SZEMFÜLES
A Kiss Bálint Református Általános Iskola
diákújságja
2019. január – február

„Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap,
újra szalad a patak.

Hallottam a cinegék,
kikeleti énekét,
tavasz jár a határon.”
/Donászy Magda/

SULIVÁRÓ
Szeretettel várjuk a
nagycsoportos

óvodá-

sokat és szüleiket a
Suliváró

foglalkozása-

inkra!
Az induló első
osztályok tanítói:
1.a
Molnárné
Bodnár Henrietta és
Kukoveczné Nánai Olga
1. b
Bucskó Mónika és
Nyíri Dániel

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
Április 14. Virágvasárnap - debreceni teológus diákok szolgálata DRHE (templom).
Április 15-20. Nagyhét. Minden este 17 órakor nagyheti (húsvétra készítő) istentiszteletek a templomban. Április 18. Nagycsütörtök - Az utolsó vacsora emléknapja (úrvacsorás istentisztelet). Április 19. Nagypéntek - Jézus keresztre feszítése, megváltói halála. 10 és 17 órakor istentiszteletek; Április 20. Nagyszombat - Jézus a sírban.
Ima-séta a templomban. Április 21. Húsvétvasárnap 10 óra - Jézus feltámadásának
ünnepe, ünnepi istentisztelet úrvacsorával. Április 22. Húsvéthétfő 10 óra - ünnepi
istentisztelet úrvacsorával.

EGYHÁZI

ÉNEKVERSENY

2010-ben a Szakrális Művészeti Hét programsorozat keretében Nagy János tanár
úr kezdeményezésére indult el a Szentesi Szakrális Egyházi Énekverseny. Azóta minden évben a város két egyházi iskolája, a Szent Erzsébet katolikus és mi, a református iskola felváltva szervezzük meg ezt az általános és középiskolások számára
kiírt megmérettetést.
Tanulóink idén is szép eredményeket értek el. Ponicsán Réka Borsika és Varjú Mariann (5.b) párosa a 2.
korcsoportban 3. helyezett lett. Kalapos Szonja (3.b)
(képünkön) énekét egyéni kategóriában a zsűri különdíj-

jal jutalmazta. Kozák Mira és Fülöp Dorina (5.b) páros
énekszámban szerepeltek eredményesen. Felkészítők:
Farkas Márta és Nyíri Dániel.

ÖKUMENÉ
A 4.b osztály családi vasárnapi szolgálatának témája az ökumené volt. Krisztus szava
szerint cselekszünk, amikor a keresztyén egyházak közötti kapcsolatot erősítjük:
„Hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned,
hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21).
Az osztály tanulói és tanárai ― reformátusok, katolikusok, evangélikusok és baptisták ― közösen adtunk hálát Istennek, és énekeinkkel dicsértük Krisztus Urunkat,
akiben egyek vagyunk.

A KUTATÓ PEDAGÓGUS
A Magyar Tudományos Akadémia a pedagógusok kutatómunkájának támogatására minden évben pályázatot hirdet
középiskolai és általános iskolai tanárok számára. Az idén 13
oktató vehette át ünnepélyes keretek között a Pedagógus
Kutatói Pályadíjat az MTA Székházában.
Iskolánk igazgatóhelyettese, dr. Bacsa Éva a bölcsészet- és társadalomtudományok területén végzett munkája
elismeréseként részesült az akadémiai Pedagógus Pályadíjban. Kutatási dolgozatában az egyéni különbségek szerepét
vizsgálta a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Évtizedes hagyomány iskolánkban, hogy a január 22-én, a magyar kultúra napján a
Himnusz közös elmondásával kezdődik a felsős diákok napja. Ebben az évben is így
történt. A hetedikes diákok egy ünnepi műsorral
készültek,

amelynek

keretében

bemutatták

Kölcsey életútját és a Himnusz keletkezésének
196 évvel ezelőtti történetét. Ezt követően
közösen énekeltük el nemzeti imádságunkat.

A HIMNUSZ A MI KINCSÜNK
Ciki-e énekelni a Himnuszt az általános iskolások szerint? - tette fel a kérdést a Magyar
Rádió riportere iskolánk diákjainak. A Kossuth
Rádió Református félóra című műsorában többek között elhangzott, hogy mi nemzeti
imádságunkat az eredeti kotta alapján, alacsonyabb hangmagasságban énekeljük. A
megkérdezett gyerekek úgy vélték, természetes, hogy éneklik a Himnuszt, bár tudják,
vannak kortársaik, akik ezt cikinek érzik, ezért inkább csak tátognak az ünnepségeken.
A képen a nyilatkozó gyerekek: Őze Virág, Bajczár Anasztázia, (7.a), Nyíri Sára,
Nagy Napsugár és Bartha Levente (7.b).
A január 23-i műsor https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/01/22/tebennedbiztunk-eleitol-fogva-ciki-e-enekelni-a-himnuszt/?fbclid=IwAR28mpr70BqifmjCVvNMFZvhD4ADaVJuU2y-NGONpXJcOq3hatviQNcMYs címen hallgatható
meg.

KÁVÉSZÜNET
Január 22-én, a magyar kultúra napján az osztállyal a Kávészünet együttes
előadására mentünk az ifjúsági házba.
Nem vártam tőle sokat, féltem, hogy unalmas lesz, de ahogy elkezdték a koncertet,
megtetszett. Az együttes magyar költők megzenésített verseit adták elő, és így nyolcadikos fejjel majdnem minden dalnak tudtuk a szövegét, vagyis a verset. Ezeket most
tanultuk az irodalomórákon. Velük együtt tudtunk haladni az éneklésben, hiszen a versek között ott volt például a Milyen volt szőkesége, és a Tiszta szívvel című versek is.
Az együttes (1 dobos, 2 gitáros, 1 énekes) rockosította a verseket, és nagyon jó hangulatot teremtett a teremben. Szerintem mindenki napját feldobták zenéjükkel!
Tonomár Zoltán (8.b)

FELVÉTELI – TOVÁBBTANULÁS – REMÉNYTELI VÁRAKOZÁS
Januárban volt a 8.-osok felvételje. Az új szabályok szerint, minden végzősnek felvételi vizsgát kell írnia, aki gimnáziumban szeretne továbbtanulni.
Több hónapos készülődés után a gyerekek minden tudásukat beletéve töltötték ki a
feladatlapokat. Szombaton fél 10-re kellett a gimnáziumba menni, ahol már nagyon
sokan várták, hogy megkezdhessék a felvételit. Elsőnek a magyar nyelvi feladatot kaptuk meg. Pontosan 10 órakor fogtunk hozzá, a kitöltésre pedig 45 percet kaptunk. A 10
feladatos vizsgalap után 10 percet érdemeltünk ki, mielőtt a matematikai rész következett volna. A magyar nyelvi feladatok könnyebbek voltak, mint a logikai, számokkal
teli kérdések. A javítókulcsot még aznap feltették a netre. Ezek után már azért kell
izgulnunk, hogy felvegyenek az adott középiskolába. A tanulók nagy része Hódmezővásárhelyen (Bethlen), Csongrádon (BJG, Sághy) és Szentesen szeretné tanulmányait
folytatni.

Agócs Vince (8.a)

SZÖVEGÉRTÉS NÉMETÜL
15. alkalommal rendeztük a Területi Német Nyelvtani és Szövegértési Versenyt. A
Szentes és környékéről hozzánk érkezők évfolyamonként mérhették össze tudásukat.
A feleletválasztós nyelvtani teszt megoldása után egy szövegértő feladatsort oldottak
meg a tanulók. Eredményeink: Kálló László Péter (7.a) 1. hely; Simon Anna (7.a) 2.
hely. Balog Vanda (6.b) 1. hely. Kovács-Valkai Lilla (5.??) 2. hely; Szarka Nándor (5.a)
3. hely. Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika.

LESAJNÁLT FIATALBÓL SIKERES IGAZGATÓ
Ezzel a címmel készített interjút az EuropaRadioSzeged munkatársa Karikó-Tóth
Tibor igazgató úrral. A beszélgetést azt követően vették fel, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa 2018 őszén neki ítélte a Tiszántúli Református Egyházkerület Pedagógiai díját munkásságának elismeréseként.
Nehéz helyzetben vette át az egyház a volt orosz tagozatos iskolát 1996-ban: kevés volt a tanuló és a tanító, sokan bizalmatlanok voltak az egyházi jelleggel szemben.
Az akkor igazgatónak kinevezett fiatal földrajz-rajz szakos tanár az itt maradt pedagógusokkal kezdte meg azt az építő munkát, melynek eredményeként ma közel 430
diák tanul iskolánkban. Számos pályázatban vett és vesz részt az iskola, ezek mindegyike a fejlesztési lehetőségeket nyitotta meg az intézmény előtt. A városban iskolánknak volt először honlapja, elektronikus naplója, minden tanteremben működik számítógép és kivetítő, elérhető az internet. Az interjúban Karikó-Tóth Tibor mesél a
gyerekkoráról, a családi indíttatásról, az isteni gondviselésről, mely végigkíséri eddigi
pályáját és a református iskola 25 éves fennállását.
Az interjú a https://www.mixcloud.com/EuropaRadioSzeged/lesajnált-fiatalbólsikeres-igazgató-karikó-tóth-tibor-a-szentesi-refi-díjazott-vezetője/

internetes

oldalon hallgatható meg.

CSALÁDI VASÁRNAP
Február 3-án a 6.b osztály szolgált a templomban. A böjti időszak volt téma.
Az igehirdetés után szeretetvendégségre hívtuk az egybegyűlteket. Néhány gondolat az ott elhangzottak közül:
„Gyökössy Endre református lelkész megfogalmazásában a böjt azt jelenti, hogy az
ember mer elfordulni önmagától azért, hogy sokkal intenzívebben odafordulhasson az
élő Isten vezetése felé, hogy imádsága ne csupán monológ, hanem dialóg legyen. Húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés az ember testi, lelki,
hitben való elmélyülése, kiengesztelődéssel és lemondások révén. Számunkra a leginkább iránymutató tanítás Jézus szavai szerint: „Nem az teszi tisztátalanná az embert,
ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Az teszi tisztátalanná az embert…”
Az előttünk álló böjti időszak áldott felkészülési lehetőség, hogy a húsvéti ünnepkörben elhangzó üzenetnek helyet készítsünk a szívünkben. A böjt során közelebb
kerülhetünk Krisztushoz, megérthetjük, hogy értünk szenvedett kereszthalált. Nagypénteken, majd Húsvétkor pedig nekünk hirdettetik a feltámadás öröme.”

KISS BÁLINT-NAPOK
Iskolánkban idén is lesz Kiss Bá-

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 dolgozhatsz!
Olvass hozzá, kutakodj a
könyvtárban és az
interneten!
Gondolkodj érdekes témákon!

lint-napok.
A programok az áprilisi tavasz szünet köré szerveződnek, így a szünet
előtt, illetve a szünet után modulhét
lesz a felsősöknek, projekthét lesz az
alsósoknak.
Újra megrendezzük a zeneiskolások
hangversenyét, az Éneklő osztályok
versenyét, illetve április 12-én, pénteken a Tudásvásárt.

FOGADÓÓRA
Iskolánk pedagógusai március 6-án fogadóórát tartanak. A szülők szerdán 16 órától
érdeklődhetnek gyermekük iskolai munkájáról.

SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG
Február elején a második és harmadik
évfolyam Szolnokra látogatott a Szigligeti
színházba.

A

méltán

népszerűvé

vált

Dzsungel könyve 2 felvonásos musicalt
tátott szájjal néztük végig. Az ötletes
jelmezek, a káprázatos díszletek mindanynyiónkat magával ragadott.
Az előadás végén a színészekkel egyegy közös fotót is készíthettünk, sőt a
szerencsésebbek a főszereplő Maugli saját
kézírásával dedikált fényképével térhettek haza.
Azóta is lelkesen dúdolgatjuk a fülbemászó dallamokat!

MELEG ISTVÁN KÉMIAVERSENY
Februárban rendezték meg a verseny döntőjét a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban. A döntőre 12-12 hetedikes és nyolcadikos diákot hívtak be az elődöntő
eredményei alapján. Iskolánkat három 8.-os és öt 7.-es tanuló képviselhette. Ez a döntőbe jutott tanulók egyharmadát tette ki. A többi iskolából legfeljebb két tanuló jutott a döntőbe. Tanulóink eredményei: Őze Virág 9., Tabajdi Zétény 8., Kálló László
Péter 6., Bodri Csenge 5. és Bartha Levente 3. helyezést a hetedikesek között. A
nyolcadikosok közül Bartucz László 8., Szalaji Gábor 7. és Bakai Petra 5. helyezést
ért el. Felkészítő tanár: Horvát József.

REJTVÉNY KICSIKNEK
A megfejtés egy iskolai program.
1. Állóvíz
2. Kedvelt zöldség
3. Ütős hangszer

1.
2.
3.
4.

4. Szerszám

5.

5. Ruhakészítő mester

6.

6. Tűzhányó

7.

7. Februári férfinév
8. Autóvezető
9. Megállóhely
10. Titok, talány

8.
9.
10.

JÁTÉKOS VERSENY – NÉMETÜL
A 7.-8. évfolyam számára meghirdetett Játékos Német Nyelvi Versenyen a tanulóknak
szövegértő feladatokat, rejtvényeket, internetes feladatokat kellett megoldaniuk 3
fős csapatokban a téli ünnepek - Ausztria témakörben. Az alábbi eredményekkel térhettek haza: Nagy Kincső Anna (8.b) – Rácz Luca (8.a) – Tabajdi Zétény (7.a) 3. helyezés; Agócs Vince (8.a) – Bartucz László (8.b) – Félegyházi-Török János (8.b) 4.
helyezés. Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika.

AMIT

MÁR

MINDENKI

VÁR…

A

tavaszi

szünet

2019.

április

18-tól április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 24. (szerda). A tavaszi szünet előtt és után ismét
modul hetet rendezünk, a Tudásvásár április 12-én, pénteken lesz.

KEMENCE KLUB
Az iskolai farsang témája a nagy utazás, így erre készülődve mi is elkalandoztunk
egy kicsit keletebbre. Egy orosz, közkedvelt népi eledelt, pirogot készítettünk. Igaz,
mi nem káposztával töltöttük, mint ahogy a hagyomány, hanem kicsit megreformáltuk a
magunk ízlésére, sajttal és sonkával dobtuk fel egy kicsit. Ezután még az oroszok is
megnyalnák a tíz ujjukat, ha jutott volna belőle nekik egy falatnyi kóstoló is!
Sajtos, sonkás pirog: 60 dkg lisztben elmorzsolunk 16 dkg margarint, majd egy teáskanál sót, egy csomag sütőport keverünk el benne. Hozzáütünk 2 egész tojást és
2,5 dl 20 %-os tejfölt, amivel jól eldolgozzuk a tésztát. Simára gyúrjuk, és annyi ideig
pihentetjük csak, amíg a tölteléket elkészítjük.

Ehhez 2 rúd natúr Camping sajtkrémet kikavarunk egy csipet sóval, 2 nagy evőkanál
tejföllel, 20 dkg aprított sonkával és egy fej apróra vágott lilahagymával. A tésztánkat
nagyon vékonyra kinyújtjuk, nagy kerek lapokat szúrunk ki belőle, majd a lapok felére
tölteléket halmozunk, erre ráhajtjuk a tészta másik felét. Egy dagadozó félkört kapunk belőle. A szélét pedig, hogy sülés közben ki ne nyíljon, jól lenyomkodjuk villával.
Papírral bélelt sütőlapra rendezzük, felvert tojással lekenjük és a 180 fokra előmelegített sütőben 25 perc alatt szép pirosra sütjük.
Csó Jánosné

CURIE VERSENY – TOVÁBBJUTÓKKAL
Február 16-án volt a verseny területi fordulója a Koszta József iskolában. 3 levelezős forduló után kaptak meghívást a csapatok. 5-6.oszt: Kozák Míra, Szalai Sára,
Garai Gergő 3. helyezés. 7-8. oszt: Bakai Petra, Kozák Maja, Nagy Kincső 2. helyezés. Bodri Csenge és Őze Virág első helyezést ért el, így továbbjutottak az országos
döntőbe. Felkészítő tanár: Négyesi Judit.

TÉLI TÚRA
Ezen a kiránduláson Pólya Sándor tanárúr vezetésével hazánk két szakrális emlékhelyére látogattak el. Először a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyet, majd egy
kiadós gyaloglás után a Tar község határában található Körösi Csoma Sándor Emlékparkot keresték fel a túrázók.

A

HÍREK KÖZÖTT
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 teszünk

közzé

sajtószemlét.

Megújult

a

Facebook

oldal

is,

a

híreket

https://www.facebook.com/kiss.balint.reformatus.iskola címen lehet nyomon követni.

ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA
Iskolánk csapata remekül szerepelt a versenyen. Az alábbi érmes helyezéseket értük el: Egyéni: Kiss Károly 50 gyors 3. hely, 50 hát 2. hely. Dömsödi Döníz 50 gyors 2.
hely, 50 mell 1. hely. Vida-Szűcs Máté 50 mell 3. hely; Horváth Noel 50 gyors 1. hely,
50 mell 1. hely. Olasz Gergő 50 mell 3. hely, 50 hát 3. hely. Tóth Emese 50 mell 2.
hely. Repka Marcell 50 hát 1. hely, 50 mell 2. hely. Jónás Lizett 100 hát 3. hely Inokai-Tóth Martin 100 gyors 1. hely. Félegyházi-Török János 100 gyors 1. hely, 100 hát
3. hely. Papp Pongrác 100 mell 3. hely. Komár Csaba Martin 100 mell 2. hely.
Csapat: 4x50 m-es gyorsváltó 2. hely: Horváth Noel, Repka Marcell, Olasz Gergő és
Nagy Bátor András. 4x50 m-es gyorsváltó 2. hely: Tóth Emese, Udvardi Luca, Almási
Fanni és Sebesi Fanni. 4x50 m gyorsváltó 1. hely: Félegyházi-Török János, Busi Barnabás, Papp Pongrác és Tonomár Zoltán.

A Hódmezővásárhelyen megrendezett megyei versenyen is szépen szerepeltek diákjaink. Érmes helyezések: Dömsödi Döníz (2.b) 50 gyors 2. hely, 50 mell 3. hely; Horváth
Noel (3.a) 50 mell 3. hely; Félegyházi-T. János (8.b) 100 gyors 3. hely; 4x50m gyorsváltó 3. hely: Félegyházi-T. János, Papp Pongrác, Busi Barnabás és Tonomár Zoltán.
Kiss Bálint Református Általános Iskola
Szentes, Kossuth tér 2.
Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor
megjelenik 2 havonta 600 példányban

