsza Máté István 8.a
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TANULMÁNYI VERSENYEK
ORSZÁGOS VERSENYEK

Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenye 

Vetélkedő a mesék világában
 5. Danó Melinda, 2.b Papp Zsuzsanna
  Kiss Gábor Botond,
  Kosina Réka

Angol nyelv
 2. Kiss Dominik, 6.a Makkainé Chmara Marianna
  Venglovecz Marcell
 2. Németh Ágnes, Tompa Tamás 8.a Makkainé Chmara Marianna

Német nyelv
 5. Koleszár Ivett, Tóth Csilla 8.b Kocsis Katalin Ildikó

Informatika
 1. Lencsés Ádám 8.a Ruszkai Gizella

Matematika
 2. Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella
 8. Nagy Petra  6.a Tölgyesiné Liktor Mária
 9. Nagy Stella 8.a Ruszkai Gizella

„Csodát virágzik a jelen” Vers
 1. Fekete Kiara 4.a Gál Csabáné

„Csodát virágzik a jelen” Prózamondás

 1. Kovács Viktor 7.a Marjánné Bacsó Csilla
különdíj Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla

„Csodát virágzik a jelen” Nyelvtan
 3. Szabó Lilla 7.a Simonné Varga Katalin
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Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny 
 2. Lencsés Ádám 8.a Ruszkai Gizella

Varga Tamás Matematika Verseny 7. évfolyam
 4. Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella

Zrínyi Ilona Matematika Verseny
 13. Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella

Langwest Tehetségkutató Tanulmányi Verseny
írásbeli
 Angol nyelv I. kat.
 1. Oláh Donát Olivér 4.a Soltészné Szörfi Anikó
 7. Soltész Blanka Gemma 4.a Zimmermanné Fekete Judit
 Angol nyelv II. kat.
 2. Klein Anita 6.a Makkainé Chmara Marianna
 5. Gere Áron Károly 6.a Csehovicsné Guba Adrienn
 7. Orosz Daniella 6.a Makkainé Chmara Marianna
 8. György Lili 5.a Csehovicsné Guba Adrienn
 Angol nyelv III. kat.
 1. Sárga Szabolcs 8.a Makkainé Chmara Marianna
 2. Szabó Lilla 7.a Csehovicsné Guba Adrienn
 3. Sajgó Mátyás 7.a Csehovicsné Guba Adrienn

szóbeli
 Angol nyelv I. kat.
 2. Soltész Blanka Gemma 4.a Zimmermanné Fekete Judit
 4. Oláh Donát Olivér 4.a Soltészné Szörfi Anikó
 Angol nyelv II. kat.
 5. György Lili 5.a Csehovicsné Guba Adrienn
 6. Gere Áron Károly 6.a Csehovicsné Guba Adrienn
 7. Orosz Daniella 6.a Makkainé Chmara Marianna
 8. Klein Anita 6.a Makkainé Chmara Marianna

Angol nyelv III. kat.
 1. Sárga Szabolcs 8.a Makkainé Chmara Marianna
 2. Szabó Lilla 7.a Csehovicsné Guba Adrienn
 6. Sajgó Mátyás 7.a Csehovicsné Guba Adrienn

Hetedhét Határ Legjobb Kis Nyelvésze
 3. évf.  3. Takács Noémi 3.a Marjánné Bacsó Csilla

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa
 3. évf. 6.  Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 4. évf. 7.  Sajgó Zsófia 4.a Gál Csabáné
 7. évf. 2.  Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella

Hermann Ottó Országos Verseny
 3. Vajani Viktória 3.b Deák Zoltánné
 4. Tóth Csilla 3.b Deák Zoltánné
 

REGIONÁLIS VERSENYEK
Német szép kiejtési és versmondó verseny

 5-6. oszt. kategória 
 1. Papp Gábor Dániel 6.4 Kocsis Katalin
 3. Csorba Szabina 8. b Kocsis Katalin
 6. Koleszár Ivett 8.b Kocsis Katalin

Regionális Angol Nyelvű Országismereti Verseny
 2. Tóth Péter 7.a Gerőcsné Berkes Judit
  Tóth Zsombor
  Horváth Kende

Bibliai Történetmondó Verseny
 1. Máté Kristóf 5.a Simonné Varga Katalin
 4. Németh Miklós Ákos 5.a Simonné Varga Katalin

Angol nyelvű szavalóverseny
 5. Bódis Lea 8.a Gerőcsné Berkes Judit
Dr. Nagy János Versmondó Verseny
 1.  Sándor Luca 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 3.  Sándor Antónia Rebeka 3.b Hajdúné Mátrai Judit

Tehetséggondozó Matematikai Verseny
 1. évf  2. Heltai Kilián 1.a Tibáné Mészáros Éva
 2. évf  1. Kosina Réka 2.b Papp Zsuzsanna
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 4. évf  1. Nagy Levente 4.b Verébné Vincze Adrienne
 6. évf  3. Nagy Petra 6.a Tölgyesiné Liktor Mária
 7. évf  1. Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella
 8. évf  1. Nagy Stella 8.a Ruszkai Gizella

MEGYEI VERSENYEK

Varga Tamás Matematika Verseny 
7/I kategória 
 2.  Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella
8/I kategória 
 3. Tompa Tamás 8.a Ruszkai Gizella
 4. Lencsés Ádám 8.a Ruszkai Gizella
 14.  Nagy Stella 8.a Ruszkai Gizella

Zrínyi Ilona Matematika Verseny
 3. évf 6. Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 4. évf 2. Nagy Levente 4.b Verébné Vincze Adrienne
       8. Sajgó Zsófia 4.a Gál Csabáné
 7. évf 2. Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella
 8.évf 11. Nagy Stella 8.a Ruszkai Gizella

Szép Magyar Beszéd
 1. Sallér Eszter 6.b Nagyné Lédig Éva
 7.  Kiss Liliána 7.a Simonné Varga Katalin 

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny 
I. kategória 2. Nagy Levente 4.b Tóthné Lesnyák Viktória
            3. Danó Ádám 4.b Tóthné Lesnyák Viktória
III. kategória 
            1. Lencsés Ádám 8.a Ruszkai Gizella

Megyei Angol Nyelvű Szavalóverseny
 1. Sallér Eszter 6.b Gerőcsné Berkes Judit

Hevesy György Országos Kémiaverseny
 2. Sajgó Mátyás 7.a Majoros Lászlóné
 9.  Szabó Lilla 7.a Majoros Lászlóné

Nyelvész – Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny (megyei forduló)
 2.oszt. 5. Danó Melinda 2.b Papp Zsuzsanna
  6. Bagdi Hanna 2.b Papp Zsuzsanna
  8. Szabolcsi Bálint 2.b Papp Zsuzsanna
 3.oszt. 3. Kanyó Viktória 3.a Marjánné Bacsó Csilla
  5. Takács Noémi 3.a Marjánné Bacsó Csilla
  7. Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 4.oszt. 4. Danó Ádám 4.b Verébné Vincze Adrienne
  8. Lapostyán Fruzsina 4.a Gál Csabáné

Megyei számítógépes grafikaverseny
 3-4. osztályos kategóriában:  1. Soltész Blanka Gemma  4.a 
   3. Baráth Pénelopé Napsugár 4.b
 Média kategóriában: 1. Szilágyi Renáta   5.a
 Alkalmazott grafika kategóriában: 1. Balogh Anna   7.b
   1. Pozsa Panna Eszter  5.a
   2. Szabó Lili    5.a
 Felkészítő tanár: Tóthné Lesnyák Viktória

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 

  6. évfolyam  21. Sallér Eszter 6.b Nagyné Lédig Éva
 8. évfolyam  13. Nagy Stella 8.a Simonné Varga Katalin 
 

VÁROSI VERSENYEK
Tiszaújvárosi Általános Iskolák Matematika Versenye
 5. évf.  5. György Lili 5.a Tölgyesiné Liktor Mária
  5. Kurucz Bálint 5.b Tóthné Lesnyák Viktória
 6.évf 3. Nagy Petra 6.a Tölgyesiné Liktor Mária
 7.évf 1. Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella
  3. Kéki Gergő 7.a Ruszkai Gizella
  4. Gergely Virág Panna 7.b Tölgyesiné Liktor Mária
 8.évf 1. Nagy Stella 8.a Ruszkai Gizella
  2. Lencsés Ádám 8.a Ruszkai Gizella
  3. Tompa Tamás 8.a Ruszkai Gizella
  4. Karsza Máté 8.a Ruszkai Gizella
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Játékos Anyanyelvi Vetélkedő
1.  Sallér Eszter, Lengyel Bianka Panna, Papp Gábor Dániel 6.b Nagyné Lédig Éva
3. Szabó Lili, Németh Ákos, Máté Kristóf  5.a Simonné Varga Katalin

Városi szavalóverseny
 1. Sallér Eszter 6.b Nagyné Lédig Éva
 3. Fekete Kiara 4.a Gál Csabáné
 3. Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla

Szónokverseny
 2. Koleszár Ivett 8.b Simonné Varga Katalin
  Tóth Csilla
  Báki Barbara

Retúrjeggyel Párizsba Rajzpályázat
 1. Szabó Lilla 7.a Szilvásiné Bodnár Tímea
 2. Pozsa Panna 5.a Szilvásiné Bodnár Tímea
Szabó Zoltán Szépkiejtési Verseny
 mesemondás kategória
 2. Volosinóczki Linett 1.b Bodnárné Bali Krisztina
 2. Simon Ákos 1.b Bodnárné Bali Krisztina
 olvasás kategória
 2. Molnár Elizabet 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 történetmondás kategória
 1. Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 2. Fekete Kiara 4.a Gál Csabáné
 versmondás kategória
 1.  Hohol Réka 4.a  Gál Csabáné
 

INTÉZMÉNYI VERSENYEK

Alsós Iskolai Anyanyelvi verseny
 1.  Kiss Gábor Botond 2.a Dózsa Gyuláné
  Nagy Levente 4.b Verébné Vincze Adrienne
  Takács Noémi 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 2.  Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 2.  Danó Ádám 4.b Verébné Vincze Adrienne
 2. Szabolcsi Bálint 2.b Papp Zsuzsanna

 3.  Kanyó Viktória 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 3.  Borbély Anna 4.b Verébné Vincze Adrienne
 3. Tóth Beáta Georgina 2.a Dózsa Gyuláné

Angol nyelvű szavalóverseny
 1.  Bódis Lea 8.a Gerőcsné Berkes Judit
 1.  Németh Ákos 5.a Csehovicsné Guba Adrienn
 2.  Kiss Liliána 7.a Szilvásiné Bodnár Tímea
 2.  Erős Dóra 6.a Csehovicsné Guba Adrienn
 2. Sallér Eszter 6.b Gerőcsné Berkes Judit
 3.  Szabó Lili 5.a Makkainé Chmara Marianna
 3.  Virág Bora 8.a Makkainé Chmara Marianna

Hevesy György Országos Kémiaverseny 
7. évf 1. Sajgó Mátyás 7.a Majoros Lászlóné
  2. Szabó Lilla 7.a Majoros Lászlóné
  3. Gergely Virág Panna 7.b Majoros Lászlóné
8. évf 1. Tóth Csilla 8.b Majoros Lászlóné
  2. Ullaga György 8.a Majoros Lászlóné

Iskolatörténeti vetélkedő
 1.  Sallér Eszter, Papp Gábor Dániel, 
  Farkas Andrea, Lengyel Bianka Panna 6.b Kocsis Katalin
 2.  Ferenczi Viktor, Szabó Lilla,
   Kelemen Bernadett, Fedor Eszter   7.a Szilvásiné Bodnár Tímea
 3.  Bóta Balázs, Szabolcsi Janka, 
  Erős Dóra, Gere Áron  6.a Makkainé Chmara Marianna
 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
5. évf.  1. Németh Miklós Ákos 5.a  Simonné Varga Katalin
6. évf.  1. Sallér Eszter 6.b  Nagyné Lédig Éva
7. évf. 1. Szabó Lilla 7.a Simonné Varga Katalin
8. évf.  1. Nagy Stella 8.a  Simonné Varga Katalin

Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny
5-6. évf.  1. Sallér Eszter 6.b Nagyné Lédig Éva
     2. Szilágyi Renáta 5.a Simonné Varga Katalin 
     3. Pónus Anna 5.b Nagyné Lédig Éva
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7-8. évf.  1. Kiss Liliána   7.a  Simonné Varga Katalin 
     2. Lévai Dorottya 8.a Simonné Varga Katalin
     3. Unti Noémi 7.b Simonné Varga Katalin

Iskolai Matematika verseny
2. oszt. 1. Kiss Gábor Botond 2.a Dózsa Gyuláné
 2. Kosina Réka 2.b Papp Zsuzsanna
 3. Dudás Bence 2.b Papp Zsuzsanna
3. oszt. 1. Kanyó Viktória 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 2. Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 3. Csehovics Kitti 3.a Marjánné Bacsó Csilla
4. oszt. 1. Nagy Levente 4.b Verébné Vincze Adrienne
 2. Szabó Réka 4.a Gál Csabáné
 3. Borbély Anna 4.b Verébné Vincze Adrienne
 Danó Ádám 4.b Verébné Vincze Adrienne
 Oláh Donát Olivér 4.a Gál Csabáné
5. oszt. 1. Kurucz Bálint 5.b Tóthné Lesnyák Viktória
 2. György Lili 5.a Tölgyesiné Liktor Mária
 2. Meczkó Viktória 5.a Tölgyesiné Liktor Mária
 3. Ágoston László 5.b Tóthné Lesnyák Viktória
 3. Hegedűs Viktória 5.b Tóthné Lesnyák Viktória
6. oszt. 1. Nagy Petra 6.a Tölgyesiné Liktor Mária
 2. Bárócz Réka 6.a Tölgyesiné Liktor Mária
 3. Sallér Eszter 6.b Majoros Lászlóné
7. oszt. 1. Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella
 2. Deli Barbara Franciska 7.a Ruszkai Gizella
 3. Gergely Virág Panna 7.b Tölgyesiné Liktor Mária
8. oszt. 1. Nagy Stella 8.a Ruszkai Gizella
 2. Tompa Tamás 8.a Ruszkai Gizella
 3. Karsza Máté 8.a Ruszkai Gizella

Langwest Tehetségkutató Tanulmányi Verseny

Angol nyelv I. kat.
 1. Oláh Donát Olivér 4.a Soltészné Szörfi Anikó
 2. Szűcs Hanna 4.a Zimmermanné Fekete Judit
 3. Soltész Blanka Gemma 4.a Zimmermanné Fekete Judit

Angol nyelv II. kat.
 1. György Lili 5.a Csehovicsné Guba Adrienn
 1. Kiss Dominik 6.a Makkainé Chmara Marianna
 2. Klein Anita 6.a Makkainé Chmara Marianna
 2. Erős Dóra 6.a Csehovicsné Guba Adrienn
 2. Orosz Daniella 6.a Makkainé Chmara Marianna
 3. Nagy Petra 6.a Makkainé Chmara Marianna
Angol nyelv III. kat.
 1. Sárga Szabolcs 8.a Makkainé Chmara Marianna
 2. Sajgó Mátyás 7.a Csehovicsné Guba Adrienn
 3. Szabó Lilla 7.a Csehovicsné Guba Adrienn
 3. György Anna 7.a Szilvásiné Bodnár Tímea
Angol nyelv IV. kat.
 1. Nagy Stella 8.a Makkainé Chmara Marianna
 2. Tompa Tamás 8.a Makkainé Chmara Marianna

Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi verseny 
 I. kategória
 1. Nagy Levente 4.b Tóthné Lesnyák Viktória
 2. Danó Ádám 4.b Tóthné Lesnyák Viktória
 3. Tóth Márton Marcell 4.b Tóthné Lesnyák Viktória
 II. kategória
 1. György Lili 5.a Tóthné Lesnyák Viktória
 2. Bóta Balázs 6.a Ruszkai Gizella
 3. Venglovecz Marcell 6.a Ruszkai Gizella
 4. Gere Áron 6.a Ruszkai Gizella
 III. kategória
 1. Lencsés Ádám 8.a Ruszkai Gizella
 2. Sajgó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella
Sudoku
 1. Bárdos Dóra 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 1. Fónagy-Árva Nóra 4.a Gál Csabáné, 
   Puhlné Markovics Tünde
 2. Nagy Levente 4.b Verébné Vincze Adrienne
 2. Takács Noémi 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 3. Lapostyán Fruzsina 4.a Gál Csabáné
   Puhlné Markovics Tünde
 3. Fejes Máté 3.a Marjánné Bacsó Csilla
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Varga Tamás Matematika verseny 
 7/I kategória
 1. Sajó Mátyás 7.a Ruszkai Gizella
 2. Gergely Virág Panna 7.b Tölgyesiné Liktor Mária
 8/I kategória
 1. Lencsés Ádám 8.a Ruszkai Gizella
  Nagy Stella 8.a Ruszkai Gizella
 2. Tompa Tamás 8.a Ruszkai Gizella
 3. Tóth Csilla 8.b Tölgyesiné Liktor Mária

Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny
 mesemondás kategória
 1. Simon Ákos 1.b Bodnárné Bali Krisztina
 1. Volosinóczki Linett 1.b Bodnárné Bali Krisztina
 2. Berkes Benedek 1.a Tibáné Mészáros Éva
 2. Máté Botond 1.b Bodnárné Bali Krisztina
 3. Bagdi Hanna 2.b Papp Zsuzsanna
 3. Pázmándi Regő 2.b Papp Zsuzsanna
 olvasás kategória
 1.  Molnár Elizabet 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 1.  Tóth Csilla 3.b Hajdúné Mátrai Judit
 2.  Petrényi Panna 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 3.  Huszár Evelin 3.b Hajdúné Mátrai Judit
 3.  Kanyó Viktória 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 történetmondás kategória
 1  Fekete Kiara 4.a Gál Csabáné
 1. Kovács Bálint 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 2. Szabolcsi Márta 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 3. Tóth Csilla 3.b Hajdúné Mátrai Judit
 versmondás kategória
 1.  Hohol Réka 4.a Gál Csabáné
 1.  Sándor Luca 3.a Marjánné Bacsó Csilla
 2.  Fekete Kiara 4.a Gál Csabáné
 2.  Vajani Viktória 3.b Hajdúné Mátrai Judit
 3.  Réti Márton 4.b Verébné Vincze Adrienne
 

Nyelvvizsgával rendelkező tanulóink

 Fedor Eszter 7.a   angol középfokú C,
 Kelemen Bernadett 7.a   angol középfokú C,
 Sajgó Mátyás 7.a   angol középfokú C,
 Szabó Lilla Judit 7.a   angol középfokú C, 
 Tóth Bettina Beatrix 7.a   angol középfokú C,
 Erdei Botond 8.a   angol középfokú C,
 Lencsés Ádám 8.a   angol középfokú C, 
 Nagy Stella 8.a   angol középfokú C, 
 Németh Ágnes 8.a   angol középfokú C, 
 Virág Bora 8.a   angol középfokú C, 
 Sárga Szabolcs 8.a   angol középfokú C és angol felsőfokú A
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Akikre büszkék vagyunk
Életműdíj

Dózsa Gyuláné (tanító)

 Pedagógusi pályáját 1973-ban kezdte, jelenleg a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskola pedagógusa. 
Kimagasló munkája elismeréseként 1995-ben tanácso-
si címet kapott. Pedagógiai munkásságát példaértékű 
módszertani gazdagság jellemzi. Kiemelkedő feladatá-
nak tekinti a tanulók egyéni tehetségének kibontakoz-
tatását. Feladatainak megvalósítása során a gyermekek 
személyiségében rejlő lehetőségekre épít, amely munká-
ját hatékonyabbá teszi, s amellyel a szülők és gyerekek 
is maximálisan elégedettek. Magatartása és kommuni-
kációja hiteles, határozott és meggyőző. Tetteit nagyfo-
kú felelősségérzet, lelkiismeretesség és következetesség 
hatja át. Kiváló közösségi ember, pozitív egyéniség. Az 
iskolai táborok alkalmával jó hangulatú programokkal 

gondoskodik a gyerekek szabadidejének eltöltéséről. Eredményes, közel negyven éven át az 
oktatásért végzett munkája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Életműdíj kitün-
tetésben részesült.

Kazinczy díj

Daragó Tamás (tanár)

A Kazinczy–díjnak már van hagyománya iskolánk történetében. Az a pedagógus kap-
hatja meg, akit az iskola tanulói szavazással választanak ki kimagasló teljesítménye elisme-
réseként.

Az idei díjazott 1992 óta dolgozik pedagógusként iskolánkban. Az egészséges életmód 
és a sport elkötelezett híve. Szívügyének tekinti a különböző téli sportok népszerűsítését. 
Sikeresen oktatta a tanulókat a korcsolyázás fortélyaira is. rendszeresen továbbképzi ma-
gát, pedagógiai, nevelő-oktató munkája igényes, sokoldalú. Tanórán kívüli tevékenységét 
az ötletgazdagság jellemzi. A földrajz olyan tantárgy számára, ahol interaktív eszközöket és 
módszereket alkalmazva kinyitja a gyerekek szemét a világra.

Remélem a jellemzéséből mindenki számára körvonalazódott, hogy a 2013-as év Kazin-
czy-díjas tanára DARAGÓ TAMÁS Tan.bá.

 

Lencsés Ádám (8.a osztályos tanuló)

A Kazinczy–díjnak már van hagyománya iskolánk 
történetében. E hagyományt szeretnénk felidézni és 
folytatni a következő években. Ezt a díjat, olyan vég-
zős tanuló kaphatja meg, akit az iskola nevelőtestüle-
tének tagjai szavazással választanak ki a diákok közül, 
kimagasló teljesítménye elismeréséül. Az idén mi pe-
dagógusok, egy kedves, udvarias, mindig segítőkész 
fiatalembert választottunk. Minden téren számíthat-
tunk rá, ha kellett informatika versenyt nyert, ha kel-
lett, matematikát, de az angol versenyek sem álltak tá-
vol tőle, nyolc éven át kitűnő tanuló volt. Azt is el kell 
mondanom, hogy ez a fiatalember nem csak az isko-
lában sikeres: A Karakter Tánciskola növendékeként 
hozzájárult ahhoz, hogy a tánccsoport a legmagasabb 
szintű minősítésekkel térhessen haza a versenyekről. Az egyik szemünk sír most, a másik 
nevet. Sír, mert elballag, és nevet, mert tudjuk, hogy a középiskolában is sikeres lesz. A Ka-
zinczy Iskola pedagógusai úgy döntöttek, hogy a 2012/2013-as tanévben a Kazinczy-díjat 
Lencsés Ádámnak adományozzák.
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Olvasói levél a Tiszaújvárosi Krónikában
Kedves Marika néni és Tünde néni!

Kedves Tanárnénik!

Köszönet a mosolyért, a simogatásért, a sok-sok bíztatásért,  a jókor jött dorgálásért, 
a barátságért, anyám helyett anyácskáért, szelídségért, színes papírcsodákért, puha karo-
tokért, a szigorért, a tiszta hangért, a jóért, a megbocsátásért, a mindennapi biztonságért, 
zeneszóért, a kispadokért, csillogó szemeitekért, a rajzainkért, a zajainkért, civódásaink csi-
tításáért, a múltért, a jövőért, a varázslatos jelenünkért, kedves szóért, zsebkendőért, pohár 
vízért, a dalokért, a lelketekből szóló muzsikáért, minden egyes guggolásért, kirándulásért, 
uszodáért, az igaz szóért, a jól fogott ceruzáért, a késért-villáért, a türelem virágáért, az 
álmainkért, a csodákért, megértett feladványért, a megtalált elhagyott holminkért, a be-
ragasztott horzsolásért, felolvasásért, versért, gyógypusziért, a futkározásért, a már nem is 
fájért, a bizalomért, nyújtózkodásért, az uzsonnáért, a színházért, a szívdobbanásért, a nyu-
galomért, a szemvillanásért, a csitítgatásért, a nem szűnő tanításért, megértő pillantásért, 
lelketek daláért, becéző szavakért, fésülő ujjakért, könnyet törlő kezekért, a fogmosásért, 
a meghallgatásért, az elfogadásért, a ki nem mondott gondolatok kitalálásáért, az anyák 
napjáért, az időért, a kíváncsiságért, a strandért,  a kora reggelekért, a barátságos meleg 
osztályteremért, egymásért és ÉRTETEK!A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
4.a osztály tanulói, akiket ilyen szeretettel tanított Gál Csabáné és Puhl Zsoltné Markovics 
Tünde . Angoltanár nénik: Soltészné Szörfi Anikó, Zimmermanné Fekete Judit. 

Szívünk egy része örökké a Tiétek!

 

A Kazinczy a neten
Iskolánk honlapja:

www.kazinczyrefi.hu

www.boon.hu

2012. októberében a Borsod online internenes oldal szavazást indított. Az oldal látogatói 
szavazhattak a megye legjobbnak tartott általános és középiskolájára. 14.287 szavazó véle-
ménye alapján 201 iskola közül a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola a megye 36. 
legjobb általános iskolája díjat szerezte meg.

www.sulirajongo.hu

A TESCO áruházlánc Sulirajongó néven iskolai egészségprogramot hirdetett. Február-
ban EgészségBüfét szerveztünk. Az iskola legjobb felsős tanulóival vicces gyümölcsszob-
rokat készítettünk, hogy ezzel is „reklámozzuk” az egészséges táplálkozást. Márciusban 
a Sulimozgatón szó szerint az egész alsó tagozat megmozdult Bodnárné Bali Krisztina 
tanítónő aerobic gyakorlatira. A rendezvényekről készült képeket internetre feltöltöttük, 
szüleink pedig a TESCO áruházban kapott kuponokkal szavazhattak. A gyűjtésben élen 
járt a 4.b osztály. Iskolánk 920 szavazatot gyűjtött. Köszönjük! 
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www.tanuloknak.hu
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Tanáraink

 
Felső sor: Daragó Tamás, Simonné Varga Katalin, Puhl Zsoltné Markovics Tünde, 

Soltészné Szörfi Anikó, Gál Csabáné, Csehovicsné Guba Adrienn, 
Szilvásiné Bodnár Tímea, Gerőcsné Berkes Judit Katalin, Kocsis Katalin Ildikó, 

Zimmermanné Fekete Judit, Tibáné Mészáros Éva, László Éva

Középső sor: Hajdúné Mátrai Judit, Suzanne Fiaccone Lipusz, Csermely Attiláné, 
Deák Zoltánné, Makkainé Chmara Marianna, Nagyné Lédig Éva, 

Tölgyesiné Liktor Mária, Majoros Lászlóné, Bráz Györgyné, Ughy Imréné, 
Bodnárné Bali Krisztina, Együdné Ferencsik Margit

Alsó sor: Tóthné Lesnyák Viktória, Kaszásné Farkas Viola, Nagy István Károly, 
Kovács Róbert Péterné, Dr.Varga István, Dorony Attiláné, Dózsa Gyuláné, 

Papp Zsuzsanna, Marjánné Bacsó Csilla, Ruszkai Gizella
 

Dolgozóink

 
Felső sor: Kolyankovszky Istvánné, Kanyuk Katalin, Dorony Attiláné, 

Dr.Varga István, Kovács Róbert Péterné, Gaál Tiborné, Tekenős Istvánné, 
Nagy István Károly, Szabó Mária, Gulyás Péter

Középső sor: Oláh Béla László, Páricsi Sándorné, Kecskeméti Albert Andrásné, 
Tóth Mihályné, Szíjjártó Bálintné, Bana Józsefné, Fülöp Anita, Lázár Józsefné

Alsó sor: Áfra István, Rézművesné Nótár Rózsa, Pázmándi Tiborné, 
Szabó József Istvánné, Gönczi Lajosné
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Osztályaink

8.b osztály
Felső sor: Hajdú Zoltán, Balogh György, Pusztai Ákos, Kerékgyártó Gábor, 

Ágoston Zoltán, Varga Tibor, Kővári Krisztián, Ferencz Dániel
Középső sor: Trosztmér Adelina, Kis Dorina, Bódi Dorina, Csorba Szabina, 

Pelyhe Lilla, Olej Barbara, Koleszár Ivett, Báki Barbara
Alsó sor: Tölgyesiné Liktor Mária (oszt.f.), Apostol Tibor, Weisz Bence, 
Gyöngyösi Krisztina, Kis Laura, Kéri Kitti, Lukács Erika, Tóth Csilla

8.a osztály
Felső sor: Sárga Szabolcs, Kiss Márk, Szebeni Áron, Erdei Botond, 

Tompa Tamás, Kovács Bence, Karsza Máté, Czank Bence
Középső sor: Forgács Babett, Kovács Eszter, Ullaga György, Németh Ágnes, 

Lencsés Ádám, Torma Rebeka
Alsó sor: Bódis Lea, Nagy Stella, Virág Bora, Lévai Dorottya, 

Juhász Kitti, Molnár Alexandra

 
7.b osztály

Felső sor: Tokai Annamária, Somodi Viktória, Balogh Henrietta, Farkas Andrea, 
Horváth Péter, Tóth Gellért, Nemes Marcell, Rontó Krisztián, Bugya Péter

Középső sor: Balogh Anna, Gergely Virág Panna, Labancz Eszter, Unti Noémi, 
Hoffmann Nikolett, Tóth Flóra, Kereki Fanni, Hangó Zoltán

Alsó sor: Simonné Varga Katalin (oszt.f.), Bezsei Vivien, Cseh Orsolya, 
Papp Kamilla, Székely Laura, Guba Fanni

 

7.a osztály
Felső sor: Molnár Andrea, Zsarnai Petra Anna, Szabó Attila, Deli Barbara Franciska, 
Kelemen Bernadett, Gazdag Boglárka, Ferenczi Viktor, Tóth Bettina, Kovács Viktor

Középső sor: Fedor Eszter, Stelkovics Réka, György Lili, Tóth Zsombor, 
Kéki Gergely Dávid, Horváth Kende, Mertus Veronika, Sajgó Mátyás, 

Tóth Péter, Mézes Tamás
Alsó sor: Kiss Liliána, Tóth Szilvia, Sági Lilien, Szilvásiné Bodnár Tímea (oszt.f.), 

Vígh Virág, Szabó Lilla Judit, Czaga Áron Sándor
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6.b osztály

Felső sor: Boros Tamás, Szilvási Kristóf, Hajdú Roland, Széplaki Bence, 
Mészáros Tamás János, Széplaki János, Ágoston Alex, Nemes Kata
Középső sor: Tóth Balázs Iván, Kerékgyártó Gergő, Varga Eszter, 

Kalóz Aletta Klaudia, Garami Kinga, Sallér Eszter, Farkas Andrea, Flaskó Petra, Perge Eliza
Alsó sor: Majoros Lászlóné (oszt.f.), Barna Petra, Erős Helga, 

Lengyel Bianka Panna, Rab Angelika, Poros Zsanett, Dávid Anna Mária,
 Nagy Luca Dorottya, Barna Anna

 

6.a osztály
Felső sor: Berkes Viktor, Erős Dóra, Bóta Balázs, Bukovinszki Blanka

Középső sor: Orosz Daniella, Gere Áron Károly, Nagy Petra, Klein Anita, 
Kiss Dávid, Szabolcsi Janka

Alsó sor: Berkes Nikolett, Kiss Dominik, Czank Regina, Kiss Dalma, 
Makkainé Chmara Marianna (oszt.f.), Bárócz Réka, Veres Balázs László, 

Berindza Lili Anikó
 

5.b osztály
Felső sor: Lukács Máté József, Kató Roland Lajos, Fenyvesi Patrik, Seres László, 

Páhány Tamás, Dodás Csongor
Középső sor: Hegedűs Viktória, Pónus Anna, Tokai Dóra, Koncz Evelin, 

Kiss Viktória, Rácz Katalin, Tóth Dorka, Rózsahegyi Rita
Alsó sor: Tóthné Lesnyák Viktória (oszt.f.), Pásztor Dániel Ferenc, Guba Dániel, 

Ruha Bence Márió, Fekete Patrik, Kurucz Bálint, Ágoston László, 
Sándor Máté Antal

 

5.a osztály
Felső sor: Máté Kristóf, Pelyhe Roland János, Németh Miklós Ákos, 

Kovács Marcell, Soltész Viktor, Duró Áron, Bíró Márk
Középső sor: Vámosi Klaudia, Szilágyi Renáta, György Lili, Tóth Vivien, 
Szabó Eszter, Meczkó Viktória, Geszti Ágnes Ibolya, Szabó Alexandra,

 Gergely Vanda Zsófia
Alsó sor: Csehovicsné Guba Adrienn (oszt.f.), Porubjánszki Zsanett, 

Pozsa Panna Eszter, Szabó Laura, Balogh Bernadett, Somogyi Blanka, 
Bujdos Betti, Balla Zsófia, Szabó Lili
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4.b osztály
Felső sor: Réti Márton, Tóth Márton Marcell, Csorba Dániel, 

Kocsis Simon Márk, Bóta Lili Anna, Baráth Pénelopé Napsugár, Bartha Áron, Kapus Balázs
Középső sor: Veres Mercédesz Izabella, Sztrohár Eszter, Boros Fruzsina, 
Mátyás Virág Linda, Pisák Emese Réka, Borbély Anna, Rácz Boglárka
Alsó sor: Kaszásné Farkas Viola (tanító), Tóth Réka, Zsikin Alexandra, 

Nagy Levente, Szokol Milán László, Czaga Bence János, Nagy Péter István,
 Papp Botond, Danó Ádám 

4.a osztály
Felső sor: Kovács Balázs, Hohol Réka, Fónagy-Árva Nóra, Antal Kitti, 

Török Áron, Nagy Nelli, Garam Lora Fanni, Riczu Eszter
Középső sor: Bakos Ádám György, Lapostyán Fruzsina, Pékó Laura Cecília, 

Molnár-Haisz Mátyás, Szűcs Hanna, Bodó Gergő Balázs, Irhás Elizabet Andrea, 
Szabó Réka, Kovács Kristóf, Magyar Balázs

Alsó sor: Puhl Zsoltné Markovics Tünde (tanító), Soltész Blanka Gemma, 
Fekete Kiara Mercédesz, Katona Bernadett, Sajgó Zsófia, Oláh Donát Olivér,

 Gere Lilla Noémi, Kundrák Milán, Gál Csabáné (oszt.f.)

 
3.b osztály

Felső sor: Hujván Alex, Kovács Boglárka, Arnóczki Stella, Kurinszki Szabolcs, 
Bárány Zsanett, Simon Bence

Középső sor: Lukács Máté, Novák Henriett, Káposzta Bence, Vajani Viktória, 
Tóth Csilla, Bódi Szilárd, Magyar Boglárka

Alsó sor: Hajdúné Mátrai Judit (oszt.f.), Kiss Bernadett, Juhász Fruzsina, 
Huszár Evelin, Bütösi Lili, Osváth Petra, Sándor Antónia Rebeka, Deák Zoltánné (tanító)

3.a osztály
Felső sor: Kanyó Viktória, Tóth Johanna, Bodnár Réka, Bukta Gréta, 

Pék-Szentgyörgyi Ádám, Pósa Ádám
Középső sor: Kapus Virág, Csehovics Kitti, Czaga Csenge, Petrényi Panna, 

Molnár Elizabet, Tóth Csenge, Sándor Luca, Fejes Máté, Vágási Zoltán,
 Szénási Szandra, Galgóczy Olivér,

Alsó sor: Marjánné Bacsó Csilla (oszt.f.), Molnár András, Kovács Bálint, 
Sánta Rubin Helka, Takács Noémi, Bárdos Dóra, Szabolcsi Márta, 

Ladányi Laura, Együdné Ferencsik Margit (tanító)
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2.b osztály

Felső sor: Vitos Virág, Kosina Réka, Bodnár Ádám, Szabolcsi Bálint,
 Danó Melinda, Veres Adél, Balogh Mónika Melitta, Bodonovics Liliána
Középső sor: Dudás Bence, Császár Dávid, Füredi Anna, Pisák Szabolcs, 

Sirokai Szilárd, Vígh Zita, Török Zalán, Antal Gergő
Alsó sor: Papp Zsuzsanna (oszt.f.), Pázmándi Regő, Lengyel Réka Zsanett, 

Bagdi Hanna, Somogyi Dorka, Zsikin Tamás, Tóth Eszter, Pisák István Máté, 
Gerhát Melinda Bianka, Csermely Attiláné (tanító)

 2.a osztály
Felső sor: Mertinkó Marcell, Dózsa Gyuláné (tanító), Deli Benedek Balázs, 

Füzér Zsuzsanna, Mátyás Boldizsár, Bari Dominika, Dombi Dávid, 
Soltészné Szörfi Anikó (oszt.f.), Papp Anna Vivien

Középső sor: Brunyánszky Réka, Kertész Kornél, Bíró Eszter, Bordás Márk, 
Orosz Noémi, Kelemen Alexandra, Kiss Gábor Botond, 

Tóth Beáta Georgina, Karsza Márton Bence
Alsó sor: Suzanne Fiaccone Lipusz (angol anyanyelvi tanár), Szabolcsi Dóra, 
Csillik Kristóf Bálint, Jézsó Melissza, Nótár Ármin László, Szabó Dorina, 

Zakhar Zsombor, Vámosi Kincső, Romos Soma, 
Együdné Ferencsik Margit (tanító)

 
1.b osztály

Felső sor: Hegedűs Lili Vivien, Nagy Levente, Peremiczky István, Erdei Szonja, 
Riczu Zsófia, Basilides Bíbor Ilona, Rivnyák Inez, Virág Laura

Középső sor: Ágoston Attila, Gergely Zsombor Bence, Volosinóczki Linett, 
Simon Ákos, Oláh Csongor, Kalóz László, Pónus Adél, Woodward Zack

Alsó sor: László Éva (tanító), Tóth Máté Olivér, Utassy Melinda, Sirokai Kitti, 
Görömbei Emma, Lehmann Sára, Lovász Luca, Máté Botond, Varga András,

 Lőrincz Loránd, Bodnárné Bali Krisztina (oszt.f.)
 

1.a osztály
Felső sor: Stefanovics Réka, Heltai Kilián, Fejes Viktor, Fónagy-Árva Péter, 

György Kristóf, Fekete Kende Marcell, Szabó Ákos, Petrányi Dorina Enikő, Borza Eszter Virág
Középső sor: Balogh Fanni, Alexa Zsuzsanna, Horváth Gréta, Puskás Korina, 

Juszkó András, Szabó Luca Laura, Komlós Botond Tamás, Ladányi Kitti, 
Kundrák Adrián, Huszár Elizabet Zsófia

Alsó sor: Puhl Zsoltné Markovics Tünde (tanító), Tóth Alex Zoltán, Füzér Katalin, 
Hevesi Laura Viktória, Berkes Benedek István, Páhány Zsaklin Mária, 

Balázs Boglár, Bóta Bence, Molnár Kinga Mercédesz, 
Szőke Nikolett, Tibáné Mészáros Éva (oszt.f.)
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Elsőseink a 2013/2014-es tanévben

Aczél Lili Rebeka, Baicu Alexandra, Bakos Márk, Bán Lilla, Barna Luca, Bodnár Panna 
Krisztina,  Bodri Bánk, Bolgár Dániel, Czakó Bálint,  Czap Hanna, Czene Gréta, Császár 
Milán, Csatlós Olivér Kristóf, Csomós Máté, Drencsik Balázs János, Drengubák Tamás, 
Eke Laura, Fekete Csaba, Ferenczi Nóra, Flaskó Dániel, Földvári Gábor, Gábor Donát, Gál 
Gréta Vivien, Hatvani Zsolt Balázs, Horváth Gergő, Ispán Réka Panna, Jézsó Dalma, Juhász 
Ádám Péter, Kaczvinszki Tamás, Kalóz Bertalan, Kanyó Máté, Kapus Bálint, Kincses Anna 
Rozi, Kiss Hunor, Kobza Zsófia, Kocsis Levente, Kovács Hanna, Kurucz Hanna, Lukács 
Réka, Magyar Ádám, Máté Márk, Monoki Dominik Viktor, Muha Evelin Klaudia, Mun-
kácsi János, Nagy Léna, Nótár Vanda Viola, Orosz Dániel, Orosz Levente, Palocsai Abigél, 
Papp Flóra, Papp Péter Gergő, Petró Dominik, Poór Benett Zsolt, Pusztai Bence, Rem Vik-
tória, Sánta Csanád Zétény, Stefán Balázs András, Szabó Ádám, Szabó Dávid, Szabó Viktó-
ria, Szilágyi Natália, Szolga Zsombor, Szűcs Hunor, Tamási Ádám Benedek, Tirpák Martin, 
Tóth Balázs, Tóth Gabriella, Tóth Laura Lilla, Tóth Zsanett, Turjanicza Boldizsár, Vágási 
Dorottya, Varga Anna, Vitos Zsombor,  Zanócz Áron,  Zsiros Zsombor Szilveszter

Ide leírhatod vagy lerajzolhatod legkedvesebb emlékedet, 
beragaszthatod a legkedvesebb fotódat a tanévről. 

Ez a Te oldalad! 
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