
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2015. december-január 

 

 AJÁNLÓ  
„Angyalok húznak a világ fölött. 

Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke! 

Megszületett az Igazság, a Jóság, 

akit úgy vártunk: megszületett végre!” 

Wass Albert 

 

Minden kedves olvasónknak áldott, meghitt 

karácsonyi ünnepeket és nagyon vidám, boldog új évet kíván a SZEMFÜLES! 

 

 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR:    

Téli szünet: december 21.- december 

31. Az utolsó tanítási nap december 18. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási 

nap 2016. január 4. Hétfőn A héttel 

kezdjük a tanulást. 

Az első félév 2016. január 22-ig tart.  

A második félév január 25-én kezdődik.  

Tavaszi szünet: 2016. március 24.-

március 29. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap március 23. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap március 

30. (szerda). 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

ÜNNEPI ALKALMAINK: családi vasárnap 

december 20-án (3. évfolyam). Decem-

ber 24-én 15 órakor, 25-én és 26-án a 

karácsonyi istentisztelet délelőtt 10 

órakor, december 31-én az évbúcsúzta-

tó 17 órakor, január 1-jén az újévi is-

tentisztelet délelőtt 10 órakor kezdő-

dik. Istentisztelet: Minden vasárnap 10 

órakor a református nagytemplomban. 

Bibliaóra: Keddenként 17 órakor az 

iskola 4-es termében. 

http://www.citatum.hu/szerzo/Wass_Albert


 

DECEMBERI JELES NAPOK 

Mi jut eszébe az embereknek a karácsony szó hallatán? Szeretet, család, ajándé-

kok, hó, hideg és persze evés-ivás. A karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, 

nem áll egymagában a téli ünnepek között, egész ünnepsor épül köré. A karácsonyi 

ünnepkör január 6-ig, vízkereszt napjáig tart.  

ADVENT  

András napját követő vasárnap veszi kezdetét az adventi időszak, ami az ünnepre való 

felkészülést jelenti. A szó jelentése: eljövetel, az Úr eljövetele. Négy ünnepi vasárnap, 

s egyéb ünnepnapok, szentek névnapjai tartoznak bele. Ilyenkor készül az adventi 

koszorú, melyre négy gyertya kerül. A négy gyertyát négy vasárnap gyújtjuk meg.  

BETLEHEMEZÉS 

Az egyik legismertebb pásztorjáték, mely Jézus születésének történetét, a három 

királyok látogatását meséli el. A betlehemezők (legények és férfiak) betlehemet visz-

nek magukkal. Ez fából, papírból készült jászol, melyben a szent család figuráit és az 

istállóban fekvő állatokat ábrázolják.  

REGÖLÉS 

A regölés a téli napforduló ősi, pogány kori szokása. Férfiak jártak házról házra, kü-

lönféle népi hangszerekkel kísérték az új évre szóló kívánságverset. A regölésének 

refrénje, a „Haj regö rejtem” az ősmagyar sámánok varázsigéjéből származhat, amit 

révülés közben mondogattak.                                                              Garai-Sz. Lia (7.b) 

 
TOVÁBBTANULÁS 

A nyolcadikos tanulók fontos feladat előtt állnak. Ki kell választaniuk azt a kö-

zépiskolát, ahol a következő négy évben tanulni szeretnének.  

A többség helyi iskolát szeretne választani, de nem kevés olyan is akad, aki a megye 

más városaiban keresi a megfelelőt. A középiskolák nyílt tanítási napokra várták a 

végzősöket, céljuk, hogy megismertessék az intézményükben folyó munkát, a választ-

ható szakmákat, szakmacsoportokat. A választással összefügg a központi felvételi 

vizsga, amit ha sikeresen megírunk, több szegedi gimnáziumba is bejuthatunk. Ezeket 

az írásbeli és szóbeli vizsgákat még a februári jelentkezési határidő előtt rendezik 

meg. A nyolcadikosoknak a felvételin kívül még nagyon sok más teendője is lesz, például 

záróvizsga, kompetenciamérés, ballagás…                                         Berezvai Anna (8.a) 

 



 

LELKÉSZBEIKTATÁS 

Ünnepélyes keretek között avatták fel a Szentes Nagytemplomi Református 

Egyházközség új lelkészét november 28-án. Fehér Csaba év eleje óta megbízott 

lelkészként látta el a feladatát nemcsak a gyülekezetben, hanem iskolánkban is. 

Advent előestjén megtelt a templom ünneplőkkel, akik azért jöttek, hogy részesei 

lehessenek a lelkészi beiktatásnak. Juhász András, a Csongrádi Református Egyház-

megye esperese igehirdetésében kitért arra, hogy a palást a szolgálat egyik jelképe, s 

örömteli, hogy most már a nyájnak van pásztora, pásztornak pedig van nyája.  Ezután a 

beiktatás jelképeként átadták a templom kulcsait és az egyházközség pecsétjét, majd 

egy új palástot ajándékoztak Fehér Csabának. (képünkön – Szentesi Gyors) 

„Az Úr néked annál sokkal többet adhat” /2 Krónikák 25,9b/ Ezzel az idézettel kö-

szöntötte immár az újonnan be-

iktatott lelkész a gyülekezetet. 

Elmondta, azért ezt a bibliai 

idézetet választotta példamon-

datául, mert számára ez a mon-

dat volt az, ami először megérin-

tette, és elkötelezte őt Jézus 

Krisztus mellett.  

Az ünnepi köszöntések után a 

békési gyülekezet tagjaival kie-

gészült tanári kórus zenei kísé-

rettel énekelt. 

 

 
HIMNUSZUNK SZÜLETÉSNAPJÁN 

Január 22-én ünnepeljük nemzeti himnuszunk (nemzeti imádságunk) 

születésének évfordulóját.  

Kölcsey Ferenc 193 évvel ezelőtt, ezen a napon készült el legjelentősebb művével, 

amelyet Erkel Ferenc 1844-ben zenésített meg. A Himnusz 1903-ban vált törvényileg 

is a magyar nemzet himnuszává. 

Január 22-én, pénteken mindannyian erre az eseményre emlékezzünk azzal, hogy az 

első tanítási órát megelőzően elmondjuk a teljes verset, és elénekeljük a nemzeti 

himnuszunkat. Ez a nap egyben a magyar kultúra napja is. 



 

MISSZIÓ NEPÁLBAN 

Rendhagyó áhítaton vettünk részt november 30-án a nagytemplomban. Egy er-

délyi fiatalember filmvetítéssel egybekötve tartott előadást nepáli életéről és a 

hit terjesztéséről.  

― Azt kérte tőlem, hogy ez az 

interjú név nélkül jelenjen meg, 

miért? 

― Ott, ahol én küldetésben voltam, 

a keresztény vallás üldözött vallás. 

Bármilyen írás, fénykép, ami megje-

lenik rólam, vagy társaimról olyan 

kezekbe is kerülhet, akik életről és 

halálról is döntenek. Így is sokszor 

voltunk veszélyben, az egyik falu-

ban például megmérgeztek bennün-

ket, de szerencsére Isten vigyázott ránk.  

― Hogyan lehetett az ott élő emberekkel beszélgetni? 

― Nepálban 318 törzs és nyelvjárás van, de a nepáli nyelvet mindenki megérti. Jézus 

példázatait ők is megértik, így például a magvetőt is. Ezeket a történeteket meséljük 

nekik, mindazt, ami az Újszövetségben olvasható.  

― Milyen az ottani élet, a Himalája kétezer méteres magasságában?  

― Nagyon szegények az emberek, naponta alig jut nekik egy marék rizs, meg kevéske 

zöldség. A földrengés után még a víz is szennyezett lett sok helyen. Nincs orvos, kór-

ház a közelben, egy egyszerűbb vakbélműtétet sem tudnak elvégezni. Érdekes, hogy 

nincs semmijük ezeknek az embereknek, mégis boldogok.  

EMBERSÉGBŐL VIZSGÁZOTT… 

Egyik nap a folyosón tanári ügyeletesek voltunk. Hirtelen feltűnt egy felénk siető nyol-

cadikos tanítványunk, ölében egy másodikos iskolatársával. Elmondása alapján a kicsi 

nagyon megüthette magát esés közben, s ő ösztönszerűen sietett a segítségére. 

Kukovecz Peti most már nem érzi csontjaiban az esés nyomát, de jól esett neki a hatá-

rozott, gyors segítség. Nagyon megható volt számunkra ez a jelenet. Köszönjük  

Györgyi Attila (8.b)! Emberségből kitűnőre vizsgáztál!  

Forrainé G. Sz. Julianna-Almásiné Sz. Edit tanítók

Nepáli gyerekek imára kulcsolt kézzel 



 

EGY NAP DEBRECENBEN 
A Református Iskolák Országos tanulmányi versenyét 19. alkalommal rendezték 

meg Debrecenben. A diákok többféle témakörben mutathatták meg tudásukat, így 

volt környezetvédelmi vetélkedő, rajzverseny és matematikai feladatmegoldás.  

Csapatommal egy műveltségi vetélkedőn vettem részt. A téma irodalmi és törté-

nelmi ismereteket tartalmazott, de kaptunk könyvtárhasználati feladatokat is. Volt 

versfolytatás, időmértékes verselés és költők képeinek felismerése. Történelemből a 

kedvenc témakörömből, a honfoglalás és államalapítás idejéből tettek fel kérdéseket. 

Nemcsak mi, a többiek is szép eredményeket értek el.                        Rőth Petra (7.b) 

EREDMÉNYEINK: Német nyelv: Gazsó Rebeka és Gyarmati Ármin (8.a)  1. helyezés. Ma-

tematika: Szalaji Gábor (5.b) 5. hely, Papp Viktória (7.a) 7. hely, Horváth-Varga Péter 

(8.a) 10. hely. Műveltségi vetélkedő csapatverseny 2. hely, tagjai: Bartucz László (5.b), 

Nyíri Boglárka (6.b), Rőth Petra (7.b) és Berezvai Anna (8.a). Anyanyelvi csapatverseny 

4. hely, tagjai: Balog Vanda (3.b), Őze Virág (4.a) és Nyíri Sára (4.b).  

Környezetvédelmi prezentációs előadói verseny: Tabajdi Kornél (7.b) 8. helyezés. 

Rajz: Nagy Dorka (6.b) 2. hely. Sőrés Vajk (4.b) és Kovács Adrienn (7.a) szintén rajz-

ból szerepeltek eredményesen. 

ADVENTI VERSEK

Kunhegyesen rendezték meg az Országos Református Adventi Szavalóversenyt, 

ahol nagyon sok színvonalas költeményt hallgattam meg az 5-6. osztályosok között. 

Megérintette a lelkemet az ünnep hangulata. A templomban került sor az ünnepélyes 

eredményhirdetésre, ahol kihirdették a legjobbakat. Mindenki dicséretet érdemelt 

teljesítményéért. Fáradtan, de lélekben gazdagodva indultunk haza.       Rácz Luca (5.a) 



 

MESEKALAND TISZAKÉCSKÉN 

November 13-án rendezték meg a református iskolák XII. országos mesetalál-

kozóját. 30 iskola 276 diákja mérte össze tudását e napon.  

A vendéglátó iskola erre a napra igazi mesebirodalommá alakult, így meg sem lepőd-

tünk azon, hogy a folyosón, a tantermekben Hófehérke, Piroska, kismanó, királylány 

vagy éppen egy boszorkány jött velünk szembe. Ez a mesevilág igazán megalapozta a jó 

hangulatot, picit oldott a versengés okozta izgalmon.  

A mi iskolánkat 

14 lelkes diák kép-

viselte a meseírás, 

a kézműveskedés, 

a szépírás és a 

mesemondás kate-

góriájában. A kéz-

műves csapatoknak 

ott kellett elkészí-

teniük egy maket-

tet. A meseíróknak 

többféle Grimm mese szereplőit kellett „összehozniuk” egy általuk írt mese erejéig. A 

szépírók elővették legszebb gyöngybetűiket, s így másoltak le egy szöveget. A mese-

mondók pedig igyekeztek elvarázsolni a zsűrit előadásmódjukkal. Az élményeken túl 

szép sikerekkel tértünk haza. 7 díjat hoztunk el, ezzel is öregbítve iskolánk jó hírét. 

ÍME, A DÍJAZOTTAK: Mesemondás: Kiss Robin (1.a) ezüst-, Bartucz László (5.b) ezüstmi-

nősítés. Meseírás: Tomcsányi Péter (3.a) bronz-, Sőrés Vajk (4.b) bronz-, Jancsovics 

Dóra (6.b) ezüstminősítés. Kézművesek: Bajczár Anasztázia, Bodri Csenge és Vincze 

Dóra (4.a) bronzminősítés, Nagy Dorka, Nyíri Boglárka és Jancsovics Dóra (6.a és 6.b) 

IV. helyezett lett.  

Molnárné Bodnár Henriett 

GALLASZ BÉLA EMLÉKVERSENY 

Október végén rendezték meg a sakkversenyt, melyen iskolánk tanulói szép eredmé-

nyeket értek el. Alsó tagozatos lányok: Dancsó Nóra (3.a) 3,5 pont, Simon Alma (2.a) 

2,5 pont, Magyar Zsófia (3.a) 3,5 pont, Szalai Sára (2.b) 1,5 pont. Alsó tagozatos fiúk: 

2. Vida Nolen (4.b) 4,5 pont, 4. László Csongor (4.a) 3 pont, Piti Péter Pál (1.a) 2 pont. 



 

„CSAK ÉNEKELJ, MERT AZ ÉNEKBEN A SZÍV DOBOG”  

Bárdos Lajos szavaival köszöntötték az Egyházi Népénekverseny résztvevőit is-

kolánkban. Immár hatodik alkalommal rendezték meg a versenyt, melyet 2010-ben 

Nagy János karnagy, orgonaművész indított útjára a katolikus és a református népéne-

kek megismertetésére, bemutatására. Az elmúlt években egyre többen látogattak el 

városunkba az ország különböző részéről, hol a Szent Erzsébet katolikus, hol a refor-

mátus iskolába, hiszen a szervezés joga és a verseny helyszíne évenként váltja egy-

mást.  

Az idén 9 iskolából (álta-

lános és középiskolából 

egyaránt) több mint 90 

énekes jelentkezett, akik 

három korcsoportban, szó-

lóban és csapatban mutatták 

be kötelezően és szabadon 

választott énekeiket.  

Veres-Ravai Réka evan-

gélikus lelkész áhítatában 

arra kérte a gyerekeket, 

hogy ne a zsűrinek, ne a 

tanáraiknak énekeljenek, 

hanem hangjukkal az Istent dicsérjék.  Ezt meg is tették, nagyon szép énekeket mu-

tattak be a résztvevők. A díjazottak – a támogatóknak köszönhetően – értékes aján-

dékokat vehettek át. 

EREDMÉNYEINK:  

I. kcs. szóló (1-4.o.): 3. Molnár Róza (4.b), II. kcs. szóló (5-6.o.): 2. Tonomár Nina Boni-

ta (5.b), I. kcs. csoportos (1-4.o.): 2. Kálló László Péter – Harkai Dávid (4.a). Felkészítő 

tanáraik Nyíri Dánielné és Farkas Márta.  

 

 

TÁMOGATÓINK: Rákász Gergely, Varnus Xaver, Hegedűs Endre, Dinnyés József, Nap-

raforgók együttes, Muzsikás, Cimbaliband, Kaláka, Anima Soni, Aki tudás akar lenni, 

Ilanvi Kft., Parakletos Kiadó, Tappancs újság, Ady Endre utcai zöldséges, Francia pék-

ség, Flamingó Játék, virág és ajándéküzlet, Holdvirág virágüzlet, Rónasági pékség, 

Szentesi Ételfutár. 



 

MEGELEVENEDŐ MESEVILÁG 

Novemberben volt látható Haller Andrea akva-

rell festményeiből készült kiállítás a könyvtárban.  

A tárlatot Karikó-Tóth Tibor a következő gondo-

latokkal ajánlotta az érdeklődők figyelmébe: „Andrea 

mintha nem ebben a világban élne, ő egy reneszánsz 

ember a szó legnemesebb értelmében. A képeiben ott 

van az a világ, amit mi nem veszünk észre. Olyan, 

mintha néha itt hagyna bennünket, elmegy, felfedez 

dolgokat, és idevarázsolja nekünk, amit látott. Volt 

már ilyen az irodalomban, Kishercegnek hívják. Elhoz-

za nekünk a bolygót, a rózsákat, és a rókát már mi 

fedezhetjük fel. Andrea a mi kishercegnőnk!” 

 

BOLYAI ANYANYELVI VETÉLKEDŐ 

Iskolánk 7 csapattal készült fel megmérettetésre. A feladatok a korosztályoknak 

megfelelő általános nyelvi-irodalmi műveltség tesztelése által ápolják a magyar nyelv 

értékeit. Minden résztvevő gazdagabb lett, legyen az, aki ott és akkor választ tudott 

adni a kihívást jelentő feladatoknak, vagy épp később kutatott utána. A megyei ered-

ményhirdetésre a 3.b-s „Ne felejtsd!” csapat kapott meghívást. Balog Vanda, Holman 

Dóra, Horváth Zsófi és Mihalik Anna a 4. helyért járó jutalmat vehették át. Felkészítő 

tanáruk Almásiné Szaszkó Edit.  

REJTVÉNYFEJTÉS - ANGOLUL 

Iskolánk két háromfős csapattal képviseltette magát az angol nyelvű rejtvény-

fejtő versenyen, amelyet hagyományosan a Koszta József Általános Iskolában 

rendeztek meg.  

A hatodikosok számára meghirdetett verseny résztvevőit a Karácsony témakör-

ében játékos feladatok, rejtvények, fejtörők, karácsonyi muffin készítés várta.  A 

„kissb2” csapat, Csatlós Vencel, Mikó Balázs és Prievara Zsolt 2. helyezést ért el, a 

„kissb1” csapat, Gyarmati Lehel, Niethammer Tamás és Szabó Gergő alig néhány pont-

tal maradt le a dobogóról. Felkészítő tanáruk dr.Mokbelné Bacsa Éva.  



 

REJTVÉNYEK 

 

A kéthetes téli szünetre kellemes kikapcsolódást jelentenek a 

rejtvények. Ezekből találsz most néhányat, beküldeni azonban 

nem mindegyiket lehet, 

csak azt, ahol a ceruzát 

látod! A megfejtéseket Saci néni gyűjti, a nyere-

mény most is egy tábla csokoládé!  

 

A SZEMFÜLES októberi számában megjelent rejtvény 

megfejtése: Legyél Te is olvasónk! Összesen 49 

helyes megfejtés érkezett, ezek közül húztuk ki a 

nyertes nevét. A csokoládét a rejtvény készítője, 

Sebestyén Szintia adta át Csányi Tímeának.(5.a) 

 

ÚTKERESŐ Segíts a Mikulásnak eljutni a karácsonyfához!  

 

 

 

 

 

 

HA-HA-HA 

A francia uraság kérdi az inasától:  

- Jean! Mi ez a dübörgés a szekrényben? 

- Á, semmi uram, csak a ruhák mennek ki a divatból! 



 

NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS! 

Minden év decemberé-

ben a gyerekek kíváncsisan 

várják a Mikulást, vajon 

mit rejt a puttonya! Vajon 

ajándékot vagy virgácsot 

oszt ki jutalmul az egész 

éves „jóságáért”? A kram-

pusz inkább virgácsot osz-

togatott volna, ám isko-

lánkban mindenki szalon-

cukrot kapott. 

Képünkön az 1.a osztály.  

 

 
REJTVÉNY A KICSIKNEK Írd be a rejtvénybe a képeken látható dolgok nevét, majd a 

karikába eső betűkből állíts össze egy szót! Ha kész vagy, írd a megfejtést egy papír-

lapra névvel és osztállyal együtt, ragaszd rá a ceruzát, majd dobd be Saci néninél a 

dobozba!  
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REJTVÉNY A NAGYOKNAK 
1. Négylábú házi 

kedvenc 

2. Földrészünk 

3. Honfoglaló férfinév! 

4. Ilyen színű az irigység 

5. Székét december 13-án 

kezdik faragni 

6. Költőnk (Petrovics) 

7. A lábunkon viseljük 

8. Szín is, gyümölcs is 

9. Igen – angolul 

10. Költő, író (Milán) 

  11. Kínai találmány, írunk rá 

(SSZ) 

Ha megfejtetted a rejtvényt, írd a megfejtést névvel és osztállyal együtt egy 

papírlapra, ragaszd rá a kivágott ceruzát, majd dobd be Saci néninél a dobozba!  

 
SZÓKERESŐ 
Keress az ábrában értelmes szavakat a szomszédos 

négyzetek betűinek felhasználásával!  

 
JOULOPUKKI, AZAZ A MIKULÁS 

 

 

 
A Mikulás finn nyelven köszöntötte a 

felsősöket a tornateremben, ahol az 

osztályok rövid énekkel, verssel, tánccal 

köszöntötték. Jutalmuk szaloncukor 

volt. A diákönkormányzat programját 

Mikulás-disco zárta december 4-én.  

      1.        
 2.             
     3.         

     4.         

    5.          
6.              

     7.         

      8.        

      9.        

      10        

     11         

L Á B A S 

Á R O K O 

M A R O K 

A M I S I 



 

DIGITÁLIS GENERÁCIÓ 

A mai gyerekek, némi túlzással, úgy születnek, hogy 

mindenféle technikai eszközt (tv, telefon, számító-

gép) kezelni tudnak. De vajon jó-e ez vagy sem? 

Ezt a kérdést járta körül előadásában dr. Bacsa Er-

zsébet iskolapszichológus a Szülők akadémiája sorozat 

legutóbbi előadásán. Elhangzott, a mai kor teljesen más 

gondolkodást kíván a gyerektől, mint akár 40 évvel ezelőtt. A túlzott digitalizáltság 

miatt azonban nagyon sok olyan képesség és készség fejlődik vissza, vagy ki sem fejlő-

dik, melyek az iskolai foglalkozásokhoz viszont elengedhetetlenek. Ilyen például az 

elemző gondolkodás, ami nemcsak a matematikai műveletekhez, hanem az olvasáshoz, 

írástanuláshoz is kellenek. A tévéből készen kapott képek nem mozgatják meg a gyerek 

képzeletét, a meseolvasás és mesehallgatás hiánya nemcsak szegény szókincset ered-

ményez, hanem a beszédértésben és a szövegértésben is okoz problémát. Satnyul a 

tájékozódási képesség, a térlátás, ami az finommozgásokra, az írásra is hatással van.  

Előnye is van a digitális bennszülöttségnek? Talán igen. Ezek a gyerekek gyorsabban 

kiismerik magukat a digitális világban, a számítógép használata nem jelent számukra 

nehézséget. Gyorsabban döntenek, alkotnak ítéletet, s gyorsabban alkalmazkodnak a 

világ kihívásaira.  

 

Az iskolai karácsonyi istentiszteleten a harmadik évfolyam szolgált.  

Műsorukkal bemutatkoztak a Kapocs Egyesület karácsonyi kézműves vásárának megnyi-

tóján is a Megyeháza nagytermében. 



 

BÁLI MEGHÍVÓ 

Kiss Bálint Református Iskoláért Alapítvány X. alkalommal rendezi 

meg január 23-án 19 órától Jótékonysági estjét a Megyeházán. A ze-

nét a Tonic együttes szolgáltatja, a nyitótáncot a 4. és a 8. osztályosok 

mutatják be.  Vacsora: hideg és meleg ételek, sütemény, gyümölcs, pezsgő. Vacsorajegy 

7000 Forintért vásárolható. Támogathatják rendezvényünket tombolatárgyak felaján-

lásával és pártolójegyek vásárlásával is. Az Est bevételét az iskola új szárnyának be-

rendezésére ajánljuk fel. 

DUÓ DALLAM NÉLKÜL  
A Szent Erzsébet iskola ezzel a címmel hirdette meg a páros versmondó verse-

nyét. 4 korcsoportban versenyeztünk, 5.-6. osztályban Tóth Réka―Petrovszki Panni, 

Vigh Doris―Varga Dorina és Jancsovics Dóra—Nyíri Boglárka, a 7.-8. osztályosok kö-

zött Orbán Réka―Czinka 

Barbara (képünkön Farkas 

Márta tanárnővel) páros 

mondta el a versét. Míg a 

zsűri döntött, bennünket 

uzsonnára hívtak. A páros 

versmondást a nyolcadikos 

lányok nyerték meg, hiszen 

ők lettek az első helyezet-

tek.     Nyíri Boglárka (6.b)   

 

HOGYAN CSINÁLJUNK HÍRADÓT?  
Tette fel a kérdést a gyerekeknek Süveges Gergő, az ismert televíziós szemé-

lyiség a gyermekkönyvtárban. De mi is a híradó? A híradó olyan televíziós műsor, 

melyben bemutatják mi történt hazánkban és a nagyvilágban. A résztvevők percek 

alatt főszerkesztőkké váltak, amikor azt a feladatot kapták, válogassanak a különböző 

hírek között: mi a fontos, mi az érdekes és mi a lényegtelen hír. Volt közöttük sport, 

politika, pletyka, s bizony nehéz volt egyezségre jutni 40 gyerekkel a fontosságot 

illetően. Az újságíró szívesen válaszolt a feltett kérdésekre is, így például megtudtuk, 

hogy egy műsorvezető adásban deréktól lefelé (hiszen ez nem látszik a tévében) nem 

mindig az alkalomhoz illően öltözik. Ő is bevallotta, hogy egyszer öltönyben és rövid-

nadrágban vezetett híradót.                                                         Sarusi-Kis Milán (7.a) 



 

GYÖNGYÉKSZEREK 
Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Emlékházban állították ki iskolánk öt tanuló-

jának alkotásait, melyeket a 

XI. Alföldi Gyermek és Ifjú-

sági Népi Kézműves Pályázatra 

készítettek.  

Dömsödi Dalma, Vigh Dorisz, 

Jancsovics Dóra (6.a), Füri Lau-

ra és Nyíri Boglárka (6.b) tech-

nika órán fűzött gyöngyékszerei 

a 103 alkotó 404 kiállított mun-

kája között szerepel. Dömsödi 

Dalma és Jancsovics Dóra 

gyöngyfűzéseit egyéni kategóri-

ában a szervező bizottság kü-

löndíjjal jutalmazta. A díjakat 

Békéscsabán vehették át a lányok a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnökétől.  

 

 KÖZLEKEDÉSI VERSENY 

Az idén is megrendezték a már hagyományos közlekedési versenyt a Koszta isko-

lában. Nagy lelkesedéssel készültünk, bízva abban, hogy az idén jól fogunk szerepel-

nek. A teszt sokkal nehezebb 

volt, mint tavaly, az ügyességi 

feladatok vegyesen sikerültek, 

de mindenki próbálta a legtöbbet 

kihozni magából. A következő 

eredmények születtek: egyéni: 1. 

Varga Dániel, 3. Rózsa Bettina. 

Csapat 3. hely: Rózsa Bettina, 

Őze Virág, Harkai Dávid és én. A 

többiek is nagyon jól szerepel-

tek. Remélem, jövőre még jobb 

eredményekről számolhatunk be! 

Tabajdi Zétény (4.a) 



 

HOVÁ LETTEK A FALEVELEK AZ ISKOLAUDVARRÓL?  

Az őszi szünetről visszaérve az iskolai udvart rendező Laci bácsinak segítsége 

akadt. A lehullott leveleket a 3.b-s 

fiúk egy csapata (képünkön Nagy 

György Konrád, Grosics Gergő és 

Németh Dominik) azóta is folyama-

tosan söpri, hordja, lapátolja a 

komposztálóba. Jó látni, ahogy 

serénykednek. Kezükre áll a munka, 

valószínű, otthonról hozták a fizi-

kai munka szeretetét, s itt adnak 

példát a tanultak hasznosítására.  

a 3.b-s tanítók 

 

EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT... 

A Szegváron megrendezett területi mesemondó versenyen az alábbi tanulók képvi-

selték iskolánk alsó tagozatát: 3-4. évfolyam: Dávid Róbert Dávid (3.a), Magyar Csilla 

(3.b) és Táborosi Ákos (4.b). 1-2. évfolyam: Csarnó Dominika, Kiss Robin (1.a), Rehák 

Napsugár (1.b).  Örömünkre Kiss Robin 2. helyezést ért el, így bejutott a megyei fordu-

lóba is, ahol különdíjat jutalmazták a Lusta Henrik című mese kis előadóját.  

 
JUDO-NAP 

November 14-én rendezték meg a diák C-korcsoportos judo országos bajnok-

ságot Budapesten.  

Én a 45 kg-ban versenyeztem. Korán reggel indultunk, tatám és az edzőm, Tóth Bé-

la kísért el a helyszínre, a Körcsarnokba. Tizennégyen voltunk a korcsoportban, ezért 

nagyon izgultam. Az első küzdelemben „erőnyerő” voltam, ami azt jelenti, hogy verseny 

nélkül, automatikusan nyertem egy meccset. Az első „igazi” mérkőzésemet megnyer-

tem, de már második ellenfelem legyőzése nehéznek bizonyult. A döntőre már elfárad-

tam, ezért ott kikaptam. Végül a 2. lettem. Szerintem ez nem rossz eredmény.  

Ugyanezen a napon délután kezdődött a regionális csapatbajnokság. Itt, a dél-

magyarországi csapatok között a 3. helyen végeztünk.  

Pörneki Richárd (5.a) 



 

MIKULÁS KUPA 

Sportszerű, színvonalas játékkal zárták az 5.-6. osztályosok a 

III. Mikulás kupáért folyó küzdelmet. A négy csapat körmérkőzést 

játszott, azaz minden csapat minden csapattal összemérte erejét. 

A nyertes 3, a vesztes 0 pontot kapott, míg a döntetlen 1 pontot ért. A hatodikosok 

között végül a gólarány döntött, miután mindkét csapatnak 6-6 pontja lett. Az első 

helyért járó vándorkupát 1 évig a Favorit (6.a) őrzi, a többiek oklevelet vehettek át.  

EREDMÉNYEK: 1. favorit (6.a) 6 pont; 2. Betonkeverők (6.b) 6 pont, 3. 5aFC (5.a) 4 

pont, 4. 5bFC (5.b) 1 pont. Jövőre visszavágó!  

 

MEZEI FUTÓVERSENY 

Továbbjutott a mezei futóverseny diákolimpia országos döntőjébe a 3. korcsopor-

tos lánycsapat, miután a megyei fordulóban a 2. helyet szerezték meg.  

Az áprilisi gödöl-

lői versenyen Kozák 

Maja (5.b), Kovácsi 

Zóra (6.a), Kozák 

Léna (6.b), Füri Lau-

ra (6.b) és Varga 

Dorina (6.b) képviseli 

iskolánkat. (képünkön) 

 Szoros volt a 

mezőny a fiúknál is, 

csapatunk a 8. helyen 

zárta a megyei ver-

senyt. A csapat tag-

jai: Kovács Dávid (7.b), Száraz Csaba (8.b), Sulyok Máté (7.a) és Varga Márk (7.b). 

Egyéniben Komár Csaba Martin (5.b) a 12. helyen ért célba.  

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 550 példányban 

 

 


