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  Télbúcsúztató        Úgy gondolod, vége a télnek? 

             Jön a tavasz, s jöhet a nyár? 

            Örülhetsz fénynek, napsütésnek, 

             a jókedvednek is ideje már? 

          Jöttem hozzád, hogy mosolyt csaljak, 

               arcodra fénylőt, kedveset. 

           Szemed fényében hadd nyaraljak, 

               feledhessem a csúf telet… 

                  Aranyosi Ervin 

 

 

 

Az induló első osztályok 

tanítói: 

 

1.a osztály:  

Szőllősi-Lukács Adrienn 

és Varga Emília 

 

1.b osztály:  

Baranyiné Kósa Ágnes 

és Czibulya Anita 



HIMNUSZ NAPJA 

Iskolánkban már hagyomány, hogy január 22-én a 

7. évfolyam előadásában emlékezünk meg a Him-

nusz születéséről. 197 évvel ezelőtt, 1823-ban 

ezen a napon írta meg Szatmárcsekén Kölcsey 

Ferenc a magyar nép zivataros századairól szóló 

hazafias költeményét. A műsorban a vers kelet-

kezésének körülményeiről is érdekes tényeket 

hallhattunk. A vers meghallgatása után közösen énekeltük el Nemzeti Imádságunkat. 

 

JÓSÁG NÉNI POSTALÁDÁJA 

 Február 2-án a Református Nagytemplomban a 7.a osztály és a Református Idősek 

Otthona közreműködésével családi vasárnapot tartottunk, ahol a diakónia jelentéséről, 

véghezviteléről volt szó. A diakónia a szeretetszolgálatot jelenti, melyet próbáltunk 

minél jobban megjeleníteni az előadásunkban. 

 Az osztály 

tagjai és az 

Idősotthonban 

lakó nénik 

együtt készül-

tek a vasár-

napra. A pró-

bákon jó volt a 

hangulat, örü-

lünk, hogy 

sikerült összekovácsolódni az idősebb emberekkel is! A nénik is nagyon örültek, hogy 

együtt szerepelhettünk. Lelkesen jelentkeztek a szövegek felolvasására, és szívesen 

vállaltak szerepet is egy jelenetben, mely az önzetlen adakozásról szólt. Az istentisz-

telet végén a hívek szeretetvendégségen is részt vehettek.  

 A tanári szoba elé került Jóság néni postaládája, melybe a diákok bedobhatnak 

bármikor egy cetlit, amire ráírhatják, mivel szereznének örömet az Idősotthon lakói-

nak. Például zenéléssel, beszélgetéssel vagy egy sétával! Mindenkit biztatunk, hogy 

szánjon időt erre is az életéből, mert ő maga is épülni fog általa! 

A 7.a osztály nevében: Tomcsányi Péter 



ISMÉT AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT LETT ISKOLÁNK 

 Intézményünk 2013-ban pályázta meg és nyerte el a Regisztrált Tehetségpont 

címet. 2016-ban megszereztük az Akkreditált kiváló Tehetségpont címet is, melyet 

háromévente kell megerősíteni oly módon, hogy bemutatjuk az iskolában folyó tehet-

séggondozó munkát a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által megbízott 

szakértőknek. Az online felületre feltöltött információk és a helyszíni látogatás során 

tapasztaltak alapján iskolánk ismét megkapta ezt a megtisztelő titulust. Köszönjük 

minden kolléga munkáját, ez közös érdemünk.                          Tomcsányiné Lucz Szilvia 

 

SZÉPEN, HELYESEN BESZÉLNI 

 A Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny terü-

leti fordulóját január 22-én a nagymágocsi általános iskolában 

rendezték meg. Mindkét korcsoportban (5-6. oszt. és 7-8. oszt.) 

17 versenyző mérte össze olvasási, előadói tudását: egy kötelező 

és egy szabadon választott szöveget kellett felolvasniuk.  

 Iskolánkat az iskolai fordulók helyezettjei, Kálmán Kamilla 

(5.a), Körmendi Zita (5.b), Csákó Kata (6.a), Péter Vivien (7.a), 

Nagy Mirtill Virág (7.b) és Nagy Afrodité Napsugár (8.b) kép-

viselte. Kiválóan szerepelt és az erős mezőnyben 3. helyezést 

érte el Péter Vivien. (képünkön) 

 

 

MAKACSSÁGGAL BETEGSÉG 

A 3.b egyik fogalmazásóráján egy képről kellett kitalálni egy történetet. Íme egy 

fogalmazás a szófogadatlan kislányról.  

 Még amikor kicsi Lillának szólítottak, azon a bizonyos hétfőn nem volt jó napom, 

még az anyukámnak sem. Éppen késésben voltam. Anyu megállít, hogy vegyek fel sap-

kát, sálat, de én ellenkeztem, annyira, amennyire bírtam. Aztán kimentem a házból, 

csak félúton elkezdődött egy nagyobb vihar, így jól megfáztam. Úgy gondoltam, hogy 

csak tüsszögni fogok, de nem így lett. Amikor hazaértem, anya észrevette a tüneteket 

és megvizsgáltatott egy orvossal. Az orvos felírt 5 darab keserű gyógyszert, és haza-

küldött minket. Otthon egyből ágynak estem és a macskámmal olvasgattam.  

 Pár napon belül meggyógyultam, és azóta mindig veszek fel sapkát, sálat a hideg 

napokon.                                                                                                Nagy Dávid (3.b) 



KÖZÖS PRÓBA A SZARVASIAKKAL 

 A Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 

csengettyűsei látogattak meg minket a január 30-ai próbánkon tanáruk, Paraszt Atti-

láné Csilla néni vezetésével. Kíváncsiak voltak egy kis műhelymunkára.  

 Csak látogatásra 

gondoltak, de mi nem, 

ezért kértük, hogy 

hozzák el a hangszere-

iket. Mindenkinek új 

volt a kotta, így nagy 

volt az izgalom.  

Beethoven Örömódá-

ját tanultuk meg közö-

sen. Nagy örömünkre 

egész gyorsan megtanulták a gyerekek. Bátorságot adott mindenkinek, hogy minden 

szólamot ketten-ketten játszottak. Eddig ilyen még nem volt, hiszen mindenkinek saját 

szólama van, saját hangai vannak. Sőt, volt, aki most játszott először két hangszerrel.   

                                                                                                                  Farkas Márta 

 

SEGÍTENI JÓ! 
 Osztályunk ellátogatott a szentesi Enni-adok, Enni-kapok dobozhoz, melybe sokféle 

ennivalót vittünk. Miután bepakoltunk mindenféle jót, az iskola felé sétálva azon gon-

dolkoztam, milyen sokat 

jelenthet ez az apróság a 

rászorulóknak. Ezek a 

dolgok nekem hétköznapi-

ak, de nekik nagy segítsé-

get és örömet okoz. Szüle-

immel megbeszéltem, hogy 

együtt is látogassunk el és 

vigyünk adományt. Jó len-

ne, ha egyre több helyen 

lenne ilyen doboz, és egyre 

többen töltenék tele azt.   

     Korcsmáros Amina (3.a)  



XII. JÓTÉKONYSÁGI EST 
 Február 1-jén rendeztük meg iskolánk alapítványának, a Kiss Bálint Iskoláért Ala-

pítványnak XII. Jótékonysági Estjét. A hagyományokhoz híven most is a Megyeháza 

adott otthont ennek a számunkra nagyon fontos, szép eseménynek.  

 Az Est megnyitásaként Karikó-Tóth Tibor igazgató úr és Fehér Csaba, a fenntartó 

Nagytemplomi Református Egyházközség lelkésze mondta el gondolatait a jelen lévő 

153 vendégnek. Ezt követően a 8. osztályosok nyitótáncában gyönyörködhettünk, amit 

Kis Violetta, a Szilver Táncsport Egyesület pedagógusa tanított be a gyerekeknek.  

 A Pano Sport Pub által készített finom vacsora után kezdetét vette a hajnalig tar-

tó tánc, amihez éppúgy, mint két évvel ezelőtt a Just Showband biztosította számunk-

ra az igazán színvonalas zenét. Éjfélkor a tombolasorsolás során több mint 100 értékes 

ajándékkal gazdagodhattak a szerencsések.  

 

 Az Est sikeréhez a résztvevőkön kívül számos vállalkozó és szülő is hozzájárult, 

akiknek ezúton is köszönjük a felajánlott segítséget, tombolatárgyat és a pártolóje-

gyekből befolyt összeget. Hiszen mindez jótékony céllal került megrendezésre. Az Est 

bevételeként összegyűlt 466.000 Ft-ot tanulóink tanulmányi munkájának támogatásá-

ra, ehhez szükséges eszközökre, valamint szabadidős és sportprogramok megvalósítá-

sára szeretnénk fordítani. 

Dimákné Sebők Veronika  



NAGY KALANDOM SZINGAPÚRBAN 

 Urbancsok Evelin, a Horváth Mihály Gimnázium 11. osztályos tanulója egy sikeres 

pályázatnak köszönhetően két féléven keresztül egy szingapúri középiskolában tanul.  

 

A karácsonyi szünetet természetesen itthon töltötte, s mielőtt visszautazott, egy 

érdekes előadást tartott angol nyelven a nyolcadikosainknak. Mesélt a UWC (United 

World Colleges) ösztöndíj programjáról, milyen lehetőségek vannak, hogyan lehet pá-

lyázni. Bemutatta a szingapúri középiskolát és a kollégiumot, hogyan telnek a diákok 

mindennapjai ebben a távoli országban. Köszönjük az előadást és sok sikert kívánunk 

Evelinnek a további tanulmányaihoz!                                     Dr. Mokbelné Dr. Bacsa Éva 

 

FARSANGI KEMENCE-KLUB 

A farsang tiszteletére kétfajta fánkot sütöttünk: szerpentint és csörögét. A fánkokat 

egy gyúrásból készítettük el, 

megformáztuk, és kisütöttük 

hirtelen, forró olajban. Megál-

lapítottuk, hogy ez a finom 

ropogós fánk ezerszer jobb a 

bolti csipszeknél, és még ol-

csóbb is. Miközben a fánkokat 

készítettük, igazi farsangi han-

gulatba kerülhettünk, hiszen a 

társaság is nagyon jó volt!  

                        Szunyi Lilla (8.b)  



LABORÓRA A BJG-BEN 

 Januárjában osz-

tályunkkal a csongrádi 

Batsányi János Gim-

náziumba mentünk 

laborfoglalkozásra. 

 Fiúkra és lányokra 

bontottuk az osz-

tályt, majd különvál-

tunk a foglalkozás 

idejére. A fiúk kémiá-

val, mi fizikával kezdtünk. Nagyon érdekes kísérleteket végeztünk. A kedvenc kísérle-

tem az volt, amikor egy pillecukrot egy zárt helyre tettünk, ahonnan kiszívtuk a leve-

gőt. Ennek hatására a pillecukor felfújódott. Nekünk ezután jött a kémiaóra. Mértünk, 

számoltunk, különböző anyagokat kevertünk össze kémcsőben. Nagyon jól éreztem 

magam.                                                                                                Holman Dóra (7.b) 

 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR… 

 A tavaszi szünet április 9-től 

április 14-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap április 8. (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap április 

15. (szerda). 

 A szünet előtt és után ismét mo-

dulhét lesz. A tanítás április 20-án a B 

héti órarend szerint kezdődik.  

FOGADÓÓRA lesz iskolánkban már-

cius 25-én, szerdán. A szülők délután 

4 órától kereshetik fel a felső tago-

zatban tanító tanárokat.  
 Március 16-án, hétfőn igazgatói 

szünet lesz, ezen a napon nem lesz 

iskolai tanítás.  

 
Alkotó, kutató, „tudós” diákok  

kerestetnek! 

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 dol-

gozhatsz! 

Olvass hozzá, kutakodj a 

könyvtárban és az 

 interneten! 

 

 

Gondolkodj érdekes témákon!  



FARSANG 

„Itt a farsang, áll a bál” – szólt a jól ismert dal a 

mi iskolánkban is. Február 13-án az alsósok, más-

nap a felsősök mutatták be zenés-táncos produk-

ciójukat.  

 

 

 Táncra keltek a 

majmok (2.a), a ping-

vinek (3.a), és a hó-

emberek (2.b).  

Az 1. a osztály táncoló 

zongorabillentyűket, 

az 1.b vásári táncot mutatott 

be. A 3.b osztály a méhek és 

a virágok táncát jelenítette 

meg. A negyedikes minyonok 

a színpadon és színpad előtt 

is ropták a minyontáncot!  

 



FARSANG 
 Az 5.a és a 6.b osztály jóvoltából egy 

tehetségkutató verseny nézői lehettünk. 

Az 5.b 220 felett száguldozott, a 8.b 

tengerparton nyaralt.  

 

 

A 6.a-sok a net-

szereplőkké váltak, 

számítógép monitorján 

át mutatták meg, mit is 

néznek a gyerekek ked-

velt zenei oldalukon.  

 

 

A 7.a osztály Ilonka néni tánc-

iskolájában megtanították, mire 

táncolnak a mai fiatalok, míg a  

 

 

7.b-sek csak a lábukat mu-

tatták, táncuk így is szóra-

koztató volt.  

 

A 8.a-sok pedig idevarázsol-

ták az 50-es évek rock and 

roll hangulatát.   

 

A farsangi mulatság tombolá-

val és diszkóval zárult.  



 

 
 

FARSANG A „MÓKA LIGETBEN”… 

„Gyere most bulizz velünk, téged vár, hív a mesebeli karnevál…” — csendült fel az is-

mert dal iskolánk sulinyitogató programján, a „Móka ligetben”. Szebbnél szebb jelme-

zekben megjelent leendő elsős gyermekek táncoltak velünk a tornateremben. 

 

 Seprűt és babzsákot adogattunk egymásnak zenére, szoborjátékot, valamint színes 

helyfoglalót is játszottunk, de leginkább a felállított akadálypálya nyerte el az ovisok 

tetszését. Kellemesen elfáradva az ünnepi asztal köré gyűltünk és megettük a sok-sok 

finom fánkot, melyet a tantestület néhány lelkes tagja készített. Köszönjük ezt nekik, 

hisz a remek hangulatú játék után a bendőnk ettől lett teli.  

 Ugyanilyen lelkesedéssel vártunk február 23-án, vasárnap délelőtt a gyermek-

istentiszteleti alkal-

munkra a nagycsoportos 

gyerekeket. Megépítet-

tük Noé bárkáját, ahová 

állatos fejdísszel a 

fejükön mentek fel, és 

ismerték meg Noé tör-

ténetét.  A drámajáték 

után kézműveskedtünk 

és játszottunk a leendő 

elsős tantermekben.  



SZÓKERESŐ - REJTVÉNY  

A legutóbbi Szemfüles rejtvényének helyes megfejtése: „Üljön rá a 

kályhára, / mindjárt megmelegszik!”  

A Kányádi Sándor versének hiányzó sorait beküldők között egy tábla 

csokoládét sorsoltunk ki, a nyertes: Puskás Nóra (6b).  

 

Mostani rejtvényünkben az alábbi szavakat rejtettük el. Keresd meg mindet, majd a 

kimaradt betűket fentről lefelé haladva olvasd össze! A megfejtéseket, ami Sarkady 

Sándor versének egy részlete (Maskarások, bolondok,/Rázzátok a …), Saci néni gyűjti a 

cipősdobozban.  
 

 

álarc   bál   böjt 

buli  busójárás zene 

cicoma  dominó fánk 

húshagyókedd   játék 

jelmez  karnevál kocka 

kolomp  konfetti 

maskara  Mohács 

mulatság  paróka tánc 

szalmabáb téltemetés 

Velence   vidámság  

 

 

KÉMIAVERSENY SZEGEDEN 

 18. alkalommal rendezték meg a Meleg István kémiaverseny döntőjét a Szegedi 

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban. A döntőbe 10 hetedikes és 15 nyolcadikos diá-

kot hívtak be az elődöntő eredményei alapján. 

 Iskolánkat két hetedikes és két nyolcadikos képviselhette. A hetedikesek között 

Balog Vanda (7.b), a nyolcadikosoknál Bartha Levente (8.b) ért el első helyezést, 

Kovács Róbert (7.a) pedig ötödik lett. Tanulóinknak utoljára 2007-ben sikerült mind a 

két évfolyamon megnyerni a versenyt. Felkészítő tanáruk: Horvát József.  

A T H Ú S H A G Y Ó K E D D 

B Á L K J O Z L O M O P O C 

Ö N O V E L E N C E C T M I 

J C B U L I N T A B K M I C 

T M K A M R E O D U A U N O 

K O N F E T T I J S O L Ó M 

O H N E Z L P A R Ó K A A A 

L Á L A R C T É L J Á T É K 

O C Ö K A R N E V Á L S R V 

M S M A S K A R A R F Á N K 

P E S Z A L M A B Á B G N D 

E Z Z E V I D Á M S Á G N A 

K T É L T E M E T É S I É L 



AZ ÉV SPORTOLÓJA 

 Budapesten rendezték meg az országos triatlon gálát, 

ahol az amatőröktől a profi sportolókig vehették át éves 

munkájukért járó díjat. Iskolánk testnevelője, Dósai Mol-

nár Szilvia több díjat is átvehetett versenyeredményei 

elismeréseként: Korosztályos duatlon ranglista 1. hely; Kor-

osztályos Sprint triatlon ranglista 3. hely; 2019. Szenior 

duatlon év sportolója; Felnőtt duatlon 1. osztályú sportolója; Aranyokleveles amatőr 

triatlon versenyző. Nagyatádi hosszútávú triatlon OB-n elért eredményére a legbüsz-

kébb, ahol nők közt abszolút 4., míg korosztályában magyar országos bajnok lett.  

 

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA 
 Diákjaink kiválóan szerepeltek a megyei úszó diákolimpián. A következő eredmények 

születettek: Tóth Emese (5.b) 50m gyors 1., 50m mell 2.; Repka Marcell (4.b) 50m hát 

1.; Horváth Noel (4.a) 50m gyors 2., 50m mell 2.; Papp Pongrác (8.a) 100m mell 2. hely; 

Mácsai Eszter (8.b) 100m gyors 3. hely; Kálmán Kamilla (5.a) 100m mell 6.hely. 

4x50m gyorsváltó 1. hely (Almási Ivett, Dömsödi Döníz, Katona Norina, Tóth Emese); 

4x50m gyorsváltó 2. hely (Horváth Noel, Kiss Károly, Inokai-Tóth Péter, Repka Mar-

cell); 4x50m gyorsváltó 4. hely (Busi Barnabás, Papp Pongrác, Szűcs Erik, Arató Csa-

nád). Az első helyezettek továbbjutottak a tavaszi országos döntőbe.  

 
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. A megújult a Facebook oldalon is olvashatják a friss híre-

ket. https://www.facebook.com/kiss.balint.reformatus.iskola címen lehet nyomon kö-

vetni.  

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 550 példányban 

 

 

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

