


December 
Pályaválasztási bemutató 

De e er -é  a Ki izsi Pál Élel iszeripari Szakgi áziu  és Szakközépiskolá a képviselői tartotak 
iskolá k a  pályaválasztási e utatót a 8. osztályosok ak. Az iskola és a lehetőségek e utatása 
utá  a ta ulók  soport a  is erkedhetek eg külö öző la oratóriu i vizsgálatokkal, érésekkel 
és kipró álhaták ügyességüket külö öző péksüte é yek egfor ázásá a . A ta ulók agyo  lel-
kese  és fegyel ezete  végezték el az érdekes feladatokat.  

 

 

 

 

 

 

Mesemondó verseny 

Neke  az ü ep, eke  a ese í el re deztek az adve i ü ep-
körhöz, kará so yhoz kap solódó ese o dó verse yt az Együd Ár-
pád Művelődési Közpo t a . Az .- . osztályos kor soport a  Schvicz 
Nóra Száva 2. osztályos ta uló első helyezést ért el. Nóri eséjét elő-
adta a Pajtaszí ház a  is, i terjút és felvételt készítet vele a Kaposvár 
Most, e sokára a Kapos Televízió a  is láthatjuk őt.  

Karácsonyi ünnepély 

Az őszi szü et utá  agy készülődés kezdődöt a 4. osztály a , a kará so yi űsor előkészületei 
okoztak izgal akat. Szá tala  jó ha gulatú pró a előzte eg az előadást, a i  szívese  vetek részt 
a gyerekek. Mi de ki azt láthata, hogy a 4. osztály karikákkal, laptoppal, ha gfalakkal felszerelkezve 
vo ul ide-oda, „trükkös” tere e, tor ater e…. heteke  át. Ez idő alat a szülők se  tétle kedtek, 
verseket ta ultak, hópihéket yírtak és velü k izgultak.  

 



Februá r 
Farsang képekben 

Tanulmányi versenyek a Táncsics Gimnáziumban Ebben á táne vben is sze p sikerek szu lettek á Tá ncsics Gimná -ziumbán rendezett tánulmá nyi versenyeken. Miovecz Má-
té 8. ö. tánulö  införmátiká bö l 1 pönttál lemárádvá áz 1. hely-rö l  áz elö kelö  II. helyezést e rte el. Csordás Gergely 8. ö. tá-nulö  tö rte nelembö l szinte n II. helyezést ért el. 
Simon Violetta Virág 8. ö. tánulö  á ne met nyelvi versenyen vett re szt, e s kimágáslö  teljesí tme nye e rt ku lö ndí ját kápött. Á dí jákát u nnepe lyes eredme nyhirdete sen vehettu k á t, Reö thy Ferenc igázgátö  u rtö l.  



Februá r 
Jól szerepeltek sakkozóink! 
Fe ruár -á  Balato lellé  o yolítoták le az egyé i sakk diákoli piát Balato lellé . It Máté Adriá  
kiválóa  szerepelt, egye aj ok let, így részt vehet Miskol o  az országos dö tő . Fe ruár -é  
került sor a egyei sakk- sapat diákoli piai dö tőjére Balato földváro . Iskolá k először i dítot le-
á y sapatot. Összességé e  szép ered é y születet. Alsós leá yai k ásodik helyezést, íg alsós 
iú sapatu k har adik helyezést szerzet. Iskolá kat az alá i ta ulók képviselték: Novák Lora,  
Verőczi Janka, Dóczi Lilla, Máté Adrián, Czinkota-Bese Máté, Vincze Dániel, Őze Levente,  
Dóczi Levente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emlékezés Fodor Andrásra Februá r 2 -e n fálunk szu lö tte re, Födör Ándrá srá emle keztu nk. Áz iskölárá diö bán elhángzött rö -vid mu sör utá n köszöru t helyeztu nk el á kö ltö  szöbrá ná l. Kö zremu kö dtek: Szálái Csenge e s Schvicz Nö rá 2. ösztá lyös tánulö k e s Födör Ándrá s: Me rei dömbök cí mu  verse t Dá vidhá zi Lillá . ösztá lyös tánulö  möndtá el.  



Á prilis 

Természettudományok Doktora 

 

 

 

 

 

8. április -é  részt vetü k So ogyjádo  a ter észetudo á yos verse ye . Mi de  év e  hat 
ta tárgy ól, ate aika, izika, ké ia, iológia, földrajz, i for aika, érik össze a kör yező iskolák 
7. és 8. évfolya os ta ulói tudásukat. Már az előző évek e  is sikerese  szerepeltü k, és így volt ez 
az idei ta év e  is. Szabó Viktória 7. évfolya o , Csordás Gergely pedig a 8. évfolya o  hozta el az 
első helyet. Gratulálu k ekik és ta áraik ak is!  

Kinder+ SPORT program 

Iskolá k 7. októ eré e  pályázot erre az országos verse yre, ely ek élja a sport egszerete-
tése, a sapatjáték sza ályai ak erősítése volt. A dél-du á túli régió a evezők közül 4 fős sapa-
tu k hete te egy alkalo al készült a regio ális elődö tőre. A  feladat egyakorlásá a  a uda-
pesi felkészítése  kapot zsák yi ajá dék sportszer segítete u ká kat. E ellet i de  hó ap a  
po tgyűjtő feladatokkal iskolá k ak százezer fori t értékű sportszer so agot szereztü k. Egy hétel 
a verse y előt sorsolták ki azt a hét feladatot, a i e  április -é  össze érhetük ügyességü ket. 
Tor ater ü k volt a verse y helyszí e, ahol te geli i, so ogyfajszi és ho oksze tgyörgyi gyerekek-
kel verse yeztü k. Vidá  kis sapatu k a jó ha gulatú délelőtö  az előkelő har adik helyezést sze-
rezte eg. Az él é yei ke  túl tor azsák és póló volt a sze élyes jutal u k. 
Csapatu k tagjai voltak: Ková s Gá or, Kul sár Bar a, Szalai Cse ge, Gavallér Cse ge, Luká s Be e, 
Csőkör Noel, Orgyá  E a, Stro ájer A a, Héjjas Ádá , Lőri zi Be e, Marosvölgyi Míra, Gaval-
lér Csillag, Csiszár Be e és Szilágyi Ádá .  



Á prilis  
Fordított nap képekben 

 

 

 

 

A Föld napja 

8. április -á , héfő  a Föld apja alkal á ól hagyo á yosa , I téz é yü k ta u-
lói és ta áriai hulladékgyűjtő progra al isztelegtek e jeles ap előt. Osztályok sze-
ri t, a kijelölt helyeke , egiszítoták Iskolá kat és kör yékét – i de féle hulladék-
tól. Ta ulói k rövid idő alat széppé varázsolták kör yezetü ket. Re éljük, hogy a hulla-
dékgyűjtés jó szokássá válik!  

Logo országos programozási verseny 

E e  a ta év e  ár . alkalo al jutotu k e a Logo progra ozó ver-
se y országos fordulójá a. A egyei forduló a  Kiss Péter ., Szalai Báli t 
a . helyezést érte el agas po tszá al. Az országos verse yt a hagyo-

á yok szeri t az Eötvös Lórá d Tudo á yegyete  i for aika kará  
re dezték eg. Az országos forduló jóval eheze  volt, i t a egyei. A 
iúk  órá  keresztül küzdötek a ehéz progra ozási feladatokkal, de a-
gyo  szépe  szerepeltek. A 7  verse yző közül Kiss Péter a ., Szalai Báli t 
a . helyezést érte el. Gratulálu k ered é yes szereplésükhöz!  

Leány labdarúgás 

Leá y sapatu k a egyei diákoli piai dö tő  . 
helyezést ért el. A sapat tagjai: Béres Cse ge, 
Pupos Virág, Árvai Fa i, Szo athelyi Te ke, Koz-

a Lilla Bí orka, Passa Dorka, Ho a  Klaudia, Fá-
os Kai ka. Felkészítő: )ádor Ti or  



Má jus 

"Hétfejű Tündér" 

E e  a ta év e  is részt vetü k a ko ple  alsó tagozatos sapatverse ye . Háro  kö yvet - Berg 
Judit: Ru i i, Eri h Kast er:Pötyi és A i, Lázár Ervi :Szegé y Dzso i és Ár ika í ű gyer ekregé ye-
ket - kellet elolvas iuk a verse yzők ek. Csapatu k- "Jé Elek"- tagjai: Novák Lora és Verő zi Ja ka 4. 
osztályos, Dó zi Lilla és Czár Leve te . osztályos ta ulói k a levelező, - . fordulók ered é ye alap-
já  ejutot a egyei dö tő e, ahol sikerese  szerepeltü k. Gratulálu k! 

Hunyadi – Kupa és intézményi Bozsik program 

8. ájus -é  pé teke  egre dezésre került az i ár hagyo á yos Hu yadi Kupa. A IV. kor-
soportos iúk ál a résztvevők: Kadarkút, Kaposfő, Taszár, és Iskolá k A III. – IV. kor soportos leá-
yok ál iskolá k két sapatal vet részt, vala it a kaposfői és a taszári iskola ta ulói képviselték i -

téz é yüket. 
A iúknál a kör érkőzések után a sorrend: 

. Kaposfő . Kapos érő Hu yadi iskola . Kadarkút 4. Taszár 

A leányoknál: 
. Kapos érő Hu yadi . sapata . Taszár . Kapos érő . sapata 4. Kaposfő 

A sportszerű érkőzéseket sok ta uló k teki tete eg és szurkolásukkal hozzájárultak a sikeres sze-
repléshez. Külö  díjat kapot: Pupos Virág és Béres Cse ge egész éves sikeres u kájáért, vala i t 
Báli t Mari  sportszerű teljesít é yéért. A díjakat iskolá k igazgatója Miove z Já os adta át.  

 

 

 



Má jus 

Erdélyi cool - túra 

A Határtala ul pályázat kereté  elül az idei 7. a és 7.  osztály volt az első iskolá k ól, aki részt ve-
hetet eze  a fa taszikus utazáso . Szabó Viktória készítet úi eszá olót.  
Első nap  
4:4 -kor az iskolá ál gyülekeztü k. -kor eli dultu k a agy útra. Az első állo ás a agyszalo tai 

Cso ka-toro y volt. Öt e elete  keresztül Ara y Já os életét ta ul á yozhatuk. Koszorút helyez-
tü k el a sírjá ál. A király Hágó ál pihe őt tartotu k, ajd i dultu k Toro kóra. Ot va soráztu k 
húslevest és székelykáposztát, desszert ek fahéjas kalá sot, ajd elfoglaltuk a szállásu kat a falusi 
ve déglátók ál..  
Második nap  
Reggeli utá  Mezőpa it a, Kapos érő testvértelepülésé e utaztu k. Ot eg éztük a helyi iskolát, 

és a polgár esteri hivatal előt álló Rákó zi szo rot. Még egy ké ia órára is e ézhetü k. Utá a a 
arosvásárhelyi Kultúrpalotá a látogatu k, ahol eleshetü k egy szi fó ikus ze ekar pró ájára. 

Egy kis uszos kala d utá  Szovátá  a Medve tó partjá  pihe tük ki agu kat a ká ikulá a . A szállá-
su k Koro do  a Forrás pa zió a volt, a ely agyo  szép és oder .  
Har adik nap  
Farkaslaká  iutá  egkoszorúztuk Ta ási Áro  sírját, a zord idő elle ére a Madarasi Hargita felé 

vetük az utu kat és traktorra szálltu k.  éter agasra zötykölődtü k fel . Nagyo  hideg volt és 
az eső is eset, ezért a séta helyet egy ve déglő e ültü k e. O a  a Gyilkos-tóhoz és a Békás-

szoroshoz e tü k, ahol sodálatos látvá y terült elé k. Szállásu k is ét Koro do  volt, ahol végig 
jártuk a helyi árusok üzleteit és eg sodáltuk a sze él sze  portékáikat.  
Negyedi nap  
A reggeli utá  egteki tetük a parajdi Só á yát is. Fehéregyházá  Petői Sá dorra e lékeztü k. 

Egy úzeu a  az életét tárták elé k. Segesváro  eg ásztuk a Diáklép sőt, és kör e éztü k a 
vár egyed e . Nagye yede  a Bethle  Kollégiu ot és az udvará  álló két fűzfát teki tetük eg. 
Még az udvari hara got is egko gathatuk. Is ét Toro kó  szállásoltak el i ket egy pa zió a . . 

ap Reggeli utá  Vajdahu yad ak vetük az irá yt. Ot kör e éztü k a sodás vár a  és i dultu k is 
haza. Hosszú utazás volt, Ke ske éte  tartotu k egy hossza  pihe őt. Körül elül este fél kile kor 
értü k haza. Gyö yörű helyeke  jártu k, és köszö jük a lehetőséget ta árai k ak: A di é i ek, Ági 

é i ek és Sa yi á si ak!  
 

 



A 2017-2018-as ta év verse yered é yei 
Matematika 

)rí yi Ilo a ate atika verseny Az első -ba bekerült ta ulók  

. osztály 

. Né li Mar ell 
37. Rockenbauer Petra 

47. S hvi z Nóra Száva 

. Gavallér Cse ge 

7. Kugli Istvá  

64. Szalai Csenge 

Nagy Sá dor é 

. osztály 

4 . Keré yi Lilla 

8 . Stro ájer A a 

 

Hifner Krisztina 

. osztály 

8 . Verő zi Ja ka 

 

Varga A ikó 

. osztály 

8 . Bordás Bia ka 

 

Miove z Já os 

. osztály 

. Sza ó Viktória 

. Gavallér Bogát 
Fila Gyula 

. osztály 

. Miove z Máté 

 

Fila Gyula 

Informatika versenyek 

Tá si s i for atika verse y 

Miove z Máté 8.o  . helyezés 

Logo progra ozási verse y 

Megyei forduló 

Kiss Péter 6.o   2. helyezés 

Szalai Báli t 6.o  . helyezés 

Országos dö tő 

Kiss Péter 6.o   . helyezés 

Szalai Báli t 6.o   . helyezés 

Felkészítő ta ár: Fila Gyula 

Tá si s törté ele  verse y 

Csordás Gergely 8. o. ta uló II. helyezést ért el. 
Felkészítő ta ár: S hell )suzsa a 

Tá si s é et verseny 

Si o  Violetta Virág 8. o. ta uló külö díjat kapott. 

Sakkversenyek 
Kaposvár – Császár ve déglő – egyé i: 

Máté Adriá    4.o  . helyezés  

Verő zi Ja ka  4.o  . helyezés  

Őze Leve te   4.o  . helyezés  

 



Balato földvár – egyei diákoli pia – egyé i:  

Máté Adriá   4.o  . helyezés Az országos dö tő e jutott.  

Miskolc – országos diákoli piai dö tő- egyé i: 

Máté Adriá   4.o 2 pont  

Balato lelle egyei diákoli pia – csapat: 

Fiúk . helyezés Máté Adriá  4.o, Czi kota – Bese Máté 4.o, Vi ze Dá iel 4.o, Őze Leve te 
4.o, Dó zi Leve te .o   

Lá yok . helyezés Verő zi Ja ka 4.o, Novák Lora 4.o, Dó zi Lilla .o  

Kapos érő – egyé i verse y:  

Máté Adriá     4.o  . helyezés  

Czinkota – Bese Máté   4.o . helyezés  

Vi ze Dá iel    4.o . helyezés  

Dó zi Leve te    1.o . helyezés  

Verő zi Ja ka    4.o . helyezés  

Novák Lora    4.o  2. helyezés  

Dó zi Lilla    3.o . helyezés  

Felkészítő ta ár: Máté Gáspár, Miove z Já os és Cser a  Sá dor  

Magyar irodalo , szavalóverse yek 

S hvi z A drás Be edek, .  osztály 

 A nagybajomi Csokonai-napok alkal á ól re dezett felsős szavalóverse ye  1. helyezést ért el. 
 A József Attila Szavalóverse y kaposvári területi fordulójá a  ered é yese  szerepelt, 

tová jutott a egyei dö tő e. 

 A József Attila Szavalóverse y egyei dö tőjét a költészet apja alkal á ól 8. április -é  
re dezték eg Balato szárszó , ahol Andris kiválóa  képviselte iskolá kat. Békés Márta: 
Tor aóra í ű versét adta elő, a kötelező verse pedig Csukás Istvá tól a Kutyaé resztő volt. 

Csordás Gergely, . osztály 

 Gergő tö  verssel is készült az előző ta év sorá  egre dezett vers o dó verse yekre, de 
leg agyo  sikereit Ká yádi Sá dor: Ara y Já os kalapja í ű versével aratta, ivel ez állt 
legközele  az egyé iségéhez, korosztályához, ráadásul kap solódott az Ara y Já os e lékévhez 
is.  

Május a  a „Regösök húrjá ” XXI. Du á túli Vers- és Próza o dó verse ye , Nagyatádo  is a 
legjo ak közé választotta a szak ai zsűri, ely ek tagjai a Magyar Vers o dók Egyesületé ek 
vezetői ől kerültek ki. 
Gergő ered é yes szereplése alapjá  - iskolá k ól elsőké t - a Budapesten megrendezett 

országos gálá  is felléphetett 7. de e er -á .  A  „Regösök húrjá " Országos Vers-és 
Próza o dó Verse ye   agy örö ü kre a legjo , az ara y i ősítést szerezte eg. 



 A Kazi zyról el evezett Szép agyar eszéd verse y kaposvári egyei dö tőjé e  . 
helyezést ért el és tová jutott az országos dö tő e. A verse y ü epélyes díjátadójára a 
kaposvári POK szervezésé e  kerül sor jú ius -á  a Tá si s Mihály Gi áziu a . 

 A Kazi zyról el evezett Szép agyar eszéd verse y országos dö tőjét április - 4. között 
re dezték eg Balato ogláro ,  diák részvételével. A verse y első apjá  a sza ado  
választott űvet kellett e utat iuk a ta ulók ak, ás ap reggel pedig a kötelező szöveg 
következett. Gergő kiválóa  szerepelt, Kazinczy-jelvé yt szerzett. 

Felkészítő ta ár: Schell Zsuzsanna 

"Ki it tud?" Tehetségkutató verse y Kadarkút 
Vers o dás: 
Dávidházi Lilla . o. - ara y i ősítés 

Sza ó Vikitória 7. o. - ezüst i ősítés 

Felkészítő ta ár: Dé es é Szak A drea 

Novák Lora 4.o - ezüst i ősítés 

Felkészítő: Ko h Klaudia a yuka  

Szí játék: 
Csordás Istvá  -Kurdi Benedek 6. o - ara y i ősítés   

Felkészítő ta ár: Dé es é Szak A drea 

É ek - zene 

Oroszlá  Vivie  sza ofo  Ezüst i ősítés. 

Ro ke auer Petra hegedű  Kie elt ara y i ősítés. 

Bordás Bia ka é ek  Bro z i ősítés. 

Felkészítő ta ár: Bur u s Edit 

A rajz pályázatoko  elért fo tosabb ered é yei k 

A Kor á yhivatal által kiírt „Mesterségek Ara y Já os korá a , pályázato  Büki Ki ga . osztályos 

ta uló külö díjat kapott.  

A Taká s Gyula Megyei Kö yvtár Fésüs Éva űveket kért illusztrá iós pályázatá  Büki Ki ga .o. 
külö díjat, Bogdá -Szere sés Ki ga .o – a kö yvtár dolgozói ak külö díját kapta.  

A Nagy ajo i Csoko ai apok rajzpályázatá  Büki Ki ga .o. II. helyezést, Szombathelyi Tenke 7.a. 

II. helyezést és Ro ke auer Petra .o II. helyezést ért el.  

A Kadarkúti Ki Mit Tud?- o  képző űvészeti kategóriá a  ara y i ősítést kaptak:  

Büki Ki ga 8.o, Szo athelyi Te ke 7.a, Klotz József 7.a, Oroszlá  Vivie  .o, Fá os Kati ka .o, Bogdá  
Vivie  .o, Me ki a )ora 4.o, Czár Leve te .o, S hvi z Nóra Száva .o, Ro ke auer Petra .o, Pápai 
Vanessza 4.o ta ulók 

 Felkészítő ta ár: Cser a  Sá dor  



Ter észettudo á yok Doktora 
Sza ó Viktória 7. évfolya o , Csordás Gergely pedig a 8. évfolya o  hozta el az első helyet. 

Kinder+ SPORT program 

Har adik helyezés. 
A csapat tagjai: Ková s Gá or, Kul sár Bar a, Szalai Cse ge, Gavallér Cse ge, Luká s Be e, Csőkör Noel, 
Orgyá  E a, Stro ájer A a, Héjjas Ádá , Lőri zi Be e, Marosvölgyi Míra, Gavallér Csillag, 
Csiszár Be e és Szilágyi Ádá . 

Felkészítő ta ár: Miove z é Kóródi A ikó 

Labdarúgás 

Leá y sapatu k a egyei diákoli piai dö tő  . helyezést ért el. A sapat tagjai: Béres Cse ge, Pupos 

Virág, Árvai Fa i, Szo athelyi Te ke, Koz a Lilla Bí orka, Passa Dorka, Ho a  Klaudia, Fá os Kati ka.  
 

Hunyadi-kupa 

Fiú sapat:  . helyezés 

Leá y sapat: . helyezés és a . sapat . helyezést ért el. 
 

Felkészítő ta ár: )ádor Ti or 

2. osztályos tanulók ered é yei 
„Neke  az ü ep, eke  a ese” adve ti ese o dó verse y Kaposvár 

1. S hvi z Nóra Száva 

Nagy ajo i vers o dó verse y 

1. S hvi z Nóra Száva 

Alsós vers o dó verse y 

1. S hvi z Nóra Száva 

2. Bogdá -Szere sés Ki ga 

3. Miklai Pa ka Lé a, Orsós Adrie  Bia ka 

Őszi levelezős országos olvasóverse y (csapat) 

4. hely: S hvi z Nóra Száva, Bogdá -Szere sés Ki ga, Kugli Istvá  

Felkészítő ta ár: Kadaravek Judit 

Matematika verseny Szenna:  

. N li Mar ell   

4. Szalai Csenge   

9. Rockenbauer Petra    

Felkészítő ta ár: Nagy Sá dor é 

Rockenbauer Petra 

Az V. Rados Dezső Budapesti Hegedűverse ye  ara y i ősítést kapott. 
A Budafok-Tété yi Nádasdy Kál á  Alapfokú Művészeti Iskola Vo ós verse yé  kiemelt arany 

i ősítést szerzett.  



3. osztályos ta ulók ered é yei 
Vers – és próza o dó verseny Nagybajom: Markó Iza ella  . helyezés 

Helyesírási verse y Mozaik kiadó szervezésé e :  Stro ájer A a  .helyezés 

Hétfejű Tü dér  ko ple  olvasási sapatverse y egyei forduló :  Czár Leve te, Dó zi Lilla .osztályos + 
Novák Lora és Verő zi Ja ka .osztályos ta uló:  .helyezés 

Felkészítő: Horváth é Pap Mária 

Szennai matematika verseny Keré yi Lilla ., Stro ájer A a . helyezés. 

Felkészítő: Hif er Kriszti a. 

4. osztályos ta ulók ered é yei 
Novák Lora 

Nagy ajo i kistérségi vers o dóverse y 2. hely 

Kadarkút, Ki it tud  vers o dás ro z i ősítés 

Olvasási verse y -  Hétfejű tü dér . területi dö tő e jutás 

Kaposvári helyesírási verse y . hely 

Marosvölgyi Míra 

Sze ai kistérségi atekverse y 8. hely 

Kaposvári helyesírási verse y 4. hely 

Verő zi Ja ka 

Sze a atekverse y . helyezés 

Olvasási verse y - területi dö tő. 
Felkészítő ta ár: Varga A ikó és Balogh é Vadász Réka 




