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Mélyen a völgyben,  

Fűzfa berekben, 

Néha, titokban zörren a szél,  

S fent a magasban 

Pára alakban  

Halkan suhanó szellem: a Tél.  

 Wass Albert 

 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

A téli szünet december 20-tól 

2017. január 2-ig tart. Az utolsó 

tanítási nap december 20. (kedd), a 

szünet utáni első tanítási nap 2017. 

január 3. (kedd). A héttel kezdünk. Az 

I. félév utolsó tanítási napja január 20. 

A tavaszi szünet 2017. április  

13-tól április 18-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap április 12. (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap április 

19. (szerda). 

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

December 23-án 17 órakor kará-

csonyváró, 24-én 16 órakor szentestei 

istentisztelet lesz. Igét hirdet 
Molnárfi Mátyás teológus. December 

25-én és 26-án a karácsonyi ünnepi 

istentisztelet úrvacsoravétellel 10 

órakor kezdődik. Igét hirdet Molnárfi 
Mátyás teológus és Fehér Csaba lelki-

pásztor.   
December 31-én 17 órakor óévzá-

ró, január 1-jén 10 órakor újévkö-

szöntő hálaadó istentisztelet lesz a 

nagytemplomban.   



 

A FORRADALOM DIÁKSZEMMEL 

Szilvi néni (Tomcsányiné Lucz Szilvia) még szeptember elején mondta, hogy a nyol-

cadikosok adják az október 23-i műsort. Elmondta, hogy mint eddig a legtöbb műso-

runknál, ennél is valami különlegeset mutatna be.  

Először keresett nekünk az ’56-57-es évekből származó Kiss Bálintos naplókat, 

amikből a 23-i napokat kellett kikeresnünk, illetve az azt körülölelő napokat, hátha 

találunk valami rendelleneset. Óra végén kiosztottuk a szöveget, mert mi egy filmet 

szerettünk volna erről, persze nem egy Sylvester Stallone-filmet, de egy 5-6 perce-

set, amibe legalább a naplókban történt kutatásainkat írásba foglaljuk. Ez a film szö-

vege. A rendező, vágó és a film elkészítőjének kiléte nem volt kérdés: Dimák Patrik. A 

szöveg megvolt, mindenki átolvasta, majd előzetesen lebeszélt időpont szerint megje-

lent Patriknál, és felolvasta a szövegét, amiket ő a video alá vágott később. A bemuta-

tó előtt két nappal készült el a végleges forma. Szilvi néninek, és persze a 8/1-es iro-

dalomcsoportnak, akárcsak eddig, most is sikerült egyedi hangú műsort készítenie.  

A kisfilmet és a 8.-osok műsorát az ünnepi istentiszteleten, a templomban láthatta 

az iskola apraja-nagyja.  

Őze László (8.a) 

 

A LEGFINOMABB FALAT 

Meseillusztrációs versenyt hirdetett a 

fábiánsebestyéni iskola. A rajzverseny 

témája a kenyér volt. 6 iskola közel 

200 elküldött pályamunkája közül a 

zsűri Különdíjban részesítette Őze 

Virág (5.a) és Török Luca (4.b) alkotá-

sait. Nagy Dorka (7.b) I. helyezett, 

Őze Csanád (3.a) II. helyezett lett. 

Felkészítő tanáruk: Horvát Mária, 

Haller Andrea és Forrainé Garai-Sz. 

Julianna. 

 

A BOLYAI ANYANYELVI csapat-

verseny Csongrád megye körzeti for-

dulójában 3.b osztály tanulói 3. helye-

zést értek el. Csapattagok: Szalai 

Sára, Vajda Lilian, Garai Gergő, Török 

Zétény. Felkészítőjük Cseh Lajosné. 

 

MŰFORDÍTÓ VERSENYT rendez-

tek a 7.-8. osztályos diákoknak. A ver-

senyen egy oldalnyi angol nyelvű iro-

dalmi szöveget (regény részletet) 

kellett magyarra fordítani. A hetedi-

kesek kategóriájában Mikó Balázs  

(7. a) osztályos tanuló 1. helyezést ért 

el. Felkészítője: Mokbelné Bacsa Éva.  



 

AZ ÉNEKSZÓ EREJE 

 

Iskolánk tanári kórusa decemberben több rendezvényen is fellépett.  

Énekeltek advent első vasárnapján az evangélikus templomban, majd a Kossuth té-

ren, amikor meggyújtották az adventi koszorún a második gyertyát. Advent harmadik 

vasárnapján, a református nagytemplomi istentiszteleten karácsonyi hangulatot idéző 

dallamokat szólaltattak meg, ütőhangszeren Kertész Ákos dobos kísérte a kórust. 

Ugyanezen a napon a Szent Anna katolikus templomban is énekeltek, hiszen többedik 

éve részt vevői a Vöröskereszt által szervezett jótékonysági hangversenynek. Az ösz-

szegyűlt adományokból a szegény családok karácsonyát segítik.   

 

CIPŐSDOBOZ   

Több mint 7 éve kapcso-

lódtunk be a cipősdoboz-

akcióba. Novemberben 

kezdtük el a gyűjtést, az 

idén a szőlősgyulai (Kár-

pátalja) református gyü-

lekezet részére ajánlot-

tuk fel az adományt. A 

dobozok száma most is 

meghaladta a százat. 

Köszönjük a kollégák, a 

szülők és a gyerekek együttműködését! „Egymás terhét hordozzátok...” /Gal 6,2 



 

REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS VERSENYE 
Huszadik alkalommal rendezte meg a debreceni Kölcsey Ferenc Református Gya-

korló Általános Iskola a református iskolák országos tanulmányi versenyét október  

28-án. A nagyszabású rendezvényen 38 iskola 490 versenyzője vett részt. Diákjaink 

kiváló eredményeket értek el a megmérettetésen: 

ANYANYELVI VERSENY: Balog Vanda (4.b) - Tomcsányi András (3.a) - Tomcsányi Péter 

(4.a) I. helyezés. (Fk: Almásiné Szaszkó Edit, Haller Andrea, Izbékiné Csige Hajnalka.) 

MATEMATIKA: Szalaji Gábor (6.b) I. hely, (Fk: Baráthné Stefancsik Katalin); Papp Vik-

tória (8.a) VIII. helyezés (Fk: Horvát József) RAJZ: Kovács Adrienn (8.a) II. hely (Fk: 

Horvát Mária). MŰVELTSÉGI IRODALOM ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ: Béni Zsófia 

(6.b) - Nyíri Boglárka (7.b) III. helyezés (Fk: Karikó-Tóthné Puskás Gabriella). 

KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKEDŐ: Moldován Patrik (8.a) - Tabajdi Kornél (8.b) 

III. helyezés (Felkészítők: Négyesi Judit és Horvát József). ANGOL NYELV: Sebestyén 

Szintia - Rébeli-Szabó Áron Benedek (8.b) IV. helyezés (Fk: Lőrincz Edit Andrea). 

NÉMET NYELV: Batta Orsolya Hanna - Dimák Patrik IV. helyezés (Fk: Dimákné Sebők 

Veronika). BIBLIAISMERETI VETÉLKEDŐ: Péter Vivien (4.a) - Szabó Zita Katalin (4.a) IX. 

helyezés (Fk: Nagypál Julianna).  

A versenyen részt vettek még, és remekül helyt álltak: Bakai Petra (6.a), 

Jancsovics Dóra (7.a), Petrovszki Panni (6.a), Kiss Lehel (6.a), Rácz Huba (7.b) és 

Tonomár Zoltán (6.b). 

 

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 

A hetedik és nyolcadik osztályosoknak rendezik meg a gimnáziumban a több héten 

át zajló tanulmányi versenyt. Tanulóink szinte minden kategóriában szép eredményeket 

értek el. 

ANGOL NYELV: Szabó Gergő (7.a) 4. hely; Prievara Zsolt (7.a) 5. hely. Fk: Dr. Bacsa 

Éva. NÉMET NYELV: Vígh Doris Zorka (7.a) és Rácz Huba (7.b) megosztott 1. hely; 

Jancsovics Dóra (7.a) 5. hely. Batta Orsolya (8.b) 1. hely. Fk: Dimákné Sebők Veronika. 

FRANCIA NYELV: Kovács Adrienn (8.a) 2. hely, Veres-Ravai Eszter (8.a) 3. hely. Fk: 

Szatmári Judit. MATEMATIKA: Papp Viktória (8.a) 4. hely. Fk: Horvát József. SZERETEK 

GONDOLKODNI: Papp Viktória (8.a) 2. hely, Kovács Adrienn (8.a) 3. hely, Tóth Ábel (8.a) 

4. hely. Fk: Horvát József. MAGYAR SZÖVEGÉRTÉS: Papp Viktória (8.a) 1. hely; Kovács 

Adrienn (8.a) 4. hely. Fk: Tomcsányiné Lucz Szilvia. 



 

LEGYÉL ZÖLDEN AKTÍV! 

Egész éves környezetvédelmi játékra hívja a Diákön-

kormányzat és az Öko munkacsoport a környezetvédelem 

iránt elkötelezett diákokat.  

Októberben útjára indított környezetvédelmi játékunk-

ban számtalan feladatban vehettek részt a diákok osztály- 

szinten és egyénileg. Szerepelt benne papírgyűjtés, rejtvényfejtés, Legrand program-

ban való részvétel, madárodú készítése, Curie és Kis Fürkész verseny feladatlapjainak 

megoldása, KRESZ vetélkedő, termésekből különféle alkotások készítése. Szívesen 

segítettek az alsós diákok a falevelek összeseprésében. Tevékenységükért egy-egy 

színes levelet kaptak, amit az öko-fára tűztek fel.  

 

SZITAKÖTŐS FOGLALKOZÁS 

Ebben a tanévben iskolánk 3.b 

osztálya csatlakozott a Liget Mű-

hely Alapítvány által meghirdetett 

ökológiai programhoz.  

A gyermekkönyvtárban havonta 

egy alkalommal az osztály tanulói 

részt vesznek egy interaktív 

könyvtári foglalkozáson, ahol fel-

dolgozzák a Szitakötő c. újságban 

megjelent kortárs írók, költők 

írását vagy ismeretterjesztő szö-

vegét. A lap tartalma és formai megjelenése igazi kincs a mai kor kisdiákjainak. 

 

KOMPOSZTÁLJUNK DIÓFALEVELET! 
Gyakori vita tárgyát képezi a diófalevél, melyről sokan – tévesen – azt gondolják, hogy 

nem komposztálható, mivel a benne lévő allelokemikáliák korlátozzák más növények 

növekedését. Így a káros őszi lomb égetések egyik fő célja megszabadulni a diófalevé l-

től. Ne féljünk komposztként használni a diófalevelet, csak adjunk neki elég időt, hogy 

komposzttá érhessen!  



 

VERSENYEK – NÉMET NYELVEN  

Területi Német Szépkiejtési Ver-

senyen vettünk részt a Klauzál iskolá-

ban. A tanulóknak először a magukkal 

vitt szabadon választott szöveget 

kellett felolvasniuk, majd egy számuk-

ra ismeretlen szöveget. A versenyről 

az alábbi eredménnyel tértünk haza: 

Dimák Patrik (8.b) 1. hely. Vígh Doris 

Zorka (7.a) 2. hely. Jancsovics Dóra 

(7.a) 4. hely, Rácz Huba (7.b) 7. hely. 

Rácz Luca Kata (6.a) 3. hely, Nagy 

Kincső Anna (6.b) 4. hely. 

December 7-én a Koszta József is-

kolában vettünk részt a hagyományos 

Területi Játékos Német Nyelvi Verse-

nyen. 3 fős csapatokban oldottak meg 

érdekes, játékos feladatokat az „Ad-

vent és karácsony” témakörben. Remek 

volt a hangulat és remek lett az ered-

mény is: Jancsovics Dóra – Rácz Huba – 

Vígh Doris Zorka (7.o) 1. helyezés, 

Batta Orsolya – Dimák Patrik – Tóth 

Ábel (8.o) 2. helyezés, Pörneki Roland – 

Rőth Petra – Vecseri Martin (8.o) 4. 

helyezés. Felkészítő tanáruk: Dimákné 

Sebők Veronika.  

 

ITT A VÉGE, FUSS EL VÉLE! 

Novemberben zajlottak az alsós mesemondóversenyek. Már a házi fordulókon szép 

mesével ajándékozták meg a kis mesemondók a zsűri tagjait, akik az alábbi tanulókat 

kérték fel iskolánk területi képviseletére: 

1.-2-os korcso-

port: Csarnó Do-

minika, Kiss Robin 

és Kozák-Szilágyi 

János (2.a). Felk: 

Molnárné Bodnár 

Henriett. 3.-4.-es 

korcsoport: Dávid 

Róbert (4.a) és  

Péter Vivien (4.a). Felk.: Izbékiné Csige Hajnalka. Lukács Botond Miklós (3.b). Felk: 

Cseh Lajosné.  

Örömünkre Csarnó Dominika, Kiss Robin, Kozák-Szilágyi János és Dávid Róbert a 

megyei megmérettetésre is lehetőséget kapott. Itt Kiss Robin (2.a) mesemondásával 

egyedül nyert helyezést, a területi versenyzők közül 5. lett.  

Almásiné Szaszkó Edit 



 

KARÁCSONYI REJTVÉNYEK - ANGOLUL 

Játékos angol versenyre érkeztünk a Koszta József iskolába.11 háromfős csapat 3 

állomáson izgalmas karácsonyi feladatokat oldott meg. Volt keresztrejtvény, számító-

gépes feladat, zenehallgatás, karácsonyi kérdések és 3-ból 1 jó választós feladat is. 

Miután végeztünk a feladatlapokkal, egy kis karácsonyi sütivel vártak bennünket. Isko-

lánkból egy lány- és egy fiúcsapat indult. A lányok, Gelegonya Lizett (6.a), Bakai Petra 

(6.a) és Kozák Maja (6.b) a 7. helyen, a fiúk Kiss Lehel (6.a), Garai Máté (6.a) és Szalaji 

Gábor (6.b) pedig a 4. helyen végeztek. Nagyon élveztük a játékos feladatokat és jó 

szórakozást kívánunk a jövendőbeli hatodikosoknak!  

Gelegonya Lizett, Bakai Petra és Kiss Lehel (6.a) 

 

EGY NAP A BJG-BEN 

Immár második alkalommal egy nagyon jó programon vehetett részt a 8. a  osztály. 

Meghívást kaptunk Csongrádra, a Batsányi János Gimnáziumba biológia- és fizikafog-

lalkozásra. Amikor megérkeztünk, elmondták a legfontosabb tudnivalókat, és azt, hogy 

egy napra BJG-sek 

leszünk. Kettéosztot-

ták az osztályt, és az 

egyik csapat biológiá-

zott, míg a másik fizi-

kázott 2 órán át. A 

biológiát egy nagyon 

kedves tanárnő tartot-

ta.  A szemről volt szó. 

Először szemet boncol-

tunk, aztán egy  

egészséges és egy 

rossz szem makettjét 

készítettük el. Fizikán  hőmérős feladatokat csináltunk számítógépen, egy csatlakozó-

val kapcsoltuk a hőmérőt. Aztán vizet öntöttünk kis poharakba és beleraktuk a  hőmé-

rőt, és amilyen fokos volt a víz, azt a gép kimutatta. Most az egész osztály nevében 

beszélhetek, mert mindenki jól érezte magát: általános iskolás, mint BJG-s diák. 

Sarusi-Kis Milán (8.a) 



 

72 ÓRA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL  

Iskolánkból három csoport végzett különböző önkéntes tevékenységeket.  

Farkas Márta tanárnő kottaválogatást és rendszerezést hirdetett meg, amelyen 15 

lelkes ötödikes vett részt. Nagypál Julianna tanárnővel tizenegy gyermek a szentesi 

állatmenhelyen kutyákat sétáltatott és adományt adott át a kutyusok részére. 

Niethammer Zoltán tanár úrral odúk készültek, melyek bemutatásra kerültek az egész 

iskola számára, tavasszal pedig kisorsolásra kerülnek. Az országos akcióban, Csongrád 

megyén belül, Szentesen volt a legtöbb önkéntes.                                 Nagypál Julianna 

 

ZŰRÖS ÜGYEK A 4.A-BAN 

Meglátogatta a 4.a osztály Binderné Berkecz 

Mária terapauta. Azért jött el hozzánk, hogy 

segítsen megoldani az osztályban a zűröket.  

Sok mindenkit kihívott, hogy mondja el bána-

tát. Volt, akinek megfigyelői feladatot is kiosz-

tott. Amióta figyelünk arra, amiről vele beszél-

gettünk, sokkal jobb az osztályközösség.  

   Magyar Zsófia (4.a) 

KERESD A KÖNYVTÁRBAN! 

A könyvtárhasználati versenyre mind az alsó, mind a felső tagozatból jelentkeztek 

párosok. Az alsó tagozatról egy 3.b-s,  két 4.a-s és két 4.b-s csapat jutott be. Biácsi 

Kristóf (4.b) és Kovács Balázs (4.b) I. helyezést érdemelt ki. Felkészítőik Antalné 

Koncz Éva és Almásiné Szaszkó Edit. 

November 29-én az 5.-6. osztály küzdött meg egymással. Három része volt a ver-

senynek, egy olvasótermi, egy on-line katalógus és egy tesztkérdésekből álló feladat-

lap. Az olvasóteremben könyveket kellett megkeresnünk, ami nagyon nehéznek bizo-

nyult, szinte elvesztünk a sok könyv között. Az on-line katalógusnál internetes felada-

tokat oldottunk meg. A tesztnél betűrendbe kellett sorolnunk könyveket. Az ered-

ményhirdetésnél kiderült, csapataink a 3. (Bakai Petra (6.a) és Kozák Maja (6.b) és a 4. 

(Rácz Luca Kata (6.a) és Nagy Kincső Anna (6.b) helyet szerezték meg.  

Kozák Maja és Nagy Kincső Anna (6.b) 



 

EGYHÁZI ÉNEKVERSENY 

A Szt. Erzsébet iskola rendezte az idén a versenyt. 3 szóló és 3 páros versenyző-

vel vettünk részt. Simon Anna - Bácskai Laura (5.a) és Harkai Dávid - Őze Virág (5.a) 

kettőse szépen hangzott, a díjazásról éppen lecsúszott Varga Dániel - Kálló László 

Péter (5.a) duója. A szólisták, Kanász-Nagy Lilla (5.b) és Tonomár Nina (6.b) is méltó 

módon képviselték az iskolát, valamint a I. helyezést elért Molnár Róza (5.b). 

 

KEMENCE KLUB HÍREK 

Mivel november 30-a, 

András napja a hagyomá-

nyok szerint férjjósló 

nap, így mi is nekiláttunk 

András-napi sajtos pogá-

csát sütni. Hogy ez miben 

más, mint a többi?! Abban, 

hogy fiúneveket rejtettünk el a pogácsák belsejében, pontosan 18 esélyt adtak a lá-

nyok maguknak. Örömmel jelentjük, hogy a kezdeti nehézségeket leküzdöttük: már 

senki kezéhez nem ragad a tészta, mindenki egyre ügyesebben bánik vele, és már az 

időnkkel is nagyszerűen tudunk gazdálkodni. Nagyon jó hangulatban telt ez a délutá-

nunk is. A legizgalmasabb pillanatok azok voltak, amikor a pogácsákat szétosztottuk, és 

kiderült, kinek jutott a neveket rejtő darabokból. Szerencsére, egyelőre úgy látszik, 

nem marad majd senki sem pártában.                                                           Csó Jánosné 

 

MESE, MESE, MESKETE… 

Egy kis csapattal indultunk el a XIII. Országos református mesetalálkozóra, 

Tiszakécskére. Igazán szép eredménnyel büszkélkedhettünk: 

MESEMONDÓK: Rácz Luca (6.a) bronzminősítés. (Fk: Ráczné Miskolczi Erzsébet). Kiss 

Robin (2.a) ezüstminősítés. (Fk: Molnárné Bodnár Henriett). MESEÍRÓ: Jancsovics Dóra 

(7.a), bronzminősítés. (Fk: Karikó-Tóthné Puskás Gabriella). SZÉPÍRÓ: Balog Vanda (4.b) 

bronzminősítés. (Fk: Almásiné Szaszkó Edit). KÉZMŰVESEK Remzső Lara, Fekete Vanesz-

sza és Szunyi Lilla (5.b) ezüstminősítés. (Fk.: Horvát Mária). Füri Panna, Grosics Gergő 

és Nagy Döme (4.b) aranyminősítés. (Fk:Almásiné Szaszkó Edit). 

https://www.facebook.com/maria.fogarasi.50


 

A FOGALMAZÁSÍRÁS MEGTANULHATÓ! 

A negyedik osztályosok fogalmazásórán a leírást tanulták. Íme, két nagyon jól sike-

rült írás! 

AZ ÉN SZERETETT SZOBÁM 

Mióta megszülettem, enyém a szép kuckó. Azt szeretem benne, hogy reggel besüt 

az ablakomon keresztül a nap. Hogyha egy kis nyugalomra vágyom, bemehetek oda. A 

szobámban majdnem minden lovas: a naptár, a falmatrica, 1500 darabos puzzle-kép…  

A könyvespolcomon sok könyvem a lovakról szól. Este a leghangulatosabb a szobám, 

amikor leoltom a villanyt, mert a plafonon lévő csillagok világítanak. A 3D-s Big Ben-t 

műanyag kirakóból építettem, és amikor bekapcsolom, színváltósan világít a sötétben.  

Szerintem hangulatos, kedves kis szoba az enyém, mert illik hozzám.  

Pintér Sára (4.b) 

AZ ÚJ ZONGORÁM 

Mióta iskolába járok, mindig arra vágytam, hogy zongorázni járhassak.  

Most másodikos vagyok a zeneiskolában. Azóta már sok szép darabot elsajátítottam. 

Egy gond volt: egy szintetizátor-zongorán gyakoroltam, és már lassan „kinőttem”. 

Ezért elhatároztuk: keresünk egy jó állapotú pianínót. 

Nyár végére meg is lett a hangszer! Barna fedele, szépen lakkozott billentyűi van-

nak. 3 pedál helyezkedik el az alsó részén. Petrof márkájú. Amikor kiporszívóztuk 

kívül-belül, láttam a zongora „belső szerveit” is. Rengeteg húr áll kifeszítve egymás 

mellett függőlegesen. A legalsó hang húrja majdnem 2 méteres, amit ha leütünk, olyan 

mély, akár a medve rosszkedvében! A legmagasabb? Akár a madár danolászás közben! 

Ez a húr alig 20 cm! A billentyűsor közepéből kis tehetséggel gyönyörű dallamokat 

lehet előcsalni. A bal oldali pedál kicsit torzítja a lenyomott hangot. A középső pedig 

egy filcrúd segítségével tompítja a húr rezgését. A jobb oldali (a kedvencem) az úgy-

nevezett zengető pedál. Lenyomásakor a hangok összeolvadnak, és erős rezgés tör elő 

a hangszerből. Egy kottatartó is van rajta.  

Nagyon tetszik a hangszerszám, és remélem, az unokáim is használni fogják! 

Tomcsányi Péter (4.a) 

 

ISMÉT VILÁGGÁ MENTÜNK… és Risai Lara (2.a) elhozta a kunhegyesi országos 

református adventi szavalóversenyről az I. helyet! Felkészítője: Molnárné Bodnár 

Henriett.  



 

REJTVÉNY 

Októberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: lyukas zászló. A helyes megfejtők 

között Mezei Dusán (5.a) nevét sorsoltuk ki, ő nyerte a tábla csokoládét. Mostani rejt-

vényünk a közelgő ünnepekhez kapcsolódik, a megfejtéseket Saci néni gyűjti. A juta-

lom: csokoládé! 

 

1. Női név, július 26-án ünnep-
lik.  

2. Madár, a „fák doktora” 

3. Decemberi ünnep  

4. Barna, kellemes illatú fűszer  

5. Írás van benne, kötet   

6. A macska becézése  
7. Rokonok közössége  

8. Karácsonyi süti, diós vagy 

mákos  

9. A hideg ellentéte  

10. Ízletes gyümölcs 

11. „Talpra magyar, hí a ... !”  
12. Mezőgazdasági jármű 

 

 

PLÜSSMACKÓT MINDEN MENTŐAUTÓBA! 
Amikor anyukám szervezni 

kezdte a macik gyűjtését, 

nagyon büszke lettem rá. A 

plüssmacik a mentő szélvé-

dőjén utaznak, míg a kis 

betegek meg nem kapják. 

Nagyon jó érzéssel tölt el, 

hogy barátaim, osztály-és 

iskolatársaim is csatlakoz-

tak ehhez a szép kezdemé-

nyezéshez. 

Jegyes-Molnár Milla (2.b)  

  1.          

   2.         

  3.          

   4.         

  5.          

  6.          

   7.         

            

  9.          

   10.         

 11.           

12.            



 

1517 MÉTER FUTÁS 
EGYÉNI EREDMÉNYEK: 2005-ös lány: Őze Virág (5.a) 2. 2004-es fiú: Márton Ferenc 

(6.b) 1., Borbás Erik (7. b) 2. 2002-es fiú: Korom Zsadány (8.b) 3. CSAPAT EREDMÉNYEK: 

2005-ös fiú-lány csapat 2.; 2004-es fiú 1., Lány 2.; 2003-as lány csapat 1.; 2002-es fiú 

csapat 1., lány csapat 3. 

Iskola összesített eredmények: Lányok versenyében iskolánk a 2. helyezést sze-

rezte meg. Fiúk versenyében ismét első helyezést értünk el, így újra egy évig őrizzük a 

Vándorkupát. 

 

MIKULÁS NAPI AEROBIK PARTY 

Iskolánkban hagyománnyá vált Mi-

kulás alkalmából a közös aerobikozás. 

Ennek célja, hogy isko-

lánkban minél több gyerek 

mozogjon együtt egészsé-

ge érdekében. Idén is 

szép számban voltak jelen 

alsós és felsős diákok 

egyaránt. Szilvi néni 30 

perces aerobikot tartott, 

melyen jól elfáradtak, 

majd a nyújtás követke-

zett. Ezután Gabi nénivel 

relaxálhattak, és ennek köszönhetően 

kellemesen megpihentek. A talpalávalót 

Gyula bácsi biztosította. 
 

MIKULÁS-FOCI 

2012. óta minden évben megrendezzük 

a Mikulás foci kupát. Az 5-6. évfolyam 

és a 7-8. évfolyam játszik 

egymással körmérkőzést a 

vándorkupáért. Minden csapat 

izgalmas meccseket játszott és 

nagyon sportszerű viselkedést 

tanúsított. EREDMÉNYEK 5-6. 

évfolyam: 1. De miért? (6.b.) 

csapata, ők őrizhetik egy évig a 

kupát. 2. Legendary Club (5.a.), 

3. 6.A FC, 4. Gólkirályok (5.b.). 

7-8. évfolyam: 1. Immortals (8.a) csa-

pata őrizheti egy évig a kupát. 2. 

Fluimucil (7.b.), 3. Easy Win (8.b.) és 4. 

U.M.CS.CS. (7.a.) 
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