
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2017. január - február 

AAJJÁÁNNLLÓÓ  
                                            Februárban, farsang felé 
                                               elkergetjük a telet, 
                                        bár szép volt a nagykarácsony, 
                                              fáztunk éppen eleget, 
                                        kérünk egy kis meleget!        
                                                                                   Jelmezt öltünk, síppal-dobbal 
                                                                                        lármázunk egy keveset, 
                                                                                  hogy a hosszú, szürke álom 
                                                                                      érjen véget, ha lehet, 
                                                                                     s ne hozzon több hideget.  
                    Így várjuk a langyos tavaszt, 
                       számláljuk a perceket, 
                     reggel-este, napról-napra, 
                      a kedvünk is kedvesebb, 
                           ha az égbolt derűsebb. 
                                               (Pápai Ildikó)  

SULIVÁRÓ 
Ismerkedős foglalkozásokra várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szü-

leiket iskolánkba. Nyílt tanítási óráink:  

Március 7. (kedd): 1. órában (7:45) 4. a osztály 

2. órában (9:00) 4. a osztály 

Március 8. (szerda): 1. órában (7:45) 4.b osztály 

                                2. órában (9:00) 4.b osztály 

Február 26. 10 óra: Gyermek-istentisztelet a díszteremben 

Az induló első osztályok tanítói: 

1.a Izbékiné Csige Hajnalka és Urbancsokné Tóth Ildikó 

1.b Almásiné Szaszkó Edit és Forrainé Garai-Sz. Julianna  

 



 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

A tavaszi szünet 2017. április  

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

utolsó tanítási nap április 12. (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap április 

19. (szerda). 

FOGADÓÓRA lesz iskolánkban márci-

us 1-jén, szerdán délután 4 órától. 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

Istentisztelet: Minden vasárnap 10 

órakor a református nagytemplomban. 

Az alkalmakon Fehér Csaba lelkipász-

tor szolgál. Bibliaóra: Keddenként 17 

órakor az iskola 4-es termében. Gyer-

mek-istentisztelet: Minden 2. vasár-

nap 10 órakor az iskola dísztermében. 

IGAZGATÓI SZÜNET lesz március 10-én, 13-án és 14-én. 

   

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, illetve a Suliváró programján 

személyesen is átvehető.  

Kérjük a szülőket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal: 

 a személyi igazolványukat 

     a gyermek születési anyakönyvi kivonatát 

    a gyermek személyi igazolványát és lakcímkártyáját 

 a gyermek TAJ kártyáját 

     az eredeti óvodai szakvéleményt 

     a diákigazolvány kiállításához a Szentesi Kormányhivatal okmány- 

     irodában igényelhető NEK azonosítót 

 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 telepü-

lések. 



 

A HIMNUSZ NAPJA 

Január 22-én tartják or-

szágszerte a magyar kultúra 

napját, ami egyben a magyar 

Himnusz születésnapja is. 

Kölcsey Ferenc ugyanis ezen a 

napon fejezte be versét 1822-

ben. Minden évben a 7. osztá-

lyosok emlékeznek meg az 

eseményről a vers elszavalásá-

val és eléneklésével. 

REFORMÁCIÓ 500. 
"A reformáció nem más, mint Is-

ten egész népének odafordulása 

Krisztushoz.” Bogárdi Szabó István. 

1517. október 31. Luther Márton 

ezen a napon tűzte ki 95 tételét a 

wittenbergi vártemplom kapujára, 

mely reformok sorozatát eredmé-

nyezte az élet minden területén. 

Idén ünnepeljük e jeles eseménynek 

500. évfordulóját.  

 

MUB Iskolánk 11. alkalommal rendezi meg a református iskolák részére az országos 

Bibliaismereti versenyt. A verseny érdekessége, hogy a gyerekek a számítógép és az 

internet segítségével oldják meg a különböző feladatokat. A 3 korcsoportban induló 

diákok a verseny végén értékes ajándékokkal térnek haza.  

   

KONCERTEK FEBRUÁRBAN 

A félévi csendesnapon a debreceni Hírnök együttes 

adott koncertet a díszteremben. Olyan Istent dicsérő 

ifjúsági énekek hangoztak el, amelyeket már a kisebbek is 

ismernek, így közösen énekeltek az együttes tagjaival.   

A filharmónia bérlet 2. előadása a Rozsdamaró zene-

kar bemutatója volt. Nagyon sok népi hangszerrel ismer-

tettek meg bennünket, még népi viseletbe is beöltöztet-

tek. Az osztálynak a kecskeduda tetszett a legjobban. 

Egy kis érdekesség: a hosszú furulyán három lyuk van, és 

így is lehet rajta különböző dallamokat játszani. Vannak 

olyan népi hangszerek, melyeket a mai napig is használnak. 

Például a brácsa, nagybőgő. Igazi vidám hangulatot varázsolt nekünk a zenekar. Köszön-

jük nekik az élményt.                                                                             Szabó Zita (4.a) 



 

TOLDI PERE  

A hatodik osztályosok Arany János remekművével, a Toldival ismerkedtek meg az 

irodalomórákon. A történet szerint a főhős, Miklós egy malomkövet hajít el, ami egy 

vitéz halálát okozta. Bűnös vagy nem? Ki a felelős a vitéz haláláért? Ezekre a kérdé-

sekre keresték a választ a gyerekek védő- illetve vádbeszédeikben.  

 

VÁDOLOM TOLDI MIKLÓST 

Tisztelt bíróság! 

Véleményem szerint a vádlott, bi-

zonyos Toldi Miklós hirtelen felindu-

lásból elkövetett emberölés miatt 

minden kétséget kizáróan bűnös! 

Ez az ember az első kezébe akadó 

tárggyal megölt egy ártatlan katonát, 

aki csak parancsot teljesített és nem 

is volt teljesen józan állapotban, ezért 

Toldit levadászandó madárnak nézte. A 

vitézt tehát nem vonhatjuk felelősség-

re, Miklós, viszont amit tett, szándé-

kosan tette, tehát gyilkos.  

Miklós védekezésre is használhatta 

volna a malomkövet, ha elbújt volna 

mögé, vagy csak a katona felé gurítot-

ta volna, esetleg ott is hagyhatta volna 

a kötekedő vitézeket, de ehelyett a 

támadást választotta.  

A katonákkal ellentétben Toldi nem 

fogyasztott alkoholt, tehát józanabbul 

is viselkedhetett volna, minthogy egy 

malomkövet vágjon a harcosok fejéhez. 

A vádlott ügyetlenségét bizonyítja 

az is, hogy mivel a katonák részegek 

voltak, nem céloztak pontosan, így 

Miklós elhajolhatott volna a felé repülő 

dárdák elől. 

Tisztelt Bíróság! Nem szaporítom 

tovább a szót, szerintem Toldi bűnös! 

Kérem a bíróságot megfelelő büntetés 

kiszabására, mely véleményem szerint 

kivégzés pallossal. 

Kiss Endre (6.a) 

 

VÉDEM TOLDI MIKLÓST 

Tisztelt Bíróság! Be fogom bizonyítani, 

hogy védencem, Toldi Miklós ártatlan.  

Miklós nem fogyasztott alkoholt, 

de a katonák igen, és a viselkedésük 

alapján nagyon sokat! Azok bor hatása 

alatt álló katonák egy nagy eszmei 

értékű madárnak (túzok) nézték, és le 

akarták vadászni. Továbbá a katonák 

hegyes, életveszélyes lándzsákat do-

báltak felé. Miklós csak pajzsként 

használta volna a malomkövet, a testi 

épsége megőrzése érdekében, de ki-

csúszott a kezéből és eltalálta az 

egyik, nem megfelelő páncélzattal 

ellátott katonát. Ha megfelelő páncélja 

lett volna, a malomkő nem ölte volna 

meg! 

Ebben a perben Miklós csak áldo-

zat, mást kellene vádlottnak tekinteni, 

például bátyját, Györgyöt.  

Kiss Lehel (6.a) 



 

LEGYÉL ZÖLDEN AKTÍV! 

Egész éves környezetvédelmi játékra hívja a Di-

ákönkormányzat és az Öko munkacsoport a környe-

zetvédelem iránt elkötelezett diákokat. Lombosítsd 

az iskolai ökofát!  

Hamarosan itt a tavasz! Pompázzon legszebb díszé-

ben a mi ökofánk! Vállalásod között szerepelhet: rejt-

vényfejtés (honlap), „zöld hírek” bemondása a 

sulirádióban (Négyesi Judit), elemgyűjtés (Horvát József).  

 

ÖRÖKÖS ÖKO-ISKOLA 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízá-

sából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatán iskolánk 2016 decembe-

rében elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, melyet azok az intézmények kaphatnak, 

amelyek legalább három alkalommal elnyerték már az Ökoiskola címet. A cím elnyerője 

az Ökoiskolák Hálózatának tagja, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, és a 

hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.                                         Cseh Lajosné 

 

TOBOZMANÓ PÁLYÁZAT 

A DALERD, a Dél-Alföldi Erdőgazdálkodás Zrt. tavaly ősszel az erdők hete alkal-

mából Tobozmanó pályázatot hirdetett Békés és Csongrád megye iskolásainak.  

Az immár 16 éve népszerű pályázat szervezői 

olyan alkotásokat vártak az alkotó kisdiákoktól, 

melyek organikusanyagok felhasználásával készül-

tek. Ezen a megmérettetésen vett részt iskolánk 

három tanulója: Böszörményi Aliz 1.a osztályos, 

Böszörményi Milán (4.b) és Izbéki Simon (4.b). 

Böszörményi Aliz Rituális tánc című alkotása (képün-

kön) egyéni és külön díjat kapott. A fiúk a Királynő 

és az udvarhölgyek című kisplasztikát készítették 

el, amellyel dicséretben részesültek. Felkészítő 

tanáruk: Cseh Lajos.  



 

A TOVÁBBTANULÁSRÓL 

A felsősök nagy kérdése a továbbtanulás. Általában 7.-8. osztályban gondolkoznak 

legtöbbet ezen a gyerekek, azonban vannak olyanok is, akik már a felső tagozatba el-

képzeléseikkel lépnek át.  

Megkérdeztünk néhány osztálytársunkat, hogy ők hová mennek tovább, és hogy mi-

ként képzelik el a jövőjüket. A legtöbben nem mennek el másik városba, de persze 

vannak olyanok, akik az ország messzibb pontjára készülnek. A mi osztályunkból a leg-

többen a Horváth Mihály Gimnáziumot célozták meg, néhányan a fővárosban szeretné-

nek tanulni. Olyanok is akadtak, akik még nem tudják, mik szeretnének lenni.  

Bizonyos iskolákba a jegyeken (5., 6. és 7. év végi és 8. félévi bizonyítvány) kívül 

még egy központi feladatsorral is meg kell birkózniuk. Ez a felvételi. Erre több héten 

át készültek tanáraikkal. Január 21-én írták meg az írásbelit magyarból és matemati-

kából. Január 30-án lehetett megnézni a kijavított feladatsort, az esetleges észrevé-

teleket 31-én lehetett jelezni a vizsgabizottságnak. A végleges értékelő lapokat azon-

ban csak február 6-án lehetett átvenni. Ettől az eredménytől függ, hogy a jelentkező 

bejuthat-e az általa választott középiskolába vagy sem.   

Reméljük, hogy mindenki bekerül az általa választott első iskolába. Ez csak április-

ban fog kiderülni.                                                       Batta-Orsolya és Rőth Petra (8.b) 

KISS BÁLINT-NAPOK 

március 24.: Kiss Bálint emléktúra 

április 10.: Húsvéti istentisztelet 

április 11.: Modulórák és Éneklő osz-

tályok versenye 

április 12.: Szabadon választott mo-

dulok – kirándulások, iskolai programok 

április 19.: Modulórák és Zeneiskolá-

sok hangversenye 

április 20.: Modulórák és Idegen  

nyelvi gála  

április 21.:Tudásvásár 

 

 

 
Alkotó, kutató, „tudós” diákok keres-

tetnek! 

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!  



 

FARSANG 

A farsangi ünneplés azt vonja maga után, hogy 

boldogsággal, örömmel, jelmezbe öltözve üldözzük 

el magunktól a hideg, zord telet! A farsang erede-

tileg pogány ünnep, amely a nagyböjt előtti időszakot 

jelenti. Január 6-án, vízkereszt napján kezdődik és 

húshagyókedden, az idén február 28-án zárul. Ennek 

a vidámsággal teli ünnepnek legjellegzetesebb étele a 

farsangi fánk.                                  Molnár Róza (5.b) 

   

KEMENCE KLUB 

Ha farsang, akkor fánk! Ha fánk, akkor szalagos és csöröge, de mindből legyen 

bőven! Mi is ehhez tartottuk magunkat!  

A Kemence klubban ezzel az alkalommal 

farsangi szalagos és csörögefánkot sütöt-

tünk. Mindenki dagasztott egy kicsit. Addig 

dagasztottunk, ameddig mindenki homlokáról 

nem csöpögött az izzadság. A fánkokat lek-

várral és fahéjas cukorral tálaltunk. Nagyon 

finom illatok lengték be ismét az egész isko-

lát. Mindenkinek bőven jutott a fánkból. 

Gyorsan el is fogytak. Volt olyan is, aki haza 

nem érkezte hozni, vagyis rögtön megette! 

Az este úgy végzett, hogy elmosogattunk és 

hazamentünk. Valaki üres dobozzal…   

Geckó Dominika (7.b) 

CSÖRÖGEFÁNK: 25 dkg liszt, 1,5 dl tejföl, 2 dkg cukor, 5 dkg olvasztott margarin, 3 

tojássárgája, csipet só. Minden hozzávalót jól eldolgozunk fakanál segítségével, majd 

egy kis liszttel meghintjük az asztalt és azon még átgyúrjuk kézzel is a tésztát. Na-

gyon vékonyra kinyújtjuk, tenyérnyi kockákra daraboljuk csörögemetélővel a tésztát, 

és mindegyik kocka közepét még bevágjuk, majd a tésztának egyik sarkát átbújtatjuk 

a résen. Mintha kifordítanánk a tésztát. Forró olajban kisütjük. Fahéjas porcukorral 

tálaljuk.  



 

FARSANG 

     2017 
Ismét fergeteges volt a hangulat a far-

sangi mulatságon! Az 1.b jóvoltából a telet is 

messze űztük, az 1.a kiskertészei pedig már 

a tavaszt idézték elénk.    

A 2.a festészetet tanított nekünk, és a 

végén rájöhettünk, az a legjobb kép, amin mi magunk látszódunk!  

A 2.b osztályos gyerekek nagyon 

szeretik a mikulást. Decemberben el 

sem engedték haza, itt tartották a 

rénszarvasokkal együtt!  

A farsangi mulatság nem múlt el 

mese nélkül. A 4.b osztály fabábúból 

kisgyerekekké váltak, sok-sok 

Pinokkió táncolta körbe az öreg 

Dzseppetót és feleségét.  

A 3.a előadásából megismer-

hettük a mindig  kalandokba ke-

veredő Ruminit és a Szélkirálynő 

nevű hajó legénységét. Szeren-

csére a mi kalózaink (4.a) nem 

raboltak el kincseket, csupán 

táncoltak és reppeltek.  

A 3.b először összegubancol-

ta, majd kigubancolta, aztán aranyra változtatta magát, így lettek aranygubancok.   

 

 

 

 

 

 

 



 

FARSANG 

   2017  
A felsősök sem volt hiány a neve-

tésből és a táncos bemutatókból. Az 

5.a osztály lányai rózsaszín hajjal 

táncoltak, miközben egy filmforgató 

stáb figyelte minden mozdulatukat.  

Az 5.b-sek csak a sötétben táncoltak, ugyanis csak akkor látszódtak. Az ellentmondást 

az UV-fény könnyen megmagyarázza! A 6. a osztály bemutatta, minden kornak meg van 

a maga táncdivatja, és az ősemberek ugyanúgy ropták a tűz körül, mint ma a 

diszkógömb alatt.  
A 6.b osztály cha-cha-cha-t 

táncoló párosait a mai zene 

teljesen elvarázsolta, a pöty-

työs szoknyát hamar szűk 

farmerre cserélték.   

A mai kor zenéjét a 7.b 

osztály sem hagyta ki, táncuk-

kal ezt mutatták be. Mesében 

most sem volt hiány (7.a), a 3 

boszorkány és a hős lovag 

történetéből azt a tanulságot 

szűrhettük le, hogy csodaszökőkút nincs, magunk irányítjuk sorsunkat!  

A 8.b-sek elját-

szották jövőbeni 

életüket, míg a 8.a-

sok az angyalok 

táncával szórakoz-

tatták a nézőket. 

 

A farsangi mulatsá-

got most a tombola 

és a diszkó zárta. 



 

SZÉPOLVASÓ VERSENY 

A nagymágocsi iskolában rendezték meg a területi Kazinczy Ferenc szép magyar 

beszéd versenyt. A verseny Kazinczy Ferenc után kapta a nevét, aki a nyelvújítás 

képviselője volt.  

Iskolánkat az 5.-6. korcsoportban Molnár Róza (5.b), Benkő Bence  (6.a) képviselte, 

a 7.-8. osztályosok között Cseh Georgina (8.b), Tarján Viktória (7.a) és Fenyvesi Szil-

veszter (8.b) olvasta fel szabadon választott és kötelező szövegét.  A zsűri a jó hang-

súlyozást, a helyes kiejtést és hiba nélküli olvasást tartotta szem előtt értékelésekor.  

  

A REFORMÁTUS BÖJTRŐL 

A farsang elmúltával hamvazószerdán kezdődik a böjti időszak, amely húsvétig tart.  

A református ember megőrizte a böjti hagyományokat, de számára nem a külsőségek 

hangsúlyosak, hanem a belső, lelki felkészülés az ünnepekre. Természetes, hogy bizo-

nyos tartózkodás van az evést és ivást illetően, de a lényeg az emlékezés a Megfeszí-

tett Úrra, az elmélyülés Krisztus követésében, a kereszt titokzatos világának a lélek-

ben történő befogadása. 

Nagypénteket református népünk is 

megtartotta szigorú böjti napnak. Ekkor 

tartózkodtak a hústól, a zsiradékoktól. 

Nyers- és aszalt gyümölcsöt, rántott 

levest, savanyú levest, főtt tésztát, 

főzelékféléket, mákos gubát, lepényke-

nyeret fogyasztottak. Ez vidékenként 

más és más volt a Kárpát-medencében.  

Az év folyamán már voltak kisebb 

böjtök: heti böjti napok, különösen a 

péntek, de meg kell említenünk a negyedévenkénti háromnapos böjtöt is. Utóbbit kán-

torböjtnek is nevezik. Fontosak a fogadalmi böjtök, református népünk ma is gyakorol-

ja ezt a formáját a lemondásnak, ahogy azt gyülekezeteink életéből is tudjuk. Refor-

mátus népünk hagyományában máig él, hogy az úrvacsoravétel napján nem eszik semmit, 

míg meg nem úrvacsorázott a gyülekezet közösségében. 

A böjttel kapcsolatban mutatott be műsort a februári családi vasárnapon a 7.b osztály.   

Nyíri Dániel 



 

RAJZ SZAKKÖR 
Minden csütörtökön 2 órától 4 óráig tart a rajzszak-

kör, amit Marcsi néni tart a felsősöknek a pincében lévő 

rajzteremben. Az ott készült rajzainkat, festményeinket 

az iskola folyosóin is láthatjátok. Rengeteg apró kis trük-

köt tanulunk, amelyek a rajzokat gyönyörűvé varázsolják. 

(Képünkön Kovács Adrienn (8.a) rajza)  

Ha szeretnél jobban rajzolni, festeni, új technikákat 

tanulni, gyere, szeretettel várunk! 

Nagy Dorka (7.b) 

   
REJTVÉNY KISEBBEKNEK 

Írd az ábrába a következő j-s és ly-s szavakat, illetve a képek neveit! Megfejtés-

ként egy erdei madár neve olvasható. A névvel, osztállyal ellátott megfejtéseket most 

is Saci néni 

gyűjti.   
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bélyeg 

 

tejföl  

 

süllyed 
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gomblyuk 

 

sólyom 

  

 

           

           

           

           

          
 

 
 

         

        
 

  

    
 

      

           

           

           



 

EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI 

A hajós kép 

Fogalmazásórán az osztállyal a Tokácsli Galé-

riába látogattunk el. A Szentesi tárlat című kiállí-

tást tekintettük meg. (A kiállítást január 5-én 

Pólya Sándor tanár úr és Karikó-Tóth Tibor igaz-

gató úr nyitotta meg. szerk.) Szebbnél szebb 

festményeket és fafaragványokat láthattunk.  

Az 5 alkotó munkái közül nekem Haller Andrea 

egyik képe tetszett a legjobban, a Hajós kép. Egy 

nagy tengerben fordítva voltak a házak és egy 

templom. Ott úszkált néhány halacska is. Az 

egész víz többféle kék árnyalatban tündökölt. Az 

ég is hasonló színátmenetben pompázott. Egy 

elegáns sirály repült egy árbócos hajó felé.  

Ez a kép azért tetszett nekem, mert szeretem a 

tengert, a szép élénk és az igényes kidolgozásokat. Írtunk az emlékkönyvbe és men-

tünk vissza az iskolába. Nagyon jó volt ott lenni, főleg, mert találkoztam egy csodála-

tos festménnyel.                                                                                  Balog Vanda (4.b)  

   

VITÉZ LÉLEK 

Január első napjaiban a Nemzeti Színházba látogattunk el, ahol Tamási Áron Vitéz 

lélek című „komoly játék”-át néztük meg. A történet röviden arról szólt, hogy Balla 

Péter a háborúból hazatérvén azzal bosszantja a falubelieket, hogy teljes nincstelen-

ségében egy szamárral vág neki az építkezésnek, pedig elszegődhetne a gépesítés 

hívének is. Persze, egy jótevője némi pénzzel és segítségére siet, és nem is kér mást 

cserébe, mint 17 éve halott lányát Balla Péter a szívébe emelje, lelki feleségévé tegye. 

Megteszi, és fölépül a ház, de eltűnik a szamár. Közben Balla Pétert ellenállhatatlanul 

vonzani kezdi egy 21 éves lány, Boróka, akit viszont apja nem hajlandó férjhez adni. 

Aztán kiderül, hogy a két lány valójában egy, föld és ég összeborul, meglett a szamár 

is, és minden rendben lesz.  

A színdarabot ajánlanám a művészetkedvelőinek és a komoly darabot kedvelőknek. 

    Bakos Luca (8.b) 



 

KÁRPÁTALJA TÖRTÉNETE  

Földrajzból a 7.-8. osztályosok különböző témákat dolgoztak fel otthoni fela-

datként. Az alábbiakban Geckó Dominika (7.b) házi dolgozatából idézünk, aki szü-

lőhelyét, a határon túli Kárpátalját mutatja be. 

 

Hivatalos ukrán megnevezése: Закарпатська область, azaz Zakarpatszka oblaszty, 

ami magyarul azt jelenti: Kárpátokon túli terület.   

A Kárpátalja néven ma ismert földrajzi terület és közigazgatási egység területe 12 

777 km2. Ennek mintegy a négyötöde hegyvidéki, egyötöde pedig alföldi terület. Ez az 

úgynevezett beregi, ugocsai Tiszahát. A jelenlegi Ukrajna legkisebb megyéje az ország 

dél-nyugati csücskében.  

A vidék legnagyobb folyója a Tisza. (Kárpátalja egésze ennek vízgyűjtő területét 

alkotja), továbbá említésre érdemesek a Tisza jobb parti folyói, úgy, mint a Tarac, a 

Talabor, a Nagyág, a Borzsa, a Latorca és az Ung. Legnagyobb tava 

a ma már természetvédelmi övezetben fekvő Szinevéri-tó.  

Kárpátalja teljes népessége a legutóbbi, 2001-es népszámlálási 

adatok szerint kerekítve 1 millió 250 ezer fő volt, a magyarok 

száma ekkor kb. 150 ezer fő volt, ami az összlakosság 12%-át tet-

te ki. Tíz év alatt, 2011-re a magyarság lélekszáma becslések sze-

rint 140 ezerre csökkent, az ukrajnai háborús viszonyok az elmúlt 

években pedig ezt a számot tovább apasztották.                  (képünkön Kárpátalja címere) 

 

Kárpátalja megyeszékhelye, köz-

igazgatási központja: Ungvár. Nagyobb 

városok: Munkács, Beregszász, Csap, 

Huszt. A kárpátaljai magyarság Be-

regszászt tekinti központjának, amely 

15 évvel ezelőtt még magyar többség-

gel rendelkezett. Az utcán magyar 

szót ma már leginkább ebben a város-

ban lehet hallani, a többi alföldi város 

elvesztette magyar többségét. Min-

tegy 100 községnek van jelentős ma-

gyar lakossága, ezek bő felében a 

magyarok többséget alkotnak.  



 

REJTVÉNY NAGYOBBAKNAK 

Decemberi számunk rejtvényének helyes megfejtése: narancsillat. A helyes meg-

fejtők között Vass Mónika (2.b) nevét sorsoltuk ki, ő nyerte a tábla csokoládét. Mos-

tani rejtvényünk a farsanghoz kapcsolódik, a megfejtéseket Saci néni gyűjti. A juta-

lom: csokoládé! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍZSZINTES 

1. A vas vegyjele 

4. A megfejtés első 

része 

7. Keleti szőnyeg 

8. Spanyol autójel 

9. Kis patak 

10. Zebulon becézése 

14. Horgászás 

16. Az ég színe 

18. Basa páratlan betűi 

19. Honfoglaló vezér  

21. Feltéve 

22. Tetejére 

24. Egyik szülő 

27. Régi mértékegység 

 

FÜGGŐLEGES 

1. A le ellentéte 

2. Női név 

3. Magam 

5. Kopó, ékezet nélkül 

6. Ez 

7. Rajz, ábra 

11. Beáta becézve 

12. A megfejtés a 2. 

része 

13. Él visszafelé 

15. Hamisan játszik 

17. Krisztus születése 

előtt 

19. Kopasz 

20. Konyhafőnök 

23. Ághay Valéria mo-

nogramja  

25. A nitrogén vegyjele 

26. Az abc 2. betűje

 

Megfejtésünk egy 

híres farsangi mu-

latság neve. 
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOK - VEGYESEN 

Február 7-én részt vettünk a III. Komplex Természettudományos Tanulókísér-

leti versenyen, ami a csongrádi Batsányi János Gimnáziumban volt. 

A környező iskolák 4 fős csapatokkal mérhették össze tudásukat. Különféle felada-

tokat kellett megoldanunk biológiából, kémiából, fizikából, földrajzból és még egy szá-

mítógépes mérést is elvégeztünk. A verseny főbb témája a termikus kölcsönhatás, 

magyarországi talajtípusok, gombák és az égés volt. Ezekhez kapcsolódtak a feladatok, 

a kérdések, a kísérletek és a vizsgálódások.  

Az uzsonna után gimnazisták tartottak beszámolót az iskoláról, és arról hova, mi-

lyen egyetemre, főiskolára jelentkeztek, mivel akarnak majd foglalkozni. Elmondták 

azt is, hogyan jutottak erre az elhatározásra. Szerintem ez nagyon érdekes volt. Ez 

után következett az eredményhirdetés. Előbb minden tantárgyból hallhattunk egy 

kisebb összefoglalót, majd jöhetett az, amire mindenki várt: csapatunk a 2. helyezést 

érte el. De úgy gondolom, rengeteg információval gazdagodtunk a verseny folyamán, 

ezért ilyen szempontból is nyertesek lettünk.  A csapat tagjai: Kovács Adrienn, Moldo-

ván Patrik, Tóth Ábel és a sorok írója: Papp Viktória (8.a).  

 

MELEG ISTVÁN KÉMIAVERSENY 
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban 15. alkalommal rendezték meg a ver-

seny döntőjét. Iskolánkat öt tanuló képviselte. Kovács Adrienn (8.a) 5. lett. Rácz Huba 

(7.b) 1., Gila Péter (7.b) 3., Jancsovics Dóra (7.a) 7., Csatlós Vencel (7.b) 10. helyezést 

ért el. Felkészítő tanáruk: Horvát József 

   
MEGYEI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 

Ebben az évben is Hódmezővásárhelyen rendezték meg a Diákolimpia megyei úszóver-

senyét, amelyen iskolánk csapata igen szépen szerepelt. A következő érmes helyezése-

ket értük el: Kanfi-Horváth Levente (4.b) 50m mell 1. hely.  Lantos Lili (6.b) 100m hát 

1. hely, 100m gyors 2. hely.  Korom Zsadány (8.b) 100m gyors 1. hely, 100m mell 3. hely.  

Félegyházi-Török János (6.b) 100m hát 2. hely. Dömsödi Dalma (7.a) 100m gyors 1. 

hely. 4x50m gyorsváltó 1. hely: Dömsödi Dalma, Kovács Hédi (8.b), Jancsovics Dóra 

(7.a) és Molnár Helga (7.b). 4x50m gyorsváltó 3. hely: Félegyházi-T. János (6.b), Papp 

Pongrác (5.a), Tonomár Zoltán (6.b) és Őze Levente (6.b).  



 

HATÁRTALANUL ERDÉLYBE 

A sikeres pályázatnak köszönhetően az idén is lesz Határtalanul kirándulás. A Fe-

jedelmi Erdély címet viselő pályázat 2.071.000,- Forint támogatásban részesült, így a 

hetedikesek április 22. és 26. között Erdélybe utaznak.   

   
VÁROSI FUTSAL LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 

Januárban rendezték meg a 7-8. osztályosoknak a futsal labdarúgó diákolimpi-

át a sportcsarnokban. 

Hét csapat vett részt, két cso-

portban zajlottak a mérkőzések. Mi 

a „könnyebb” csoportba kerültünk. 

Elsőként Szegvár ellen léptünk 

pályára, ahol 2:1-es győzelmet sze-

reztünk. Következő meccset a 

fábiánsebestyéniek ellen játszot-

tuk, ellenük 2:0-ra nyertünk, ahogy 

a Klauzál iskola ellen is. A döntőbe a 

csanyteleki iskolásokkal kerültünk, 

ahol szinte csak képzett játékosok 

voltak. Színvonalas mérkőzés volt, 

mégis a csanyteleki iskola bizonyult 

erősebbnek, nyertek 3:1-re. Így az előkelő 2. helyet szereztük meg.  

A CSAPAT TAGJAI: Mácsai Gergely (8.a), Harsányi Zsolt (8.b), Rébeli-Sz. Benedek 

(8.b), Szabó Hunor (8.a), Drahota-Szabó István (8. a), Bajomi-Nagy Ádám (8.b), Korom 

Zsadány (8.b), Csatlós Vencel (7.b), Varga Márk (8.b), Kovács Dávid (8.b). GÓLSZERZŐK: 

Mácsai Gergely 2, Korom Zsadány 1, Szabó Hunor 1, Rébeli Szabó Áron Benedek 1, 

Drahota-Szabó István 1.                                                            Dósai-Molnár Szilvia 

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 600 példányban 
 

 


