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„A tavaszi sugár aranyburokba fonta 

A zsenge bokrokat, s a bimbók reszkető 

Selyemgubóiból zománcos fényű pompa, 

Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.” 

                                        Tóth Árpád 

 

  

 

 

 

 

 

 

Az ősszel induló 

első osztályaink tanítói: 

1.a Haller Andrea és Szegedi Zoltán 

 

1.b Cseh Lajosné és Novák Renáta 



BEIRATKOZÁS  

Minden évben az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma határozza meg beiratko-

zások időpontját. A beiratkozások idő-

pontja ebben az évben április 21-22.  

A beiratkozás iskolánkban ebben a tan-

évben is – az előző két évhez hasonlóan - 

online módon történik. 

  

A következőkben összefoglaljuk a legfontosabb információkat a beiratkozásokkal kap-

csolatban:  

március 25. péntek volt az Igényfelmérő lapok online kitöltésének határideje.  

március 26-án szombaton kiküldésre került egy megerősítő levél, amelyhez kértük 

a válasz e-mailben a keresztlevelek vagy későbbi keresztelés estében az egyházközségi 

igazolások csatolását. Ennek visszaküldési határideje: április 6. szerda.  

április 11. hétfő Szülői tájékoztató e-mail kiküldése a beiratkozás részleteivel kap-

csolatosan.  

április. 2022. április 21. (csütörtök) és április 22. (péntek) csütörtök és péntek 

beiratkozás online formában.  

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: (online beiratkozás felületén elektroni-

kusan megadva) 

• Gyermek oktatási azonosító száma 

• A gyermek nevére kiállított TAJ-kártya  

• A gyermek személyes adatai 

• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) 

• Szülő(k) személyi igazolványa, lakcímkártyája 

A beiratkozás után tartandó szülői értekezleten személyesen, papír alapon leadandó 

dokumentumok: 

• A diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK-azonosító (előzetesen a kor-

mányhivatalban kérhető) 

• Adatlap beiratkozáshoz (letölthető a honlapról) 

• Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról (letölthető a honlapról) 

• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (letölthető 

a honlapról) 



LÁZÁR ERVIN-PROGRAM  

Az 5. évfolyam Békéscsabán járt a Jókai Színházban, ahol a Lázár Ervin Program 

szervezésében a János vitéz című rock-daljátékot láthatták. Petőfi örök klasszikusát 

zenés darabbá dolgozták át, rockos, modern hangszerelésben követhették a gyerekek 

Jancsi történetét. Az előadás nagyszerű volt, csodás jelmezek, látványos díszlet, remek 

zene és lelkes előadóművészek jellemezték az előadást. 

 

Ugyancsak a Lázár Ervin-program keretében a 6. évfolyam a Budapesti Nagycir-

kuszba utazhatott. A műsorban a 14. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál díjnyertes 

artistái léptek fel, s 

igazi tavaszváró han-

gulatot teremtettek a 

porondon.   

A hetedikesek 

Szabó Magda Abigél 

című regényének szín-

padi változatát, míg a 

8. évfolyam Budapes-

ten, a Nemzeti Szín-

házban szintén Petőfi 

János vitézét tekin-

tette meg a program 

keretében.  



KOKÁRDÁS ÜNNEP 

Március 15-én azokra a hősökre emlékezünk, akik 1848-ban a forrada-

lomban és az azt követő szabadságharcban életüket a magyar szabadságért 

áldozták. A templomi ünnepségen Fehér Csaba lelkész hirdetett igét, majd a 6.a osztály 

versekkel, visszaemlékezésekkel idézte meg a hősöket. Az ünnepség napján az iskolánk 

falán elhelyezett Hajdú Lajos emléktáblánál is megemlékezést tartottak diákjaink.   

HAJDÚ LAJOS EMLÉKEZETE 

Szeptemberben a kisújszállási 

osztálykirándulás alkalmával fel-

kerestük Keszi Hajdú Lajos sírhe-

lyét. Iskolánkból intézett lelkesítő 

beszédet a szentesi lakosokhoz, 

majd várfogságból szabadulva Kis-

újszálláson élt haláláig. A város 

gimnáziumának tanára volt. Koszo-

rúval, rövid felolvasással, imádság-

gal emlékeztünk a forradalmár pe-

dagógusra.                 Farkas Márta  

 

MÁRCIUSI IFJAK A 2.B-BEN 

Az idén a márciusi ifjakhoz hűen, a hagyományok-

tól eltérő módon készültünk nemzeti ünnepünk kö-

szöntésére. Anita nénivel ismeret gyűjtöttünk az 

eseményekről, szereplőkről és interaktív játékokkal 

felkerestük a helyszíneket. Ági nénivel terveztünk, 

színeztünk, nyírtunk, hajtogattunk.  A munka közben 

többször elszavaltuk Petőfi Sándor híres költemé-

nyét, a Nemzeti dalt, és lelkesítő dalokat is énekel-

tünk. Délutánonként apránként meg is töltöttük a lap-

bookunkat. Mire elérkezett a péntek, a 6.a-sok isko-

lai megemlékezésén ismerősen köszöntek vissza a je-

lenetek. Majd a Kossuth teret végig kutatva, kincs-

kereső játékkal zártuk a megemlékező hetet.      2.b 



CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN 

A nyíregyházi országos református versenyen versmondásban Végh Hanna Andrea első, 

míg Hatos-Szekander Sára a magyar anyanyelvi online versenyen harmadik helyen vég-

zett. Mindketten a 3. a osztály tanulói, felkészítő tanítójuk Molnárné Bodnár Henrietta.  

 
KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VETÉLKEDŐ  

Március 4-én, pén-

teken az 1.-2. órában a 

gyermekkönyvtárosok 

házi könyvtárhaszná-

lati vetélkedőt rendez-

tek a 4.b osztálynak. 

Cél a legjobb 5 csapat 

kiválasztása volt a vá-

rosi versenyre.  

Három feladattal 

kellett megbirkózni a 4 

fős csapatoknak 20 

perc alatt: könyvcímek 

keresése online katalógus segítségével, kézikönyv használata és teszt kitöltése. A ve-

télkedő feladatait Pintérné Anikó állította össze, a vetélkedőben Berkes Anikó, Debre-

ceni-Kiss Anikó könyvtárosok is segítettek.  

  
Március utolsó hetében rendezték meg a vá-

rosi versenyt, melyen iskolánk diákjai szép szám-

mal vettek részt, és minden korcsoportban értek 

el helyezéseket.  

3.-4. osztály: 2. Bujtás Vince - Hegedűs Balázs 

(3.b). 5.-6. osztály: 2. Korcsmáros Amina és Nagy 

Nóra (5.a) (képünkön). 7.-8. osztály: 1. Czibulya 

Kevin és Szarka Nándor (8.a). Felkészítőjük: 

Bucskó Mónika és Antalné Koncz Éva.  

(Fotó: Szentesi Gyors) 



ISKOLABÁL 
A szokásosnál kicsit később, de az idén végre újra megszervez-

hetjük az iskolai alapítvány javára immár 13. alkalommal a Jóté-

konysági Estet. A Megyeháza nagytermében május 14-én, szomba-

ton este 7 órakor kezdődik az iskolabál, a 8.-osok nyitótáncát kö-

vetően a Just Showband játszik. A rendezvényt tombolatárggyal, 

illetve az iskolai alapítványt pártolójeggyel is támogathatják, je-

gyek az iskolatitkárnál válthatók.   

 
HUNYADIAK KORA 

A csongrádi Batsányi János Gimnázium ismét meghirdette a humán versenyét, mely-

nek idei témája a Hunyadiak kora volt. A vetélkedőre 3-4 fős csapatok jelentkezhettek, 

akik előzetes feladatként egy bemutatót készítettek a témával kapcsolatban. Sajnos a 

járványhelyzet miatt a vetélkedőt végül online módon szervezték meg, a feladatlapot, 

melynek kitöltéséhez a történelemtudás mellett az irodalom és a képzőművészet isme-

retére is szükség volt, a ppt-vel együtt kellett visszaküldeni. Iskolánkat két 7.-es csapat 

képviselte, Csarnó Dominika - Risai Fanni - Kiss Robin (7.a) csapata aranyminősítést, 

a Fazekes Réka – Kovács-Lenkei Helga - Bárdi Gergő – Vigh-Molnár Rudolf (7.b) 

csapat pedig ezüstminősítést szerzett. Felkészítő tanáruk Vanó Éva.  

 

TÜNDÉR LALA LAPBOOK 

A tanév második felében a 4.b 

osztály izgalmas projektbe fogott. 

Szabó Magda Tündér Lala című me-

seregényének olvasására és feldol-

gozására került sor. A mű feldolgo-

zása 4 fős csoportokban, lapbook-

készítésével történt, számtalan 

kreatív alkotás született. Így ké-

szült el csodafügefa a benne rejlő ajándékokkal, Tündérország és Emberország térképe, 

Lala tündérként és kisfiúként, SZEK jelentésének újragondolása.  

Szemet gyönyörködtető munkájukból kiállítást rendeztünk. 



 FARSANG 
A farsang a vízkereszttől húshagyó kedd éj-

félig, a hamvazószerdával kezdődő nagyböjtig 

tartó időszak. Bálok, mulatságok jellemzik. A ke-

resztény naptárban nem kötődik hozzá vallási ün-

nep, inkább hagyományokra épül. A farsang 

csúcspontja a karnevál, ami az időszak utolsó há-

rom napja, egyben télbúcsúztató is. Sok városban 

rendeznek ilyenkor karnevált. Híres a riói és a velencei karnevál. Magyarországon, ha-

gyományosan ilyenkor van Mohácson a busójárás.                                  Bere László (5.a) 

FARSANG AZ 5.A-BAN 

Farsangi mulatságunkat február 17-én tartottuk. Sok érdekes program volt. Társas-

játékoztunk, rajzoltunk, táncolni is lehetett. Volt tombola is, ahol apró ajándékokat sor-

soltunk ki egymás között. Nassolni valóból sem volt hiány. A fiúk üdítővel, a lányok süte-

ménnyel, rágcsálni valókkal készültek. Julcsi néni gumicukrot készített. Berni néni far-

sangi fánkot sütött. Kedves ajándékuk nagyon ízlett az osztálynak. Sokan vicces jel-

mezbe öltöztek. Volt, aki unikornissá, egérré, lovassá stb. változott át. A bulit zenehall-

gatásos pakolással zártuk le. Bár gyorsan elrepült ez a pár óra, de az egész osztálynak 

felejthetetlen élmény volt.                                                                  Bere László (5.a) 



MESETALÁLKOZÓ 

Minden évben Tiszakécskén rendezik meg a református iskolák országos mesemon-

dóversenyét, ahol Kozák Borka (3.a) aranyminősítésben részesült. Felkészítője Mol-

nárné Bodnár Henrietta.  

 
FARSANGOLÓS MEDVENAP 

Az a februári nap másként indult, mert mi is csatlakoztunk az alsó 

tagozatosoknak szóló felhíváshoz, délelőttre medvévé változtunk!  

Mi, a 2.b-sek játékmacikkal, barna színű ruhában érkeztünk, a teremben pedig felöl-

töttük az előző nap elkészített medve álarcokat. Medvetáncot jártunk és felidéztük 

mindazt, amit ezekről a hatalmas állatokról tudtuk. Hol élnek, mivel táplálkoznak, milyen 

hiedelmek fűződnek hozzájuk? Online keretek között vendégünk volt Krizsán Erika, aki 

igazi plüssmackó rajongó! Eri néni Hódmezővásárhelyen él és angol nyelv tanításával fog-

lalkozik, de most lelkesen mesélt nekünk a játék mackók történetéről. Bemutatta a több 

mint 150 darabos gyűjteménye különlegességeit. Majd nekiláttunk saját maci gyártásá-

hoz spatulából és fonálból. Mackó formájú nyalánkságok kóstolója volt a délelőtt utolsó 

programja.  

Délutánra a 

brummogó állat-

kákból szempil-

lantás alatt vál-

toztak át a gye-

rekek a válasz-

tott karaktere-

iknek. Volt, aki 

király- vagy her-

cegkisasszony-

nak, birkózónak, 

nyuszinak, tig-

risnek, pattoga-

tott kukoricának, pókembereknek, virológus professzornak, varázslónak… a személyisé-

gét öltötte magára. A gyerekek bemutatkozói után remek farsangi karnevál kerekedett. 

A télűző - programban bővelkedő - napot fülig érő szájjal és hangos köszöntéssel zártuk: 

Itt a vége, fuss el medve!                                                                                                 B.K.Á. 



MACKÓKÉNT A FARSANGON  

Az otthoni ruhatárból válogatták diákjaink a jelmezekhez szükséges 

darabokat. Előzetesen beszélgettünk a medve fajtákról: mosómedve, 

barna, fekete, jeges, grizzly… Edit néni szabta az anyagot, a füleket 

mind a ketten öltöttük fel sapkákra, hajpántokra, a maci farkakat maguk varrták. Egy 

hétig kiállítást rendeztünk plüssökből, ki- ki hozhatta a saját kiskedvencét. Kézműves-

kedtünk, színezőket, macifejeket készítettünk. Csemegének is macis csipszet válasz-

tottunk. A mackók táncoltak, vetélkedtek, limbóztak, drámajátékokat játszottak. Re-

mekül éreztük magunkat!                                                                    Garai-Szabó Julianna 

 
KÖZGÉS VETÉLKEDŐ 

Szabaduljatok be a Borosba címmel vetélkedőt szerveztek, melyre két 4 fős 7.-es 

csapattal neveztünk. Amikor megérkeztünk, a csapatokhoz egy segítő csatlakozott, 

majd kaptunk egy térképet, azzal kellett tájékozódnunk. Az állomások feladatai az iskola 

tagozataira épültek, így volt, ami a logisztikához, a pénzügyhöz és az egészségügyhöz 

kapcsolódott, pl. a vissza kellett tennünk a szerveket a bábuba, de volt sportügyességi 

és könyvtáros feladat is. A megoldásra 5 percünk volt, és összesen 8 állomásunk. Amikor 

minden csapat készen lett, szendviccsel és teával vártak bennünket. Az eredményhirde-

tésen derült ki, hogy több mint 20 csapat nevezett be a vetélkedőbe, és az első 4 he-

lyezett kapott jutalmat, viszont mindenki vihetett haza egy kis ajándékot, mappát, tollat 

és csokit. A hangulat nagyon jó volt, sokat nevettünk, és nem bánkódtunk azon sem, hogy 

nem lettünk helyezettek.                                      Risai Fanni (7.a) – Törőcsik Laura (7.b) 



NAGYÍTÓVAL ÉS TÁVCSŐVEL 
Ebben az évben is a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

és a Természettár vetélkedőt hirdetett Nagyítóval és távcső-

vel a természetért címmel általános iskolák 3-4. és osztályosai 

számára. A levelezős verseny célja az, hogy a gyerekek minél 

több ismeretet szerezzenek a hazai környezet- és természet-

védelemről, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területének élő-

világáról. 

A vetélkedőre egy 3 fős csapattal neveztünk be, melynek tagjai Benedikti Tamás, 

Rotár Balázs és Szabó Máté 4. b osztályos tanulók.  Név választásuk – Csoda csapat – 

jól tükrözi elszántságukat, kitartásukat, természet iránti szeretetüket. Már 2. alkalom-

mal szerepelünk ezen a megmérettetésen. A feladatlap érdekes és játékos feladatokból 

áll, amelynek kitöltése komoly kutatómunkát, tudást követel meg.  Célunk, hogy a legjobb 

5 csapat közé jussunk, s a döntőben iskolánkat képviseljük.                          Cseh Lajosné  

 

 
A DIAKÓNIA ÉS A BIBLIA VASÁRNAPJA 

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és 

befogadtatok… Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak 

eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg." (Máté 25, 35-40.) 

 

A diakónia tettekben megnyilvánuló bizonyságtétel Istenről. Ő szervez közösségbe, 

Lelke közöttünk lakozik és Ő indít cselekedésre is. A 4.a-sok a diakónia vasárnapján 

kézzelfogható, gyakorlati példákon keresztül mutatták be a szeretetszolgálat lényegét 

a gyülekezet számára. 

Március első vasárnapja a református egyházban hagyományosan a Biblia vasárnapja. A 

6.b osztály családi vasárnapi szolgálatában er-

ről a tematikus napról emlékezett meg. Céljuk 

a szentírásolvasás népszerűsítése és a biblia-

fordítói munka megismertetése a családokkal 

a gyülekezetekben. Közreműködtek: Zana Já-

nos (gitár) és Dimák Patrik (gitár és ének). 

                                                    Nyíri Dániel 



AMIT MÁR MINDENKI VÁR…  

A tavaszi szünet április 14-től 

április 19-ig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap április 13. szerda, a 

szünet utáni első tanítási nap április 

20. szerda.  

 

A tavaszi szünet előtt és után mo-

dulhét lesz, április 22-én ismét Tu-

dásvásár! Jelentkezni az iskolai honla-

pon lehet.  
 

A 8. évfolyamos diákok ballagása 

június 11-én szombaton lesz az iskolá-

ban, illetve a református nagytemp-

lomban.  

A vakáció június 16-án kezdődik. 

 
KEMENCE KLUB 

Ha kedd, akkor Kemence klub! S ha már március-

ban nőnap van, akkor megmutattuk a fiúknak, hogy 

milyen is az a „Női szeszély”.  

Mindenki kivette a részét a munkálatokból. Ez 

elment méricskélni, ez tálba rendezte, ez margarint 

melegített, ez élesztőt futtatott, ez tojásokat vá-

lasztott ketté, ez dagasztott, ez nyújtott, ez lek-

várt kent, ez habot vert, ez mosogatott, ez törölge-

tett, ez pedig megterített, majd mind asztalhoz ült 

és jól belakomázott. A legidősebb pedig csak a sze-

mét tartotta rajtuk és büszkén, elégedetten nézte 

a kis csemegéző csapatát, hogy megint egy csoda 

került ki a kezeik közül.                          Csó Jánosné 

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!  

http://kcespta.blogspot.com/2013/08/science-fair.html


TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS 

Iskolánk is igent mondott, más közintézményekkel együtt az önkormányzat Szépítsük 

meg Szentest szemétszedési akciójának felhívására. A 2. a osztály lelkes kis csapata 

örömmel indult el, hogy iskolánk és a templom, tehát a Kossuth tér környékét megtisz-

títsa az eldobált hulladéktól. Büszkeséggel tölt el, hogy ezzel a jócselekedettel mi is 

hozzájárulhattunk a közvetlen környezetünk megóvásához.           Szöllősi-Lukács Adrienn 

 

TISZTA OTTHON 

„Hiszed, hogy kevesebb tisztítószerrel és csomagolási hulla-

dékkal is lehet ragyogó a lakásod? Akkor a Tiszta otthon Öko-

Körben a helyed!” Erre a felhívásra jelentkezett Cseh Lajosné 

Márta tanító néni, aki iskolánkban a környezetvédelmi munka-

csoport vezetője.  

- Milyen feladatokat tűz ki a Tiszta Otthon Ökokör?  

- Az Ökokör tagjai olyan emberek, akik saját környezetük védelmében, a mindennapi 

életben próbálják vegyszermentesen, természetes anyagokkal tisztán tartani az ottho-

nukat, környezetüket.  

- Hogyan lehetett a tagjává válni? 

- Egy közösségi felületen, a Tudatos Vásárlók honlapján találkoz-

tam a hirdetéssel. Magam is jó néhány éve a környezetvédelem 

elkötelezett híve vagyok, így mindig keresem a lehetőségeket, 

ahol a tudásomat, ismereteimet bővíthetem a témában. Egy kép-

zésen vettem részt, ahol elsajátítottam az alapokat ahhoz, hogy 

magam is indíthassak hasonló gondolkodásúak részére csoportot.  

- Milyen új ötleteket mutatott a képzés? 

- Az otthonunk tisztántartásához sok vegyszert használunk, ami nem jó sem a környe-

zetnek, sem a mi egészségünknek. A takarítást pedig muszáj megcsinálni, de ha azt lehet 

egészségesebben és környezetkímélőbben végezni, egyszerűbben tisztán tartani az ott-

honunkat, elkerülni sok felesleges pénzkiadást és szemétkupacot, akkor miért ne tanul-

nánk meg az „ökotitkot”? Sok új dolgot ismertem meg.  

- Ezeket az ötleteket hogyan lehet itt az iskolában hasznosítani? 

- A környezettudatos nevelés régóta szerepel iskolánk programjában. Tanítványaimnak 

is utat mutatok zöld lehetőségekre, környezetkímélő megoldásokra. Célom, hogy zöldül-

jünk együtt! Használjunk minél több természetes anyagot otthonunkban! 



A LEGJOBBAK KÖZÖTT 

A szegedi Radnóti Miklós Gimnázium idén 

20. alkalommal rendezte meg a Meleg István 

kémiaversenyt az általános iskolások szá-

mára. Erre a versenyre évek óta készíti fel 

tanítványait Horvát József tanár úr, akinek 

munkáját az idén a szervezők is elismerték. 

A jubileum alkalmával sorra vették a részt-

vevő iskolákat, diákokat és a felkészítőket, 

s ezeket az elért helyezések alapján pontoz-

ták. A messze legtöbb pontot tanár úr kapta, 

aki diákjai szereplései alapján a legeredményesebb kémiatanár a verseny életében.  

 
SPECIÁLIS OLIMPIA 

Nyár végén rendezték meg a nyári Speciális Olimpiai Játékokat városunkban fogya-

tékkal élők számára. Iskolánkból is volt 23 fő önkéntes, akik segítették a versenyzőket. 

Voith Petra, aki 15 éve dolgozik a speciális olimpia munkatársaként, eljött előadást tar-

tani. Közel 5000 fogyatékkal élő sportolójuk van, akik olimpiára, Európa-, és Világbaj-

nokságokra járnak. Az előadás a gyerekek bevonásával történt. Sok érdekes információt 

tudtunk meg a fogyatékkal élőkről, életükről, sportjukról. Egy olyan világot mutatott 

meg nekünk, mely bizony nem mindennapi nem mindennapi hősökkel. Négy osztálynak volt 

szerencséje meghallgatni az előadást, amit Petra azzal zárt, hogy jövőre is terveik van-

nak ide Szentesre és szeretettel várják az önkénteseket!                                     DSM 



AZ IMÁDSÁG VILÁGNAPJA 

A gyermekek életében fontos szerepet töltenek be az ünnepek és a különböző világ-

napok. Ma, amikor szinte minden napra jut egy „világnap”, lényeges, hogy a sok-sok lehe-

tőség közül a hitéleti eseményekre külön figyelmet fordítsunk. A gyerekek hittan órán 

maguk is megfogalmazták: „Ha van az imádságnak világnapja, akkor abban mi is vegyünk 

részt!” Az ötleten felbuzdulva négy évvel ezelőtt iskolánk is csatlakozott a világot át-

fogó mozgalomhoz. Azóta minden március első péntekén iskolarádiós imádsággal készü-

lünk erre az alkalomra. „Imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Is-

ten szeretetében...”  Júdás 1,20 

A nagyböjt kezdetéről szintén rádiós áhítaton emlékeztünk meg. Idén a 3.b-sek ké-

szítették el a hamvazószerdán elhangzott műsort. Húshagyó kedd után véget ér a far-

sang, és elkezdődik a húsvét előtti 40 napos nagyböjti bűnbánati időszak. Alkalmat ad a 

hitben való elmélyülésre, így méltóképpen felkészülhetünk a húsvétra, Jézus Krisztus 

feltámadásának megünneplésére.                                                                  Nyíri Dániel 

 

MUSTÁRMAGOCSKÁK  
A Ceglédi Református Általános Iskola ismét megrendezte országos szövegértési 

versenyét, melyen a 2.a osztály Mustármagocskák csapata vett részt. A feladatlap ki-

töltése után dramatizálás és kézműveskedés is pórbára tette a gyerekeket, akik a 3. 

helyen végzetek. A csapat tagjai: Csányi Luca, Varga Bori és Magyar Zsófia. Felkészí-

tőjük Varga Emília és Aranyi Erzsébet. 

  

 

ISKOLÁNK A VILÁGHÁLÓN  
 Iskolánk honlapja (http://szentes.kissba-

lint.hu/joomla/) rendszeresen beszámol az is-

kolai életről, versenyekről, különböző progra-

mokról. Itt sok-sok fénykép is felidézi az ese-

ményeket, a sikereket, a közös élményeket.  

 Sok-sok írás jelenik meg rólunk a város mé-

diafórumain is, ezekből rendszeresen teszünk közzé sajtószemlét. A Facebook oldalon 

is olvashatják a friss híreket, https://www.facebook.com/kiss.balint.reformatus.iskola 

címen lehet nyomon követni. 

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


REJTVÉNY  

A meghatározásokban egy-egy költő versének címe olvasható, a számozott 

sorokba a költő nevét írjátok! A szürke sorban egy jeles esemény nevét rej-

tettük el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Tengerecki Pál (Károly) 

2. Galagonya 

3. Boldog, szomorú dal (Dezső) 

4. Új leoninusok  

5. Egy mondat a zsarnokságról  

6. A Tisza 

7. Este jó, este jó 

8. A föl-földobott kő 

9. Körúti hajnal 

10. Nem tudhatom (Miklós) 

11. A Reményhez (Mihály) 

12. Pannónia dicsérete 

13. A fülemile 

14. Altató 

   1.             

    2.            

3.                

  4.              

  5.              

6.                

  7.              

   8.             

    9.            

   10.             

11.                

 12.               

 13.               

14.                



TÉLBÚCSÚZTATÓ TÉLI SPORTOK  

Az idei sítábort a 

Mátraszentistváni Síparkban 

rendezték meg február utolsó 

hetében.  A háromnapos 

kiránduláson 23-an voltunk, 

12-en először találkoztunk a 

síléccel. Azok, akik már tudtak 

síelni, maguk osztották be az 

idejüket, akik pedig most 

tanulták az alapokat, azoknak 

naponta kétszer volt 

sítanórájuk.  

  Kékegyi-Kovács András (4.a) 

 

Februárban lehetőség nyílt arra is, hogy az osztályok a városi jégpályán egy órát 

kocsrolyaázhassanak. Képünkön a 7.b osztály.  

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 500 példányban 

 

 


