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Táncra, táncra kisleányok, daloljatok fiúk, 

itt a farsang, haja-huj, ne lássunk most szomorút! 

Mert a farsang februárban nagy örömet ünnepel, 

múlik a tél, haja-huj, s a tavasznak jönni kell! 

/Pálfalvi Nándor/ 

 

 

SULIVÁRÓ 
Ismerkedős foglalkozásokra várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket is-

kolánkba. Nyílt tanítási órák a szülőknek:  

MÁRCIUS 8. (kedd) 1. órában (7:45) Varga Emília - 4.a (3-as terem),  

  2. órában (9:00) Piti Éva - 4.b (23-as terem)  

MÁRCIUS 9. (szerda): 1. órában (7:45) Balogh Gáborné - 4.b (23-as terem),  

2. órában (9:00) Nyíri Dániel - 4.a (3-as terem) 

MÁRCIUS 21. (hétfő) 8:30-12:00 Bepillan-

tás a felsős projekthét programjába. 

 

Az induló első osztályok tanítói: 

1.a Varga Emília és Nyíri Dániel 

1.b Balogh Gáborné Ida és Piti Éva



 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR: 

Tavaszi szünet: március 24.-március 

29. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

március 23. (szerda), a szünet utáni 

első tanítási nap március 30. (szerda).  

A vakáció június 16-án indul! 

FOGADÓÓRA Iskolánk tanárai már-

cius 9-én, szerdán 16 órától várják az 

érdeklődő szülőket.  

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

Istentisztelet: Minden vasárnap 10 

órakor a református nagytemplomban. 

Az alkalmakon Fehér Csaba lelkipász-

tor szolgál. Bibliaóra: Keddenként 17 

órakor az iskola hittan termében.  

Gyermek-istentisztelet: Minden 2. 

vasárnap 10 órakor az iskola dísz-

termében. Családi vasárnap: március-

ban az 1.b, áprilisban a 4.a szolgál. 

 
ISKOLAI BEIRATKOZÁS 

A beiratkozás időpontja még nem ismert, várhatóan áprilisban lesz. A ko-

rábbi 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 okmány- 

     irodában igényelhető 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 a vonzáskörzetébe tartozó tele-

pülések. 



 

ÖKO-NAP 

Egész napos környezetvédelmi programot rendeztek iskolánkban a Pont Velem - 

Gyűjts Velem - Utazó Iskola Program keretében január 12-én.  

Az alsósok a Lim-lom 

Mese című mesejátékot 

láthatták, mely a szelek-

tív hulladékgyűjtés sza-

bályait ismertette – me-

sés környezetben. Az 

előadás során a két sze-

replő, Koltay Eszter 

(környezetkutató, bábos 

játszótárs) és Sőnfeld 

Mátyás (gyógypedagógus, 

zeneterapeuta) többször 

is bevonta a gyerekeket 

egy-egy közös játékba. A kisebbek egy nagyméretű öko-térjátékot magába foglaló 

interaktív játszóházban is részt vettek, melynek állomásai szintén a szelektív gyűjtés-

ről szóltak.  

Sőnfeld Mátyás hulladékból 

készült hangszerek megszólalta-

tásával ejtette ámulatba az 5. és 

6. osztályosokat.  A mások által 

kidobott szemétből akár fúvós, 

akár ütős hangszer is készíthető, 

a lényeg persze az, hogy minden 

hulladékot lehet újrahasznosíta-

ni! Hangszer készülhet papírból, 

műanyag palackból, üvegből vagy 

akár szívószálból is.   

Az Öko-nap, melynek célja a 

szelektív hulladékgyűjtés fontosságának népszerűsítése az általános iskolás korosz-

tályban, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség támoga-

tásával jött létre. Iskolánk pályázat útján nyerte el ezt a lehetőséget, melyről a Ma-

gyar Televízió többször is tudósított műsoraiban.   



 

A HIMNUSZ EMLÉKNAPJA 

Január 22-én tartják ország-

szerte a magyar kultúra napját, ami 

egyben a magyar Himnusz születés-

napja is. Kölcsey Ferenc ugyanis ezen 

a napon fejezte be versét 1823-ban.  

Minden évben a 7. osztályosok em-

lékeznek meg az eseményről a vers 

elszavalásával és eléneklésével.  

Az idén a Kossuth téren a felső ta-

gozatosok és más iskolák tanulói előtt 

mondtuk el a 8 versszakot. A beveze-

tőt Fenyvesi Szilveszter és Dimák 

Patrik mondta el, a szavalók között 

volt Batta Orsolya, Horváth Enikő, 

Szinger Panni, Cseh Georgina, Orosz 

Réka, Moldován Patrik, Jutasi Tamás 

és a sorok írója Rőth Petra. 

 
VERSSEL, PRÓZÁVAL  

A MAGYAR KULTÚRÁÉRT... 
Január 23-án, a magyar kultúra 

napja alkalmából rendezett nemzet-

közi vers és prózamondó fesztiválon iskolánk alsó ta-

gozatát 12 diák képviselte.  A megmérettetésen Nagy 

Csillag Róza (3.a) I. (fk.: Izbékiné Csige Hajnalka), 

Táborosi Ákos (4.b) II. helyezést (fk: Balogh Gáborné) 

ért el. Melkuhn Máté (4.a) (fk.: Varga Emília), Risai 

Lara (1.a) és Kiss Robin (1.a) (fk.: Molnárné Bodnár 

Henrietta) különdíjat nyert.  

MUB 

Immár 10. alkalom-

mal rendezi meg isko-

lánk március 5-én, 

szombaton az országos 

multimédiás bibliais-

mereti versenyt, mely-

re a református általá-

nos iskolák diákjai 

jelentkezhettek.  



 

BÁL A GYEREKEKÉRT 
Alapítványunk X. Jubileumi Jótékonysági Estjének adott helyet január 23-án a 

Megyeháza díszterme, ahova az eddigi bálakat meghaladó létszámban, több mint száz-

harmincan jöttek el, és töltöttek el egy kellemes estét támogatva az alapítványi célja-

inkat.  

Az elegáns kö-

rülmények között 

megrendezett bál 

hangulatához illő 

nyitótánccal ké-

szültek diákjaink, 

akik vidám coun-

tryval (4. osztá-

lyosok) és sze-

met-, szívet gyö-

nyörködtető ke-

ringővel (8. osztá-

lyosok) ajándé-

kozták meg a 

vendégeket. Az 

est forgatagában sok-sok tombolajegy kelt el, jól „fogyott” a Bál Bora is, az árverésen 

is jó áron leltek gazdára a felajánlott képek. Pártolójegyeket is szép számban vásárol-

tak a bálat megelőző hetekben. A bál bevételét (365.800 Ft.) ez alkalommal is eszköz-

fejlesztésre fordítjuk. 

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik közreműködtek a bál sikeréért, köszönjük a 

felajánlásokat és a támogatásokat.                                                             Dr.Bacsa Éva 

 
SZÜLŐK AKADÉMIÁJA 

A decemberben megkezdett gyermekneveléssel kapcsolatos előadások és beszélge-

tések sora márciusban folytatódik. Mi nem ilyenek voltunk! A digitális korszak hatása 

a gyermek személyiségfejlődésére címmel dr. Bacsa Erzsébet iskolapszichológus tart 

előadást a fogadóórát követően, március 9-én, szerdán 17 órától az iskola dísztermé-

ben.  



 

CSENDESNAP 

Félévzáró-félévkezdő csendes-

napot tartottunk január 22-én, pén-

teken.  

A Kossuth téri Himnusz napi meg-

emlékezés után a díszteremben Fehér 

Csaba lelkipásztor szolgálatával áhíta-

ton vettünk részt. A Zsoltár 23 nevű 

zenekar dicsőítő énekekkel remek 

hangulatot teremtett, az ismertebb 

ifjúsági dalokat együtt énekeltük ve-

lük. A koncert után a SZEVASZ, azaz a 

Szentes Városi Amatőr Színkör mutat-

ta be a Minden egér szereti a sajtot 

című mesejátékot. Meglepetést az 

okozott, hogy a szerepekben ismerős 

arcokat fedeztünk fel. Jelmezt öltött 

Csó Jánosné Ibolya néni, Almási Já-

nosné Edit néni és Saci néni is. 

 

SZEVASZ 

azaz a Szentes Városi Amatőr Színkör a januári csendesnapon látogatott el 

hozzánk. A társulat két előadás keretében (először az alsósoknak, majd a felső-

söknek) mutatta be Urbán Gyula Minden egér szereti a sajtot című meséjét.  

Műsorukat követően Dunainé Imre Tünde művészeti vezető és Dunai József egye-

sületi elnök válaszolt a kérdésinkre. 

― Mióta létezik a színkör?  

― D.J.: Mint egyesület múlt év novembere óta vagyunk bejegyezve, de már másfél éve 

dolgozunk együtt és próbálunk. Célunk a szórakoztatás, felnőtteknek és gyerekeknek 

egyaránt. (folytatás a 7 . oldalon)  
 



 

(folytatás a 6. oldalról) 

― Kérem, mutassák be a társulatot! 

― D.J.: Tagjaink között van óvónő, iskolában és iparban dolgozók, van köztünk építőipa-

ri szakember és középiskolai diák is. Vegyes a társaság.  

― Milyen darabokkal készülnek?  

― D.I.T.: Két-

fajta irányba 

indultunk el. Az 

egyik a kabaré, 

mely az 1920-

as, 30-as évek 

kedvelt humoros 

darabjai voltak, 

ez a felnőttek-

nek szól. A 

másik irány pedig a gyerekek szórakoztatása, a mesejáték, amit most ti is láttatok.  

― Miért éppen ez a mese? Mi dönti el a választást? 

― D.I.T. : Nekem gyerekkori kedvencem ez az egeres mese. De azt látom, hogy a töb-

biek is megszerették, mert igazán bele tudtunk bújni a szerepbe, magunkra húztuk a 

figurákat.  

― Mikor lesz a következő be-

mutató? 

― D.I.T.: Új darabbal is készü-

lünk, de még a régebbiekkel (pl.  

A Férfi és a Nő) is hívnak ben-

nünket fellépésre. Most úgy 

látom, hogy a tavasz végére, a 

nyár elejére elkészülünk az új 

darabbal is.  

― Milyen érzés volt iskolánkban 

színpadra állni? 

― Szerintem mindenkiben megvolt a drukk, mert előre nem tudhatjuk, a gyerekeknek 

tetszik-e, amit látnak, vagy sem. Akik pedig itt dolgoznak (Edit néni, Ibolya néni, Saci 

néni) duplán izgulhattak, hogy a gyerekek elfogadják-e őket jelmezben a színpadon. Mi 

imádjuk ezt a mesét, és úgy láttam, hogy a közönségnek is tetszett, sőt a tapsból is 

ezt hallottam!                                                                               Garai-Szabó Lia (7.b) 



 

A CSENDESNAPhoz kapcsolódóan fogalmazták meg a gyerekek gondola-

taikat, azt, mit is jelent számukra a hit, Isten jelenléte a mindennapi 

életünkben. Ezekből idézünk. 

A HIT 

A hitről mi a suliban tanulunk, de sokan úgy veszik a Bibliát, hogy csak az hiszi el, 

aki hisz a csodákban. De a Biblia több. Nem az a lényeg, hogy Mózes kettéválasztotta a 

tengert, nem az a lényeg, hogy Jézus járt a vízen. A lényeg az, hogy pár emberből több 

ezer hívő lett, több tízezer, aki hisz igazán, és nem a csodatevések miatt hisz, hanem 

azért, mert elhisz mindent, ami történt. Hisz, mert hinni akar. 

A legtöbb embert nem fogja meg a Biblia, azt mondják, valami történt a tanítvá-

nyokkal, feltámadt Jézus. Vannak azok az emberek, akik azt mondják, „hiszem, ha 

látom”, de nem fogják látni. Nem látni kell Istent, hanem hinni benne. Nem csodásnak 

tartani, hanem hinni kell. /H.ZS./ 

LEVELEK ISTENNEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Isten!  

Kérlek, a kutyám, 

Luca ne nyúzza a 

macskámat, Micikét!  

/K.B./ 
 

Kedves Isten! Nem 

tudom, hogy a szülők 

miért nem szeretik, ha 

egy gyerek 9 éves 

korában kap egy tele-

font. Kérlek, tegyél 

rendet!   /B. K./  
 

Kedves Isten! Néhány rosz-

szat csináltam már. Egy pár 

perccel ezelőtt véletlen elej-

tettem apa legszebb üvegpo-

harát. Meg tudod tenni, hogy 

apának a kilencvenkilencedik 

poharához adsz egy századi-

kat is?  /B.V./ 
 

Kedves Isten! Mondd 

meg Julika néninek, ne 

ültessen olyan lány 

mellé, aki folyton milli-

méter pontosan kiméri 

a pad felét! /J.M./  
 



 

FEBRUÁRI JELES NAPOK 

FARSANG: Hagyományokban gazdag nép-

szokás, ami vízkeresztkor kezdődik és ham-

vazószerdáig tart. A látványos jelmezes-

álarcos vidám mulatságokat gazdagon terí-

tett asztalok jellemzik, ahonnan elmaradha-

tatlan a farsangi fánk. A farsang farkának 

nevezett időszak legnevezetesebb eseménye a mohácsi busójárás. A felvonuló busókat 

bundába öltözött álarcos férfiak, maskarások alkotják, ők hangoskodnak azért, hogy 

elűzzék, eltemessék végre a telet.  

HAMVAZÓSZERDA: A farsangi idő-

szak utáni első nap, ami egyben a hús-

véti ünnepkör és a 40 napos nagyböjt 

kezdete is. Neve onnan származik, 

hogy az őskeresztények vezeklésként 

hamut szórtak a fejükre. Napja mindig 

a húsvét idejétől függ, az idén február 

10-én volt.  

 

FEBRUÁR 2. A népi időjóslás szerint, 

ha ezen a napon kibújik a medve a bar-

langjából és meglátja az árnyékát, 

akkor még hosszú lesz a tél. Ha nincs 

árnyék, akkor már közeleg a tavasz. 

 

FEBRUÁR 14. Bálint vagy Valentin 

napja. A szerelem és a szeretet ünne-

pének eredete Szent Valentin római 

pap nevéhez fűződik, aki mártírhalált 

halt kereszténységét büszkén vállalva.  

A legenda szerint börtönéből kül-

dözgetett üzenetet szeretteinek, hogy 

ne felejtsék el őt. Egy másik változat 

szerint Claudius római császár megtil-

totta nőtlen katonáinak a házasságot, 

mert szerinte azok jobban harcolnak, 

mint a házasok. Szent Valentin titok-

ban, a tiltás ellenére esketett össze 

fiatalokat.  

 
CIRÓKA-MARÓKA? 

Nem, Ciróka Bábszínház! Sokan ismerik közületek a kecskeméti Ciróka Bábszínhá-

zat, szép belső udvarával együtt. Idén először a Lúdas Matyi történetének egy érde-

kes változatával találkoztunk. Képzeljétek! A végére megjavul a gonosz Döbrögi! Feb-

ruár közepén pedig Moha és Páfrány, a két erdei manó hozta helyre az elromlott év-

szak-órát. Amikor hazaindultunk, akkor a buszunk állt le, de azt nem Páfrányék hozták 

rendbe, hanem a sofőr bácsi! Itt a vége, köss csomót a legvégére! 

2. a osztály 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hamu


 

FFAARRSSAANNGG  
A farsang a jókedv, a vidámság, a jelmezekbe 

bújás ideje. Ilyenkor szinte minden megengedett, 

a fiúk lányruhát ölthetnek, a lányok jedi lovagok-

ká válhatnak, táncolhatnak keringőt vagy hipp-

hoppot, a lényeg az, érezzük jól magunkat! 

 

Az alsós és a felsős farsang is a jótékonysági bál műsorával kezdődött, a nyi-

tótáncot a negyedikesek és a nyolcadikosok adták elő. 

Különös helyszínekre 

utazhattunk el az alsós 

farsangon. Voltunk a 

robotok (1.a) különös,  

de unalmasnak mégsem 

mondható világában, Ap-

rajafalván, ahol a Hupi-

kék törpikék élnek (3.b). 

Találkoztunk barátságos 

pingvinekkel, akik nem-

csak táncoltak nekünk, 

(2.b), hanem a lezuhant 

repülőgép utasainak házat építettek, halat sütöttek. (2.a). Sárkánytáncot az 1.b és a 

4.b  járt, miközben 

bemutatkoztak a 

szépséges királylá-

nyok és a bátor ki-

rályfiak.  

A fekete mellé-

nyes 3.a  a szünetek 

közti tízpercet várta, 

s akár a kedvenc 

zenénkre is rophat-

juk, mint ahogy tette 

ezt a 4.a osztály.  

Különös hangulatban, sok nevetéssel, vidámsággal űztük el a telet.  



 

A felsős farsangon először a Star Wars (5.b) uralta a színpadot, hiszen támadtak a 

klónok, de szerencsére az erő velük volt, így a végén már Darth Vader is táncolt.  

Az 5.a révén újra átél-

hettük a „Mik legyünk far-

sangkor?” fejtörést. Gyor-

san megtalálták a közös 

hangot, pontosabban a kö-

zös táncot.  

A 6. a-sok egy táncpár-

bajt mutattak be, ahol 

mindenki nyert. A 6.b osz-

tály produkciója is zenés 

volt, hisz régi és új sláge-

rek egyedi változatát mu-

tatták be.  

A 7. a bebizonyította, 

hogy mindenből lehet hangszert csinálni és ezt meg is mutatták nekünk. A sok vidám-

ság után egy kicsit komorabb hangulat lett, bár az élettelen marionett bábok életre 

keltek (7.b). A 8.a 

műsorában a fiúk 

és a lányok szere-

pet cseréltek, sőt 

még Márta néni is 

beállt táncolni, ám 

ő saját maga ma-

radt. A 8. b-vel 

egy kicsit kele-

tebbre utaztuk, 

ahol részt vehet-

tünk egy különle-

ges lánykérésben. 

 Miután minden osztály szerepelt, jött a tombolahúzás. Ez a farsang egyik legizga l-

masabb része, hisz a nyeremények között 4 db igazgatói szünet is volt! Az ajándékok 

kisorsolása után következett várva várt diszkózás. Mint mindig, most is nagyon élvez-

tük, ahogy a színpadon ugrálhatunk, táncolhatunk kedvenc zenéinkre.  

Berezvai Anna (8.a) 



 

VERSENY BJG-LABORBAN 

Február 2-án Csongrádon, a Batsányi János Gimnáziumban voltunk a II. Komp-

lex Természettudományos Tanulókísérleti Versenyen, ahol a környék iskoláiból 

érkező diákokkal mérhettük össze a tudásunkat a biológia, kémia és fizika terén.   

Mindegyik tan-

tárgyhoz kísérlet tar-

tozott, amiket el kel-

lett végezni, majd 

válaszolni kellett a 

hozzájuk tartozó kér-

désekre. Biológiából 

például az almát kellett 

vizsgálgatni, kémiában 

oldatokat és sókat 

kellett azonosítani, míg 

a fizikai részben az 

egykarú emelővel fog-

lalkoztunk. A gyakorlati rész után egy feleletválasztós kérdéssort töltöttünk ki. Az 

eredményhirdetésre várva kaptunk egy kis uzsonnát, amit örömmel fogyasztottunk el. 

A csapatunk az első helyezést érte el minden tantárgyból, így az összesített ered-

ményben is. Felkészítő tanárunk Horvát József. A csapat tagjai: Kovács Adrienn,Bődi 

Peggy, Majdajk Melinda és a cikk írója: 

 Berezvai Anna (8.a)  

 
SZÉPOLVASÓ VERSENY 

A nagymágocsi iskolában rendezték meg a területi Kazinczy Ferenc szép ma-

gyar beszéd versenyt.  A verseny Kazinczy Ferenc után kapta a nevét, aki a nyelvújí-

tás képviselője volt.  

Iskolánkat az 5.-6. korcsoportban Béni Zsófia (5.b), Benkő Bence (5.a) és Vigh 

Doris (6.a) képviselte, a 7.-8. osztályosok között Cseh Georgina (7.b), Orosz Réka (7.b) 

és Fenyvesi Szilveszter (7.b) olvasta fel szabadon választott és kötelező szövegét.  A 

zsűri a jó hangsúlyozást, a helyes kiejtést és hiba nélküli olvasást tartotta szem előtt.  

 



 

SZÍNHÁZBAN JÁRTUNK  

Január 28-án az ötödikesek Kecskeméten színházban jártak.  

A színház épülete nagyon szép volt, arany és piros színekben pompázott. A Nyolckor a 

bárkán című előadást néztük meg. A darab arról szólt, hogy 3 pingvin fel akart jutni 

Noé bárkájára. Természetesen csak kettejüknek lett volna hely, így a pingvinek eleinte 

sokat veszekedtek. Később megpróbáltak mindhárman feljutni és közben sok vicces 

helyzetbe keveredtek. A végén rájöttek, hogy ők igazából tudnak úszni, így nekik nem 

jelent akkora problémát az özönvíz. Humoros darab volt, de nekem néha furcsa…  

A színház után megálltunk egy kicsit Kecskemét főterén. Ott sokat szaladgáltunk a 

szobor körül és megnéztük a vásárt, amit tartottak. Sokat beszélgettünk. Hazafelé a 

buszon rengeteget nevettünk. Jól esett egy kis kikapcsolódás a sok tanulás után.  

Kozák Maja (5.b) 

 
SZÉPÍRÓK 

Az idén már 5. alkalommal rendeztük meg az országos szépíró verseny is-

kolai fordulóját. 22 bátor jelentkező mérte össze szépíró tudását.  

Voltak, akik 

most vettek részt 

először ilyen ver-

senyben, és akadtak 

többen is, akik már 

rutinosan kezdtek 

hozzá a kapott 

szövegek másolásá-

hoz. Nem volt köny-

nyű a zsűri, Karikó-

Tóthné Puskás Gab-

riella dolga, mert sok szép munka született a kitartó figyelemnek köszönhetően. Végül 

négy korcsoportból a nyolc legszebben író versenyző vehette át az elismerő oklevele-

ket. Ők képviselik majd iskolánkat a megyei versenyen.  

Továbbjutók: 1. kcs: Dancsó Orsolya (2.a) és Mikecz Attila (2.b); 2. kcs: Csányi 

Réka (3.a) és Szebegyinszki Márton (4.a). 3. kcs: Gránicz László (5.a) és Csákó Zoltán 

(5.b). 4. kcs: Karai Viktória (7.a) és Sarusi-Kis Milán (7.a).                       Csó Jánosné  



 

ISMÉT AZ ORSZÁGOS DÖNTŐBEN 

A Curie környezetvédelmi verseny területi döntőjét február 13-án rendezték 

meg a Koszta iskolában.  

Heteken át készültünk, hiszen a területi döntőt levelezős fordulók előzték meg. 

Sok csapat mérte össze a tudását, a 7.-8. osztályosok között két körzetet is kialakí-

tottak, olyan sokan jelentkeztek. A legkisebbek a 3.-4. osztályosok, a legnagyobbak 

középiskolások voltak. S ameddig a zsűri kijavította a feladatlapokat, a versenyzőket a 

tornaterem várta. Iskolánk csapatai szép eredményeket értek el, hiszen a 7.-8. osztá-

lyosok között mindkét körzetben megszereztük az első helyet, így csapatommal mi 

biztosan ott leszünk a tavaszi országos döntőben.                                        Rőth Petra 

EREDMÉNYEK:  

3.-4. OSZTÁLY: 8. hely: Bodri Csenge, László Csongor és Tabajdi Zétény (4.a). Felké-

szítő tanár: Nyíri Dániel. 5-6. OSZTÁLY: 2. hely: Csatlós Vencel, Nagy Dorka, Rácz 

Huba (6.b). 3. hely: Agócs Vince, Bakai Petra, Rácz Luca (5.a). 7-8. OSZTÁLY: 1. hely: 

Batta Orsolya, Rőth Petra, és Tabajdi Kornél (7.b) és 1. hely: Gazsó Rebeka (8.a), 

Vangel Erik (8.a) és Vecseri Martin (7. b) Felkészítő: Négyesi Judit. 4. hely: Dudás-

Sz. Dóra, Papp Viktória és Tóth Ábel (7.a). Felkészítő: Dudás-Szabóné Deák Judit. 

 
CURIE MATEMATIKA 

…területi döntőjét is megtartották, ahol korcsoportjában 1. lett Szalaji Gábor 

(5.b) és Papp Viktória (7.a). Kiss Lehel (5.a) a 4., Csatlós Vencel (6.b) pedig az 5. he-

lyen végzett. Felkészítő tanáraik: Baráthné Stefancsik Katalin és Horvát József.  



 

KISS BÁLINT NAPOK PROGRAMJA 

MÁRCIUS 21.: Modulórák és Idegen nyelvi gála  

MÁRCIUS 22.: Modulórák és Zeneiskolások hangversenye 

MÁRCIUS 23.: Húsvéti istentisztelet a nagytemplomban. 

 Kiss Bálint sírjának megkoszorúzása. Kiss Bálint gyalogos emléktúra  

MÁRCIUS 30.: Modulórák és Éneklő osztályok versenye 

MÁRCIUS 31.: Szabadon választott modulok – kirándulások, iskolai programok 

ÁPRILIS 1.: Tudásvásár  

 

MELEG ISTVÁN KÉMIAVERSENY 

Február 6-án rendezték meg a Me-

leg István Kémiaverseny döntőjét 

Szegeden. A feladatok megoldása után 

kaptunk egy kis nasit, majd amíg a 

feladatlapokat javították, addig egy 

érdekes kísérleti bemutatót nézhet-

tünk meg. A feladatok nem voltak 

könnyűek, ám ennek ellenére sikerült 

igen jó eredményeket elérnünk. 

7. OSZTÁLY: 1.  Moldován Patrik 

(7.a), 4. Papp Viktória (7.a), 8. Sebes-

tyén Szintia (7.b), 9. Kovács Adrienn 

(7.a). 8. OSZTÁLY: 2. Berezvai Anna 

(8.a), 5. Majdajk Melinda (8.a). Felké-

szítő tanárunk: Horvát József. 

Berezvai Anna (8.a)

 

ÁLOMÚT    Őze Csanád 2.a osztályos tanuló a Magyar Közút által kiírt Álomút 

pályázaton egy kirándulást nyert az osztálynak! Régóta tudtuk, hogy Csanád jól rajzol, 

de ez az ajándék meglepetés mindenkinek. Kiskőrösön a Közúti Szakmúzeumot nézzük 

meg, ahol olyan igazi nagy gépeket, autókat láthatunk, amikkel utakat és hidakat épí-

tettek. Köszönjük Neked, Csanád!                    2.a osztály 

 

SAKK DIÁKOLIMPIA 

A városi sakk diák-

olimpián a lányoknál és 

fiúknál 3-4 fős csapa-

tok versenyeztek. Így 

összesen 31 gyermek 

küzdött a pontokért.  

EREDMÉNYEK: I.-II. kcs., lányok: 1. Kiss Bálint Ref. Ált. 

Iskola. A csapat tagjai: Dancsó Nóra (3.a), Magyar 

Zsófia (3.a), Simon Alma (2.a) és Szalai Sára. (2.b) 

I-II. kcs., fiúk: 2. Kiss Bálint Ref. Ált. Isk.. A csa-

pat tagjai: Vida Nolen (4.b), Mezei Dusán (4.a) és 

Varga Dániel (4.a). 



 

REJTVÉNY KICSIKNEK 
Decemberi számunk rejtvényeine megfejtői között sorsoltuk ki a nyerteseket: Őze 

Csanád (2.a) és Kanfi-

Horváth Levente (3.b). 

Nyereményük 1-1 tábla 

csokoládé! Gratulálunk!  

Írd be a rejtvénybe a 

képeken látható dolgok 

nevét, majd a karikába eső 

betűkből állíts össze egy 

értelmes szót!  

Ha kész vagy, írd a 

megfejtést egy papírlapra 

névvel és osztállyal együtt, 

majd dobd be Saci néninél 

a dobozba! A helyes meg-

fejtők között egy tábla 

csokoládét sorsolunk ki. 

REJTVÉNY NAGYOKNAK 
Ha megfejtetted a rejtvényt, írd a megfejtést névvel és osztállyal együtt egy papír-

lapra, majd dobd be Saci néninél a dobozba!  

 

1. E nélkül nincs  

rizibizi! 

2. Becézett szülő 

3. Cini, cini …  

4. Egyszerű időmérő  

5. A Toldi írója 

6. Honfoglaló törzs  

 neve 

7. Megye is, város is 

8. Ebből ébrednek a 

medvék februárban 

9. Téli spoteszköz 



 

UGRÁLÓKÖTELES SIKEREK 

Egyköteles Országos Magyar Bajnokságot rendeztek Zákányszéken február  

13-14-én. A verseny egyben az I. válogató is volt a nyáron Svédországban megrende-

zésre kerülő világbajnokságra. A két nap emberpróbáló volt minden résztvevő számára, 

közel 100 kötélugró vett részt ezen a megmérettetésen. A Kiss Bálint kötélugrói cso-

dálatos eredményeket értek el. Az edzők Molnár Gábor és Tarjányi Orsolya. 

EREDMÉNYEK: 

Mini fiú 

összetett: 1. 

hely: Vass 

Sándor, lány: 

3. hely Vass 

Mónika. Mini 

páros össze-

tett: Vass 

Sándor- Vass 

Mónika 1. 

hely. Gyerek 

fiú össze-

tett: Őze Csanád 1. hely, Gyerek lány gyorsasági 90 mp.: Csákó Balogh Veronika 3. hely. 

Gyerek lány szabadon választott: Pataki Lili 2. hely, Podmaniczki Panna 3. hely. 

Gyerek lány összetett: Podmaniczki Panna 2. hely, Gyerek páros összetett: Nyíri 

Sára - Podmaniczki Panna 1. hely. Gyerek vegyes páros összetett: Nemes Nóra - Őze 

Csanád 1. hely. Gyerek formáció összetett: Pataki Lili - Őze Virág - Csákó Balogh Vero-

nika - Rácz Luca Kata 3. hely.  

Serdülő fiú összetett: Varga Márk 1. hely, lány összetett: Varga Dorina 1. hely, 

Serdülő páros összetett: Varga Dorina - Varga Márk 2. hely, Serdülő formáció össze-

tett: Nyíri Sára - Podmaniczki Panna - Varga Dorina - Varga Márk 1. hely. Ifjúsági fiú 

összetett: Varga Máté 1. hely, lány összetett: Vass Vivien 3. hely 

Felnőtt összetett: Tarjányi Orsolya 3. hely, Felnőtt páros szabadon választott gya-

korlat: Varga Máté - Molnár Gábor 3. hely 

A serdülők között Varga Dorina 1. helyen, az ifjúsági és felnőtt mezőnyben Vass Vi-

vien a 2. helyen, Tarjányi Orsolya edzőnk a 4. helyen áll az I. válogató versenyt köve-

tően. Szurkolunk nekik, hogy a tavalyi Európa bajnokságot követően, az idén a világbaj-

nokságon minél többen képviselhessék iskolánkat!!                Ráczné Miskolczi Erzsébet  



 

MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 

Ebben az évben is Hódmezővásárhelyen rendezték meg a Diákolimpia megyei döntőjét, 

melyen iskolánk csapata 

igen szépen szerepelt. A 

következő érmes helyezé-

seket értük el: Baranyai 

Dániel 50m gyors 1. hely, 

50m mell 3. hely, Simon 

Anna 50m gyors 2. hely, 

Orbán Réka 100m gyors 1. 

hely, 100m hát 2. hely.  

4x50m gyorsváltó 1. hely: 

Simon Anna (4.a), Mácsai Eszter (4.b), Bácskai Laura (4.a) és Vincze Dóra (4.a). 
 

 

NYOLCADIKOSOK TALÁLKOZÓJA 

Mint minden évben, most is volt nyolcadikosok találkozója!  

Sok finom süteménnyel és ízletes szendvicsekkel vártuk őket. Fél négytől kezdve 

folyamatosan érkeztek a visszatérő 8.-osok, s négy órát ütött az óra, amikor egy rövid 

köszöntőt követően már a beszámolókat hallgattuk.  

Mint megtudtuk, senki sem bukott félévkor, és hármasnál rosszabb jegy nem igen 

fordult elő a bizonyítványokban sem. Azt is elmondták, hogy az iskolák, amiket válasz-

tottak, nagyon jók és szeretnek oda járni. A beszámolók végén egy szépen megterített 

terembe invitáltuk őket, ahol kicsit kiengedhették a hét pörgését, és falatozva mesél-

ték el egymásnak, és persze nekünk is, az elmúlt félév eseményeit. A hangulat itt is 

remek volt, ami a csöndes folyosókra is kiszivárgott hang bizonyított. Mindenki nagyon 

jól érezte magát, a tanárok is vidáman beszélgettek egy-két volt tanítványukkal.  

Reméljük, sosem felejtik el iskolájukat, és szívesen emlékeznek vissza az itt töl-

tött évekre.                                                                                         Gulyás Réka (8.b) 

 

HATÁRTALANUL   
A hetedik osztályosok április 16. és 20. között a Felvidékre utaznak a Bethlen Gá-

bor Alapkezelő pályázatának köszönhetően. A Mikszáth nyomában című kirándulásra 

2.096.000 Forintot nyert az iskola.  



 

TORNÁSZBAJNOKSÁG  

Iskolánkat 3 csapat képviselte a XXVI. Országos Torna Forray Meghívásos Torna-

versenyen. Összesen 61 csapat mérte össze tudását a különböző szereken. 

EREDMÉNYEINK: I. kcs, leány: 12. hely. Csapattagok: Bottyán Boglárka, Lakos Sára, Kozák 

Mira, Jegyes-Molnár Milla, Gyevi-Szabó Eliza és Rehák Napsugár. II. korcsoport, le-

ány: 9. hely - Csapattagok: Lakos Sára, Bottyán Boglárka, Őze Virág és Bajczár Anasz-

tázia. IV. korcsoport, fiú: 2. hely. Csapattagok: Horváth-Varga Péter, Táborosi Benja-

min, Györgyi Attila és Jenei Norman. Felkészítő: Baráthné Stefancsik Katalin 

 
FUTSAL LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 

A 7-8. osztályos diákok mérhették össze erejüket a megyei továbbjutásért a futsal 

labdarúgó bajnokságon körmérkőzést játszva. Iskolánk csapata első mérkőzését a 

Klauzál Gábor iskolával játszotta, melyet végül szoros küzdelemmel a Klauzál nyert  

2:1-re. Kis pihenő után a kosztásokkal játszottunk, akik ellen nyertünk 2:1-re. A Szent 

Erzsébet iskola ellen 9:1-re, míg a fábiáni iskola ellen 6:1-re győztünk. A futsal bajnok-

ságon így az előkelő II. helyen végeztünk! 

 

A csapat tagjai: Györgyi Attila, Szabó Benedek, Harsányi Zsolt, Fehér Balázs, Korom Zsa-

dány, Szabó Hunor, Bertók Dávid, Kovács Dávid, Drahota-Szabó István, Bajomi-Nagy Ádám, Se-

bők Csanád és Varga Márk. Felkészítőjük: Dósai-Molnár Szilvia 



 

TÉLI TÚRA LILLAFÜREDRE 

Sanyi bácsi rendszeresen szervez túrákat, hogy megismerhessük Magyarország 

természeti csodáit.  

Korán reggel in-

dultunk, hogy elér-

jük célunkat, a 

Bükki Nemzeti 

Parkot. Az út hosz-

szú volt és sokáig 

tartott, mert a köd 

miatt csak lassan 

tudtunk haladni. 

Miután megérkez-

tünk, utunkat a 

Kecskelyuk-barlang 

irányába vettük. Itt 

nagyon sötét volt. 

Ha zseblámpával 

megvilágítottuk a 

barlang falát, akkor láthattuk, hogy csillognak a kövek, és rengeteg denevér csüng a 

boltozaton. Ezután a Szeleta-barlangba mentünk. Ez a barlang sokkal tágasabb volt és 

jégoszlopok képződnek benne. Sanyi bácsi elmondta nekünk, hogy itt őskori leleteket 

találtak. Ezután a Hámori-tavat, majd a Palotaszállót néztük meg. Kirándulásunkat a 

Szinva-vízesésénél fejeztük be.  

Az út hazafelé gyorsan eltelt, mert jó hangulat volt a buszon. Igaz fáradtan, de 

élményekben gazdagon tértünk haza.  

Pataki János (5.b) 
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