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„Vadvirágokat szedek, s kötözöm füzérbe. 
Vagy a fűben heverek, s felnézek az égre. 
   S haja hopp! A madárral dalolok...  
Szép világ, te, jó napot...!” 

 

Reviczky Gyula versével kíván a 
        SZEMFÜLES nagyon vidám 

VAKÁCIÓT! 

 

 
 

 

NYÁRI ÜGYELET 
A nyári szünet ideje alatt iskolánk 

ügyeleti napokat tart. A szülők és az 

érdeklődők július 4-én és augusztus  

1-jén délelőtt 9 és 12 óra között ke-

reshetik fel az intézményt.  

A 2016/17-es tanév ünnepélyes 

megnyitója augusztus 31-én 17 óra-

kor kezdődik a református nagy-

templomban. 

SEPSISZENTGYÖRGY 

Iskolánk több éve ápol testvérisko-

lai kapcsolatot az erdélyi sepsiszent-

györgyi iskolával. A Mikes Kelemen 

Líceum meghívására a tanév utolsó 

napjaiban 3.-4. osztályos diákokból álló 

csapat utazott a városba, ahol testvér-

iskolai versenyen vettek részt. A gye-

rekeket Szegedi Zoltán kísérte el.   

 



 

JELES NAPOK 

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK: Egykor ezen a 

napon történt, hogy Krisztus 40 nappal 

feltámadása után (húsvét) felemelte-

tett a mennybe. Karácsonykor ártatlan 

kisdedként érkezett a földre, életében 

mégis többször menekülnie kellett. 

Jézust elárulták, kigúnyolták, megkor-

bácsolták és megfeszítették, feltáma-

dása után azonban minden megválto-

zott. A feltámadás hajnalán lehulltak 

testéről a halál kötelei, majd 40 nap 

múlva tanítványai szeme láttára fel-

emeltetett a mennybe. Előtte tanítvá-

nyaitól elbúcsúzott, és elmondta nekik, 

hogy hova megy. 

 

PÜNKÖSD: A húsvét utáni 7. vasárnap és 

hétfőn tartott ünnep, amelyen a ke-

reszténység a Szentlélek kiáradására 

emlékezik. A Szentlélek ezen a napon 

áradt ki Jézus tanítványaira, az apos-

tolokra, és ezzel a napot új tartalom-

mal töltötte meg. „Amikor pedig eljött 

a pünkösd napja, és mindnyájan együtt 

voltak ugyanazon a helyen, hirtelen 

hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 

támadt az égből, amely betöltötte az 

egész házat, ahol ültek. Majd valami-

lyen lángnyelvek jelentek meg előttük, 

amelyek szétoszlottak, és leszálltak 

mindegyikükre. Mindnyájan megteltek 

Szentlélekkel, és különféle nyelveken 

kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek 

adta nekik, hogy szóljanak.” – Aposto-

lok cselekedetei 2. fejezet.  

 

JÚNIUS 4. A nemzeti összetartozás 

napja, az 1920-as trianoni békeszerző-

dés aláírásának évfordulójára emléke-

ző nemzeti emléknap. Az első világhá-

borút lezáró békerendszer alapján az 

őshonos magyar népesség öt, a mai 

állapot szerint nyolc államban találta 

magát, és vele együtt történelmi és 

kulturális emlékhelyeinek nagy részét 

is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost 

érintett. Magyarországon az összma-

gyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő 

maradt. Az emléknap megtartásáról 

2010-ben döntött az Országgyűlés. 

HŐSÖK NAPJA 
Május végén emlékezünk meg 

azokról a hősökről, akik életüket 

áldozták hazánk védelméért.  

A városi koszorúzási ünnepsé-

gen iskolánk 7. osztályos diákjai 

szerepeltek, műsorukat az I. világ-

háborús emlékműnél adták elő. 

Felkészítő tanáruk Farkas Márta. 



 

VÁLASZ A KÖZÉPISKOLÁKBÓL 

A februárban beadott továbbtanulási lapok célhoz értek, a sok idegeskedés és a 

„Vajon felvesznek?” kérdésre végre mindenki választ kapott. Szerencsére pozitív visz-

szajelzést. Idén, - akárcsak tavaly -, a Boros Sámuel Szakközépiskolában szeretnének 

a legtöbben továbbtanulni, főként az egészségügyi, valamint a kereskedelem és marke-

ting szakon. A Pollák Antal Szakközépiskolába és a Zsoldos Ferenc Szakiskolába is 

szép számban jelentkeztek, akárcsak a Horváth Mihály Gimnáziumba és hódmezővá-

sárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumba. Az ide jelentkezők nagy része a 

biológia-kémia szakot jelölte meg a humán tagozat mellett. Lesz „kissbálintos” tanulója 

a csongrádi Batsányi János Gimnáziumnak, a szegedi Deák Ferenc Gimnáziumnak, az 

orosházi Tisza Kálmán Szakképző Iskolának és a budapesti Weiss Manfréd Szakközép-

iskolának is.                                                                                        Gulyás Réka (8.b) 

      

VÁROSI ELISMERÉS 

Kiemelkedő pedagógiai munkájáért városi kitüntetésben részesült Niethammer 

Zoltán tanár úr, aki 2000 óta dolgozik iskolánkban, mint rendszergazda és informatika 

tanár. Nevéhez köthető a korszerű informatikai bázis és oktatás kiépítése. 18 éve 

kezeli és felügyeli a honlap működését. Az iskola több tízezres képtárának gondozója, 

az események fotósa. A természettel kapcsolatos megfigyeléseit a neten mások is 

számára is közzé teszi. Pl. cinege-blog, windofarm.  

      

ANYÁK NAPJA A TEMPLOMBAN 
A 2. a osztály 

május első vasárnap-

ján a nagytemplom-

ban köszöntötte az 

édesanyákat és a 

nagymamákat.  

A családi vasár-

napon bemutatott 

műsort az idősek 

otthonában is bemu-

tatták a gyerekek, 

örömet szerezve az 

ott lakóknak.  



 

TANKÖNYVEK IDÉN ÉS JÖVŐRE 
A hatályos törvényi szabályozásoknak megfelelően az ingyenes tankönyvellátásra 

jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk.  

 

A támogatott tanulóknak a kölcsönzési idő lejártakor (legkésőbb a tanév utolsó ta-

nítási napján) újszerű állapotban kell visszahoznia a kikölcsönzött példányokat. 

Mit nevezünk újszerű állapotú taneszköznek? 

 csak minimális használtság fedezhető fel rajta 

 a taneszköz lapjai nincsenek meggyűrődve, nem szakadtak 

 belső lapjaira nincs beleírva, belerajzolva, beledolgozva 

 külső fedőlapja nincs becsomagolva, felcímkézve 

 

Amennyiben a kölcsönző fél nem a megfelelő állapotban/vagy nem hozza vissza a tan-

eszközt, úgy az eredeti ár 100 %-át köteles befizetni az iskola pénztárába. 

Lehetőség van arra is, hogy az idei tanévben használt tankönyveket a támogatott 

gyerekek szülei megvásárolják, ezt is júniusban tehetik meg.  

 

A 2016/2017-es tanévben az alsó tagozat minden tanulója, a felső tagozatosok 

közül pedig a rászorult diákok kapnak ingyenes tankönyvet. A tankönyveket a Kello-n 

keresztül rendeli az iskola, a tankönyvek listája a honlapon olvasható. A pirossal kije-

lölt könyveket nem támogatja az állam, így azokat a szülőknek meg kell vásárolniuk 

függetlenül a rászorultságtól. Ezeknek a tankönyveknek az árát 2016. augusztus 19-én, 

a tankönyvosztáskor kell kifizetni.  

Aki a következő tanév során az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók közül 

szeretné korlátozás nélkül használni a taneszközeit, az augusztus 19-én, a tankönyvek 

átvételekor kifizetheti a tankönyvcsomag teljes árát. A tankönyv így a gyermek tulaj-

dona lesz. 

A tankönyvek listája a honlapon is elérhető lesz.  

 

TANKÖNYVOSZTÁS: AUGUSZTUS 19. PÉNTEK 8-12 ÉS 13-17 ÓRA KÖZÖTT. 
 

      
KOMPETENCIAMÉRÉS 

Az Oktatási Hivatal minden év május utolsó szerdáján rendezi meg az országos 

kompetenciamérést az általános és középiskolásoknak. A felmérésben a 6., a 8. és a 10. 

osztályosok vettek részt, akiknek egy szövegértési és egy matematikai-logikai felada-

tokból álló füzetet kellett kitölteniük. Ugyanez a két évfolyam a hónap közepén idegen 

nyelvi mérésben is részt vett, ahol angolból és németből különböző szövegértési fela-

datokat oldottak meg.  



 

NAGYKŐRÖSI VERSENYEK 
Május 6-án a nagykőrösi református iskola országos levelezős tanulmányi versenyé-

nek döntőjén, Nagykőrösön jártunk. A megnyitóra az iskola melletti templomban került 

sor. Az istentisztelet után kezdődött a verseny, melyen összesen 198 tanuló vett 

részt. Én szövegértésből indultam, a feladat egy Micimackóról szóló szöveg értelmezé-

se volt. A feladat megoldása után felmentünk a templom tornyába, ahová 258 lépcső 

vezet fel. Onnan csodálatos kilátás nyílt a városra.  

Ezt követően volt az eredményhirdetés. Kornyik Tímea (3.a) szövegértésből 1., én a 

2. helyezett lettem. 

Nyelvtan-helyesírásból 

Tomcsányi Péter (3.a) 

az első helyen zárta a 

versenyt. Sőrés Vajk 

(4.b) a Biblia- illusztrá-

ciójával a 2. helyet 

szerezte meg. Így 

mindannyian dobogós 

helyen végeztünk.  

      Inokai-Tóth Martin (3.a) 

      

A LEGJOBBAK KÖZÖTT 
Francia nyelvi versenyt rendeztek 

Nyíregyházán, ahol az ország legjobb-

jai mérték össze tudásukat. A verseny 

több fordulóból állt, az írásbeli felada-

tokat még március elején oldották 

meg. Az ott elért eredmények alapján 

hívtak be összesen 356 diákot a szó-

beli fordulóba. Iskolánkból Veres-Ravai 

Eszter (7.a) kapott meghívást, a ver-

senyt végül a 12. helyen zárta. Felké-

szítő tanára Szatmári Judit.  

      

LILAVEGYÉSZ 

A kémiaverseny országos döntőjét Gyulán rendezték meg. A döntőre az ország 

minden részéről érkeztek tanulók. Iskolánk tanulói nagyon sikeresen szerepeltek. 

EREDMÉNYEINK: 7. osztályosok: 1. hely: Moldován Patrik (7.a) 2. hely: Tóth Ábel (7.a), 3. 

hely: Papp Viktória (7.a), 4. hely: Kovács Adrienn (7.a). 8. osztályosok: 2. hely: Majdajk 

Melinda (8.a), 4. hely: Berezvai Anna (8.a). Felkészítő tanáruk: Horvát József. 



 

MATEKOSOK SIKEREI 

A Szent Erzsébet iskolában rendezték meg a 3. osztályosok matematika versenyét, 

melyen a következő eredményeket érték el tanulóink: 1. Balog Vanda (3.b), 5. Kovács 

Róbert (3.a), 7. 

Holman Dóra 

(3.b) és 10. Ma-

gyar Zsófia (3.a). 

Az első és az 

ötödik helyezett 

a megyei forduló-

ban is megmutat-

ta tudását, Balog 

Vanda a 7. helyen végzett. Felkészítő tanáraik: Forrainé Garai-Sz. Julianna és 

Urbancsokné Tóth Ildikó.  

      

JUTALOMKIRÁNDULÁS 

Idén Budapestre, a Minipoliszba, illetve Ópusztaszerre látogathattak el azok a 

gyerekek, akik a legmagasabb számban látogatták az istentiszteleti alkalmakat.  

Június 1-jén utazhatott az első csoport Budapestre, ahol a Minipolisz interaktív ki-

állítást járták körbe. A résztvevők különféle helyszíneken ─ egy gyermek méretű vá-

rosban ─ próbálhatták ki magukat a felnőttek áhított világában. Június 8-án utazha-

tott a második csoport Ópusztaszerre, ahol a Csillagösvényen és a Nemzeti Történelmi 

Emlékparkban jártak.  

      

KONFIRMÁCIÓ – PEDAGÓGUSNAP 2016 

Pünkösd vasárnapján tették le konfirmációs esküjüket a hatodik osztályosok. 

Maga a szó – konfirmáció – megerősítést jelent, azt a hitbeli megerősödést, melynek 

során a konfirmandus személyes vallástételt tesz Jézus Krisztus és az ő egyháza mel-

lett. Az eseményre hónapokkal előtte megkezdték a felkészülést, elmondták bizony-

ságtételüket, miért is szeretnék megerősíteni keresztény hitüket. Az ünnepi isten-

tiszteleten az úr asztalánál a fogadalomtétel után a gyülekezet befogadta a gyereke-

ket, akik utána Úrvacsorában részesültek. Június első vasárnapján a pedagógusok mun-

kájára kérték Isten áldását a gyülekezet tagjai.  
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DIÁKJAINK ELISMERÉSE 

A Megyeházán köszöntötték azokat a diákokat, akik a tanév során megyei vagy 

országos tanulmányi versenyen eredményesen szerepeltek. Felkészítő tanáraik 

szintén elismerő oklevelet és könyvjutalmat kaptak a városi ünnepségen.  

Alsó tagozat: Risai Lara (1.a), Kiss Robin (1.a), Jegyes-Molnár Milla (1.b), Kozák 

Mira (2.b), Kornyik Tímea (3.a), Inokai-Tóth Martin (3.a),Tomcsányi Péter (3.a); Kálló 

László Péter (4.a), Harkai Dávid (4.a), Melkuhn Máté (4.a), Busi Barnabás (4.a), Molnár 

Róza (4.b) és Sőrés Vajk (4.b). 

Felső tagozat: Tonomár Nina (5.b), Bartucz László (5.b), Szalaji Gábor (5.b), Őze 

Levente (5.b) Bakai Petra (5.a), Agócs Vince (5.a), Rácz Luca (5.a), Csatlós Vencel (6.b), 

Rácz Huba (6.b), Nagy Dorka (6.b), Nyíri Boglárka (6.b), Vecseri Martin (7.b), Vangel 

Erik (8.a), Gazsó Rebeka (8.a), Gyarmati Ármin (8.a), Batta Orsolya (7.b), Rőth Petra 

(7.b), Tabajdi Kornél (7.b), Papp Viktória (7.a), Kovács Adrienn (7.a), Tóth Ábel (7.a), 

Moldován Patrik (7.a), Majdajk Melinda (8.a), Berezvai Anna (8.a), Orbán Réka (8.a), 

Sebők Karolina (8.b), Magyar Dominika (8.a), Komár Noémi (8.b) és Táborosi Réka (8.b). 

Felkészítő tanáraik: Balogh Gáborné, Izbékiné Csige Hajnalka, Molnárné Bodnár 

Henrietta, Piti Éva, Nyíri Dánielné, Varga Emília, Baráthné Stefancsik Katalin, Dimákné 

Sebők Veronika, Farkas Márta, Horvát József, Négyesi Judit és Vanó Éva.  

      
ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENY 

Idén Makón rendezték meg a megyei elsősegélynyújtó versenyt, melyre az áp-

rilisi városi verseny győzteseként érkeztünk. Szép környezetben, a Maros partján 

egy kalandparkban voltunk, ahol 14 helyszínen különbö-

ző sérüléseket láttunk el. Volt olyan helyszín is, ahol 

totót töltöttünk ki. Jó hangulatban, jó csapatmunkával 

sikerült minden állomáson megoldani a feladatokat. Sok 

új dolgot is megtanultunk, például ha az újraélesztés-

nél roppanást hallunk, akkor a sérült bordája eltört. A 

nap végére jól elfáradtunk, de nagyon örültünk az 

eredményhirdetésnél, mert mi nyertük meg a versenyt. 

Ezzel az eredménnyel bejutottunk az országos döntő-

be, amit az ősszel rendeznek meg Veszprémben. Fel-

készítő tanárunk Négyesi Judit.  

Orbán Réka és Sebők Karolina 



 

KISS BÁLINT-DÍJASOK 

Iskolánk Kiss Bálint-díjat adományoz azoknak a 4. és 8. évfolyamos diákoknak, 

akik tanulmányaik során példás magatartás és szorgalom mellett kiemelkedő tanul-

mányi eredményeket értek el az alsó, illetve a felső tagozatban. 

Nyolcéves tanulmányi munkáját, versenyeredményeit, példamutató szorgalmát és 

magatartását ismerte el az iskola a 8.a osztály két tanulójának. A ballagási ünnepségen 

vehette át a Kiss Bálint-díjat Berezvai Anna (8.a) és Majdajk Melinda (8.a).  

Alsó tagozatban kiemelkedő tanulmányi, verseny- és sporteredményeiért Őze Virág 

(4.a), Nyíri Sára (4.b) és Sőrés Vajk (4.b) részesült a díjban. 

 

      

ISKOLÁÉRT DÍJ 

Azok a diákok, akik a tanév során példamutató magatartás és szorgalom mel-

lett tanulmányi vagy sportversenyen kiemelkedő eredményt értek el, Iskoláért 

Díjban részesülnek. Az elismeréseket a díjátadó gálán osztották ki. 

Iskoláért Díjat vehetett át az alsó tagozatban: Tomcsányi Péter (3.a), Balog Van-

da (3.b), Kanfi-Horváth Levente (3.b), Pataki Lili (4.a) és Melkuhn Máté (4.a)  

Felső tagozaton Czinka Barbara (8.a), Gyarmati Ármin (8.a), Gazsó Rebeka (8.a), 

Orbán Réka (8.a), Batta Orsolya (7.b), Tabajdi Kornél (7.b), Kovács Adrienn (7.a), 

Moldován Patrik (7.a), Papp Viktória (7.a), Tóth Ábel (7.a) Rácz Huba (6.b), Csatlós 

Vencel (6.b), Jancsovics Dóra (6.a), Bartucz László (5.b), Szalaji Gábor (5.b), Bakai 

Petra (5.a) és Agócs Vince (5.a) kapta az elismerést.  

 

A Takarékos Útravaló Díjat három nyolcadikos diák kapta, Vass Vivien (8.a), 

Andrikó Noémi (8.b) és Kiss Nikolett. (8.b). Tanulmányi- és sportverseny eredményei-

ért könyvjutalomban részesült: Fülöp László (8.b) és Táborosi Réka (8.b).  

      
 FESTŐVERSENY 

Május 28-án iskolánk tanulói és tanárai is részt vettek a nagymágocsi általános is-

kola által szervezett IV. Regionális festőversenyen. A versenyzők vízfestékkel tájké-

pet készítettek a kastély parkjáról. Diákjaink közül Nagy Dorka (6.b) 3., Sebestyén 

Szintia (7.b) 2. és Kovács Adrienn (7.a) 1. helyezést ért el, míg tanáraink közül Szamosi 

Csilla a 2. helyen, Horvát Mária pedig az első helyen zárta a versenyt.  



 

SZERETETHÍD  

Idén 6. alkalommal tettünk eleget a 

Szeretethíd akció felhívásának és öröm-

mel lettünk ismét felkiáltójellé!  

300 fővel vettünk részt igen sokszínű 

feladatokat vállalva, hogy megmutassuk a 

közösség és összefogás erejét. Kis elsőse-

ink ingyenölelést, mások környezetrende-

zést vállaltak. Az 5. évfolyam állatmenhelyen teljesített szolgálatot, illetve a város 

óvodáiban segédkezett. Óvodában mutatott be műsort a 4. a osztály is. A hatodikosok 

az iskola udvarán festették le a padokat, a másodikosok a Református Idősek Ottho-

nában szolgáltak az idősek számára egy kedves kis műsorral. A nyolcadikosok a paróki-

án és a templomban, valamint saját termükben végeztek hasznos munkát: takarítottak. 

 Nagypál Julianna 
 

Május 28-án nyílt napot 

tartott a szentesi Mogyo-

ró Állatotthon, ahová Ke-

mence klubunk is meghí-

vást kapott. Almás-

cseresznyés lepénnyel 

kedveskedünk a kutyaott-

hon látogatóinak. Nagy 

szeretettel vártak minket. 

Lelkileg nagyon megérintett bennünket, amikor bemehettünk az otthonban élő kutyák-

hoz is. Részünkről ez a nap szeretetszolgálati vállalás is volt a református önkéntes 

nap, a Szeretethíd-program jegyében.                                                        Csó Jánosné  

      

KALANDOS HITTAN TÁBORt 

szerveznek iskolánkban június 20-a és 

24-e között. Költsége az 5 napra 

7500 Ft/fő. Változatos program várja 

a jelentkezőket, lesz kézműveskedés, 

sport, kirándulás és sok-sok játék. 

Jelentkezni Nyíri Dánielnél lehet.  



 

GILISZTAKOMPOSZT 

Tavaszi zsongás című projekthéten a 2.b 

osztályos tanulók gilisztakomposztot készí-

tettek a tanteremben. Ezzel az érdekes 

kísérlettel a komposztálás folyamatát fi-

gyelhették meg a gyerekek.  

 Készíts Te is!  Íme a recept: Kellékek: 

5 literes befőttesüveg vagy egy kisebb fajta akvárium, virágföld, homok, kerti föld, 

földigiliszták, növényi hulladék, vízporlasztó flakon, sötét színű karton. A nagy üvegbe 

rétegezzétek a virágföldet, homokot, majd a kerti talajt. Kicsit nedvesítsétek is vízzel 

a rétegeket. Az üvegedényt kb. félig töltsétek meg. Ezután telepítsétek bele földigi-

lisztákat, a talaj felszínére helyezzetek almacsutkát, leveleket. Az üveget egy sötét 

kartonnal tekerjétek körbe, így biztosan sötét lesz, mintha valóban a föld alatt lakna a 

földigilisztátok. Az elkövetkező hetekben is nedvesíteni és friss növényi hulladékokkal 

kell ellátni a gilisztakomposztot!                                                                 Cseh Lajosné 

      

REJTVÉNY Tavaszi lapszámunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: 45 

éves a bácsi. A jól számolók közül sorsoltuk ki a nyertest: Szarka Nándor (2.a). Jutal-

ma egy tábla csokoládé.  

      

AKADÁLYVERSENY ÉS FOCIKUPA 

Június 3-án rendezték meg a közbiz-

tonsági akadályversenyt és foci kupát. A 

feladatok többsége a bűnmegelőzés té-

makörét öleli fel, illetve a játékok, fela-

datok, tevékenységek a szabadidő hasz-

nos eltöltésére irányították a gyermekek 

figyelmét. Az akadályversenyt iskolánk 

csapata nyerte. A csapat tagjai: Bárdi Babett, Rőth Petra, Lévai Róbert, Móga Dávid, 

Tóth Ferenc, Bozó Dániel. A foci kupán iskolánk csapata a 3. helyezést szerezte meg. 

A csapat tagjai: Korom Zsadány, Kovács Dávid, Bajomi-Nagy Ádám, Szabó Hunor, 

Drahota-Szabó István, Szabó Benedek, Fehér Balázs, Györgyi Attila, Varga Márk és 

Sipos Balázs. A vetélkedőt megelőző napon előadáson vett részt a két 7.-es évfolyam. 



 

OPERAKALAND 

A Magyar Operaház azért indította útjára az Operakaland elnevezésű programját, 

hogy a zeneirodalom legszebb darabjait megismertesse a közép- és általános iskolai 

korosztállyal. Diákjaink ― mindössze 300 forintos jegyár mellett ― május elején utaz-

hattak az Erkel Színházba, ahol Mozart operáját, a Varázsfuvolát nézhették meg.  

      

SÁRKÁNYOS KÖNYVILLUSZTRÁCIÓ 

Országos rajzpályázatot hirdettek Felhőhegyi Balázs Sár-

kánykalandok című könyvének illusztráláshoz. A legszebb raj-

zokat beküldők között sorsolták ki Fekete Vanesszát (4.b), aki 

egy wellness hétvége mellé egy plüss-sárkányt is nyert.  

Szunyi Lilla (4.b) (képünkön) a VII. Országos Szivárvány 

Képzőművészeti versenyen „Magyar táj, magyar ecsettel” 

kategóriában a zsűri külön dicséretében részesült.  

A Tavasz a természetben elnevezésű helyi rajzpályázaton 

Fekete Vanessza, Szunyi Lilla és Sőrés Vajk a zsűri kiemelt 

Különdíját kapták, Nagy Afrodité Napsugár, Nyíri Sára és Remzső Lara munkái Díja-

zott oklevélben részesültek.                                                                           Piti Éva  

      

NYÍLT NAP AZ ISKOLAKERTBEN 

Május elején nézhették meg az érdeklődők az iskola gyógynövényes kertjét az idősek 

otthonának udvarán. Jelenleg 14 gyógy-és fűszernövény látható a kertben, számuk a 

közeljövőben még emelkedni fog.  

            

AZ ÉV ÚSZÓJA  

A megyei úszó szövetség az egyesületek legeredményesebb 

utánpótláskorú úszóit jutalmazta, köztük Kanfi-Horváth Leventét 

(3.b),  aki az Év úszója 2015-díjban részesült. Levente elmondta, 

naponta két órát edz, legtöbbször hétvégén is úszik, mert a leg-

több versenyt akkor rendezik. Kedvence a mellúszás, de gyors-

úszásban is szívesen a rajtkőre áll. Szeretne sok érmet nyerni, 

mert – ahogy fogalmazott - nagyon jó érzés a dobogón állni.  



 

OLVASÓTÁBORI KÉPZÉS 

A Magyar Garabonciás Szövetség országos mentorképző táborát tartottuk Fonyó-

don. „Három a magyar igazság” megszólítással olyan fiatalokat fogadtunk, akikben 

reméljük, megtaláljuk az olvasótáborokat szervező utódainkat. Május végén Noszvajon, 

a „Negyedik a ráadás” találkozás során iskolánk volt tanítványainak lehettem mentora. 

Pár éve még írni-olvasni, játszani, apró-cseprő dolgaikban eligazodni tanítottuk őket, s 

most itt állnak a felnőtt élet küszö-

bén, útkeresésük során. Büszkeséggel 

csodálkoztam rá hitvallásukra, azokra 

az értékekre, amelyeket családi és 

iskolai, műveltségi tapasztalataikkal 

magukkal hoztak. Biztos vagyok velük 

kapcsolatban nem hiába dobáltuk a 

kavicsokat a vízbe, megcsillanni lát-

szik a föld! Köszönöm: Forgó Dániel, 

Szarka Edit, Szabó Réka, Gergely Kornél és Halál Dominik!         Almásiné Szaszkó Edit 

      

MEGHÍVÁSOS TORNA KUPA 

Rendhagyó céllal rendezték meg az I. Szentes Kupát, ahol szegvári, szegedi, kis-

kunfélegyházi, algyői és szentesi csapatok képviseltették magukat. A verseny célja, 

hogy az egykor városunkban virágzó torna sportot ismét „divatba” hozzák. A nagyon 

színvonalas mezőnyben iskolánk 3 csapattal vett részt. EREDMÉNYEINK: I. korcsoport 

(talaj, szekrény): 7. hely. Csapattagok: Jegyes-Molnár Milla, Rehák Napsugár (1.b), 

Gyevi-Szabó Eliza, Lakos Sára és Bottyán Boglárka. (képünkön) 

I. kcs. (talaj, szekrény, gerenda): 5. hely. Csapattagok: Bottyán Boglárka, Lakos Sá-

ra (3.b), Bajczár Anasztázia (4.a), Rózsa 

Bettina (4.a) és Móga Alexandra (4.a).  

III.-IV. kcs. fiúk (talaj, szekrény, 

gyűrű): 2. hely. Csapattagok: Horváth-

Varga Péter (8.a), Jenei Normann (8.a), 

Mikó Balázs (6.a), Komár Martin (5.b) és 

Márton Ferenc (5.b). Egyéni összetett-

ben Horváth-Varga Péter 2. helyezést 

ért el. Felkészítő tanár: Baráthné Stefancsik Katalin.                        (fotó: Szentesi Gyors) 



 

MEGYEI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 

Májusban Hódmezővásárhelyen zajlott az egyéni és csapat atlétika diákolimpia. 

Egyéni eredmények: Súlylökés: 

Magyar Dominika (8.a) 2. hely Tá-

volugrás: Bakai Petra (5.a) 4. hely 

60 méteres síkfutás: Kozák Léna 

(6.b) 6. hely Kislabdahajítás: Rácz 

Huba (6.b.) 4. hely. A versenyen 

részt vett még Györgyi Attila és 

László Petra is. Csapatban a 9. he-

lyet szerezték meg a lányok: Ková-

csi Zóra, Bakai Petra, Jancsovics 

Dóra, Kozák Léna, Füri Laura és 

Vigh Doris.                             DMSZ 

      

SULIPÓLÓ 

Május 17-én rendezték meg a Diákolimpia Sulipóló városi fordulóját, melyen két 

csapattal képviseltük iskolánkat. EREDMÉNYEINK: II. korcsoport 1. hely: Papp Pongrác 

(4.a), Melkuhn Máté (4.a), Rónyai Csanád (4.a), Vincze Dóra (4.a), Mácsai Eszter (4.b), 

Inokai-Tóth Martin (3.a) és Kanfi-Horváth Levente (3.b). III. korcsoport 2. hely: 

Dömsödi Dalma (6.a), Gila Péter (6.a), Elbert Rókus (6.a), Molnár Helga (6.b), Vecseri 

Martin (7.b), Rébeli-Sz. Benedek (7. b), Lantos Lili (5.b), Félegyházi-Török János (5.b) 

és Tonomár Zoltán (5.b). 

Június 7-én rendezték meg Cegléden a Diákolimpia Sulipóló országos döntőjét. Is-

kolánk vegyes csapattal képviseltette magát a II. korcsoportos fiú kategóriában. Ne-

héz küzdelemben, szoros mérkőzéssel a döntőben (1 gólos különbséggel) a második 

helyet szereztük meg.       

 
 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 550 példányban 
 

 


