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A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2014. október 

Beköszöntő     

Szeptemberben elindult egy új tanév, s vele együtt elindult egy új szakkör 

is, a diákújságíró szakkör. Tagjai azt vállalták, hogy maguk írják és szer-

kesztik az iskolai újságot, a Sulinfót. Diákok írnak diákoknak!  

A cím azonban kipontozott lett, mert azt szeretnénk, ha Te, kedves 

kissbés olvasó adnál címet a külsőleg és belsőleg is megújult iskolaújság-

nak. Az ötleteket (névvel és osztállyal ellátva) Saci néni gyűjti egy cipős 

dobozban a portán! A legjobb ötletadó jutalomban részesül! 

Az újság veletek és nektek készül! Ezért várjuk azok jelentkezését is, 

akik szívesen megosztanák gondolataikat, véleményüket, élményüket, ver-

süket… Szakköri foglalkozás kedden a 7. órában.  

szerkesztők  
  

 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR:    
A szünetek ideje:   

Őszi szünet: október 27.- 31. A szünet 

előtti utolsó tanítási nap október 22. (szer-

da), a szünet utáni első tanítási nap novem-

ber 3. (hétfő).  

Téli szünet: december 22.- január 2. A 

szünet előtti utolsó tanítási nap december 

19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2015. január 5. (hétfő).  

Tavaszi szünet: 2015. április 2.– 7. A 

szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. ápri-

lis 1. (szerda), a szünet utáni első tanítási 

nap 2015. április 8. (szerda). 

 

 

AZ ISTENTISZTELETEK IDEJE: 
Gyermek istentisztelet:  

kéthetente vasárnap: október 26., novem-

ber 9., november  23., december 7.  

10 és 11 órától a dísztermében.  

Ifjúsági istentisztelet:  november 14.  

péntek délután 3 órától a díszteremben. 

MEGEMLÉKEZÉS 
Október 6-án reggel rádiós műsorban emlé-

keztünk meg az 1849-ben mártírhalált halt 

aradi tábornokokról és az első miniszterel-

nökünkről. A műsort az 5. osztályosok ké-

szítették. 
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KERÉKPÁROS VÍZITÚRA 

A TÁMOP-os pályázat részeként az évzáró utáni napokban vízi táborban és ke-

rékpáros táborban kezdhették meg a diákok a vakációt. Felsős tanulók jelentkez-

hettek, vállalva azt, hogy a 3 nap alatt kajakban és kerékpáron ülve ismerkednek 

meg természeti tájainkkal. Bugya Andrea összefoglalója. 

 

Vízi túra: Kurca-Tisza-Körös 

A szentesi strandról indultunk el a reggeli órákban. A Tiszán felfelé evezve a Körös-torokban 

kötöttünk ki. Rövid ideig pihentünk csak, mert a kipakolás után az Ellés-monostorig eveztünk. A 

romhoz rövid séta vezetett, de előbb egy meredek 

létrás partszakaszt kellett megmászni. A templom-

romról meghallgattunk egy ismertetőt, majd vissza-

indultunk a szálláshelyünkre.  

Másnap a Kurcán kajakoztunk. Nem az evezéssel 

volt problémánk, inkább a hajók gáton való átemelé-

sével. Kár, hogy nincs közvetlen összeköttetés a 

Tisza és Kurca között! Harmadnap a Körösön, egé-

szen a bökényi duzzasztóig haladtunk. Megismertük 

a duzzasztó történetét is. Délután indultunk haza, a 

szentesi strandon kötöttük ki hajóinkat élményekkel telve. 

________________________________________________________________________

A Tisza-tó bicikliről nézve 

A biciklitúrára vállalkozók június 22-én 

busszal indultunk útnak. Már a megérkezés 

után kerékpárra pattantunk, mert 

várt ránk a kiskörei vízi duzzasztó. 

Érdekes volt a tó kialakulásának 

története, mert eredetileg víztáro-

zónak építették. Visszaérve már fájt 

mindenünk, ami nem csoda, hiszen 

összesen 30 km-t tekertünk a gáton.  

Másnap Poroszlóra bicikliztünk el, 

ahol megnéztük az Ökocentrumot, az 

édesvízi halakkal teli akváriumokat, 

és a parkot, ahol egy vidra élt. Utána 

Tisza-tavon csónakáztunk, közben 

sok érdekességet tudtunk meg a 

tóról és az élővilágáról. Harmadnap ismét 

hajóval indultunk el a tavon, de már mi 

eveztünk! 
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MESEFALVA TÁBOR 
 

Hercegkút felé az út nagyon hosszú-

nak tűnt, szerettük volna minél hamarabb 

elfoglalni a táborhelyet, ami nekem na-

gyon tetszett, és úgy láttam, a többiek 

is így vannak vele.  

Sokat túráztunk, ami néha fárasztó 

volt, de a táborhelyen is rengeteg program 

várt minket. Az éjszakai túrán a legbátrab-

bak is megrémültek néha, én is már remegő 

lábakkal világítottam az erdőben, lestem, 

honnan ugrik ki valaki. Sajnos a hét közepe 

felé eléggé rossz lett az idő, így nem tud-

tunk menni szinte sehova.  

 

 

Két lehetőségünk volt: behúzódni a ház-

ba vagy kézműveskedni. Volt színező, mág-

nes készítés, hajtogatás, körmönfonás és 

sok minden, amivel el tudtuk foglalni magun-

kat. Bár voltak olyanok is, akik az esőben 

rohangáltak. Volt tábortűz is, ahol sokat 

énekeltünk, két gitáros és egy dobos is 

kísért minket. Az utolsó este a szokásos 

díjosztásra került sor. Én a „Hősies Var-

gyűjtő” címet kaptam, mert elestem, amikor 

lefelé jöttünk a hegyről.  

A barátságfonalat annak dobhattuk, 

akivel nagyon jól éreztük magunkat a tábor 

ideje alatt. Most is tele élményékkel jöt-

tünk haza, és már nagyon várom a nyarat, 

remélem akkor is lesz Mesefalva!  

Sebestyén Szintia (6.b) 

 

 

 

 

 

 

 

NÉPMESÉK RAJZOKBAN  

A Népmese Napja alkalmából a Városi 

Gyermekkönyvtár rajzpályázatot hirdetett. 

A legjobbak a Népmese napján rendezett 

ünnepségen vehették át díjaikat:  

 

 

I. korcsoport: 1. Őze Csanád (1. a) 

II. korcsoport: 1. Sőrés Vajk (3. b).  

Különdíj: Őze Virág 3. a) 

V. korcsoport: 1. Czinka Barbara (7. a) 

A pályázatra beérkezett rajzokat a Gyer-

mekkönyvtárban állították ki.  
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TANÉVKEZDŐ ERDEI ISKOLA 
 

 Jól indult a tanév a 3.-os, a 4.-es és 

a 6.-os diákoknak, hiszen a TÁMOP-os 

pályázatnak köszönhetően szeptemberben 

és októberben már kirándulhattak.  

 

A harmadikosok erdei iskolája 

Osztályunkból ki örömteli várakozással, 

ki pedig a szülői távollét miatt kicsit aggód-

va várta a háromnapos programot. Eljött 

október elseje, amikor útra kelt a harmadik 

évfolyam a mórahalmi erdei suliba. Maga az 

utazás is nagy élmény volt, az emeltes busz 

ablakából intettünk búcsút szüleinknek.  

Az erdei suliban programok sora várt 

ránk. Unatkozni nem volt idő: látogatást 

tettünk a bivaly rezervátumba, biciklitúrán 

vettünk részt, 20 km-t tekertünk. Élveze-

tes előadásokat hallgattunk a hagyományok-

ról, ünnepi szokásokról, melyeket este mi is 

felelevenítettünk.   

Bevezettek a főzés rejtelmeibe is, meg-

tanultunk puliszkát készíteni. Az én kedven-

cem a fahéjas volt. Este pizsamaság-cukiság 

partit rendeztünk, ami sok nevetéssel járt. 

Tanáraink meseolvasással igyekeztek álmot 

csalni szemünkre. Volt, aki este alva járt, 

volt, aki hangosan húzta a lóbőrt. Szinte 

észrevétlenül elszaladt a három nap, de 

azért már jó volt hazajönni.  

Kálló László Péter (3.a)

 

 

Csodás élmények  

Szeptember első hetében a megszokott 

iskolapad helyett a Börzsönybe utazhattunk, 

hogy közelebbről megismerjük az erdő vilá-

gát. Csodás környezetben várta az erdei 

iskola a 4. a és a 4. b osztály tanulóit. 

 

Amikor megérkeztünk Diósjenőre, min-

denki elfoglalta a szállását a faházakban. 

Nemsokára diavetítés kezdődött Diósjenő 

élővilágáról.  

Játék és vacsora után vadlesre indultunk 

az éjszakában, zseblámpával felszerelve. 
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 A sötétben a gyerekek képzeletüknek 

megfelelően állatokat is láttak. Első éjsza-

kánkat váratlan látogatók tették izgalmassá 

és zajossá. 

Szerda reggel megtanultunk kenyértész-

tát keleszteni, és ebéd után a kenyér alakját 

formáztuk meg. Ezután GPS-es kirándulás 

kezdődött, ami próbára tette fizikai és lelki 

akaraterőnket is. Kis pihenő után a gyerekek 

kedvence, a kalandpark következett.  

 

A harmadik nap reggelén elsétáltunk egy 

tóhoz, majd utolsó állomásként a nógrádi 

várat látogattuk meg. Élményteli kirándulá-

sunkat fagyizással zártuk. Ebben a kevésnek 

tűnő három napban el sem tudná képzelni 

senki, mennyi új dolgot ismertünk meg. Fe-

lejthetetlen dalokat és vicceket tanultunk a 

sofőr bácsitól is. 

Örülök, hogy ilyen színes programokkal 

kezdődött az iskola.  

Szvoboda  Zétény  (4. a) 

 

Mórahalmi kalandok 
Szeptember végén a TÁMOP-os pályázat 

keretein belül a 6. évfolyam elmehetett a 

Mórahalmi Erdei iskolába.  

Amint odaértünk, két csoportra bontot-

tak minket: amíg az egyik csoport elment 

lovas kocsikázni, addig a másik a tanyai esz-

közökkel ismerkedett meg. Vacsora után 

kaptunk egy kis szabadidőt. Miután sikerült 

ágyba dugni minket, éjfél körül Ibolya néni 

és Edit néni kitalálta, hogy bekapcsolják a 

tűzjelzőt. Nagy volt a pánik, mindenki kisza-

ladt, mi például mezítláb futottunk ki! 

Másnap reggeli után biciklizni mentünk a 

bivaly rezervátumba. Elég hosszú volt az út, 

fáradtak lettünk. Szerencsére ebéd után 

kaptunk egy kis pihenőt, majd irány az 

aquapark! Nagyon sokat fürödtünk, estére 

már mindenki tényleg nagyon kimerült, így 

könnyebben elaludtunk. 

Harmadik nap nagyot sétáltunk egy vá-

lyogvető gödörhöz, és velünk tartott Haver, 

a szomszéd kutyája is. Védett és gyógynövé-

nyeket is megismerhettünk az út során.  

Nagyon élveztük a kirándulást, mert so-

kat nevettünk és jól szórakoztunk. 

Sebestyén Szintia és Bárdi Babett (6.b) 
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ÖVEGES PROGRAM 
A csongrádi Batsányi János Gimnázium természettudományos laborjában járt a 8. b osztály.  

Az Öveges program 

keretében egy egész 

délelőttös kísérlete-

zős tanórán vettek 

részt a diákok.  

Biológia órán rovaro-

kat vizsgáltak mik-

roszkóp alatt, kémia 

órán pedig érdekes 

és látványos kísérle-

teket végeztek.  

 A program végén 

egy tesztet is kitöl-

töttek, mellyel a 

délelőtt megszerzett tudásukat ellenőrizhették. A pályázat részeként uzsonnát és ebédet is 

kaptak a gyerekek. Élményekkel tértek haza, hiszen laborgyakorlaton most voltak először. 

 
KEMENCE KLUB 

Ibolya néni és Gitta néni szervezték meg a Kemence klubot, ahol sült tököt készítettek a 

szakkör tagjai. 

A klub célja, hogy a régi ha-

gyományokat felidézzék, nagy-

anyáink receptjeit megtanulják 

a gyerekek. Elsajátítsák többek 

között a kemence befűtését, 

továbbá a kenyér, a kalács és a 

kenyérlángos megsütését. Az 

ötlet akkor merült fel, amikor 

internetes szavazással iskolánk 

megnyert egy mobilkemencét. A 

tagok véleménye szerint nagyon 

jó, és élvezik a sütögetést.  

A finom illatokat érezve mi 

is megértettük a szakkörösök 

lelkesedését!  

 

Sebestyén Szintia, Bakos Luca
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CSALÁDI NAP A 2. A-VAL 
Szeptember 20-án délután csak a 2.a kedvéért nyitotta ki Gyula bácsi az iskolát. Ezen a 

napon tartottuk az első családi délutánt.  

Az nagyon jó volt, hogy lehetett tornázni, 

beszélgetni, játszani, csereberélni. Az anyu-

kák kenyérlángosból pizzát készítettek, ez 

nagyon finomra sikerült. Lehetett körjáté-

kot játszani, labdázni, ugrókötelezni, 

hulahopp karikázni is. Repülőverseny és lufi 

pattogtatás is volt. A legizgalmasabb a sor-

verseny volt, ahol az apukákkal, anyukákkal 

és a testvérekkel közösen vetélkedtünk. 

Nagyon sokat nevettünk.  

Tomcsányi Péter  (2.a) 
 

 

A ZENE VILÁGNAPJA 

Október elseje a zene világnapja. A nap 

fontosságáról Farkas Márta tanárnővel 

beszélgettünk. 

 

─ Mióta ünnepeljük a zene világnapját? 

─ Yehudi Menuhin hegedűművész ötlete volt 

1975-ben, hogy legyen egy nap, amelynek 

főszereplője a zene. Az UNESCO jóváhagy-

ta a kérést. 

─ Mióta ünnepeljük Magyarországon? 

─ Pontosan nem emlékszem, de biztos, hogy 

a magyaroknak is hamar megtetszett az 

ötlet. A tévé és a rádió segítségével nagyon 

népszerű is lett a kezdeményezés. Minden 

évben hangversenyeket és közös éneklése-

ket szerveznek országszerte. 

─ Miért fontos a zene? 

─ Nehéz erre válaszolni, mert a zene min-

den lehet. Talán jobb, ha idézem a francia 

zeneszerzőt, Debussyt: „A zene ott kezdő-

dik, ahol a szó hatalma véget ér.” 

─ Milyen zenét ünneplünk ezen a napon? 

─ Mindenfajtát! Legyen az klasszikus, vagy 

népzene, de akár kortárs akár világzene! 

─ A mi iskolánk hogyan és mióta ünnepel? 

─ Sokadik éve már, hogy ezen a napon a 

zenére jobban figyelünk. Kezdetben a váro-

si iskolákkal együtt közös éneklést szervez-

tünk. Aztán arra gondoltunk, hogy az egész 

iskola énekeljen, így mentünk ki a Kossuth 

térre.  

─ Miket énekelnek? 

─ Eleinte csak népdalokat, később már 

ifjúsági dalokat is énekeltünk. Most már 

egyházi ének is szerepel. Mindig figyelünk 

arra, hogy az elsős és a nyolcadikos is is-

merje, megtanulja a dalokat.  

Berezvai Anna (7.a) 

SPORTNAP  
A TÁMOP-os pályázat keretében 

sportnapon vettünk részt október 10-én. 

Külön programokat szerveztek az alsó 

és a felső tagozatnak, valamint a fiúknak és 

a lányoknak. Felsorolni is nehéz, mi mindent 

kipróbálhattunk.  Volt tornázás, kincskere-

sés, labdás tréning, bowlingozás, sorver-

seny. Tízóraira gyümölcsöt és zöldséget 

ehettünk.  
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Talán a legizgalmasabb a 

szkander bajnokság volt, amit az 

iskola udvarán szervezettek meg. 

A versenyre a felső tagozatos 

fiúk és lányok nevezhettek. Mik is a 

szkander szabályai? A versenyzők a 

könyöküket megtámasztva megpró-

bálják a másik kezét lenyomni úgy, 

hogy az érintse az asztalt.  Nagyon 

sok izgalmas mérkőzést láthattunk, 

a nézők lelkesen szurkoltak! Még a 

helyszínt védő kordont is átszakí-

tották. Lévai Robi és Móga Dávid 

többször is nekifeszült, de percekig 

nem tudták a másik kezét megmoz-

dítani.  

A bajnokság eredményei: 

5.-6. osztály lányok: 1. Mezei Gréta, 2. Karai 

Viktória. Fiúk: 1. Szabó Hunor, Takács 

Krisztián, Különdíj: Lévai Róbert 

 

7.-8. osztály: Lányok: 1. Bugya Andrea, 2. 

Kollár Renáta. Fiúk: 1. Pusztai Zoltán, 2. 

Szabó Kristóf. (képünkön) 

 

 

KÖZÖS GÁTFUTÁS  

Szeptember utolsó hétvégéjén szer-

vezték meg a már hagyományos Szentes-

Csongrád gátfutást, melyre bárki nevez-

hetett. A jó időben most is nagyon sokan 

voltunk a vasúti hídnál, hogy átfussunk a 

szomszédos városba.   

Sokat kellett várnunk, amíg a regisztrá-

ció megtörtént és elindulhattak az első 

futók. Rövidebb (6 km-es) és a hosszabb (14 

km-es) táv között lehetett választani, felké-

szüléstől és életkortól függően. 

Iskolánkból is szép számmal vettek 

részt. Érdekes volt, hogy katonák is bene-

veztek a gátfutásba, a parancsnokuk vezeté-

sével alapfelszerelésben és alakzatban fu-

tották le a rövidtávot.  

Az idén lehetett görkorcsolyával is teljesí-

teni a távot, nekik nehezebb lehetett, mert 

voltak salakos útszakaszok is a Tisza holtága 

mellett. 

A csongrádi sportpályán még egy kört 

kellett futni, aminek a versenyzők nem na-

gyon örültek, mert már kellően elfáradtak,  

A célnál viszont kaptak frissítőt és 1-1 pólót 

a futásért.  

Az idén is több kategóriában hirdettek 

eredményt, a nyertesek érmeket és serleget 

vehettek át.  

A szép környezet, a hangulat és az erő-

próba miatt jövőre is benevezünk! 

 

Bárdi Babett és Garai-Szabó Lia 
 
Támogatónk:   

 
Kiadta a  

Kiss Bálint Református Általános Iskola - Szentes 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

Megjelent 650 példányban. 

 

 


