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- Gyümölcs- és zöldséghéj 
- elhervadt virágok, falevelek 
- tojáshéj, kávé- és teazacc stb. 
 
Tehát aki komposztál, az: 
- csökkenti a háztartási hulladék mennyiségét, 
- kiváló minőségű virágföldet készít, 
- rendszeres testmozgást végez, egészséges életet él. 
- Saját környezetével – öntevékeny módon – harmóniára törekszik” (Cseh Lajosné) 

GGiilliisszzttaakkoommppoosszztt  aa  33..bb--bbeenn  
Receptünk: 
Végy egy 5 literes üveget! Töltsd meg régeként fekete földdel és homokkal! Tegyél az 
utolsó réteg tetejére „zöld” anyagot! Burkold be az üveget papírral! Tedd a helyiség egyik 
csendes zugában! Várj türelmesen 1 hónapot! 
Gondoskodj a föld nedvességéről! 

KKiiéé  aa  lleeggüüttőősseebbbb??  
Vegyél részt a kísérletünkbe! Ha van komposztálótok, akkor hozz egy 
cserépnyi humuszt. Írd rá nevedet és osztályodat! Add le a 3. b osztály-
ban! 

WWiinnddoowwffaarrmm  
Az informatika teremben már második éve indítottuk el a windowfarm 
projectet. Ennek lényege, hogy föld nélkül tápoldatban növekednek a 
növények. Jelenleg paradicsom, retek, saláta, metélő hagyma, és pet-
rezselyem nő az ablakban. Az egész rendszert egy kis akváriumhoz 
használatos levegőpumpa működteti. A legfelső cserépbe felpumpált 
tápoldat szépen lecsöpög az alatta lévőkbe, majd visszajut az alsó tar-
tályba. Majd kezdődik előröl a körfolyamat. Néha kell a vizet pótolni, 
illetve tápoldattal feltölteni. Az így „termelt” zöldségek elvileg ehetők, de 
sokkal fontosabb, hogy a gyerekek megismerjék a növényeket, és azok 
fejlődését is.  
 
Szülői segítséggel, némi barkácsolással neked is lehet saját farmod az 
ablakban. A gyakorlati megvalósításban örömmel segít  
Niethammer Zoltán tanár úr. 
 

Támogatónk: 

 

www.kissbalint.hu 
www.motto.kissbalint.hu 

iskola@kissb-szentes.sulinet.hu 

 
Kiadta a Kiss Bálint Református Általános Iskola - Szentes 

Szerkesztő:Niethammer Zoltán és Karikó-Tóth Tibor Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 
Megjelent 620 példányban. 
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KKéésszzüülljj  aa  ttaalláállkkoozzáássrraa!!  
Amikor valakivel, aki fontos a számunkra, találkozni szeretnénk, akkor felkészülünk. Nem 
mindegy, hogyan jelenünk meg, hogyan viselkedünk, mit lát a másik rólunk. Egy találkozás 
valakivel, akkor lesz sikeres a számunkra, ha megfelelően felkészülünk rá.  
A vasárnapi istentisztelet is egy találkozás lehetőségét kínálja a számunkra. Az istentiszte-
letre Isten hív Téged, mert találkozni akar Veled, meg akar Téged szólítani. Istennel talál-
kozni, az Ő üzenetét meghallgatni a legnagyobb tisztesség, a legnagyobb ünnep mindnyá-
junk számára.  
A Vele való találkozásra is készülnünk kell. A készülés két részre osztható. A külső dolgok-
ban is látszania kell, hogy megadod Istennek a tiszteletet: 
 ünneplő ruhát vegyél fel, 
 rendesen viselkedj az istentiszteleten, 
 ne beszélgess a többiekkel, 
 ne hasalj a padra, 
 kapcsold ki a mobiltelefonodat, 
 ne egyél vagy igyál az istentisztelet alatt, 
 vegyél részt a közös éneklésben és imádságban, 
 figyelj oda az igehirdetésre, hiszen azért jöttél, hogy meghalld, megértsd, amit Isten 

mondani akar Neked, 
 ne azért gyere el, hogy megkapd a pecsétet. 
 
A külső látható dolgok mellett ugyanilyen fontos az is, hogyan készültél fel belül, a lelked-
ben az istentiszteletre. Ha csak azért jössz el, hogy meg legyen a tíz pecséted, akkor való-
színűleg unatkozni fogsz, és alig várod az istentisztelet végét.  
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Az istentiszteletre gyere 
 nyitott szívvel, 
 azzal a szándékkal, hogy igyekszel meghallani, megérteni, mi az, amit Neked Isten 

mondani akar. 
 azzal az elhatározással, hogy amit hallani fogsz, azt magadra alkalmazod. 
Az istentisztelet elején, a padban megállva azért szoktunk imádkozni, hogy Isten tegyen 
minket figyelmessé, nyitottá arra, amit Ő mond nekünk. Te is imádkozhatsz ezért! 
Amiket hallottál az istentiszteleten, azokat próbáld meg megjegyezni és alkalmazni önma-
gadra. Ha felismered, hogy Isten rossznak tart valamit az életedben, akkor igyekezz meg-
változni abban a dologban.  
Ha felismered, hogy valamilyen feladattal bíz meg téged, akkor törekedj annak az elvégzé-
sére. 
Ha figyelmes igehallgató leszel, akkor meglátod, Isten gazdagon megajándékoz téged! 

 
Kovách Péter, lelkipásztor 

IIsskkoollaaii  ttaannéévv  hheellyyii  rreennddjjee  
 Augusztus 29. Református szakmai nap  
 Első tanítási nap: 2012. szeptember 3. hétfő    
 Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. péntek 
 Az első félév utolsó napja: 2012. január 11. péntek 
 Őszi szünet: 2012. október 28 - november 4 (vasárnap - vasárnap) 8 nap 
 Utolsó tanítási nap a szünet előtt: október 27. (szombat), első tanítási nap a szünet 

után: november 5. (hétfő). 
 Ingyenes tankönyvigénylési lapok leadási határideje: november 30. péntek 
 Téli szünet: 2012. december 22 - 2013. január 2 (szombat - szerda) 12 nap 
 Utolsó tanítási nap a szünet előtt: 2012. december 21. (péntek), első tanítási nap a 

szünet után:  
 2013. január 3. (csütörtök) 
 Középiskolai jelentkezési lapok leadása: 2013. február 15. péntek 
 Tavaszi szünet: 2013. március 28 - április 2 (csütörtök - kedd) 6 nap 
 Utolsó tanítási nap a szünet előtt: március 27. (szerda), első tanítási nap a szünet 

után: április 3. (szerda). 
 Országos kompetenciamérés: 2013. május 29. szerda 
 Modulhetek: I. szeptember 3-7, II. január 28 – február 1, III. június 10-14. 
 Kirándulónap május 27-28 (hétfő-kedd)  Kirándulónap (4,6,8. évfolyam) június 6-

7.(csütörtök-péntek) 
 szakmai nap: október 27. szombat, (diákok részére nincs tanítás!) 
 Farsang: 2013. január 31. - február 1. 
 Záróvizsga (8.évfolyam): 2013. május 13-16. Záróvizsga – írásbeli napok, 2013. június 

3. Záróvizsga – szóbeli nap 
 Nemzetközi alkalmak: 2013. május 20-24. Comenius diákprogram – Szentes (150 diák 

részvételével) 2013. május 26-30. Határtalanul (7.évfolyam – Felvidék)  
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nyek  száma. Az iskola által szervezett, a fenntarthatóságra nevelés témájához kapcsolódó 
diáktalálkozók száma.  
 
6. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK  
Külföldi iskolákkal való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. 
Gazdálkodókkal, vállalkozókkal, gazdasági társasággal való együttműködés a fenntartha-
tóság pedagógiája terén. Szülők bevonásával szervezett programok a fenntarthatóság 
pedagógiájával kapcsolatban. Óvodával való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiá-
ja terén. stb. 
 
7. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET 
Az iskola gondnokságot vállal valamely, a környezetében lévő természeti vagy épített kör-
nyezeti érték felett. Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának 
kialakításában és végrehajtásában .stb. 
 
8. AZ ISKOLA ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI   
A) Iskolai palackprés üzembe helyezése 
B) Szelektív hulladékgyűjtés a tantermekben    
C) Kapcsolódás a Klímaébresztő programhoz 

ÖÖkkooiisskkoollaavveezzeettőő--kkééppzzééss  
2012. október 12-én került sor az ökoiskolavezető-képzésre Bibó István Gimnáziumban. 
Iskolánkat Cseh Lajosné képviselte. Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munka-
társa két előadást tartott: Az ökoiskolák előtt álló jelenlegi kihívások és a lehetséges 
válaszhetőségek, valamint  Hogyan segíti a projektmenedzsment szemlélet az ökoiskolai 
célok megvalósítását? címmel.  Majd megismerkedtünk a gimnázium ökoprogramjával, 
ökoosztályuk négy éves tantervével. Zárásképpen csoportmunkában projekt feladatot vé-
geztünk. (Cseh Lajosné) 

KKoommppoosszzttáálljj!!  HHuummuusszz  lleesszzeell!!  
A környezetvédelmi diákcsoport első adásából 
részlet:                 
 
„A komposztálás során tulajdonképpen egy termé-
szetes körfolyamatot utánzunk Ahogyan az erdő-
ben a lehullott falevél, kidőlt fa vagy a fészekből 
kiesett tojáshéj idővel visszakerül a körfolyamatok-
ba, úgy az általunk otthon „előállított” gyümölcshéj, 
összegereblyézett falevél, használt gyufa is vissza-
talál a természetbe. 
 
A folyamat során szerves (főleg növényi) hulladékokból a növények számára felvehető 
tápanyagokat tartalmazó, magas humusztartalmú komposzt keletkezik. 
A komposzt morzsalékos, sötétbarna színű földszerű, magas szerves anyag, amely hulla-
dékokból, maradványokból, de elsősorban mikroorganizmusok tevékenységének hatására 
jön létre, megfelelő hatások mellet (oxigén, nedvességtartalom). Talajjavításra, tápanyag-
utánpótlásra közvetlenül felhasználható. 
Mi kerülhet a komposztálóba? 
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ZZöölldd  MMeelllléékklleett    
KKöörrnnyyeezzeettvvééddeellmmii  JJeelleess  NNaappookk  NNoovveemmbbeerrbbeenn  
8.   A városok Napja 
harmadik csütörtökje Füstmentes Nap 
27.   Fogyasztásszüneti Nap 
utolsó péntekje   Ne Vásárolj Semmit!   Nap 

ÖÖkkooiisskkoolláánnkk  
Sokakban már felmerült mitől öko az iskolánk. Az öko cím pályázati úton és számtalan 
feltétel teljesítésével nyerhető el. 2010-ben iskolánk szándéknyilatkozatot tett, melyben 
vállalta az ökoiskolai kritériumok minél szélesebb körű megvalósítását. 2013-ban jár le az 
első ciklusunk, újra megpályázható, sikeresség esetén újabb 3 évig ökoiskola. Az örökös 
tagságot 3x3 év után kaphatjuk meg. 
 
Néhány vállalt feladat:  
1. ALAPDOKUMENTUMOK 
(PP, MIP, iskolai és ökoiskolai munkaterv) kiemelten képviseli a fenntarthatóságra nevelés  
célkitűzéseit. 
 
2. SZERVEZETI FELTÉTELEK   
Ökoiskolai munkacsoport működtetése iskolai dolgozókkal és diákcsoporttal. 
Ökoiskolavezető képzése. 
 
3. PEDAGÓGIAI MUNKA   
Komplex tanulás-szervezési  formák (pl. témanap,  projektmódszer) használata a fenntart-
hatóságra nevelés érdekében. Ehhez kapcsolódó szabadtéri és/ vagy külső helyszínen 
zajló tevékenységek. 
 
4. AZ ISKOLA MŰKÖDTETÉSE   
Az iskola által szelektíven gyűjtött hulladékfajták száma. Környezeti szempontból előnyö-
sebb eszközök, termékek, (pl. környezetbarát védjegy) előnyben részesítése a beszerzé-
seknél.  
Helyi beszállítók előnyben részesítése a beszerzéseknél. Újrahasznosított papír használata 
az irodai és nyomdai munkák során. Az iskola környezetében környezetbarát termékek 
használata (pl. téli időszakban sózás elkerülése). Komposztáló működtetése. A könyvtár-
ban külön polcon találhatóak a pedagógusok és a diákok számára ajánlott fenntartható-
sággal kapcsolatos könyvek, folyóiratok, segédanyagok. Az iskola lehetőséget ad az osz-
tályközösségeknek (osztályterem, folyosószakasz) a saját terek kialakítására. stb. 
 
5. KOMMUNIKÁCIÓ   
Az iskola honlapján van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat. Szülők számára 
szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, esemé-

 

 
 
3 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk  
 szeptember 2. Tanévnyitó istentiszte-

let és ünnepség 
 október 1. A zene világnapja – ének-

lés a Kossuth téren 
 október 6. Aradi vértanúk napja 
 október 23. Nemzeti ünnep 
 október 26. Reformációi futás 
 október 31. Reformáció napja 
 december 2. 9. 16. 23. Advent  
 december 25-26. Karácsony 
 január 22. Himnusz napja 
 január 31.-február 1. Farsang  
 március 15. Nemzeti ünnep 
 március - Kiss Bálint napok 
 március 31-április 1. Húsvét 
 május 9. Áldozócsütörtök 
 május 19-20. Pünkösd 
 június 4. Trianon emléknap 
 június 15. Ballagás 
 Tanévzáró istentisztelet és ünnepség 

FFooggaaddóóóórráákk  ––  eellssőő  fféélléévv  
Nov. 7. és dec. 12. - 16-17 óráig. 

NNyyíílltt  ttaannííttáássii  óórráákk  
November 14. - 8-10 óráig (1-2. óra) 

AA  rreeffoorrmmáácciióó  nnaappjjááhhoozz  
Az iskolai megemlékezést követően a 
hagyományos reformációi futás mellett, 
október 26-án délelőtt két koncertet ad a 
Csongrádi Református Egyházmegye 
támogatásának köszönhetően a Napra-
forgók keresztyén könnyűzenét játszó 
zenekar. Este 18 órától Pólya Sándor 
tanár úr reformációi túrára várja az érdek-
lődőket! Indulás a vasútállomásról. 
Október 28-án vasárnap délelőtt 10 órától 
ünnepi úrvacsorás istentiszteleten emlé-
kezünk a reformáció kezdetére. Ugyan-
csak vasárnap délután 18 órától az evan-
gélikus templomban ünnepi hangverseny 
várja az érdeklődőket, melyen fellép isko-
lánk pedagóguskórusa és a Szent Anna 
templom szkólája. 

BBeemmuuttaattkkoozziikk  aa  BBeetthhlleenn  
A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
Református Gimnázium szeretettel hívja a 
hetedikes és nyolcadikos diákokat szüle-
ikkel együtt a november 25-én, vasárnap 
a Nagytemplomban délelőtt 10 órakor 
kezdődő istentiszteletre, amelyen iskolá-
juk bemutatása mellett a vásárhelyi gim-
nazisták műsorral is közreműködnek. Igét 
hirdet: dr. Kádár Péter, a gimnázium 
igazgatója. 

KKiittüünntteettééss  
Tizennegyedik alkalommal adta át a Rich-
ter Gedeon Alapítvány a „Magyar Kémia 
Oktatásért Díj” elismerést öt, a szakmai 
munkájában kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó kémiatanárnak. 
A bensőséges hangulatú díjátadóra a 
Magyar Tudományos Akadémia Vörös-
marty termében került sor október 15-én. 
Ebben az évben iskolánk tanára Horvát 
József is a kitüntetettek között volt. 
Horvát József 1982-ben fizika-kémia 
szakos tanári diplomát szerzett a szegedi 
József Attila Tudományegyetemen. 1996 
óta tagja a szentesi Kiss Bálint Reformá-
tus Általános Iskola tantestületének. 
2003-ban elsőként szakvizsgázott Peda-
gógiai mérés és értékelés szakon, a Sze-
gedi Tudományegyetemen. Kiváló képes-
ségű, innovatív tanár, aki a tehetséggon-
dozás terültén is kitűnő eredményekkel 
büszkélkedhet. Tanítványai évek óta a 
legjobbak között szerepelnek a különféle 
tanulmányi versenyeken: a Hevesy 
György Kémiaversenyen, a Curie Emlék-
versenyen, a Református Középiskolák 
Országos Kémiaversenyén. Egyre több 
tanítványa folytatja tanulmányait kémia 
tagozatos középiskolában, majd egyete-
meken. Heti rendszerességgel tart szak-
köröket a versenyekre készülő tanítvá-
nyainak. Elismeréséhez gratulálunk!  
(Dr. Mokbelné Bacsa Éva) 
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115500  000000  FFtt--oott  nnyyeerrttüünnkk!!  
A Legrand Zrt. kerékpáros rendezvényén 
iskolánk ismét nagyon szépen szerepelt. 
Köszönjük a résztvevő szülők, tanárok, 
diákok közreműködését és Vidovicsné 
Szamosi Csilla szervező munkáját!  
 

 

MMeesseeffaallvvaa  ttáábboorr  
Ezen a nyáron XVII. alkalommal költöz-
tünk a Mesefalva játszótáborba. Ezúttal a 
gyönyörű fekvésű, Cserhátszentivánon, 
az Angyalkert nevű táborhelyen látott 
vendégül bennünket a nagyon kedves 
Littai házaspár. A praktikus táborhely, a 
finom étkek biztosították a programjaink 
hátterét, s a gyerekek-felnőttek szeretet-
teljes együttléte a sikerét. Az ébresztővel 
együtt énekeltük: "ilyen jó már nagyon rég 
volt..." Valóban sok helyen jártunk, s 
felszabadultan, vidáman éreztük magun-
kat. Ellátogattunk a Jászberényi Állatkert-
be, Meghódítottuk Hollókő és Sirok várát, 
bejártuk a Mátrát, s a Cserhát közel eső 
tájait. Keretjátékunk, a népmesék világa 
beleillett a tájba. Kezeink közül kincsek 
kerültek ki a nemezelés, a gyöngyfűzés, a 
bőrmunkák, a batikolás és egyéb kézmű-
ves foglalkozások idején. Volt, amikor 
saját magunk dagasztottuk a vacsorára 
készülő "pompost". Jó érzésekkel gondo-
lunk vissza a tábortűz hangulatára, ka-
cagva a divatbemutatóra, a vizes-
parádéra s a záró előadásokra. Szívszorí-
tóan a búcsú pillanataira, a barátságfonal 
üzenetére. Most a tanév kezdetén erőt 
érzünk az előttünk álló tanév céljainak 
elérésére, s biztos vagyok benne, hogy a 

táborban együtt megélt boldog pillanatok 
velünk lesznek, amikor nem "süt a nap és 
kék az égbolt". Köszönöm, a gyerekek-
nek, a szüleiknek, s nem utolsó sorban a 
táborvezetőségi társaimnak -Julika néni, 
Bence, Dominik- ezt a színes, vidám 
hetet! (Almásiné Szaszkó Edit) 

TTRReenndd  IIffii  
"Ti vagytok a föld sója." Máté 5,13  
Ez az ige a jelmondata a 2012-es székes-
fehérvári Rend - Dunántúli Református 
Egyházi Napok rendezvényének. A REND 
egy református fesztivál, seregszemle, 
lehetőség a találkozásra, de az elcsende-
sedésre is. A háromnapos alkalmon mint-
egy száz program lehetőségei közül vá-
laszthattak a résztvevők. Koncertet adott -
a teljesség igénye nélkül- Pitti Katalin 
operaénekes, Teleki Miklós és Pálúr 
János orgonaművész, a Primavera Ve-
gyes Kar, valamint a Republic, a Ghymes 
és a Bolyki Brothers együttes. Miklósa 
Erika operaénekes, Erõss Zsolt hegymá-
szó a hírességek fórumán vett részt. 
Minden korosztály megtalálhatta a neki 
szánt programot, tevékenységet. Iskolánk 
39 fővel vett részt a rendezvényen. A 
Csillagpont és a TREND IFI Ifjúsági talál-
kozója minden nyáron felváltva kerülnek 
megrendezésre. Jövőre a Csillagpontra 
várunk szeretettel mindenkit! (Nagypál 
Julianna-Nyíri Dániel) 

CCoonnttiinneennttaall  SSiinnggeerrss  
Az evangélikus egyház szervezésében 
Szentesen járt a Continental Singers. 
Ezúton is köszönjük azon kollégák és 
dolgozók segítségét, akik közreműködtek 
az énekesek elszállásolásában, megven-
dégelésében! 

RReeffoorrmmááttuuss  sszzaakkmmaaii  nnaapp  
A tanévkezdést megelőzően „Kihívások a 
pedagóguspályán, a kiégés” címmel Máté 
János tartott előadást a pedagógusok és 
megjelent érdeklődők számára. Köszön-
jük Kovách Péterné Mészáros Erzsébet 
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BBeeiinndduullttaakk  aa  ttúúrráázzóókk  
A Rám-szakadékhoz szervezett túrával 
indították az évadot a túrázók, majd kö-
vetkezett a Nagy-Tarpatak-völgyi tátrai 
túra. Októberben még a Mátrában is 
jártak a természetkedvelők Pólya Sándor 
vezetésével. Képes beszámolók a honla-
pon! 
 

 

IInnggyyeenn  aa  MMúúzzeeuummbbaa  
Az iskola ebben az évben is megvásárolta 
a minden diák számára ingyenes múze-
umi belépést és kedvezményes foglalko-
zásjegyet biztosító múzeumi bérletet. 

SSeeggíítt  aa  ssuullii  
Iskolánk hétfő reggelenként tornatermet 
biztosít a Szent Anna utcai óvoda nagy-
csoportosai részére, akik mindig nagy 
örömmel veszik birtokukba a számukra 
óriási tornatermet. 
Szintén hetente nálunk tornáznak a Gon-
dozási Központ enyhén sérült ellátottjai is. 
A tolerancia jegyében az ő világuk meg-
ismerése és elfogadása szempontjából 
nekünk is nagyon hasznos ez a találko-
zás! 

HHáárroomm  ttoonnnnaa  éélleellmmiisszzeerr  
Iskolánk igazgatója és több nyolcadikos 
diák is segített a Felsőpárti Református 
Egyházközség által szervezett élelmi-
szersegély-program csomagjainak lera-
kodásában. Közel 3 tonna tartós élelmi-
szer került a raktárba, ami majd a követ-
kező hetekben jut el a rászorulókhoz, 

többek között iskolánk több diákjának 
családjához is. 

IIsskkoollaaggyyüümmööllccss  pprrooggrraamm  
Állami támogatásnak köszönhetően eb-
ben az évben is friss gyümölcsöt és zöld-
ségeket kapnak minden nap iskolánk alsó 
tagozatosai. A vitamindús termékeket a 
szentesi Dél-Kertész szállítja iskolánkba. 

PPaappíírrggyyűűjjttééss  mmaaxxiimmuummoonn  
Két nagy konténernyi újra hasznosításra 
váró papírhulladékot gyűjtöttek össze 
iskolánk diákjai az őszi papírgyűjtés kere-
tében. 

MMiikksszzáátthh  nnyyoommáábbaann  aa  
FFeellvviiddéékkeenn  --  77..  éévvffoollyyaamm  
Határtalanul program - szülői tájékoztató 
Időpont: 2013. május 26-30.   
Időtartam: 5 nap 4 éjszaka  
Szállás: 1 éj Selmecbányán, 3 éj Poprá-
don, ifjúsági szálláson   
Elhelyezés: 2-4-6 ágyas szobákban  
Ellátás: félpanzió  
Utazás: luxusautóbusszal  
Részvételi díj: 42 100 Ft /fő  
Elnyert pályázati támogatás: 25.891,- 
Ft/fő (Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.) 
Iskolai és alapítványi támogatás: 1.209 
Ft/fő + belépők díja 2.500,- Ft/fő 
Szülők által fizetendő összeg: 15.000,- 
Ft/fő + utasbiztosítás díja 
Napközbeni étkezés szponzorok és a 
szülők segítségével. 
Programvázlat (~1200 km)  
1. nap Utazás.Útközben érinthetjük Holló-
kőt és a Balassagyarmati Palócmúzeu-
mot. Mikszáthfalva - Selmecbánya  
2. nap Selmecbánya – Besztercebánya – 
Poprád  
3. nap délelőtt: Késmárk – Ólubló,délután: 
Magas-Tátra Csorba-tó 
4. nap  délelőtt: Poprád – Lőcse délután: 
Erdőalja, Hernád-áttörés  
5. nap Dobsinai jégbarlang  - Rozsnyó – 
Krasznahorka – Rimaszombat – Szentes  
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KKööttéélluuggrrááss  
A tanév elején két meghívásra tartottunk 
kötélugró bemutatót. Először szeptember 
15-én Szegedre utaztunk a Weöres Sán-
dor Általános Iskola Családi Napjára. 
Bemutatónkat színesítette Molnár Gábor 
és testvére Mónika / Deszk/ egyéni gya-
korlata, akik Molnár Brigittával együtt 
szeptember óta velünk folytatják a kötél-
ugrást, illetve edzőként tevékenykednek. 
(Mihály Ferencné) 
 

 

SSzzeenntteess--CCssoonnggrráádd    
gg--ÁÁtt  ffuuttááss  
 2012. szeptember 22.-én ismét megren-
dezésre került a Szentes-Csongrád g-Át 
futás. Iskolánkat 20 gyermek képviselte a 
7 km-es távon. Minden versenyző sikere-
sen teljesítette a távot. Négyen értek el 
dobogós helyezést saját korcsoportjuk-
ban: Szabó Réka (8.b) 2. helyezést, Kon-
dorosi Gréta (7.b) 3. helyezést, Kecse-
Nagy Ferenc (8.b) 3. helyezést, Dósai-
Molnár Szilvia 1. helyezést ért el. Többi 
versenyző a saját korcsoportjában a kö-
vetkező helyezést érte el: Rácz Gergő: 
11., Bozó Máté. 12., Mészáros Ákos: 25.,  
Arany Márk Bence: 26., Héri Dávid: 36. 
Lévai Gabriella: 4., Bárdi Róbert: 26., 
Bélteki Balázs: 18., Sípos Balázs: 11., 
Varga Máté:16., Györgyi Attila: ?, Kollár 
Renáta:10.,Friedl Máté:9., Bajomi-Nagy 
Dániel:19. László Petra:6. (Dósai M.Sz.) 
 

KKüürrttkkeerrüüllőő  dduuaattlloonn    
vveerrsseennyy  
Iskolánkat 10 fő képviselte a Kürtkerülő 
duatlon versenyen 2012. szeptember 29-
én Tiszakürtön. Nagyon jó hangulatú 
verseny volt. Gyerekeknek III. korcsoport-
ban 1 km futás, 4 km kerékpározás és 
500 méter futás volt a teljesítendő táv. III. 
korcsoportban lányoknál Dudás-Szabó 
Kata I. helyezést ért el. Fiúknál Györgyi 
Attila 5.,  Bélteki Balázs 6. Szabó Bene-
dek 8., Gyarmati Ármin 9. helyezést ért el. 
A IV. korcsoportban is igen erős volt a 
mezőny. Itt 2 km futás, 6 km kerékpáro-
zás és a végén 1 km futás váltották egy-
mást. Lányok közül Szabó Réka II. helye-
zést ért el,Kondorosi Gréta pedig a dobo-
gó III. fokára állhatott. Fiúk mezőnyében 
Rácz Gergő 4., Bozó Máté 6.,Mészáros 
Ákos 7. helyen végzett. (Dósai-Molnár 
Szilvia) 
 

 
OOkkttóóbbeerr  2233--aaii  tteekkeerrééss  
Iskolánk idén is több csapattal képviseltet-
te magát az ünnepi 23 órás kerékpáros-
váltón. 

SSzzeenntteessii  kköörrssééttaa  
A régi és új értékek jegyében szervezett 
találkozón több mint 30 érdeklődőt kalau-
zolt körbe szeptember 15-én, szombaton 
délután iskolánk igazgatója. A körséta 
ötletgazdája és szervezője a Szentesi 
Vendégszeretet Egyesület volt.  
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lelkipásztor asszony segítségét a szerve-
zésben! 

KKIIEE  
Összebeszélt a világ összes KIE-s cso-
portja, és megszerveztek egy hatalmas 
akciót. Október 13-án minden csapat 
kosárra dobált, mert a KIE-háromszög 
jelképezte egyik szög a sport, és mert a 
KIE alkotta meg a kosárlabda-játékot. 
Természetesen a magyarországi keresz-
tyén ifjak is csatlakoztak ehhez az akció-
hoz és a Balaton mosolyának nyugati 
szájzugában, Balatongyörökön a Sóvár-
ban került megrendezésre a kosárlabdás 
összejövetel. Iskolánkat 5 diák és 1 kísérő 
pedagógus képviselte. A mozgásos prog-
ramokon kívül számos más lehetőségünk 
is volt a lelki elmélyülésre és a szórako-
zásra is. Élményekben gazdag hétvégét 
töltöttünk el. (Nagypál Julianna) 

AA  hhőőssöökkrree  eemmlléékkeezzttüünnkk  
A nyolcadikos diákok ünnepi műsorával 
idéztük fel a templomban az 1956-os 
forradalom eseményeit, majd minden 
osztály néma főhajtással tisztelgett a 
templom melletti kopjafáknál. A műsort 
Szabóné Vanó Éva tanárnő állította ösz-
sze. 

ŐŐsszzii  sszzaakkmmaaii  nnaapp  
Iskolánk pedagógusai október 27-én, 
szombaton délelőtt szakmai nap kereté-
ben számolnak be a továbbképzéseken, 
szakmai találkozókon szerzett tapasztala-
taikról. 

CCoommeenniiuuss  TTUUffEE        
SSvvééddoorrsszzáágg  
Ismét nagyszerű élményekkel gazdagod-
hattak iskolánk diákjai, Kovács Kamilla, 
Rácz Boróka és Garai-Szabó Imre, akik 
szeptember 17. és 21. között Västers 
városába, Svédországba látogathattak el, 
Lőrincz Edit Andrea tanárnő és Szegedi 
Zoltán tanár úr kíséretével a Comenius 
program keretein belül. 

Kedden, az együttműködés 7 országának 
tanulói közös angolórán vehettek részt, 
majd bemutatták egymásnak az egészsé-
ges életmódról készített prezentációjukat, 
melyet diákjaink riportokra és kutatásokra 
alapoztak. Ezután egy vikingfaluba láto-
gathattak el, ahol egy rövid "történelem 
óra" után igazi viking fegyverzetet és 
használati eszközöket vehettek kezükbe. 
Viking hajókban evezhettek és a tóból 
fogott halból, frissen fejt tejből, valamint 
az erdőben gyűjtött növényekből készült 
vacsorát fogyaszthattak el, egy rövid 
viking tánc eljárása után. 
Másnap a gyönyörű városban nézhettek 
szét és délután, a zenei programok előtt, 
megtapasztalhatták az igazi svédasztalos 
étkezést. Kicsiny csoportunk - hirtelen 
elhatározásból - két dal eléneklésével 
kedveskedett a vendégeknek, mely nagy 
sikert aratott. 
Csütörtökön Stockholmba látogathattak, 
ahol nem csak szétnéztek, hanem a prog-
ram megkoronázásaként vidámparkba 
mentek. Az én legkedvesebb élményem 
mégis az volt, mikor láttam, miként a 
gyerekek kis vegyes csoportjai formálód-
tak, külföldi barátságok köttettek. A gye-
rekek egyre bátrabban használták az 
angol nyelvet, hogy minél többet megtud-
janak egymásról. Büszkeséggel tölt el, 
hogy e lelkes kis csapat tagja lehettem. 
(Rácz Boróka) 
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NNyyiillaass  MMiissii  kkaarrááccssoonnyyaa  
Idén is megszervezi a Református Egy-
ház a szegénysorban élő gyermekek 
karácsonyát támogató akcióját, amelybe 
iskolánk is be fog kapcsolódni. A program 
részleteiről majd a faliújságon és az isko-
lai honlapon adunk tájékoztatást. Köszö-
nettel számítunk a szülők, diákok segít-
ségére!  

IIffjjúússáággvvééddeelleemm  
Iskolánk ifjúságvédelmi felelőse, Mihály 
Ferencné az iskolai faliújságon feltüntetett 
időpontokban várja az érdeklődőket. 

IIsskkoollaaii  ffeejjlleesszzttééss  
Iskolánk főállású gyógypedagógusa Csó 
Jánosné, akinek munkáját ettől az évtől 
Szabóné Vanó Éva is segíti. 

ÉÉnneekksszzóó  aa  KKoossssuutthh  ttéérreenn  
A zene világnapja alkalmából Farkas 
Márta ének tanárnő vezetésével iskolánk 
minden diákja és tanára egy nagy kórust 
alkotva egy szentesi népdalcsokor és egy 
református ifjúsági ének megszólaltatásá-
val köszöntötte az érdeklődőket.  

AAzz  aarraaddii  1133--rraa  eemmlléékkeezzvvee  
Rádiós műsorral emlékeztek meg az 
ötödik osztályosok az 1848/49-es sza-
badságharc és forradalom hőseiről és 
vértanúiról. Az összeállítást Karikó-
Tóthné Puskás Gabriella és Farkas Márta 
készítette. Köszönjük Niethammer Zoltán 
tanár úr technikai segítségét!  

MMaaggyyaarrttééssii    
""bboohhóócckkooddááss""  
A 4. b osztályosokkal Csukás István: 
Keménykalap és krumpliorr c. regényére 
építettük a projekthetünk keretjátékát. 3 
napra Magyartésre költöztünk, ott bontot-
tuk ki a cselekmény fonalait. Egyik este 
cirkuszi előadást adtunk elő, amelyre a 
szülőket is meghívtuk. Nagyon jó volt 
játszva tanulni. Köszönjük a szülőknek és 

az iskolánknak, hogy megtehettük! (Al-
másiné Szaszkó Edit) 
 

 

MMoodduullhhéétt  
Az első tanítási héten modul rendszerű 
képzésben indította a munkát a felső 
tagozat. Többek között tanulásmódszer-
tan, elsősegény nyújtás, Kresz, illemtan, 
pénzügyi ismeretek, honismeret, állam-
polgári ismeretek, pályaválasztási ta-
nácsadó és játékos Biblia foglalkozás 
várta a diákokat.  

PPrroojjeekktthhéétt  --    
aa  nnaaggyy  uuttaazzááss,,  44..aa  
Hol, merre jártunk a nyáron? Kiderült a 
fogalmazásainkból. Egymás elbeszélése-
iből megismertük hazánk szép tájait. 
Egyik nap képzeletben Erdélybe utaztunk. 
Megtanultuk a székely himnuszt. Erdélyi 
népművészeti tárgyakat gyűjtöttünk, s 
ezekből kiállítást rendeztünk. Megnéztük 
az Adjátok vissza a hegyeimet! c. filmet 
és megkoszorúztuk Wass Albert szobrát. 
Vasúttörténeti kiállításon is voltunk és 
délután görögsalátát készítettünk. Pénte-
ken kerékpáros túrúra mentünk a Körös-
torokba. Végeláthatatlan sorokban vonul-
tunk rendőri biztosítás mellett. Nagyon 
élveztük ezt a napot. Volt ott bográcsos 
paprikás krumpli, jégkrém, akadályver-
seny, homokvár! Köszönjük a szülők 
segítségét! (dr. Mészáros Antalné - 
UrbancsoknéTóth Ildikó) 
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EEggyysszzeerr  vvoolltt,,  hhooll  nneemm  
vvoolltt......  --  11..aa  
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy csapat óvodás. Egy napon arra éb-
redtek, hogy iskolások lettek. Először 
nagyon megijedtek, de ahogy teltek a 
napok egyre bátrabbak lettek. Tudták, 
hogy az iskolában is nagyon fogják őket 
szeretni és számos érdekes kaland vár 
rájuk. Az első ilyen állomás a projekt hét 
volt, amely az 1. A-ban a rajzfilmek vilá-
gában zajlott. Nagyon vidám volt ez a hét, 
jelmezbe öltöztünk, bábokat készítettünk, 
moziban voltunk és a Gyermekkönyvtár-
ban is megfordultunk. Zárásként ellátogat-
tunk a kecskeméti rajzfilmstúdióba. Ter-
mészetesen a játék sem maradhatott el. 
(Baranyiné Kósa Ágnes) 
 

 

AA  mmaaggyyaarr  nnééppmmeessee  nnaappjjaa  
A népmese napja alkalmából szeptember 
26-án a 2. b, 4. b és az egyik ötödikes 
csoport ellátogatott a Városi Gyermek-
könyvtárba. A magyar népmesekincs 
iránti tiszteletüket meseolvasással és 
hallgatással, dramatizálással mutatták ki. 
A Művelődési és Ifjúsági Ház által szerve-
zett előadáson az 1. évfolyamosok hall-
gatták meg Budai Ilona énekeit, meséit.  

FFeehhéérr  bboott  nnaappjjaa  --  11..aa  
Már hagyománnyá vált, hogy minden 
évben meghívást kapunk a Móricz Zsig-
mond Művelődési Házba a Vakok és 
Gyengén látók Egyesületének rendezvé-

nyére. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az 
egyesület tagjaival, akik évről-évre nagy 
szeretettel fogadnak minket és kis műso-
runkat. Nagy öröm számunkra, hogy 
lehetőségünk van egy kicsit belelátni 
azon emberek életébe, akik egy kissé, 
vagy teljesen másképp élik mindennapjai-
kat, mint mi. (Lukács Adrienn) 
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek 
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük..." (Máté 7, 12.) 
 

 

OOsszzttáállyykkiirráánndduullááss  88..bb  
A 8.b október elején, Csopakon töltött 4 
napot az Erzsébet-program keretében. A 
túrázások és a veszprémi városnézés 
mellett meglátogattuk a helyi református 
iskolát is, ahol barátságos focimeccs és 
közös éneklés keretében ismerkedtünk 
meg a diákokkal. Hajókáztunk, boboz-
tunk, várat látogattunk, állatkertben vol-
tunk, remekül éreztük magunkat, még az 
időjárás is kedvezett a csapatnak. Kö-
szönjük a lehetőséget! (Fekete N. Katalin) 
 

 


