
 

 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2017. március-április 

 

Új tavasz! itt vagy, itt! 

fond füzérbe, karikába, 

míg szél borzol a föld hajába, 

rét és erdő ágait. 

 

Új tavasz! csip-csirip! 

most hajlíts karikába, füzérbe 

rétet, erdőt napsütésbe, 

míg madár a rügybe csip. 

/ Weöres Sándor / 

 

 

 

 

ISKOLAVÁLASZTÁS 

Minden év tavaszán tartják az általános iskolai beíratásokat. Is-

kolánkba 51 nagycsoportost írattak be a szülők. Szeptemberben 

az 1. a-ban 27, az 1. b-ben 24 elsős kezdi meg a tanulmányait.   

AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

A nyári szünet június 16-án, csütörtökön kezdődik. A nyolcadikosok ballagási ünnepsé-

ge június 17-én, szombaton 10 órakor kezdődik, az évzáró ünnepség másnap, 18-án 

délután lesz a református nagytemplomban. 



 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

Istentisztelet: Minden vasárnap 10 órakor a református nagytemp-

lomban. Az alkalmakon Fehér Csaba lelkipásztor szolgál. Gyermek-

istentisztelet: Minden 2. vasárnap 10 órakor az iskola dísztermében. 

Családi vasárnap lesz május 7-én, a 2. osztályosok Anyák napi mű-

sorral szolgálnak.  Áldozócsütörtöki istentisztelet lesz május 25-én, 

a pünkösdről június 2-án emlékezünk meg a templomban. Pünkösdi 

istentisztelet lesz 10 órakor június 4-én, vasárnap és 5-én, hétfőn.   

GONDOLATOK 

„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lel-

kében pedig kárt vall.” Máté 16,26. A nyereség a pénzt és más földi 

kincsek megszerzését jelenti. A veszteség pedig a lelkünkben való 

ürességet és Istennel való kapcsolatunk hiányát jelenti.               Vincze Dóra (5.a) 

MÁRCIUS 15-RE EMLÉKEZTÜNK 

Nemzeti ünnepünk, március 15-e története 1848-ban a pesti Pilvax kávéház-

ban kezdődött. Itt gyűlt össze a magukat márciusi ifjaknak nevezett kis társaság, 

melynek tagjai írók, költők, egyetemisták voltak. Vezetésükkel tört ki a forrada-

lom, melynek következménye a szabadságharc lett.  

Az évfordulóról emlékeztek meg az iskola diákjai március 9-én, az áhítatot követő-

en a 6.b osztály műsorral jelenítette meg az eseményeket.  

Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva Hajdú Lajosról is megemlékeztünk. A hetedike-

sek felolvasásából megtudhattuk, hogy a forradalom és a szabadságharc idején isko-

lánk igazgatójaként dolgozott, 

és 1849. július 1-jén az iskola 

ablakából szólította népfelke-

lésre a szentesieket. Ezért a 

cselekedetéért a bukás után 

halálra ítélték, amit később 

20 év várfogságra és teljes 

vagyonelkobzásra változtat-

tak. Hajdú Lajos 1901-ben 

halt meg Kisújszálláson.  



 

LEGYÉL ZÖLDEN AKTÍV! 

Májusi kézműves foglalkozás 

Hívunk és várunk kicsiket és nagyokat május 12-én, pén-

teken az iskola udvarán tartandó kétműves foglalkozás-

ra! Hozz magaddal kidobásra szánt vagy megunt köröm-

lakkot és néhány kavicsot. Alkossunk együtt! Érezzük jól 

magunkat!  

AZ ÉV FÁJA, MADARA, ROVARA 
 „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát.” 

Luther Márton 

A VADALMA, A TENGELIC, A SZARVASBOGÁR 

A tengelicek télen és nyáron is az etetők és madárita-

tók rendszeres vendégei. A tarka madárka megtelepe-

dését az emberek is segíthetik: egész éves itatással, 

téli etetéssel és tavaszi-nyári fészekanyag kihelyezéssel. 

A SZARVASBOGÁR  

A nagy szarvasbogarat leginkább az élőhelyeinek csök-

kenése veszélyezteti. Az imágókat sokféle állat fo-

gyasztja; legfontosabb ragadozói a varjúfélék, főleg a 

szarka és a szajkó, illetve a róka. A lárvákat legnagyobb 

mennyiségben a vaddisznó és a borz pusztítja. A szar-

vasbogár látványos rovar, amelyet a gyűjtők is kedvel-

nek. A nagy szarvasbogár Magyarországon védett, eszmei értéke 10.000 Ft. 

A FÖLD NAPJA 

A Jobb veled a világ Alapítvány kezdeményezésére iskolánk is csatlakozott az Éne-

kelj a Földért mozgalomhoz. A Föld napja alkalmából (április 22.) közös énekléssel 

hívtuk fel a figyelmet a környezetvédelemre és egy fenntartható életmód , gondolko-

dásmód mellett való elköteleződésre. Április 21-én alsó és felsős diákok, kollégák éne-

kelték a Gyújts egy gyertyát a Földért című dalt.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tengelic_(mad%C3%A1r)


 

ISMÉT MUB 
Az idén már XI. alkalommal rendez-

ték meg az Országos Multimédiás Biblia-

ismereti és prezentációs versenyt.  

Miután minden csapat és versenyző 

megérkezett és regisztrált, elmentünk a 

díszterembe a megnyitóra, a reggeli áhí-

tatra. A feladatokat a számítógép előtt 

oldottuk meg, melyek között voltak sor-

rendbe rakós, térképes, Igét kereső fela-

datok. A prezentációs versenyzőknek a 

Reformáció öröksége címmel kellett bemutatót készíteniük. Az eredményhirdetést 

már mindenki várta. Iskolánkból a 3.-4. osztályosok versenyén 3. lett Balog Vanda (4.b) 

és Tomcsányi Péter (4.a); az 5.-6. osztályosoknál Agócs Vince (6.a) és Szalaji Gábor 

(6.b)  szintén 3. helyen végzett. A 7.-8.-osoknál én és Tóth Ábel (8.a) lettünk az elsők. 

Nem hittük, hogy nyerhetnénk, de sikerült! A hazaútra mindenki kapott úti csomagot, 

még mi „házigazdák” is.                                                                    Nyíri Boglárka (7.b) 

A verseny támogatói: ITV Szentes Kft., Ady Zöldséges  

BÉRES FERENC ÉNEKVERSENY  

Márciusban a budapesti Julianna református iskola újra megnyitotta kapuit az or-

szág különböző pontjairól érkező éneklő tehetségek számára. A verseny nem szimplán 

verseny, de egyben lelki alkalom is, melyet idén az áhítat és a zsoltárok mellett a ver-

seny névadójáról való megemlékezés, interaktív zenei foglalkozás és egy izgalmas, a 

Hősök terén megrendezett flash 

mob tett még színesebbé. A 

közös éneklésről tv-felvétel is 

készült. Iskolánkat 5 diák képvi-

selte: Jegyes-Molnár Milla (2.b), 

Molnár Róza (5.b). Tonomár Nina 

(6.b) egyéni éneklésben lépett a 

zsűri elé, míg Kálló László Péter 

(5.a) és Varga Dániel (5.a) csoportos kategóriában versenyzett. Mindannyian szépen 

énekeltek, bronz, ezüst és arany minősítést szereztek.                             Farkas Márta 



 

M O D U L N A P O K 

Iskolánk névadójáról is megemlékeztünk a Kiss Bálint-napok programjai között. 

Március 24-én Pólya Sándor tanár úr vezetésével túrázni lehetett, 81-en teljesítették 

a 15 km-es gyalogtávot.   

A nem megszokott rend szerint zajló órákon sokféle tevékenységgel, ismerettel 

gazdagodhattak a gyerekek. A modulnapok alatt voltak kötelező és szabadon válasz-

tott órák is, így a tavaszi szü-

net előtt és után változatos 

programban volt része minden 

kissbés diáknak.  

 

TUDÁSVÁSÁR 

Az idén több mint 30 diák 

vállalkozott arra, hogy a torna-

teremi kiállításon tablókkal, 

tárgyakkal szemléltessék azt a tudást, amit a felkészülés során szereztek, alkalmaz-

tak. Változatos témákat láthattunk, szinte minden tudományterület (tantárgy) képvi-

seltette magát. Láthattunk irodalmi, történelmi, fizikai, kémiai, földrajzi és csillagá-

szati előadásokat és kémiai kísérleteket is. A rajzszakkör tagjai kiállítással gazdagí-

tották a programot. A program vendége dr. Nagy Lászlóné egyetemi tanár volt.  

 

EGY KIS TÖRTÉNELEM… 

A szabadon választott modul kere-

tében egy kis csapat Hódmezővá-

sárhelyre utazott, ahol rendhagyó 

történelemórán vettek részt a 

holocaust magyarországi emléknap-

ja alkalmából. A diákok megismer-

kedtek a vásárhelyi zsidóság rövid 

történetével, illetve előadást is 

meghallgattak arról, hogy a II. 

világháborút követően a felvidéki 

magyarok ezreit telepítették ki szülőhelyükről a szlovák magyarellenes politikai miatt.  



 

M O D U L N A P O K  

BARLANGTÚRA 

21 bátor felsős diák vágott neki Lőrincz Edit tanárnővel és velem az április 12-i buda-

pesti kirándulásnak. A praktikus tanácsok után elindultunk a Mátyás-hegy belsejébe. 

Egy laza, több mint 10 méteres függőleges létra jelentette az első kihívást, aztán még 

néha felfelé kapaszkodtunk, de többször meg lefelé, bár a végére kikerekedett az 

átlag, merthogy, ha nem, akkor nem tudtunk volna visszakeveredni. Már az első terem 

után nem volt senkinek sem fogalma arról, hogy merről is jöttünk, s hová is tartunk. A 

kis szusszanásoknál érdekes infókat kaptuk a mészkőről, az egykor itt élt állatokról, a 

meleg vizek oldó hatásáról… Mindenki nagyon ügyes volt, tette a dolgát, figyelt a má-

sikra, szóval igazi CSAPAT voltunk!!! Alig vettük észre, de a közel három óra pillanatok 

alatt lepergett.  

Karikó-Tóth Tibor 

ÉNEKLŐ OSZTÁLYOK VERSENYE 

9. alkalommal álltak színpadra a felső tagozat osztályai, hogy megmutassák, hogyan 

énekelnek együtt. A repertoárban népdalok, kétszólamú énekek és szabadon választott 

dalok szerepeltek. Az idén több osztály azt is megmutatta, hogyan szólalnak meg 

hangszereik zenei kíséretként. A zsűri döntése értelmében az első helyen az 5.b, má-

sodik helyen a 8.b, a harmadik helyen pedig a 8.a osztály végzett.  

Az idegen nyelvi gálán a gyerekek nem csak angol- és némettudásukat mutatták 

meg, hanem azt is, hogyan éneklik kedvenceik dalait.   



 

A KALÁCS ILLATA 

A modulhéten a közelgő húsvét alkalmából kalácsot 

tanultak sütni a gyerekek.  

Először is megismerhették a kalácssütés hagyományá-

nak eredetét, és nagyanyáink receptúráját is. 20 szorgos 

kéz morzsolta az élesztőt, melegítette a tejet, mérte a 

lisztet, darabolta a vajat és dagasztotta a kalácstésztát. 

Amíg a tészta kelt és pihent, addig a tavaszi nagytakarítás 

is megtörtént a konyhában. Ezután a kalácsfonás rejtel-

meivel ismerkedtünk meg. A legnehezebb próbatételnek az 

bizonyult, hogy türelemmel kivárják a gyerekek a kalács 

sülését. Amint csodás illatok keringtek a konyhában, egyre 

éhesebbek lettek.  

Miután kisültek a kalácsaink, körbe ültük az asztalt, és a közös imádság után jóízű-

en elfogyasztottuk a finomságokat.  

Csó Jánosné 

ZELMA AJÁNDÉKOK 

A Zelma edényvarázs felajánlásának köszönhetően a 

húsvéti sütögetés során kipróbálhattuk az új konyhai kellé-

keinket. Remekül vizsgázott mind, öröm volt velük dolgozni!  

Nagy hasznát vesszük majd a technikaórák alkalmával is 

a tepsiknek, muffin sütőknek, serpenyőnek, spatuláknak, 

ecseteknek is! Köszönjük! 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 

A helyi Vöröskereszt idén áprilisban is megrendezte az elsősegélynyújtó versenyt, 

melyre a városból és környékéről érkeztek diákok. A versenyen ismét 8.-os csapatunk 

végzett az első helyen, így májusban ők vehetnek részt a vásárhelyi megyei forduló-

ban. A csapat tagjai: Batta Orsolya (8.b), Mezei Gréta (8.a), Mácsai Gergely (8.a), 

Vecseri Martin (8.b) és Sulyok Máté (8.a). Felkészítőjük: Négyesi Judit.  



 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 

Iskolánk három szép hangú leányának torkából 

zengtek a népdalok a fábiánsebestyéni népdal-

éneklő versenyen. Jegyes-Molnár Milla (képünkön) 

(2.b) megnyerte az 1-2. osztályosok versenyét, 

Molnár Róza (5.b) 2. lett az 5-6. osztályosok 

között. Várdai Janka (7.b) most nem ért el he-

lyezést a nagyon erős 7-8. évfolyam versenyé-

ben, de nagyon szépen énekelt. Felkészítők: 

Bucskó Mónika, Nyíri Dániel és Farkas Márta.  

KÖZÉPISKOLÁSOK KÖZÖTT VERSENYEZTEK 

Idén 13. alkalommal rendezték meg a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 

Programtermék Versenyt. A pályamunkákat az egész Kárpát-medencéből küldhették be 

a jelentkezők több kategóriában. A szekszárdi döntőre csak a legjobb munkák juthat-

tak be.  

Csatlós Vencel (7.b) és Niethammer 

Tamás (7.a) közös projectjét, a számító-

géppel vezérelt mini üvegházat a „Meg-

épített (digitális) automata berendezés” 

kategóriába neveztük be. Ebben a kate-

góriában összesen 10 csapat jutott át az 

előzetes válogatáson, és rajtuk kívül 

mindenki más középiskolás vagy szakisko-

lás volt. Nagy meglepetésünkre ilyen 

körülmények között is sikerült megnyerni a versenyt!                     Niethammer Zoltán  

ÁLOMÚT  

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Álomút címet viselő rajzpályázatán Őze Virág (5.a) 

az 5-6. osztályosok között, Őze Csanád  (3.a) a 3-4. osztályosok között ért el kiemel-

kedő eredményt alkotásával. Oklevelet és ajándékutalványt kaptak elismerésül.  



 

CURIE-VERSENYEK 

A lengyel származású tudós, Marie Curie 

tiszteletére nevezték el az általános és közép-

iskolások természettudományos versenyét, 

melynek levelezős és területi fordulói után a 

legjobbakat hívják be az országos döntőbe.  

MATEMATIKÁból ketten képviselték iskolán-

kat, Kovács Róbert (4.a) a 14. helyen, Papp 

Viktória (8.a) a 9. helyen végzett. (képünkön) 

Felkészítőik: Urbancsokné Tóth Ildikó és Horvát József.  

KÉMIÁból iskolánkat az idén öt tanuló képviselheti a szolnoki országos döntőn: Papp 

Viktória (8.a), Moldován Patrik (8.a), Kovács Adrienn (8.a), Jancsovics Dóra (7.a) és  

Rácz Huba (7.b). Felkészítő tanár: Horvát József.  

KÖRNYEZETVÉDELEMből Dudás-Szabó Dóra, Papp Viktória, Tóth Ábel (8.a) jutott a 

szolnoki fordulóba, ahol a 3. helyen végzett. (felk.: Dudás-Szabóné Deák Judit) 

KÉMIA, KÉMIA, KÉMIA 

Kiskunhalason rendezték meg a re-

formátus középiskolák 19. országos 

kémiaversenyét, ahol Moldován 

Patrik (8.a) az első helyen, Rácz 

Huba (7.b) a 2. helyen végzett. 

Felkészítőjük: Horvát József.  

 

Hevesy György Kárpát-medencei Ké-

miaverseny megyei (fővárosi) döntőjét 

március végén rendezték meg. Isko-

lánk tanulói szép sikereket értek el: 

Moldován Patrik (8.a) 3., Kovács Ad-

rienn (8.a) 4.;  Rácz Huba (7.b) 4.  és 

Csatlós Vencel (7.b) 7. helyezett lett. 

LILA VEGYÉSZ BAJNOKSÁG 

Az előzetes fordulók alapján 8 tanuló jutott be a gyulai Lila VegyÉsz Kémiaver-

senyre, melynek országos döntőjét május közepén rendezik meg. Iskolánkat a 7. osztá-

lyosok között Csatlós Vencel, Rácz Huba, Jancsovics Dóra és Gila Péter képviseli, míg a 

nyolcadikosok között a 8.a négy tanulója versenyzik: Papp Viktória, Kovács Adrienn, 

Moldován Patrik és Tóth Ábel. Felkészítőjük: Horvát József.  



 

CSONGOR ÉS TÜNDE  

Ismét színházlátogatásra indult az iskola felső tagozata, ezúttal Vörösmarty 

Mihály Csongor és Tünde című színművét tekinthették meg a Nemzeti Színházban.  

A darab alapja egy mese, az Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona jól ismert tör-

ténete. Éjjel ellopják az aranyalmát a fáról, s Csongor elindul, hogy megkeresse a tol-

vajt, a tündért, Tündét. Útja során három ördöggel találkozik, akik az apai örökségen, 

egy bocskoron, egy láthatatlanná tévő köpenyen és egy ostoron vitatkoznak. Az ifjú 

megszerzi a tárgyakat, és folytatja útját. Találkozik a fejedelemmel, akit csak a hata-

lom érdekel, a Kalmárral, aki csak a pénz mindenhatóságában hisz, és a Tudóssal, aki 

mindent megvet, nem hisz a szerelemben sem. A végső boldogsághoz azonban még 

vannak akadályok, amiket Csongornak le kell győznie, ám végül a Hajnal és az Éj biro-

dalmán keresztül eljut céljához. 

Vörösmarty Mihály 1830-ban írta meg színművét, ám akkor a cenzúra nem engedte 

kiadatni, ennek ellenére titokban 1831-ben mégis megjelent a mű 500 példányban. A 

darab első színházi bemutatása 1879-ben volt a Nemzeti Színházban.  

SPRECHEN SIE DEUTSCH?  

Iskolánk 12. alkalommal rendezte meg a Területi Német Nyelvtani és Szövegértési 

Versenyt. A versenyzők 5-8. évfolyamig egy 30 feladatból álló tesztet és egy német 

nyelvi szövegértést mérő feladatlapot oldottak meg. EREDMÉNYEINK: Kálló László Péter 

(5.a) 2. hely, Molnár János (5.b) 4. hely, Tabajdi Zétény (5.a) 5. hely. Héja Szabolcs 

(6.b) 4. hely, Agócs Vince (6.a) 5. hely. Vígh Doris Zorka (7.a) 1. hely, Rácz Huba (7.b) 

4. hely. Batta Orsolya (8.b) 1. hely. Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika. 



 

A KÖLTÉSZET NAPJÁN 

A költészet napjához (április 11.) kapcsolódóan 

szavalóversenyeket rendeztek.  

Megosztott első díjat nyert Csarnó Dominika (2.a) 

és Kiss Robin (2.a), Különdíjban részesült Risai Lara 

(2.a) (képünkön) (fk: Molnárné Bodnár Henriett). A 3.-4. 

osztályosok között Péter Vivien (4.a) (fk. Izbékiné 

Csige Hajnalka) végzett az első helyen, így ők továbbju-

tottak a megyei fordulóba.  

Az 5.-6. osztályosokat Rácz Luca (6.a), Agócs Vince 

(6.a) és Melkuhn Máté (5.a) képviselte, aki szintén az 1. 

helyen végzett, így ő is ott lesz a megyei fordulóban.  

„JÓT S JÓL! EBBEN ÁLL A NAGY TITOK.” /KAZINCZY/ 

Az alsó tagozatos tanulók tanulmányi versenyei közül a helyesírási az egyik je-

lentős megmérettetés.  

Örömünkre a városi fordulón Balog Vanda (4. b) I., Tomcsányi Péter (4.a) II., Vass 

Mónika (2. b) III.  helyezettként képviselhette Szentes járást. Vass Mónika Arany-

toll-díjat érdemelt ki. Felkészítőik: Bucskó Mónika, Izbékiné Csige hajnalka, Almásiné 

Szaszkó Edit. 

 

LOL 

Sikerrel szerepelt a Techno Turtle 

csapat (7.a) a Szent Erzsébet iskolában 

rendezett LOL (League of Legends) 

versenyen, amelyet ez alkalommal a brit 

kultúra, hagyományok és szokások té-

makörében rendezték meg. Az angol 

nyelvű versenyen Mikó Balázs, Prievara 

Zsolt és Szabó Gergő 3. helyezést ért 

el. Felkészítőjük: Dr. Bacsa Éva  



 

REJTVÉNY 

Februári számunkban külön feladatra hívtuk az alsósokat és a felsősöket. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy már az elsősök is nagy számban küldték vissza a helyes megoldást. 

A rejtvények megfejtői közül sorsoltuk ki Baranyi Lilit (1.a) és Nagy Valentint (6.a), 

jutalmuk egy-egy tábla csokoládé. A megfejtések: Fülesbagoly, Velencei karnevál.  

 
 

KÉPES SUDOKU - KICSIKNEK 

Rajzold be a hiányzó képeket az ábrába úgy, 

hogy egy-egy kép vízszintesen és függőle-

gesen is, illetve a vastagon határolt terüle-

teken belül is csak egyszer szerepeljen!  

A helyesen kitöltött ábrák beküldői között 

egy tábla csokoládét sorsolunk ki.  

 

 

 

 

SUDOKU NAGYOKNAK 

 
Helyezd el a számokat 1-től 9-ig úgy, 

hogy minden szám vízszintesen és függőle-

gesen, valamint a négyzeten belül csak egy-

szer szerepeljen!  

A táblázat helyes kitöltői között most is 

egy tábla csokoládét sorsolunk ki. A megfej-

téseket Saci néni gyűjti a cipős dobozban.  
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MI TÖRTÉNT VIRÁGVASÁRNAP? 

Virágvasárnap Jézus szamárháton történő 

diadalmas jeruzsálemi bevonulását ünnepel-

jük. A mi osztályunk e történet megjelení-

tésével szolgált a templomban április 9-én. 

Sok beszélgetéssel, gyakorlással készül-

tünk rá. Aznap mindenki izgult, remegett, 

részben a hideg miatt is. Amikor elkezdtük, 

már megnyugodtunk, egy pillanatnak tűnt az 

egész. Azután átöltöztünk, s folytatódott 

az istentisztelet, melyet szeretetvendég-

ség követett. Jól éreztük magunkat. Örü-

lünk neki, hogy a mi osztályunknak jutott 

ez a lehetőség.  

Füri Panna és Horváth Zsófia (4. b) 

PÜNKÖSD, A SZENTLÉLEK KITÖLTETÉSÉNEK ÜNNEPE 

Az ószövetség idején aratási ünnep és a sínai-hegyi szövetségkötés emléknapja 

volt. Elnevezése a görög pentekoszté, az ötvenedik szóból származik, mivel húsvét után 

az ötvenedik napon van a helye a naptárban. A húsvét időpontjához alkalmazkodó pün-

kösd tehát szintén mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325.) határozata óta. 

A pünkösd a keresztyén világban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a fe l-

támadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek, és főleg Jézus maradandó jelenlétének. 

Keresztény tartalmára a bibliai újszövetség Apostolok cselekedetei című könyvének 

második fejezetében találunk utalást. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek 

eljöveteléről van szó, aki szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostolok-

nak. Erő tölti el őket a magasságból, nyilvánosan tanúságot tesznek Jézusról, és meg-

keresztelnek háromezer embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az egyház törté-

nelme. A Szentlélek az Atya és a Fiú mellett a Szentháromság harmadik személye. 

Pünkösdkor a Lélek kiáradását és az egyház alapítását ünnepeljük. A pártfogó Lélek 

ma, kétezer évvel később is erőt ad és bátorít mindnyájunkat. 

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság,  

hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Gal 5,22-23 



 

HATÁRTALANUL 

A hetedik osztályosok az idén Erdélybe utaztak.  

Első állomásunk Nagyvárad, ahol a városnézést követően Nagyszalontán, Arany Já-

nos szülőfalujában emlékeztünk meg a 200 évvel ezelőtt született költőről. Bánffyhu-

nyad érintésével Kolozsvár felé vettük az irányt, ahol többek között Mátyás király 

szülőházát, a Házsongárdi temetőt és a Szent Mihály templomot is felkerestük. Vasár-

nap a tordai sóbánya mellett a Tordai-hasadékot kerestük fel egy rövid túra kereté-

ben, és Szent László királyunk alakját idéztük fel, akiről számos monda él még ma is a 

magyarok körében.  

Megismerkedtünk Torockóval, mely sokak szerint a legszebb székelyföldi falu, 

majd gyalogos túrára indultunk a Székelykőre, ami Torockóról közelíthető meg. A 

hegycsúcsról szép a kilátás, jó időben akár Tordáig is el lehet látni. Jellegzetes formá-

ja miatt, a faluból nézve itt kétszer kel fel a nap. Miután felkel, hirtelen eltűnik az 

1129 m magas Székelykő mögé, és aztán ismét megjelenik. Voltunk Nagyenyeden is, 

ahol felelevenítettük Jókai A nagyenyedi két fűzfa című regényének történetét is. 

Gyulafehérváron folytattuk utunkat, itt választották fejedelemmé II. Rákóczi Feren-

cet. Sétáltunk a vár falai között, ahol 1848-49-ben Erdély leghosszabb ostroma zaj-

lott. Szerdán az Aranyos-folyó mentén hazafelé indultunk. Út közben megálltunk 

Verespatakon, ami a legrégebbi bejegyzett bányásztelepülés, a rómaiak idején már 

működött itt aranybánya. Utazásunk végén Belényesnél vettünk búcsút Erdélytől.  

Pólya Sándor 



 

REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS ÚSZÓBAJNOKSÁGA  

Néhány év kihagyása után ismét iskolánk sportolói szerezték meg az általános isko-

lák összetett pontversenyében az első helyezést. Az egyéni összetett pontversenyben 

Batta Orsolya (8.b) 1., Dömsödi Dalma (7.a) és Kanfi-Horváth Levente (4.b) 3. lett.  

ORSZÁGOS KÖTÉLUGRÓ DIÁKOLIMPIA 

Budapesten rendezték meg az Országos Kötélugró Diákolimpiát és Formációs Diák-

versenyt, melyen 263 egyéni induló és 44 formáció mutatta meg tudását. Iskolánkat 13 

tanuló képviselte, akik az alábbi eredményeket érték el: 

EGYÉNI VERSENYSZÁMOK: I.A lány: Vass Mónika (2.b) 9. hely; I.B fiú: Garaba Kornél (3.b) 

6. hely; I.A fiú: Vass Sándor (2.b) 1. hely. II.B lány: Nemes Nóra (3.b) 8. hely; II.A 

lány: Pataki Lili (5.a) 3. hely; II.A fiú: Őze Csanád (3.a) 1. hely. III.B lány: Rácz Luca 

Kata (6.a) 6. hely; III.A lány: Varga Dorina (7.b) 2. hely, Podmaniczki Panna (6.b) 3. 

hely, Őze Virág (5.a) 10. hely. IV.A fiú: Varga Márk (8.b) 1. hely.  

FORMÁCIÓ: II. korcsoport: Nemes Nóra – Őze Csanád – Vass Mónika – Vass Sándor 4. 

hely. III. korcsoport: Őze Virág 

– Podmaniczki Panna – Nyíri Sára 

– Varga Dorina 1. hely. Csákó- 

Balogh Veronika – Pataki Lili – 

Rácz Luca Kata – Sebesy Gréta 

4. hely. A szabadon választott 

formációban mindkét lánycsapat 

a dobogóra állhatott. (képünkön) 

A verseny egyben az utolsó 

(3.) válogató verseny is volt a 

nyáron Portugáliában megrende-

zésre kerülő Európa Bajnokság-

ra, melynek eredményeként a 

nemzetközi versenyre többen is 

kijutottak. EGYÉNIben: Varga Dorina (összetett versenyszám); Nyíri Sára (szabadon 

választott gyakorlat); Őze Virág (szabadon választott gyakorlat); Varga Márk (össze-

tett versenyszám) CSAPATban: Varga Dorina, Podmaniczki Panna, Őze Virág, Nyíri Sára, 

Varga Márk, Varga Máté, Vass Vivien és Tarjányi Orsolya. 



 

ORSZÁGOS ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA  
Debrecenben rendezték meg az idei döntőket.  

Iskolánkat a megyei fordulóban elért eredmény 

alapján két tanuló képviselte a jeles megméretteté-

sen. Kanfi-Horváth Levente (4.b) 50 méteres mell-

úszásban az előkelő hetedik helyen végzett. Korom 

Zsadány (8.b) (képünkön) 100 méteres gyorsúszásban 

egy fényesen csillogó ezüstéremmel térhetett 

haza.  

 

MEZEI FUTÓVERSENY 

A város futóverseny után a 

megyei fordulóból két csapa-

tunk is továbbjutott a gödöllői 

országos mezei futóversenyre.  

Itt már a mezőny valóban na-

gyon erős, hisz sporttagozatos 

iskolák, triatlonos, atléta gyere-

kek versenyeznek. Iskolánk csa-

patai jól szerepeltek. A fiúk 30 

csapatból 19. helyen végeztek. 

CSAPATTAGOK: Szabó Denisz (4.b), 

Kanfi-Horváth Levente (4.b), Őze 

Csanád (3.a), Inokai-Tóth Martin 

(4.a), Némethy-Czakó László (3.a). A lányok 38 csapatból a 16. helyet szerezték meg. 

CSAPATTAGOK: Csákó-Balogh Veronika (5.b), Őze Virág (5.a), Nagy Kincső Anna (6.b), 

Varga Dorina (7.b) és Simon Anna (5.a). (képünkön) Felkészítőjük: 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 510 példányban 
 

 


