
Szívünk – lelkünk 
A székesfehérvári Talentum Református Általános Iskola kiadványa 

 XII. évfolyam Gyermekeknek és Szülőknek 2016. szeptember 

 

     információk 
 

szeptember 28-október 1.  Teremtés hete (rendezvények tanulóknak, 

szülőknek) 

Hétfő – reggeli áhítaton kezdő gondolatok 

Rajzórán – teremtett világ 

Péntek- kisállat-, kedves növényem bemutató 

Kerékpártúra Pákozdra 

október 3. hétfő 7.30.  Megemlékezés az aradi vértanúkról  

Műsor: 6. osztály  

október 9. 10.00  Családi Istentisztelet Széchenyi u.  

   5. o. szolgálatával 

október 15. szombat  Reformációi csendes nap 8-12 óráig 

8 órától ünnepi istentisztelet, majd 

érzékenyítő programok  

október 21. 10 és 11 óra  Ünnepi műsor: Gyülekezeti ház   

Műsor: 8. osztály   

október 24. hétfő  Fogadóóra 16 óra 

október 28. péntek  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 

november 2 - november 4.  Őszi szünet 

november 7 – 11.  Papírgyűjtés 

 

Iskolánk tanulói és dolgozói 
Iskolánk tanulói és dolgozói 

1.osztály 
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Szeretettel köszöntöm újságunk olvasóit a 2016-2017-es tanévben. 

A 2016-2017-es tanév iskolánk 15. tanéve lesz. Az évforduló alkalmából 

szeretnénk visszatekinteni az elmúlt évekre, hálát adni Urunk 

ajándékaiért, dicsőíteni Istent a hozzánk való jóságáért, azért, hogy 15 

éve hordoz, és megtart bennünket.  

Péter második levelében így szól hozzánk az apostol: Az ő isteni ereje 

megajándékozott bennünket mindazzal, ami az életre és a kegyességre 

való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével 

hívott el minket. (2.Pét. 1.3.)  

Iskolánk indulása óta nagyon sok ajándékot kaptunk Urunktól. 2002-ben 

egy osztállyal, egy tanteremben kezdtük a tanítást, majd minden évben 

egy új első osztállyal bővült az iskola létszáma. 2009-re vált teljessé a 

nyolc osztály, éppen akkor, mikor a mostani nyolcadikosok kezdték az 

iskolát.  

2010-ben egy új szinttel, a tetőtér beépítésével, 2 tanteremmel 

bővültünk. Hatalmas ajándéka volt ez Urunknak, hiszen közben a városban 

osztályok szűntek meg. Az elmúlt öt évben újabb ajándékokat kaptunk 

Tőle: új ablakokat, kazánokat, oktatási eszközöket. Megszépült az 

udvarunk, idén nyáron pedig az aulát újítottuk fel, és új bejárati ajtóra 

cseréltük a régit. Ezek a dolgok az életre valók, a földi életre valók. Arra 

valók, hogy munkánkat szép környezetben, nyugodt körülmények között 

végezhessük.  

De Péter apostol arról ír, hogy Urunk nemcsak azzal ajándékozott meg 

bennünket, ami az életre, hanem mindazzal is, ami a kegyességre való. 

Kegyességi ajándékainkat nem lehet úgy felsorolni, mint az életre való 

ajándékainkat. Mindannyiunknak saját magunknak kell végiggondolnunk, 

hogy mit tudunk felsorolni, amikor majd számon kéri rajtunk.  Persze 

felsorolhatnánk, hogy hány hittan óra, áhítat, családi Istentisztelet volt 
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az elmúlt 15 év alatt, hányan tettek konfirmációi fogadalmat…, de hiszem, 

hogy nem ebből áll a kegyességünk.  

A református iskola abban különbözik minden más iskolától, hogy itt 

nemcsak az életre, hanem a kegyességre is neveljük a gyerekeket. 

Szeretnénk őket mindennel felvértezni, ami az élethez kell, de emellett 

azzal is, ami az örök élethez kell. Ezért nagyobb a pedagógusok 

felelőssége, ezért döntöttek jól a szülők, hogy ide íratták a gyerekeket, 

és ezzel többek a tanulóink: itt az Úr Jézusról is tanulhatnak, és a 

kegyességet is gyakorolhatják.  

 

Kedves Gyerekek! 

Az új tanév kezdetén azt kívánom nektek, hogy ebben az évben is 

gyarapodjatok azokban az ismeretekben, amik az élethez szükségesek, és 

szeretettel, megértéssel forduljatok társaitok és a felnőttek felé. 

Fogadjátok barátságosan, türelemmel az új elsősöket. 

 

Kedves Szülők, Pedagógusok, Fenntartó Gyülekezet! 

A felnőtteknek azt kívánom erre az évre, hogy tudjunk olyan példa lenni 

a gyerekek számára, amelyben követhetnek bennünket. Ne csak az 

élethez szükséges dolgokkal ajándékozzuk meg gyermekeinket, hanem 

lelki ajándékokkal is: türelemmel, figyelemmel, szívességgel, szelídséggel, 

mértékletességgel. 

 

Kedves Gyerekek és Felnőttek! 

Mindannyiunknak kívánom, és imádságban kérem, hogy iskolánk 15. 

tanévének végén, együttesen mondhassuk el: Urunk megajándékozott 

bennünket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való. 

 

Szanyó Gáborné Ili néni igazgató 
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1.osztály 

Tanítók: 

Brunnerné Nemes Gyöngyi 

Balogh Mária Márta 

 

Tanulók névsora: 

Bencze Donát  Katona Ákos  Puskás Dóra 

Crisztóf Ákos  Kocsis Judit  Schöffer Noémi 

Ellenbruck Roland  Mátés Boldizsár  Szabó Gergely 

Fazekas Ádám  Müller Gergő Balázs  Száler Erik 

Fehérvári Ágnes  Ormándi Amina Kitti  Tóth Dávid Botond 

Fekete Márk  Pétervári Dávid Levente  Varga Dániel 

Hoffer Levente Ottó  Pintér Nóra  Viktor Fruzsina 

Ivanyenko Natália  Polák Hanna 
 

2. osztály 

Tanítók: 

Szabóné  

Veres Hajnalka 

Pervai András 

 

Tanulók névsora: 

Amrein Sára  Kaposi Anna  Mihalicz Ingrid 

Borján Laura Virág  Incze Rebeka Tilda  Nagy Barnabás 

Farkas Luca  Kovács András  Nemes Péter 

Fejér-Farkas Gergely  Kovács Bendegúz  Parall Benedek 

Fekete Bella  Kovács Dorka Johanna  Szónok Dániel 

Herczeg Brúnó  Major Dávid  Viktor Benjámin 

Kóródi Brigitta  Major Eszter  
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3. osztály 

Tanítók: 

Sáriné Rádi Zsuzsa 

Illés Anna 
 

 

Tanulók névsora: 

Bíró Benjámin  Somogyi Eszter 

Deres Krisztián  Nagy Zalán Szabó Balázs 

Farkas Zselyke   Pétervári Ábel Botond Szabó Bence 

Gyurisits Darina  Puskás Johanna Táncos Máté Balázs 

Hajmásy Kristóf   Rezsnyák Eszter Tóth Johanna 

Heinold András  Rostási-Szabó Nóra Tömör Zoltán 

Horosz Adél Klára  Róth Dorina Urfi Péter 

Jákli Marcell Samarus Márton Virág Csilla 

Katona Tamás   Zalavári Márton 

 

 

4. osztály 

Tanítók: 

Szanyóné Boross Ildikó  

Majzerné Varga Ildikó 
 

Tanulók névsora: 

Buda Barnabás Sándor Liedermajer Károly Potyondi Zsófia 

Csonka Anna Müller Dávid Tamás Szabó Petra 

Czéh Tamás Nagy Dávid Lóránd  Szabó Viktória 

Dávid Bence Nagy Máté András Száler Erika 

Ellenbruck Zsófia Nagy Rebeka Szónok Gergely  

Hellinger Csenge Parall Domonkos Márk Tugyi András 

Kaposi Kata Pintér Hanna Varga Hajnalka 

 Potyondi Eszter  
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5. osztály 

Osztályfőnök: Völgyi Ágnes 

 
 

Tanulók névsora: 

Bencze András  Hoffer Enéh  Móricz Márton 

Berze Csanád  Horváth Szabolcs  Nagy Barbara 

Budai Márton  Hrabovszky Mira  Nemes Olivér 

Crisztóf Virág  Incze Viktória  Pap Lajos Ármin 

Élő Márk  Kiss Natália  Pap Marcell Ruben 

Fehérvári Donát  Kőrös Róbert Kálmán Pleschka Johanna 

Freilics Viktor  Major Tamás  Róth Mirella 

Fülöp Mercédesz  Máté Anna Gabriella  Székely Márton 

  Trucza Lili 

 

 

6. osztály 

Osztályfőnök: Fodorné Tóth Mária 

 

 

Tanulók névsora: 
 

Baross Kincső  Nagy Dávid  Szölke Richárd 

Benedekffy Kálmán  Papp Márta  Szücs Ferenc 

Heinold Anna  Pintér Bálint  Tiber Réka 

Hellinger Eszter  Rezsnyák Anna Sára  Tugyi Andrea 

Kovács Zoltán  Siha Kende  Vén Míra Panna 

Kun Virág  Szanyó Benjámin Máté  Vida Eliza 

Lovász Áron  Szász Flóra  Virág Balázs 

Nagy Jázmin  Szolga Zsombor  Vizy Debóra 
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7. osztály 

Osztályfőnök: Farkas Istvánné 

 

 

 

Tanulók névsora: 

Benedekffy Dóra  Kulcsár Dávid  Rostási Szabó Álmos 

Crisztóf Róbert  Lévai Virág Ágnes  Táncos Soma Ádám 

Hellinger Máté  Ligeti Barnabás  Tardy Zsófia 

Iványi Dániel  Máté Alexandra Eszter  Vida Balázs István 

Kranjec Barnabás  Ragcsák Dániel  Virág Roland 

 
 
 

 
 

 

8. osztály 

Osztályfőnök: Stampelné Géringer Márta 

 

 

Tanulók névsora: 

Bazsó Barnabás  Érsek Boglárka  Polgár Abigél 

Borbély Erika  Gaskó Szilárd  Potyondi Sára 

Cseh Hanna  Hellinger Áron  Szabó Ferenc 

Cservék Bianka  Langmár János  Szanyó Barnabás 

Csetényi Zsolt  Lovász Gábor  Szolga Szabolcs 

Csókás Flóra  Palman Zoltán  Veszprémi Levente 

  Vizy Lídia 
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Pedagógusaink 

    
Szanyó 

Gáborné  

igazgató 

Bokor Istvánné  

igazgató h. 

magyar nyelv és 

irodalom,  

ének-zene 

Berze János 

református 

lelkész 

ref. hit- és 

erkölcstan 
 

Baloghné 

Schiffmann Judit 

 angol nyelv 

    
Fülöp Márta 

matematika, 

fizika 

Katóné  

Szántó Márta 

vizuális kultúra 

Ivanyenko Éva 

történelem 

Schvanner Éva 

magyar nyelv és 

irodalom 

Iskolánk működését segítő munkatársaink: 

Rétfalviné Asbót Szilvia  - gazdasági vezető 

Bartos Tímea – iskolatitkár 

Bagotai Lászlóné - konyhai dolgozó 

Sándor Ilona - konyhai dolgozó 

Simon Ildikó – takarítónő 

Németh Béláné - takarítónő 

Tóth Józsefné - takarító 

Lakatos Antal – karbantartó 

Fehérvári Máté – rendszergazda 
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Tábor a Bükk-hegységben 
 

Július első hetében volt iskolánk nyári tábora, hazánk első hegyvidéki 

nemzeti parkjában, a Bükkben. Hétfőn, fél nyolckor gyülekeztünk az 

állomáson, majd 4 óra kényelmes utazással megérkeztünk a miskolci Tiszai 

pályaudvarra. Egy rövid belvárosi séta és fagyizás után, busszal utaztunk 

tovább Lillafüreden keresztül Bükkszentkeresztre. Délután kettőkor 

foglaltuk el a szállásunkat a hangulatos és kényelmes Ódon panzióban. Itt 

már várt minket Szanyó Gábor bácsi, aki a csomagjainkat szállította a 

táborhelyre, így utazás közben nem kellett ezekkel bajlódnunk. Egy kis 

pihenés után felsétáltunk a somosbérci kilátóba (673 m), ahonnan 

lélegzetelállító kilátás nyílt a falura. Fáradhatatlanságunk 

bizonyítékaként még egy focimeccset is lejátszottunk. Hazafele menet 

mészégető kemencéket láttunk. Erre a napra nem ez volt az utolsó 

élményünk, mert este a szentjánosbogarak rajzását figyelhettük meg a 

sötétedő erdőben. 

 A második napon kipihenten ébredtünk, amire szükségünk is volt, 

mert bevezető túraként, hat kilométert sétáltunk Lillafüredre hatalmas, 

öreg bükkfák árnyékában. Közben a Fehérkőlápa-sziklánál újabb 

csodálatos panoráma tárult elénk. Lillafüreden megtekintettük a Szent 

István cseppkőbarlang mesevilágát, a Szinva-vízesést – amely 

Magyarország legnagyobb vízesése, a Palotaszálló függőkertjét József 

Attila szobrával. Este a helyi üvegmúzeumban az üveghuták működéséről 

szereztünk új ismereteket. Majd a helybéli fiúkkal játszottunk egy 

barátságos focimérkőzést, ahol az emberelőny következtében 1-0-ra 

nyertünk. Eközben a lányok Zsuzsa nénivel az üvegfestést gyakorolták. 

Nyári emlékek 
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 A harmadik napon, a reggeli áhítat után elindultunk 

Bükkszentkeresztről Miskolctapolcára, ami egy „rövidke”, tizenegy 

kilométeres, frissítő túra volt gyönyörű terepen. Ebédünkről Nagy Jázmin 

anyukája és mamája gondoskodott, amit jóízűen fogyasztottunk el a 

barlangfürdő parkjában. Délután kipróbáltuk a Barlangfürdő minden 

csodáját:a kinti, benti medencéket, a csillagtermet, a vadvízi áramlást, a 

jakuzzit. Miután 

eléggé kifürödtük 

magunkat busszal 

tértünk haza 

szálláshelyünkre. A 

nap zárásaként 

megnéztük a 

Portugália - Wales 

foci Európa bajnoki 

meccset. 

 A negyedik 

napon Szabó Gyuri 

bácsi gyógynövény 

patikájában kezdtük a napot, majd busszal mentünk le Lillafüredre. Egy 

meredek hegyoldalon felkapaszkodva értünk el a Szeleta- barlanghoz, 

ahol sok érdekességet hallottunk a Szeleta kultúráról. Majd az erdei 

kisvonattal a pisztrángtelepig mentünk, ahol bepillantást nyertünk a 

pisztrángtenyésztés folyamatába. A visszafele utat a Hámori tó partján 

gyalog tettük meg Lilláig. Megálltunk a szépen karbantartott Őskohónál, 

és itt is sok érdekes információt kaptunk a magyarországi vasgyártás 

múltjáról. Este pedig egy hangulatos tábortűz mellett énekeltünk és 

felidéztük a tábor eseményeit. 

 Az utolsó napot is áhítattal nyitottuk, majd busszal mentünk el a 

Diósgyőri várig, ahol több, igazán érdekfeszítő és izgalmas, interaktív 

kiállítást láthattunk a vár történelméről. Délután indultunk haza. Az 

állomáson és az iskolánál szüleink vártak izgalommal bennünket, hiszen 

már nagyon hiányoztunk nekik! 
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Ez a tábor minden résztvevőnek hatalmas élmény volt, amiért nagyon 

hálásak vagyunk Ili néninek, Márta néninek, Zsuzsa néninek., Gábor 

bácsinak és szüleinknek, hogy biztosították részvételünket ebben a 

táborban.  

Lovász Gábor 8.o, Lovász Áron 6.o 

 

Bükkszentkereszti tábor 
Hétfőről, csütörtökről és az  érdekességekről 

olvashattok a fogalmazásomban. Jó olvasást kívánok 

hozzá. Remélem tetszeni fog. 

Hétfő: 

Első nap négy órás utazás után végre megérkeztünk Bükkszentkeresztre. 

Megérte a sok várakozást, mert egy csodálatos környéken volt a 

szállásunk. A neve: Ózon panzió. Nekem a szobatársaim: Flóra, Saci, 

Eszter és Anna voltak. Szó szerint mind az öten odáig voltunk a 

szobánkért. Személy szerint a fürdőszoba látványától már el voltam 

ámulva. De aztán még nagyobb meglepetés volt a hálószoba. Beljebb 

menve megláttam egy éjjeli szekrényt és két ágyat mellette. A sok szoba 

között csak egy vékonyka fal volt, ezt főleg azért emelem ki, mert nagyon 

furcsa volt, hogy ha hangosabban beszéltünk, áthallatszott a többiekhez. 

A lepakolás után felmentünk egy dombra, ami eléggé magas volt. Márta 

néni mindenkinek mondta, hogy ne fusson, de hát nem nagyon tartották 

be, hát én is megszegtem végül. Felértünk egy kilátó tetejére. Nagyon 

szép kilátás volt fentről. Márta néni megmutatta, hogy hova fogunk menni.  

Lillafüredet és Répáshutát mutatta nekünk. Azután vissza mentünk a 

szálláshelyünkre.  

Tizenegyig fent lehetett maradni. Szerintem mi nem néztük annyira az 

órát. Nekünk általában Ili néni vagy Márta néni szólt, hogy ideje 

lefeküdni.  

Az első nap így végződött. 
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Csütörtök:  

Csütörtök reggel úgy keltem fel, hogy tudtam 10km-t fogunk sétálni. 

Örültem is meg nem is. Nem tudtam, hogy bírni fogom- e?  Izgalmas 

kalandokban volt részünk és szép helyeket láthattunk. 

Főleg a vége volt izgalmas, mert barlang fürdőben voltunk. 

Bementünk. Nagyon sok kinti medence volt, de engem jobban érdekelt a 

benti. Öltözés után bementünk együtt a medencébe, Nagyon szép és 

érdekes volt. Óránként mindig volt sodrás, nagyon jó volt. Eszti 

megtalálta a csillag kamrát.  Meleg víz volt odabent és sötét, mármint 

félig meddig, mert közben több színben pompázott. Nekem az volt a 

kedvenc helyem.  

A buszmegállóban találkoztunk egy nénivel, akinek egy kis tacskója volt 

ketrecben. Simogatásból a kiskutyusnak nem volt hiánya, közben el is 

aludt. Aztán megjött a buszunk és elbúcsúztunk. Indultunk haza. 

Egy tökéletes nap volt mögöttünk. 

Érdekességek: 

Voltunk cseppkőbarlangban. Elképesztő volt, gyönyörű! 

Volt ,,Jumbó", ,,Jancsi és Juliska" ,,palota" és még sok alakzatú cseppkő. 

Láttunk még ,,Befagyott vízesés",  ,,Télapó", ,,Zenekar" fantázia nevű 

cseppköveket is. 

Volt esti túránk is. Azon láttunk szentjánosbogarat és volt bátorság 

próbánk. Teljesítettük!!! 

Ez az este is azzal végződőt, hogy egy jót aludtunk. 

Voltunk a Fehér-hegy tetején az is nagyon gyönyörű volt. Olyan volt 

mintha füves dombokat néznénk, de azok a  fák lombkoronái voltak. Látni 

kell azt a szépséget amit a Bükk-hegység megmutat magáról! 

Köszönöm, hogy végig olvastad. 

Tiber Réka 6.osztály 

Humor 
Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni: 

- És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? 

- A csengő. 
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Év eleji kreatív ötletek 
A lehullott őszi levelek felhasználásához adnak ötleteket ezek a különböző 

levelekből, termésekből, papír és ragasztó segítségével készült képek. 

  

 

 

  

Íróasztali tároló 

Különböző méretű dobozok 

színes papírral beborítasz 

és egymáshoz ragasztasz, 

ilyen szép tárolót 

készíthetsz íróasztalodra! 
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Színező nagyoknak és kicsiknek 
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