
 
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2017. május - június 

Már a világban 

     jó szagú nyár van, 

     illatot ád ma a tarka mező, 

     jó nagyokat jártam 

     künn a határban, 

     domb tetején van a csordatető. 

           Itt a határban, 

               (így van a nyárban) 

               elhever délben a szürke gulya 

               fák alatt álltam, 

              hűs, üde árnyban, 

             dalra fakadt ma a víg furulya.  

                                                         Nagy Bandó András 

ELISMERÉS 

Pedagógus nap alkalmából ünnepséget szerveztek a Megyeházán, ahol elismeréseket 

adtak át. Kiemelkedő pedagógiai munkájáért városi kitüntetést vehetett át iskolánk 

tanítója, Molnárné Bodnár Henrietta.  

 
NYÁRI ÜGYELET 

A nyári szünet ideje alatt iskolánk ügyeleti napokat tart. A szülők és az érdeklődők 

július 3-án és július 31-én délelőtt 8 és 11 óra között kereshetik fel az intézményt. 



 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK: 

Istentisztelet: Minden vasárnap 10 órakor a református nagytemp-

lomban. Az alkalmakon Fehér Csaba lelkipásztor szolgál.  

 

GONDOLATOK 

Jézus mindenkiért halt meg és szenvedett a keresztjén, nem 

csak a zsidókért, nem csak az Istenért, hanem az egész világért, 

vagyis mindannyiunkért. Ezért becsüljük meg a prófétákat, a Szent-

írást és higgyük, hogy van Isten a mennyek országában. Sőt! Isten 

már azóta tudja, hogy mi lesz belőlünk, hogy mit fogunk csinálni 

életünkben, mikor még meg sem születtünk. Tehát, ha azt az utat 

követjük, amit Isten jelöl ki számunkra, akkor nem történhet baj, 

vagy legalább nem olyan nagy.                                 Kis Levente (5.a) 

 

 

HŐSÖK NAPJA 

Május utolsó vasárnapján azokról a hősökről emlékezünk meg, akik életüket áldoz-

ták a haza védelmében. A XX. századi magyar történelemben sokan haltak meg az I., 

majd a II. világháborúban, valamint az 1956-os forradalomban is. A városi ünnepségen 

a hetedik osztályosok méltatták a hősöket az I. világháborús emlékműnél. A műsor 

összeállítója Karikó-Tóthné Puskás Gabriella volt.  

 

JÚNIUS 4. 

A magyar országgyűlés 2010-ben döntött a nemzeti összetartozás napjának meg-

tartásáról. Ezen a napon az I. világháborút lezáró békediktátumra emlékezünk, mely-

nek értelmében hazánkat szétdarabolták a háborút győztesként lezáró országok. A 

szégyenteljes dokumentum szerint hazánk területe egyharmadára csökkent, határon 

túl maradt több millió magyar polgár. Ők új országukban kisebbségben élnek. A hatá-

ron túli városaink idegen nevet kaptak, történelmünket átírták, a magyar nyelv haszná-

latát betiltották. Az emléknappal a Kárpát-medencei magyarság összetartozását fe-

jezzük ki.  

Az emléknapról a pünkösdi istentiszteleten emlékeztünk meg a nagytemplomban.  



 

LEGYÉL ZÖLDEN AKTÍV! 

Így szólt a felhívás az iskolaújságban. Kidobásra 

szánt körömlakkokat használtunk arra, hogy kisebb-

nagyobb kavicsokat fessünk be vele. Az iskola udvarán 

egy májusi péntek délután nagy lelkesedéssel és örömmel 

kezdtünk munkába. Gyönyörű alkotások születtek, mely-

ből kiállítást rendeztünk be a földszinti tárolókban.   

 

GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY KISKERT 

Iskolánk új zöld felülettel bővült, több virágos láda telt meg gyógy-és fűszernövé-

nyekkel. Az idősek otthonában megszűnt kiskert került át iskolánk udvari faládájába. 

A gyerekek nagy érdeklődéssel, szeretettel ültették, locsolták az évelő növényeket. 

Szerencsére egy-két szamóca már piroslott, amit a leleményesek meg is kóstoltak. 

 

„évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.”  /Herman Ottó/ 

MADARAK ÉS FÁK NAPJA VETÉLKEDŐ 

Az algyői Fehér Ignác ökoiskola hagyományaihoz híven − immár 16 éve − ebben a 

tanévben is megszervezte az alsó tagozatos tanulók részére a megyei természetisme-

reti vetélkedőt, amely a Madarak és Fák Napjához kapcsolódott.  

Csongrád megye általános iskoláiból 20 csapat nevezett, akik előzetes feladatként 

az év fáját, a vadalmát és az év 

madarát, a tengelicet tanulmá-

nyozták, valamint elkészítették a 

nevükhöz hű kitűzőjüket.  

A komplex természetismere-

ti vetélkedőn elméleti és játékos 

feladatok vártak a gyerekekre. 

Iskolánkat Arató Csanád (4.a), 

Lukács Botond (3.b) és Nagy 

Zsombor (2.a) (képünkön) képvisel-

te. Felkészítőjük Cseh Lajosné. 



 

LÁTOGATÁS AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSI NAPOKON 

Május első péntekén nagy örömünkre ellátogatott az osztályunk Hódmezővásár-

helyre az állattenyésztési napokra. Ott lehetőségünk volt sok díjnyertes lovat, szar-

vasmarhát megnézni és más házi állatot megsimogatni. Egy vadászkiállításon a magyar-

országi vadakkal ismerkedhettünk meg.  

A szalmából 

kialakított ját-

szótér gyermek- 

zsivajtól volt 

hangos. Kipróbál-

hattuk a kenyér-

sütést az őrlés-

től kezdve, fej-

hettünk tehenet, 

bikán lovagolhat-

tunk, horgászhattunk, lasszózhattunk, hordón lovagolhattunk, mászó falon mászhat-

tunk, szalmavárfalon csatázhattunk. A nagy színes forgatagban sok lufit, édességet, 

apró játékokat is kaptunk. Reméljük jövőre is ott lehetünk!  

Bakai Lilla és Sipos Adél (1.a) 

 

JÁNOS VITÉZ A SZÍNPADON 

Május 4-én az 5. osztályosok Budapestre utaztak a Nemzeti Színházba. A János vi-

téz című daljátékot néztük meg. A színház gyönyörű volt! Az ajtón belépve csodálatos 

látvány tárult elénk. Lélegzetelállítóan szép falak, berendezési tárgyak, díszes korlát, 

pompázatos csillár és milliónyi fény várt minket. Nagyon jó volt a történet színpadra 

vitele, a jelmezek, hangok és fények tökéletes összhangban voltak. A színészek reme-

kül alakították szerepüket. Végig úgy éreztük, mintha mi is belecsöppentünk volna a 

történetbe. Megtekinthettük a szegényes kis faluját Jancsinak, mulatozhattunk a 

zsiványokkal, harcolhatunk a huszárokkal, majd borzongattak minket a boszorkányok-

kal és megélhettük tündérország csodáit is.  

Az előadás végén óriási tapssal köszöntük meg a munkájukat. Rengeteg élménnyel 

és remek hangulatban indultunk haza. A buszon sokat beszélgettünk, játszottunk és 

nevettünk. Soha nem várt, különleges barátságok születtek.  

Kanász-Nagy Lilia és Sőrés Vajk (5.b) 



 

SZERETETHÍD 

Az idei tanév sem múlhat el Szeretethíd nélkül. 200 gyermek és 13 pedagógus 

vett részt a Kárpát-medencei Református Önkéntes programban, amelyet a Re-

formátus Szeretetszolgálat hirdetett meg immáron 9. alkalommal.  

Az iskolában végzett hasz-

nos tevékenységek által meg-

újult és szép színes lett az 

udvari kiülő, porszívózásra 

kerültek a díszteremben a 

kárpitozott székek. Segítet-

tek a gyerekek az imaház 

felújítás előtti munkálataiban 

és remek hangulatú rendrakás, 

válogatás történt az iskolai 

kelléktárban.  

Külső helyszíneken is megjelentünk, szemétszedéssel, gaztalanítással szépítettük 

az iskola környezetét. Két alkalommal is voltunk a Heros állatmenhelyen. Megörvendez-

tettük a város idősotthonaiban lakókat egy gyönyörű műsorral, és ingyen öleléssel bú-

csúztak a gyerekek. Így építettük idén is a Kissbé szeretethídját.                       NJ 

OPERAKALAND 

A budapesti Erkel Színház néhány éve hirdette meg az Operakalandot, melynek 

célja az opera népszerűsítése a fiatalok körében. Iskolánkból nem először veszünk 

részt ezen a programon, most Erkel Ferenc Bánk bán című operáját néztük meg. 

A történetet Katona József írta meg azonos címmel 1819-ben, a drámát a cenzúra 

sokáig nem engedte színházban bemutatni, így „csak” könyvben jelenhetett meg. Az 

1848-as forradalom azonban elűzte a cenzúrát, a teljes művet 1848 márciusában mu-

tatták be először. Erkel ezt a drámát használta fel operájának alapjául. A történet a 

XIV. században, II. Endre /András/ király udvarában játszódik. A titokban hazatérő 

nagyúr, Bánk azzal szembesül, hogy a király távollétében Gertrudis királyné nem törő-

dik Magyarországgal. Az emberek elégedetlenek és lázadást készítenek elő. Bánk bán 

nehéz döntés előtt áll, hiszen meg kell védenie hazáját, s közben családja épsége is 

veszélyben forog. A történet vége – a drámához méltóan – szomorú, meghal a királyné 

és Bánk felesége, Melinda is. 



 

CSALÁDI VASÁRNAP - ANYÁK NAPI ISTENTISZTELET 

Május első hétvégéjén ünnepeltük az édesanyákat Isten házában is. Ebből az alka-

lomból a 2. évfolyam szolgált. Nagy lelkesedéssel készültünk a gyerekekkel, melyhez  

− a négy tanítón kívül − egy anyuka is különleges segítséget nyújtott. Jegyes-Molnárné 

Hajdú Krisztina megtanította nemzetközi jelbeszéddel elmutogatni a záró dalunk ref-

rénjét. A gyere-

kek így nem csak 

énekeltek, ha-

nem fehér kesz-

tyűben mutogat-

tak is. A gyüle-

kezet tagjainak 

szemében meg-

csillanó könnyek 

voltak a mi di-

csérő szavaink. A műsorunkat a Református Idősek Otthonában, valamint a Vöröske-

reszt helyi szervezet anyák napi rajzpályázatának díjátadó ünnepségén is bemutattuk.  

2. évfolyam tanítói 

 

HANGULATKÉPEK VERSBEN 

 

Most kezdtük a sulit, 

jók voltak a bulik, 

és azt vettük észre, 

vége a négy évnek. 

 

Még emlékszem arra, 

festettem a falra. 

Jól éreztem magam, 

volt sok közös program. 

 

Menzai finomság, 

templomi imádság, 

 

klassz játék, vidámság, 

rengeteg móka várt. 

 

Jó sokat játszottunk, 

még többet tanultunk. 

Ilyen volt az alsó, 

várjuk már a felsőt. 

 

Sok szép virág nyílik, 

az égbolt már fénylik. 

Teli lett a füzet, 

jön a nyári szünet! 

 

a 4.b közös verse 



 

DIÁKJAINK ELISMERÉSE 

A Megyeházán köszöntötték azokat a diákokat, akik a tanév során megyei vagy 

országos tanulmányi versenyen eredményesen szerepeltek. Felkészítő tanáraik 

szintén elismerő oklevelet kaptak a városi ünnepségen.  

Alsó tagozat: Risai Lara (2.a), Kiss Robin (2.a), Jegyes-Molnár Milla (2.b), Tomcsányi 

Péter (4.a), Balog Vanda (4.b), Nagy Döme (4.b), Füri Panna (4.b), Grosics Gergő (4.b). 

Felső tagozat: Kálló László Péter (5.a), Varga Dániel (5.a), Molnár Róza (5.b), Agócs 

Vince (6.a), Rácz Luca Kata (6.a), Tonomár Nina (6.b), Béni Zsófia (6.b), Szalaji Gábor 

(6.b), Nyíri Boglárka (7.b), Rácz Huba (7.b), Moldován Patrik (8.a), Kovács Adrienn 

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

Felkészítő tanáraik: Molnárné Bodnár Henrietta, Nyíri Dániel, Bucskó Mónika, Ráczné 

Miskolczi Erzsébet, Almásiné Szaszkó Edit, Izbékiné Csige Hajnalka, Farkas Márta, 

Baráthné Stefancsik Katalin, Nagypál Julianna, Fehér Csaba, Karikó-Tóthné Puskás 

Gabriella, Horvát Mária és Horvát József. 

A tanév során kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő diákokat az 

iskolai Díjátadó gálán is köszöntötték, ahol könyvjutalomban részesültek.  

 

GONDOLKODÁS, LOGIKA, MATEMATIKA 

A városi matematika versenyeken szép eredményeket értek el alsós tanulóink, 

hiszen többen is továbbjutottak a megyei fordulóba.  

2. ÉVFOLYAM: Losonczi Bence (2.b) 2. 

hely, Körmendi Zita (2.b) 7. hely, 

Csarnó Dominika (2.a) és Vass Mónika 

(2.b) holtversenyben 8. hely. Felkészí-

tőik: Nyíri Dániel és Baranyiné Kósa 

Ágnes. 

3. ÉVFOLYAM: Garai Gergő (3.b) 2. hely, 

Fülöp Dorina (3.b) 5. hely, Szalai Sára 

(3.b) 8. hely és Nemes Nóra (3.b) 15. hely. Felkészítőjük: Seres Anita.  

4. ÉVFOLYAM: Balog Vanda (4.b) 1. hely, Kovács Róbert (4.a) 5. hely, Magyar Zsófia (4.a) 

6. hely és Holman Dóra (4.b) 15. hely. (képünkön) Felkészítőik: Forrainé Garai-Szabó 

Julianna és Urbancsokné Tóth Ildikó. 

A MEGYEI VERSENYEKEN Losonczi Bence az 5. helyen, Garai Gergő, Fülöp Dorina, Balog 

Vanda a 10. helyen, Kovács Róbert a 11. helyen és Magyar Zsófia a 16. helyen végzett. 



 

 



 

 



 

KISS BÁLINT-DÍJASOK 

Iskolánk Kiss Bálint-díjat adományoz azoknak a 4. és 8. évfolyamos diákoknak, 

akik tanulmányaik során példás magatartás és szorgalom mellett kiemelkedő tanul-

mányi eredményeket értek el az alsó, illetve a felső tagozatban. 

Nyolcéves tanulmányi munkáját, versenyeredményeit, példamutató szorgalmát és 

magatartását ismerte el az iskola a 8.a és a 8.b osztály tanulóinak. A ballagási ünnep-

ségen vehette át a Kiss Bálint-díjat Kovács Adrienn (8.a), Moldován Patrik (8.a), Papp 

Viktória (8.a), Tóth Ábel (8.a) és Batta Orsolya (8.b).  

Alsó tagozatban kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeiért Tomcsányi Péter 

(4.a) és Balog Vanda (4.b) részesült a díjban. 

ISKOLÁÉRT-DÍJ 

Azok a diákok, akik a tanév során példamutató magatartás és szorgalom mel-

lett tanulmányi vagy sportversenyen kiemelkedő eredményt értek el, Iskoláért-

díjban részesülnek. Az elismeréseket a tanévzáró ünnepségen osztották ki. 

Iskoláért-díjat vehetett át a felső tagozaton Dudás-Szabó Dóra (8.a), Rácz Huba 

(7.b), Szalaji Gábor (6.b), Agócs Vince (6.a), Bakai Petra (6.a), Rácz Luca Kata (6.a), 

Bodri Csenge (5.a), Melkuhn Máté (5.a) és Tabajdi Zétény (5.a).  

Sportdíjban Korom Zsadány (8.b), Varga Márk (8.b), Tonomár Zoltán (6.b), Őze 

Virág (5.a), Simon Anna (5.a), Vincze Dóra (5.a), Inokai-Tóth Martin (4.a) és Kanfi-

Horváth Levente (4.b) részesült.  

 

JUTALOMKIRÁNDULÁS 

Azok a diákok, akik a tanév során 13 

vagy több egyházi alkalomról gyűjtöt-

tek pecsétet vagy aláírást, jutalomki-

ránduláson vehettek részt. Ezúttal 

Kecskemétre utaztak, ahol a Planetári-

umot és a Hangszergyűjteményt láto-

gatták meg.  

 

KALANDOS HITTAN TÁBOR 

Június 19-23. között a Lélek gyümöl-

cseit vesszük sorba (Gal. 5,22-23.): 

szeretet, öröm, békesség, türelem, 

szívesség, jóság, hűség, szelídség, 

önmegtartóztatás. Sok izgalmas prog-

ramot is szervezünk, lesz kenuzás, 

bicikli túra, kirándulás Ópusztaszerre, 

kalandpark, strandolás, lovaskocsizás, 

kézműveskedés.  



 

LABORFOGLALKOZÁSOK A B.J.G.-BEN 

Az elmúlt napokban kétszer is 

átutaztunk Csongrádra, ahol része-

sei lehettünk a Batsányi János Gim-

názium Természet Tudományos Di-

áklaboratóriumának (TeTuDod) fog-

lalkozásain. Rendkívül élvezetes 

fizikai, kémiai, biológiai és termé-

szetismereti kísérleteken vettünk 

részt. Köszönjük a ragyogóan előké-

szített bemutatókat, humoros elő-

adásokat és a szíves fogadtatást.  

Pólya Sándor 

 

A VIZSGÁK  

Május beköszöntével elkezdődtek a 8. évfolyam számára a záróvizsgák. Az első  

8-án kezdődött, ez volt a nyelvtan, másnap egy szabadon választott tantárgyból kellett 

a feladatsort megoldani, majd jött a matematika, és a sort a második szabadon válasz-

tott tantárgy vizsgája zárta. Mindegyik tantárgyból kaptunk felkészítést. Május 29-én 

elérkezett az irodalmi és az idegen nyelvi felelések napja. Irodalomból a tételek mel-

lett még egy verset is fel kellett mondani. Én a „Nyugat, mint folyóirat” című tételt 

húztam és a Himnuszt szavaltam.  Mivel én német nyelvet tanulok, ezért németül kel-

lett felelnem. Egy nagy tételt kellett húznom, arról beszélnem, aztán három kis szituá-

ciót, majd egy képről beszéltem. Szerintem a felelős vizsgák könnyebbek voltak, mint 

az írásbeliek, bár ez attól is függ, hogy ki melyik tételt húzta, mennyit tanult rá. 

                                                                                 Rőth Petra (8.b) 

 

FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ 

Csongrádon rendezték meg az 5.- 6. osztályosok részére a nemzetközi és regionális 

környezetvédelmi versenyt, melyen iskolánk egy vegyes csapattal vett részt. Az össze-

tett feladatokból álló versenyt végül a 3. helyen zárták. A csapat tagjai: Bodri Csenge 

(5.a), Tabajdi Zétény (5.a), Agócs Vince (6.a) és Őze Levente (6.b). Felkészítőjük: 

Négyesi Judit. 



 

REJTVÉNY 

A rejtvényábra számai egy-egy betűt helyettesítenek. Add 

meg a meghatározásokra a választ, majd írd a betűket a 

számokkal jelölt négyzetekbe. Megfejtésül egy versrészle-

tet kapsz Balogh József Vakáció című verséből.  

 

A berliniek nyelvét oktató pedagógus: 46  53  32  41  36  29  26  6  44  14 

 

Nyári finomság: 43  30  39  4  17  53  21 

 

A „törökverő” hadvezér: 37  5  1  19  3  61  47       27  28  60  20  57 

 

Kertészkedők locsolóedénye: 51  11  42  51  58  35  7  10  25  9  56   

 

Egyik regénye az Egri csillagok: 39  16  17  61  8  18  40  47      39  62  34  24 

 

Büntetődobás a kézilabdapályán: 37  30  55  15  30  50  48  45  33  57 

 

Levest merünk vele: 21  38  14  35  4  26  18  59  54 

 

Piros bogyós gyümölcs terem rajta: 32  13  49  9  10  23  8  63  20  17     

 

Vájár végzi: 23  22  6  12  3  15  5  11  31  56 

 

Ezt hullajtjuk, ha sírunk: 52  51  60  11  2 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 

14  15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25  

26  27 28 29 30 31  32 33 34 35 36  37 

38 39 40 41 42  43 44 45 46 47  48 49 50 

51 52 53 54 55  56  57 58 59 60 61 62 63 



 

EDÜ 
Gyulán rendezték meg az 

Erkel Diákünnepek Országos 

Középiskolai Versenyét, melyen 

a jelentkezők több kategóriá-

ban mérhették össze tudásukat: 

versben, zenében, énekben, 

táncban. Dimák Patrik (8.b) 

szólóhangszer kategóriában 2. 

helyezést ért el, együttesével, 

a Minőségét megőrzi zenekarral a 

könnyűzenei zenekarok kategóriájában 

ugyancsak a 2. helyet szerezte meg.  

HANGSZEREK 
Interaktív hang-

szer-bemutatót 

tartott iskolánk-

ban június 2-án a 

Roland cég. A 

gyerekek, miköz-

ben ismerkedtek 

a hangszerekkel, 

ki is próbálhat-

ták, meg is szólaltathatták azokat, s 

közben rövid koncert részesei is le-

hettek.  

 

NYÁRI AEROBIK TÁBOR… 

… június 26-30-ig, 8-tól 16 óráig az iskola területén. Minden nap játékos mozgások a 

tornaszobában. Ezen kívül lesz még kalácssütés, társasjáték-party, kincskeresés a 

ligetben, bowlingozás és egy vonatos kirándulás Mártélyra. 

 

PÜNKÖSDI SZOLGÁLAT 

A húsvét pünkösd ünnepével lesz teljes. Az 1. b osztály a pünkösd vasárnapi templomi 

szolgálatával igyekezett megidézni a Szentlélek kitöltetésének napját, mely egyben az 

egyház születésének, a természet megújulásának ünnepe is.  



 

VIDÉKBAJNOK NYOLCADIKOS 

Eredményes hetek vannak mögötte és izgalmas napoknak 

néz elébe Batta Orsolya (8.b), hiszen több neves úszóver-

senyen is megmutatta tehetségét.   

Áprilisban az Országos Vidék Bajnokságon mind egyéniben, 

mind váltóban a dobogóra állhatott, így elnyerte a Vidék Baj-

nok címet is. Májusban a Magyar Serdülő Utánpótlás váloga-

tottal Pozsonyban úszott. A V4 Olimpic Hopes nevű versenyen 

eredményével (0:59,76-tal) sikerült bekerülnie Szentes sporttörténetébe is, mert egy 

úszónőnek sem sikerült még 1 perc alatt leúsznia a 100m gyorsot a városban. Az Ifjú-

sági Országos Bajnokságon legjobb idejét megjavítva 50 pillén bronzérmet nyert. 

Azonban nincs megállás, továbbra is keményen edz, mert, amikor a diákok már a vaká-

ciót kezdik meg, Orsi a Serdülő Országos Bajnokságon vesz részt. 

SULIPÓLÓ – A LEGJOBBAK KÖZÖTT 

Májusban rendezték meg a Sulipóló vízilabda diákolimpia városi fordulóját, melyen 

iskolánk csapatai is indultak. A program reggel bemelegítéssel indult, majd elindult az 

első mérkőzés a Koszta csapata ellen. A játékidő 1x10 perc volt, ami nagyon rövid volt. 

A meccs végeredménye 2-2 lett, ezért elkezdődött az 5 méteresek dobása. Ez nagyon 

izgalmas volt, és szerencsére mi nyertük meg. Nagyon örültünk és nagy lelkesedéssel 

kezdtük a 2. mérkőzést a Szent Erzsébet iskola ellen. Ezt a meccset is megnyertük 

4:1-re. A két győzelemmel mi jutottunk be az országos döntőbe, amit Kecskeméten 

rendeztek meg, Itt azonban nem jutottunk be a döntőbe.             Tonomár Zoltán (6.b) 

A csapat tagjai (képünkön): 

Őze Levente (6.b), Tono-

már Zoltán (6.b), Pataki 

János (6.b), Félegyházi-

Török János (6.b), Tonomár 

Nina (6.b), Lantos Lili (6.b), 

Mácsai Eszter (5.b), Vincze 

Dóra (5.a), Agócs Vince 

(6.a), Busi Barnabás (5.a) és 

Papp Pongrác (5.a). Felké-

szítőjük: Agócs László.  



 

ELSŐSEGÉLY 

Ismét ott lesz az országos elsősegélynyújtó versenyen iskolánk csapata, miután a 

városi forduló után a megyei versenyen is az első helyen végeztek. A nyolcadikos diá-

kokból álló csapat heteken át készült a megmérettetésre, ami több összetett feladat 

leggyorsabb és legszakszerűbb megoldását kívánta. A csapat tagjai: Batta Orsolya, 

Mezei Gréta, Mácsai Gergely, Sulyok Máté és Vecseri Martin. Felkészítőjük Négyesi 

Judit.  

 
KOMPETENCIAMÉRÉS 

Az Oktatási Hivatal minden év május utolsó szerdáján rendezi meg az országos 

kompetenciamérést az általános és középiskolásoknak. A felmérésben a 6., a 8. és a 10. 

osztályosok vesznek részt, akiknek egy szövegértési és egy matematikai-logikai fela-

datokból álló füzetet kell kitölteniük. Ugyanez a két évfolyam a hónap közepén idegen 

nyelvi mérésben is részt vett, ahol angolból, németből és franciából különböző szöveg-

értési feladatokat oldottak meg.  

 

VÁROSI LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 

EREDMÉNYEK: Az 1-2. osztályos és a 3-4. osztályos kategóriában a 4. helyet szerezték 

meg csapataink. Az 5-6. osztályos között sikerült csapatunknak a 3. helyet megszerez-

ni. Csapattagok: Tonomár 

Zoltán (6.b), Márton Ferenc 

(6.b), Szalaji Gábor (6.b), 

Félegy-házi-Török János 

(6.b), Harkai Dávid (5.a), 

Papp Martin (5.a), Garai 

Máté (6.a), Papp Pongrác 

(5.a), Busi Barnabás (5.a), 

Melkuhn Máté (5.a), Rónyai 

Csanád (5.a), Őze Levente 

(6.b), László Dávid (6.b), 

Agócs Vince (6.b) és Gulyás 

Kende (5.a). (képünkön) 



 

MEGYEI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA 

A városi atlétika diákolimpia versenyen csapatban és egyéniben is összemérték ere-

jüket a tanulók. A városi megmérettetésen csapataink és egyéni versenyzőink is ki-

emelkedően szerepeltek, jó néhányan a hódmezővásárhelyi megyei versenyre is to-

vábbjutottak.  

 

CSAPATVERSENYben a 3-4. osztályos és az 5-6. osztályos csapatunk egyaránt a 7. helyen 

végzett a 10 csapatból. EGYÉNI EREDMÉNYEK: 60 m-es síkfutás: Kozák Léna (7.b) 1., Bakai 

Petra (6.a) 2., László Dávid (6.b) 4., hely. 100 m-es síkfutás: Korom Zsadány (8.b) 6. 

hely. Távolugrás: Bakai Petra 1. hely. 600 m-es síkfutás: Őze Virág (5.a) 3., Varga Dori-

na (7.b) 4. hely. 1500 m-es síkfutás: Jancsovics Dóra (7.a) 5. hely. 

4X100 M-ES VÁLTÓ: 2. hely: Varga Dorina (7.b), Bakai Petra, Gyevi-Szabó Orsolya (6.a), 

Kozák Léna. 3. hely: Bozó Dániel (8.a), Korom Zsadány (8.b), Lévai Róbert (8.b), Harsá-

nyi Zsolt (8.b). 4. hely: Füri Laura (7.b), Bárdi Babett (8.b), Jancsovics Dóra (7.a), 

Kovácsi Zóra (7.a). 

Bakai Petra és Kozák Léna továbbjutottak az országos döntőre, melyet június 23-án 

rendeznek Budapesten. Sikeres versenyzést kívánunk!                    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  

 


