SZEMFÜLES
A Kiss Bálint Református Általános Iskola
diákújságja
2019. november – december

Szikrázik a hótenger,
elkészült a hóember!
Hótenger, hótengerrépaorrú hóember!
Seprűnyél a kezébe,
vaskalap a fejébe!
Hótenger, hótengerrépaorrú hóember!

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK
Az ünnepeken több alkalommal is lesznek istentiszteletek a református nagytemplomban: DECEMBER 23. 17 óra: Bűnbánó istentisztelet. DECEMBER 24. 16 óra: Szenteste.
DECEMBER 25. ÉS 26. 10 óra: Úrvacsorás,

DECEMBER

31. 17 óra: Óévbúcsúztató,

JANUÁR

1.

10 óra Úrvacsorás újévi istentisztelet.

CIPŐSDOBOZBA CSOMAGOLT SZERETET
Vannak gyerekek, akiknek nem jut ajándék a fa alá. Vannak
gyerekek, akik nélkülöznek az ünnepek alatt is. És vannak gyerekek, akik rájuk gondolva cipősdobozba beletették ajándékaik
mellé szívüket-lelküket. Diákjaink 263 ajándékdobozt hoztak be az iskolába, hogy
ezeknek gyerekeknek is legyen szép, ajándékkal teli karácsonyuk. A csomagokat december 16-án szállítottak el a magyarok lakta kárpátaljai Szőlősgyulára.

ADVENT
Adventnek a karácsonyt megelőző négy hetet, Jézus eljövetelére való készülődést, a várakozást, a remény időszakát hívjuk. Advent első vasárnapjával kezdődik az ünnepi készülődés,
ami egyben az egyházi év kezdetét is jelenti. Az advent a latin
„adventus Domini” kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az
Úr eljövetele”.
Az advent fontos kelléke, az adventi koszorú a XIX. századból származik. Az első
adventi koszorút egy német evangélikus lelkész készítette. Egy felfüggesztett szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott
meg karácsonyig. Később már csak négy gyertyát helyeztek el a koszorúra, minden
vasárnapra egyet és ezt gyújtották meg.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS ÉS KÓRUSHANGVERSENY
Advent harmadik vasárnapján a református gyülekezet gyújthatta meg a városban
felállított koszorú harmadik gyertyáját. A Kossuth téren a szülők által felajánlott
süteményt is árultak, melynek bevételét Dóczi Máté javára ajánlott fel a gyülekezet.
Ugyanezen a napon rendezték meg a Karácsonyi jótékonysági kórushangversenyt,
melyen fellépett iskolánk két együttese is. A Tanári Kórus önálló műsorral lépett a
dobogóra, míg a Zengő gyermekkar a Szent Erzsébet iskola kórusával összevonva mutatta be idei programját. A Tanári Kórus az elmúlt 10 évben mindig, az összevont
gyermekkórus 8. alkalommal énekelt és varázsolt az idei adventbe is meghitt pillanatokat a többi fellépővel közösen. A hangverseny az összkarral zárult, ahol a fúvószenekar vezetésével immár 31. alkalommal csendült fel a legismertebb karácsonyi dallamok.
A tanári kórus az adventi vásáron is fellépett, karácsonyi egyházi énekekből valamint
közismert dalokból összeállítottműsorral szerepelt. Képünk a Megyeházán készült.

DIÁKJAINK DEBRECENBEN
Az országos református tanulmányi versenyen nagyon szépen szerepeltek diákjaink.
Eredmények:

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY:

Őze Virág - Bartha Levente I.

hely (fk.: Négyesi Judit és Horvát József). BIBLIAISMERET―JÉZUS
Zalán - Ökrös Zénó 3. hely (fk. Varga Emília).
Péter 3. hely (fk. Dimákné Sebők Veronika).

NÉMET NYELV:

CSODÁI:

Farkas

Simon Anna - Kálló László

KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY:

Kis-Hajdu

Janka - Sipos Adél - Vigh Simon 4. hely (fk. Varga Emília és Almásiné Szaszkó Edit).
RAJZ:
LAT:

Gulyás Adrián 4. hely (fk. Izbékiné Csige Hajnalka).

IRODALOM, KÖNYVTÁRHASZNÁ-

Kovács Balázs - Biácsi Kristóf 7. hely (nyolcadikosok között!) fk.: Antalné Koncz

Éva és Tomcsányiné Lucz Szilvia.

NÉMETÜL VERSENYEZTEK
A Klauzál iskola adott otthont a Területi Német Szépkiejtési Versenynek, melyen
3-3 tanuló vehetett részt évfolyamonként 6-8. osztályig. A tanulók először egy általuk
hozott szöveget olvastak fel németül, majd az idegen szöveg olvasása következett.
Tanulóink az alábbi eredménnyel térhettek haza: Simon Alma (6.a) 1.; Vidovenyecz
Adél (6.b) 2. helyezés. Nagy Mirtill Virág (7.b) 4.; Török Luca (7.b) 5.; Kovács Balázs
(7.b) 6. helyezés. Szín Panna (8.a) 3.; Vígh Dorina (8.b) 5.; Bodri Csenge Emma (8.a) 6.
helyezés. Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika.

EMLÉKVERSENY
A gimnáziumban ismét megrendezték a Horváth Mihály Emlékversenyt. A 7. és 8.
évfolyam tanulói több területen mérhették össze tudásukat, tanulóink kiemelkedő
eredményeket értek el.
ANGOL

NYELV:

Prievara László (7.a) 2. hely Fk: Lőrincz Edit. László Csongor (8.a) 1.

hely, Bartha Levente (8.b) 6. hely. NÉMET

NYELV:

Balog Vanda (7.b) 4. hely; Bartha

Levente (8.b) 1. hely, Kálló László Péter (8.a) 2. hely. Fk: Dimákné Sebők Veronika.
SZÖVEGÉRTÉS: Szin Panna (8.a) 1. hely. SZERETEK

GONDOLKODNI:

Kovács Róbert (7.a) 1.

hely, Bartha Levente (8.b) 1. hely. Fk: Horvát József.

A LEGKISEBBEK MESÉLTEK
Idén november 16-án került sor a városi mesemondók megmérettetésére. Mindkét
első osztályban lelkesen készültek a gyerekek,
mesét választottak, tanultak. Végül az iskolai
fordulót követően hárman, Kozák Borka, Magyar József és Berényi Dóra (1.b) (fk: Bucskó
Mónika) jutottak a városi versenyre.
Az 1.-2. osztályos korcsoportban 16 kisdiák
mesélt a zsűri előtt, akinek nehéz feladat volt
a nyertesek kiválasztása. Végül a versenyen
Kozák Borka (1.a), első, Magyar József (1.a) a
2. helyen végzett tanulóink közül, így iskolánkat ők képviselték a megyei mesemondó
versenyen. (képünkön) Felkészítő tanítójuk: Molnárné Bodnár Henrietta.

KÖZÉPPONTBAN A TERMÉSZETTUDOMÁNY
November 29-én az iskola négy nyolcadikos tanulója: Őze Virág, Bodri Csenge,
Bácskai Laura és én, valamint tanárunk, Horvát
József kíséretében a csongrádi Batsányi János
Gimnáziumba látogattunk, ahol a komplex természettudományi versenyen vettünk részt. A szívélyes fogadtatás és a hivatalos megnyitó után a
diákoknak gyakorlati fizika, kémia, valamint biológia feladatokkal kellett szembe nézniük, melyek ha nem is hibátlanul való – megoldását mind élvezték. Míg az iskola tanárai munkáinkat értékelték,
a diákokat uzsonna és játékos vetélkedő várta. Csapatunk, a CuTe a második helyezettként térhetett haza az eredményhirdetés után.

Bartha Levente (8.b)

TÉLI TÖRTÉNET
Iskolánk alsós tanítóival még szeptemberben úgy határoztunk, hogy belevágunk a
Téli történet megjelenítésébe. A kezdeti nehéz lépések megtétele után ötletek sziporkáztak, fürge ujjak művészi díszletet alkottak, jelmezeket varrtak, sőt megszületett egy dalszöveg, összeszerkesztődtek a zenei betétek. Tizenhetünk összedolgozása
felemelő volt! Mikuláskor, az első bemutatón a „mi-érzés” meghatottsággal töltött el
bennünket. A tanítványaink tetszésnyilvánítása, kedves szavaik elfeledtették velünk a
nehézséget, a fizikai fáradtságot. Mindezt újraélhettük a Suliváró alkalmából is, leendő elsőseink és szüleik előtt.

Almásiné Szaszkó Edit

SÁRKÁNYOS SZÍNHÁZI KALAND
Már most, elsősként bérletet váltottunk a Békéscsabai Jókai Színházba. Az első
előadás november 8-án volt. Már a buszon izgatottan találgattuk, vajon milyen lesz a
nagy színház és az előadás. Izgalmasnak ígérkezett a színdarab már a címe hallatán is:
Sárkány a szekrényben. A gyerekeket és minket, tanítókat is elvarázsolt a díszletek
sokasága, a zene, és a sok modern technika, amit a rendező megtervezett, hogy elkápráztassa a nézőket. A picik tátott szájjal nézték az előadást, együtt nevettek, izgultak a szereplőkkel. Már alig várjuk a második előadást!

1.a osztály

MESEVETÉLKEDŐ
A tiszakécskei Országos Mesemondó, Meseíró és Kézműves Találkozón elért eredmények:

KÉZMŰVES VERSENY :

Bakai Lilla, Böszörményi Alíz és Sipos Adél (4.a) Arany

minősítés. (fk.: Varga Emília). MESEMONDÁS: Törőcsik Laura (5.b) ezüstminősítés (fk.:
Vanó Éva). Meseírás: Szabó Liza
(3.a) Arany minősítés (fk.: Izbékiné Csige Hajnalka). Meseírás: Nagy Afrodité Napsugár
(8.b) Ezüstminősítés. (fk.: Farkas
Márta). Az erős mezőnyben szépen szerepelt még: Jernei Dorka
(2.b) (fk.: Cseh Lajosné); Almási
Ivett (4.b) (fk.: Czibulya Anita);
Dubi Lara (3.b) (fk.: Almásiné
Szaszkó Edit); Ökrös Zénó (4.a)
(fk.: Varga Emília).

OSZTÁLYONKÉNT GYŰJTÖTTÜK A PAPÍRT!
Szeptemberben rendeztük meg az iskolai papírgyűjtést. Az alsó és felső tagozatos
diákok az újságok mellett kartonpapírt és PET-palackot is hozhattak az iskola udvarán
felállított konténerekbe. Összesen 15 tonna újrahasznosítható hulladék gyűlt össze.
Az osztályok között versenyt a 6.a nyerte 1745 kg-mal, majd a 4.a végzett 1672
kg-mal, a 3. helyen az 5.b osztály végzett 1454 kg-mal.

AMIT MÁR MINDENKI VÁR…
A téli szünet december 23-tól 2020. január 3-ig tart. Az utolsó tanítási nap december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). A szünet
után A héttel folytatjuk a tanulást. Az I. félév 2020. január 24-ig tart.

MÁRTON NAPI SÜTÖGETÉS AZ ÓVODÁBAN
November 11-én a második óra után a Kemence Klub tagjai biciklivel indultak a Farkas Antal utcai Óvodába. Az óvó nénik és a gyerekek már vártak minket.
Kézmosás után neki is láttunk a Márton-napi kiflik elkészítésének! Kimértük a lisztet, beleszórtuk az élesztőt meleg vízzel és cukorral együtt a tálakba. A kis ovisok
nagyon érdekesnek találták, ahogy az élesztőgomba dolgozni kezd! Ibolya néni segítségével összedolgoztuk a tésztát, majd dagasztani kezdtük. Ezt a gyerekek is kipróbálhatták. Mindenkinek jutott a tésztából egy kis gömb. Ezután, igaz nyújtófa nélkül,
megkezdtük a tészták kinyújtását a gyerekekkel. Mindenki nagyon ügyesen dolgozott!

Egy kis szünet után előkerült az illatos libatöpörtő is, megkentük vele a tészták tetejét. Amíg az ovisok lepihentek, addig mi elosztottunk minden tésztát 8 részre, ezeket
feltekerve megszülettek a kiflik, amik már csak arra vártak, hogy megsüthessük őket!
A csoport minket is megvendégelt egy finom Márton-napi libazsíros kenyérrel, töpörtővel és teával! Ezután elbúcsúztunk és elindultunk vissza az iskolába.
Nagyon jól éreztük magunkat, tavasszal itt az iskolában látjuk vendégül az ovisokat
húsvéti kalácssütésre!

Tomcsányi Péter (7.a)

ADVENT IDEJÉN
Idén is Kunhegyesen járt kicsi, ám lelkes csapatunk az országos adventi szavaló- és zsoltáréneklőversenyen. Minden évben
várjuk ezt az alkalmat, hiszen advent idején szívmelengető élmény hallgatni a verseket, énekeket. Idén sem jöttünk haza díj
nélkül! Kozák Borka (1.a) a 2. helyezést érte el. Felkészítő tanítója: Molnárné Bodnár Henrietta.

RÁKÓCZI ÉS KORA
A mi iskolánkból is indultak 8.-os diákok a csongrádi Batsányi János Gimnázium
humán tanulmányi versenyére. A téma II. Rákóczi Ferenc élete és a szabadságharc.
Elsődleges feladatként egy ppt-bemutatót kellett készítenünk, ami igazán izgalmasnak bizonyult számunkra. Mi Mikes Kelemen életét ismertettük. A versenyzőknek
több állomáson kellett megmutatniuk, mit is tudnak. Teremről teremre haladtunk, ahol
különböző típusú feladatokat oldottunk meg. Talán a legérdekesebb az volt, amikor
számadatokat kellett megtippelnünk. Ez a verseny inkább a jó hangulatról, mint a kemény feladatlap kitöltéséről szólt. Közelebbről megismerhettük az iskolát, sőt még
elballagott diáktársakkal is találkoztunk! Az eredményhirdetésen mindenki kapott
ajándékot, bronzminősítésben a Bodri Csenge – Szin Panna – Pataki Lili és Szabics Málna (8.a); ezüstminősítésben a Vigh Dorina – Szunyi Lilla – Márton Bella és Remzső Lara
(8.b) alkotta csapat részesült.

CSALÁDI VASÁRNAP
Minden hónap első vasárnapján családi
vasárnapra várja a református gyülekezet
a hívőket. Ezen a vasárnapon az iskola
diákjai szolgálnak. Novemberben az 5.a
osztály a halottak napjához kapcsolódóan
foglalta össze a gondolatait, megemlékezve elhunyt testvéreinkről. Decemberben
az advent jegyében a gyerekek verset
szavaltak és zsoltárokat énekeltek.

Remzső Lara (8.b)

JÁTÉKOSAN NÉMETÜL
A Koszta József iskola ismét
megrendezte Területi Játékos
Német Nyelvi Versenyét. A tanulók 3 fős csapatokban különböző
érdekes feladatokon keresztül
mérhették

össze

tudásukat.

Iskolánk két csapata szép eredménnyel térhetett haza. A Bodri Csenge – Kálló László Péter – Szin Panna tanulókból
álló csapat az 1. helyen, míg a Bácskai Laura – Bartha Levente – Simon Anna alkotta
csapat a 2. helyezést érte el. Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika.

KARTONBÓL HÁZ
A rendhagyó technika óra témája a tervrajz és a kivitelezés volt. Szerzett ismereteinket egy karton házban kellett bemutatnunk. Hármas, négyes, vagy páros feladatnak
néztünk elébe. A legtöbben összegyűltek, úgy dolgoztak. Valaki a nappalit, volt, aki a
hálót és a fürdőt készítette. Mindenki szép és érdekes munkát adott ki a kezéből.
Voltak, akik egyszintes házat készítettek, de akadtak olyanok is, akik megpróbálkoztak
a többszintes épülettel. Fantáziadús munkák készültek. Hétfőn nagy volt a csodálkozás
egymás művét nézegetve! Kemény, fárasztó munka volt minden csapat számára, de a
lényeg, hogy jól éreztük magunkat!

Baranyi Lili 4.a

EGYHÁZI NÉPÉNEKVERSENY
Az idén iskolánkban volt a verseny helyszíne. Egyedülálló
ez a rendezvény az országos versenyek sorában, mert katolikus és református felekezetű iskolákból várjuk a versenyzőket, katolikus és református kötelező énekekkel és 3 saját
felekezet szerinti énekkel. Ezekből a zsűri által kiválasztottat kell elénekelnie a versenyző(k)nek. Különlegesség az is,
hogy 1-12. évfolyamig fogadjuk a jelentkezéseket. Az idén 26
nevező

iskolából

gyermeket

110

regisztrál-

tunk az egyéni és a páros versenyben.
Iskolánkból 1 szóló nevező volt, Kalapos
Szonja (4.b) (képünkön), aki kategóriájában 2.
helyezést ért el. Nyíri Dániel volt a felkészítője.
A páros versenyben Ponicsán Réka Borsika és
Varjú Mariann (6.b) kettőse 2. helyezést ért el,
Nyíri Csongor és Szarka Nándor (6.a) (képünkön)
énekét különdíjra érdemesnek találta a zsűri.

KISS BÁLINTRA EMLÉKEZVE
Kiss Bálint, iskolánk névadója december 9-én látta meg a napvilágot 1772-ben
Vésztőn, de akkoriban még Kis-ként írták a nevét. Ebből az alkalomból a 8.b osztály a
temetőben lévő felújított
sírnál emlékezett a névadó
iskolaalapító

lelkészre.

Szunyi Lilla és Vigh Dorina
néhány

mondatban

összefoglalta
érdemeit,

és

Kiss

Bálint

méltatták

máig kiható tetteit. Remzső
Lara

imádságában

adott

hálát tevékeny életéért.
FM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
A gyermekkönyvtárban december elején rendezték meg a könyv- és könyvtárhasználati vetélkedőt. Az iskolások 3 korcsoportban mérhették össze tudásukat. Nevezni
egy feladatlap megoldásával lehetett, és a legjobb megfejtőket hívták be a városi
vetélkedőre. Az előző évekkel ellentétben most nem az olvasóteremben kellett könyveket keresni, hanem a Magyar Értelmező kéziszótárból kellett szavak jelentését
megtalálni. Volt egy katalógusos feladat, amit a számítógépen oldottunk meg, és volt,
amikor a választ a kölcsönzőteremben kerestük.
EREDMÉNYEINK: 5-6. o.:Varjú Mariann és Ponicsán Réka Borsika (6.b) 1. hely; Czibolya
Kevin és Szarka Nándor (6.a) 2. hely, 7-8. o.: Kornyik Tímea és Péter Vivien (7.a) 3.
hely. A diákok felkészítő tanára: Antalné Koncz Éva.

Csákó-Balogh Vera (8.b)

FUTSAL LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA
Egy csapatunk képviselte iskolánkat a foci tornán. Csapatmérkőzéseket mind megnyertük, így elsőnek jutottunk tovább az elődöntőbe. Eredmények: Kiss B. ― Deák: 8:2,
Kiss B. ― Klauzál: 2:0, Kiss B. ― Szent Erzsébet: 1:1. Az elődöntőt Fábián ellen elvesztettük 5:1-re. A 3. helyért a Szent Erzsébet csapatával játszottunk, melyet megnyertük 3:0-ra. 3. helyen végeztünk 7 csapat részvételével.

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA
Iskolánk csapata remekül szerepelt a városi versenyen. Az alábbi érmes helyezéseket értük el: Csernus-Lukács Dóra (2.b) 50m gyors 2. és 50m hát 1. hely, Kis-Hajdú
Sámuel (2.a) 50m hát 3. hely, Horváth Noel (4.a) 50m gyors és 50m mell 1. hely. Tóth
Emese (5.b) 50m gyors és 50m mell 1. hely. Dömsödi Döníz (3.b) 50m gyors 3. hely.
Repka Marcell (4.b) 50m hát 1. hely. Kiss Károly (3.b) 50m mell 3. hely, Katona Norina
(4.a) 50m mell 3. hely. Kálmán Kamilla (5.a) 100m mell 2. hely. Busi Barnabás (8.a)
100m gyors 2. és 100m hát 2. hely, Mácsai Eszter (8.b) 100m gyors 1. és 100m mell 2.
hely. Papp Pongrác (8.a) 100m mell 2. hely. 4X50M

GYORSVÁLTÓ

Kiss Károly, Repka Marcell, Inokai-Tóth Péter. 4X50

1. hely: Horváth Noel,

M-ES GYORSVÁLTÓ

Ivett, Dömsödi Döníz, Katona Norina, Tóth Emese. 4X50

M-ES GYORSVÁLTÓ

nás Lizett, Kálmán Kamilla, Szalai Sára, Tóth Kamilla. 4X50
Busi Barnabás, Papp Pongrác, Arató Csanád, Szűcs Erik.

2. hely: Almási
2. hely: Jó-

M-ES GYORSVÁLTÓ

2. hely:

SZÓKERESŐ - REJTVÉNY
A legutóbbi Szemfüles rejtvényének helyes megfejtése: Fogy a fény,
fogy a nyár, /hideg szél fujdogál,/hideg szél, őszies… /Ősz, ősz ne siess!
Heltai Jenő versének hiányzó sorait beküldők között egy-egy tábla csokoládét sorsoltunk ki, a nyertesek: Molnár-Farkas Szabolcs (2.b) és
Kanfi-Horváth Levente (7.b).
Mostani rejtvényünkben az alábbi szavakat rejtettük el. Keresd meg mindet, majd
a kimaradt betűket fentről lefelé haladva olvasd össze! A megfejtéseket (Kányádi
Sándor versének részlete) Saci néni gyűjti a cipősdobozban.
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JÓTÉKONYSÁGI EST
A Kiss Bálint Református Iskoláért
Alapítvány 2020. február 1-jén 19
órától rendezi meg XII. Jótékonysági
Estjét. A Megyeháza nagytermében a
8.-os diákok nyitótáncát követően
a Just Showband
játszik.

Vacsora

kínálatában svédasztalos meleg ételek és sütemény
szerepel. Vacsorajegy 6000 Ft-ért
váltható az iskolatitkárnál. Rendezvényünket pártoló jeggyel és tombolatárggyal is támogathatja.

MIKULÁS

Alkotó, kutató, „tudós” diákok
kerestetnek!
Mutasd be a projektet a Tudásvásáron!
Válassz megfelelő formát a projektednek!
(pl. poszter, PP, Prezi, modell, kísérlet)
Regisztrálj a honlapon!
Keresd a tanárodat, add elő az ötletedet!
Keress kutatópartnert,
akivel együtt dolgozhatsz!
Olvass hozzá, kutakodj a
könyvtárban és az
interneten!
Gondolkodj érdekes témákon!

FOCI KUPA

A már hagyományos Mikulás focin remek hangulatú,
szuper izgalmas mérkőzéseket láthattunk.
EREDMÉNYEK: 5-6. o: 1. School Faktor (6.b), 2. Fijúk FC+2
Girl (5.b), 3. Miki Manó FC (6.a), 4. Hangya Boys (5.a).7-8.
o: 1. Arany Ászok (7.a), 2. Duna-Karezsnye (8.a), 3. TForce (8.b), 4. Feláldozhatók (8.b). A kupát a 6.b és a 7.a
osztály őrizheti egy éven át!

MIKULÁS

ZSINÓRLABDA

A lányok közötti zsinórlabda bajnokságon az ötödikesek, akik még nem régen
tanulták meg a szabályokat, nagyon lelkesen küzdöttek, játszottak.
EREDMÉNYEK: 5-6.o: 1. Szuper Pandák (6.a),
2. B6 (6.b), 3. Tigrisek (5.b) 4. Bomba Girl's (5.a). 7-8. o: 1. Bosszúálló (8.b) 2. Nindzsák (8.a), 3. Zsivány hetes (7.a), 4. Tele tubbik játszanak (7.b).

KARÁCSONYI TÖRTÉNET
A szombati munkanapon, december 14-én
színi előadásban volt része a felső tagozatosoknak. A szarvasi Benka Gyula Evangélikus
Angol Két Tanítási nyelvű Általános Iskolában
15. éve működik a színjátszó csoport, melynek
tagjai az iskola diákjai. Nem először voltak
nálunk, hiszen tavaly a tavaszi modulhéten már
játszottak a díszteremben, akkor Jézus történetét vitték színpadra egy római katona
szemszögéből mutatva meg azt.
Most Pál apostol utolsó napjait láthattuk a gyerekek előadásában. Megelevenítették, hogy Néró római császár idején miként üldözték a keresztényeket, és tették őket
felelőssé azért, amit nem követettek el. Pál apostol, aki korábban Saulként tagadta
Istent, a börtönben lediktálja tanításait Lukácsnak, az orvosnak. Ennek legfontosabb
gondolata, hogy „A szeretet nem szűnik meg soha”. (Pál levele a korintusiakhoz 13.8)

A HÍREK KÖZÖTT
Iskolánk honlapja (http://szentes.kissbalint.hu/joomla/) rendszeresen beszámol az
iskolai életről, versenyekről, különböző programokról. Itt sok-sok fénykép is felidézi
az eseményeket, a sikereket, a közös élményeket. Sok-sok írás jelenik meg rólunk a
város médiafórumain is, ezekből rendszeresen teszünk közzé sajtószemlét.
A

megújult

a

Facebook

oldalon

is

olvashatják

a

friss

híreket

https://www.facebook.com/kiss.balint.reformatus.iskola címen lehet nyomon követni.

OVISOK FUTÓVERSENYE
Gyönyörű napsütéses októberi időben rendeztük meg az I. ovis emlékfutásunkat.
Hat óvodából 204 gyermek startolt el a salakos futópályán, ahol az 517 méteres (emlékezve a reformáció 1517-es évére) távot 3 évestől a 7 évesig mindenki sikeresen teljesítette.

Örültünk,

hogy

a

gyerekek

szívesen

futottak,

és hogy nem csak a
leendő
vettek

elsősök
részt

a

Suliváró első állomásán. Győzteseket
is hirdettünk a fiúk
és lányok között.
Lányok eredményei: 1. Horváth Lili Szonja (Mátéffy óvoda); 2. Kiss Emma (Nyolcszínvirág Óvoda); 3. Szebeni Anna (Szent Anna óvoda). Fiúk eredményei: 1. Szabados
Konrád (Apponyi téri óvoda); 2. Vida Patrik (Nyolcszínvirág Óvoda); 3. Orosz Bernát
(Szent Anna óvoda).

REFORMÁCIÓ FUTÁS
Az őszi szünetet megelőzően ismét
közös futásra hívtuk a város felsőseit a
reformációra emlékezve. Luther Márton
1517. október 31-én tette közzé az egyházat megújítani kívánó tételeit, az eseményhez kapcsolódóan 1517 méter volt a
táv. Az egyéni eredmények mellett az
összetett versenyben is győztest hirdettünk, a Vándorkupát egy évig őrizheti az iskola. EGYÉNI

EREDMÉNYEK:

2008. lány: 2.

Szalai Sára (6.b), 3. Tóth Kamilla (6.b); 2008. fiú: 1. Bertus Máté (4.a); 2007. lány: 1.
Bottyán Boglárka (6.b), 2. Simon Alma (6.a), 3. Kozák Míra (6.b); 2007. fiú: 1. Őze
Csanád (6.a); 2005. lány: 1. Őze Virág (8.a).
CSAPATVERSENYben a következő eredményeket érte el iskolánk: 2008. lány: 1.; 2008.
fiú: 2.; 2007. lány: 1.; 2007. fiú: 3.; 2006. lány: 2.; 2005. lány: 1.; 2005. fiú: 3.

Kiss Bálint Református Általános Iskola
Szentes, Kossuth tér 2.
Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor
megjelenik 2 havonta 500 példányban

