
 

Gárdonyi - állami intézmény 

2013 január 1-je, jelentõs 
változást hozott a magyar 
közoktatás - így a Gárdonyi - 
életében is. 

Ettõl az iõponttól - az óvodák 
kivételével -  állami fenntar-
tásba kerültek az oktatási 
intézmények.  

Mit is jelent ez? 

Az eddigi önkormányzati 
fenntartó szerepét az állam, a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ (KLIK) vette 
át. Az intézmény alkalmazot-
tait a KLIK foglalkoztatja, 
mely elsõsorban a járási tan-
kerületeken keresztül egysé-
ges szakmai irányítást jelent. 

A járási tankerületek a KLIK 
területi szervezeti egységei, 
élükön a tankerületi igazga-
tókkal. A tankerületi igazga-
tók fõbb feladata az illeté-
kességi területükön mûködõ 
köznevelési intézmények irá-
nyítása, pedagógiai munkájá-
nak koordinálása, kapcsolat-
tartás az intézményvezetõk-

kel, pedagógusokkal és a közne-
velés egyéb szereplõivel; rend-
szeres jelentések és adatszol-
gáltatások készítése; továbbá - 
mint esetünkben - az intézmé-
nyek mûködtetési feladatainak 
ellátása.  

A Gárdonyinál - mivel Szuhakálló 
3000 fõ alatti település - a 
KLIK biztosítja a mûködés fel-
tételeit is. Vagyis valamennyi 
intézményfenntartással, kapcso-
latos költséget a taneszközök-
tõl, a fûtésig az állam finanszí-
rozza. 

Szuhakálló önkormányzata ugyan 
a mûködtetés vállalása mellett 
foglalt állást, de a kezdeménye-
zést az oktatásért felelõs ál-
lamtitkár elutasította. 

A törvényi rendelkezések értel-
mében, az önkormányzatnak a 
tulajdonában álló, iskolai fel-
adat-ellátást szolgáló ingó� és 
ingatlan vagyont, az állam 
ingyenes használatába kellett 
adnia, az erre irányuló megálla-
podást 2012. december 14-én a 
polgármester, Székelyné Varga 

Mária Ágnessel, a kazincbar-
cikai járás, tankerületi igaz-
gatójával megkötötte. 

Az átállás, az új rendszer 
kiépítése ugyan vetett fel, vet 
fel problémákat a mindennap-
ok során, de az intézményve-
zetés, a nevelõtestület min-
den igyekezetével azon dolgo-
zik, hogy a változások nehéz-
ségeit a szülõk és a tanulók 
valóban ne érezzék meg. 

A kormányzati szándék sze-
rint  a változások indoka:  �A 
nagyobb állami felelõsségvál-
lalás jól láttatja, hogy az ál-
lam a jó minõségû köznevelési 
rendszer megteremtését a 
jövõbe történõ beruházásnak 
tekinti. A gyermekeknek az 
ország minden pontján a sike-
res felnõtt életet megalapozó, 
magas színvonalú, hatékony és 
eredményes nevelés, oktatás 
jár.� 

Dr. Herczegné Ruszkai Edit 
tagintézmény-vezetõ 

December 13-án, csütörtök 
délután zsúfolásig megtelt a 
kazincbarcikai Egressy 
színházterme, ahol 
közoktatás napi 
ünnepségen - 
2012-ben is - az 
arra érdemesek 
tárgyjutalmakat 

vehettek át. A 
rendezvény már 
hagyomány 
Kazincbarcika életében, 

ahol a városvezetés ünnepé-
lyes keretek között köszöni 
meg a közoktatásban dolgozók 

áldozatos 
mun-

káját. 
Az 
ünnep-
ségre 
7. alka-
lommal 

került sor. 

A Gárdonyi Géza Tagiskolából 
Pollák Nikolett 8. osztályos 
tanuló, illetve Lukácsné Bogár 
Mónika tanárnõ részesült az 
elismerésben. A Szuhakálló 
község Önkormányzata részé-
rõl biztosította jutalmukat, 
Dávid István polgármester adta 
át számukra. 

Tartósan magas színvonalú te-
vékenységükhöz, ezúton is gra-
tulálunk! 
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Fontos közlemé-
nyek: 

 Vár a Szerkesztõség, 
alkoss Te is! 

 Színházlátogatás 
alsósoknak - Február 
12. 

 Farsang! Február 8. 

 Szabó Zoltán Szépki-
ejtési verseny -  házi 
forduló Február 25. 

 Március végén nyílt 
nap leendõ elsõsöknek! 
Várjuk testvéredet, 
ismerõseidet! 

 

Elismerések a Közoktatás Napján 

Gárdonyi Géza Tagiskola 

Szuhakálló 

RADÍR a suli-sajtó 
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Minden korosztály körében népszerû az 
iskola évtizedes hagyományra visszate-
kintõ rendezvénye a TÁTIKA.  Novem-
ber 26-án ismét zenés, táncos produkci-
ókkal mutatkoztak be az osztályok. A 
nagy napot megelõzõ héten, minden sza-
bad percben próbák töltötték ki a muzi-
kális és táncos kedvû diákok idejét. A 
pénteki bemutatóra nagyon sokan kíván-
csiak voltak, szülõk, fiatalok egyaránt. 

Riportereink a TÁTIKA sikerének titkát 
próbáltak megfejteni, következõ kérdé-
seikkel: 

�Mit tartotok a legjobbnak a TÁTIKÁ-
ban?� 
Hogyan készülnek el a produkciók?  
Mi tetszett az idén legjobban? 
Lehetne-e valamit másképp csinálni?� 

A 7.-es Réka véleménye s témáról: 

� Én a legjobbnak az izgalmas felké-
szüléseket és a próbákat tartom. Na 
maga a fellépés se semmi, amikor a 
tornaterem tele van és mi ott tán-
colunk a színpadon. 

A mi osztályunk elõször a zenék 
között néz szét, majd kiválaszt-
juk, hogy melyikre lépünk fel. 
Általában Szandi találja ki a lépé-
seket, a koreográfiát. Ebben az évben 
Petra is csatlakozott a produkció elkészí-
téséhez. Amikor csak lehetséges próbál-
tunk, a tanteremben és a tornateremben. 

Az idén szerintem mindegyik mûsorszám 
jó volt és ötletes. 

A TÁTIKA úgy jó ahogy van, nem kell 
rajta változtatni. 

Dorina szintén a 7. osztályból így nyilat-
kozott: 

 

 

Az idén a legjobbnak - termé-
szetesen - a 7. osztály fellépését tartot-
tam. Nehéz munkával és sok-sok gyakor-
lással készültünk a produkcióra. Nagyon 
jól éreztük magunkat.  

A legjobban a változatos mûsorszámok, 
fellépések, a különféle programok tet-
szettek. 

Emlékeztünk 

Október az emlékezés, a tiszteletadás, az 
iskolai� és nemzeti ünnepek 
hónapja. 

Október 6-án az Aradi 
Vértanúk Emléknapján az 
iskolarádiósok összeállítá-
sával hajtottunk fejet a 13 
aradi vértanú, Magyaror-
szág elsõ, mártír minisz-
terelnökének és az 1848-
49-es forradalom és sza-
badságharc valamennyi 
áldozatának emléke elõtt. 

Az idõs Kossuth Lajos szavai szerint: 
�Legyenek a szentemlékû vértanúk megál-
dottak poraikban�...hûségükért a Haza 

iránt, 's a magasztos példáért, 
melyet az utódóknak 
adtanak.� 

 

Az 56 éve történt, 
október 23-i esemé-
nyeket a 7. osztályo-
sok ünnepi mûsora 
idézte fel. 

I s k o l á n k  i g a z á n 
�méltó� keretek között 
tisztelgett az 1956-os események 

hõsei elõtt.  

�1956. október 23-a, örökre be van jegyez-
ve, a szabad emberek, a szabad népek kró-
nikáiba. A bátorság, az öntudat, a diadal 
napja  volt.� 

mondta az Egyesült 
Államok egykori 
elnöke, J.F. Ken-
nedy. 

 

A tavaszi egészséghét után kíváncsian 
vártuk, hogy az õsszel, milyen téma köré 
fog csoportosulni, az egészséges élet-
módhoz kapcsolódó, egy héten át 
tartó rendezvény- és 
programsorozatunk. 

Szervezõ tanáraink iga-
zán �édes� területet 
találtak számunkra, hi-
szen az október 8-12. 
közötti héten, a méz állt a 
programok középpontjában. 

Az õszi egészséghét kiemelt célja 
volt az egészséges táplálkozás és ezen 
belül a mézfogyasztás népszerûsítése. A 

hétfõi aerobic percekben a szünetben 
több, mint százan mozogtunk. Kedden Baba 
István méhész elõadásában teljesen ú j  

ismeretekkel gazda-
godtunk a méhé-
szetrõl és a mézfo-
gyasztásról. Hogy 
mennyire figyel-
tünk, azt a csü-
törtöki, a mé-
zes tudniva-
lókról szóló 

totón bizonyíthattuk.  Sok 
helyes megoldás született!  Az aula folya-
matosan gyarapodott a rajzpályázatra ké-
szített alkotásainkkal. Igazán kreatív mû-
vek születtek!  

A leg-
népszerûbb program a szerdai mézkóstoló 
volt, ahol ötféle mézet ismerhettünk meg. 
Tudtátok, hogy készül méz pl. napraforgó-

ból, selyemfûbõl, fenyõ-
magból? 

Péntek a jutalma-
zás napja volt. A 
totót helyesen 
kitöltõk között 
mézes cukor került 
kisorsolásra. A rajz-
pályázat legkreatí-

v a b b tanulói méhecskés 
ajándékokat kaptak. A tisztasági verseny-
ben a negyedikesek és a hatodikosok bizo-
nyultak a legjobbnak. 

Egészséges életmód - õsszel is! 

TÁTIKA 
Kisinterjúk    

Mézes élet 
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Az idén is megemlé-
keztünk a Gárdonyi 
Géza Általános Iskola 
fiatalon elhunyt peda-
gógusáról, Vaskó Ka-
talinról, az emlékére 
alapított rajzverseny 
megrendezésével. 

Hagyományosan Kata-
lin-nap közelében 
került az esemény 
lebonyolításra. A kez-

detben iskolai verseny mára körzeti rajzver-
sennyé nõtte ki magát. A Pollák 
Mihály Általános Iskola öt kazinc-
barcika i  tag iskolájából  38, 
Szuhakállóból 37 diák vett részt az 
idei rendezvényen. Az illusztráció 
kategóriában versenyzõk a Katalin-
napi népszokásokat, és népi idõjós-

láshoz kapcsolódó szokásokat jele-
nítették meg alkotásaikban. 

A felsõ tagozatosok csendélet és 
emberábrázolás kategóriában is versenyez-
tek.40 tanuló részesült tárgyjutalomban, vala-
mint minden résztvevõ jelképes ajándékkal 
tért haza. 

Az õszi 
szünet 
elõtti utol-
só tanítási 

napon a nyolcadikosok rémisztõ jelmezekbe 
bújtak, hogy megidézzék az angolszász orszá-
gokra jellemzõ halloween-i szokásokat. A ki-
sebb évfolyamokat végigjárva csínyeket tet-

tek, ha nem kaptak 
cukrot. Az aulában 
töklámpás versenyt 
rendeztek, amire so-
kan neveztek, fõleg az 
alsó tagozatosok. 

 

Veréb 

Itt a tél, hó borítja a hegye-
ket, 
Szegény veréb egy faágon dide-
reg. 
Felborzolja pelyhes tollát, kese-
reg,  
Szeretne enni már egy keveset. 
 

Hó takarja a vacsorám, nem látom! 
Legéhesebb én vagyok a világon! 
Kérek néhány bogarat és magocs-
kát, 
Bekopogok minden kis ház ablakán. 

Szabó Lajos Ádám 
 

Várjuk az új verseket, prózákat, 
mestermûveket! 

Állatok Világnapja - Madárgyûrûzés Október 4-én � az Állatok Világnapja 
alkalmából � ismét benépesült az intéz-
mény udvara. A gyerekek háziállataikat, 
házi kedvenceiket költöztették be az 
iskolába, egy délelõttre. Igen változatos 
állatseregletet látott vendégül a Gárdo-
nyi: a gabonasiklótól kezdve,  a házi nyú-
lon át, a gekkóig. A sláger  a gabonasikló 
és a lovaglás volt. Iskolánk volt diákja, 
Tóth Nóra segítségével a 
gárdonyisok többsége kipró-
bálhatta, milyen érzés egy 
hátason ülni. 

Az óraközi szünetekben 
számos program várta a diá-
kokat. Az eseményrõl a KVTV 
is tudósított. 

Október 17-én, az alsó tagozatosok - immár több éve visszajáró 
vendégként - madárgyûrûzésen vettek részt,az Aggteleki Nemze-
ti Parkban Perkupán.  

A több mint negyed évszázada, az õszi hónapokban, folyamatosan 
megrendezett Bódvavölgyi Madárvonulás-kutató és gyûrûzõ tábor-
ban, az idei alkalommal is lehetõsége nyílt 

kisdiákjainknak madárhatározásra, 
madártani és természetvédelmi is-
meretszerzésre, faunisztikázásra, 
távcsöves madármegfigyelésre. 
A Nemzeti Park munkatársai nagy türelemmel, hozzáér-
tõn, ismertették meg az erdõk-mezõk kis lakóit a gárdo-
nyisokkal, melyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. 

Vaskó Katalin rajzverseny 

Mozi - Egyesült állatok 
A forró Afrika szavannáin minden 
állat egyetlen dolgon töri a fejét: vajon hova tûnt az a sok 
víz? Egyre növekvõ szomjuk aztán komoly aggodalommá 
válik, fõként mióta az utolsó megmaradt vízlelõhelyet rivá-
lis bölény- és orrszarvú csordák 
õrzik. Így a  b á t o r 
szurikáta, Billy és leg-
jobb ha- verja, a jám-

bor oroszlán, 
Socrates úgy 
döntenek: meg-
keresik a vizet. 

Útközben találkoznak a gall 
kakassal, Charlesszal, aki egy 
szedett-vedett csapatot 
vezet Afrikába: egy jeges-
medve hölgyet, egy kengurut, 
egy tasmán ördögöt és két 
galapagosi teknõst. 

TV - A Csendes-
óceán 

Fantasztikus képi világ a Föld legna-
gyobb óceánjáról! Rengeteg érdekes, 
hasznos tudnivalóval! (M1) 

A Csendes-óceán szigetei a világ 
legelszigeteltebb területei. Az elszi-
geteltség a földön tapasztalható 
legkülönösebb életformáit alakí-
totta ki, olyanokat, mint az 
óriás kókuszrák, amely 
képes feltörni a kó-
kuszdiót. A szigeteken 
élõ emberek kultúrája 
nem kevésbé meglepõ tud 
lenni. A Pünkösd-szigeten a 
férfiak például minden évben 
azzal ünneplik meg az aratást, hogy 

egy 20 méter magas, fából ácsolt 
toronyból vetik alá magukat, mi-
közben csupán egy erdei liánokból 

font kötél van a lábukra 
erõsítve.  

Az apró Anuta-
sziget lakói pedig 

k é n y t e l e ne k 
abból fenn-

t a r t a n i 
magukat , 

amit harmad 
négyzetkilomé-

ter nagyságú szige-
tükön és a környezõ 

tengerben termelnek és 
gyûjtenek. 
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Filmajánló 

Tollainkból... 

Halloween 



És újabb gyöngyszemek�.(nemcsak tõ-
lünk) 

�A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt 
a Duna közepén. Innen gyalog folytatták 
útjukat.� 

�Amíg Madách a börtönben sínylõdött, 
felesége romlásnak indult.� 

�A janicsárok felmentek Budára, elszapo-
rodtak és elfoglaltak a várat.� 

�IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép 
pótlásáról személyesen gondoskodott.� 

�A hõs várkatonák általában nem érték meg 
a haláluk napját, mert már 
korábban elestek a csatában.� 

�Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasz-
totta, és azon felmászott.� 

�Móricz Zsigmond késõbb megnõsül, és 
elveszi feleségét.� 

�Arany János 1817-tól 1822-ig született.� 

�A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a 
fõhõst feldolgozzák.� 

�Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy 
belefulladt a Rodostóba.� 

�Arany János velszi bár-
dokkal sújtott le a Habs-
burg-házra.� 

�Sok régi kõzetben megtalál-
hatóak az õskori halak lábnyo-
mai.� 

�Kanada területe egyenlõ Európa lakos-
ságával.� 

�A kenguru kicsinye fészeklakó.� 

�A ménes egy nagy lócsomó.� 

�Csapadékfajta: lisztharmat. 

A cápa jellemzése:  

Embert nem eszik, 
de nem lehet benne 
bízni!� 

Kémiaórán. 
- Tanár néni, tanár néni! Én tudok egy 

átlátszó fémet! 
- ??? 
- Drótkerítés. 
Szülõi értekezleten. 
- Nos, a gyerekérõl egyetlen pozitív 
dolgot tudok elmondani. 
- Mi az? 

- Hát... az osztályzatait elnézve 
biztos vagyok benne, hogy nem szokott 
puskázni� 

Pistikét a suliról faggatja a szomszéd 
néni: 
- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolá-
ban? 
- A csengõ. 

Félév 

J a n u á r 
1 8 - á n 

megkaptuk 
a félévi 

bizonyítvá-
n y u n k a t . 

Tényleg el-
mondhatjuk: �Bizonyítvány, 
bizonyítvány, de sok mindent bizonyít 
rám�� 

Az elsõ félévben születtek nagyszerû 
eredmények, de sajnos többen nem vet-
ték eléggé komolyan a munkát, a tanu-

lást, melynek aztán eléggé alacsony ér-
tékû osztályzat lett a vége. 

De fel a fejjel! Legyen mindenkinek intõ 
példa az elsõ félév tapasztalata, hogy év 
végére jobb jegyek kerüljenek a bizo-
nyítványba. 

Néhány vallomás az elsõ félévi produk-
tumról: 

� Hát lehetne jobb is az eredményem. De 
majd év végére belehúzok.� 

�Úgy érzem sokat tanultam az elsõ fél-
évben. Fontos volt számomra, hogy a 

továbbtanuláshoz jó jegyeim legyenek. 
Az elképzeléseimet szinte teljesen sike-
rült elérnem.� 

�Nekem nem sikerült jól a félév. Voltak 
gondjaim tantárgyakkal, meg nem is iga-
zán tanultam. A szüleim és a tanáraim 
egész félévben nógattak, hogy tanuljak, 
mert gond lesz, de nem hittem el. Most 
már tudom, hogy tényleg meg lehet bukni 
félévkor is. Évvégére javítani akarok, 
mert nem szeretnék osztályt ismételni, 
vagy javítóvizsgára készülni egész nyá-
ron� 

�Én most kaptam elõször olyan félévi 
bizonyítványt, amiben osztályzatok van-
nak. Jó lett!� 

December sokunknak a legszebb hónap. 
Miért is? Hiszen ünnepek sora vár, várt 
minket, otthon is és az iskolában is. 

December 6-án mindenkihez bekopogott 
a Mikulás. Akár jó volt, akár rossz...Az 
alsósokat osztá- lyonként láto-
gatta végig, a 
felsõsök pedig 
saját közössé-
geikben aján-
dékozták 
meg egy-
mást.  

A Karácsony-
váráshoz iskolánkban hoz-
zátartozik az Adventi Kézmûvesház. 

Ügyes kezek készítet-
tek díszeket, ajándéko-
kat tanítóink, tanáraink irányítá-
sával. Készültek ajtó-, ablak- és 

karácsonyfadíszek, üdvözlõlapok, 
sõt mézeskalács is. 
Igazi adventi 
hangulatban telt 
ez a péntek dél-
után. A várakozás, 
az ünnepre készülés 

jegyében, az 
örömteli, izga-

tott várakozás, az 
ajándékozás, az adni akarás 

vágyával készültek munkáink, melyek a 
Karácsonyi Ünnepség alatti vásárban 

nagy sikert arattak. 

December 20-án a Gárdonyi Géza tagis-
kola diákjai, szüleikkel, pedagógusaikkal, a 

település vezetõivel és a meghívott vendé-

gekkel, együtt köszöntötték a legszebb 
ünnepet, a Karácsonyt. 

Az est folyamán a legkisebbektõl az 
utolsó évfolyamos nyolcadikosig, 
valamennyi tanuló, valamennyi osz-
tály képviseltette magát. Régen � 
vagy soha nem � hallott karácso-
nyi versek, dalok, népzenei dal-
lamok csendültek fel a tornate-

remben.  Másnap délelõtt az ön-
kormányzat Községi Karácsony rendezvé-
nyén is felléptünk. 

Január 6-án, Vízkereszt napján Szarka 
József görögkatolikus esperes megláto-
gatta és megáldotta iskolánk közösségét 
az egyházi ünnepen.  Vízkereszt napja 
a három királyok ünnepe, a karácsonyi 
ünnepkör lezárása. 

Mikulástól Vízkeresztig 

Így írtok ti�. 

Ünnepelj ma velünk! 
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December 22-én, igazán rendkívüli élményben 
lehetett része iskolánk 5 tanulójának.  
A 12 magyarországi nagyvárosból, valamint Er-
délybõl, Felvidékrõl, Vajdaságból és Kárpátaljá-
ról meghívott 714 gyerek között, a Pollack Mi-
hály Általános Iskola 6 tagiskolájának 40 
diákjával birtokba vehették 
a Parlamentet. A gyerekek 
feledhetetlen napot töltöt-
tek az Országházban. 

A megnyitó után Csobot 
Adél, Antal Tímea és Oláh 
Gergõ, a 2012-es X-faktor 
tehetségkutató három dobo-
gósa énekelt. Ezt követõen az 
Ope rett sz í nh áz  mûvés ze ine k  h í res 

mesefilmslágerekbõl összeállított 
produkciója következett. A zenei 
programot Malek Andrea, illetve 
Korpás Éva és zenekara karácsonyi 
mûsora zárta. A s p o r t o ké r t 

lelkesedõket, 
magyar olim-
p ikonokka l 
és világbaj-
nok sporto-
lókkal talál-
kozhattak, 
t ö b b e k 
k ö z ö t t 

Buzánszky Jenõvel, 
az Aranycsapat egykori tagjával, az 

NGYSZ sportbizottságának elnökével, 
Csapó Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó-
val, Wichmann Tamás kenuvilágbajnokkal, 
Kovács Katalin kajakozóval, Erdei Zsolt 
ökölvívóval és Cseh László úszóval is. 

A Gárdonyisok így számoltak be élménye-
ikrõl: 

Hubának a 4. osztályból a zenészek, szí-
nészek és sportolók sokasága tetszett a 
legjobban, no meg az, hogy megkapták az 
Országház kulcsát. 

A harmadikos Dorina így vall errõl a nap-
ról: �Nagyon jól érzetem magam. Sok 
sztárral találkoztam, néhánytól 
autogrammot is kértem. A legjobban a 
koncertek tetszettek, no meg a Parlament 
épülete. Jók voltak a foglalkozások és az 
is, hogy lehetett játszani. Ezt a látoga-
tást soha nem felejtem el.� 

Iskolatej 

Menõ vs. Ciki 2013-ban 

 

 

 

 

 

 

 

Január 1-jétõl újra-
indult az Iskolatej 

program a Gárdonyiban. Az egészséges és 
rendszeres táplálkozás elõsegítése érdekében a tagiskola 
valamennyi tanulója, ingyenesen részesül a tanítási napo-
kon tejtermékekben. A gyerekek 3 alkalommal tejet, egy-
szer kakaót és egyszer sajtot kapnak a tízóraijukhoz. 

Néhány vélemény a programról: 

�Szerintem jó hogy van iskolatej, szinte mindenki szereti.� 

�Nagyon örülök annak, hogy van iskolatej. Inkább a tejet 
iszom meg a cukros löttyök helyett. Az iskolában a leg-
több gyerek örül az akciónak. Elgondolkodtató, hogy  a 
világon vajon mennyi gyereknek nem jut tej.� 

Gyermekkarácsony a Parlamentben 

A nyolcadikosoknak elérkezett a pályavá-
lasztás ideje. Valljuk be, nem egyszerû 
feladat sem gyereknek, sem szülõnek el-
dönteni, hogyan, merre tovább. A végzõsök 
tanulmányi eredményeiknek, képességeik-
nek, érdeklõdési körüknek megfelelõen 
próbálták kiválasztani azt a középiskolát, 
ahová az elkövetkezõ 4 évben járni fognak. 

A középfokú intézmények nyílt napokkal, 
rendezvényekkel várták a diákokat. 

Prága Gabriella így ír, a Deák Ferenc Mûvé-
szeti Szakközépiskola nyílt napjáról: 

�Már vártam mikor érek oda az iskola ajta-
ja elé�.nagyon sokan voltak...Az igazgató 
bemutatta nekünk az iskolát. Csoportokat 
alakítva elvittek minket a tanmûhelybe. A 
sok csõ között azt sem tudtam, mi micsoda. 
Az iskolai rész sokkal jobban tetszett...Ide 
azért szeretnék jönni, mert nagyon szere-

tek rajzolni.� 

Dobóczi Attila az edelényi Szent János 
Görögkatolikus Gimnáziumban írta meg a 
központi felvételit. 

�2013. január 13. Elérkezett a várva várt 
nap, amitõl annyira féltem. Pedig egyébként 
ez is átlagos nap volt. Az iskolában kb. 200 
gyerekkel együtt kellett várakozni, az aulá-
ban. Az igazgató elmondta a szabályokat. 
Ekkor már nagyon izgultam Pontosan 11 
órakor kezdtük el a matek írását, ami na-
gyon nehéz volt. 45 percünk volt rá, 15 perc 
pihenés után kezdtük a magyart, ami sze-
rintem könnyebb volt.� 

Kiss Csenge az Arany János tehetséggon-
dozó Programon belül, a miskolci Földes 
Ferenc Gimnáziumba készül. Neki kötelezõ 
kollégistának lennie, a Teleki Sámuel Te-
hetséggondozó Kollégiumban. Élményeit így 
foglalta össze: 

�Január 18-án dél és 1 óra között kellett 

megjelennem a Kollégiumban, ahol aznap 
estére szállást és vacsorát is biztosítot-
tak. A kicsomagolás után átkísértek minek 
a Földesbe, ahol egy pszichológiai mérést 
írtunk meg. Ez nem volt olyan nehéz. Az 
estét a kollégiumban töltöttem, remélhetõ-
leg leendõ szobatársaimmal. Másnap  a 
Gimnáziumban elõbb a 
magyart írtuk meg, 
ami nem volt túl ne-
héz, hiszen rengeteg 
ilyen feladatot gyako-
roltunk. Aztán követ-
kezett a matematika, 
amitõl jobban féltem. 
hiába csináltunk meg 
hasonló feladatokat. 
Összességében úgy 
gondolom, nem volt túl 
nehéz a felvételi. 
Most már csak azért 
kell izgulnom, hogy felvegyenek.� 

Továbbtanulás  

A 
továbbtanuló 
diákoknak sok 

sikert 
kívánunk! 

Kívánjuk, hogy 
kerüljenek be 
a választott 
iskolákba. 

II. évfolyam 2. szám 
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A divatvilág hírei 

 Menõ Ciki 

A nagy leggings tunikának nadrággal 

Természetes barna? napozás szolárium 

Pandaszemek természetes erõs smink 

Mintás ing (fiúkon) kevertmintás Hawaii-mintás 

Bõrkarkötõ vékony, díszített széles 

Leopárd minta kiegészítõkön tetõtõl-talpig 



Kedves Olvasónk! 

Talán már meg sem lepõdsz, 
ha azt hallod, hogy ezt az 
újságot is külsõ támogatóink 
segítségével indítottuk útjá-

ra. 

Kérünk, hogy jótékony ado-
mányoddal támogasd a Radír 
következõ száma megjelené-
sének elõállítási költségeit.  

Hogyan teheted ezt meg? 

Az újság egy-egy példányá-
nak átvételekor, 150 Ft-ot 
(egy chips árának a fele) 
adsz át a terjesztõknek. 

Köszönjük! 

Csak néhány kiemelt esemény: 

Február 8 - Farsangi Karnevál 

Február utolsó hete - Téli egész-
séghét 

Március 9 - Szülõk-Nevelõk Bálja 

Március 14: Nemzeti ünnep 

Március utolsó hete - Nyílt nap leendõ elsõsöknek 

Április 20 - Kerékpártúra 

Május 22 - Jótékonysági Gála 

Május 22-23-24 - Gárdonyi Napok 

Június - Tanulmányi kirándulások 

Ezek mellett, színházlátogatás, nemzeti 
ünnepek és nevezetes napok, témahe-
tek, focikupa. 

Ugye nem fogsz unatkozni?! 

Gárdonyi Géza 
Tagiskola 

Szuhakálló 

3731  
Szuhakálló Kossuth u.7. 

RADÍR:  
a Gárdonyi Krónika 

Telefonszám: 48/352-071 
E-mail: iskola@szuhakallo.hu 
www.amiiskolank.hu 

Tavaszi programok 

Színház-hívogató 

A Gárdonyiban évek óta hagyomány, hogy évente két alkalommal 
színházlátogatást szervezünk Miskolcra, a Nemzeti Színházba. 

Az idén tavasszal az alsósok az Óz, a nagy varázsló címû elõadást 
tekinthetik meg. 

A mai tinédzserek zenei ízléséhez közelítõ feldolgozásban hu-
morral, játékos iróniával átszõtt versek gazdagítják új rétegek-
kel a klasszikus mesét. 

A kansasi farmra lesújtó hurrikán magával ragadja Dortothy-t 
Totó kutyájával együtt, és elröpíti egy távoli mesevilágba, ahon-
nan csak Óz, a nagy varázsló segítségével lehet hazajutni. Sma-
ragdváros, a varázsló birodalma felé vezetõ úton azonban renge-
teg veszély leselkedik Dorkára és újdonsült barátaira: a Madár-
ijesztõre, a Bádogemberre és a gyáva Oroszlánra. A lelkes úti-
társak végül legyõzik a gonosz Nyugati Boszorkány ármánykodá-
sait, túljutnak a nehéz próbákon, és közben olyan kincsekre  

t e s z -
nek szert, amelyekre min-
den gyermek vágyik: barátságra, szeretetre, 
bátorságra és legfõképpen képzeletszülte csodákra.  
Február 12-én Téged is vár Óz birodalma, a csodák csodája! 
 

A Radír 2. számának kiadásában 
közremûködtek: Kiss Csenge 
Naményi Dorina Balázs Réka, 

Konyha Huba, Dávid Dorina,  
Dr. Herczegné Ruszkai Edit 

Médiapartnereink: 
www.amiiskolank.hu; 
www.szuhakallo.hu; www.opont.hu.  

Támogatónk: HUMÁN KFt.  

DÖK hírek 

Az õszi papírgyûjtési akciónk 
során 4484 kg papírhulladé-

kot gyûjtöttünk össze. 

Ezúton is köszönetet mon-
dunk valamennyi segítõnknek. 

 
 

2013. március 8-án  megrendezésre kerül a 
 3. Szülõk-Nevelõk Bálja, 

 melyre a 
a Gárdonyi Géza Tagiskola  

sok szeretettel  vár minden kedves érdeklõdõt. 
 

A bál önellátó, a vendégek által hozott étkek fogyaszt-
hatók, svédasztalos rendben. 

Mulatság, vigadalom, tánc hajnalig. Közben: tombola. 
(Tombola-felajánlásaikat ezúton is szívesen fogadjuk.) 
Büfé (rövid- és kísérõitalok, csapolt sör, üdítõk, kávé.)  

A belépõjegy ára: 1.250 Ft. 
Támogatójegyek 2.500 Ft és 5.000 Ft értékben kaphatók. 

 

mailto:iskola@szuhakallo.hu
http://www.amiiskolank.hu
http://www.amiiskolank.hu;
http://www.szuhakallo.hu;
http://www.opont.hu.

