
 
 

 

SSZZEEMMFFÜÜLLEESS  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2019. szeptember-október  

 
 

           A gesztenyék már feslenek, 

             jönnek a hűvös estelek, 

            esnek a csípős harmatok, 

            becsukódnak az ablakok.  

            S míg kinn a sétány szendereg, 

            hallatszanak halk, csöpp neszek, 

             gesztenye koppan, földre hull, 

              levél és fű közt meglapul. 

                /Bornemissza Endre/  

 

OKTÓBER, A REFORMÁCIÓ HAVA  

 Október 27-én 10 órakor Istentisztelet a templomban (kereszteléssel együtt); 

október 31-én 17 órakor Reformációi Emlékünnep – ünnepi áhítat a templomban; no-

vember 1-jén 17 órakor Úrvacsorára előkészítő áhítat a templomban; november 3-án 

10 órakor Újbor – Reformáció, ünnepi istentisztelet a templomban úrvacsoraosztással. 

Megemlékezés a gyászolókról. 

Gyermek-istentisztelet: Minden 2. vasárnap 10 órakor az iskola dísztermében.  

Családi vasárnap: 2019. november 3-án az 5.a osztály szolgál a református nagytemp-

lomban.  



 

OKTÓBERI ÜNNEPEINK 

 A 170 évvel ezelőtt véget 

ért szabadságharc hőseire 

emlékezünk október 6-án. 

1849-ben ezen a napon végez-

tette ki az osztrák császár 

Pesten az első felelős magyar 

kormány miniszterelnökét, gróf 

Batthyány Lajost és Aradon 13 

a szabadságharcban harcoló 

honvédtábornokot. A kivégzéseket elrettentésül szánták: soha ne jusson eszükbe a 

magyaroknak a Habsburg Birodalommal szembefordulni! A nemzeti gyásznapról az 5. 

osztályosok emlékeztek meg rádiós műsorban.  

 63 évvel ezelőtt, 1956-ban a budapesti egyetemisták október 23-ra békés tünte-

tést szerveztek a szovjet hatalommal 

szembeni tiltakozásként. A tüntetőkhöz 

sok száz ember csatlakozott, hamarosan 

több ezres tömeg verte le az épületek-

ről a vörös csillagot, a Sztálin-szobrot 

talapzatáról és lengette - szovjet címert 

kivágva - a nemzeti színű zászlót. A 

tüntetésből szabadságharc lett, amit a 

szovjet hadsereg túlerővel nyomott el 

november 4-én. Az ünnepet a 8. b osz-

tály műsora méltatta.  

 Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én tűzte ki 95 pontból 

álló tételsorát, melyben az egyház 

megújítását fogalmazta meg. Vé-

leménye szerint az akkori papság 

nagyon eltért a jézusi tanítások-

tól, így mindenképpen meg kell 

reformálni, vagyis újítani a vallást. 

 Így alakult ki a reformáció, 

majd a református és evangélikus 

vallás is.  



 

TANANYAGFEJLESZTÉS ISKOLÁNKBÓL  

 Szakmai munkánk fontos elismerése, hogy iskolánk a Re-

formátus Pedagógiai Intézet kiemelt bázisintézménye címet 

érdemelte ki innovatív tevékenységével. Ennek a szakmai mun-

kának az elismerése az a kiadvány is, melyet a Református 

Tananyagfejlesztő Csoport jelentetett meg, s melyben jól 

bevált iskolai gyakorlatokat, tananyagokat mutatnak be. A 160 református intézmény-

ből csupán 7 iskola programja került ebbe a füzetbe, iskolánkból kettő is!  

 A Komplex tanulásszervezési 

formák című kötetben Szabó Mag-

da Tündér Lala című regényének 

feldolgozásáról Tomcsányiné Lucz 

Szilvia írt Emdérek varázsvilága 

(emdér=ember+tündér) címmel; a 

tavaszonként megrendezésre kerü-

lő Tudásvásárt dr. Mokbelné Bacsa 

Éva mutatta be. Ez utóbbi témával 

kapcsolatban a szegedi egyetem is 

kutatást végez. (fotó: Szentesi Gyors) A kiadvány a következő címen elektronikusan is ol-

vasható: http://reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf 

 

KÉTKERÉKEN  

 Az európai autómentes 

naphoz csatlakozott városunk 

is, az iskolák közösen vettek 

részt a Legrand-os kerékpá-

rozáson.  A szeptemberi nap-

sütésben iskolánkból több 

mint 600-an indultunk el, 

kicsik és nagyok, szülők és 

nagyszülők. Az általános isko-

lák versenyében az idén mi 

nyertük meg a fődíjat, a 

200.000 forintos támogatást!  

http://reformatus.hu/data/documents/2019/09/05/1-48_vegso.pdf


 

A ZENE VILÁGNAPJA 

 Október elsején volt a 

zene világnapja. Mint min-

den évben iskolánk most is 

megemlékezett erről a 

napról. Az intézmény 

összes diákja és tanára 

kivonult a Kossuth térre, 

hogy együtt énekeljünk. A 

dalokhoz zenei kíséret is 

volt. A kórust és az ifjú zenészeket Farkas Márta tanárnő vezényelte. A hangszereken 

Nyíri Sára (8.b), Ádám Inez (7.a), Szabó Zita (7.a), Nagy Csillag Róza (7.a), Nagy Mir-

till Virág (7.b), Karikó-Tóth Tibor és Nyíri Dániel játszott.  

György Nimród András (5.b) 

 
CSALÁDI VASÁRNAP AZ 1.A-VAL 

  

 Gyülekezetünkben régóta hagyomány, hogy az osztályok családi vasárnap keretében 

kis műsorral készülnek. Kis elsőseinkkel - bár még csak egy hónapja járnak suliba -

vállaltuk a felkészülést. A teremtés történetéről mutattunk be filmet, idézeteket és 

egy vidám „mutogatós” énekkel zártuk műsorunkat. A gyerekek lelkesen készültek, 

szüleik izgatottan várták, milyen is lesz ez az alkalom.               Kukoveczné Nánai Olga 



 

A TÖLGYFA SZÜLETÉSNAPJA 

 A Református Pedagógiai Intézet egy készülő irodalmi szöveggyűjtemény kipróbá-

lására kért fel alsó tagozatban tanítókat. Ebben a készülő kötetben olvasható A tölgy-

fa születésnapja című Zelk Zoltán mese. Ezt a történetet dolgozták fel a 3.b osztályo-

sok dramatizálással, kézműveskedéssel és fogalmazásírással. Ezekből válogattunk.  

 

A SZÜLETÉSNAPOM 

 Egy napon a bagoly elővette a nap-

tárát, és még szerencse, mert majd-

nem elfeledkezett a 100 éves szüle-

tésnapomról. A bagoly azonnal 

elhívta az összes madarat és 

tanácskoztak a madarak, és a 

bagoly máris mondta: - Énekel-

jünk el egy dalt! De a madarak 

össze-visszaénekeltek. Az 

egyik kakukk, a másik nyitni-

kék! Ez így nem fog menni – 

mondta a bagoly. És szépen 

elénekelték nekem egyesével. 

Én pedig azt ajándékoztam 

nekik, hogy a fészkük addig 

marad rajtam, ameddig akar-

ják. Nagyon megörültek, hogy 

a fészkükbe is ültek. Én azon a 

napon nagyon-nagy vártam, hogy újra 

legyen a születésnapom, és hogy újra 

hallgassam a szép dalokat!  

A SZÜLETÉSNAPOM 

 Én, a vén tölgyfa, mindig menedéket 

és boldogságot nyújtottam minden 

madárnak, de sosem kértem semmit 

cserébe.  

Egyszer viszont egy 

átlagosnak tűnő napon 

nagyon meglepődtem. 

Egy madár sem ült az 

ágamon. Nem tudtam, 

mi történt. Aztán dél 

tájékán mind odagyűl-

tek körém és egyesével 

köszöntöttek fel. Estig 

daloltak és nagyot 

ünnepeltünk, még az 

ágaim is fel voltak 

díszítve gyönyörű lég-

gömbökkel. Nagyon 

örültem, ilyen jó meglepetésben még 

soha nem volt részem.  

                                     Dubi Lara (3.b)

                    Tokaji Kata 3.b (képünkön) 

 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR…  

A téli szünet december 23-tól 2020. január 3-ig tart. Az utolsó tanítási nap de-

cember 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). A szünet 

után A héttel folytatjuk a tanulást. Az I. félév 2020. január 25-ig tart.  



 

AZ ŰRBEN JÁRTUNK  

 Az első héten az űrutazás volt a téma az iskolában. Az igazgató bácsitól megtudtuk 

milyen sok bolygó van az űrben. A múzeumban Zoli bácsi elmondta, hogy Farkas Berta-

lan volt az első magyar űrhajós. Ruháit is láthattuk. Beültünk az űrhajó visszatérő 

egységébe is, amit az eredeti pontos mása. Kinga apukája csillagvizsgáló távcsövén a 

Nap felszínét csodálhattuk meg.  Ági nénivel 

finom űrpudingot készítettünk és meg is 

ettük. Kézműveskedtünk, zászlót készíthet-

tünk, amit a Holdon tűznénk ki, ha mi len-

nénk a következő űrhajósok.  

 Képeslapot készítettünk a Világminden-

ségről. Újrahasznosított anyagokból (fla-

konból és gumikesztyű ujjából) űrhajókilövő 

egységét, Legoból pedig űrhajót építettünk. 

A Hold felszínét pedig Anita nénivel alkot-

tuk meg a játszótér homokjában. Csoport-

munkában Lajka kutyát ismertük meg, az első kutyát, aki kiutazhatott a csillagok közé. 

Napórát is készítettünk, amivel az idő múlását vizsgáltuk. Egy filmen láthattuk, hogyan 

alakult ki az űrhajózás az idők folyamán. Azért tetszett ez a hét, mert a tanító nénik 

szebbé tették és sok érdekességet is tanultunk.  

                                                                                                    A 4.b-sek  

 

72 ÓRA - 

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL 
 A történelmi egyházak közös ön-

kéntes tevékenységre mozgósító nap-

jaihoz csatlakozott iskolánk néhány 8. 

osztályos tanulója. Segítettek az óvo-

dásoknak az ágyazásban, öltöztetés-

ben, hegyezték a ceruzákat és persze 

sokat játszottak az ovisokkal. Fotónk a 

dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvoda előtt 

készült.                      Nagypál Julianna 



 

BEMUTATJUK ISKOLÁNK ÚJ TANÍTÓIT 

 Redencki Bernadett rajztanár számára az alkotás mindig 

is az élete része volt.  

― Amikor alkothatok, önmagam lehetek. A művészet révén egy 

olyan világ tárul elénk, ami lehetővé teszi, hogy az egyén kife-

jezhesse önmagát, megmutathassa azt a belső oldalát, amit 

más eszközzel képtelenség. A tanítás révén ezt az önkifeje-

zést szeretném előhozni a gyerekekből. Megtanítani nekik, 

hogy ne féljenek önmaguk lenni, hisz ez teszi őket különleges-

sé, ez az egyediség az, ami lemásolhatatlan, megismételhetet-

len.  

 

 A 2.b osztály új tanító nénije, Novák Renáta Csongrádról 

jár át nap, mint nap, (akár biciklivel is), hogy a gyerekeknek 

matematikát, éneket, rajzot és technikát tanítson.  

― Legkedvesebb tantárgyam azonban az informatika, mert az 

ember ettől meg tud újulni! Szakkör keretében szívesen taní-

tom meg a gyerekeknek a nekik való programozást. Van egy 13 

éves lányom, akivel szeretünk sokat biciklizni és futni.  

 

 

Justin Viktória életében két dolog játszott meghatározó szerepet: a sport és a peda-

gógia. Kisgyermek korától kezdve úszik, majd vízilabdázni 

kezdett. Alapító tagja Szentes női vízilabda csapatának, 

játszott a Magyar Női Válogatottban is. Közben tanítói 

diplomát szerzett. 

― A gyerekekkel végzett munkám során megragadták 

figyelmemet nehézségeik. Ezért a pszichomotoros fej-

lesztés területén képeztem tovább magam, és a tanult 

módszereket és eljárásokat eredményesen építettem, 

építem be az úszásórákba. Harminc évig külföldön éltem, 

most hazatelepültem. Legfőbb célom a gyerekek harmoni-

kus személyiségfejlődésének segítése, az ép testben ép 

lélek elv alapján. Mindebben nagyon ösztönzően hat rám a tőlük felém áramló szeretet, 

illetve a kollégák és a szülők elismerő, pozitív visszajelzése. 



 

ISMÉT HATÁRTALANUL 

 Iskolánk 7. évfolyamosai a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek című pályázatának köszönhetően jövő tavasszal Horvátországban ki-

rándulhatnak. Az Magyar Történelmi és kulturális kincsek nyomában Horvátországban 

című 5 napos utazás költségéhez az Alapkezelő 3. 787.200 Forinttal járul hozzá.  

 
SPORTOS MODULHÉT 

 Az iskolakezdés az 

első héten mindig a mo-

dulnapokról szól. Az 5-6. 

évfolyam a tornateremben 

egy sokszínű akadálypá-

lyán lavírozhatott végig, 

mely az ügyességet, koor-

dinációt fejlesztve szóra-

koztató is volt. A végén 

Gabi néni relaxációs fog-

lalkozásán ki is tudták magukat pihenni a gyerekek. A 7. évfolyammal a kerékpározni 

mentünk a Tisza gáton. Az ártéri erdőben, a Tisza parton barangoltunk egy kicsit a 

természet közelségét érezve. Közben megöleltük a fákat, hisz gyógyító erejük van. 

Közelségüket érezve különleges pozitív energiamezőjük van.  

 A 8. évfolyam belekóstolhatott a birkózás alapjaiba. Stréhling András, Mazula Erik 

és Rónyai László a Papp László Birkózó Egyesület edzői szívesen adták át tudásukat a 

gyerekeknek. A grund-

birkózást nagyon élvez-

ték a fiúk és lányok egy-

aránt. 

 Jó volt látni, hogy 

mindenki jól érezte ma-

gát a nem szokványos 

órákon, kedvét lelték a 

közös tevékenységekben.  

DMSZ 



 

FOGADÓÓRA lesz november 20-án, szerdán. A szülők délután 4 órától kereshetik 

fel iskolánk tanárait gyermekük tanulmányi eredményével kapcsolatban.  

 

TUDATOSAN A PÉNZZEL! 

 Iskolánkban már évek óta kiemelt szerepet kap a pénzügyi nevelés. Az előző tanév 

végén benyújtott pályázatunkat sikeresnek ítélte a bírálóbizottság. Ennek eredménye-

képpen a pénzügyi neveléshez kapcsolódó eszközöket (könyveket, társasjátékokat) 

vásárolhattunk, illetve összesen 70 tanuló részt vehetett egy budapesti kiránduláson 

október 2-án és 16-án. 

 Az utazás során a Pénzügytörténeti Gyűjteményt látogattuk meg, ahol a régi pénz-

tárgépektől kezdve az iskolai takarékbetéten át a bankkártyákig sok érdekes tárgyat 

nézhettünk meg. A program másik része a Csodák Palotájában zajlott, ahol izgalmas 

kísérleteknek lehettünk szemtanúi.  

 A pályázat egésze a modulhetek Pénz világa moduljához kapcsolódik, melynek során 

számos hasznos ismeretet tanulnak a diákok a pénz történetéről, a tudatos pénzhasz-

nálatról, a bankok világáról.  A tavalyi tanév végén a „Családok játéka” projektben a 

családi gazdálkodás mibenlétét, a takarékos háztartásvezetést, a pénz beosztását 

gyakorolhatták a tanulók. Ez szintén a nyertes pályázat része volt. 

TLSZ 



 

OPERAKALAND AZ ERKEL SZÍNHÁZBAN 

 

Az idei tanév első Operakaland előadása Erkel Ferenc Hunyadi László című operája 

volt. Csodás előadást láthattunk ismét. Kiváló művészek, az ország legjobbjai szolgál-

tak nekünk. Köszönjük, hogy ott lehettünk!                                                               FM 

 

ARS SACRA FESZTIVÁL  

 Az Ars Sacra Fesztivál az egyik legrangosabb szakrális ünnepségsorozat, melyhez 

az idén iskolánk Tanári Kórusa is csatlakozott. Szeptember végén az evangélikus temp-

lomban fellépett még a Szent Anna templom Szkólája, Takács Gabriella, Andor Csilla 

és Nagy János művésztanárok, valamint iskolánk Zengő Gyermekkórusa.  Az ökomeni-

kus kórushangversenyen Farkas Márta vezényelt.  



 

CSALÁDI NAP A KÖRÖS-TOROKBAN 

 Nagy örömünkre ebben a tanévben 20 kisdiák-

kal kezdtünk el egy új négy évet.  

 Vártuk már őket, és hogy jobban megismerjük 

szüleiket és ők is egymást, családi napot tartot-

tunk a Körös-torokban.  

 Biciklivel érkeztünk Szentesről és a gyerekek 

remekül állták a próbát! El sem fáradtak! A Kozák 

család jóvoltából volt fedél a fejünk felett.  

 

A szülők bográcsoztak, sütivel, gyü-

mölccsel, italokkal érkeztek. Mi addig a 

gyerekekkel egy önfeledt homokozásba, 

várépítésbe, a vége felé dagonyázásba 

kezdtünk, az anyukák nagy örömére! 

Lehetőség volt mindenki számára egy 

kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre. 

Szuper kis nap volt! Folytatás tavasszal!  

Kukoveczné Nánai Olga 

 
SUDOKU REJTVÉNY KICSIKNEK  

      

      

      

      

      

      



 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐ 

 Az ifjúsági ház mellett, a „ Gödörben” 

rendezték meg a városi KRESZ versenyt.  

 Idén mi már másodjára voltunk, tavaly is 

részt vettünk rajta az akkori nyolcadiko-

sokkal. A tíz csapat a Deák, Koszta, Klauzál 

és Kiss Bálint iskolák diákjaiból állt össze. A 

mi hetedikeseink közül is indult egy fiúcsa-

pat. A feladatok hasonlóak voltak a tavalyi-

akhoz: elsősegély-nyújtós, KRESZ-pályás, 

ügyességi és KRESZ kvízes vetélkedő.  

A csapatunk végül 5. helyezést érte el.  

Egyéni versenyben a lányoknál Csákó-Balogh 

Vera 3., fiúknál Rónyai Csanád szintén 3. 

lett. A 7. osztályos csapatunk 4. helyezett lett. 7. osztályos csapat: Kanfi-Horváth 

Levente, Kovács Balázs, Varga Máté, Megyeri János, Csernus-Lukács László. 8. osztá-

lyos csapat: Csákó-Balogh Veronika, Nyíri Sára, László Bianka, Zsigó Dávid, Rónyai 

Csanád.  Sok új dolgot is tanultunk a verseny alatt, és összességében remekül éreztük 

magunkat.                                                                                               Nyíri Sára (8.b) 

 
AZ ÖLELÉS VILÁGNAPJA 

 Az ölelés az egyik legfontosabb érin-

tési forma két ember között. Végigkí-

séri az életünket, és tudjuk, 

hogy gyógyítja testün-

ket, lelkün- ket. 

 Az 

ölelés világ-

napja október 

15-e, s ebből az al-

kalomból a negyedikesek ölelés-

sel köszöntötték társaikat, tanárai-

kat és a felnőtteket! Köszön- jük!  



 

SZÓKERESŐ - REJTVÉNY   
Rejtvényünkben az alábbi szavakat rejtettük el. Keresd meg mindet, 

majd a kimaradt betűket fentről lefelé haladva olvasd össze! A Heltai 

Jenő versének hiányzó sorait beküldők között egy tábla csokoládét 

sorsolunk ki. A megfejtéseket Saci néni gyűjti a cipősdobozban.  

  Fogy a fény… 
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KEMENCE KLUB 

 A tanév első Kemence Klub-

jában kenyeret sütöttünk.  

 Két kenyeret készítettünk. 

Az egyikből kifelejtettük a 

sót, mert olyan sokat nevet-

tünk, jót szórakoztunk a da-

gasztás közben. Kitaláltuk, 

hogy így is tökéletes, mert 

Nutellával így is finom lesz! 

Ibolya néni megmutatta, ho-

gyan kell dagasztani, ami a 

kenyérkészítés mozdulata. Mindenki megcsinálta ezt a mozdulatot, vagyis dagasztot-

tunk! Amíg a kenyér sült, megcsináltuk a házi feladatokat. Nagyon jó volt a szakkör 

első órája, nem hiába vártam már 4. osztályos korom óta, hogy részese legyek!  

 A kenyér hozzávalói: 60 dkg liszt, 4 dl langyos víz, 1 evőkanál só, 1 teáskanál cukor, 

3 evőkanál olaj és 7g porélesztő.  

Olasz Gergő (5.b) 

 

OSZTÁLYONKÉNT GYŰJTÖTTÜK A PAPÍRT!  

 Az iskolakezdést papírgyűjtéssel tettük mozgalmassá, hiszen két délután is vártuk 

az újságokat, kartonokat, PET-palackokat az iskolaudvarban. Az idén ugyan kevesebb 

lett az összegyűjtött hulladék, mint tavaly, de panaszkodni nincs okunk! 15 tonna került 

a konténerekbe!  



 

23. CSONGRÁD-SZENTES G-ÁT FUTÁS 

 Napsütéses szeptemberi reggelen 25 tanulóval buszoztunk át Csongrádra.  

A versenyirodában felvettük a rajtszámokat, a chipet. Novák Renáta tanár nénivel a 

gyerekek egy része visszabuszozott Szentesre, az Antal-tóhoz, mert onnan indult az 

5,8 km-es futás rajtja. A kezdő futókat elláttam jó tanácsokkal. Igazából a célba ér-

kezés a lényeg, hogy mindenki boldogan, örömmel érjen be a célba, kellemes fáradságot 

okozzon a futás.  

 A hosszabb távot futóknak később volt a rajt. Én és Ádám Olga tanár néni a 12,9 

km-es távot futottuk. A cél előtt a sok kis diákom örvendezve fogadott, hogy mindjárt 

célba érek. Ez bizony nagyon jól esett. Beérkezés után sorra vettem őket, hogy min-

denki meg van-e, rendben van-e, beért a célba. Rendben voltak, ez megnyugvással töl-

tött el. Ők az én HŐSEIM, hisz nem feltétlenül csak folyton futó, szaladó gyerekek 

teljesítették a távot! Némelyüket sikerélmény is koronázta, mert korosztályukban még 

dobogóra is állhattak.  

 DOBOGÓSAINK: 1. helyezettek: Őze Virág (8.a) (abszolút első is lett a nők közt), Őze 

Csanád (6.a) (abszolút első is lett a férfi mezőnyben); Simon Alma (6.a) és Kozák Mira 

(6.b). 2. helyezettek: Szabó Denisz (7.b), Némethy-Czakó László (6.a). 3. helyezettek: 

Magyar Zsófia (7.a), Szabó Milán, Simon Anna (8.a). 

 Kollégák eredményei: Rövidtávon: Novák Renáta 2. hely. Hosszútávon Ádám Olga 1.; 

Dósai-Molnár Szilvia (abszolút és korosztályos) 1. helyezett.  

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 

 

 


