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HHeevveessyy  GGyyöörrggyy  KKéémmiiaa  VVeerrsseennyy  
A verseny megyei döntőjén tanulóink a következő eredményeket érték el: 
7. osztály: Várdai Lilla VII.hely, Tóth Brigitta X.hely, 8. osztály: Páli Petra VI. hely, Tóth 
Lőrinc X. hely Felkészítő tanáruk: Horvát József 

RReeffoorrmmááttuuss  IIsskkoolláákk  XXXXII..    
OOrrsszzáággooss  MMaatteemmaattiikkaa  VVeerrsseennyyee  
Március 2-án Debrecenben megrendezett versenyen Páli Petra a nyolcadikosok között IV. 
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Horvát József 

MMeelleegg  IIssttvváánn  KKéémmiiaavveerrsseennyy  
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban megrendezett verseny döntőjében: 
Várdai Lilla IV. hely, Tóth Brigitta  VII. hely, Kürti Péter X. hely, Páli Petra XI. hely, Dimák 
Stella XIV. hely, Kovalovszki Balázs XIV. hely Felkészítő tanáruk: Horvát József 

TTeerrüülleettii  PPeettőőffii  sszzaavvaallóóvveerrsseennyy    
Nagy örömünkre szép eredmény született az 1-2. évfolyamosok versenyében. A zsűri dön-
tése alapján, I. helyen végzett Melkuhn Máté (1.a), III. helyezett lett Harkai Dávid (1.a), ők 
képviselik városunkat a Megyei Petőfi szavalóversenyen. Különdíjat kapott Márton Bella 
Gabriella (1.a) Köszönjük a Szülők és a tanító nénik segítő munkáját! 

SSuulliippóóllóó::  aa  lláánnyyookk  iissmméétt  OOrrsszzáággooss  BBaajjnnookkookk  
Az országos döntőket június elején bonyolították le Százhalombattán. Remek meccseket 
láthattunk és dicséret illeti a gyerekeket az ott mutatott teljesítményük alapján.  
Eredmények: 1. kcs fiú: IV. hely,  3.kcs fiú II. hely,  3. kcs: lány I. hely 
Edzőiknek: Győri Eszter, Bíró Dániel, Vincze Edit, Vidovicsné Szamosi Csilla. 

MMeesseevveettééllkkeeddőő  
A Mesevetélkedő megyei fordulóján az Angyalok csapata a 4. helyen végzett. Csapat: 
Dudás Szabó Dóra, Kovács Adrienn, Papp Viktória, Szakál Andrea. (Felk.: dr. Mészáros 
Antalné és Urbancsokné Tóth Ildikó) 

NNyyáárrii  ttáábboorrookk,,  eesseemméénnyyeekk  
július 3-5. Kárpát-medencei általános iskolai találkozó, Miskolc 
július 7-12. IV. Nemzetközi Rotary Alkotó Tábor – A magyar irodalom  
július 23-27. Csillagpont református ifjúsági találkozó, Mezőtúr 
augusztus 4-10. Mesefalva tábor, Pécsvárad 
augusztus 19-24. Kötélugró edzőtábor az iskolában 
 

Támogatónk: 

 

www.kissbalint.hu 
www.motto.kissbalint.hu 

iskola@kissb-szentes.sulinet.hu 
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SSuulliinnffóó  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

időszakos tájékoztató kiadványa 
2013. június (34. szám) 

  

TTáámmooggaassssuukk  eeggyyüütttt  aa  bbaajjbbaann  lléévvőőkkeett!!  
Hazánkon régen nem látott árhullám vonul át, amely miatt több Duna-menti település lakói 
és értékei veszélyben voltak, vannak. A Dunántúli Egyházkerület Közgyűlésének javaslatá-
ra - egyetértésben az Egyházkerületek Elnökségével - a Zsinat Elnöksége 2013. június 16-
ra, vasárnapra országos adakozást hirdet az árvízkárosultak megsegítésére és az elhárítá-
si munkálatok költségeinek enyhítésére. Kérünk minden diákot, szülőt csatlakozzon a felhí-
váshoz!  Támogatásukat befizethetik június 20-ig minden munkanapon 8-16 óráig az iskola 
pénztárában, illetve a tanévzáró ünnepségen a templomban.  

HHóóddii  JJóózzsseeff  ggaazzddaassáággii  vveezzeettőő  kkiittüünntteettééssee  
Iskolánk gazdasági vezetője, Hódi József magas színvonalú munkájának elismerésekép-
pen, a városi pedagógusnapi ünnepségen Kiemelkedő Közszolgálati Munkáért kitüntetés-
ben részesült. Elismeréséhez az iskola minden diákja és dolgozója nevében szívből gratu-
lálunk! 

NNyyáárrii  üüggyyeelleettii  nnaappookk  
július 1. (hétfő) és augusztus 5. (hétfő) 9.00-12.00 óráig  

114433  mmiilllliióóss  ppáállyyáázzaattii  ssiikkeerr    
IInnnnoovvaattíívv  iisskkoollaaii  ffeejjlleesszzttééss  aa  sszzeenntteessii  kkiissttéérrssééggbbeenn    
Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege: 143.380.000,- Ft  
A projekt megvalósításának kezdete: 2013. március 25.  
A projekt fizikai befejezése: 2015. március 24. 
A projekt célja: Az oktatási intézmény pedagógiai-módszertani megújulása, a pedagógu-
sok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanártovábbképzések megvalósításával; a 
diákok egészséges életmódra nevelése, az egészségtudatos, szemléletformáló iskolai 
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nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és 
egészségfejlesztésének érdekében; a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó 
iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése; digitális, sport- és egyéb taneszközök in-
tézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskolás-korú gyerekek készség- és képességfej-
lesztését, kreativitásuk fejlesztését, a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.   

JJuuttaalloommkkiirráánndduullááss  
120 izgatott kisdiák vágott neki a budapesti kalandnak. A legszorgalmasabb templomba 
járók a vonatozást követően a Közlekedési Múzeumban, majd a megújult Állatkertben 
tettek tátogatást. Köszönet a kísérő pedagógusoknak és Nyíri Dánielnek a szervezésért! 

HHáállaaaaddóó  iisstteennttiisszztteelleett  ééss  sszzeerreetteettvveennddééggsséégg  
A pedagógusnap alkalmából hálaadó istentiszteletre vártuk a város valamennyi pedagógu-
sát. A műsort a szülői munkaközösség szervezésében iskolánk diákjai adták. Az istentisz-
telet után iskolánk pedagógusai szeretetvendégségre várták a résztvevőket. 

SSzzeerreetteetthhíídd  22001133..  
Ötödik alkalommal vett részt iskolánk a Magyar Református Szeretetszolgálat által elindított 
kezdeményezésen. A Kárpát-medencei református önkéntes napok rendezvényén isko-
lánkból 325 fő, a teljes első, második, harmadik és negyedik évfolyam, a teljes 5.a és 6.b 
osztály, a 6-8. évfolyam osz-
tályaiból 10-12 fős csoportok 
kapcsolódtak be, és a Szere-
tetszolgálati ifi is 
önkénteskedett.  
Az 1.b kertészkedett az Ima-
ház udvarán és a templom 
körül, az 1.a tanulói a város 
több pontján énekeltek a 
járókelőknek. A 2.a-sok az 
idén is ingyen ölelést, a 2.b-
sek süteményt kínáltak a 
városban. A 3. a a Kurca part 
egy igen hosszú szakaszát 
tisztogatta, míg a 3.b-sek a 
Református Nagytemplomot.  
 
A 4. évfolyam gyönyörű mű-
sorral szolgált a Református Idősek Otthonában és a Parkerdő otthonban. Az 5.a ízléses, 
szép dekorációt készített az otthonba. A 6.b-s csapat egy része a dísztermünk székeit 
porszívózta, a többiek szörpöt osztottak az akcióban  résztvevőknek. A 6.a-ból jó néhá-
nyan városunk óvodáiban segítettek.  
 
A kisebb csoportocskák a nyitótáncban és az állatmenhelyes szolgálatban vettek részt. 
Nagy öröm a mosolygó arcokat látni, az élménybeszámolókat meghallgatni. Köszönjük 
kollégáink támogatását, a szülők segítségét és a diákok lelkesedését, munkáját.  
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MMeeggyyeeii  TTeecchhnniikkaa  VVeerrsseennyy  
Az egyéni versenyben Almási Dániel 3. helyezést ért el. Csapatversenyben a Bozó Máté, 
Hevesi Balázs, Rácz Gergő a 6. helyen, az Almási Dániel, Győri László és Virág László 
összeállítású csapat pedig a 7. helyen végzett. 

BBéérreess  FFeerreenncc  OOrrsszzáággooss  RReeffoorrmmááttuuss  ÉÉnneekkllőő  VVeerrsseennyy  
Ezüst minősítést kapott Várdai Janka a 3.b-ből, felkészítője Kukoveczné Nánai Olga. Tarr 
Zsombor, Dimák Stella és Skorka Odett II. helyezést ért el. Felkészítő: Farkas Márta  

XXVVII..  VVeellüünnkk  aazz  IIsstteenn!!  OOrrsszzáággooss  BBiibblliiaaiissmmeerreettii  VVeerrsseennyy  
A kecskeméti bibliaismereti versenyen iskolánk csapata - Rácz Luca Kata, Agócs Vince, 
Bakai Petra (2.a), és Tonomár Nina, Lantos Lili (2.b) - a képzeletbeli dobogó 2.fokára lép-
hettek fel. Fk.:  Ráczné Miskolczi Erzsébet, Almásiné Szaszkó Edit és a szülők. 

RReeffoorrmmááttuuss  IIsskkoolláákk  OOrrsszzáággooss  ÚÚsszzóóbbaajjnnookkssáággaa  
Ismét Mezőtúron rendezték meg a Református Iskolák Országos Úszóbajnokságát. Az 
összesített csapatversenyben a korábbi évekhez hasonlóan ismét első helyezettek lettünk. 
Az egyéni számokban 8 arany, 10 ezüst és 12 bronzérmet nyertek tanulóink. A váltókban 8 
első 5 második és 4 harmadik helyet szereztünk meg. Az egyéni összetett pontversenyben 
Kondorosi Gréta és Tóth Gyula első, Héja Gabriella és Dudás-Szabó Dóra második, Batta 
Orsolya és Mácsai Gergő harmadik helyen végzett. (Felkészítők: Vidovicsné Szamosi Csil-
la, Pólya Sándor és az úszóklub edzői) 

FFöölldd,,  VVíízz,,  LLeevveeggőő  vveerrsseennyy  
Csongrádon IV. alkalommal rendezték meg az ÖKO- iskolák környezetvédelmi versenyét. 
II. helyen végzett csapat tagjai: Dudás-Szabó Kata 6.b, Veszprémi Zsombor 6.b., Jenei 
Norman 5.a., Grund Félix 5.a., Felkészítő tanár: Négyesi Judit 

KKööttéélluuggrróó  vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeekk,,  EEggeerr  
A Mesterek Tornáján és Országos Demo versenyen az idény országos versenyein legjobb 
eredményeket elért kötélugrók mérték össze tudásukat. 15 év alatt Kismester, 15 év felett 
Nagymester kategóriában. Ebben az elit, válogatott mezőnyben sportolóink remekül helyt 
álltak. Vass Vivien a 7. Andrikó Noémi a 13. Varga Máté a 16. edzőnk Molnár Gábor 8. lett. 
A Demo verseny az ország legjobb csapatai show műsorának megmérettetése volt. Itt 
csapatunk első versenyén az előkelő 5. helyen végzett. (Felkészítő: Mihály Ferencné) 

XXIIVV..  BBiibblliiaaii  TTöörrttéénneettmmoonnddóó  VVeerrsseennyy,,  GGyyuullaa  
33 református iskola küldte el versenyzőit erre a versenyre. Eredményeink: Sőrés Vajk 
(1.b) 6. hely, Rácz Luca Kata (2.a) 8. hely, Várdai Janka (3.b) 8. hely, Cseh Georgina (4.b) 
5. hely, Rácz Boróka Zsóka (8.b) 2. hely. Felkészítők: Nagypál Julianna és Nyíri Dániel. 

BBeennddeeggúúzz  nnyyeellvvii  vveerrsseennyy  
Szegeden került sor a Bendegúz NyelvÉSZ verseny megyei fordulójára, ahol iskolánk há-
rom tanulóval képviseltette magát. Közülük Várdai Lilla 7.b osztályos tanuló 4. helyezést ért 
el. Felkészítő tanára Karikó-Tóthné Puskás Gabriella. 
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FFooggyyaasszzttóóvvééddeellmmii  SSuulliittáábboorr  ––  ZZáánnkkaa  
A Fogyasztóvédelmi Szövetség által meghirdetett pályázat jutalma 4 napos zánkai tábor 
volt. (Bárány Alexandra, Nagypál Anna, Várdai Lilla,Vass Nóra, Hodács Gréta, Botka Réka, 
Lakatos Cintia, Kondorosi Gréta - 7.b) Felkészítőjük: Cseh Lajosné 

VVIIII..  SSzzeenntteessii  OOrrsszzáággooss  RReeffoorrmmááttuuss  MMuullttiimmééddiiááss  BBiibblliiaa--
iissmmeerreettii  VVeerrsseennyy  
1. korcsoport: 2. Batta Orsolya - Vecseri Martin 
2. korcsoport: 3. Dudás-Szabó Kata - Balika Zsombor, 7. Kovács Péter - Varga Máté 
(Felkészítők: Niethammer Zoltán, Nyíri Dániel, Nagypál Julianna) 

SSzzeerreetteett  „„aaddookk--kkaappookk””  ––  BBööjjttee  CCssaabbaa  eellőőaaddáássaa  
A Multimédiás Bibliaismereti versenyhez kapcsolódva a zsúfolásig megtelt Díszteremben 
tartott előadást a dévai Szent Ferenc Alapítványt létrehozó ferences rendi szerzetes. 

OOrrsszzáággooss  KKööttéélluuggrróó  DDiiáákkoolliimmppiiaa,,  SSzzoollnnookk    
Az iskola kötélugró csapata 13 fővel versenyzett: GYORSASÁGI: I. A kcs.: Varga Dorina 1. 
Podmaniczki Panna 2. II. kcs.: Varga Máté 1. DUPLA: I. A kcs.: Varga Dorina 1. SZABA-
DON VÁL.: I. A kcs.: Varga Dorina 1. Podmaniczki Panna 2. Nyíri Sára 3. II. kcs.: Varga 
Márk 1., III. B kcs.: Molnár Mónika 1., III. A kcs.: Vass Vivien 1., III. kcs.: Varga Máté 1. 
ÖSSZETETT: I. A kcs.: Varga Dorina 1. Podmaniczki Panna 2. Nyíri Sára 4. (okl.l) II. A 
kcs.: Varga Márk 2., III. kcs.: 
Varga Máté 1., III. A kcs.: 
Vass Vivien 3., Formáció 
GYORS.: III. kcs.: Andrikó - 
Kiss - Molnár - Varga Máté - 
Vass 2. SZABADON VÁL. : I. 
kcs.: Nyíri - Rózsa - Tonomár 
- Tóth 2., II. kcs.: Podmaniczki 
- Táborosi - Varga Dorina - 
Varga Márk 1., III. kcs.: 
Andrikó - Kiss - Molnár - Var-
ga Máté - Vass 1. ÖSSZ.:  I. 
kcs.: Nyíri - Rózsa - Tonomár 
- Tóth 4., II . kcs.: 
Podmaniczki - Táborosi - 
Varga Dorina - Varga Márk 3., 
III. kcs.: Andrikó - Kiss - Mol-
nár - Varga Máté - Vass 1. 
(Fk.: Mihály Ferencné) 

TTeehheettssééggggoonnddoozzóó  ttaannuullmmáánnyyii  vveerrsseennyy  
Az Apáczai Kiadó 2. osztályos versenyének országos döntőjén Budapesten 41 csapat 
mérte össze tudását, s nagy örömünkre a Pingvin csapat V. helyezést ért el. A csapat tag-
jai: Bakai Petra, Balla Dávid, Rácz Luca Kata. (Felkészítő: Ráczné Miskolczi Erzsébet) 
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EEzz  aazz  aa  NNaapp!!  --  BBuuddaappeesstt  
A tömegeket megmozgató, Isten dicsőítését és az Ő szeretetéről szóló tanúságtételt kö-
zéppontba helyező találkozó idén is számos külföldi és magyar fellépővel várta a látogató-
kat. Iskolánk csapata 11 fővel vett részt. A fellépők között volt ISRAEL HOUGHTON & 
NEW BREED zenekar és a GATEWAY WORSHIP. Igei üzenettel Ulrich Parzany német 
igehirdető szolgált. Az 1000 fős dicsőítő kórust a Joy Gospel Music zenekara kísérte. A 
kórussal énekelt Henderson Dávid is, aki egy tehetségkutató műsorban vált ismertté. Fellé-
pett Pintér Béla, Lakatos Péter, Prazsák László, Csiszér László, Dobner Illés, a Gável test-
vérek, Johnny K. Palmer és a Bolyki Brothers. Emlékezetes este volt, gyertek októberben ti 
is! 

AAllffööllddii  KKIIEE--nnaapp,,  vváállaasszzttmmáánnyyii  ttaaggssáágg 
Békéscsabán került megrendezésre a Keresztyén Ifjúsági Egyesület évadzáró összejövete-
le. A rendezvényen, ahová még Dániából is érkeztek vendégek, iskolánk KIE csoportja is 
részt vett 10 fővel. A nap délelőttje Tappancs foglalkozással telt, amit finom bográcsos 
ebéd és sok-sok sütemény koronázott meg. Kis szieszta után Nyomkereső következett. 
Közben különleges kézműves foglalkozások voltak, a nap közös játékkal és kürtöskalács 
sütéssel zárult. Köszönjük a szervezést, vendéglátást a KIE vezetőségének, melynek tagjai 
közé választották pünkösdkor Nagypál Juliannát is.  

CCoommeenniiuuss  ––  TTUUffEE  NNeemmzzeettkköözzii  DDiiáákkoolliimmppiiaa,,  SSzzeenntteesseenn  
Volt, aki csodálatos kalandként, volt, aki izgalmas kirándulásként emlegette, de egy biztos, 
a búcsúzáskor és visszaérkező üzenetekből kiderült, hogy felejthetetlen és élményekkel teli 
hetet töltöttek Magyarországon, Szentesen a projekt külföldi diákjai és tanárai. (Hét ország 
közel 100 diákja) Álljon itt egy 
a visszaérkező "programérté-
kelő" levelek közül: 
„Lenyűgöző volt! Még most is 
hatása alatt vagyok a sok-sok 
élménynek, a csodálatos 
emlékeknek, amelyekkel ez a 
Szentesen eltöltött egy hét 
járt. Köszönetemet és gratu-
lációmat küldöm Editnek és a 
magyar tantestületnek, hogy 
ilyen sikeressé tették a TUfE 
Játékokat. Ez valóban az 
események olyan csúcspontja 
és lezárása volt, amely a 
projektnek kijárt; hibátlan 
szervezéssel és átütő erővel 
kivitelezve, a szórakozás és 
részvétel nagyszerű szellemiségével, a lehető legmelegebb vendégszeretet légkörében. A 
diákokat oly módon lekötötte és összekovácsolta, amelyről két évvel ezelőtt csak álmodni 
mertünk.”  
A program iskolai kordinátora: Lőrincz Edit Andrea. Köszönjük a sok segítséget, amit a 
kollégáktól, szülőktől kaptunk! 
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HHaattáárrttaallaannuull  ––  MMiikksszzáátthh  nnyyoommáábbaann  aa  FFeellvviiddéékkeenn  
Már hónapok óta izgalommal vártuk az indulás napját. S végre eljött a nagy kalandok kez-
dete. Egy hosszúra nyúlt buszozás után az író szülőfalujában Szklabonyán sok érdekessé-
get tudtunk meg Mikszáthról. Idegenvezetőnk István is erről a vidékről származik. Nagyon 
élveztük a palócos tájszólását, kalandos és humoros történeteit.  
Ezt követően megtekintettük Szentantal gyönyörű kastélyát majd tovább folytattuk az utat 
Selmecbányára. A vár, a gyönyörű kilátás a toronyból elkápráztatott bennünket. Ezután 
kezdődött a nagy kaland: egy igazi ércbányában csatangolhattunk. A második nap délelőtt-
jén Besztercebánya nevezetességeivel ismerkedtünk, majd Szepesszombat megtekintése 
után elfoglaltuk újabb szálláshelyünket Tátralomnicon. Az ablakokból szenzációs kilátás 
nyílt a Magas Tátra hófödte csúcsaira.  
A harmadik naptól kicsit féltünk, mert egy 4 órás túra volt a délutáni program. Délelőtt meg-
néztük a Késmárki Thököly-várat illetve magát ezt a szép szepességi várost. Elbuszoztunk 
a Csorba-tóhoz.  
Tátott szájjal bámultuk a félig befagyott tavat és a mögötte meghúzódó sziklaóriásokat. 
Hóval és jéggel borított ösvényen jutottunk el az 1500 m magasan fekvő Poprádi-tóhoz. 
Lefelé úton megálltunk a Tátra áldozatainak emlékhelyénél a Szimbolikus temetőnél. A 
negyedik napot vártuk legjobban, mert a délutáni tervben a Hernád-áttörés végigjárása volt 
kitűzve. Délelőtt Lőcsére 
látogattunk ahol több Mikszáth 
mű is játszódik. Nagyon 
tetszett a Városháza és a 
szégyenketrec.  
Útközben megnéztük a 
Szepescsütörtöki templomot 
is. Majd megérkeztünk Erdőal-
jára a TÚRA kiinduló 
pontjához. Jött a hatórás 
kaland. Gyaloglás a 
folyómeder peremén, dorong-
létrákon, acéltálcákon 
láncokba kapaszkodva. Ezt 
követően a Menedékkő-
kanyonban folytattuk a 
mászást, itt már létrákon 
kellett magunkat a vízesések mellett felküzdeni. Ha lehet, ez még izgalmasabb volt.  
 
Elértük a Menedékkő kolostor romjait, ahol megpihenhettünk. Este nagyon büszkék voltunk 
magunkra, hogy ezt a két nehéz túrát végig tudtuk csinálni. Az utolsó napon fájó szívvel 
hagytuk el szálláshelyünket és a gyönyörű panorámát. Először Rozsnyón tartottunk város-
nézést, majd folytattuk utunkat Rimaszombatba, ahol látogatást tettünk a Tompa Mihály 
Református Gimnáziumban. Nagy szeretettel fogadtak bennünket. Bemutatták az iskolát és 
egy kis műsorral is kedveskedtek.  
Örömmel fogadták az általunk vitt könyvajándékokat, majd végig kalauzoltak a város neve-
zetességein. Köszönjük tanárainknak és a Bethlen Gábor Alap „Határtalan programjának” 
ezt a feledhetetlen öt napot. (7. évfolyam) 
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korcsoport 1. helyezett Podmaniczki Panna-Tóth Réka Gyermek korcsoport 1. helyezett 
Andrikó Noémi-Vass Vivien, 2. helyezett Varga Dorina-Varga Márk Serdülő korcsoport 1. 
helyezett Molnár Mónika-Varga Máté A gyermek kategóriában Kiss Nikoletta és Táborosi 
Réka 11. A formációs gyakorlat 5. helyezett lett. (Fk.: Mihály Ferencné) 

AAddvveennttii  sszzaavvaallóó  ééss  ddiiccsséérreettéénneekkllőő  vveerrsseennyy,,  KKuunnhheeggyyeess  
Az országos versenyen iskolánkat kiválóan képviselte Agócs Vince 2.a, Tarr Zsombor 5.a, 
Vass Vivien 5.a, Nagypál Anna 7.b, Skorka Odett 8.b. Versmondással Bartucz László 2.b I. 
helyezést, Rácz Boróka Zsóka 8.b I. helyezést, dicséreténekléssel Dimák Stella 7.a I. he-
lyezést ért el. (Felk.: Nyíri Dániel, Nagypál Julianna, Farkas Márta, Karikó-Tóthné Puskás 
Gabriella, Fekete N. Katalin) 

MMeeggyyeeii  DDiiáákkoolliimmppiiaa  --  llaabbddaarrúúggóó  bbaajjnnookkssáágg  
Hat együttes részvételével január 9-én Szentesen, a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok-
ban rendezték meg a IV. korcsoportos teremlabdarúgó diákolimpia megyei döntőjét. 
Iskolánk csapata a 6. helyezést érte le. (Felkészítő: Dósai-Molnár Szilvia) 

MMeeggyyeeii  ÚÚsszzóó  DDiiáákkoolliimmppiiaa  22001133  
Hódmezővásárhelyen a következő érmes helyezéseket értük el: 4x50m gyorsváltó 1. hely 
/Batta Orsolya, Dudás-Szabó Dóra, Dömsödi Dalma, Kovács Hédi/ 4x50m gyorsváltó 1. 
hely /Dudás Sz. Kata, Lantos Csilla, Orbán Réka, Héja Gabriella/ 4x50m gyorsváltó 3. hely 
/Tóth Gyula, Szabó Kristóf, Pusztai Zoltán, Berki Artúr/ 4x50m gyorsváltó 3. hely /Rébeli-
Sz. Benedek, Pásztor Milán, Korom Zsadány, Mácsai Gergely/ 100m hát 1. hely Kondorosi 
Gréta 50m hát 3. hely Batta Orsolya 100m hát 3. hely Szabó Kristóf 100m pillangó 3. hely 
Tóth Gyula 100m hát 3. Dudás-Szabó Kata (Fk.: Vidovicsné Szamosi Csilla, Pólya Sándor 
és az úszóklub edzői)  

1155  aarraannyy,,  1133  eezzüüsstt,,  1111  bbrroonnzz  aa  MMaaggyyaarr  BBaajjnnookkssáággrróóll  
Nagykanizsán 13 kötélugrónk versenyzett az Országos Egyköteles Bajnokságon. 
Podmaniczki Panna egyéni: gyorsasági 2. szabadon vál. 1. összetett 1. Nyíri Sára egyéni: 
gyorsasági 3. szabadon vál. 2. összetett 3. Nyíri Sára - Rózsa Bettina páros: gyorsasági 2. 
szabadon vál. 1. összetett 1. Varga Dorina egyéni: szabadon vál. 2. összetett 3. Varga 
Márk egyéni: gyorsasági 3. szabadon vál. 1. összetett 3. Varga Dorina - Varga Márk páros: 
gyorsasági 3. szabadon vál. 1. összetett 1. Varga Máté egyéni: gyorsasági 3., gyorsasági 
3. szabadon vál. 2. összetett 3. EB válogatós, Vass Vivien EB válogatós, Andrikó Noémi - 
Vass Vivien páros: szabadon vál. 3., Andrikó Noémi-Kiss Nikoletta- Molnár Mónika-Varga 
Máté - Vass Vivien formáció: szab.v. 1. összetett 1., Molnár Gábor egyéni: szabadon vál. 2. 
EB válogatós, Edző: Molnár Gábor, Molnár Brigitta, Mihály Ferencné, Segítő: Kiss Alfréd. 

RRaajjzzppáállyyáázzaattookk  
Sőrés Vajk 1.b :  Az én kedves Kati doktor nénim  (országos 2.hely).  Légy a Föld barátja!    
(országos 3. hely) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére hirdetett rajz-
pályázaton Molnár János 1.b. korcsoportjában első helyezést ért el. A Tavasz a természet-
ben című területi rajzpályázaton díjat nyertek: Balogh Imola, Fazekas Barbara, Márton 
Bella, Molnár János, Molnár Róza, Nagy Afrodité Napsugár,  Remzső Lara, Sőrés Vajk 1.b 
osztályos tanulók. Felkészítő: Piti Éva  
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CCuurriiee  KKéémmiiaa  EEmmlléékkvveerrsseennyy,,  SSzzoollnnookk  
Az országos döntőn iskolánkat Kovalovszki Balázs 8. osztályos tanuló képviselte, az erős 
mezőnyben 91%-os teljesítménnyel XIII. helyezést ért el. Felkészítő: Horvát József 

AArraannyy  JJáánnooss  oorrsszzáággooss  vveerrsseennyy  
Május 17-én, Nagykőrösön az Arany János országos levelezős tanulmányi verseny döntő-
jében Kovács Adrienn 4.a osztályos tanuló első helyezett lett!  

BBóókkaayy  ÁÁrrppáádd  OOrrsszzáággooss  BBiioollóóggiiaavveerrsseennyy  
Április  26 –án Budapesten az országos döntőben Jenei Zoltán a II. helyen végzett. Felké-
szítő tanár: Négyesi Judit 

CCuurriiee  KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  EEmmlléékkvveerrsseennyy  
A verseny országos döntőjében 3. helyezést ért el iskolánk csapata az 5-6. osztályosok 
kategóriájában. A csapat tagjai: Dudás-Szabó Kata, Lantos Csilla és Szabó Krisztina 6. b 
osztályos tanulók voltak. Felkészítő: Dudás-Szabóné Deák Judit 

SSzzéépp  ssiikkeerr  aa  bbaallllaaddaammoonnddóónn  
Április 20-án Szegeden az Arany János Megyei Balladamondó Versenyen Rácz Boróka 
Zsóka 8.b-s tanuló 2. helyezést ért el. Felkészítő: Fekete Nagy Katalin. 

HHeellyyeessíírráássii  vveerrsseennyy,,  MMóórraahhaalloomm  
Bartucz László nagyon szép teljesítménnyel az 1. hely boldog tulajdonosaként tért haza. 
Felkészítő: Balikáné Bucskó Mónika 

KKeettttőőss  ssiikkeerr  --  RReeffoorrmmááttuuss  KKöözzééppiisskkoolláákk  XXVV..    
OOrrsszzáággooss  KKéémmiiaavveerrsseennyyee,,  KKiisskkuunnhhaallaass  
A versenyen Várdai Lilla a hetedikes között, Páli Petra a nyolcadikosok között  lett a ver-
seny győztese. Felkészítő: Horvát József 

CCuurriiee  MMaatteemmaattiikkaa  EEmmlléékkvveerrsseennyy  
A verseny országos döntőjén iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el: 
Moldován Patrik III. hely, Papp Viktória VI. hely, (Felkészítő: Urbancsokné Tóth Ildikó) 
Fazekas Levente  VIII. hely, (Felkészítő: Dimákné Sebők Veronika) Páli Petra I. hely 
(Felkészítő: Szűcsné Péli Katalin, Horvát József) 

OOrrsszzáággooss  ttaannuullmmáánnyyii  vveerrsseennyy  --  DDeebbrreecceenn  
Komplex tanulmányi verseny 3-4. osztály: Nyíri Boglárka (3.b), Papp Viktória (4.a) és Se-
bestyén Szintia (4.b) 3. helyezés. (Fk.: Cseh Lajosné, Urbancsokné Tóth Ildikó, Forrainé 
Garai Sz. Julianna) Német nyelv 7-8. osztály: Szín Laura (8.a) és Csatlós Vanda (8.b) 1. 
helyezés. (Fk.: Dimákné Sebők Veronika) Biológia prezentációs verseny: Jenei Zoltán (8.a) 
3. helyezés, (Fk.: Négyesi Judit) Matematika 8. osztály: Páli Petra (8.b) 1. helyezés. (Fk: 
Horvát József)  

IIssmméétt  oorrsszzáággooss  bbaajjnnookkookk  aa  kkööttéélluuggrróóiinnkk,,  TTaattaa  
Az Országos Kötélugró Csapatbajnokságon klubunk 3 korcsoportban 5 páros és 1 csapat 
gyakorlattal nevezett. Mindhárom korcsoportban a párosok országos bajnokok lettek. Mini 
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TTrriiaannoonn  eemmlléékknnaapp  
A szomorú történelmi eseményre emlékezve rádiós műsort hallhattak diákjaink, amelyben 
felidéztük az igazságtalan, hazánk területét megcsonkító döntés körülményeit és annak 
máig tartó hatásait. 

ZZáárróóvviizzssggaa  
Ebben az évben is megrendeztük a nyolcadikosok záróvizsgáját. Örömmel jelezzük, hogy 
minden végzős diák sikerrel vette az erőpróbát.  

KKoonnffiirrmmáácciióó  
A hatodik évfolyamosok közül ebben az évben 27-en konfirmáltak. A számítógépes, majd 
szóbeli vizsga után iskolai istentisztelet keretében került sor fogadalomtételükre és megál-
dásukra. Köszönet illeti Nagypál Juliannát és Nyíri Dánielt felkészítő munkájukért! 

ÁÁllddoozzóóccssüüttöörrttöökk  --  CCssiisszzéérr  LLáásszzllóó  ddiiccssőőííttőő  sszzoollggáállaattaa  
Az iskolai istentiszteleten Kovách Péterné Mészáros Erzsébet lelkipásztor szervezőmunká-
nak köszönhetően zenés meglepetés várta az iskola diákjait. Az elismert keresztény ze-
nész adott nagyon hangulatos dicsőitő koncertet. Köszönjük!    

AA  vvéésszzttőőii  tteessttvvéérriisskkoollaa  kküüllddööttttssééggéénneekk  llááttooggaattáássaa  
Szép napot töltöttek nálunk a vésztői református testvériskolai diákjai. 

PPrrooCChhrriisstt  iisstteennttiisszztteelleetteekk  aa  ddíísszztteerreemmbbeenn  
Magával ragadó istentiszteletek voltak zenével, színházzal, beszélgetésekkel és az evan-
gélium örömhírével.  A műholdas közvetítés a stuttgarti Porsche Arenából érkezett, Ulrich 
Parzany evangélikus lelkész igehirdetéseivel. Az egyetlen szentesi helyszín iskolánk dísz-
terme volt március 4-11 között naponta 18 órától. 

HHőőssöökk  nnaappjjaa  
Szabóné Vanó Éva tanárnő vezetésével ebben az évben is iskolánk diákjai adták a városi 
Hősök napi megemlékezés ünnepi műsorát. 

KKiissss  BBáálliinntt  NNaappookk  ––  KKóórruusshhaannggvveerrsseennyy  
2013. április 11-én, a Kiss Bálint Napok rendezvényéhez kapcsolódóan Kórushangversenyt 
adott iskolánk pedagógus énekkara Farkas Márta tanárnő vezetésével. 
További közreműködők: Nagy János /orgona/ és a Szent Anna templom Szkólája 

KKoommppeetteenncciiaamméérrééss  ––  aa  22001122--eess  eerreeddmméénnyyeekk  
6. évfolyam  Matematika     Szövegértés 
Iskolánk átlaga Országos átlag    Iskolánk átlaga  Országos átlag 
1536  1489    1520  1472 
8. évfolyam Matematika     Szövegértés 
Iskolánk átlaga Országos átlag    Iskolánk átlaga  Országos átlag 
1721  1612    1702  1567 
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KKoonnffiirrmmaanndduuss  ttaalláállkkoozzóó  ––  DDeebbrreecceenn  
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma minden tavasszal meghívja a Tiszántúli 
Református Egyházkerület konfirmandus csoportjait a Kollégium és Debrecen nevezetes-
ségeinek megtekintésére, egymással és az iskolával való ismerkedésre. Idén nyolc fős 
küldöttséggel látogatta meg iskolánk a rendezvényt. 

SSzzéépp  eerreeddmméénnyyeekk  eeggyy  oorrsszzáággooss  mméérréésseenn  
A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete által szervezett elemi rendsze-
rező képesség teszt országos adatainak feldolgozása megtörtént. A mérés lebonyolítói 
ezúton is köszönik a támogatást és kollégák pontos és szakszerű munkáját!  
                           Isk.átlag (pont)  Orsz. átlag (pont) Isk. átlag (%pont) Orsz. átlag (%pont) 
1. osztály  32,06  28,97   94  85 
2.osztály 31,76  30,52   93  90 
3.osztály 32,35  31,15   95  92 

VVeessdd  bbeellee  mmaaggaadd!!  
A veteményes kertemhez segítséget kértem a nagyszüleimtől. Kijelölték azt a helyet a 
kertjükben, ahol elültethettem a magokat. Tatával felástuk a földet, majd kapa segítségével 
megpuhítottuk a talajt, hogy a magok könnyebben ki tudjanak bújni. Az első sorokban a 
kukorica kapott helyett. Kis árkokat kapált Tata, én pedig kettesével beledobáltam a kukori-
ca szemeket, hogy biztosan kikeljen legalább egy szem. A többi magnak már sorokat húz-
tunk kapával és sűrűn beleszórtam, először a borsót, kaprot, sárgarépát, hagymát majd a 
retket. Amikor végeztem az ültetéssel óvatosan elgereblyéztem a földet, eltüntetve a láb-
nyomokat. Egy pár nap múlva, mivel hirtelen jött a nagy meleg és nem esett az eső, meg-
locsoltam a leendő növénykéimet. Ennek és a jó időnek köszönhetően 2 hét elteltével már 
a kukorica és a retek kibújt. Nagyon boldog voltam, hogy ilyen hamar kikeltek az első ma-
gocskáim. Nekem nagy élmény, hogy a nagyszüleimmel együtt dolgozhatok a kiskertem-
mel. (Bárány Gergő 3.b írása) Az iskola 120 fővel csatlakozott a programhoz. Köszönjük a 
Református Idősek Otthona segítségét a földterület biztosításával! 

KKiissss  BBáálliinntt  ssuulliikkoonncceerrtt  
Vágvölgyi Melinda tanárnőnek köszönhetően az idén is megrendeztük a zeneiskolás diá-
kok hangversenyét az iskola dísztermében. 

TToovváábbbbkkééppzzééss  FFrraanncciiaaoorrsszzáággbbaann  
A Tempus Közalapítvány jóvoltából egy kéthetes továbbképzésen vettem részt Innovatív 
technikák a nyelvoktatásban címmel. A Besanconban rendezett találkozón 29 kolléga vett 
részt szerte Európából, melyet az egyetem alkalmazott nyelvészeti tanszéke szervezett. A 
gyakorlati képzést intézmény- és óralátogatásokkal egészítették ki. A megismert módsze-
reket a tanórákon nagy örömmel használjuk a diákokkal. (Fekete N. Katalin írása) 

MMaaddaarraakk  ééss  ffáákk  nnaappjjaa    
1.b: A Széchenyi ligetben megismertük a neves ornitológus, Hermann Ottó munkásságát, 
természetvédő törekvéseit. Számtalan hasznos madarat, különleges fát láthattunk élőben 
és képeken egyaránt. Alsó tagozat: A Madarak és fák napja alkalmából vetélkedőt szervez-
tünk. Jeligés hirdetések, totó, keresztrejtvény, kép felismerés, szám birodalom feladatsoron 
mélyítették tudásukat, így megismerték a 2013.év madarát, vadvirágját, fáját, rovarát.  
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I.  KKiissss  BBáálliinntt  CCssaallááddii  NNaapp  
Április 19-én iskolánk Szülői Munkaközössége, élén Várdainé Antal Erika hagyományte-
remtő Családi Napot szervezett. Az egész napos program keretében játékos sport- és 
ügyességi versenyek, ételkreációk(saláta, szendvics, desszert) készítése, kézműves fog-
lalkozások, öko-sarok, ugrálóvár és még megannyi ötletes feladat várta a diákokat. A szü-
lők sok-sok süteménnyel és több száz palacsintával, szendviccsel "készültek", amelyet 
igen méltányos áron megvásárolhattunk. Az itt befolyt összeget és a szülők egyéni támoga-
tásait (összesen 150 ezer forintot) az osztálykirándulások támogatására fordítjuk. A ragyo-
gó napsütésben igazi feltöltődést jelentett ez a nap, amire szükség is volt, hogy felkészül-
jünk az előttünk álló "év végi hajrára". Köszönjük a szervezőknek, a sok-sok szülőnek és 
nagyszülőnek a támogatást és hogy részesei voltak e nagyszerű programnak!  
 

 

FFeelloollvvaassááss  aa  kkööllttéésszzeett  nnaappjjáánn  
A szeretetszolgálati csoport néhány tagja április 11-én, a költészet napján felolvasással 
szolgált a református idősek otthonában. Felolvasásra kerültek Wass Albert, Böjte Csaba, 
Kosztolányi Dezső gondolatai, valamint Petőfi Sándor és Radnóti Miklós közkedvelt versei.  

MMúúzzeeuummii  nnaapp  
Május 7-én a 4. b-sek a Koszta József Múzeumban tartott rendhagyó órán a középkori 
játékokkal ismerkedhettek meg. Az elméleti bevezetés után ki is próbálhatták a gyerekek a 
játékokat, sőt saját kezűleg is készítettek egy-egy marionett figurát. Nagyon érdekes volt!  

LLiillaa  VVeeggyyÉÉSSZZbbaajjnnookkssáágg  
Kovalovszki Balázs megnyerte a nyolcadikosok versenyét. Tóth Brigitta III. helyen végzett a 
hetedik osztályosok között. Felkészítő: Horvát József 


