
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2016. március-április 

AJÁNLÓ 
„Ébredj új tavasz, jégtörő, sugaras, 
gallyat lombosító, rügyet rojtosító, 

mindenféle madarakat 
víg versre tanító!” 

Csanádi Imre 

 
 

BEIRATKOZÁS 

Minden év tavaszán tartják az általános iskolai beíratásokat. Isko-

lánkban ― a maximális létszámot teljesen kihasználva ― szeptem-

berben 56-an kezdik meg tanulmányaikat, az 1.a és 1.b osztályban 

egyaránt 28 kisdiák mondhatja majd el, én a „KissBé”-be járok. 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

Istentisztelet: Minden vasárnap 10 órakor a református nagytemplomban. Ünnepi 

alkalmaink: május 1.: anyák napi családi vasárnap. Május 5-én áldozócsütörtöki, 13-án 

pünkösdi iskolai istentisztelet. Május 15-én pünkösdi ünnepi istentisztelet és konfir-

máció, 16-án ünnepi istentisztelet a nagytemplomban. Bibliaóra: Keddenként 17 órakor 

az iskola 4-es termében. 

    
FOGADÓÓRA Iskolánk tanárai má-

jus 4-én, szerdán délután 4 órától 

fogadóórára várják a szülőket.   

BALLAG MÁR… Ballagási ünnepsé-

günk június 18-án, szombaton 10 óra-

kor kezdődik a nagytemplomban.  



 

FRANCIA SZÓTÁRISMERETI VERSENY 

A hetedikes franciás csoport bejutott a Grimm kiadó által szervezett szótárisme-

reti verseny regionális dön-

tőjébe. A hetedikes diákok 

a 6. helyezést érték el. A 

csapat tagjai: Cseh Georgi-

na, Kovács Adrienn, Orosz 

Réka, Tabajdi Kornél és 

Veres-Ravai Eszter. Felké-

szítő tanár: Szatmári Judit. 

    
HATÁRTALANUL 

A jövő évi hetedik osztályosok határontúli utazására benyújtott pályázatunkat 

 - a korábbi évek pályázataihoz hasonlóan – az idén is sikeresnek ítélte a bírálóbizott-

ság. Így a HAT-16-01-0373 számú Fejedelmi Erdély címet viselő pályázat 2.071.000,- 

forint támogatásban részesül. A 2017. április 22-26. közötti ötnapos tanulmányi kirán-

duláson az iskola most hatodikos tanulói vesznek részt. 

    

Március 15-ről a 7. osztályosok emlékeztek meg a díszteremben. A műsor érdekes-

sége az volt, hogy a szentesi ’48-as eseményeket ― történelmi kutatások alapján ― a 

diákok írták meg, ők készítették el a díszletet, s Tomcsányiné Lucz Szilvia tanárnő 

segítségével közösen állították színpadra munkájukat.  



 

IMMÁR TIZEDSZER IS: MUB! 

Az idén már 10. alkalommal rendezte meg iskolánk a Multimédiás Bibliaismereti ver-

senyt a református iskolák részére. Az idén is sok-sok városból jöttek a versenyzők, 

akik 3 korcsoportban oldották meg a számítógép segítségével a 

különböző feladatokat. Prezentációs feladattal is többen ké-

szültek, a legjobbak értékes ajándékokkal térhettek haza. 

EREDMÉNYEINK: 3-4. osztály: Kiss Levente és Bartha Levente 2. 

helyezés. 5-6. osztály: Jancsovics Dóra és Nyíri Boglárka 2. 

helyezés. 7-8. osztály: Grund Félix és Nagy Zoltán 1. helyezés. (képünkön) 

Miközben a gyerekek versenyeztek, a kísérőknek dr.Uzsalyné Pécsi Rita nevelésku-

tató beszélt arról, vajon miért nem működik a „százszor megmondtam” kijelentés, és 

miért is fontos, hogy a szülők minden este meséljenek a gyerekeiknek.  

   
SZÜLŐK ÉS PEDAGÓGUSOK AKADÉMIÁJA 

Március 9-én egy nagyon érdekes és hasznos előadást hallgathattak meg az érdek-

lődő szülők és pedagógusok iskolánk dísztermében. Dr. Bacsa Erzsébet, a szegedi Rad-

nóti Miklós Gimnázium iskolapszichológusa „Mi nem ilyenek voltunk” címmel a digitális 

korszak személyiségfejlődésre gyakorolt hatásairól beszélt. A mai gyerekek, az ún.  

„Z-generáció” teljesen másként gondolkodik, mint szüleik. Az érzelmeiket is más mó-

don adják tudtára a világnak: azonnal „kilökik” az érzéseiket a világhálóra, nem tudják 

magukban tartani azokat. Ez ahhoz vezet, hogy nem tanulják meg kezelni a rájuk törő 

érzéseket, akár pozitív, akár negatív érzelemről van szó. A konfliktusok kezelése is 

másként zajlik az interneten, mint a valós életben: a netről egyszerűen kilépnek, ha 

kellemetlen számukra valami. Ez azonban nem jelent valódi megoldást! 

További problémaként említette meg az előadó a „virtuális szocializáció” jelensé-

gét. A 12-17 éves diákok nincsenek felkészülve az internetes oldalakon található tar-

talmakra, nincs meg bennük az idegenekkel szembeni óvatosság. Mit tehetnek a szülők? 

A tiltás egyértelműen rossz megoldás! Ehelyett a szeretet ― odafigyelés ― tudatos-

ság hármasát kell megfelelően alkalmazni.                               Tomcsányiné Lucz Szilvia 

   
ELŐADÁS DEBRECENBEN 

Április 25-én Kiss Bálint életművéről tartott előadást a debreceni református kol-

légium dísztermében az érdeklődő teológushallgatók részére Labádi Lajos levéltár 

igazgató, Tímár Ferenc informatikus és iskolánk igazgatója, Karikó-Tóth Tibor. 



 

NÉMET NYELVI VERSENY 
Iskolánk rendezte meg a területi német nyelvtani és szövegértési versenyt. A ver-

senyzők 5-8. évfolyamig egy 30 feladatból álló tesztet és egy német nyelvi szövegér-

tést mérő feladatlapot oldottak meg. EREDMÉNYEINK: 5. évfolyam: Bartucz László 1., 

Agócs Vince 2. hely (Felkészítő tanáruk: Komjáti Sándorné), 6. évfolyam: Vigh Doris 

Zorka 1., Jancsovics Dóra 3. hely. 7. évfolyam: Batta Orsolya 1., Mácsai Gergő 3. hely, 

8. évfolyam: Gyarmati Ármin 1., Gazsó Rebeka 2., Nagy Zoltán 3. hely. Felkészítő taná-

ruk: Dimákné Sebők Veronika. 

  

SZÁLL AZ ÉNEK… 

A Béres Ferenc Zsoltár- és Népdaléneklő versenyen idén 38 iskola közel 200 ver-

senyzője vett részt 8 korcsoport-

ban. Iskolánkat 5 énekes képviselte. 

Nagy Csillag Róza (3.a) ezüst-, Mol-

nár Róza (4.b) ezüst-, Kálló Péter és 

Harkai Dávid (4.a) csoportos bronz-, 

Tonomár Nina (5.b) ezüst- és Várdai 

Janka (6.b) bronzminősítést szer-

zett. Felkészítők: Nyíri Dánielné és 

Farkas Márta.  
A fábiánsebestyéni általános Is-

kola az idén is rendezett népdaléneklési versenyt a terület diákjainak. Iskolánkat Vár-

dai Janka (6.b) és Tonomár Nina (5.b) képviselte. Janka kategóriájában a 3. helyet 

nyerte el. Felkészítőjük Farkas Márta. 

Az Éneklő Ifjúság hangversenysorozat egyik programja az Éneklő délután. Az idén 

3. alkalom-

mal kaptak 

lehetőséget 

az iskolák, 

hogy közö-

sen énekel-

jenek. Iga-

zán feleme-

lő élmény 

volt ilyen tömegben rézfúvósokkal énekelni a Fel kelt a napunk kezdetű dallamot!     FM 



 

M O D U L N A P O K 
IDEGEN NYELVI TÉMANAP                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angol, német és francia nyelvű előadásokat láthattunk, többek között a negyedikesek 

énekeltek, a 6.-osok Hófehérke, a 8.-osok a Brémai muzsikusok meséjét mutatták be.  

 

ZENEISKOLÁSOK HANGVERSENYE 
Csodálatos muzsika lengte be a dísztermet 

azon a délutánon, amikor a zenét tanuló gyerekek adtak 

hangversenyt. Volt, aki szólóban, volt, aki zenetanárával 

együtt mutatott be duettet. Megszólalt a zongora, a 

fuvola, a klarinét, a trombita, az oboa, a hegedű, a furulya 

és a gitár is.                               (képünkön Vigh Doris 6.a) 

ÉNEKLŐ OSZTÁLYOK VERSENYE 

A versenyben első helyen a 7.b, a 2. helyen a  8.a és a 3. helyen az 5.a osztály végzett.  



 

M O D U L N A P O K 
TÚRA A MÁTRÁBA 

Az Északi-középhegységben 

túráztunk. Mátrakeresztes-

ről Ágasvárra küzdöttük fel 

magunkat. A csúcsról vissza-

térve a turistaház vendéglő-

jében fogyasztottuk el kitű-

nő ebédünket, majd tovább 

folytattuk utunkat Tar köz-

ségbe. 

BARLANGTÚRA  

22 bátor diákkal a 

budapesti Mátyás-

barlangban tettünk 

egy felejthetetlen 

barlangtúrát. Átöl-

töztünk, s mindenki 

kapott egy overallt, 

sisakot és világí-

tást. A sisakra 

szükség is volt, 

mert aki számolta a 

koppanásokat, negyvenig jutott. Ennyi púp lett volna a végére, ha nincs sisak… 

KEMENCE KLUB 

Begyújtottuk a kemencét, 

s közben ügyes kezek da-

gasztották a pizza tésztát. 

A kondérban kolbászos 

bableves főtt, illata oda-

csalogatta a kíváncsi ér-

deklődőket. Megterítet-

tünk, és jó étvággyal, jó 

kedvvel megebédeltünk!   



 

M O D U L N A P O K 

TUDÁSVÁSÁR 
Látványos kísérle-

tek, tablóképek és ma-

kettek jellemezték az 

első alkalommal meg-

rendezett kutatásokat, 

felfedezéséket, tanulói 

gyűjtőmunkákat bemu-

tató programot. Az itt 

látottak a tanárokat és 

a diákokat egyaránt 

ámulatba ejtették.  

LÁTHATATLAN KIRÁNDULÁS 

Mi Budapesten voltunk 

kirándulni. Először a Lát-

hatatlan kiállításon vol-

tunk, ahol látássérült 

emberek vezettek ben-

nünket sötét termeken 

keresztül. Csak a kezünk-

kel lehetett látni: min-

dent megtapogathattunk, 

és a helyszínhez illő han-

gokat hallottunk pl. utcai 

forgalom. A különféle 

helyiségekben azt próbál-

ták nekünk megmutatni, milyen egy vak ember élete, hogyan tud tájékozódni az utcán, 

a lakásban vagy akár egy büfében. A vakok írásáról és olvasásáról (Braille írás) is tanul-

tunk. A kiállítás után metróval visszamentünk Pestre, és a Vajdahunyadvárban torony-

túrán vettünk részt. Két toronyba mentük fel, a lépcső mellett szép festményeket 

láttunk. Az idegenvezető sokat mesélt a vár megépítéséről, történetéről. Hazafelé a 

vonaton jól szórakoztunk, és reméljük jövőre is lesz egy budapesti kirándulás. 

                                                                       Nagy Kincső Anna és Kozák Maja (5.b) 



 

A KÖLTÉSZET NAPJÁN 

A költészet napjához kapcsolódón rendezték meg a városi szavalóversenyt, melyen 

mind az alsó, mind a felső tagozatosok képviselték iskolánkat.  

1.-2. osztályosok között Risai Lara (1.a) 

2. lett, Kiss Robin (1.a) Különdíjban része-

sült. Felkészítő tanáruk: Molnárné Bodnár 

Henriett. A 3.-4. osztályosok között 

Melkuhn Máté (4.a) első, Busi Barnabás (4.a) 

a második helyen végzett. Felkészítőjük: 

Varga Emília. Az 5.-6. osztályosok között 

Rácz Luca (5.a) és Jancsovics Dóra (6.a), a 

7.-8. osztályosok között pedig Orbán Réka 

(8.a) és Horváth-Varga Péter (8.a) szavalt el 

egy-egy szép verset. 

 

 

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKA VERSENY  

Szegeden tartották a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulójának ered-

ményhirdetését. Iskolánkból 3 diákot és 1 pedagógust hívtak meg a rendezvényre. 

EREDMÉNYEINK: Balogh Vanda (3.b) 11. hely (felkészítő: Garai-Szabó Julianna); Papp 

Viktória (7.a)  5. hely (felké-

szítő: Horvát József); Szalaji 

Gábor (5.b)  1. hely. Felkészí-

tője, Baráthné Stefancsik 

Katalin eredményes munkájá-

nak elismeréseként szintén 

díjazásban részesült.  

Gábor kivívta magának a jo-

got, hogy megyénket és isko-

lánkat képviselje a 3 napos 

kecskeméti országos döntőn. 

Itt az első napon helyesen 

oldotta meg a gondolkodtató feladatot, és a nap végén őt sorsolták ki, egy ledes kulcs-

tartót nyert. Az országos összesített versenyen végül a 23. helyezést érte el.  



 

TAVASZI JELES NAPOK 

HÚSVÉT: A húsvét a kereszténység 

egyik legnagyobb ünnepe. Jézus pénte-

ki keresztre feszítése után a harmadik 

napon, vasárnap feltámadt. Keresztha-

lálával megváltotta minden ember bű-

nét, feltámadásával pedig győzelmet 

aratott a halál felett. A nagyhét a 

nagyböjt utolsó hete, virágvasárnaptól 

(húsvétvasárnap előtti vasárnap) nagy-

szombatig tart.  

MÁRCIUS 22. A Víz világnapja. A nap 

célja, hogy óvjuk és védjük környeze-

tünket, a Föld vízkészletét.  

ÁPRILIS 22. A Föld napja. Ezen a napon 

arra szeretnék felhívni a figyelmet, 

hogy a Föld természetének megóvása 

minden ember feladata és felelőssége. 

Iskolánk udvarán a gyerekek aszfalt- 

rajzaikkal csatlakoztak a programhoz. 

    

RENDHAGYÓ KIÁLLÍTÁS 

A 4.a osztályos 

tanulók érdekes 

kiállításon vettek 

részt a napokban a 

mezőgazdasági kö-

zépiskolában. Az 

osztály egy maket-

tel és több kupak-

ból készült képpel 

járult hozzá a 

kiállítás sikeréhez. 

A programok na-

gyon érdekesek voltak. Lehetett különféle kreatív játékokat kipróbálni, és kutyaiskola 

bemutató részesei lehettek a résztvevők. Végezetül a vadászsólyom életébe kaphatott 

a hallgatóság bepillantást.                                                               Tabajdi Zétény (4.a) 

    

NYELVHELYESSÉGI VERSENY 

Márciusban a Bendegúz nyelvÉSZ tanulmányi verseny megyei fordulójára iskolánk-

ból Rácz Luca Kata (5.a) és Balog Vanda (3.b) (felk.: Almásiné Szaszkó Edit) jutottak 

tovább. Vanda a versenyen a 8. helyezést érte el. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztre_fesz%C3%ADt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vas%C3%A1rnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vir%C3%A1gvas%C3%A1rnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_%28kereszt%C3%A9nys%C3%A9g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszombat_%28kereszt%C3%A9nys%C3%A9g%29


 

MATEMATIKA VERSENY ÚJ KÖNTÖSBEN 

Április 3-án Szegeden rendezték meg a Medvematek szabadtéri matematika ver-

senyt, melyen iskolánkat három ötödik osztályosokból álló csapat képviselte, a medve-

bocs kategóriában. A vetélkedő helyszíne az újszegedi Erzsébet liget, ahol az egész 

parkot bejárva kellett meg-

keresniük az állomásokat, s 

ott megoldani a feladatokat. 

Így nem csak az agyukat 

tornáztatták meg a diákok, 

hanem lábizmaikat is, hiszen 

az egész napos rendezvé-

nyen 7572 m-t tett meg 

egyik csapatunk. Új élmé-

nyekkel gazdagodva tértünk haza, s jövőre ismét nekivágunk a „sportos mateknak”! 

Csapatok tagjai: Kiss Lehel, Bartucz László, Szalaji Gábor, Rácz Luca, Nagy Kincső 

Anna, Kozák Maja, Pörneki Richárd, Garai Máté és Pataki János.                              BSK 

    

TÖRTEKTŐL AZ EGYENLETEKIG… 

A Klauzál iskola adott otthont a 

felső tagozatosok városi matematika-

versenyének. A márciusi megmérette-

tésen évfolyamonként 2-2 tanuló kép-

viselte iskolánkat, a következő ered-

ményeket érték el: 5. évfolyam: Szalaji 

Gábor 3. hely; Kiss Lehel 5. hely (Fel-

készítő tanáruk: Baráthné Stefancsik 

Katalin). 6. évfolyam: Rácz Huba 3. 

hely, Horváth Mihály 5. hely, 7. évfo-

lyam: Papp Viktória 2. hely; Moldován 

Patrik 5. hely (Felkészítő tanáruk: 

Horvát József). 8. évfolyam: Berezvai 

Anna 2. hely; Majdajk Melinda 5. hely 

(Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők 

Veronika). 

    

MESÉVEL, TÖRTÉNETTEL… 

A szökőnapon rendeztük meg a területi prózamondó versenyt, melyre a város felső 

tagozatosait vártuk. A középiskolás tanárokból álló zsűri külön értékelte az 5.-6. és a 

7.-8. osztályosok történetmondását. A bemutatott művek között volt népmese, Grimm-

mese, a nagyobbak Karinthy Frigyes és Nógrádi Gábor novelláiból választottak. ERED-

MÉNYEK: 5.-6. o: 1. Bartucz László (5.b), 3. Agócs Vince (5.a); 7.-8. o: 1. Fülöp László 

(8.b), 3. Farkas Flóra Fanni (8.a). Felkészítő tanáraik: Vanó Éva és Farkas Márta.  



 

TE PÉNZED 

Április elején rendezte meg a városi gyermekkönyvtár a Te pénzed című vetélkedő 

döntőjét. A tanév során öt előadáson vettünk részt, az ezekhez kapcsolódó feladatla-

pokat kellett jól kitöltenünk ahhoz, hogy bejussunk a döntőbe. A feladatok a családi 

gazdálkodás, a bankjegyek ismerete, a bankszámla és bankkártya használata, valamint 

a hitelek és befektetések témaköröket érintették. A döntőbe iskolánkból 8 tanuló 

jutott be. Itt a közgés, tehát középiskolás csapatokkal is versenyeznünk kellett. 

EREDMÉNYEK: 1. hely: Sarusi-Kis Milán - Pörneki Roland (7.a), 2. hely Váczi Péter - Nagy 

Zoltán (8.b). Szépen helyt állt a többi csapatunk is: Csáki Eszter (7.b) és Gulyás Réka 

(8.b), valamint a Beck Balázs - Varga Dominik (8.b) páros. Felkészítőnk: Tomcsányiné 

Lucz Szilvia.                                                          Sarusi-Kis Milán-Csáki Eszter (7.a,b) 

    

LILAVEGYÉSZ BAJNOKSÁG 

Az előzetes fordulók alapján isko-

lánkat hat tanuló képviselheti 

a verseny országos döntőjé-

ben. A döntő Gyulán lesz 

május 21-én. Versenyzik: 

Kovács Adrienn (7.a), Moldo-

ván Patrik (7.a), Papp Viktória 

(7.a), Tóth Ábel (7.a), Be-

rezvai Anna és Majdajk Melinda (8.a).  

KÖZÉPISKOLÁS ELLENFELEK 

XVIII. alkalommal rendezték meg a 

református középiskolák or-

szágos kémiaversenyét a kis-

kunhalasi Szilády Áron gimná-

ziumban. Moldován Patrik (7.a) 

5. lett a hetedikesek között, 

Berezvai Anna (8.a) az első 

helyen zárta a versenyt. Fel-

készítőjük: Horvát József.  

    

ZENGŐ ZONGORA 

Hódmezővásárhelyen volt az első komoly zongoraversenyem. Na-

gyon sokat készültünk tanár nénimmel, Vágvölgyi Melindával. De a 

sok munka gyümölcse a verseny napjára beérett! Dicséretes, azaz 3. 

helyezést értem el. A zongorának egyszerűen elképesztő hangja 

volt! Beismerem, amikor én kerültem a színpadra, már nem féltem. 

Ennek is köszönhető, hogy sikerült úgy eljátszanom a darabot, ahogyan itthon begya-

koroltam. Nagyon örülök a helyezésemnek!                                          Molnár Róza (4.b) 

 

Molnár Róza a Kiskőrösön Delley József emlékére megrendezett VI. Területi zongora-

etűd versenyen kiemelt Nívódíjban részesült.  



 

SZÖVEGTÁRGYAK 
Április 11-e, József Attila szüle-

tésnapja egyben a 

magyar költészet 

napja is. A naphoz 

kapcsolódón a nyol-

cadikosok olyan tár-

gyakat készítettek, 

melyen a vers is ol-

vasható, miközben maga a tárgy is 

kifejezi a vers 

lényegét. A gye-

rekek remek fan-

táziával oldották 

meg a feladatot, a 

legjobbakat ki is 

állították.  

    

TOLLFORGATÓ 

Békéscsabán, a Premier Művészeti Szakközépisko-

lában rendezték meg a Tollforgató szépírási versenyt, 

melyen Sőrés Vajk (4.b) Különdíjban részesült.  

A hódmezővásárhelyi Szent István iskolában meg-

rendezett Író-Deák Vers- és novellaíró pályázaton, a 

10-14 évesek kategóriájában Vajk a 3. helyezést érte 

el. Felkészítő tanára: Balogh Gáborné. 

TOVÁBBJUTÓK A városi 

matematika versenyen a 4. 

osztályosok között Nyíri 

Sára (4.b) 4., Bodri Csenge 

(4.a) 5. helyezést ért el, 

ezzel bejutottak a megyei 

fordulóba. Felkészítőik: Piti 

Éva és Nyíri Dániel.  

    

„CSUPA NAPSUGÁR A SZÍV, HOL JÉZUS A KIRÁLY”   

Zengték az első 

osztályosok a csalá-

di vasárnap isten-

tiszteletén. Az Is-

tent magasztaló, di-

csérő gyermekéne-

keket vidám hangu-

latban, dramatizálva 

énekelték iskolánk 

legkisebbjei. Az el-

hangzó versek és 

imádságok témája a segítségnyújtás volt. Az igehirdetést követően hagyományosan 

szeretetvendégséggel zárult a családi alkalom.                                      Ny.D. 



 

KOSZTA FESTŐVERSENY 

Gyalog indultunk a Koszta iskolába 

Marcsi nénivel a Koszta festőversenyre. A 

regisztráció után szétvált a csapatunk, és 

különböző tantermekben versenyeztünk. 

Én egy pünkösdi rózsás csendéletet vá-

lasztottam, akvarellel, mert ennek a tech-

nikának könnyű a kezelése. Miután meg-

rajzoltam a vázlatot, lefestettem az alap-

színekkel, majd jöhetett az árnyékolás. Mivel ilyen részletes csendéletet még nem 

festettem, kicsit nehéznek bizonyult a feladat. A végeredmény azonban igen jó lett! 

Rajzos társaim is szép eredményeket értek el, így jövőre is biztos, hogy indulunk a 

festőversenyen!                   Nagy Dorka (6.b) 

EREDMÉNYEK: 1. korcsoport (1-2. osztályosok): Őze Csanád 3. hely, 2. korcsoport  

(3-4. osztályosok): Bodri Csenge 1. hely, Őze Virág 2. hely, 3. korcsoport (5-6. osztá-

lyosok): Nagy Dorka 1. hely. 4. korcsoport (7-8. osztály): Sebestyén Szintia 4. hely, 

Kovács Adrienn 1. hely. Felkészítő tanáraik: Haller Andrea, Nyíri Dánielné és Horvát 

Mária. 

    

REJTVÉNY 
A februári számunk helyes megfejtései: Farsang és busójárás. Nagyon sok helyes 

megfejtés érkezett, ezek között sorsoltuk ki a két nyertes nevét. Az egy-egy tábla 

csokoládét Nagy Zsombor (1.a) és Cseh Georgina (7.b) nyerte. Gratulálunk!  

FEJTÖRŐK  
Hány éves a bácsi?               A fejek között csak 2 egyforma, melyik?  
Add össze a számokat, megtudod!    

 

 

 

 



 

FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ 
Április 15-én rendezték meg Csongrádon a Föld, víz, levegő nemzetközi természet-

ismereti versenyt. Négyfős csapatok voltak, melyben két hatodikos és két ötödikes 

diák indulhatott. Mi mégis négyen indultunk, csak ötödikesek: Bartucz László (5.b), Őze 

Levente (5.b) és mi, Bakai Petra és Agócs 

Vince. Egy menetlevéllel, egy jelvénnyel, 

egy újrahasznosított tárggyal, egy rövid 

verssel és persze egy kis előadással kel-

lett készülnünk. Össze-vissza kóboroltunk 

a városban, hogy megoldjuk a nehezebb-

nél nehezebb feladatokat. Volt, amikor a 

Holt-Tiszán kenuztunk, volt, amikor kvíz 

kérdésekre válaszoltunk, volt, amikor 

keresztrejtvényt fejtettünk, és még sok 

izgalmas feladatokban vettünk részt. Nagyon sokat készültünk a versenyre Judit néni-

vel, de megérte, mert a 2. helyen végeztünk.  

Bakai Petra és Agócs Vince (5.a)  

    

CURIE VERSENY 

Reggel 7 órakor indulunk az országos környezetvédelmi versenyre. Amikor Szolnok-

ra értünk, leadtuk az itthon újrahasznosított anyagokból készült játékunkat, ami a 

Lego-Park-Trio nevet kapta. A megnyitó után az írásbeli feladatlapot kellett megírni, 1 

órát kaptunk erre. Ezt követően Pazarlás címmel előadások következtek. Igazságtalan-

nak tartottuk azt, hogy nem mondták el az értékelésnél azt, mi nem tetszett a mi 

előadásunkban. Sokat készültünk rá, több pontot érdemeltünk volna. Az eredményhir-

detést nem vártuk meg, hiszen aznap indult el az két hetedik osztály a Határtalanul 

kirándulásra, és mi már csak Szlovákiában tudtunk csatlakozni hozzájuk. A Felvidéken 

kaptuk meg az SMS-t, miszerint a 6. helyezettek lettünk.                    Rőth Petra (7.b) 

 

Iskolánkat az országos döntőben 3 csapat képviselte. EREDMÉNYEK: 5-6.osztályosok 

között a 7. helyen végzett Csatlós Vencel, Nagy Dorka, Rácz Huba. A 7-8. osztályosok 

között a 6. helyen Batta Orsolya, Rőth Petra és Tabajdi Kornél csapata, a 11. helyen 

pedig Gazsó Rebeka, Vangel Erik, Vecseri Martin csapata végzett.  Felkészítő tanáruk: 

Négyesi Judit. 



 

ALSÓS PROJEKT NAPOK 

Március végén iskolánk alsó tagozatán projekt-napokat tartottunk. A tanítási órák 

anyagát egy-egy választott téma köré csoportosítva tettük érdekesebbé, változatossá. 

A témák: Húsvét, Tavasz, Élő környezetünk, Víz napja, Szentes múltja és jelene, 

Gyűjts szelektíven! Sok művészi alkotás született, s a különböző programok színessé 

tették a tananyagot. 

    

HATÁRTALANUL 2016 

A hetedik évfolyam ebben az évben is a Határtalanul program keretében külföldre 

kirándulhatott: 5 napra Szlovákiába utaztunk. Hajnalban indultunk, és egy hosszú busz-

út után első állomásunk a felvidéki Mikszáthfalva volt, ahol Mikszáth Kálmán szülőhá-

zát látogattuk meg. Utána Szentantalon álltunk meg, majd Besztercebányán egy igazi 

bányába mentünk le. Másnap először Körmöcbányán álltunk meg. Egy túrán is részt 

vettünk, egy vízesését néztünk meg. A harmadik nap rossz volt az idő, városnézés lett 

a programunk. Késmárkon megnéztünk egy szép fatemplomot és egy evangélikus temp-

lomot. Iglón is jártunk, ahol megkongattuk a városi harangot. Lőcse volt a következő 

úti cél, majd Szepes várat látogattuk meg. A negyedik nap Tátralomnicon voltunk, át-

léptük Lengyelország határát is, és még tutajozni is voltunk. Az ötödik nap már haza-

felé vettük az irányt, búcsúzóul még hóesésben is volt részünk. Magyarország felé 

haladva megálltunk még Rozsnyón és Rimaszombaton. Nekem nagyon tetszett a kirán-

dulás!  

Sebestyén Szintia (7.b) 

 

 



 

A LEGGYORSABB FUTÓK KÖZÖTT  

Április 5-én, kedden csapatunkkal Gödöllő-

re utaztunk a mezei futóverseny országos 

döntőjére. Hosszú buszozás után érkeztünk 

meg, majd a megnyitóünnepség után bemelegí-

tettünk. A mi futamunkat fél 1-kor indították 

elég nehéz terepen, egy repülőtéren. Volt, 

hogy magas fűben, máskor homokos talajon 

futottunk. Nagyon erős mezőnyben, 254 (csak 

a mi futamunkban!) versenyző között tettük 

meg a kitűzött távot, de igyekeztünk helyt 

állni. Csapatban a 38. helyet szereztük meg, 

atlétákkal, triatlonistákkal versenyezve, akik 

mindig nagyon keményen edzenek. A csapat 

tagjai: Kovácsi Zóra (6.a), Jancsovics Dóra 

(6.a), Varga Dorina (6.a), Füri Laura (6.b) és én. Természetesen a versenyre Dósai 

Szilvi néni kísért el minket, aki sokat segített a felkészülésben is. 

Kozák Maja (5.b) 

    

LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA 5-6. OSZTÁLY 

Hét csapat részvételével indult a városi kispályás labdarúgó diákolimpia a Műfüves 

foci pályán. Két csoportot alakítottak, mi az A csoportba kerültünk.  

Mérkőzések: Klauzál és Koszta iskola ellen nyertünk 2:1-re, a Szent Erzsébettől kikap-

tunk 2:0-ra, a Fábiánnal 0:0-t játszottunk, 

de a büntető rúgásokkal megnyertük a 

mérkőzést ellenük. A döntőt a Klauzál 

iskolával játszottuk, ahol 2:0-ás veresé-

get szenvedtünk. Végül a 2. helyen végez-

tünk a városi diákolimpián. A csapat tag-

jai: Márton Ferenc, Komár Martin, Sebők 

Csanád, Szvoboda Zétény, Tonomár Zol-

tán, Bartucz László, Szalaji Gábor, Csatlós 

Vencel, Bárány Gergő, Osztreluczki Már-

ton és Kocsis Péter.                        DMSZ 



 

FUTBALL DIÁKOLIMPIA ELŐDÖNTŐK 

A korcsoportunkban először a Klauzál Gábor Általános Iskola csapatát győztük le 

7:1-re, ezután 9:0-ra a fábiánsebestyéni Arany János iskola csapatát vertük meg. A 

végén a Koszta iskola csapatával nagyon szoros meccs után 3:2-re sikerült győzni. A 

városban elsők lettünk! Mi mehettünk át Csongrádra játszani a csongrádi általános 

iskola csapatával, ahol sajnos 2:1-es vereséget szenvedtünk, így nem jutottunk be a 

megyei fordulókra. Büszkék vagyunk, hogy korcsoportunkban Szentesen mi, a Kiss 

Bálint iskola csapata vagyunk a legjobbak! A csapat tagjai: Melkuhn Máté, Papp Martin, 

Gulyás Kende, Rónyai Csanád, Lesku Dominik, Busi Barnabás, Harkai Dávid, Csendes 

Balázs, Ádász Szabolcs, Bartucz Bálint és Papp Pongrác. 

A cikket a csapat 4. osztályos tagjai kanyarították közösen. :) 

      

LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 7-8. OSZTÁLY  

Áprilisban kezdődtek meg a városi kispályás labdarúgó diákolimpia bajnokságok. Is-

kolánkat a 7-8. osztály egy csapattal képviselte. 7 csapat volt jelen és körmérkőzése-

ket játszottunk. Első mérkőzést a Deák Ferenc iskolával játszottuk, akik ellen győz-

tünk 2:1-re. A Szent Erzsébet ellen is nyertünk 3:1-re, a Fábiántól kikaptunk 2:0-ra. 

Szegvár ellen győztünk 2:0-ra, Klauzáltól 6:1-es vereséget szenvedtünk és a Kosztától 

is kikaptunk 4.0-ra. Így ezen a bajnokságon a 4. helyen végeztünk. 

A csapat tagjai: 

Harsányi Zsolt, 

Táborosi Ben-

jamin, Györgyi 

Attila, Bertók 

Dávid Gyula, 

Fehér Balázs, 

Szabó Benedek, 

Lévai Róbert, 

Varga Márk, 

Drahota-Szabó 

István és Sza-

bó Hunor.  

DMSZ 



 

IRÁNY A VILÁGBAJNOKSÁG! 
Tatán rendezték meg az országos kötélugró diákolimpia 

döntőjét. A válogató versenyek között ez az utolsó megméret-

tetés volt, hiszen itt dőlt el, kik képviselhetik Magyarországot 

a nyáron Svédországban megrendezésre kerülő kötélugró világ-

bajnokságon. Összesen 6 korcsoportban, az egyéni és csapat 

helyezéseket is nézve, 4 arany, 3 ezüst és 1 bronzéremnek 

örülhettünk! 
EREDMÉNYEK: EGYÉNI: Vass Mónika I.A korcsoport 7.; Vass 

Sándor I.B kcs. 4. hely; Őze Csanád I.A kcs: 1. hely; Őze Virág 

II.A kcs.:7.hely; Podmaniczki Panna II.A kcs. 2. hely. Varga 
Dorina III.A kcs: 1. hely; Varga Márk IV.A kcs: 1. hely; Vass 
Vivien (8.a) IV.A kcs: 2. hely. FORMÁCIÓ: I.kcs: 1. hely; II. kcs: 

3.hely: Csákó-Balogh Veronika (4.b), Őze Virág (4.a), Pataki Lili 
(4.a) és Rácz Luca (5.a).  

Az összesített eredmények alapján bejutott a világbajnok-

ságra Vass Vivien és a Varga-testvérek: Dorina, Márk és Máté.  

Ráczné Miskolczi Erzsébet 

    
MISKOLC: DIÁKOLIMPIAI DÖNTŐ 

A megyei fordulóban a 4x50 méteres gyorsváltóban elő helyen végeztünk, ezért mi 

utazhattunk el az országos döntőre, amit Miskolcon rendeztek meg.  

Korán reggel összeszedtük a csapatot: Vincze Dóra, Mácsai Eszter és mi, Bácskai 

Laura és Simon Anna. Annak ellenére, hogy fél 5-kor keltünk, jól szórakoztunk a kocsi-

ban. Amikor megérkeztünk, megláttuk a gyönyörű, tiszta uszodát, majd megkerestük 

az öltözőt, és átöltöztünk. 10 órakor megindult a bemelegítés, egy óra elteltével a 

verseny is elkezdődött. A 

gyorsváltó volt az utolsó ver-

senyszám. Sikeresen leúsztuk, 

minden erőnket beleadtunk. Az 

eredményhirdetésen megtud-

tuk, hogy a 8.-ak lettünk!  

Mindannyian örültünk az el-

ért helyezésnek. Visszafelé az 

autóban boldogan ünnepeltünk.  

 

   Bácskai Laura és Simon Anna 



 

ISMÉT A DOBOGÓN 
Ebben az évben is igen sikeresen szerepelt iskolánk csapata a mezőtúri református 

iskolák országos úszóversenyén. Az összesített pontverseny alapján második helyezést 

értük el. EGYÉNI ÉS VÁLTÓ ÉRMESEINK: Baranyai Dániel (1.b) 25m gyors 3., 25m mell 2. 

hely. Simon Alma (2.a) 25m gyors 3., 25m mell 3. hely. Simon Anna (4.a) 50m gyors 3. 

hely. Mácsai Gergely (7.a) 50m gyors 2. hely. Batta Orsolya (7.b) 50m gyors 3., 50m 

mell 1. hely. Kanfi-Horváth Levente (3.b) 50m mell 3. hely.   

4x25m fiú gyors 2. hely: Baranyai 

Dániel, Harkai Csanád, Nagy Péter, 

Vida-Szűcs Dávid. 4x25m leány 

gyors 2. hely: Kozák Míra, Tóth 

Emese, Nagy Csillag Róza, Simon 

Alma. (képünkön). 4x50m fiú gyors 1. 

hely: Papp Pongrác, Melkuhn Máté, 

Kanfi-Horváth Levente, Rónyai 

Csanád. 4x50m leány gyors 3. hely: 

Simon Anna, Bácskai Laura, Vincze 

Dóra, Mácsai Eszter. 4x50 fiú gyors 1. hely: Rébeli-Szabó Benedek, Elbert Rókus, 

Takács Krisztián, Tonomár Zoltán. 4x50m leány gyors 2. hely: Dömsödi Dalma, Lantos 

Lili, Molnár Helga, Tonomár Nina. 4x50m fiú gyors 2. hely: Mácsai Gergely, Kovács 

Dávid, Tóth Ferenc, Tóth Ábel. 4x50m leány gyors 3. hely: Batta Orsolya, Dudás-

Szabó Dóra, Kovács Hédi, Vidovics Nóra. 4x25m fiú vegyes váltó 1. hely: Baranyai Dá-

niel, Nagy Péter, Vida-Szűcs Dávid, Bartucz Bálint. (képünkön) 4x25m leány vegyes váltó 

2. hely: Simon Alma, Kozák Míra, Pintér Sára, Nagy Csillag Róza. 4x25m leány vegyes 

váltó 3. hely: Simon Anna, Bácskai 

Laura, Vincze Dóra, Mácsai Eszter. 

4x50m fiú vegyes váltó 3. hely: 

Takács Krisztián, Félegyházi-Török 

János, Tóth Levente, Tonomár 

Zoltán. 4x50m leány vegyes váltó 2. 

hely: Kozák Maja, Nagy Kincső 

Anna, Molnár Helga, Kozák Léna. 

4x50m leány vegyes váltó 2. hely: 

Vidovics Nóra, Dömsödi Dalma, 

Tonomár Nina, Lantos Lili.   
 



 

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 

A Miskolcon megrende-

zett országos diákolimpia 

úszódöntőn Orbán Réka 

(8.a) (képünkön) 100m-es 

gyorsúszásban 5. helyen 

végzett. Baranyai Dániel 

(1.b) 50m gyorsúszásban a 

15. helyen zárta a versenyt.           

CURIE MATEMATIKA 

Az emlékverseny országos 

fordulójára iskolánkból 2 tanulót 

hívtak be, ahol a következő 

eredmények születtek: 5. osztály: 

Szalaji Gábor 11. hely. 7. osztály: 

Papp Viktória 9. hely. Felkészítő 

tanárok: Baráthné Stefancsik 

Katalin és Horvát József.  

    
HELYESEN, MAGYARUL

Áprilisban zajlottak az alsós helyesírási versenyek, ahol iskolánkat az alábbi diákok 

képviselték: 2. osztály: Kozák Míra, Szalai Sára, Török Zétény, Szabó Linett. 3. osz-

tály: Tomcsányi Péter, Balog Vanda, Kornyik Tímea, Szabó Zita. 4. osztály: Simon Anna, 

Őze Virág, Nyíri Sára, Sőrés Vajk. Tomcsányi Péter (3.a) az első (felk.: Izbékiné Csige 

Hajnalka), Kozák Míra (2.b) a harmadik (felk.: Cseh Lajosné) helyezettként képviselte 

a szentesi térséget a megyei versenyen, ahol Péter az 5., Míra a 11. helyen végzett. 

    

BIBLIAI TÖRTÉNETMONDÁS 

Gyulán rendezték meg az Országos 

Bibliai Történetmondó Versenyt, me-

lyen idén 175 diák mérhette össze 

tudását. Péter Vivien (3.a) 13., Őze 

Virág (4.a) 7., Rácz Luca Kata (5.a) 10. 

helyezést ért el.  

    

BIBLIAISMERETI BARANGOLÁSOK címmel 4x45 perces interaktív előadás ré-

szesei lehettek a felsős tanulók. Hihetetlennek tűnik, de ennyi idő alatt is át tudták 

tekinteni az Ószövetség könyveit, jelentősebb alakjait. Az újszerű módszerek segítsé-

gével szinte elrepült a délelőtt, viszont a tudásunk nagyon sokat gyarapodhatott!  

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 550 példányban 

 

 


