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 AJÁNLÓ 
Vidám lakomák, bálok, mulatságos ünnepélyek jellemzik a 

farsangot, vagyis a vízkereszttől (január 6.) hamvazó-

szerdáig (február 18.) tartó időszakot. Ilyenkor kötele-

ző a jókedv, a szórakozás! Így volt ez iskolánkban is, hiszen két nap is tar-

tott a farsangi móka tornateremben. Aki csak tehette, beöltözött maska-

rába, parókában, álarcban táncoltunk, vigadtunk! A farsangi eseményeket is 

felidézzük mostani lapszámunkban, s még most sem késő megtanulni, hogyan 

készül az igazi farsangi fánk!  

Várhatóan áprilisban lesznek az első osztályosok beíratása az általános 

iskolákba. A leendő elsősök szüleinek is szeretnénk segítséget nyújtani 

ezért közzé tesszük a legfontosabb tudnivalókat!  

 

SULIVÁRÓ 
Ismerkedős, foglalko-

zásokra várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskolánkba.  

Március 1-jén, vasárnap 9.00 órától gyermek-istentisztelet lesz a díszteremben.  

A nyílt órákat március 17-én kedden és március 18-án szerdán 8.00 órától  

tekinthetik meg.  

Az induló első osztályok tanítói: 

1.a Baranyiné Kósa Ágnes és Molnárné Bodnár Henrietta 

1.b Bucskó Mónika és Vidovicsné Szamosi Csilla 



ISKOLAI BEIRATKOZÁS 

A beiratkozás időpontja még nem ismert, várha-

tóan áprilisban lesz. A korábbi évek tapasztalata 

alapján iskolánkat már az első nap felkeresik a leendő 

első osztályosok szülei, ezért a leadott igénylőlapok 

alapján az első napra adunk beiratkozási időpontot. 

Az igénylőlap az iskola honlapjáról tölthető le.  

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal:  

 a személyi igazolványukat  

 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát  

 a gyermek lakcímkártyáját  

 a gyermek TAJ kártyáját 

 az eredeti óvodai szakvéleményt  

 a diákigazolvány kiállításához a Szentesi Kormányhivatal okmányirodában igé-

nyelhető NEK azonosítót és 1.400,- forintot 

 a mindkét szülő (vagy hivatalos gondviselő) által már kitöltött és aláírt szülői 

nyilatkozatot a felügyeleti jogról.  

 Amennyiben a gyermekük megkeresztelése az igényfelmérő lap leadása után 

történt meg, akkor kérjük, hozzák magukkal a keresztelési emléklapot is! 

Iskolánk beiskolázási körzete Szentes és vonzáskörzetébe tartozó települések.  

 

KISS BÁLINT NAPOK 

március 23. 14 óra: Fizikai-kémiai kísérletek - dr. Róka András (ELTE) előadása  

március 24. 8. óra: Nyílt tanítási órák a szülők számára minden osztályban (1.-2. óra) 

13. óra: Kiss Bálint sírjának megkoszorúzása a Szeder temetőben 

   15 óra: Kiss Bálint Emlékkötet és a Húsz — Év ― Könyv c. könyv bemutatója 

március 25. 14 óra: Zeneiskolás diákjaink hangversenye  

március 26. 16 óra: Szülők Akadémiája – Bacsa Erzsébet iskolapszichológus előadása 

március 27. 14 óra: Látványos kémia – Árus Dávid (SZTE) kísérlet bemutatója 

 

TÁMOP-OS RENDEZVÉNYEINK  
március 30. 12.30: Idegen nyelvi témanapok. Modulnapok 1. 

március 31. 14.30: Iskolai rajzpályázat kiállításának megnyitója. Modulnapok 2. 

április 1. 12.30: Egészségnap. Modulnapok 3.



ÚJ LELKÉSZ  

A GYÜLEKEZET ÉLÉN 
 

Új lelkész szolgál a Nagytemplomi 

Református Egyházközségben. 

Fehér Csaba református lelkipász-

tor, vallástanár (képünkön) Debrecenben 

született, az iskoláit is ott végezte. 18 

évesen jutott hitre, és ezzel együtt 

arra az elhatározásra, hogy lelkész 

lesz, ezért jelentkezett a debreceni 

Református Teológiai Akadémiára, amit 

1995-ben jeles eredménnyel végzett el.  

Először egy Borsod megyei kis falu-

ban szolgált 14 évig, majd tábori lelkész 

lett a debreceni Bocskai István Könnyű-

lövész Dandárnál, ahonnét kétszer fél-

fél évet töltött a békefenntartó misz-

szió tagjaként Koszovóban is.  

Ezután, mint családgondozó-lelkész, 

néhány évig hátrányos helyzetű felnőt-

tekkel és gyerekekkel, valamint házas-

pár terápiával foglalkozott. 2011-től a 

békési gyülekezet beosztott lelkésze, a 

helyi református gimnázium ifjúsági 

lelkésze és vallástanára.  

 

Szentesen ez év január 15-től látja el a 

helyettes-lelkészi teendőket.  

 

Megváltozott a Lelkészi Hivatal működés ideje és helye. Ezentúl a Fehérház első emeleti irodájá-

ban lehet az egyházzal kapcsolatos ügyeket intézni. Hivatali órák: kedd: 10-12 és 15-16 óra kö-

zött, illetve vasárnap délelőtt közvetlen az istentisztelet után. Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 5. 

Telefon: 30/ 66-82-773 e-mail: szentes-nagytemplom@reformatus.hu 

 

FOGADÓÓRA 

Iskolánk tanárai március 3-án kedden 

16 órától várják az érdeklődő szülőket. 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

Istentisztelet: Minden vasárnap 10 

órakor a református nagytemplomban. 

Az alkalmakon Fehér Csaba lelkipásztor 

szolgál.  

Bibliaóra: Keddenként 17 órakor az 

iskola 4-es termében.  

Gyermek-istentisztelet: Minden 2. 

vasárnap 10 és 11 órakor az iskola dísz-

termében. Alkalmak: március 1., 15., 29., 

április 12., 26., május 10., 24. 

Családi vasárnap: gyerekek szolgálnak 

az istentiszteleten a református nagy-

templomban. Alkalmak: március 8., ápri-

lis 19., május 3. vasárnap 10 óra. 

mailto:szentes-nagytemplom@reformatus.hu


 

A HIMNUSZ NAPJA 

 Kölcsey Ferenc 1823. január  

22-én írta meg a Himnuszt.  

 Ezen a napon emlékezünk azokról, 

akik a magyar kultúrát naggyá tették, 

mert 1989 óta ez a nap a magyar kultú-

ra napja is. Iskolánkban a hetedikesek 

készítettek műsort, melyben szóltak a 

napról, a költőről és a verset megzené-

sítő Erkel Ferencről. A díszteremben a 

szavalat után közösen énekeltük el a 

nemzeti imádságunkat.  

 

 

SOVÁNYÍTÓ PALACSINTA 

A magyar kultúra napja tiszteletére 

prózamondó versenyt rendeztek, me-

lyen Márton Bella Gabriella (3.b) I. 

helyezést ért el Lázár Ervin meséjével. 

Felkészítő tanára Balogh Gáborné.  

 

DOKTORI FOKOZAT  

 A neveléstudományok doktorává 

avatták a Szegedi Tudományegyete-

men iskolánk igazgatóhelyettesét.  

 A doktori cím egy többéves kutató-

munkának az eredménye, melynek során 

dr. Mokbelné Bacsa Éva azt vizsgálta, 

milyen egyéni különbségek vannak a 

hallás utáni szövegértés fejlődésében a 

korai nyelvtanulás során. A tudományos 

fokozat neve a PhD, mely a 

„Philosophiae doctor”, vagyis a ’filozófia 

tanítója’ kifejezés rövidítése. 

 Gratulálunk a cím elnyeréséhez! 

 

TALÁLKOZÓ 

 Január utolsó péntekjén a tavaly 

elballagott nyolcadikosok jöttek hoz-

zánk látogatóba.  

 Elmondták a középiskolájukkal kap-

csolatos élményeiket, tapasztalataikat, 

ezzel is segítve a mostani nyolcadiko-

sokat a továbbtanulásban. Elmesélték 

milyen félévet zártak, milyen tantár-

gyakat, szakmát tanulnak, és azt is, 

hogyan érzik magukat kilencedikes-

ként. Mindannyian megerősítették, jó-

val többet kell most tanulniuk, mint az 

általános iskolában. A záróvizsga nem 

is olyan nehéz, és sokat segített nekik 

az év eleji ismétlésben, ezért ne fél-

jünk tőle! Az is kiderült, egyikük sem 

bánta meg a középiskolai választását.  

Jóna Viktória és Kiss Henrietta

TAVASZI SZÜNET: április 2.– 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda). 



 

CSALÁDI VASÁRNAP 

Február második vasárnapján csa-

ládi istentiszteleten vettünk részt a 

református nagytemplomban.  

Ezen az alkalmon gyerekek, 

szülők és tanárok közösen 

szolgáltak. A második osztá-

lyosok a SZERETET ABC-jét 

mutatták be. Az anyanyelvi 

órákon a tananyag része az 

ABC. Az egyik írás órán a 2. b osztályo-

sok a betűkhöz olyan szavakat gyűjtöt-

tek, amelyeket fontosnak tartanak. 

Szolgálatukon ezt a saját gyűjteményt 

tették közkinccsé, kivetített grafikák-

kal színesítve. Az igehirdetés előtti 

fohászkodást a 2.a és 3.a osztály éne-

kesei énekelték, melybe a gyülekezet is 

bekapcsolódott. Fehér Csaba 

lelkipásztor igehirdetésében 

a vakon született ember meg-

gyógyításáról prédikált. Az 

istentisztelet utáni szeretet-

vendégséget az iskola gyer-

mekkórusa nyitotta meg szép 

éneklésével. Az örömteli találkozás 

beszélgetéssel, teázással, a finom sü-

temények elfogyasztásával zárult.  

 

INFO-VERSENY 

A járási számítástechnikai versenyen 

Teplán Péter (8.a) a nyolcadikosok 

korcsoportjában I. helyezést ért el. 

Felkészítő tanára Niethammer Zoltán. 

MUB 
Március 6-án, pénteken ismét megren-

dezzük országos multimédiás bibliais-

mereti versenyünket, melyre a refor-

mátus iskolák diákjai jelentkezhetnek.

 

PÁLYAVÁLASZTÁS 

 Az iskola végzős tanulói nagy döntés előtt álltak. El kellett dönteniük, melyik 

középiskolában tanulnak tovább.  

 Iskolánk 8.-os diákjai a múlt év novemberében azokat a középiskolákat látogatták 

meg, melyek nyílt napokat hirdettek. Ezeken az alkalmakon általános és szakmai tan-

órákon vehettek részt, így közelebbről is megismerhették az iskolában folyó munkát. 

Az óráknak az is célja volt, hogy a leendő kilencedikeseknek megmutassák, milyen kép-

zési lehetőségek közül választhatnak, ezzel segítve a korántsem könnyű döntést.  

 A nyolcadikosok már leadták a jelentkezési lapokat, melyben átlagosan 3 középisko-

lát jelöltek meg. Legnépszerűbbnek a Közgé, a szentesi és a csongrádi gimnázium bizo-

nyult, de a tervek között szegedi középiskolák is szerepelnek.  

 Mindenki izgatottan várja az áprilist, amikor kiderül, felvették-e az első helyen 

megjelölt középiskolába.                                                                     J. Viki és K. Heni 



 

Vidám lakomák, bálok, mulatságos ünnepélyek jellemzik a farsan-

got. Ilyenkor kötelező a jókedv, a szórakozás! Így volt ez nálunk 

is, hiszen két nap is tartott a farsangi móka tornateremben. 

Az alsós farsang február 4-én 

volt. Heni néni és Zsóka néni 

konferálta fel a műsorszámo-

kat egy házaspárnak öltözve. 

Először az 1.a osztály a sze-

líd vadnyugatba vitt el bennün-

ket, majd az 1.b-sek csiga-

boogie-t jártak. A másodikosok 

ismert meséket dolgoztak fel, a 

hazudozós fabábu, Pinnocchio (2.a) valamint a Tücsök és a hangya (2.b) történetét 

vitték színpadra. 

 A 3. a osztály Táncpárbaja 

után a 3.b-sek kéményseprő-

ként a kémények között tán-

coltak. A farsangi mulatságot 

az egyiptomi fáraók tánca 

(4.b) és a pizsama-party (4.a) 

zárta.  

 

 

A felsősök farsangja most is na-

gyon vidám hangulatban telt.  

Az egész műsort keretbe foglalta a 

két takarítónő, Pannika és Mancika, 

(azaz Ibolya néni és Éva néni), akiknek 

az orosz vendégművészek (8.a) megér-

kezése előtt fel kellett volna takaríta-

niuk a színpadot. Ám ezt ők mégsem 

tették meg.  

Takarítás helyett a főnök szobájá-

ban meg nézték a Doboztrollok (5.a) 

előzetesét, vagy filmeztek: Sztárok a 

kifutón (7.a), Hair (8.b), vagy éppen 

tévéztek a 7.b csatornán. Meghallgat-

ták Sanyi bácsi meséjét, melytől a rosz-

szalkodó buta robotok megjavulnak 

(5.b). Szemtanúi voltak egy sakkjátsz-

mába, a fehérekés feketeék táncának 

(6.b), vagy korokon átutazva táncolhat-

tak. (6.a).  

Az előadás végét a „főnök” (igazgató 

bácsi) haragja jelentette, amikor lelep-

lezte a takarítónőket, mert a délutánt 

végig szórakozták.  



 

Az osztályprodukciók után 

a tombolahúzás következett. 

A legizgatottabban várt ese-

mény a webkamera, valamint 

az 1 napos igazgatói szünetek 

kisorsolása volt.  

Hatalmas bulival zártuk a 

napot, a tornateremben dü-

börgött a zene és mi nagyon 

jót ugráltunk rá!                                                                                       Berezvai Anna 

 

FARSANGI FÁNK 
A farsangi fánk titkáról 
faggattuk Mihály Fe-

rencné tanárnőt.  

- Milyen a jó fánk? 

- Egy jó fánk jól át van 

sütve, nincs megégve, 

szalagos, ízletes, sütés 

után nem esik össze, 
megtartja formáját.  

Gitta néni még azt is 

elárulta, hogy mire figyeljünk oda a 

fánk készítése közben.  

- Akkor álljunk neki 

fánkot készíteni, ha 

van elég időnk, mert a 

siker egyik titka a jól 

kidolgozott, kelesz-

tett tészta. Ehhez 
pedig idő kell. A helyi-

ség, ahol dolgozunk, ne 

legyen hideg és huza-

tos, mert „megfázik” a 

nyers tészta. Fontos, 

hogy mindig jó minőségű és friss alap-
anyaggal dolgozzunk. 

GITTA NÉNI FÁNKJA 
Hozzávalók: 1kg liszt, 14 dkg vaj vagy margarin, 7 tojás sárgája, 5dl tej, 2 mokkáska-

nál só, 14 dkg cukor, 5 dkg élesztő, olaj a sütéshez, és lekvár, porcukor az ízesítéshez 
Elkészítése: 1 dl langyos tejben 1 mokkáskanál cukrot elkeverjük, ebbe morzsoljuk az 

élesztőt. A maradék tejet is meglangyosítjuk, belekeverjük a sót és a cukrot. A lisztet 

keverő tálba szitáljuk, mélyedést készítünk, ebbe tesszük a megkelt élesztőt és a 

többi hozzávalót a vaj kivételével. Fakanállal összekeverjük, majd hozzácsurgatjuk az 

olvasztott vajat. Addig dagasztjuk a tésztát, míg hólyagos nem lesz. Ekkor lefedve a 

tálat, kelni hagyjuk langyos helyen a tésztát. A megkelt tésztát vékonyan megolajozott 

gyúródeszkára tesszük, olajos tenyérrel kétujjnyi vastagra nyújtjuk, majd kiszaggat-

juk. Kelni hagyjuk egy picit, majd forró olajban kisütjük. A megsült fánkot porcukorral 

vagy lekvárral tálaljuk.                                                     Jóna Viktória – Kiss Henrietta 



 

KÖZGÉS VERSENY  

Csapattársaimmal, Lantos Csillával 

és Szabó Krisztinával azért indultunk 

el a Boros Sámuel Szakközépiskolába, 

hogy részt vegyünk egy egészséggel 

kapcsolatos versenyen.  

Amikor megérkeztünk, lefényképez-

tek bennünket, majd kaptunk magunk 

mellé egy kilencedikes mentort. Ő veze-

tett el a különböző helyszínekre és a 

feladatokban is segített nekünk. Egy 

rövid megnyitó után indult a verseny, 

egyszerre 7 különböző helyszínen. Vé-

gigjártuk a feladatállomásokat az an-

goltól a matekig, majd bemutattuk az 

előzetesen elkészített egészséges 

életmódról szóló prezentációt. A nagy 

meglepetés még ez után következett! A 

csapat két tagja - a 3. tag útmutatója 

alapján - bekötött szemmel készítette 

el a Raffaelló golyókat. Finom volt!  

Az eredményhirdetést szerencsére 

végigizgulhattuk, hiszen az utolsó he-

lyezettel kezdték. Nagyon meglepőd-

tünk, de még jobban örültünk az első 

helynek és a fényképünkkel díszített 

oklevélnek!                Dudás-Szabó Kata 

 

SZÖVEGÉRTÉS NÉMETÜL  

Hat iskola 50 tanulójának részvé-

telével rendeztük meg az immár ha-

gyománnyá vált Területi Német 

Nyelvtani és Szövegértési Versenyt. 

A nyelvtani teszt kitöltése után a 

tanulók egy szövegértést mérő feladat-

lapot töltöttek ki. Az eredményhirdeté-

sig a versenyzőket Gitta néni finom 

süteményeivel vendégeltük meg. Tanuló-

ink az alábbi eredménnyel végeztek:  

5. évfolyam: Vígh Doris Zorka (5.a)  

1. hely, Székely Csenge (5.a) 3. hely.  

6. évfolyam: Dimák Patrik (6.b) 3. hely. 

7. évfolyam: Gyarmati Ármin (7.a)  

1. hely, Gazsó Rebeka (7.a) 3. hely,  

8. évfolyam: Czékus Petra (8.a) 2. hely. 

Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők 

Veronika 

 

SZÉPOLVASÓ VERSENY 
A területi Kazinczy Ferenc szép magyar beszéd versenyt Nagymágocson ren-

dezték meg, ahová a Szentes és környéki településekről érkeztek a szépolvasók.  

Iskolánkat Várdai Janka (5.b), Cseh Gerogina (6.b), Friedl Sára (8.a) és Czékus Pet-

ra (8.a) képviselte. Először egy szabadon választott, majd egy kötelező szöveget olvas-

tak fel a versenyzők. A zsűri több szempont alapján értékelt, így figyelt a helyes 

hangképzésre, tiszta kiejtésre és a jó hangsúlyra. A verseny Kazinczy Ferenc után 

kapta a nevét, aki a nyelvújítás képviselője volt. A szép magyar beszéd verseny elindí-

tója Péchy Blanka volt.                                                                     Sebestyén Szintia  



 

MESÉVEL, NOVELLÁVAL 
Az idén is a mi iskolánk szervezte 

meg a területi prózamondó versenyt, 

melyre a felső tagozatosok jelentkez-

hettek.  

A díszteremben volt a megnyitó, 

majd az 5.-6. és a 7.-8. osztályosok 

külön teremben mondták el a választott 

történetüket. Még a regisztrációnál 

kaptunk egy farsangi álarcos hűtő-

mágnest, amin a sorszámunk is volt 

egyben. Nagyon szép történeteket 

hallottunk. Iskolánkból Gyarmati Lehel 

(5. a) és Jancsovics Dóra (5.a) szere-

pelt velem egy korcsoportban.  

A 7.-8. osztályosok között Táborosi 

Réka (7.b), Fülöp László (7.b) és Hor-

váth–Varga Péter (7.a) versenyzett. 

Amikor mindenki szerepelt, uzsonnát 

kaptunk. Miután jóllaktunk, következett 

a legizgalmasabb: az eredményhirdetés. 

Nagyon izgultam, és hamar kiderült, kik 

lettek a nyertesek. Szerencsére én is 

köztük voltam, második lettem! 

A 7.-8.o osztályosok között Fülöp 

László szintén II. helyezést ért el. 

A felkészítő tanáraink: Tomcsányiné 

Lucz Szilvia, Farkas Márta és Karikó-

Tóthné Puskás Gabriella.  

Rőth Petra 

HATÁRTALANUL 
A hetedik osztályosok április 11-15. között Erdélybe utaznak a Bethlen Gábor Alapke-

zelő pályázatának köszönhetően. A kirándulásra 1.821.000 Forintot nyert az iskola.  

 

FODRÁSZKODÁS, SMINKELÉS 
Az Egészségfejlesztési ismeretek legutóbbi programjában a hajápolással és az 

arcápolással foglalkoztak a résztvevők.  

A meghívott szakemberek, Vargáné 

Ágoston Szilvia kozmetikus, Molnár Dóra és 

Gyurkó-Batyi Diána fodrászok nemcsak 

tanácsokat és ötleteket adtak az ápolt külső 

elnyeréséhez, hanem el is készíttették a 

frizurát, illetve a sminket. A beszélgeté-

sekből kiderült, újra divat a hajfonás, a 

serdülők problémás bőrére is van segítség, 

és a lányok kevesebb sminkje szebb, mint 

erős arcfestés.  

A délután zárásaként 2 db tini arckezelést és 2 db frizurát sorsoltak ki 5000 Ft 

értékben.  



 

SZÍNHÁZ  

A Nemzeti Színházba láto-

gatnak az alsó és a felső tago-

zat diákjai.  

A TÁMOP-os pályázatnak és a 

színház kedvezményes jegyárainak 

köszönhetően a gyerekek jutányos áron 

jutnak el a budapesti előadásokra. Feb-

ruár 27-én 110 alsós kisdiák nézheti 

meg az Egerek című mesejátékot, 

amely a Minden egér szereti a 

sajtot című mese színpadi feldol-

gozása. A felsősök közül 107-en 

március 9-én Petőfi jól ismert 

művét, a János vitéz történetét 

láthatják. A színház ezt az előadását 

ingyenesen kínálta a vidéki egyházi 

iskoláknak, így a gyerekeknek csak a 

buszköltséghez kellett hozzájárulniuk.  

 

MELEGH ISTVÁN KÉMIAVERSENY 

 Iskolánkból öten versenyeztünk. A szegedi döntő előtt már volt egy levelezős for-

duló és egy elődöntő. A döntőben másfél óránk volt a feladatmegírására. Cseppet sem 

voltak könnyűek a számolások, a halmazábrák, de az is gondot okozott, hogy összekös-

sük a feltalálót a találmányával. Az uzsonna után látványos kémiai kísérleteket néztünk 

meg, majd a várva várt eredményhirdetés következett. Majdajk Melinda (7. a) és 

Veszprémi Zsombor (8.b) egyaránt II. helyezést ért el.                          Berezvai Anna 

 

CURIE KÖRNYEZETVÉDELEM 

Február 14-én rendezték meg a Koszta iskolában a Dél-Alföldi Régió területi 

fordulóját. Eredményeink: 3-4.évfolyam: 4. hely: Agócs Vince, Bakai Petra és Rácz 

Luca. Felkészítő: Molnárné Bodnár Henrietta. 5-6. évfolyam: 1. hely: Batta Orsolya, 

Rőth Petra és Tabajdi Kornél. Fk: Négyesi Judit. 2. hely: Dudás-Szabó Dóra, Papp 

Viktória és Tóth Ábel. (képünkön) Fk: Dudásné Deák Judit.  

7-8. évfolyam: 4. 

hely: Dudás-Szabó 

Kata, Lantos Csilla 

és Szabó Krisztina. 

4. hely: Gazsó Rebe-

ka, Bugya Andrea és 

Vangel Erik. Fk: 

Dudásné Deák Judit 

és Négyesi Judit.  



 

KÖTÉLUGRÓK SIKEREI 

A városi sportcsarnok adott otthont a kö-

télugrók Egyköteles Országos Bajnokságának.  

Iskolánk Kötélugró Klubja által rendezett 

verseny egyben válogató is volt a nyári németor-

szági EU bajnokságra. 134 versenyző 5 korcso-

portban mérte össze tudását és gyorsaságát, 

diákjaink nagyszerű eredményekkel büszkélked-

hetnek. A csapat tagjai: Pataki Lili (3.a), Őze 

Virág (3.a), Nyíri Sára (3.b), Csákó-Balogh Vero-

nika (3.b), Rácz Luca (4.a), Podmaniczki Panna (4.b), Varga Dorina (5.b), Varga Márk 

(6.b), Vass Vivien (7.a), Andrikó Noémi (7.b), Kiss Nikolett (7.b), Táborosi Réka (7.b) és 

Varga Máté (8.a). Képünkön a Varga-testvérek. (foto: Szentesi Gyors)                                                       

 

SÍ TÁBOR 

A TÁMOP pályázatnak kö-

szönhetően idén is síelhettünk a Ba-

konyban. Nagy lelkesedéssel készültünk 

a hosszú útra, az eplényi sípályára. 

Szerencsére az idő nekünk kedvezett, 

volt sok hó. Azok is könnyen megtanul-

ták a síelés alapjait, akik most vettek 

először sítalpat a lábukra. Naponta 

kétszer jöttünk le a hegyről, s már a 

libegővel való „utazás” is élmény volt. A 

síelés után forró csokit ittunk. Élmé-

nyekkel és épségben, kéz- és lábtörés 

nélkül érkeztünk haza a 3. nap végén.                         

 Garai-Szabó Lia 

 

TORNÁSZAINK 
Szegváron a jubileumi tornászversenyen vettek részt.  

A II. korcsoportban 9. helyen 

végeztek, a csapat tagjai: Bottyán 

Boglárka (1.a), Csányi Tímea (4.a), 

Lakos Sára (2.b), Nyíri Sára (3.b), 

Őze Virág (3.a) és Rózsa Bettina 

(3.a). A IV. korcsoportos fiúkat 

Horváth-Varga Péter (7.a) képvi-

selte, aki felállhatott a dobogó 3. 

fokára! Felkészítő tanár: Baráthné 

Stefancsik Katalin. (foto: Szentesi Gyors) 



 

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 

Hódmezővásárhelyen rendezték meg a 

Diákolimpia megyei fordulóját, melyen 

iskolánk csapata igen 

szépen szerepelt.  

Érmes eredménye-

ink: Orbán Réka 100m 

hát 1. és 100m gyors 2. 

hely. Kovács Dávid 50m 

mell 3. hely, Mácsai 

Gergő 100m gyors 3. 

hely, Dömsödi Dalma 

100m gyors 3. hely, 

Batta Orsolya 100m hát 

2. hely, Tóth Gyula 

100m gyors 3. hely, 

Lantos Csilla 100m hát 2. és 100m gyors 

3., Dudás-Szabó Kata 100m hát 3. hely. 

4x50m gyors váltó: 2. hely Lantos 

Lili, Mácsai Eszter, Simon Anna, 

Tonomár Nina. (képünkön) 4x50m 

gyors váltó: 1. hely Batta Orsolya, 

Dudás-Szabó Dóra, 

Dömsödi Dalma és 

Kovács Hédi. 4x50m 

gyors váltó: 1. hely 

Mácsai Gergő, Ko-

rom Zsadány, Pász-

tor Milán, Rébeli Sz. 

Benedek.  

A győri országos 

döntőn a megyei 

első helyezettek 

vehetnek részt, így 

Orbán Réka (100m 

hát) és a 4x50m-es gyors váltók tagjai. 

 

 

 
 

Támogatóink: 

 
 

 

 

 

 

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

Megjelent 650 példányban 

 


