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A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

diákújságja 

  2022. lombhullató 

 

Őszi erdő 

 

Kopaszok a fák, a bokrok 

Erdő, erdő, hol a lombod? 

Kopasz erdő kopasz fája 

Szomorúan felel rája: 

-Nemsokára itt a tél, 

Lombomat viszi a szél. 

/Weöres Sándor/ 

KISS BÁLINT EMLÉKÉV 
Ebben a tanévben dupla évfordulót ünnepel intézményünk: névadónk, Kiss Bálint 250 

évvel ezelőtt született, valamint éppen 30 éve indult újra az épületben a református 

oktatás. Ezt jelképezi az iskola 

főbejárata fölött látható molinó. 

A Kiss Bálint Emlékévet októ-

ber 24-én nyitottuk meg egy em-

lékfa ültetésével. A Református 

Tananyagfejlesztő Csoport aján-

dékozta meg iskolánkat ezzel a 

platánfa csemetével, köszönet-

képpen a református oktatás te-

rén végzett fejlesztő munkán-

kért, a versenyeken, rendezvé-

nyeken való aktív közreműködésünkért. 

A facsemetét Fehér Csaba lelkipásztor áldotta meg, az ünnepi hangulatot az intéz-

mény tanári kórusának szolgálata, valamint az iskola tanulóinak közös éneke emelte. 



30 ÉVE A KÖZOKTATÁSBAN 

A Tiszántúli Református Egyházkerület 2022. évi 

Egyházkerületi Közgyűlésének ünnepi napirendi pont-

jaként került sor az Egyházkerületi Oktatási díjak át-

adására. Nagy örömünkre ebben az évben vehette át 

Dr. Mokbelné dr. Bacsa Éva a református közneve-

lésben hosszú időn keresztül végzett kiemelkedő te-

vékenységéért a Pedagógiai díjat. Az elismerést a deb-

receni Református Nagytemplomban dr. Fekete Ká-

roly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 

adta át. Iskolánk címzetes igazgatóhelyettes asszo-

nyának ezúton is gratulálunk és köszönjük az iskoláért 

végzett magas színvonalú munkáját!  

 
OKTÓBERI ÜNNEPEINK 

Nemzeti emléknap október 6-a. Az 1848-49-es szabadságharcot követően ezen a 

napon Aradon kivégezték a magyar hadsereg 13 tábornokát, Pesten pedig az első felelős 

miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost. A szabadságért küzdő hősök alakját az 5. osz-

tályosok rádiós megemlékezésben idézték fel.  

Történelmünk másik 

nagy szabadságharca 

1956 őszén volt. Akkor a 

szovjet hatalom ellen 

küzdöttek a bátrak, 

szembe szállva tankok-

kal, gépfegyverekkel. 

Hitték, hogy küzdelmük 

és áldozatuk nem lesz hi-

ábavaló. A többszörös 

túlerővel szemben azon-

ban alulmaradtak. 1956 

novembere után a megtorlás kegyetlen volt, ezreket végeztek ki, vagy kerültek bör-

tönbe, munkatárborba. Aki tudott, külföldre menekült. Az 56-os eseményeket a 8. osz-

tályosok mutatták be ünnepi műsorukban.  



A REFORMÁCIÓ HETE 

Minden év október 31-én ünnepeljük a reformáció ünnepét, megemlékezve arról, hogy 

Luther Márton 1517-ben ezen a napon tűzte ki a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 

tételét. Ezzel az egyház megújulását és annak az eredeti formára való visszaállítását 

(reformálását) kívánta előmozdítani.  

Iskolánk és gyülekezetünk a reformáció hetében számos programmal tette élővé és 

láthatóvá az ünnepet. A díszteremben esténként előadásokat hallhattunk a reformáció 

alapigazságairól: Sola scriptura (egyedül a Szentírás), sola fide (egyedül hit által), sola 

gratia (egyedül kegyelemből), solus Christus (egyedül Krisztus) és soli Deo gloria (egye-

dül Istené a dicsőség). Az „öt sola” dalban is felcsendült, amikor a Kiss Bálint Emlékév 

megnyitó rendezvényén, faültetés keretében, iskolánk összes diákjával közösen énekel-

tük az erről szóló éneket. Az evangélikus templomban hangverseny volt a reformáció 

tiszteletére, ahol iskolánk tanári énekkara a Szent Anna templom Szkólájával szolgált 

közösen.  

Reformációi emlékfutást rendeztünk a város óvodásai és iskolánk diákjai számára 

1517 m lefutásával. Aki hosszabb távban (15170 m) gondolkodott, a reformációi emlék-

túrán Csongrádról gyalogolhatott haza. Az iskolai reformációi istentiszteleten hagyo-

mányainkhoz híven fogadalmat tettek új pedagógusaink és tanítványaink. „Ha fogadalmat 

teszel Istennek, teljesítsd, amit megfogadtál!” /Prédikátor könyve 5,3/ 

Nyíri Dániel 

 

A ZENE VILÁGNAPJA 

 Hagyományainkhoz híven az idén is együtt énekelt az iskola a zenei világnap alkalmá-

ból a Kossuth téren. Egymást köszöntöttük Draskóczy Lídia Áldást békességet dallamá-

val. Az összetartozásunkat erősítettük az alsós tanítók által átírt Grund-dallal és Bolyki 

András Sulidal című dalával. A reformációra készülve Vízi István kánonját is elénekeltük.  



A SEGÍTSÉG A VÉRÜNKBEN VAN!  

Iskolánk ősszel ismét megrendezte a Vöröskereszt helyi szervezetével és a Véradó 

állomással közösen a „Kiss Bálintos véradást”. A felhívásunkra 19-en jelentkeztek, szülők 

és tanárok együtt nyújtották karjukat. Horvát József tanár úr ezen a napon lett  

50-szeres véradó, így őt külön emléklappal is köszöntötték. Találkozzunk tavasszal újra!  

 

GIMNAZISTÁK ELŐADÁSA 

A modulhét utolsó napján a Horváth Mihály Gimnázium 10. D osztálya szerepelt isko-

lánkban Szebeni Zoltán vezetésével. A délelőtt során az alsó tagozatosoknak egy mese-

játékot a tornateremben, a felsősöknek az október 23-i megemlékezésekhez kapcsoló-

dóan egy szentesi forradalmár, Brusznyai Árpád életét mutatták be nagy sikerrel.  

 

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 

A 7. és 8. évfolyam tanulói számára meghirdetett versenyeken tanulóink szép szám-

mal vettek részt. Az alábbi eredmények születtek:  

ANGOL NYELV: Vigh-Molnár Rudolf (8.b) 1. hely. (Felkészítő: Berente-Dosztál Diána). 

7. évfolyam: Szepesi Sándor Mór (7.a) 1. hely. (Felkészítő: Putnoki-Nagy Ágnes). NÉMET 

NYELV: György Nimród András (8.b) 1. hely; Harkai Csanád (8.b) 3. hely. 7. évfolyam: 

Mata Ferenc (7.b) 3. hely. (Felkészítő: Dimákné Sebők Veronika). MAGYAR IRODALOM – 

SZÖVEGÉRTÉS: Risai Fanni (8.a) 2. hely. (Felkészítő: Vanó Éva). MATEMATIKA: Losonczi 

Bence (8.b) 1. hely. (Felkészítő: Baráthné Stefancsik Katalin). SZERETEK GONDOLKODNI: 

Törőcsik Laura (8.b) 2. hely; Sípos Adél (7.a) 2. hely. (Felkészítő: Horvát József). 



A SZEBB KÖRNYEZETÜNKÉRT 

Október 21-én az osztá-

lyunkkal részt vettünk a vá-

rosi hulladékgyűjtési akció-

ban. A szervezők biztosítot-

ták a gumikesztyűket és a 

zsákokat, mi pedig a munka-

erőt. A gyerekek nagyon lel-

kesek voltak, versenyeztek, 

hogy ki gyűjt többet. Nagyon 

jó érzéssel töltött el minket, 

amikor a végén megkérdez-

ték: „Ugye máskor is csiná-

lunk ilyet?”           (2. a osztály) 

 

A BATSÁNYI LABORJÁBAN 

Szeptember 9-én, rendhagyó 

laborfoglalkozásokon vettek részt 

a csongrádi Batsányi János Gimná-

zium és Kollégiumban iskolánk nyol-

cadik évfolyamos tanulói.  

Ezúttal fizikai és biológiai tu-

dományokba nyertünk betekintést, 

vehettünk részt a kísérletek-

ben. Fizikából az elektromosság 

témakörét jártuk be, pl. citrommal 

működtettünk egy számológé-

pet. Biológiából az erjedés folya-

matával, élesztőgombákkal ismer-

kedtünk meg, almabort, kelt tész-

tát készítettünk, továbbá a vért, a 

bőrt stb. mikroszkóppal vizsgáltuk 

meg.  

Élményekkel gazdagon tértünk haza! Köszönjük a lehetőséget!  



RAJZBAN A NÉPMESE ÉS A VERS 

A gyermekkönyvtár Benedek Elek, a nagy mesemondó születésnapján ismét megren-

dezte a Magyar Népmese Napját. A programhoz kapcsolódó rajzversenyen Szénási Ta-

mara (1.a) 1.; Bánfi Alíz (2.a) 1.; Remzső Hanga 

(2.a) 2. és Rajos Hanna (2.b) 2. helyezést ért el. 

Felkészítőjük: Haller Andrea, Izbékiné Csige Haj-

nalka és Forrainé Garai-Sz. Julianna.  

A Fábiánsebestyéni általános iskola Petőfi Sán-

dor emlékév alkalmából költőnk népszerű versei-

nek illusztrálására kérte fel a gyerekeket. A be-

küldött alkotásokon, melyek az iskola aulájában te-

kinthetők meg, találkozhatunk Arany Lacival és 

Morzsa kutyával is. Díjazottjaink az 1-2. osztályos 

kategóriában: 1. helyezett Bánfi Alíz (2.a) és 3. 

helyezett Remzső Hanga (2.a). (képünkön) Felkészítőjük: Izbékiné Csige Hajnalka.  

 
DEBRECENBEN VERSENYEZTEK  

 Országos ta-

nulmányi versenyt 

hirdetett a deb-

receni Kölcsey 

Ferenc Reformá-

tus Általános Is-

kola. Az immár 

24. alkalommal 

megrendezett 

megmérettetésre 

29 iskola jelent-

kezett 12 kategó-

riában, iskolánk-

ból 23-an indultak. EREDMÉNYEINK: ANYANYELV: Magyar Zsófi (3.a), Sipos Gréta (4.a) és 

Kardos Emma (4.a) 3. hely. RAJZ: Hatos-Szekander Sára (4.a) 1. hely. ANGOL NYELV: 

Ágoston Ádám (6.a) és Nagy Dávid (6.b) 1. hely. NÉMET NYELV: Harkai Csanád (8.b) és 

György Nimród András (8.b) 2. hely. MATEMATIKA: Losonczi Bence (8.b) 2. hely. 



A BOLYAI DÖNTŐJÉBEN 
Iskolánk 2 csapattal vett részt a Bolyai matematika verseny megyei fordulójában. 

Az 5.a osztály KissB 5.5 nevű csapata a népes mezőnyben a 24. helyezést érte el. A 

csapat tagjai: Buleca Dorka, Kérdő Lia, Tarján Mira és Szili Tamás. A 8.-osok KBR^2 

csapatnévvel a 3. helyezést érték el, mellyel jogot szereztek az országos fordulón való 

részvétélre. A csapat tagjai: Fazekas Réka, Kálmán Kamilla, Losonczi Bence és Vigh-

Molnár Rudolf. Felkészítők: Urbancsokné Tóth Ildikó és Baráthné Stefancsik Katalin.  

 
TANÓRA A VADASPARKBAN 

A teremtés ünnepe és az állatok világnapja alkalmából a Szegedi Vadasparkban járt 

a 4.a és 4.b osztály. Firenzében, egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia 

keretén belül merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Azért lett október 

4-e a kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának emléknapja is.  

 

Környezetismeretből tanult ismereteinket bővítettük az állatkert zoopedagógusa ál-

tal vezetett Zoosuli foglalkozáson. Részt vettünk a pingvinek látványetetésén, megetet-

tük a gyűrűs farkú makikat, megfigyeltük természetes ellenségüket, a madagaszkári ci-

betmacskafélék családjába tartozó fosszákat. Tapasztalataink, élményeink jó alapot je-

lentettek az őszi projekthét tananyagához, melynek a „Fenntarthatóság – barátaink az 

állatok” címet adtuk.                                                                                                  NYD 



MEDVE MATEK GO!  

Az idén iskolánkból 6 lelkes csapat vágott bele a több kilométeres gyaloglással járó, 

gondolkodtató matematikai feladatokkal nehezített túrának. Az ötödikeseknek ez volt 

az első ilyen megmérettetésük, a nyolcadikosok viszont rutinos „rókaként” bolyongtak a 

Széchenyi ligetben. Az országos szintű, egyfordulós verseny végén regionális (Dél-Al-

föld) rangsort állítottak fel a szervezők, melyen „kismedve” kategóriában (7-8. osztály) 

Losonczi Bence, Vigh-Molnár Rudolf és György Nimród első helyezést ért el! További 

résztvevők: 8. osztály: Csarnó Dominika, Fazekas Réka, Kálmán Kamilla (bronz foko-

zat); 5-6. osztály: Tomcsányi Júlia, Farkas Regina, Dávid Tímea (ezüst fokozat);  

Kékegyi-Kovács András, Baráth Enikő, Orosz Noémi Hanna (ezüst fokozat); Mészá-

ros Nimród, Mayer Bence, Törőcsik Zoltán (ezüst fokozat); Kérdő Lia, Tarján Mira, 

Szili Tamás (ezüst fokozat). Képünkön az ötödikes-hatodikos csapat tagjai.   

 

ISKOLÁNK A VILÁGHÁLÓN  

 Iskolánk honlapja (http://szentes.kissbalint.hu/joomla/) rendszeresen beszámol az 

iskolai életről, versenyekről, különböző 

programokról. Itt sok-sok fénykép is fel-

idézi az eseményeket, a sikereket, a kö-

zös élményeket.  

 Sok-sok írás jelenik meg rólunk a vá-

ros médiafórumain is, ezekből rendsze-

resen teszünk közzé sajtószemlét. 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/
https://www.facebook.com/kiss.balint.reformatus.iskola


BIRKÓZÁS DIÁKOLIMPIA 

Az egyesületünk rendezte meg a területi diákolimpiát, így 

nem kellett messze utazni, csak Csongrádra. A súlycsopor-

tomban 3-an voltunk összesen, egy idősebb és egy velem egy-

korú versenyző. Az első meccsen az idősebbel küzdöttem, de 

sajnos 4-7 pontra vesztettem. De a következő meccsemet 

megnyertem 10-4-re, így második helyezéssel tovább jutot-

tam az Országos Diákolimpiai Döntőre. Mivel én értem el a 

legeredményesebb helyezést diák 1-ben, az egyesülettől kap-

tam egy kupát is!                                           Nagy Dávid (6.b) 

 

A JÖVŐ AUTÓZÁSA  

A Vass autóház azzal a kéréssel fordult diákjaink felé, hogy rajzban mutassák be, 

hogy is képzelik a jövő autózását, az elektromos autókat. Igazán szép számmal érkeztek 

pályamunkák, ugyanis 76 alkotás közül kellett döntést hoznia a szervezőknek. A sok mun-

kát természetesen honorálták, hisz minden kis alkotót külön ajándékkal leptek meg.  

Helyezettjeink, akik külön jutalomban is részesültek:  

1. HELYEZETTEK: Dékány Diána (2.a); Rajos Hanna (2.b); Baráth Zita (3.b); Végh Hanna 

Andrea (4.a). 2. HELYEZETTEK: Fazekas-Gyermán Ferenc (2.a); Csernák Sándor (2.b); 

Félegyházi-Török Zorka (3.b); Hatos-Szekander Sára (4.a). 3. HELYEZETTEK: Somodi 

Csenge (2.a); Szabó Maja (2.b); Vass Kamilla (3.b); Mészáros Medox (4.a).  

A felkészítő tanítók: Izbékiné Csige Hajnalka, Garai -Szabó Julianna, Baranyiné Kósa 

Ágnes és Molnárné Bodnár Henrietta.  



FELGÖRDÜLT A FÜGGÖNY 

Elkezdődött az új színházi évad. A városban egyedülálló módon a mi iskolánk az az 

intézmény, ahol a teljes alsó tagozat jelen van az előadások alkalmával. Igazán felemelő 

érzés látni, amikor kétszáz gyermek hangos tapssal jutalmazza a művészeket. 

A Bóbita nevet viselő gyermek bérletünk hat előadást tartalmaz. Részesei lehetünk 

egy zenés mesejátéknak, egy táncmesének, orosz, japán és magyar népmesék alapján 

készült műveknek, valamint egy zenés tündérjátékot is láthatunk majd.             Sz-L. A. 

 

OVISFUTÁS AZ ISKOLÁSOKKAL 

Harmadik alkalommal rendezte meg iskolánk a reformáció napjához kapcsolódóan az 

óvodások számára a futóversenyt. Hat óvoda részvételével 90 kis óvodás gyermek fu-

totta le a már hagyománnyá vált 517 m-es távot. (A reformáció éve 1517) A fiúk és a 

lányok futamában is az első 6 befutó oklevelet, az első 3 helyezett pedig érmet is kapott. 

Minden kisgyermek üdítő és egy Kiss Bálintos karkötőt vihetett haza. A vándorkupát a 

helyezések alapján az Apponyi téri óvoda nyerte meg és őrizheti egy évig!  

 

G-ÁT FUTÁS – ÉREMESŐ  

A 25. jubileumi g-Át futáson isko-

lánkból 9 tanuló indult, hogy teljesítse a 

6, illetve 12,5 km-es távot. Sajnos az idő-

járás nem volt kegyes hozzánk, mert elég 

esős, borult délelőtt volt. Idén a rövi-

debb táv az Antal-tótól, a hosszabb a 

csongrádi polgármesteri hivataltól indult. 

Nem volt népes mezőny, közülünk szinte 

mindenki dobogón végzett. Volt olyan 

diák, aki most futott először ilyen hosszú 

távot. Nálam egy hosszabb kényszerpihenő után csak a teljesítés volt a cél. Szabó Milán 

a 12,5 km-es távot választotta, melyet nem is akárhogyan teljesített! EREDMÉNYEK (kor-

osztályos helyezések): 1. és női abszolút 3. Szabó Liza (6.a), 1. és női abszolút 2. Dósai-

Molnár Szilvia, 1.  Szabó Milán (6.b) 12,5 km-es távon, 1. Kocych János (8.a), 2.  Orosz 

Endre (6.a), 2. Szabó Kata (6.a), 2. Kálmán Kamilla (8.a), 4. Sebesi Fanni (7.a), 5. Kálmán 

Noémi (6.a), 6. Böszörményi Noémi (5.a).                                                                         DMSz 



KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA 

Október 13-án rendezték meg a mezei futó diákolimpia körzeti fordulóját. Az elmúlt 

évekhez képest végre igazán tavaszias időben futhattak a gyerekek. Iskolánkból közel 

70 gyermek húzott futócipőt és taposta a „Pockos” füves pályán kijelölt kacskaringós 

útvonalat. A sárga pólósok ellepték minden korcsoport mezőnyét. Három csapatunk be-

jutott a hódmezővásárhelyi megyei döntőre is. 

EGYÉNI EREDMÉNYEK: 1-2. osztály: 1. Kósa 

Zalán; 2. Gazsi Zétény; 3. Fejes Barnabás. 

3-4. osztály: 1. Csendes Ádám. 7-8. osztály 

lány: 2. Törőcsik Laura, 3. Kocych Hanna.  

CSAPATEREDMÉNYEK: 1-2. osztály: 1.  Kósa 

Zalán, Gazsi Zétény, Fejes Barnabás, Ko-

vács Bence, Bakó Zalán; 2. Hars Zora, Olasz 

Réka, Pataki Veronika, Karikó-Tóth Jázmin, 

Szabó Júlia. 3-4. osztály: 2. Csendes 

Ádám, Kovács Zente, Takács Mihály, Gazsi 

Dániel, Budai Albert – a megyei döntőben 6. hely. 2. Gráczer Dorka, Mészáros Kincső, 

Horváth Lili Szonja, Kiss Emma, Végh Hanna Anna – a megyei döntőben 7.hely. (képünkön) 

5-6. osztály: 3. Müller Flórián, Kérdő Zénó, Patyi Armand, Gyevi-Szabó Noel, Bárkai 

Roland; 3. Katona-Kis Dóra, Bakó Zora, Böszörményi Aliz, Bárány Amina, Schaffer Petra; 

7-8. osztály: 3. Ökrös Zénó, Bertus Máté, Horváth Noel László, Kocych János, Szabó 

Milán Dominik. 1. Törőcsik Laura, Kocych Hanna, Kálmán Kamilla, Sebesi Fanni, Oszlánczi 

Krisztina – a megyei döntőben 7. hely.  

 

ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS 

Szeptemberben ismét papírgyűjtésre hívtuk is-

kolánk tanulóit. A feldolgozó cég azonban kötözés 

nélkül kérte a gyűjtést, ami többlet feladatot 

adott, hiszen az összekötözött kötegeket a mérés 

után szét kellett bontanunk. Szerencsére segítség-

ben nem volt hiány, kicsik-nagyok, sőt elballagott 

diákjaink is kivették a részüket. Összesen 11163 kg 

papír vittek el, a legtöbbet a 8.b (2044kg), a 7.a 

(1077,4 kg) és a 8.a (1001 kg) adta le.  



KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐ 

Szeptemberben rendezték meg a közlekedésbiztonsági vetélkedőt, melyen iskolán-

kat négy csapat képviselte. A 

feladatok kreszből, elsősegély-

ből és kerékpáros ügyességi fel-

adatokból tevődtek össze. A 

gyerekeknek az írásos elsőse-

gély feladatok bizonyultak a leg-

nehezebbnek.  

EREDMÉNYEINK: Legjobb egyéni 

kategória 1. helyezés: Pintér Zoltán (8.a), Sebesi Fanni (7.a). CSAPATBAN 1. helyezett 

lett a 8. b osztályos csapatunk, Harkai Csanád, Olasz Gergő, Fazekas Réka, Tóth 

Emese és Törőcsik Laura, akik mozijegyet nyertek. (képünkön). 5. helyezett lett a 8.a 

osztály csapata: Pintér Zoltán, Bakó Gergő, Kocych János, Kálmán Kamilla, Ladányi-

Tibrik Viktor. 6. helyezett a 7.a osztály csapata: Bertus Máté, Sebesi Fanni, Oszlánczi 

Krisztina, Kása Petra és Horváth Noel. 7. helyezett a 7. b osztály csapata: Bánfi Kinga, 

Buleca Flóra, Szabó Dóra, Kocych Hanna és Dékány Linett.             Dósai-Molnár Szilvia 

 

REFORMÁCIÓI EMLÉKTÚRA 

Október végén immár 16. 

alkalommal teljesítettük a 

Reformáció emlékére szervezett 

gyalogtúrát. Ebben az évben 26 

zarándok gyalogolta végig a 15170 

méteres távolságot. Remek idő, 

vidám hangulat, a végén pedig 

zsibbadt végtagok…                  P. S.  

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 500 példányban 

 

 


