
 
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2019. március - április 

HÚSVÉT 
Köszönt e vers, te váltig visszatérő 

Föltámadás a földi tájakon, 

Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 

Te zsendülő és zendülő pagony! 

 

Köszönt e vers, élet, örökkön élő, 

Fogadd könnyektől harmatos dalom: 

Szivemnek már a gyász is röpke álom, 

S az élet: győzelem az elmuláson. 

/Juhász Gyula/ 

 

LEENDŐ ELSŐSEINK 
Országosan április 11-12-én tartották meg az általános iskolai beíratásokat. A 

városban összesen 215 gyermek kezdheti meg tanulmányait, közöttük 40 a mi 

iskolánkban. Az 1.a osztályba 19 , míg az 1.b-be 21 óvodás neve került a névsorba. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÜNKÖSDI ISTENTISZTELETEK 

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, így a református nagytemplomban 

ünnepi istentiszteletet tartanak június 9-én, pünködsvasárnap és június 10-én, 

pünkösdhétfőn. Mindkét napon délelőtt 10 órakor úrvacsoraosztás is lesz.  

    

AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

Nyolcadikos diákjaink ballagása június 15-én, szombaton lesz. A bizonyítványt június 

23-án kapják kézbe a gyerekek a tanévzáró istentiszteletet követően.  

A nyári szünet június 15-től augusztus 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 

június 14. (péntek), az új tanév első tanítási napja: szeptember 2. (hétfő).  

   

NEMZETI ÜNNEPÜNKRE EMLÉKEZTÜNK 

Ebben az évben a 

március 15-i megemlé-

kezést az osztályunk, a 

6.a vállalta.  

A műsor ötletét Arany 

János Családi kör című 

verse adta. Irodalom órán 

beszéltünk erről a vers-

ről, és kaptunk egy olyan 

feladatot, hogy írjunk 

párbeszédeket, amelye-

ket a szereplők mondhat-

tak egymásnak. Ez még 

tanév elején volt.  

Február elején Szilvi 

néni elővette ezeket a párbeszédeket, és azt mondta, hogy ezeket felhasználva állít-

juk össze a műsort. Az egyik órán kiosztottuk a szerepeket, aztán elkezdődött a szö-

veg tanulása és gyakorlása. Mindenki kapott valamilyen feladatot. Egy dalt is megtanul-

tunk, melyet az egyik zenekar felhívására közösen énekelt az osztály a műsor végén, 

de bekapcsolódott a többi osztály, sőt a tanárok is. Úgy érezzük, sikerült méltóképpen 

megemlékezni a szabadságharc hőseiről.  

                                                                                6.a osztály 



 

AZ INFORMATIKAVERSENY 

Március 7-én, a Pollák Antal Szakiskolában került megrendezésre a járási informa-

tika verseny. Iskolánkból 5 versenyző indult: Kanfi-Horváth Levente, Szabó Denisz, 

Csendes Balázs, Prievara László és én. Felkészítőnk: Niethammer Zoltán. (képünkön) 

Két korcsoport volt: 5. és 6. osztály. Mindkettőnek 

ugyanaz volt a feladatsora, de évfolyamonként érté-

kelték a feladatmegoldásokat.  

Az első feladat 20 pontot ért; egy tesztet kellett 

mindenkinek kitöltenie a Motto-n. Ebben a tesztben 

volt Scratch-hez kapcsolódó feladvány és az informa-

tikai eszközök alkatrészeinek felismerése.  

A második feladat 30 pontot ért. A művészek, bi-

zony előnyben voltak itt! Egy rajzot kellett elkészíteni 

a Paint nevű programban. Mivel a Facebook 15. évfor-

dulója volt ebben az időszakban, a rajz két smile-ból 

és egy Facebook ikonból állt! De szerencsére segítsé-

geket is kaptunk: megadták a színek RGB értékeit és az alakzatok méreteit. 

A harmadik feladat szintén 20 pontot ért. Interneten kellett kikeresni az egyes 

Facebookkal kapcsolatos információkat. Például, ki találta ki a Facebookot? Vagy ki a 

legidősebb Facebook felhasználó? Az összpontszám így 70 pont volt. Fontos volt vi-

szont még az is, hogy a műveket a megfelelő mappákba mentsük le. Az eredmények, 

hogy első lettem, március 27-én derültek ki!                                 Tomcsányi Péter (6.a)  

 

LABORÓRA A BJG-BEN 

Március 8-án, pénteken a 7.b osztály a csongárdi Batsányi János Gimnáziumba 

látogatott. Egy tanárnő várt bennünket, aki  rövid ismeretetőt tartott az iskola és a 

labor szabályaiból.  

Ezt követően két részre osztottak bennünket, és megkezdődtek a várva várt 

foglalkozások. Az osztály biológia és fizika fogalalkozáson vett részt. Az én csoportom 

először biológiára ment, ahol megtanultunk mikroszkópot használni, és azt is 

megláttuk, milyen egy kagyló belülről. A fizikafoglalkozáson a kölcsönhatásokat 

vizsgáltuk, és azt is megtudtuk, mit lehet készíteni egy fotópapír és egy 

körömlakklemosó segytségével. Összességében nagyon jól érzetük magunkat a 

gimnáziumban.                                                                                 Bartha Levente (7.b) 



 

KÉMIAVERSENYEK 

21. alkalommal rendezték meg a versenyt a kiskunhalasi Szilády Áron Református 

Gimnáziumban. Iskolánk tanulói nagyszerűen szerepeltek. Bartha Levente a 7.-esek, 

Bakai Petra pedig a 8.-osok között szerezte meg az első helyezést. (képünkön) 
 

      CURIE EMLÉKVERSENY  
Márciusban rendezték 

meg az országos a verseny 

területi döntőjét. Iskolánk 

tanulói közül Bodri Csenge 

(7.a) 2., Bartha Levente 

(7.b) 2., Őze Virág (7.a) 3., 

Káló László Péter (7.a) 6. 

helyezést ért el. Bartucz 

László (8.b) 1., Szalaji Gá-

bor (8.b) 2., Bakai Petra 

(8.a) 3., Tóth Levente  (8.b) 

4. lett. A májusi országos 

döntőbe 5 tanulónk kapott meghívást.   

        HEVESY EMLÉKVERSENY 
A verseny területi 

döntőjében Bartha 

Levente (7.b) 1.; Őze 

Virág (7.a) 2., míg 

Bodri Csenge (7.a) 3. 

helyezett lett. A 

nyolcadikosok között 

Szalaji Gábor (8.b) 

1., Bakai Petra 8.a) 

2, Bartucz László 

(8.b) a 4. helyen 

végzett.  

Felkészítőjük: Horvát József. 

 

BACH MINDENKINEK FESZTIVÁL 

Március 16-25. között ötödik alkalommal került megrendezésre Johann Sebas-

tian Bach március 21-ei születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivál.  

2010-ben rendezték meg először New Yorkban (egy csellóművész kezdeményezésé-

re). Aluljárókban, nagy áruházakban, közterületeken hangoznak el a zenetörténet egyik 

legnagyobb zeneszerzőjének művei. Magyarországon 2015 óta rendezik meg a Bach 

Mindenkinek Fesztivált Kovács László Zalán tubaművész kezdeményezésére. Szentes 4 

hangversennyel először csatlakozott a nemzetközi rendezvényhez. Az iskolánknak 

Nagy János orgonaművész tanár úr tartott interaktív hangversenyt a templomban. 

Meghallgattuk a Tanári Kórus kis műsorát, dicséreteket énekeltünk, és a hozzájuk 

kapcsolódó prelúdiumokat hallgattunk meg. J. S. Bach a protestáns egyházi zene legna-

gyobb alakja, aki életének jelentős részét egyházi szolgálatban töltötte és zenéjének 

alapanyaga a gyülekezeti ének, nemzetközi elnevezése korál, nálunk dicséretek.  

                                             Farkas Márta 

http://szentes.kissbalint.hu/joomla/index.php/230-curie-kemia-emlekverseny-3


 

MUB 
Iskolánk március 22-én rendezte meg 

a XIII. Multimédiás Bibliaismereti és 

Prezentációs Versenyt. Versenyünkre hat 

református iskola és két gyülekezet 33 

versenyzővel nevezett be. Helyi siker a 2. 

korcsoportban született, Tomcsányi 

András (5.a) és Tomcsányi Péter (6.a) 

(képünkön) második helyezettek lettek. Az 

ITV Informatika szaküzlet jóvoltából a dobogósok értékes nyereményeket vihettek 

haza. A megmérettetéssel egy időben szakmai rendezvényt is tartottunk, amely az RPI 

támogatásával valósult meg. Címe: A 21. századi tanár, avagy IKT a tanórákon. Digitális 

feladatbankok, értékelő programok bemutatása, alkalmazása. Az előadásokat Lőrincz 

Edit és Tomcsányiné Lucz Szilvia tartották.                                         Nagypál Julianna  

 

A MAGYAR NYELV MŰVELŐI 

Kazinczy-szépkiejtési versenyen iskolánkat Risai Lara (4.a) képviselte. Az első 5 

legjobban teljesítő gyermeket jutalmazták, diákunk 5. helyezést ért el a nagyon erős 

mezőnyben. Felkészítője: Molnárné Bodnár Henrietta. 

 

„ÉNEKELJÜNK!” 

Az idén is a fábiánse-

bestyéni Arany János isko-

la rendezte a járási nép-

daléneklési versenyt. Isko-

lánk 2 korcsoportban 3 

csapatot indított. A 4. 

osztályosok versenyében 

Kálmán Kamilla Anna és 

Risai Lara (4.a) párosa II. helyezést ért el, az 5. osztályosok versenyében Varjú Ma-

riann és Ponicsán Anna Borsika (5.b) III. helyezett lett. Az erős mezőnyben nagyon 

szépen szerepelt Fülöp Dorina és Kozák Mira (5.b) kettőse is. A lányok felkészítői: 

Kukoveczné Nánai Olga és Farkas Márta.  



 
 

 

 

 
A modulhetek programjai ismét a tava-

szi szünet köré szervezőtek. Sok progra-

mon vehetünk részt, ezek között voltak 

már jól ismertek és voltak újdonságok is.  

Zenés programban nem volt hiány! A 

modulhét előtt vett részt a felső tagozat a 

Házhoz megy a Zenede programsorozat 

előadásán, melyen a nagy rocklegendákat 

mutatták be. A mai fiataloknak ez már a 

retro-korszak, az idősebbeknek pedig az 

ifjúságuk legismertebb zenéinek a bemutatója volt. Az, hogy a zene örök, abból is 

látszott, hogy néhány 20-30 éves dalt a tizenévesek is ismertek, és énekelték a zené-

szekkel együtt.   

A különböző modulórákon sokféle ismerettel gazdagodtak a gyerekek. A mozgás és 

idegen nyelvi foglalkozások mellett tanulásmódszertani technikákkal is megismerked-

hettek az 5.-6. osztályosok. A hetedikesek elsősegélyt tanultak (képünkön), a 8.-osok 

vállalkozást indítottak és szavaztak a Csokiparlamenti választásokon.  

A zeneiskolások hangversenyén külön koncerteztek az alsósok és a felsősök. A zon-

gora mellett a gitár, a hegedű, a klarinét, a fuvola és a harsona is megszólalt szólóban, 

duóban vagy zongorás kísérettel. Az Éneklő osztályok versenyét az idén a 8.a osztály 

nyerte meg. A 2. helyen a 6.a, míg a 3. helyen az elsőként fellépő 5.b osztály végzett.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Immár 4. éve, hogy iskolánkban 

megrendezzük a Tudásvásárt, az 

alkotó, kutató diákok bemutatóját. 

Az idén 44 felsős 24 pályamunkával 

nevezett be az „alkotói versenyre”, 

melynek célja, hogy a diákok felis-

merjék az önálló munka, a kutatás s 

egyben a tanulás örömét, végezzenek 

kísérleteket, kutatásokat. A zsűri, 

melynek elnöke Toókos Ferencné ny. 

középiskolai tanár volt, a tudást, a kreativitást, illetve a látványt pontozta. Nézték a 

napló pontos vezetését, a 

mentortanárral való kapcso-

lattartást, a kutatás erede-

tiségét és a bemutatást.  

A Tudásvásáron induló 

gyerekek, köztük a verse-

nyen kívül indult alsó tago-

zatosok is, részt vehetnek a 

június 5-i budapesti kirán-

duláson.  

EREDMÉNYEK: I.: Őze Virág (7.a) és Őze 

Csanád (5.a); Nagy Kincső Anna (8.b) és 

Nagy Csillag Róza (6.a); Kovács Balázs 

(6.b) és Tomcsányi Péter (6.a).  

II.: Szalai Sára (5.b) és Fülöp Dorina 

(5.b); Dancsó Orsolya (5.a) és Tomcsányi 

András (5.a).  

III.: Agócs Vince (8.a) és Félegyházi-

Török János (8.b).  



 

A VÍZ VILÁGNAPJA A BIBLIA FÉNYÉBEN 

A víz világnapjához kapcsolódóan március végén a gyermek-istentisztelet témája a 

víz volt. Istennek adtunk hálát a teremtés csodájáért, a vízért. Jézus Krisztus az örök 

élet vizét hozta el számunkra: „Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki 

abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök 

életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (János 4, 13-14) Vendégünk Márton Róbert 

hivatásos búvároktató volt. Lenyűgöző szemléltetésekkel gazdagított előadásával be-

pillantást nyerhettünk a vízi világ és a búvárkodás rejtelmeibe, élményeibe.  

 

BIBLIAI TÖRTÉNETEK 

A XX. Országos Bibliai Történetmondó Verseny házi fordulója április 2-án volt is-

kolánkban. Az idei téma a hálaadás és az emlékezés. Olyan igékkel készültek a gyere-

kek, melyek bemutatják az egyén, a család, a gyülekezet, a nép és a mi megváltó Krisz-

tusunknak az Isten iránti hálaadását. Isten Szentlelke megáldotta a felkészülést, 

hiszen 22 gyermek mérhette össze tudását ezen a versenyen.  

Eredményesen szerepeltek: 

Dancsó Milán (1. helyezés), 

Bélteki Áron (2. helyezés), 

Benke Hajnalka Csenge (3. 

helyezés), Mészáros Nimród, 

Kóczán Lara, Jernei Dorka, 

Schaffer Petra, Túri Teodó-

ra, Váczi Hanna, Talmácsi 

Fanni (1.b). Kiss Károly (1. 

helyezés), Hargittai Bettina 

(2. helyezés), Szécsényi 

Ádám (3. helyezés) (2.b). 

Sebesi Fanni (1. helyezés), Ökrös Zénó (2. helyezés), Beke Hanna Laura (3. helyezés), 

Dömsödi Martin (3.a). Bodnár Hanna (2. helyezés), Berezvai Gréta, Bulecza Flóra, Vö-

rös Jázmin Csenge (3.b); Törőcsik Laura (4.b). Iskolánkat Gyulán, az Országos Bibliai 

Történetmondó Versenyen Dancsó Milán (1.b), Kiss Károly (2.b), Sebesi Fanni (3.a), 

Törőcsik Laura (4.b), Szalai Sára (5.b) és Péter Vivien (6.a) képviselte. 

Felkészítők: Cseh Lajosné, Almásiné Szaszkó Edit, Varga Emília, Czibulya Anita, 

Nyíri Dániel, Karikó-Tóthné Puskás Gabriella és Tomcsányiné Lucz Szilvia. 



 

KOSZTA NYOMÁBAN 

A Koszta József iskola idén tavasz-

szal is megrendezte a szentesi kötődé-

sű festőművészre emlékezve festőver-

senyét. Április 10-én a megnyitót köve-

tően választhatták ki a diákok azt a 

csendéleti beállítást, ami nekik a legin-

kább tetszett. Másfél óra alatt kellett 

elkészülniük a festménnyel, ezt követő-

en értékelte a munkákat a zsűri.  

EREDMÉNYEINK: I. kcs: Gulyás Adrián 

(2.a) III. kcs: 1. Nagy Csillag Róza, 2. Magyar Zsófia. IV. kcs.: 1. Őze Virág (7.a) 

Felkészítő: Izbékiné Csige Hajnalka és Horvát Mária.  

 

IRÁNY MEGYEI FORDULÓ! 

A Vöröskereszt minden év-

ben meghirdeti elsősegélynyújtó 

versenyét, melyre gyermek ka-

tegóriában 8.-os csapatunk is 

benevezett. A Vértestvérek 

csapata megnyerte a területi 

fordulót, így a megyei megmé-

rettetésre készültek. A csapat 

tagjai: Sultis Bianka, Komár Martin, Agócs Vince, Bottyán Blanka és Kotvics-Varga 

Viktória. Felkészítőjük: Négyesi Judit.  

 

A HÍREK KÖZÖTT 

Iskolánk honlapja (http://szentes.kissbalint.hu/joomla/) rendszeresen beszámol az 

iskolai életről, versenyekről, különböző programokról. Itt sok-sok fénykép is felidézi 

az eseményeket, a sikereket, a közös élményeket.  

Sok-sok írás jelenik meg rólunk a város médiafórumain is, ezekből rendszeresen te-

szünk közzé sajtószemlét. Megújult az iskola Facebook oldala is, a híreket 

https://www.facebook.com/kiss.balint.reformatus.iskola címen lehet nyomon követni.  

http://szentes.kissbalint.hu/joomla/
https://www.facebook.com/kiss.balint.reformatus.iskola


 

ZENGŐTORKÚ ZENGŐ KÓRUS 

„Örülj, hogy zeng, bong benned az élet” Az 

iskolai Zengő Gyermekkar április 16-án az 

Éneklő Ifjúság minősítő hangversenyén 

arany minősítést kapott az idén is. A 

megmérettetést ismét nagyon munkás 

kórushétvége előzte meg, ahol szinte tejes 

létszámban tudtak együtt készülni az év 

közben külön próbáló énekesek. Ordasi 

Péter kiemelte a kórus szép hangzását, 

Gyüdi Sándor pedig a népdal quodlibeteket és a szólistákat dicsérte meg. A verseny-

műsorban az alábbi művek szerepeltek még: Tóth Dániel kíséretével a Róla beszél és a 

Fivérem, Nap dallamok a Napfivér, Holdnővér című filmből, Tamás Alajos Kis karácso-

nyi ének kórusműve Ady Endre versére és Steiner Béla Örülj a tavasznak című darabja. 

A kórust zongorajátékával Vágvölgyi Melinda kísérte.  Köszönjük a munkáját!  

 

MEZEI FUTÓVERSENY 

A megyei versenyt Hódmezővásárhelyen rendezték meg, színvonalas körülmények kö-

zött. Minden korcsoportban igen erős és népes mezőny volt. 7-8. osztályos fiú csapa-

tunk a 6. helyen végzett: Rónyai Csanád, Bartucz László, Tonomár Zoltán, Szalaji 

Gábor, László Dávid. Nagy sikernek számít Komár Csaba Martin (8.b) teljesítménye 

is, aki már a gimnazisták között futott és a 8. helyen ért célba. 

 

NYUSZI FUTÁS 

Idén 3. alkalommal rendeztük meg az alsó tagozatosok részére a Nyuszi futást. 

Minden osztálynak 700 m-es kört kellett teljesítenie. Nagyon szép időnk volt, jó volt a 

hangulat is. Mindenki kivétel nélkül teljesítette az egy kört. 

EREDMÉNYEK: 1. o. fiúk: 1. Gyevi-Szabó Noel, 2. Patyi Armand, 3. Mészáros Nimród; 

lányok: 1. Őze Zselyke, 2. Jernei Dorka, 3. Beleon Hanna. 2. o. fiúk: 1. Vida- Szűcs 

Máté, 2. Szabó Milán Dominik, 3. Bárkai Roland; lányok: 1. Szabó Liza, 2. Szécsi Nóra, 

3. Bakó Zora. 3. o. fiúk: 1. Bertus Máté, 2. Repka Marcell, 3. Horváth Noel; lányok: 1. 

Sebesi Fanni, 2. Katona Norina, 3. Baranyi Fanni. 4. o. fiúk: 1. Olasz Gergő, 2. Vass 

Sándor, 3. Pintér Zoltán; lányok: 1. Körmendi Zita, 2. Vass Mónika, 3. Udvardi Luca.  



 

DIÁKOLIMPIA FOCI 

A városi labdarúgó diákolimpiának a szentesi műfüves pálya adott otthont. Isko-

lánkból két csapat indult.  

Izgalmas mérkőzések voltak az 5-6. osztályosoknál. 6 csapat részvételével zajlot-

tak a mérkőzések két csoportban. Mi csoportelsőként kerültünk ki, majd megnyertük 

az elődöntőt is. A Koszta iskolával játszottuk a döntőt, de ők technikásabb, erősebb 

csapatnak bizonyultak, így csapatunk az 2. helyen végzett. CSAPATTAGOK: Bartucz Bá-

lint, Inokai-Tóth Martin, Ádász Szabolcs, Megyeri János, Csendes Balázs, Garai Gergő, 

Vida-Szűcs Dávid, Borbás Amand, Csernus-Lukács László, Dancsó Bence.  

A 7-8. osztályos fociban két erős csapatot kaptunk ellenfélnek, így a csoportmér-

kőzések után az 5. helyért játszhattunk, melyet megnyertünk, így csapatunk az 5. 

helyen végzett. CSAPATTAGOK: Szalaji Gábor, Varga Dániel, László Dávid, Garai Máté, 

Rónyai Csanád, Papp Martin, Inokai-Tóth Martin, Bartucz Bálint, Harkai Dávid. 
 

 

AEROBIK – ANYUNAK IS!  

A tavaszi szünet előtt ismét megrendeztük a közös, anya-lánya aerobik-délutánt. 

Ennyien még soha nem voltunk! 35-en tornáztunk egyszerre a tornaszobában! Igaz a 

mondás, sok jó ember, kis helyen is elfér! Remek volt a hangulat, jó volt látni és átélni, 

ahogy a felnőttek is gyermekként játszottak, tornáztak. Most a step-padon végezhető 

gyakorlatokba kóstolhattak bele a bátor anyukák. Mindenki fáradtan, de mosolygósan 

indult haza. 

„A sport nem arról szól, hogy jobbnak kell lenned valaki másnál, hanem arról, hogy 

jobb legyél, mint voltál.”                               

Urbancsokné Tóth Ildikó 



 

VÉRADÁS  

Második alkalommal rendezzük meg a Vöröskereszt 

szentesi szervezetével közösen a véradó-napot május 

13-án. A segíteni tudókat hétfőn 14 és 17 óra között 

várjuk az iskolába. Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat, a lakcím - és Taj-

kártyájukat.  A legtöbb véradót megmozdító osztály tortát nyer!  

 

A LEGJOBBAK KÖZÖTT 

Református iskolák országos úszóbajnokságán, Mezőtúron csapatban és egyéniben 

is dobogóra állhattak diákjaink. Az összesített pontversenyben a 2. helyen zártunk.  

EREDMÉNYEK: Dömsödi Döníz 25m gyors, 25m mell és 25m pille 1. hely; Kanfi-H. Le-

vente 50m gyors, mell 1. illetve 50m hát, pille 2. hely; Kiss Károly 25m gyors és mell 1. 

hely; Vida-Szűcs Máté 25m mell 3. hely; Csernus-L. Dóra 25m gyors 2.; 25m hát és 

pille 3. hely; Nagy Péter 50m pille 3. hely; Inokai-Tóth Martin 50m gyors és mell 3. 

hely; Horváth Zsófi 50m gyors 3. hely; Simon Alma 50m pille 3. hely; Papp Pongrác 

50m mell 3. hely. Az EGYÉNI összetett pontversenyben 1. Dömsödi Döníz és Kanfi-H. 

Levente; 2. Kiss Károly lett.  

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 600 példányban 
 

 


