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Évzáró 

Kedves Olvasó ! 

 

A Hunyadi Krónikát idén már 8. éve adjuk ki. Elsősorban azok  számára ajánlom, akik  

örömmel olvasgatják azokat a híreket, érdekes események beszámolóit melyekre méltán  

lehetünk büszkék.  

Eredményeink természetesen megtalálhatóak  iskolánk honlapján is, de a nyomtatott     
formának van egy  különleges varázsa ,ami mással nem helyettesíthető. Arra törekedtünk, 
hogy e kiadványban összefoglaljuk  a 2018/2019-es tanév legszebb eseményeit, elért      
eredményeit. Ez a tanév is bővelkedett újdonságokban -  Márciusi emlékhét, Nagy Vagy, 
Világsakkfesztivál ,Nemzeti Összetartozás Napja - mely kellemes élményeket jelentett  
tanulóink számára. 

Gratulálok  a diákoknak, pedagógusoknak ,szülőknek  az elért eredményekhez, sikerekhez ! 

Kívánom mindannyiunknak , hogy a nyári szünet  kellemes pihenéssel ,  élményekben     
gazdagon teljen. 

 

Kaposmérő, 2019.06.15. 

 

Miovecz János 

igazgató 

 



Szeptember 

A Magyar Diáksport Napja 

 

0 8. Szepte er 8-á  iskolá k a  is egtartotuk az Európai Diáksport Napját. - 4 órától Bur u s 
Edit ta ár ő és osztálya vezetésével egy közös, jó ha gulatú e elegítéssel kezdtü k, elye  vala -
e yi diák és ta ár részt vet. - Ezt követe egy országos re dezvé y, ely e  0 8 éteres futásra 
hívtuk a diákokat. - Cél a érkezés utá  iskolá k a  arra voltu k kívá siak kik a leggyorsa  diákok 

álu k. A leggyorsa  diák futóverse ye  00 éteres távot kellet a diákok ak leküzde i. Ne e -
ké t és kor soporto ké t válogatuk a futa okat, összese  0 külö öző ező y i dult. Lelkes szur-
koló tá or alakult ki, ely szi té  segítete a verse yzőket. Az ered é yek a következőképpe  ala-
kultak: III. helyezetek: Dó zi Lilla, Luká s Be e, Varga Laura, Weisz Rola d, Bordás Bia ka, Héjjas 
Ádá , Szo athelyi Te ke, Evele Fa i, Pápai Sza ol s, Fekete Balázs. II. helyezetek: Passa Dorka, 
Holló Hédi, Vies er Coli , Klotz József, Sütöri Liza, Vajay Leve te, Horváth Efrai , Gévi z Virág, Tóth 
Maja, Máté Adriá , I. helyezetek: Pupos Virág, Horváth Mó ika, Udvaros Be e, Őze Olivér, Kiss Da-

a, Szalai Boglárka, Fekete Patrik, S idt Dávid, Forgó Mari a, Horváth Zsolt, A futóverse yt a felső 
tagozat a  osztályo ké i la darúgó házi aj okság, alsó tagozat a  tere hoki követe. Újdo ság-
ké t jele t eg az evezés lehetősége iskolá k a . 
A Magyar Diáksport Napja alkal á ól először pró álhaták ki diákjai k az evezést. Az Együt a Jövő -
kért’95 alapítvá y és a Ta de  SE által vásárolt -  i diá  ke ut, ely ek segítségével a Petörke ta-
vo  kelle es őszi idő e  tu at yi diák is erkedet az evezés fortélyaival. A ta ulókat Nagy Sá dor 
túravezető és Hegyeshal i Csa a pedagógus oktata az alapvető is eretekre.  

 



Okto ber 

 

Világsakkfesztivál 
Októ er -á  re dezték eg a Világsakkfeszivál progra ot, ely ek kereté e  iskolá k a  is sakk-
verse yt szerveztü k. Négy kor soport a  összese  4  diák verse yzet. Voltak közötük akik ek ez 
volt az első eg éretetésük, de szép szá al akadtak ár rui os verse yzők is. Ne  eglepő 

ódo  a rui osa  verse yzők kerültek a díjazotak közé. Vala e yi kor soport a  az első háro  
helyezet ér et, az első hat tárgyjutal at és vala e yi résztvevő e léklapot kapot. A re dezvé yt 
a Ta de  SE tá ogata, a verse yt Máthé Gáspár, Dó zi Balázs és Da  Dá iel segítete le o yolíta i. 
Ér esek: 
Alsós leá y:  .Csillag Boglárka .Ta ás Zsóia . Keré yi Lilla 

Felsős leá y: . Ková s Dori a . Verő zi Ja ka . Zhai Yu Fa  

Alsós iú: .Da  Má uel . Ta ás Báli t . Ková s Balázs 

Felsős iú : . Palovi s Krisziá  . Gavallér Bogát . Taká s Do i ik  

 

 

 

 

 

 

 

Töklámpás verseny 

Iskolá k hagyo á yos őszi progra ja a töklá pás verse y. Ta ulói k sok és ötletese  faragot tök-
lá pással készültek. A legötletese eket és leg agyo akat jutal aztuk. Szü etek e  ügyességi ver-
se yeke  vehetek részt a diákok.  

 

 



November 

Serdülő judo országos bajnokság 

Gratulálu k Őze Olivér ek az országos aj oki í éhez! 
Siklóso  sikerült a do ogó leg agasa  fokára feláll ia, 

egelőzve agasa  övfokozatú verse yzőket is. Olivér 
ekerült a korosztályos agyar válogatot keret e is.  

 

 

 

 

 

Magyar Labdarúgás Napja 

0 8. ove er -á  is ét ege lékeztü k a Magyar 
La darúgás Napjáról, a it a di sőséges lo do i 6:  e léké-
re ü epelte eg az ország. A tor a sar ok a  iú és leá y 
la darúgói k kör érkőzéseket játszotak. A lá yok ál a 8. 
osztály agy fölé yel győzedel eskedet. A 7. osztály let a 

ásodik, a 6-as leá yok a har adikak. A iúk ál agy eg-
lepetésre a 6. osztály legyőzte a 7. és 8. osztály sapatait. 
Második let a 7. osztály, íg a 8. osztály iai har adik he-
lyezést értek el. Sportszerű érkőzéseket láthatot a szép 

szá ú szurkolósereg. A törté ele  tere e  Puskás Fere  életéről szóló il et veítetü k a ta u-
lók ak, agy érdeklődés ellet.  

Életmód és egészség 

Ez év ove er -é  sze élyes i vitálást követőe  ellátoga-
tot iskolá k a Kapos érő Hu yadi Já os Általá os Iskola és 
Alapfokú Művészei Iskola) a Kaposvári NMPT Natural 
Move e t Pater  Trai i g) lelkes sapata. Fekete Gyö gyi 
és Horváth József sze élyé e  ö zetle  segítőkész geri  
terapeutákat is erhetü k eg. A hatodik osztály let kivá-
lasztva a progra ra. A gyerekek érdeklődve fogadták a a-
gyo  aktuális té át. A jele legi élet ódu k egészségü k el-
le  hat. Eze  a foglalkozáso  a geri  volt a fő té a. I struk-

torai k előreveíteték eteg élet ódu k következ é yeit, de egoldást is kí áltak szá u kra. 
Ugya is a foglalkozás ásodik részé e  tor ater i gyakorlatokat végeztü k, elyek segíte ek eg-
óv i geri ü k egészségét. A progra  szá u kra teljese  i gye es volt. Hasz os és kelle es időt 
töltötü k együt, szeret é k, ha folytatása is le e. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!  



December 

Karácsony az oviban 

 

 

 

 

 

 

 

Egy jó ideje i de  év Kará so yá , az iskola lelkes és ze é e , vers o dás a  tehetséges diákjai 
űsort ad ak a Bokréta óvoda kis lakói ak. Így volt ez 0 8 Kará so yá  is, a ikor az iskola kis é ek-

kara, vala i t fuvolát és zo gorát ta uló diákjai közös é ekléssel, ze éléssel, vers o dással és kará-
so yi ese felolvasásával teték szí ese é az ü epet. Az óvodások és talá  i de ki, aki ot volt, 

a űsor elejé  kívá sisággal és várakozással, a űsor köz e  érdeklődéssel és türele el, a űsor 
végé  pedig szeretetel telt eg. Jó, hogy Együt lehetü k. : )  

Projekt nap 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolá k a  de e er -é  az EFOP . . . pályázat kereté e  projekt apot szerveztü k. Két té a 
került terítékre, ely sorá  a izto ságos i ter et hasz álatról tartot re dőrségi szake er elő-
adást, illetve fogyasztóvédele el kap solatos is eretekre tetek szert ta ulói k. Mi dkét té a ak-
tuális, ely ek veszélyeit idő e  fel kell is er iük felsős diákjai k ak ahhoz, hogy e kerülje ek kel-
le etle  helyzetek e. A progra ot egy ”tudásfel érő” kvíz játék zárta, elye  tö  i t 60 diáku k 
vet részt.  



Jánuá r 

Sakk csapat Diákolimpia 

 

 
Úja  agyszerű ered é yt értek el 
ezútal alsós leá yai k  Dó zi Lilla, 
Verő zi Ja ka, Gavallér Cse ge) a e-
gyei sakk sapat diákoli pia dö tőjé-

e . Alsós leá yai k első helyezést 
szereztek, ellyel jogot szereztek a 
szo athelyi országos dö tő  való 
i dulásra. Szi té  szép sikert értek el 
felsős iú ta ulói k, akik egyei á-
sodik helyezést szereztek Gavallér 
Bogát, Máté Adriá , S hvi z A drás, 
Czi kota-Bese Máté). Alsós iú sapa-
tu k  Ko zka Be ja i , Dó zi Leve -
te, Orsós Rola d, Papp Rola d) hato-
dik helye is elis erést érde el.  
 

Nagyo  üszkék vagyu k Sza ó Viktó-
riára, iskolá k 8. osztályos ta ulójára, 
aki országos szi te  is kie elkedő tel-
jesít é yt yújtot a közpo i írás eli 
felvételi vizsgáko . Mate aiká ól el-
érte a a i ális 0 po tot, de a-
gyar ól is közel állt ehhez a egszer-
zet 47 po tal. Viki ek iztosa  e  
kell izgul i tová  a felvételi iat. 
Gratulálu k sodálatos teljesít é yé-
hez.  

Szenzációs eredmény 



Februá r 

Farsang  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sakk egyéni diákolimpia 

 

Sakkozói k úja  szép sikert értek el. Balato lellé  a egyei egyé i diákoli pia dö tőjé e  Gavallér 
Cse ge egye aj ok let, így részt vehet Miskol o  az országos dö tő . Gavallér Bogát . helyezést , 
Verő zi Ja ka 4. helyezést, Dó zi Leve te 4. helyezést, Máté Adriá  6. helyezést, Gavallér Csillag 6. 
helyezést ért el.  
 

 



Má rcius 
Kiemelkedő sikerek az Eötvös Fizika Csapatversenyen 

 

 

 

 

 

 

Az Eötvös e lékév alkal á ól re dezték eg a 7. és 8. osztályos ta ulók szá ára kiírt izika sapatverse yt a kaposvári 
Eötvös Lorá d Műszaki Szakgi áziu a . E ek keretei  elül a égytagú sapatok izika feladatokat tartal azó fel-
adatlapot, Eötvös Lorá d u kásságát feldolgozó keresztrejtvé yt oldotak eg, vala i t egy kísérletet is e utatak. 
Nagyo  szí vo alas, ötletes, jól előkészítet e utatókat láthatu k. A íg a zsűri értékelt és a javító szakta árok javí-
totak, a verse yzők és a felkészítő ta áraik o il pla etáriu i előadáso  vehetek részt. A jó ha gulatú verse yzés a 
következő ered é yel zárult: 

. osztályosok versenyében: 

. helyezést ért el: Csordás Istvá , Kiss Péter, Orsós Krisziá , Szalai Báli t Kapos érő Hu yadi Já os Általá os Iskola 
és Alapfokú Művészei Iskola). Felkészítő ta ár: Miove z Já os 

. osztályosok versenyében: 

. helyezést ért el: Sza ó Viktória, Szo athelyi Te ke, Pupos Virág, Klotz József Kapos érő Hu yadi Já os Általá os 
Iskola és Alapfokú Művészei Iskola). Felkészítő ta ár: Miove z Já os  

 

Sikerek a matematika versenyeken 

 

 

 

 

 

 

Sza ó Viktória a hi átla  ate aika felvételi utá  a Zrí yi Ilo a ate aikaverse ye  is izo yítota kiváló képességeit. 
A egyei verse ye  a tö  i t 00 verse yző közül a 6. helyezést érte el és a Kaposvári Járás vidéki iskolái ak a legered-

é yese  verse yzője let. Felkészítő ta ár:Fila Gyula) 

Szép ered é yek születek a agy ajo i ate aika verse ye  is. Kiss Péter 7. osztályos ta uló . helyezést, Szalai Bá-
li t 7. osztályos ta uló . helyezést ért el. Felkészítő ta ár:Vel er é Stark Rózsa) 

Gavallér Csillag . osztályos ta uló . helyezést ért el. Felkészítő ta ár:Fila Gyula)  



Má rcius 
 

Márciusi emlékhét 

Már ius -é  ü epi ege lékezése  vetek részt diákjai k. It két 48-as ho védiszt e lékére állítot kopjafá ál koszo-
rút is elhelyeztü k. Már ius 8-á  iskolá k a  Noszlopy Gáspár életéről készítetü k egy digitális törté etet, ely ek 
végé  teszte  érheték le tudásukat felsős ta ulói k. Már ius -é  előadást tartot a régi huszárok életről egy 
„so ogyi huszár” korhű öltözet e , e utatva éhá y fegyvert is az adot kor ól. Már ius 0-á  848-hoz köthető kato-

adalokat é ekeltek diákjai k, illetve egy tá ház kereté e  is erkedhetek eg éhá y e zeiségi tá al. Már ius 
-é  tájékozódási futóverse ye  vetek részt felsős diákjai k az előre elkészítet térképek alapjá , háro  külö öző ehéz-
ségi fokú pályá , vala i t légpuska lövészetel pró álkozhatak a „kato aijak” volt köztük éhá y „kato aleá y” is). 
Már ius -é  kerékpárra pata t egy tu at diák és elkerékpároztak Újvárfalvára, ahol egkoszorúzták Noszloy Gáspár 
e léktá láját, ajd a szülőházá a  ere dezet úzeu ot látogaták eg. I e  szép erdei kör yezet e  jutotak el 
Ho okpusztára, ely terület a Boro ka – elléki Tájvédel i Körzethez tartozik. It egy 6 állo ás ól álló ta ösvé ye  
külö öző élőhelyekkel, övé ytársulásokkal is erkedhetek eg. It volt a szállásuk, ahol jó kato ához híve  tá ort ver-
tek, tá ortűz ellet ográ s a  főztek. Más ap ár ius -á  egy sportos reggeli tor át és őséges reggelit követőe  

egis erkedtek egy hagyo á yokra épülő legeltető állatartású ta yával, egteki teték a helyi pásztorgyűjte é yt, 
kipró álhaták a karikás ostor „ egszólaltatását”- a i e  izo yult egy kö yű feladat ak. Az e lékhét progra jait a 
Ho védel i Sportszövetség tá ogata, ely ek kereté e  7 túrahálózsákot és két túrasátrat is tudtu k vásárol i.  



Á prilis  
Digitális témahét 
A digitális té ahét kereté e  az i for aika szakkör ta ulói és köztük a tutor progra a  részt vevő 
7. osztályosok a Durá zky József Általá os Iskolá a  eteki thetek a ro oika világá a. Sza ó Já os 
és Paizs Otó ta ár urak utaták e a Tello dró , és az M ot ro ot progra ozását. Ta ulói k gyor-
sa  elejötek a ro otok irá yításá a, hisz az alapjáúl szolgáló S rat h progra ot jól is erik. Így agy 
élvezetel űködteték az eszközöket. Köszö jük a arátságos fogadtatást és a e utató foglalko-
zást. 

Húsvéti játszóház 

Iskolá k ta ulói ha gulatos Húsvéi-Játszóház a  vehetek részt. Megis erkedhetek a hagyo á yos 
tojásfestési te h ikákkal. A gyerekek agy örö el veték a kezük e az írókát, ely ek segítségével 
viasszal i tát rajzolhatak a tojásokra, ajd lelkese  várták, hogy ilye  szí űre fogja eg a tojást 
az általuk kiválasztot festőlé. A sze él sze  hí es tojásokhoz tojástartó kosárkákat is készítetek. 
A kéz űveskedés utá  tá ház várta a ta ulói kat, ely ek elejé  vetélkedő kereté e  adhatak 
szá ot húsvétal kap solatos is ereteikről. Kipró álhaták ilye  egadot szavak segítségével lo-
soló verset ír i. A tá a  elfáradt diákokat al a, soki yuszi és hagyo á yos paprikás pogá sa 

várta. 

 

 

 

 



Á prilis 
Sakk csapat országos döntő 

Alsós leá yai k egye aj okké t vetek részt Szo athelye  a sakk sapat diákoli piá . Összese  
7 sapat vet részt a kor soportjuk a . A yol  fordulós verse ye  égy sapatgyőzel et szereztek, 
ellyel a 7. helyet szerezték eg. Az utolsó forduló előt is ég a 0. helye  szerepeltek, egy kis 

szere sével és agyo  rui al ég előkelő  helye  is végezhetek vol a, szereplésük így is di sé-
retes. A sapat tagjai: Verő zi Ja ka, Dó zi Lilla és Gavallér Cse ge voltak.  

 

Természettudományok Doktora 

Hagyo á yosa  jól szerepeltek ta ulói k So ogyjádo  a „Ter észetudo á yok Doktora” el eve-
zésű ko ple  ter észetudo á yos verse ye . A reál ta tárgyak té akörei ől kerültek összeállítás-
ra a feladatsorok, elyeket idé  először szá ítógépe  ill. ta lete  a Red e ta progra  segítségével 
kellet egolda iuk a ta ulók ak. Hetedik évfolya o  -  verse yző közül- Kiss Péter ., Csordás 
Istvá  4., íg a yol adik évfolya o  - 6 verse yző közül- Sza ó Viktória első helyezést ért el. 



Ma jűs 

"Ki mit tud?" Tehetségkutató verseny Kadarkút" Né ha ny dia kkal ismé t Kadarkű tón ja rtűnk. : ) Szaxófón é s fűvólaja té kkal, é néklé ssél, vérssél é s dra maja -té kkal szí nésí téttű k a „Ki mit tűd?” téhétsé gnapót. Egy brónz, ké t arany, valamint ké t kiémélt arany minó -sí té ssél té rtű nk haza, mé ltó  mó dón ké pvisélvé mindazt, amié rt dólgózűnk.  
 

 

 

 

Nagy Vagy! 
Iskolá k ájus 8-á  8 fős sapatal vet részt Ke ske éte  a Nagy Vagy TV  vetélkedőjé . A vetélkedő a ke s-
ke éi uszodá a  zajlot, háro  elődö tő e  6-6 sapatal. Mi a ásodik elődö tő e  vetü k részt, Székes-
fehérvár, Mezőörs, Oroszlá y, Á s, Szere s sapataival vetélkedve. Az elődö tő  verse yszá ól állt, ely-

e  az első forduló egy el élei teszt volt a Hu gariku okkal kap solatosa . A következő égy verse yszá -
a  legi ká  az evezés tudás do i ált. Az előzetes verse yleírás szeri i feladatokra supá  kétszer tudtu k 

gyakorol i a Kle els erg kollégiu  uszodájá a . Saj os tö  szá a  is é i változás törté t az előzetese  
elküldöt is ertetőhöz képest. Mi de  sapathoz kisorsoltak egy külsős sapatkapitá yt, i Tasso yi Balázs 
szí észt kaptuk Hegyeshal i Csa a helyet). Szoros küzdele e  végül az elődö tős soport a  a . helyet 
szereztük eg, így - pusztá  po tal le aradva- e  sikerült ejut i a 6-os dö tő e. Egy kis szere sével a 
dö tő e való jutás is reális ered é y lehetet vol a. Összességé e  verse yzői ket di séret illei, ert i -
de t egtetek a jó szereplésért- Őze Olivér , Szo athelyi Te ke, Ta askovi s Erika, Csiszár Be e, Csőkör 
Noel, Dó zi Lilla, Stro ájer A a és Tasso yi Balázs. A yol  fős sapatot épes- 4  fős- szurkolótá or kísérte 
el Ke ske étre, akik végig lelkese  uzdítoták a játékosokat.  

 

  



Ma jűs 

Hunyadi-nap, tehetségnap, Hunyadi-est 

0 . ájus -é  iskolá k a  Tehetség apo  vehetek részt a gyerekek. 

Délelőt forgószí pad szerűe  váltoták egy ást a progra ok. Az alsósok origa iztak, kipró álhaták a sze ai iskolások 
által hozot logikai tá lajátékokat. A felsősök ige  gazdag progra kí álat ól választhatak: sakk-szi ultá , érdekes izikai 
kísérletek, Hu yadi-kvíz, sportjátékok, ille tyűzet és egérkezelő verse y. A 7. osztályos ta ulók Határo  túli kirá dulá-
sukról tartotak i de  osztály ak képes eszá olót. Délutá  egy szak ai ódszerta i Workshopo  vetek részt diákok, 
ta árok és szülők. A Kle els erg kollégiu  pedagógusai utaták e a tehetség űhelyeiket, és a do óvári Szakszolgálat 

 pedagógusa pedig a  ta áros ta ítási odellről esélt. Az este folya á  iskolá k tehetséges ta ulói utatkoztak e az 
elsősök avatása utá . A Bár zi Gusztáv Módszerta i Közpo t ól egy vers o dó isztelte eg a re dezvé yü ket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportnap és Hunyadi-kupa 

PROGRAM 

Alsósok ak: 800 éter Futó verse y, dekázó verse y. 
A ta ulók osztályo ké i o tások a  agy lelkesedéssel végezték a feladatokat. A dekázást ég gyakorol i kell! Előadá-
sok: 
Felsősök ek: 

. A sport életa i hatása… Balogh József, a Kaposvári Egyete  esterta árá ak előadása, 

. Hogya  lete  fut all író?....Mészáros Sá dor fut all író eszá olja, 

. Farkas Já os lá te gó világ aj ok osztota eg tapasztalatait, él é yeit-az életét eghatározó sportról. 
Mi dháro  előadó eszá olóját a agyszá ú gyer eksereg érdeklődéssel hallgata. Felsősök ek , szi té  800 éteres 
futóverse y vala i t dekázó verse y zajlot. 
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA – HUNYADI KUPA és INTÉZMÉNYI BOZSIK-progra  kerűlt egre dezésre. 8 sapat: 4 
lá y, 4 iú sapat párhuza osa  játszot két pályá . 
Végered é y: Leá yok: . Bene akadé ia, . Hunyadi 8.o, . Hunyadi 6.o, . Kaposfő 

Fiúk: . Taszár, . Kaposfő, . Nagybajo , . Kapos érő Hunyadi. 
Külö díjat kapot: Szű s Botond-Legjobb kapus, Tóth Maja-Legjobb játékos, Szo bathelyi Tenke-Legjobb játé-
kos.Mi de  résztvevő sze dvi set és al át kapot jutal úl.A La darugó tor a agyszá ú közö sége jól szórakozot a 
szí vo alas érkőzéseke  a szép és sportszerű játék eghatározó volt i dkét kor soport a . Mi de  résztvevő szép és 
kelle es él é yekkel, jóleső fáradsággal tért haza.  



Ma jűs 

Erdélyben jártunk 
A 7. osztály a határtala ul pályázat kereté e  Erdély e  járt, ost el eséli él é yeit. 

nap: I dulás  órakor Kapos érő ől. Nagyo  korá  volt, éjjel pára  ár e  is tudtu k alud i az izgalo tól, volt, aki 
viszo t ár este korá  lefeküdt. Első állo ásu k Arad volt, ahol egkoszorúztuk a 48-as hősök e lékoszlopát. Dévá ál a 
felvo óval fel e tü k a vár a, ajd Toro kó  elfoglaltuk a szállást. It egva soráztu k. Nagyo  elfáradtu k, hosszú volt 
a uszozás, de a i o  va sora kárpótolt e ü ket. Reggel úi so agot kaptu k. 

.nap: Toro kót elhagyva Tordá  eglátogatuk a só á yát. A só á yá a  agyo  jól éreztük agu kat, elkezdődöt a 
vásárlás. Kolozsváro  eg éztük a Fadrusz Já os által készítet Mátyás Király szo or soportot, a Sze t Mihály székesegy-
házat sak kívülről látuk, ert felújítás alat állt. Mátyás és Bo skai házat is eg éztük. Marosvásárhelye  sétáltu k, e-

éztü k a Kultúrpalotá a. Koro dra a délutá i órák a  érkeztü k, sétáltu k a falu a , is erkedtü k a helyi űre ekek-
kel, kéz űvesekkel. Szállás és va sora it volt, egy új hotel a , ahol szi té  agyo  i o  volt az étel. It töltötü k háro  
éjszakát. 

.nap: Reggeli utá  Szovátára utaztu k. Aztá  eg éztük  a Medve tavat, ajd Farkaslakára utazu k, koszorúztu k Ta-
ási Áro  e lék ű él. Szelykefürdő  át e tü k a Székelykapuk alat, ajd visszaérkeztü k Koro dra, ahol egálltu k a 

sófeldolgozó á si ál, és eg éztük, hogy vágja el a sótö öt. It is vásároltu k ajá dékokat az itho iak ak és Koro do  
is. 

.nap: Reggel elutaztu k a Bu si -tető  át a Gyilkos-tóhoz és a Békás- szoroshoz. it agyo  i o  kürtös kalá sot etü k. 
Sétáltu k, ajd usszal Mádéfalvára utazu k, ahol a székely hősökre e lékeztü k. Csíkso lyó  a Mado át sze léltük 

eg közelről, elé ekeltük a Székely Hi uszt.  Este ég elköltötük a aradék pé zü ket Koro do , va soráztu k és 
összepakoltu k, hogy reggel legye  idő k yugodta  reggeliz i és epakol i a usz a. 

.nap: A reggeli utá  Gyulafehérváro  a székesegyház a  a Hu yadiak előt isztelegtü k, ajd rövid pihe ő utá  eli dul-
tu k haza. 

Nagyo  jól éreztük agu kat, örülü k, hogy lehetőségü k volt egy ilye  agy él é yt egtapasztal i! Köszö jük Rózsa 
é i ek és Éva é i ek, hogy elkísértek e ü ket! 

 

 



Jű niűs 

Nemzeti Összetartozás Napja 
Jú ius 4-é  a Ne zei Összetartozás Napjára idé  i téz é yü k külö legese  ódo  is ege lékezet. Pályázat útjá  
sikerült részt ve ü k -  ötödik osztályos ta ulóval és háro  kisérővel- a közpo i re dezvé ye  Budapeste  , i tegy 
ötezer agyar és külho i diákkal egyete e . A Parla e t előt közöse  elé ekelték a diákok az erre az alkalo ra szüle-
tet dalt Kézfogás, Szarka Ta ás), ajd a Hi uszt. Ezt követőe  a Parla e t e  egy rövid látogatásra került sor, ahol 

egteki theték a koro ázási ékszereket. Saj os a du ai sétahajózás el aradt az is ert tragédia iat. Az e édet köve-
tőe  délutá  a Papp László Sportaré á a  egteki theték az „Istvá  a király” ro kopera külö leges feldolgozását. Saj os 
a ezőpa ii testvériskolá ól érkező diákokkal e  sikerült találkoz u k.  

 

 

  



Kitüntetett tanulóink 

1. osztály 

Evele Fanni 

Holló Hédi 
Al ási Dóra 

Gele sér Ág es 

Gyar ati Ri hárd 

Kasza Emma 

Kőrösi Zso or 

S ol z Máté 

2. osztály 

Bertala  Viktória 

Dó zi Leve te 

Kiss Dana 

Sütöri Liza 

 

3. osztály 

Bogdá -Szere sés Ki ga 

Szalai Csenge 

Schvicz Nóra Száva 

 

Kiss Fruzsina 

Hegedűs E a E őke 

Gavallér Cse ge 

4. osztály 

Keré yi Lilla 

Markó Iza ella 

Stro ájer A a 

Dó zi Lilla 

Ko zka Be já i  Péter 

Edelé yi Karoli a Zsuzsa a 

Orosz Máté Attila 

5. osztály 

Novák Lora 

Sütöri Petra 

Marosvölgyi Míra 

Verő zi Janka 

Máté Adriá  

Czinkota-Bese Máté 

6. osztály 

Szalai Boglárka 6.a 

Bordás Bia ka 6.  

Tóth Maja 6.  

Né eth Eveli  6.  

S hvi z A drás 6.  

7. osztály 

Kiss Péter 

Csordás Istvá  

Kadaravek Kamilla 

Szalai Báli t 
Oroszlá  Vivie  

Kurdi Bevedek 

8. osztály 

Sza ó Viktória 8.b 

Szombathelyi Tenke 8.a 

Pupos Virág 8.a 

Fenyvesi Dorka 8.a 

Czár Bar a ás 8.  

 

Soly osi Zoltá  8.  

Gavallér Bogát 8.a 

RigóÁdá  8.a 

Fekete Balázs 8.a 

Furiá  Gergő 8.a 

 

Ara ykö yvbe Került: Sza ó Viktória 8.  és Szo athelyi Te ke 8.a osztályos ta uló. 

Tale tu  díjat kapott: Sza ó Viktória 8. osztályos ta uló. 

Az év sportolója: Őze Olivér 8.b osztályos ta uló. 



A 2018-2019-es ta év verse yered é yei 
Sakkversenyek 

Világsakkfesztivál 
Alsós leá y:  .Csillag Boglárka .Ta ás Zsófia . Keré yi Lilla 

Felsős leá y: . Ková s Dori a . Verő zi Ja ka . Zhai Yu Fa  

Alsós fiú: .Da  Má uel . Ta ás Báli t . Ková s Balázs 

Felsős fiú: . Palovi s Krisztiá  . Gavallér Bogát . Taká s Do i ik 

Sakk sapat diákoli pia egyei dö tő 

Alsós lá yok 

1. helyezés Dó zi Lilla, Verő zi Ja ka, Gavallér Cse ge) 

Alsós fiúk 

 6. helyezés Ko zka Be ja i , Dó zi Leve te, Orsós Rola d, Papp Rola d) 

Felsős fiúk 

2. helyezés Gavallér Bogát, Máté Adriá , S hvi z A drás, Czi kota-Bese Máté) 

Sakk egyei egyé i diákoli pia 

1. helyezés: Gavallér Cse ge 

. helyezés: Gavallér Bogát 

4. helyezés: Verő zi Ja ka, Dó zi Leve te 

6. helyezés: Máté Adriá , Gavallér Csillag 

Sakk sapat országos dö tő 

Alsós leá yok a yol  fordulós verse ye  égy sapatgyőzel et szereztek, ellyel a 7. helyet szerezték 
meg. A csapat tagjai: Verő zi Ja ka, Dó zi Lilla és Gavallér Cse ge voltak. 

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

Matematika 

Zrí yi Ilo a ate atikaverse y 

Szabó Viktória 8. osztályos tanuló az iskola eddigi történetének legeredményesebb versenyzője. A több 
mint 100 tanuló közül megyei 6. helyezést ért el.   Felkészítő tanár: Fila Gyula 

Kiss Péter 7. osztályos tanuló megyei 18. helyezést ért el.  Felkészítő tanár: Velnerné Stark Rózsa 

Nagybajomi matematika verseny 

Kiss Péter 7. osztályos tanuló 1. helyezést, Szalai Bálint 7. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. 

         Felkészítő tanár: Velnerné Stark Rózsa 

Gavallér Csillag 5. osztályos tanuló 2. helyezést ért el.  Felkészítő tanár: Fila Gyula 

Szennai matematika verseny:  

Né li Mar ell . osztályos ta uló . helyezést ért el.  Felkészítő ta ár: Nagy Sá dor é 

 



Fizika 

Eötvös Lorá d Fizika Csapatverseny 

. osztályosok verse yé e : 

. helyezést ért el: Csordás Istvá , Kiss Péter, Orsós Krisztiá , Szalai Báli t   

. osztályosok verse yé e : 

. helyezést ért el: Sza ó Viktória, Szo athelyi Te ke, Pupos Virág, Klotz József.  
Felkészítő ta ár: Miove z Já os 

Magyar irodalo , szavalóverse yek 

S hvi z A drás Be edek, 6.  osztály 

 A nagybajomi Csokonai- apok alkal á ól re dezett felsős szavalóverse ye  2. helyezést ért el. 
 A József Attila Szavalóverse y kaposvári területi fordulójá a  ered é yese  szerepelt, 

tová jutott a egyei dö tő e. 

Felkészítő ta ár: Schell Zsuzsanna 

Keré yi Lilla . osztály 

A nagybajomi Csokonai- apok alkal á ól re dezett felsős szavalóverse ye  . helyezést ért el. 

Felkészítő ta ár: Horváth é Pap Mária 

S hvi z Nóra Száva . osztály 

Kistérségi vers o dó verse ye  . helyezést ért el. 

Együd Árpád Művelődési Közpo t által szervezett ese o dó verse ye  . helyezést ért el. 

Bogdá -Szere sés Ki ga . osztály 

Csoko ai apok vers o dó versenyen . helyezést ért el. 

Felkészítő ta ár: Kadaravek Judit 

"Ki it tud?" Tehetségkutató verse y Kadarkút 
Szí játék: 
Csordás Istvá  -Kurdi Benedek 7. o - ara y i ősítés 

Vers o dás: 

Szabó Viktória: kiemelt arany minősítés   

Felkészítő ta ár: Dé es é Szak Andrea 

É ek - zene 

Czár Bar a ás: bro z i ősítés é ek) 
Menkina Zora: ara y i ősítés (fuvola) 

Oroszlá  Vivie : kie elt ara y i ősítés (szaxofon) 

Felkészítő ta ár: Bur u s Edit 

 



A rajz pályázatoko  elért fo tosa  ered é yei k 

Marosvölgyi Míra .o  – Megyei Kö yvtár, kará so yi pályázat I. hely  

OTP kará so yi pályázat: Kiss Fruzsi a .o I.hely , Edelé yi Karoli a 4.o II.hely, Edelé yi Eliza et 4.o III. 
hely.  

Csoko ai apok pályázat: Kadaravek Ka illa 7.o I.hely, Tóth Maja 6.  III. hely 

„Az é  Iste e ” – Megyei kö yvtár pályázat: Sütöri Liza .o I. hely, Varga Laura 2.o II. hely  

„A jövő szak ái” pályázat: Szo athelyi Te ke, Fe yvesi Dorka 8.a  

Felkészítő ta ár: Cser a  Sá dor 

Ter észettudo á yok Doktora 

7. évfolya o  -  verse yző közül- Kiss Péter 3., Csordás Istvá  4. helyezést ért el. 
8. évfolya o  - 6 verse yző közül- Sza ó Viktória . helyezést ért el. 

La darúgás 

 

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TORNA – HUNYADI KUPA és INTÉZMÉNYI BOZSIK-program 

Végeredmény:  

Leányok: 1. Bene akadémia, 2. Hunyadi 8.o, 3. Hunyadi 6.o, 4. Kaposfő 

Fiúk: 1. Taszár, 2. Kaposfő, 3. Nagybajom, 4. Kaposmérő Hunyadi. 

Különdíjat kapott: Szűcs Botond-Legjobb kapus, Tóth Maja-Legjobb játékos, Szombathelyi Tenke-

Legjobb játékos. 

Felkészítő ta ár: Zádor Ti or 

Tollasla da diákolimpia egyei fordulója 

Rigó Ádá  III. helyezés 

Marosvölgyi Míra IV. helyezés 

Felkészítő ta ár: Hegyeshalmi Csaba 



Aranykönyvbe került tanulók 

Szabó Viktória 8.b osztály 

Sza ó Viktória 8 éve iskolá k ta ulója. Viki első osztály óta kie elkedik példa utató aga-
tartásával és kitű ő ta ul á yi ered é yével, a it 8 éve  keresztül sikerült egtarta ia. 
Nagyo  vidá , szeré y egyé iség. Évről-évre egyre tö  területe  utata eg tehetségét. 
Kie elkedő tehetséget utatot pár éve a zo gora teré  is. Tö  iskolai űsor a  is eg-
silla tota kiváló dra aikus képességét, ered é yese  szerepelt a kör yék eli vers o -

dó verse yeke . A ter észetudo á yok se  áll ak essze tőle. Tö  ter észetudo á-
yos verse ye  is helyezet let sapat a , és a ate aika felvételi ered é ye is sze zá-
iós let. Jó közösségi e er, szívese  vállal feladatokat, ötleteivel segíi a közösség épülé-

sét. 

Viki ta ul á yait a kaposvári Tá si s Mihály Gi áziu  AJTP tehetségprogra já a  foly-
tatja tová . Biztos vagyok e e, hogy hallu k ég róla a közeljövő e ! 

Kapos érő, 0 . 06. . 

Dé es é Szak A drea osztályfő ök  

Szombathelyi Tenke 8.a osztály 

Te ke elsős kora óta iskolá k ta ulója. Kezdetől fogva kie elkedik szorgal ával, példa u-
tató agatartásával, kedves, segítőkész egyé iségével. Eze  tulajdo ságok oká  végig o-
torja volt a közösség ek, i dig lehetet rá szá íta i az osztálytársai ak és eke , az osz-
tályfő öké ek is – ár iről volt szó.  

Szá os verse ye  ért el jó ered é yt. Re dszeres résztvevője volt a rajz pályázatok ak, 
tö ször éretetet eg a Zrí yi Ilo a ate aika verse ye . Sokoldalúságát utatja, 
hogy 4. osztályos korá a  a kistérségi szavaló verse ye , a dö tő e  I. helyezést ért el. 6. 
és 7. osztályos korá a  a József Aila szavaló verse ye  is szép ered é yt ért el. Még alsó 
tagozato  sapat a  az „Olvass el!” Verse ye  . helyezet let.  

Te ke kiváló adotságai ak köszö tetőe  a sport a  is kie elkedőt yújtot: tagja volt a 
„Nagy vagy” Au ha  kupá  i duló sapat ak, ahol a televíziós vetélkedő  . helyezetek 
letek, vala i t lelkes játékosa volt iskolá k leá y la darúgó sapatá ak.  

A yol  év sorá  végig kitű ő vagy jeles ta ul á yi átlaga volt. E ek is köszö hető, hogy 
felvételt yert a Tá si s Mihály Gi áziu , törté ele  tagozatára.  

A tová i életéhez sok sikert, oldogságot kívá ok és azt, hogy i de  úgy alakuljo  körü-
löte, ahogy szeret é, árhová is vet é a sors. Igazá  egérde el é.  

 

Kapos érő, 0 .06. .                  Cser a  Sá dor osztályfő ök  



Iskolánk dolgozói a 8- -es tanévben 

 

 

 

 

Miove z Já os Igazgató,  izika, ate aika 

Vel er é Stark Rózsa Igazgatóhelyetes, ate aika, i for aika, te h ika 

Balogh Mária  osztályfő ök . osztály, ta ító 

Balogh é Vadász Réka ta ító, a gol 8. osztály 

Bur u s Edit űvészei oktatás vezetője, é ek 

Cser a  Sá dor osztályfő ök 8.a osztály, rajz, ta ító 

Dé es é Szak A drea  osztályfő ök 8.  osztály, agyar, é et 

Dross é Bö ö z Bar ara fejlesztő pedagógus, ta ító 

Fila Gyula ate aika, i for aika, te h ika 

Filá é Varga Éva  a gol, törté ele  

Hegyeshal i Csa a  ate aika, test evelés 

Ha zel Ág es Ágota  osztályfő ök 6. , é et, törté ele  

Hif er Kriszi a osztályfő ök 4. osztály, ta ító 

Horváth é Pap Mária  ta ító 4. osztály 

Jaka  Márta  osztályfő ök 6.a, ké ia, iológia, te h ika 

Kadaravek Judit  osztályfő ök . osztály, ta ító 

Miove z é Kóródi A ikó  gyógytest evelő, ta ító 

Nagy Sá dor E dré é ta ító . osztály 

Réth é Varga A ikó  osztályfő ök . osztály, ta ító 

S hell Zsuzsa a  agyar, törté ele  

Sza ó Istvá é  ta ító . osztály 

Zádor Ti or  földrajz, test evelés 

Oroszlá  Haj alka iskolaitkár 

Zsiga Zsuzsa a gazdasági ügyi téző 

Bojtor é Csor a Szilvia takarító 

Dö ötör Sza dra takarító 

Ke esei Istvá é  takarító 

Völgyesi Ta ás é  takarító 

Or á  Zoltá  kar a tartó Mű vé széti ké pzé s pédagó gűsai                           Hitóktató k 

Pataky A a ária  tá  Siptár Ró ert   katolikus hita  

Sza ó Máté furulya Kutasi é Mol ár Boglárka  refor átus hita  

Vékás Ková s Zsóia zo gora Halász Maria a eva gélikus hita  

Soly os Fra iska zo gora  



 

Csukás István: Tanévzáró 

 

Félre irka, sutba táska,  

vidám szemünk ne is lássa,  

vigyük gyorsan a padlásra,  

őszig legyen ott lakása.  

Elő sárkány, elő labda,  

szállj az égnél magasabbra.  

Gyere, állj be a csapatba,  

estig ne is hagyjuk abba.  

Vár a víz és vár partja,  

vár a nyári rét, a tarka,  

szívünk boldog, bőrünk barna,  

ki erre fut, ki meg arra.  

Félre irka, félre táska,  

vidám szemünk ne is lássa,  

vigyük gyorsan a padlásra,  

őszig legyen ott lakása.  

 




