
 

 

SZEMFÜLES 
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

2021. szeptember - október 

 

Őszi mondóka 

Zizzen, libben, toporog az ősz, 

csosszan, csisszen, vacakol az csősz.  

Pakkot, makkot varázsol az ősz, 

Szőlőt, szilvát őrizget a csősz. 

Zizzen, libben, toporog az csősz,  

csosszan, csisszen, vacakol az ősz.  

/Weil-Jákob Márta/ 

 

ALAPKŐLETÉTEL 

A Szentesi Nagytemplomi 

Egyházközség iskolánkkal 

együtt óvodát és bölcsödét 

épít a Kiss Bálint utcai 

Imaház mögötti telken. Az 

épületben 3 óvodai és 2 

bölcsödei csoportszoba kap 

majd helyet, összesen 89 

kisgyermek befogadására 

lesz alkalmas. Az intézmény 

alapkövét október 17-én 

ünnepélyes keretek között 

helyezték el. 



OKTÓBERI MEGEMLÉKEZÉSEK 
Az 5. osztályosok műsorával emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. 1849. október 6-án 

végzeték ki a szabadságharcban harcoló 13 tábornokot és Pesten gr. Batthyány Lajos 

miniszterelnököt.  

1956. október 23-án lelkes egyetemisták kezdeményezésére 

felvonulásra hívták a budapestieket. A békés tüntetést hama-

rosan fegyverropogás zavarta meg, az elnyomó kommunista ha-

talom a tömegbe lövetett, így forradalom tört ki a nap végére. 

A zászlóból ekkor vágták ki a kommunista címert, a forradalom 

és szabadságharc jelképe így lett a lyukas zászló. A hősökre a 

8. osztályosok műsorával és mécsesgyújtással emlékeztünk. 

A reformáció emléknapja október 31-én van. Ezen a napon, 1517-ben ezen a napon hívta 

fel az emberek figyelmét Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes az egyházon belüli 

visszásságokra. Nézetei – bár pórbálták betiltani – hamar támogatókra talált, így gyor-

san terjedni kezdett. A reformoknak köszönhetően jöttek létre a protestáns egyházak.  

 

A TEREMTÉS HETE 

A magyarországi keresztyének idén szeptember 26. és október 3. között ünneplik a 

Teremtés hetét. A kezdeményezéssel a teremtett világ védelmének és az emberi fele-

lősségvállalás fontosságára hívják fel a figyelmet 2009 óta.  

Diákjaink műsorukban megemlékeztek a teremtés napjairól és a létfontosságú vízről. 

A kivetítőn néhány általuk megfogalmazott jó tanács volt olvasható a környezetünk vé-

delmével kapcsolatban: Légy környezettudatos! Ha otthon nem szemetelsz, akkor az is-

kolában és máshol se tedd! Vigyázz a környezetedre! Szedd össze magad és mások után 

is a szemetet! Ne 

folyasd feleslege-

sen a vizet! Ne 

tépkedd a növé-

nyek leveleit, 

mert oxigént ter-

melnek nekünk! 

Ne okozz kárt 

 a természetben! 

Gyűjtsd szelektí-

ven a szemetet! 

    

Nagypál Julianna 



KÖZLEKEDJ!  

Iskolánk két csapata, egy 7. egy 8. osztá-

lyos is részt vett a HRSE által szervezett 

közlekedésbiztonsági vetélkedőn. Elsőse-

gély, KRESZ ügyességi kerékpáros akadály-

pálya volt a feladatok között. Iskolánk csa-

patai kitűnően vették az akadályokat és több 

helyezést is hoztak iskolánknak.  

Egyéniben a lányok között Törőcsik Laura 

(7.b) 2., a fiúk között Őze Csanád 2. (8.a), 

Losonczi Bence (7. b) 3. helyezést ért el.  

A 7.-es a 2., a 8.-os csapatunk 1. lett. Diák-

jaink hozták el a legtöbb eredményt! A csa-

patok további tagjai: Bakó Gergő (7. a), Piti 

Péter Pál (7.a), Pintér Zoltán (7.a), vala-

mint Boros Anna (8. b), Szalai Sára (8.b), 

Garai Gergő (8. b) és Nagy Péter (8.b).  

 
SPECIÁLIS OLIMPIA  

Iskolánk is egyik helyszíne volt a 

speciális olimpia versenyeinek, amit au-

gusztus végén rendeztek meg városunk-

ban. A MATP mozgásélmény volt az a 

versenyszám, melyen iskolánk tanulói, 

mint önkéntesek segítették a fogyaték-

kal élő versenyzőket. A versenyszámok 

számunkra egyszerűnek tűnő feladatok 

voltak, de a versenyzők bizony sokat ké-

szültek a megmérettetésre. Jó érzéssel 

töltött el minket, hogy segíthettünk, 

együtt örülhettünk, tapsolhattunk a 

versenyzőkkel. Egy más szemüveggel tekintettünk erre a jeles napra. 



HOMOKBUCKÁK KÖZÖTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

Szeptember 7-én az osztályunk kirándulásra ment Kecskemétre. Velünk tartott a 

3.b osztály is.  Az első programunkat a fülöpházi homokbuckáknál töltöttük. 

Egy túravezetőtől sok érdekes történetet tudtunk meg. Megismertük az ott élő 

állatokat. pl. sisakos sáskát, és növényeket, így a báránypirosítót. Élményeinket 

fotóban örökítettük meg.                                Varga Flórián 4.b 
 

Megérkeztünk a kiskunsági nemzeti parkba. Ott egy idegenvezető várt minket. A nemzeti park hasonlít 

egy sivataghoz. Tele van homokbuckákkal, amit benőtt a növényzet. Sok védett faj él., pl. báránypirosító. 

Volt egy olyan homokbucka, ami mozgott. Természetesen nagyon lassan, kb. 30 év alatt mozdult párt 

métert. A túrában csak egy rossz dolog volt, az átoktüske. Az egy kicsi szúrós golyó. Utána elmentünk a 

hangszermúzeumba, ahol sok érdekes hangszert ismertünk meg. A legvégén még egy koncertet is csinál-

tunk. Utána elmentünk fagyizni, jó nagy adagot adtak!                                                          Szabó Máté 4.b 

Az első helyszínünk a kiskunsági ho-

mokbuckák voltak, azok nagyon tet-

szettek. Láttunk sok szép fát és 

bokrot. A homokbuckáról majdnem 

legurultam. A második állomás a já-

tékmúzeum volt, ahol ki lehetett 

próbálni a játékokat. A harmadik 

megálló a hangszermúzeum volt, ott 

én kipróbáltam a skótdudát. 

                                Kunszabó Zorka 

 

Már nagyon vártam a kirándulást. 

A második állomás a játékmúzeum 

volt, persze sokan azt hitték, 

hogy játszóházba megyünk. Sok 

érdekes játékot láttunk, és volt 

egy elég ijesztő hasbeszélő bábú 

is. A hangszermúzeum követke-

zett. Sok hangszert kipróbálhat-

tunk. pl. zongora és citera. Sok 

élményt, tudást és fotót vittünk 

haza.               Túri Teodóra 



A ZENE VILÁGNAPJA 
Október elseje az idősek világnapja mellett a zene vi-

lágnapja is. A zene ünnepén iskolánk tanulóival újra ösz-

szegyűltünk a Kossuth téren, hogy közös énekléssel ünne-

peljünk. A déli harangszó és a bevezető szavak után Dras-

kóczy Lídia Áldást, békességet kánonjával köszöntöttük 

egymást és a hallgatóinkat. Négy dal eléneklése után a 

megszokott rend szerint, viszont a közös énekléstől fel-

töltődve folytatódott a nap.                                       FM 

 

KERÉKPÁR ÉS KÜRTŐSKALÁCS 
Szeptemberi nyári melegben kerékpárral indult útnak a 7. évfolyam a Körös-torokba. 

Szikrázó napsütésben, a langyos Tiszában a lábunkat is megmostuk, a homokos parton 

fiúk-lányok együtt fociztak, röplabdáztak. Az ebédünket magunk készítettük, kürtőska-

lácsot sütöttünk parázs felett a Belváros öreg halászházainak egyikében. Az ügyesebbek 

maguk tekerték fel a tésztát a sütőre, a bizonytalanok segítséget tudtak kérni. S míg 

néhány sütögettek, a többiek különböző népi játékokat próbálhattak ki. Volt tobozdo-

bás, lengő teke, halászás és több fából készült ügyességi játék is. A játék után felkere-

kedtünk és fáradtan hazatekertünk.  



ELSŐS ÁTVÁLTOZÁSOK… 
Az 1.b osztály a magyar népmese napján Mesefalvába 

utazott, régies fejfedőkben léptek be a Pletykás asszonyok 

című mesébe. Vidáman telt ez a rendhagyó óra, melynek 

végén zenés mulatságot is rendeztek, ezzel zárták a vidám 

történetet.  

Az állatok világnapja alkalmából az osztály katicákká vál-

tozott, a gyerekek piros felsőbe öltöztek, és mindenki ra-

gasztott a másik hátára 7 pöttyet. Sokat tanultak közben a 

hasznos rovarokról, 

köztük bogarakról. 

Megbeszélték testfel-

építésüket, énekeltek, 

verset mondtak, mesét 

hallgattak, és előkerül-

tek a kedvenc plüss ál-

latkák is. Október 13-

án csapatépítő kirándu-

láson jártak a székku-

tasi Rostás-tanyán.  

 
ALMÁSKERTI DÉLUTÁN  

Az 5.a osztály szep-

tember 10-én a fábián-

sebestyéni Almáskert 

Vendégházban töltötte 

a péntek délutánt. Bati-

kolt osztálypóló készült, 

közben a kemencében 

sült a kenyérlángos. Aki-

nek melege volt, pan-

csolhatott a medencé-

ben. A vidám délután 

számháborúval zárult.  



ELSŐSEGÉLYVIZSGA 

A nyolcadikosok még a modulhéten vettek részt az elsősegélyórákon, ahol Négyesi 

Judit tanárnő és Barna Péter mentőápoló segítségével sajátították el az alapvető élet-

mentési ismereteket. Mentőtisztek és a Vöröskereszt munkatársai előtt október 11-én 

vizsgáztak a díszteremben, ahol mind a 41-en sikeresen mutatták be – többek között – 

az újraélesztést.  

 
DUPLA KIRÁNDULÁS  

A mórahalmi Ezer év parkja pályázatán ingyenes belépőt nyertünk a parkba. Megis-

merkedtünk országunk ezer évének nevezetes épületeivel a makettek segítségével, ve-

zetőnk remek történetei és vetítése által. A bivalyrezervátumban is megálltunk, ahol 

nagy élmény volt látnunk, hogyan tisztogatja az anya az újszülött borját, hogyan hívja a 

borjú az anyját.  

Második kirándu-

lásunkról csak a szo-

babeosztást tudtuk, 

de induláskor a lepel 

legördült: a kunok 

földjére utaztunk. A 

szemerkélő esőben 

kerestük meg Csukás 

István emlékházát, 

hisz Kisújszálláson 

voltunk. A következő 

napokban a város 

Csukás-emlékeit is 

megnéztük. Nagy él-

mény volt Karcag határában a Zádor híd. A pusztában áll, a szántóföldek között, aminek 

mintájára épült a Kilenclyukú híd. Kenderesen a Horty-emlékhelyekkel is megismerked-

tünk. A Kivilágos-kivirradtig fesztiválon feltöltöttük cukorkészleteinket, buliztunk az 

esti Ladánybene27 koncerten, szórakoztunk a Süsü-játszótéren, éjszaka fociztunk, de 

aludtunk is! Vasárnap megállapítottuk, hogy a református templom nagyon hasonlít a 

szentesire. A Jermy Gusztáv természetrajzi szertármúzeum pedig rengeteg érdekes-

séggel várt minket.                                                                                    Farkas Márta 



ÁTFUTÁS A GÁTON 

Szeptember 18-án került megrendezésre a g-Át futás Szentes-Csongrád között. Re-

mek időnk volt, bár a szél éppen szembe fújt, és nem is kicsit. Iskolánkból 9 tanuló vett 

részt és kiválóan teljesítette a 7,5 km-es távot. 6 tanuló dobogóra futott fel. 

EREDMÉNYEK: Abszolút 3., korcsoport 1.: Némethy-Czakó László (8.a); 1. Szabó Milán 

(5.b), 1. Szalai Sára (8.b), 1. Kálmán Kamilla (7.a), 1. Szabó Liza (5. a), 2. Szabó Kata 

(5. a), 4. Őze Csanád (8.a), 5. Borbás Amand (8.b). Abszolút és Korosztályos 1. Dósai-

Molnár Szilvia. Madarász Iván (4.a) is sikeresen teljesítette a távot.  

 
PAPÍRGYŰJTÉS  

Szeptember 27-28-án 

újra megmozdult az egész is-

kola, hiszen mázsaszámra 

hozták a gyerekek és a szü-

leik az összegyűjtött papírt. 

Összesen 14268 kg papírt 

gyűjtöttünk a nagy sárga 

konténerekbe, a legtöbbet a 

7.a osztály, 1996 kg-ot. Őket 

a 7.b 1906 kg-mal, a 8.a 1786 

kg-mal, az 5.b 1528 kg-mal, a 

6.a pedig 1255 kg-mal követi.  



KÍSÉRLETEK A LABORBAN 

Laboratóriumi fog-

lalkozáson vettek 

részt a 8.a osztály 

tanulói a csongrádi 

Batsányi János 

Gimnáziumban ok-

tóber 1-jén. Két 10 

fős csoportra osz-

tottak bennünket: 

az egyik csapat fi-

zikai méréseket és 

biológia teszteket, 

a másik kémiai és 

fizikai kísérlete-

ket végzett. Két hatalmas diáklaboratóriumban jártunk, ahol párokban végeztük el a kü-

lönböző feladatokat. Előállítottunk csapadékot, készítettünk almabort, megtudhattuk, 

mire képes a légnyomás és persze még sok más izgalmas kérdésre is választ kaptunk. 

Egy remek napot tölthettünk el a BJG-ben.                                       Szarka Nándor (8.a) 

 

HANGSZERT A KÉZBE! 
Színesnek ígérkező zenés programokon vett részt októberben az 5. és 6. évfolyam a 

mindszenti Keller Lajos Művelődési Házban. A gyerekek hangszereket próbálhattak ki, 

többek között dobot, gitárt, ukulelét, balalajkát, kobozt, szintetizátort, elektromos 

zongorát, és egy keverőpult is a rendelkezésükre állt. A gyerekek élvezettel próbálgat-

ták megszólaltatni a hangszereket, sajnos intstrukciók és segítség nélkül. Az előadások 

a csoportoknak kü-

lönbözőek voltak, az 

5.b-sek örömzenéje 

volt a legélvezete-

sebb. A programon 

a gyerekek ingyen 

vehettek részt, az 

utazást egy pályá-

zat biztosította.  

 

(Képünkön a 6.a osztály.) 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100001763045191&attachment_id=1208683049645094&message_id=mid.%24cAAAAABZ9ucuCoMqN_V8b4UzUPbus
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100001763045191&attachment_id=1208683049645094&message_id=mid.%24cAAAAABZ9ucuCoMqN_V8b4UzUPbus


ÖKOPOLI 
Október 10-én volt a Legrand-Ökopoli-vetélkedő, melyen iskolánk is részt vett a többi 

szentesi általános iskolával együtt. Minden csapat 50-50 főből állt, a 4. -től a 8. osztá-

lyig. A szigetnek nevezett állomáspontokon 3-3 feladatot kellett teljesíteni a gyerekek-

nek. Ez egy olyan tudáspróba volt, mellyel összemérhettük a környezettudatossággal 

kapcsolatos ismereteinket. Voltak könnyebb és nehezebb feladatok, nekem a csúzlis fel-

adat tetszett a legjobban. Iskolánk csapat a IV. helyen zárta a vetélkedőt.  

Törőcsik Laura (7.b)  

 

KETTŐBÉS ORSZÁGJÁRÁS 

Hol jártunk a nyáron? Az első napon lerajzoltuk, a Kajlás térképen megkerestük, az-

után pedig útnak eredtünk, hogy meg is nézzük ki merre töltötte a szünetet! Szarvasra, 

a Minimagyarországba kirándultunk!  

A Holt-Körös felől közelítettük meg a helyszínt. A kalandos vízitúrán olyan helyekre 

is eveztünk, ahol közülünk még senki sem járt. Kikötés után átsétáltunk a parkon, majd 

a makettek között felfedező túrára indultunk. A Szegedi Dóm előtt hálát adtunk, hogy 

újra együtt lehetünk, a kecskeméti Cifrapalotánál énekeltünk, majd a Duna és a Tisza 

feletti hídon is átsétáltunk. Vonattal bejártuk kicsi hazánk zegzugát. Országjáró csiz-

mánkat szögre akasztva, a történelmi játszótéren pihentük ki az út fáradalmait.  



KEMENCE KLUB 

Megnyitotta kapuját az idei tanév első Ke-

mence klubja. Jó volt két év után újra, így együtt 

sütögetni. Nagy izgalommal várták a gyerekek, 

hisz két tag kivételével, teljesen kicserélődött a 

csapat: kirepültek az „öreg diákok” és helyükre 

jöttek a „kicsik”. Az idén újítunk is, mindent elké-

szítünk gluténmentes változatban is egyik kis paj-

tásunk ételallergiája miatt.  Körültekintően, külön 

hozzávalókból, külön asztalon készítheti el velünk 

a gluténmentes süteményeket. Ez lehetőséget ad a többieknek is arra, hogy rálátást 

kapjanak a speciális diétát követők étrendjére. A kelt tészta készítésével ismerkedtek 

meg, a dagasztás alapjaival, aztán mindenki kipróbálta, milyen jó is a tésztát megdol-

gozni. Elsőre csodás békebeli kiflik születtek a szorgos kezeik által!              Csó Jánosné  

 
BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA 

A Dr. Papp László Birkózó Egyesület 

rendezhette meg a kelet-magyaror-

szági régió diákolimpiáját. A ver-

senyre 177 induló mérlegelt, diák I 

és diák II. korosztályban. A verseny 

tétje a döntőbe jutás volt, a gyere-

kek az egész nyáron készültek a 

megmérettetésre, volt, aki egymás 

után négy edzőtáborban is részt vett. Ennek köszönhetően 7 érmet is nyertek verseny-

zőink, így ők ott lehetnek a döntőben. Az iskolából Nagy Dávid (5.b) a 2.; Dóczi Gergő 

(5.b) a 3. helyen végzett. Mata Ferenc (6.b) kezdő versenyzőként még nem ért el ered-

ményt, de maximális erőbedobással küzdött.                                        Mazula Erik edző  

 
A SEGÍTSÉG A VÉRÜNKBEN VAN! Ismét véradásra hívta és várta a Vöröskereszt 

helyi szervezete és a Vérközpont iskolánkba a 18 év feletti véradókat. Szeptember kö-

zepén 23-an nyújtották karjukat, hogy vérükkel másokon tudjanak segíteni. Köszönjük 

nekik! Tavasszal újra várjuk iskolánkba a segíteni tudókat.  



AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

Az őszi szünet 2020. október 25-tól október 29-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap október 22. péntek, a szünet utáni első tanítási nap november 2. kedd. B 

héttel kezdünk.  

A téli szünet december 22-től december 31-ig tart. Az utolsó tanítási nap dec-

ember 17. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). December 

20-án és 21-én igazgatói szünet lesz. Az első félév 2022. január 21- ig, péntekig tart.  

 

SALGÓ VÁRÁBAN 
Ezen a szombaton 

csodaszép élményekben 

volt részünk, a szlovák 

határ közelében kirán-

dultunk. Alig indultunk 

el és máris egy alagút 

tűnt fel a messzeség-

ben, amelyet a helyiek 

„Dunel”-nek hívnak. Na-

gyon izgalmas volt át-

kelni a sötétségben. Ezt 

követően egy jó kis kaptató után elértük a Boszorkány-sziklákat. A félelmetes szikla-

szirtekről pompás panoráma tárult elénk. Innen a Salgó várába vezetett az utunk. Az ősi 

falak között fogyasztottuk el a hátizsákban magunkkal hozott ebédünket. Salgóbányán 

tisztelegtünk Zenthe Ferenc emlékének és lefotóztuk a szülőháza előtt álló szobrát is. 

Az ösvény egy káprázatosan szép bányatóhoz majd az elhagyott kőbányákhoz vezetett. 

Végül megérkeztünk Somoskőre, ahol egy újabb vár várt reánk. Sőt, lehetőségünk volt 

átmenni Szlovákiába és megnézhettük a Bazaltorgonákat is.                       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 

 

 


