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„Száll a labda, vár a tábor, 

hűs vizével hív a tó, 

habjaiban megfürödni, 

versenyt úszni, jaj, de jó!” 

                                 Veres Csilla 
    

       
LEENDŐ ELSŐSÖK  

A nagycsoportos óvodások is-

kolai beíratása a tavasszal is rend-

hagyó módon, a személyes jelenlét 

nélkül, az online-térben történt. A 

két leendő első osztály névsorában 

56 kisgyermek neve szerepel, az 

1.a-ban 30-an, az 1.b-ben 26-an kezdik 

meg az első osztályt szeptemberben.  

NYÁRI ÜGYELET 

A nyári szünet ideje 

alatt iskolánk ügyeleti 

napokat tart. A szülők és 

az érdeklődők július  

1-jén, pénteken és 

augusztus 1-jén hétfőn 

délelőtt 9 és 11 óra között  kereshetik 

fel az intézményt. 



PEDAGÓGUSOK NAPJA 

 Június első vasárnapja a pedagógusok napja. Ebből az alkalomból kitüntetéseket ad-

nak át a város óvónői, tanítói, tanárai és nevelői részére. Az idén Kiemelkedő pedagógiai 

munkájáért iskolánk magyar-történelem szakos tanára Vanó Éva részesült elismerés-

ben. A református egyház fenntartói Kiss Bálint-díjat kimagasló pedagógiai munkájáért 

Szőllősi-Lukács Adrienn tanító és Csó Jánosné Fazekas Ibolya gyógypedagógus kapta.  

        

ÖSSZETARTOZUNK 

Az ezeréves Nagy-Magyarországot az első világ-

háborúban való részvétele miatt az európai orszá-

gok súlyosan büntették. Területének kétharma-

dát, lakosságának több mint 60%-át csatolták el, 

s illesztették a szomszédos államokhoz. A határon 

túli magyarság azonban ugyanúgy nemzetünk ré-

sze, a velük való sorsközösség vállalása az összetartozás napja. A békediktátum aláírása 

1920. június 4-én volt, az eseményeket rádiós megemlékezésen a 7.b osztály tagjai ele-

venítették fel.  

       

HŐSÖK NAPJA 

Minden május utolsó vasárnapján azokra a hősökre emlékezünk, akik történelmünk 

során életüket áldozták a hazáért. A városi megemlékezésen iskolánk Zengő kórusa és a 

csengettyűs csoport lépett fel Farkas Márta vezetésével.  



KEREKEMESE  

 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark munkatársai az idén is meghirdették 

a KerekEmese elnevezésű műveltségi versenyt. Iskolánk 6.a osztályából négy ifjú titán 

vállalkozott a 3 fordulóból 

álló sokféle ismeretet köve-

telő, nagyon érdekes felada-

tok megoldására. Ráadásul 

minden fordulóban kreatív, 

kézműves feladatot is meg 

kellett valósítaniuk.  

 A Fehér seregnek (mert 

ezt a csapatnevet választot-

ták) meg kellett küzdenie a határidő szorításával, eldugott millenniumi emlékhelyek és 

Marvel-hősök felismerésével, állati lábnyomok olvasásával, extrém sporttevékenységek 

szabályaival és a Fabergé-tojások rejtett titkaival. A „Legyél te is műalkotás” fordulóra 

egy festményt kellett megjeleníteniük, az interne-

tes szavazáson a legtöbb lájkot ők kapták, így az 

érte járó különdíjat is a fiúk vehették át. Az alko-

tás elkészítésében Redencki Bernadett és Nagy 

Balázs is segítségükre volt.  

 Farkas Zalán, Liszkai Vilmos, Nagy Bátor és 

Szepesi Mór derekasan helytállt az 56 csapatot 

felvonultató versenyben. Az összesítésben a 24. 

helyen végeztek. Felkészítőjük Karikó-Tóthné Pus-

kás Gabriella.  

        

TAVASZI VÉRADÁS 

 Immár hagyománnyá vált, hogy közösen a Vöröskereszt helyi szervezetével közösen 

véradást rendezünk iskolánkban. A tornaszobában 18-an nyúj-

tották karjukat, hogy ezzel is segítsék mások gyógyulását. A 

legtöbb szülőt, hozzátartozót megmozgató osztály egy édes-

ségcsomagot vehetett át a Vöröskereszt felajánlásaként. A fi-

nomságot az 1.b osztály kapta. A véradások megszervezéséért 

az iskola egy elismerő oklevelet vehetett át. 



MEDVE ÉS MATEMATIKA 

 A MATEGYE Alapítvány által szervezett matematika ver-

senyeken az idei évben Losonczi Bence (7. b) (képünkön) volt 

a legeredményesebb: Megyei Matematikaverseny: 1. hely. 

Varga Tamás Matematikaverseny, megyei forduló: 2. hely. 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny, megyei forduló: 8. hely. Kal-

már László Matematikaverseny megyei összesítésében 4. he-

lyet szerzett. TIT Kalmár László Matematikaverseny, me-

gyei forduló: 4. hely. Országos Internetes Matematikaver-

senyen Bence a 12. lett, Fazekas Réka 17. helyezést ért el.  

 Iskolánk 7. osztályosai 4 csapattal vettek részt a Medve 

Szabadtéri Matematikaversenyen. A ligetben rótták a kilométereket, s törték a fejü-

ket. A jó hangulatú megmérettetésen mind a 4 csapat EZÜST minősítést szerzett. A 

csapatok tagjai: Losonczi Bence, Fazekas Réka és Vigh-Molnár Rudolf (5.hely). 

György Nimród, Harkai Csanád és Bárdi Gergő. Kálmán Kamilla és Kiss Robin. Ko-

vács-Lenkei Helga és Baranyi Lili. Felkészítő tanáruk: Baráthné Stefancsik Katalin. 

       

ARANYTORKÚ NEGYEDIKESEK  

 Mezőtúron rendezték meg a III. Országos Csenki Imre Énekversenyt, ahol zsoltárt 

és népdalzsoltárt kellett énekelni. A 4.a osztály csapata Arany minősítést nyert. 

Rengeteg versenyző volt 

és nagyon erős volt a 

verseny, a gyerekek 

pedig nagyon szépen 

énekeltek!  

Az énekcsapat tagjai: 

Radics Kinga, Tarján 

Mira, Kékegyi-Kovács 

András, Kiss-Hajdú 

Sámuel, Baráth Enikő 

és Tomcsányi Júlia. A 

kórus felkészítője: 

Farkas Márta.  



KÉMIA  
 Áprilisban rendezték meg a Református Középiskolák 

XXIII. Országos Kémiaversenyét a kiskunhalasi Szilády 

Áron Református Gimnáziumban. Iskolánkat Csarnó Domi-

nika (7.a) (képünkön) képviselte, aki a hetedikesek között a 2. 

helyen végzett. Felkészítő tanára Horvát József. 

 Májusban rendezték meg Gyulán a Lila VegyÉsz Bajnok-

ságot, melyen Csarnó Dominika (7.a) és Törőcsik Laura (7.b) 

képviselte iskolánkat. A döntőt Laura a 4., Dominika az 5. 

helyen zárta. A környezetvédelmi vetélkedőn Dominika 1. he-

lyezett lett. Felkészítőjük: Horvát József. 

      

AZ ISTEN VILÁGA ÉNEKLŐ VILÁG 

Április 23-án, a Mezőtúr-Belvárosi Református Nagytemplomban került 

megrendezésre a Tiszántúli Református Egyházkerület iskolai kórustalálkozója, amelyen 

kísérőkkel együtt hét diákénekkar vett részt  260 fővel. A szervezést Dr. Arany János 

egyházkerületi zeneigazgató mellett házigazdaként a Mezőtúri Református Kollégium, 

valamint a helyszínt biztosító Mezőtúri Református Egyházközség vállalta. A találkozón 

dr. Fekete Károly püspök hirdette Isten igéjét.  

Iskolánkból a Zengő Gyermekkar vett részt ezen az eseményen. Szép és egyszerű 

éneklésével méltán megérdemli a dicséretet a kórus.  



KAVICSTORNYOK  

A Tudásvásár alkotó helyszínévé vált a rajzterem. Az 

asztalokat felfordítottuk, hogy úgy festhessünk, mint a 

festők. Felfedeztük, kitapogattuk a kavicsok világát, 

majd sok-sok színt és fantáziát használva kavicstornyo-

kat festettünk. Mindenki csak egy kavicsot festhetett, 

aztán helycsere jött. Kibillentettük az egyensúlyi hely-

zetből a tornyot, majd újra megkerestük az egyensúlyt. 

Felszabadult alkotás volt minden perc. Sokszínűség jel-

lemzi a kész műveket, pont olyan sokszínűség, mint az 

iskola diákjait.                                              Repa Aranka 

       

JUTALOMKIRÁNDULÁS 

Azok a diákok, akik a tanév során 13 vagy több egyházi alkalomról gyűjtöttek pecsé-

tet vagy aláírást, jutalomkiránduláson vehettek részt. Ezúttal Budapestre utaztak. 

Programjuk során jártak a Aeropark Budapest repülőgép múzeumban, illetve a Liszt Fe-

renc Nemzetközi Repülőtér olyan területeire is bejutottak, amely még a reptéri dolgo-

zók jelentős része előtt is elzárt.  

       

BIBLIAI TÖRTÉNETMESÉLÉS 

A Gyulán megrendezett Bibliai Történetmondó Verseny országos döntőjén iskolánkat 

négyen képviselték. Ők voltak azok, akiket az iskolai fordulóban szereplő 25 kisgyermek 

közül a zsűri a legjobbnak ítélt.  

Gazsi Zétény (1.b) és Dékány 

Gyula (2.a) 3.; Budai Albert (3.a) 

2. lett, Dancsó Milán (4.b) ugyan 

helyezést most nem ért el, de 

remekül helyt állt a népes me-

zőnyben. Felkészítők: Almásiné 

Szaszkó Edit, Varga Emília, 

Nyíri Dániel, Kukoveczné Nánai 

Olga, Cseh Lajosné és Nagypál 

Julianna.  



LOCSOLKODÓS MODULHÉT 

Tavasszal a modulnapok keretében honismeret foglalkozásokat is tartottunk 

az 5. és a 6. évfolyam tanulóinak. Természetesen a húsvéttal foglalkoztunk. Beszéltünk 

a húsvétról, mint a kereszténység legnagyobb ünnepéről, áttekintettük a nagyhét ese-

ményeit is. Ezen kívül a gazdag magyar néphagyományból felelevenítettük a húsvéthoz 

kapcsolódó jeles napokat (fehér vasárnap, komatál, kiszehajtás). A tojásfestés és a lo-

csolkodás is szóba jött: összevetettük a régi szokásokat az újakkal. Többek között so-

rokra szedett régi locsolóverseket kellett újra összerakniuk a gyerekeknek, amihez a 

versekről tanult ismereteiket is használniuk kellett. Annyira belemelegedtek a témába, 

hogy új locsolóverseket is költöttek. Ezekből adunk közre most kettőt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MÚZEUMBAN 

A tavaszi modulnapok egyikén 

honismeret órán a Koszta József Mú-

zeumban járt az 5. és a 6. évfolyam.  
Az ötödikesek régi mesterségek-

kel és a hozzájuk kapcsolódó tár-

gyakkal ismerkedhettek meg egészen 

közelről a Mesterségek utcája neve-

zetű kiállításon. A hatodikosok a 

helytörténeti kiállításban kalandoz-

tak, majd részletesebben hallhattak 

Szentes török kori eseményeiről. Kö-

szönjük a múzeum dolgozóinak hangu-

latos tárlatvezetését, kiváló előadá-

sát!                                          KTPG 

Sivatagban 

él a teve, 

meglocsollak 

téged, hehe! 
 

Lázár Lilla  

Szép kertemben piros rózsa fénylik éppen ékesen. 

Hogy mindig is ékes legyen, locsolni kell rendesen. 

De ha vízből tövére nem jut elég estére,  

elszárad az ékes rózsa, hamvát viszi a szél a tóba.  

Hogy ne hervadjon az ékes rózsa, locsolni kell szélbe, hóba. 

Locsollak is édes rózsám, ha engeded, édes babám.  

Dubi Lara (5.b) 

 

 
 



RAJZOS SIKEREK  

Az SZVSZ által meghirdetett Anyák napi rajzpá-

lyázaton az 1.a osztály csoportos kategóriában a 2. he-

lyezést érte el, ezzel 20 ezer forintot nyertek az osz-

tálynak. A Műszakiak napja katonai rajzpályázaton az 

1.a-ból Fejes Barnabás 2. és Dékány Diána 3. helye-

zést ért el. (képünkön) Felkészítőjük Izbékiné Csige 

Hajnalka.  

Országos református rajzversenyt hirdettek Álla-

tok a Bibliában címmel. Hatos-Szekander Sára (3.a) a 

439 pályázó közül az első helyen végzett festményé-

vel. Felkészítője: Molnárné Bodnár Henrietta.  

        

MESEMONDÓK LEGJOBBJAI  

Májusban rendezték meg a megyei mesemondó versenyt. A 3.-4. évfolyamon 18 kis 

tehetség mondott mesét. Közülük is a legjobb 3 közé került és 3. helyezést ért el Budai 

Albert (3.a), akit Molnárné Bodnár Henriett készített fel. 

       

TERMÉSZETJÁRÓK  
A Miskolc-Szirmai Református 

Általános Iskola 23. alkalommal ren-

dezte meg a Környezetismeret-kör-

nyezetvédelem országos csapatver-

seny döntőjét. Idén a döntőbe isko-

lánkból a 2.a osztályos Természetjá-

rók 3 fős csapata jutott be. Előzete-

sen 3 levelezős fordulóból álló fel-

adatlapot kellett beküldeniük, mely-

nek része volt egy fák életéről szóló 

lapbook is. A 27 második osztályos csapat közül 10 jutott be a döntőbe. Ott, a helyszínen 

szintén 3 fordulóból álló versenyzésben vettek részt a kisdiákok. Az egész délelőtt 

tartó megmérettetésben a 4. helyezést érte el a Varga Bori, Gutyan Szabolcs és Szabó 

Benedek alkotta kis csapat. Felkészítőjük Varga Emília.     



ÉDESANYÁBÓL CSAK EGY VAN… 

Május első vasárnapja izgalmasan kezdődött, ugyanis először adtunk szolgálatot a 

családi vasár-

napok keretén 

belül. Anya me-

leg kézfogásá-

val kísérve lép-

deltünk be a 

templomba, 

szívhez szóló 

szavakkal és 

csengő ének-

szóval köszönthettük az Anyukákat és a Mamikat. Az istentisztelet végén ölelésre sza-

ladtunk hozzájuk, és az addig rejtegetett kis ajándékainkat is átadtuk. Másnap a refor-

mátus idősek otthonába látogattunk, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Halk 

szóval érkeztünk, de a Tavaszi szél kezdetű dallam, Kiss Emma citerajátéka, Dani bácsi 

gitáros kísérete mindenkit bátorított, így a kedves műsorunk végére már vidáman moso-

lyogtunk. Kölcsönösen megajándékoztuk egymást, a kézzel készített kincseknek a gye-

rekek és a felnőttek nagyon örültek.                                                         B.K.Á és a 2.b 

       

FÖLD, VÍZ, LEVEGŐ 

A Föld, víz levegő versenyt május 6-án délelőtt rendezték meg. Reggel átutaztunk 

Csongrádra, ahol az Ének-zene általános iskolában töltöttük a napot, mert ott rendezték 

meg a XI. Föld, víz, levegő regionális és határon túli természetismereti és környezetvé-

delmi versenyt 5-6. osztályos tanulóknak. A bevezető műsor után kezdődött el az aka-

dályverseny. 12 állomás volt különböző helyeken, melyek az év élőlényeiről szóltak. A 12 

csapatból a 3. helyen vé-

geztünk. A csapat tagjai: 

Bakó Zora és Lantos Ár-

min (5.b) és Bakai Lilla és 

Sipos Adél (6.a). A felké-

szítőtanár Négyesi Judit.  

 

Bakai Lilla és Sipos Adél  



 

 



 

 



VIDEÓN A TEHETSÉG 

A Református EGYMI Országos Értékteremtő Tehetségközpontja áprilisban írta ki a 

Tehetség-M elnevezésű versenyét. Videós pályamunkákat lehetett beküldeni a diákok-

nak olyan területről, amiben tehetségesek. Iskolánk tanulója, Fábján Zsolt (3.a) közel 

150 pályázó között lett első helyezett. Felkészítője: Molnárné Bodnár Henriett.  

       
PÜNKÖSDI KONFIRMÁCIÓ 

A pünkösd a keresztyén világban fontos ünnep, elnevezése a görög pentekoszté, az 

ötvenedik szóból származik, mivel húsvét után az ötvenedik napon van a helye a naptár-

ban. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek, és 

főleg Jézus maradandó jelenlétének. Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítvá-

nyaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények 

számára. Iskolánk hetedikes diákjai pünkösdvasárnap erősítették meg a református 

egyházhoz való elkötelezettségüket. A konfirmandusok a fogadalomtételt követően elő-

ször most részesülhettek az úrvacsorában.  

 

A konfirmandusok névsora: Bárdi Gergő Bese, Csarnó Dominika, Fazekas Réka, Harcsa 

Beatrix, Kálmán Kamilla, Koszti Pál, Kozák-Szilágyi János, Ladányi-Tibrik Viktor, Lesku 

Milán, Mikecz Lilla, Molnár Lotti, Olasz Gergő, Pintér Zoltán, Piti Péter Pál, Risai Fanni, 

Risai Lara, Tóth Emese és Törőcsik Laura. Később konfirmál Baranyi Lili és Bíró Brigitta.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Apostol


DIÁKJAINK ELISMERÉSE 

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

tanulmányaik során példás magatartás és szorgalom mellett kiemelkedő tanulmányi ered-

ményeket értek el az alsó, illetve a felső tagozatban. A ballagási ünnepségen vehette át 

a Kiss Bálint-díjat Szalai Sára 8.b osztályos tanuló. Alsó tagozatban kiemelkedő tanul-

mányi és versenyeredményeiért Baráth Enikő (4.a), Kékegyi-Kovács András (4.a) és 

Varga Flórián (4.b) részesült Kiss Bálint Junior Díjban. 

 

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

nulmányi vagy sportversenyen is kiemelkedő eredményt értek el, Iskoláért Díjban ré-

szesültek. Az alsó tagozatban: Hatos-Szekander Sára (3.a), Budai Albert (3.a), Gazsi 

Dániel (3.a), Hegedűs Balázs (3.b), Őze Zselyke (4.a), Farkas Regina (4.a), Mayer Bence 

(4.a), Törőcsik Zoltán (4.a), Jernei Dorka (4.b), és Benedikti Tamás (4.b).   

Felső tagozaton Balázs Kata (8.a), Csákó Kata (8.a), Czibolya Kevin (8.a), Simon 

Alma (8.a), Szarka Nándor (8.a), Tomcsányi András (8.a), Vincze Balázs (8.a), Fülöp 

Dorina (8.b), Vidovenyecz Adél (8.b), Csarnó Dominika (7.a), Risai Fanni (7.a), Kiss Robin 

(7.a), Harkai Csanád (7.b), Bakai Lilla (6.a), Sipos Adél (6.a), Bakó Zora (5.b), Bárkai 

Roland (5.a), Korcsmáros Amina (5.a), Szabó Kata (5.a) és Szabó Liza (5.a) kapta meg 

az elismerést.  

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

szágos tanulmányi versenyen eredményesen szerepeltek. ALSÓ TAGOZAT: Gazsi Zétény 

(1.b), Csányi Luca (2.a), Dékány Gyula (2.a), Magyar Zsófia (2.a), Varga Bori (2.a), Budai 

Albert (3.a), Fábján Zsolt (3.a), Hatos-Szekander Sára (3.a), Kozák Borka (3.a), Döm-

södi Lilla (3.b), Őze Zselyke (4.a), Kékegyi-Kovács András (4.a), Baráth Enikő (4.a), 

Kis-Hajdu Sámuel (4.a), Radics Kinga (4.a), Tarján Mira (4.a) és Tomcsányi Júlia (4.a). 

FELSŐ TAGOZAT: Korcsmáros Amina (5.a), Kis-Hajdu Janka (5.b), Szabó Kata (5.a), 

Szabó Liza (5.a), Bakó Zora (5.b), Lantos Ármin (5.b), Nagy Dávid (5.b), Bakai Lilla 

(6.a), Sipos Adél (6.a), Holman Patrik (6.a), Nagy Bátor András (6.a), Csarnó Dominika 

(7.a), Risai Fanni (7.a), Kiss Robin (7.a), Kunszabó Éda Afrodité (7.a), Losonczi Bence 

(7.b), Ponicsán Réka Borsika (8.b), Varjú Mariann (8.b), Nyíri Csongor (8.a) és Tom-

csányi András (8.a) 

FELKÉSZÍTŐ TANÁRAIK, akik elismerő oklevelet kaptak: Molnárné Bodnár Henrietta, 

Kukoveczné Nánai Olga, Nyíri Dániel, Szegedi Zoltán, Varga Emília, Baráthné Stefancsik 

Katalin, Farkas Márta, Horvát József, Nagypál Julianna, Négyesi Judit és Tomcsányiné 

Lucz Szilvia.  



TUDÁSVÁSÁR 

A 21. század iskolájának tudomásul kell vennie, hogy a tanulásnak csak egy töredéke 

történik az iskola falain belül, a tanítási órákon. A digitális világ kitágította a határokat, 

s az iskolának egyre inkább az a dolga, hogy a szükséges készségeket (pl. önálló tanulás, 

problémamegoldás, információszerzés) kialakítsa, valamint olyan tanulási környezetet 

teremtsen, ahol a diákok ezeket gyakorolhatják. A Tudásvásár egy rendhagyó tanulási 

forma, ahol arra biztatjuk a tanulóinkat, hogy a kötelező tananyagon túl kísérleteket, 

önálló kutató- és alkotómunkát végezzenek. 

A Tudásvásár a Kiss Bálint 

Hét egyik kiemelkedő s egyben 

lezáró programja, amelyet hosz-

szabb felkészülés előz meg. Ok-

tóberben hirdetjük meg, plaká-

tokon, az iskola honlapján stb. 

tájékoztatjuk a diákokat az idő-

pontról, a felkészülés menetéről, 

időt adva az ötletelésre, az al-

kotó párok vagy csoportok kiala-

kítására, a mentortanárok kivá-

lasztására. Februártól már kész 

tervvel lehet regisztrálni az is-

kola honlapján, ami arra is alkalmas, hogy követhessük, ha szükséges, biztassuk, segítsük 

az alkotó folyamatot. Az ifjú kutatók kutatási naplót is vezetnek, ahol dokumentálják a 

munka folyamatát. Legtöbben izgalmas blogokat írtnak, számtalan fényképpel illuszt-

rálva a készülő műveket. A „vásár” napján a tornateremben rendezzük be a pavilonokat, 

ahol a diákok elhelyezik tablóikat, az elkészült alkotásokat. A bemutatás folyamata igazi 

vásári hangulatot hoz, hiszen a tanulók az érdeklődőknek kétoldalú beszélgetés formá-

jában mutatják be alkotásaikat, ami egyre magabiztosabbá teszi őket, magasba szökik 

az elköteleződés és a lelkesedés.  

A pandémia miatt a tavalyi évben nem tudtuk megszervezni, de az idén is később 

tudtuk indítani a felkészülést. Ennek ellenére sok színvonalas munkát láthattunk a vásá-

ron. Örömmel láttuk, hogy egyre több alsó tagozatos is készült, s igen színvonalas mun-

kát mutatott be. Bízunk abban, hogy a következő években növekszik azoknak a tanulók-

nak a száma, akik szívesen merülnek el a felfedező-kutató munka rejtelmeibe.  

Dr.Bacsa Éva 



TUDÁS FÁI – KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY 

Iskolánk 13 alkalommal rendezte meg az Országos Református Multimédiás Bibliais-

mereti Versenyt. Az idén komplex tanulmányi versennyé alakítottuk át úgy, hogy a Re-

formátus Tananyagfejlesztő Csoport is részt vett a szervezésben. A közös munka már 

hónapokkal a májusi döntő előtt megkezdődött. (tudasfai.reftantar.hu) 

Két online fordulóban 13 reformá-

tus iskola 54 csapata versenyzett. Ka-

tegóriánként a legtöbb pontot elérő 10 

csapat jutott a döntőbe. Az online meg-

oldható feladatok mellett tevékenysé-

gek is kihívás elé állították a verseny-

zőket. A felsősök egy vízhez kapcso-

lódó történetet vagy művészeti alko-

tást jelenítettek meg, az alsósok pedig 

egy mese részletét. 

A Tudás fái rendszerében zajlottak az online fordulók, és a döntő egy részét is itt kel-

lett megoldani. A diákoknak a víz témájában szerzett tudásukat és kreativitásukat kel-

lett megmutatniuk különböző tantárgyakhoz (irodalom, ének, természettudomány, hit-

tan) kapcsolódó kérdések megválaszolásával. A döntő során az online feladatok mellett, 

tesztet, rejtvényeket is megoldottak. Az alsósok Magyarország domborzati térképét 

készítették el, és különböző történeteket jelenítettek meg drámajátékkal, a felsősök a 

vízszennyezés témájában tartottak prezentációt.                               Nagypál Julianna 

       

SZERETETHÍD 

A Magyar Református Szeretetszolgálat 2009 óta rendezi meg Kárpát-medence-

szerte Szeretethíd programját. Az önkéntes tevékenységeket határon innen és túl több 

mint 15 ezren végzik. Iskolánk is részese volt ennek az élménynek.  

A program részvevői és tevékenységei: 1.b osztály kertészkedett, az iskola udvarát 

szépítették meg növényekkel. Az iskola több pontján, osztályaiban és szerte a városban 

énekszóval gazdagították az arra járókat, a teljes 3. évfolyam és az 1.b osztály. Az 5.a 

osztályból a Nyolcszínvirág óvodában segítettek és az iskolai Lego készleteket rendez-

ték. A 2.a osztály nagyon nagy tapasztalatokkal gazdagodva környezetrendezésben vett 

részt, a 2.b Anyák napi műsorukat adták elő az idősek otthonában. A 7.a osztály a dísz-

terem székeit porszívózta, és az iskolaudvart szépítette. 



VIRÁGÜLTETÉS  

Úgy építettük tanítványainkkal a SZERE-

TET HÍDJÁT, hogy a városközpont különböző 

helyein énekeltünk a szeretetről, hitünkről, a 

békéről. Szerenádot adtunk az iskola több ab-

laka előtt. Mottónk az egyik dalunk refrénje: 

„…szálljon béke a világra…” (Mentovics Éva) 

 Az iskolaudvar virágládáit tele ültettük egy-

nyári virágokkal, fűszernövényekkel, melyet 

Sárréti Krisztina édesanya szponzorált. Köszö-

net érte! A növénykéket locsolgatjuk, ápolgat-

juk, s vigyázunk rájuk, hogy sokáig emlékeztes-

senek erre a pár szép napra. Hálásak vagyunk, 

hogy részesei lehettünk a programnak, s vala-

mit adhattunk: Az 1. b osztály és tanítói 

       

UTOLJÁRA EGYÜTT AZ ÉTELDOBOZNÁL  

Kezdeményezésünk 

nyitott szívekre ta-

lált a 8.b osztályban. 

Az elmúlt 4 évben 

rendszeresen felke-

restük a Dózsa-ház-

nál található Enni 

adok, enni kapok 

ételdobozt. 

Adományainkból 

mindig megtelt tar-

tós élelmiszerrel a 

kihelyezett doboz. Sokszor a gyerekek maguk szervezték a gyűjtést, szokásaink közé 

bekerült az ételdoboz rendszeres felkeresése is. Május végén, így együtt, utoljára jár-

tunk a Dózsa-háznál, ismét megtelt a doboz. Bízunk benne, hogy az adakozás igénye el-

kíséri a gyerekek életét. Hiszen ahogy a Példabeszédek könyve írja: „Az ajándékozó 

bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.”  Példabeszédek 11:25                 KTPG 



ISKOLAI MATEMATIKA VERSENY  

Két év kihagyás után újra megszervezhettük az alsósok matematika versenyét 2., 3., 

és 4. évfolyamon. Osztályonként 5 diák nevezhetett a 2 fordulóra. A feladatok megol-

dásához az adott tantárgyi követelményein túl a problémamegoldó és a logikai gondolko-

dásra is szükség volt. A gyerekek örömmel vettek részt a versenyen, és izgatottan vár-

ták az eredményhirdetést. Íme az eredmények: 2. ÉVFOLYAM: 1. Gránicz Laura, 2. Bugyi 

Botond, 3. Kovács Zente. 3. ÉVFOLYAM: 1. Hegedűs Balázs, 2. Sipos Gréta, 3. Csáki Do-

minik. 4. ÉVFOLYAM: 1. Dávid Tímea, 2. Tarján Mira, 3. Kékegyi-Kovács András.   

    

MOZAIK-MATEMATIKA 
Az idén is megszervezte tanulmányi versenyét a Mozaik Ki-

adó. Négy feladatsort online formában kellett megoldani a gye-

rekeknek. Az itt elért eredmények alapján döntötték el, hogy 

kit hívnak meg a döntőbe, ahol már személyesen, egyedül kel-

lett részt venni a megmérettetésen. Nagy Zoltán Levente 1.a 

osztályos tanuló, az országos döntőben 7. helyezést ért el ma-

tematika tantárgyból. Felkészítője Urbancsokné Tóth Ildikó.      

       

KÖRNYEZETÓRA – TANTERMEN KÍVÜL  

A Föld napja alkalmából a Kezedben a jövőd elnevezéssel rendeztek kiállítást.  Itt 

olyan színes feladatokat és eszközöket mutattak be, amivel rámutattak, hogyan tehet-

jük mosolygósabbá a Földünket, és élhetővé a világunkat. Madárodút raktunk össze, kí-

sérlettel végig követtük a víz útját, napenergiával mozgatott rovarokat irányítottunk, 

szelektíven válogatva tisztítottuk meg a tavat.  

A madarak és fák napján a művelődési központ udvarára rögtönzött erdőbe kirándul-

tunk. A gyönyörűen éneklő sárgarigó hangja vezetett be a különös előadótérbe. A Deb-

recenből érkezett ornitológus és állatai segítségével ismerkedtünk a madarak, hüllők és 

rágcsálók jellegzetességeivel. Megsimogattuk Tibi siklót, a héja a fejünk felett tett 

repülő bemutatót. A patkány egyensúlyozó szervével, a farkával viccesen helikoptert 

utánzó mozdulatokat mutatott. A bagolyról megtudtuk, hogy bölcsen azért éjszaka va-

dászik, mert rosszul repül, így csak a sötétben tud lecsapni a nappal gyorsan eliszkoló 

zsákmányára. Azt is láthattuk, hogy minden madár tolla vízlepergető. Igazán hasznosan 

telt a kihelyezett környezetóra.                                                                 BKÁ és a 2.b  



MOZAIK-IRODALOM 

Ez a verseny a Mozaik kiadó országos versenye volt. 5+1 fordulóból állt. A +1 forduló 

a döntő volt, ahova siekresen bejutottam. Nagyon izgultam ott Szegeden, a döntőn. A 

szöveg a Dzsungel könyvéből, a Maugli és testvérei rész volt. Amikor írtam, nagyon sok 

furfangos feladattal találkoztam. A 6. hellyel jutottam be a döntőbe, de az 5. hellyel 

jöttem ki onnan. A felkészítőm Bucskó Mónika volt.                        Hegedűs Balázs (3.b)  

       

HATÁRTALANUL SZÁSZFÖLDÖN 

A hetedik évfolyam Erdélybe, Szászföldre utazott egy sikeres pályázatnak 

köszönhetően. Az 5 nap alatt azokat a történelmi helyeket kerestük fel, melyek fontos 

szerepet játszottak a magyar történelemben. Az első napon Bethen Gábor erdélyi 

fejedelem szülőházában jártuk, majd magos Déva várát gyalog hódítottuk meg, sokan 

közben a tériszonnyal küzdve, mivel a vár hosszú, meglehetősen keskeny lépcsőkkel volt 

megközelíthető. A második nap Tordára vezett az út. A sóbánya bejárása után a tordai-

hasadék mellett tett utunk elég hosszú és fárasztó volt, de a látvány bőven megérte. A 

következő napon Medgyesen a céhek várostornyait, Keresden, a Bethlen kastélyt és 

Segesváron Petőfi-emlékhelyet kerestük fel. Hosszú buszozás után érkeztünk a 

törcsvári Dracula-kastélyba, majd Brassó bevárosában sétáltunk. A hazautazás előtt 

még Sepsiszentgyörgyön álltunk meg, utunk során még elkísért egy ideig a Kárpátok 

havas hegyvonulatai.                                                                           György Nimród (7.b)  

 
 

 



KEMENCE KLUB  

A tanév utolsó Kemence klubján gyereknapi sütögetést rendeztünk. 

Kinder tejszeletet készítettünk, ami nem igazán időigényes, másfél 

órába minden belefért. Számolni kell azonban 2-3 óra hűtési idővel, 

de mi ettől most eltekintettünk. Mire kisültek a finom kakaós pis-

kótalapok, elkészítettük a krémet is. Mihelyst összeállítottuk a sü-

tinket, a gyerekek ott sorakoztak a tányérral kezükben, arra várva, 

hogy megkóstolhassák a finom csemegét. Szétkapkodták pillanatok 

alatt. Ezzel egy időre bezárult a Kemence klub kapuja, de októbertől 

visszatérünk. Kellemes vakációt kívánunk, és aki teheti, nyáron is 

sütögessen sok finomságot!                                               Csó Jánosné  

       

HATÁRTALANUL – HORVÁTORSZÁG 

A covid-járvány miatt az elmúlt években nem lehetett kirándulásokat szervezni, a 

megnyert pályázatát az idén tudta érvényesíteni a 8. évfolyam. Horvátországba utaztak, 

és a magyar történelemhez kapcsolódó helyszíneket keresték fel, miközben 

megismerkedtek a bácskai magyarok hagyományaival, felidézték Eszék, Vukorvár, Újlak, 

Zágráb és Fiume a rég- és közelmúlt legfontosabb magyar vonatkozású eseményeit. 

Jártak a tengernél, bár fürdeni még nem lehetett, így hajóra szálltak, útjukat delfinek 

kísérték.  



DIÁKOLIMPIA 

A május végén rendezettországos judo diákolimpián Kunszabó Éda (7.a) nehéz ellen-

felét háromszor is legyőzve országos bajnok lett junior +78kg-os kategóriában. Június-

ban ifjúsági kategóriában is tatamira lépett, és a versenyt országos 4. hellyel zárta.  

Bakai Lilla (6.a) 60 m-es síkfutásban jutott a döntőbe, ahol 2. helyen zárt egyéni 

csúccsal. Távolugrásban szintén 2. helyet szerzett, egyéni csúcsát megdöntve. A 4x100 

m-es váltócsapatunk a megyei 4. helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Bakai Lilla, Se-

besi Fanni, Böszörményi Aliz, Sipos Adél (6.a).  

A megyei labdarúgó elődöntőn iskolánk csapata a 3. helyen végzett.  

       

ATLÉTIKA A KICSIKNEK 
Októberben kezdődtek az alsó tagozatban az atlétikai foglalkozások, egyelőre csak 

heti egy alkalommal. A tornatermi foglalkozások játékos formában zajlottak, de a jó idő 

beköszönte után már a ligetben, futópályán is futottuk a gyerekekkel. Cél az volt, hogy 

a tanév végére 1000 m-t tudjanak teljesíteni a gyerekek, ki-ki a maga tempójában. Min-

denki győztes lett, mert mindenki teljesítette a távot!                    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 500 példányban 

 

 


