
 

 

SZEMFÜLES 
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2020. szeptember - október 

Még süt a nap, még sütöget, 

csak reggelente van hideg, 

csak estelente kéldegél 

újra és újra föl a szél. 

Csak az éjszakák, csak azok 

hűvösek, mint a csillagok. 

(Kányádi Sándor) 
 

 
PEDAGÓGUS NAPI KITÜNTETÉSEK 

 A koronavírus terjedése miatt jú-

nius helyett szeptemberben rendezték 

meg a városi pedagógus napot, melyen 

kitüntetéseket adtak át.   

 Kiemelkedő pedagógiai munkájáért 

elismerésben részesült dr. Mokbelné 

Bacsa Éva iskolánk igazgatóhelyettese, 

aki munkájával, kutatásainak eredmé-

nyével a pedagógiai módszerek megújí-

tásán dolgozik.  

 Idén először osztották ki a refor-

mátus fenntartói Kiss Bálint-díjat, me-

lyet kimagasló, kreatív és innovatív pe-

dagógiai munkájának elismeréseként 

Almásiné Szaszkó Edit tanítónő és 

Dimákné Sebők Veronika német-mate-

matika szakos tanárnő vehetett át.  A 

díjakat Fehér Csaba lelkipásztor és  

Karikó-Tóth Tibor igazgató adta át a 

városi ünnepségen.  



CSENDESNAP 
 Szeptember első hetét csendesnappal zártuk. A hitet sokszor nehéz aktívan megélni. 

Bátran vallani kereszténységünket ma nehezebb, mint a korábbi századokban, sokan fé-

lünk érzéseinket kimutatni. A csendesnapon olyan vendégek látogattak el hozzánk, akik 

szóval, énekkel biztattak bennünket a hit igazi átélésére. A finn vendégek saját élet-

történetüket mesélték el, azt, hogyan változtatta meg Jézus saját gondolkodásukat, 

cselekedeteiket. A gyerekek három helyszínen találkoztak a vendégekkel: az udvaron 

sportoltak, a díszteremben báboztak és beszélgettek, a templomban énekeltek velük.  

 

OKTÓBERI MEGEMLÉKEZÉSEK 
 Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk. 1849-ben ezen a napon végezték ki 

Aradon a szabadságharc 13 tábornokát és Pesten Batthyány Lajost, az első felelős ma-

gyar kormány miniszterelnökét. A nemzeti gyásznapon az 5. osztályosok rádiós műsorát 

hallgattuk meg.  

Október 23-án az ’56-os hősök előtt tisztelgünk. 64 évvel 

ezelőtt pesti egyetemisták tüntettek az elnyomó rendszer 

ellen, ám a békés felvonulást fegyveresek zavarták meg. A 

diktatúra ellen fellázadt tömeg a zászlóból is kivágta a kom-

munista címert. Az ünnep jelképe ezért lett a lyukas zászló. 

Az eseményeket a 8. osztályosok idézték fel.  

 Október 31-én a reformációt ünnepeljük. Luther Márton 

Ágoston-rendi szerzetes 1514-ben ezen a napon szögezte ki a wittenbergi vártemplom 

kapujára az egyház megújítását elősegítő gondolatait. Munkásságának köszönhetően ala-

kult ki a református és az evangélikus egyház.  



KARANTÉN IDEJÉN… 

 A koronavírus tavaszi megjelenése eddig soha nem látott változásokat hozott ha-

zánkban is. Március 16-tól online térbe helyeztük a tanulást, tanítást: a tanulnivaló, a 

magyarázat, a házi feladat és a dolgozat is az iskolai honlapról megnyitható oktató por-

tálra helyeződött át. A Mottóban minden évfolyam megtalálta a maga tanulnivalóját, 

persze az egyéb internetes lehetőségeket is csúcsra járattuk ezekben a hónapokban.  

 Elmaradtak a tanulmányi és sportversenyek, az osztálykirándulások, a Tudásvásárra 

készülők nem mutathatták meg kutatásuk eredményét. Nem énekeltünk az osztályok 

versenyén, és nem jelenhetett meg a Szemfüles sem.  Nem úgy történt sem az évzárás, 

sem az évnyitás, mint ahogy szerettük volna, a hagyományaikon a ballagás megrendezése 

érdekében változtatnunk kellett. 

 Megtanultuk – újra – a helyes kézmosást, maszkkal takarjuk az arcunkat, s regge-

lente már azt is megtudjuk, mennyire égünk lázban az iskolába érkezéskor... De remél-

jük, ez a tanév – a korlátozások ellenére – már hasonlítani fog az igazi iskolára!  

 A mostani számunk tavaszi múltidéző is egyben, mert noha iskolába nem jártunk, 

mégis tettük a dolgunkat a megszokott rend szerint. Összeállításunkban a diákokat kér-

deztük a digitális oktatás előnyeiről, hátrányairól.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

„hiányzik a men-

zás fasírt”  

 

„ha elfáradtam a tanulásban, 

mozoghattam, pihenhettem” 



KEMENCE KLUB – ONLINE…  

  A karantén idején 

született egy merész 

gondolat és meginvitál-

tam a kis kemencései-

met online sütögetésre. 

Igaz térben és időben 

nem voltunk együtt, 

szívben és lélekben 

megidéztük egymást. 

Az otthonsütögetésnek 

is megvolt a maga han-

gulata, bár teljesen más, mint amikor az iskolában együtt tehetjük meg azt. Mindent a 

gyerekeknek kellett beszerezniük, aztán pedig nekiálltak a sütögetésnek, amit fázisfo-

tókon követhettünk nyomon. Készült torta, pozsonyi kifli, hernyó kifli, kókuszgolyó, lán-

gos, pogácsa, barátfüle és még sorolhatnánk. Bebizonyították a gyerekek, hogy nagyon 

kreatívan, tökéletesen serénykednek a konyhában, és szuper finomságok kerültek ki a 

szorgos kezeik közül. Egy ilyen összetartó közösséget még a koronavírus sem tudott 

attól eltántorítani, hogy együtt sütögessünk! Hála és köszönet mindenkinek, hogy a ne-

hézségek ellenére is talpon maradhatott a Kemence klub, melynek tagjai (képünkön): Tom-

csányi Péter (8.a), Kunszabó Éda (6.a), Dancsó Orsolya (7.a), Bárdi Gergő (6.b), Olasz 

Gergő (6.b) és Nagy Dániel (8.b).                                                                     Csó Jánosné  

 

SZERETETHÍD – A KARANTÉN ALATT  

 A Szeretethídnak a vírus sem tudott gátat szabni! Az 

idén a karantén ideje alatt kicsit másként valósulhatott 

meg az önként végzett segítő munka. Nem a közösség 

szolgálata került előtérbe, hanem mindenkinek a saját 

családja, közvetlen környezete.  

 Így tudtuk megmutatni hitünket: ajándék rajzkészí-

tés, ablakpucolás, virágültetés, palántálás, gazszedés, 

fűnyírás, süti készítés, állatgondozás tevékenységeibe 

kapcsolódtunk be.                                      Nagypál Julianna 



MILYEN LESZ A NYARAD? 

 A tanév utolsó hetén projekt hetet tar-

tott a 2.b osztály is. Többféle munkát is 

készítettünk. Megtanultuk, hogyan készül 

a limonádé!  
 

 

 Készítettünk papírból fagylaltot ragasztá-

sos technikával, vakáció feliratot úgy, hogy 

tükrözze benne a gyermek önmagát, majd a 

tanévzáróra makettet kértünk. Témája: Mivel 

fog telni a nyarad? Bármilyen technikát hasz-

nálhattak a gyerekek, lehetett papírt, karton 

vágni, ragasztani, hajtogatni. Nagyon szép mun-

kák születettek!                                                                                         Novák Renáta  

 
KEMÉNYKALAP ÉS KRUMPLIORR 

 A 4.-béseknek ezt a Csukás István regényt ajánlottam 

a nyárra. Arra kértem őket, az olvasási élményről alkossa-

nak lapkönyvet. Nem volt kötelező, mégis 23 csodás  

mű született 

egyedül vagy 

segítséggel. 

Bemutatásuk-

kor az olvas-

mány feldol-

gozása köny-

nyedén ment, 

sikerélményt 

nyújtott szá-

momra is. Köszönet érte!    

   Almásiné Szaszkó Edit  



SZÖSSZENETEK A KIRÁNDULÁSÁRÓL 

A tavasz kirándulásunkat pótolván a 4. b osz-

tállyal szeptember elején Ópusztaszerre ki-

rándultunk. Az ott tapasztaltak kitű-

nően kiegészítik az alsó tanulmányain-

kat. Fogalmazásórán az élményeket ír-

tuk le, íme néhány gondolat:  

  

 

  

 

 

 

 

 

„Soha nem láttam ennyire élettelennek a parkot, hisz 

egyedül voltunk az egész park területén.  Ennek elle-

nére mi aztán teljesen „belaktuk”, hisz a jókedvünktől 

zsongtak az épületek, a terek.” Almásiné Szaszkó Edit 

„Bementünk egy templomba, ahol mondtunk egy imát. Elmentünk az Oskolába, ott 

várt egy tanító úr, és tényleg rájöttünk, milyen szigorú nevelés volt abban az időben. 

Játszottunk a teke-pályán. Több házba, tanyába is benéztünk. Utána jött, amit a 

legjobban vártam, a Feszty-körkép, ami gyönyörűen ábrázolja a magyarok honfogla-

lását. Ilyen képet csak nagyon tehetségesek tudnak festeni! Ez után következett a 

vonatokon játszás. Ez zseniális volt! Nagyon szomorú lettem, amikor hazaindultunk. 

Összefoglalva ez az egész mindig benne lesz a fejemben, mert valami csodálatos 

élmény volt.”                                                                                      Dömsödi Döníz 



KONFIRMÁCIÓ 

 A Covid-19 vírus miatt életbe lépett szabályok megakadályozták, hogy a 7.-es tanu-

lóink tanúbizonyságot tehessenek református hitükről. A konfirmációt ― a szó jelen-

tése: megerősödés ― az őszre kellett halasztani, így szeptember 27-én tettek esküt az 

immár 8.-os diákjaink a nagytemplomban. A fiatalokat személyes bibliai idézettel áldotta 

meg Fehér Csaba lelkipásztor.    

 

A KONFIRMÁLTAK NÉVSORA: Ádász Szabolcs, Balog Vanda, Bánfi Ákos, Bartucz Bálint, 

Böszörményi Milán, Csendes Balázs, Csernus-Lukács László, Dancsó Nóra, Dávid Róbert 

Dávid, Fazekas Edina, György Gábor Konrád, Izbéki Simon, Jónás Lizett, Kovács Balázs, 

Kovács Izabella, Kovács Róbert, Megyeri János, Molnár Csanád, Nagy Csillag Róza, Nagy 

Dániel, Nagy Mirtill Virág, Németh Dominik, Péter Vivien, Pintér Sára, Szabó Zita, 

Szarka Zsanett, Széles Lilla, Széles Zsófia, Török Luca és Varga Máté. 

 

 
 

ISKOLÁNK A VILÁGHÁLÓN   

 Iskolánk honlapja (http://szentes.kissba-

lint.hu/joomla/) rendszeresen beszámol az is-

kolai életről, versenyekről, különböző progra-

mokról. Itt sok-sok fénykép is felidézi az ese-

ményeket, a sikereket, a közös élményeket.  

 Sok-sok írás jelenik meg rólunk a város médiafórumain is, ezekből rendszeresen te-

szünk közzé sajtószemlét. A megújult a Facebook oldalon is olvashatják a friss híreket. 

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

http://szentes.kissbalint.hu/joomla/
http://szentes.kissbalint.hu/joomla/
https://www.facebook.com/kiss.balint.reformatus.iskola


A TEREMTÉS HETE - CSALÁDI VASÁRNAP 

 A teremtés hetét, ünnepét a nagy történelmi egyházak hirdetik meg minden évben. 

2020-ban szeptember 27-e és október 4-e között ünnepeljük. A Magyarországi Egyhá-

zak Ökomenikus Tanácsa határozza meg évente változó igei üzenetét. Az idei téma: te-

remtő bizonytalanság. „A 

remény nem csal meg!” 

(Róm 5,5).  

 Az ünnepség nyitónap-

ján, szeptember 27-én 

az iskolai gyermek-isten-

tiszteleten és a záróna-

pon, október 4-én vasár-

nap a nagytemplomban is 

a teremtés történetét 

dolgoztuk fel. 

 Kiss Robin (6.a)  

 

KEDVENC MESÉM 

 A gyermekkönyvtár az idén is megemlékezett nagy mesemondónk születésnapjáról. 

Benedek Elekre gondolva hirdette meg Kedvenc mesém címmel rajzpályázatát, melyre 

160 alkotás érkezett. Ebből válogatták ki a legszebbeket és jutalmazták alkotóját.  

A 3.-4. osztályosok versenyében iskolánk diákjai remekeltek, hiszen ők hozták el a leg-

jobb helyezéseket!  

EREDMÉNYEINK: 1. Gazda Szonja (4.b) fk: Forrainé Garai-Sz. Julianna; 2. Kukovecz Sára 

(4.a) fk: Izbékiné Csige Hajnalka; 3. Gál Zselyke Bíborka (3.b) fk: Novák Renáta. Külön-

díjban részesült Szabó Kata (4.a) fk: Izbékiné Csige Hajnalka.   

 

CURIE KÉMIA 

 A tavasszal elmaradt kémiaverseny területi döntőjét az ősszel rendezték meg, me-

lyen szépen szerepeltek diákjaink. Mind a két évfolyamon, a 7.-ben és a 8.-ban is meg-

nyerték a versenyt, így az első helyen végzett Balog Vanda (8.b) és a júniusban elballa-

gott diákunk, Őze Virág. Kovács Róbert (8.a) a 2. helyen végzett. Felkészítő tanáruk 

Horvát József.  



ARANYTORKÚ TANÁRI KÓRUS 

  

 Három szentesi kórus minősítő hangversenyét rendezték meg október 10-én a re-

formátus nagytemplomban. A Szent Anna templom Szkólája és a Bárdos Lajos Vegyeskar 

mellett iskolánk tanári kórusa is fellépett. A kórusokat háromtagú zsűri figyelte, pon-

tozta, majd értékelte a tiszta énekhangot, a szólamokat és az összhangzást. Amíg a 

neves karnagyokból álló bizottság (Vajna Katalin Csokonai-díjas karnagy, a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Karnagyok Kamarakórusának vezetője, dr.Dohány Gabriella karnagy, 

a szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanára és dr.Ordas 

Péter Liszt-díjas karnagy, nyugalmazott főiskolai tanár) tanácskozásra visszavonult, a 

kórusok énektanárunk vezetésével közösen énekeltek a közönséggel. Énekkarunk a zsűri 

értékelése alapján Aranyminősítést kapott. A kórus vezetője Farkas Márta.  

 
A ZENE VILÁGNAPJA 

Október elseje a zene világnapja. Ennek ötlete Yehudi Menuhin hegedűművésztől szár-

mazik, aki még 1975-ben kezdeményezte, hogy legyen egy nap a zenéé! Magyarország is 

hamar csatlakozott a megünnepléséhez, ezen a napon számos koncert várja a zeneked-

velőket: Legyen az klasszikus vagy pop, rock vagy 

népzene, opera vagy rap. Minden évben ezen a napon 

az iskola a Kossuth térre vonul, ahol közösen éneke-

lünk, zenélünk, kicsik és nagyok egyaránt. Sajnos a 

közös ének az idén a koronavírus járvány miatt elma-

radt, de a zene világnapjáról megemlékeztünk.  



VÉRADÁS 
 Szeptemberben ismét véradás vártuk iskolánkba a szülőket, pedagógu-

sokat, 18 év feletti nagytestvéreket. A Magyar Vöröskereszt Szentes-Csongrád területi 

szervezete együttműködve a Dr.Bugyi István Kórház Vérellátó Osztállyal a tornaszobá-

ban rendezte be alkalmi véradói állomását. A vírushelyzet ellenére 20 véradó jött el 

hívásunkra, akik ezzel a tettükkel 60 betegen tudtak segíteni. Köszönet érte!  
 

A PÁL UTCAI FIÚK 

  A regény otthoni feldolgozását vállalta a Reformá-

tus Pedagógiai Intézet tehetséggondozó csoportja 

Nagypál Julianna irányításával. A diákok a tavaszi ka-

rantén tanulás ideje alatt olvasták Molnár Ferenc nagy-

sikerű munkáját, így annak feldolgozása is már az online 

térben történt. Otthon készítették el lapbookot, mely-

ben bemutatják a Nemecsek, Boka és a vörösingesek 

küzdelmét.  

Képünkön Kiss Robin (6.a) munkájával.  
 

 

KÁRPÁT-MEDENCEI KÉMIAVERSENY 

 31. alkalommal rendezték meg a Hevesy Györgyről elnevezett kémiaversenyt, mely-

nek megyei fordulóját tavasz helyett most rendezték meg. Kovács Róbert (8.a) az első, 

Balog Vanda (8.b) a 3. helyen végzett. Júniusban elballagott diákunk, Bartha Levente 

az első helyen zárta a versenyt. Az országos döntőt október végén tartják online, ide 

Kovács Róbert és Bartha Levente jutott be. Felkészítő tanáruk: Horvát József.  

 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

Az őszi szünet 2020. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap október 22. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2. hétfő. 

B héttel kezdünk.   

A téli szünet december 21-től 2021. január 1-jéig tart. Az utolsó tanítási nap 

december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő). Az első 

félév 2021. január 22- ig, péntekig tart.  



REJTVÉNY  

 Alábbi rejtvényünkben az őszhöz kapcsolódó két szót kell megtalálnod! 

Fejtsd meg a rejtvényt, majd a számozott négyzetbe írt betűkből állítsd 

össze a másik keresett szót! A megfejtéseket (névvel, osztállyal ellátva) 

Saci néni gyűjti a cipősdobozba. Jutalom egy tábla csokoládé!  

 

1.        9         

2.      3       6    

3              11   

4.       1          7 

5.   4    10           

6.       8          

7.   5             

8.               12  

9.     2           

 

 1. Vonós hangszer, gordon 

 2. Horgony 

 3. Fondorlat, ravaszság 

 4. Mátyás király udvari költője 

 5. Az első ember a világűrben 

 6. Motring, fonalköteg 

 7. A tinóru-félék családjába tartozó ízletes erdei gomba 

 8. Vegyész, a gyufa feltalálója 

 9. Füves puszta a trópusi éghajlaton 



ROZSDAMARÓ 

 Igazán jó hangulatban telt 

el az az óra, amit a gyerekek 

a szegedi Rozsdamaró 

együttessel töltöttek az ud-

varon. A népzenei órán a mu-

zsika mellett a népi hang-

szereket is megismerhet-

ték, és akinek kedve volt, 

akár táncra is perdülhetett.  

 

TÚRA A BÖRZSÖNYBEN 

 Túránkat a lenyűgöző szépségű Csarna-völgyében kezdtük. Itt a szebb időket is meg-

élt kisvasút nyomvo-

nalát követtük egé-

szen a Hamuházig. 

Majd felkaptattunk 

az Észak-Börzsöny 

egyik legszebb gerin-

cére, ahonnan számos 

káprázatos panorámát 

nyújtó kilátóhelyen 

megállva készítettünk 

páratlan szépségű 

fényképet erről a cso-

dálatos helyről. 

              Pólya Sándor 

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 500 példányban 

 

 


