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és a lehető legkisebb költséggel megvalósít-
ható. A megfelelően működtetett ablakker-
tünk fogyasztásra alkalmas csírákat, és nö-
vényeket is termelhet. Ezen kívül a gyerekek 
megfigyelhetik a növények fejlődését is. 
 
Megfelelő számú érdeklődő esetén gyakorlati 
bemutatót tartok az iskolában, ahol meg is 
építheti mindenki a saját windowfarmját.  
 
Szeretettel várom a szülőket, és a gyerekeket 
is. Jelentkezés, és további részletek a 
https://www.facebook.com/ablakkert oldalon. 

Niethammer Zoltán 
 

 

Segítségkérés! 
Iskolánk gyűjtést szervez a menhelyek fázó 
kutyusai számára. Ha van bármilyen már 
nem használható, vagy sérült ruhanemű, 
rongy, melyet erre a célra fel tudnak ajánlani, 
kérjük reklámtáskába vagy nylonzsákba téve, 
legyenek kedvesek behozni vagy beküldeni 
az iskolába.  
 
Az adományokat a konyha mögötti kis udvar-
ban gyűjtjük. Nagyobb mennyiség esetén a 
textíliák háztól való elszállításáról a menhely 
gondoskodik. A menhelyek munkatársai és 
iskolánk nevében köszönjük segítő együtt-
működésüket! 

Meghívás a laktanyába 
Kedves szülői meghívást kapott osztályunk 
novemberben a laktanyába. Tanítványunk 
édesapja, Márton Csaba búvároktató szerve-
zésében ismerkedhettünk egy rendkívül 
érdekes, izgalmas és játékos délelőtt kereté-
ben a laktanya múltjával, jelenével,az ott 
dolgozó katonák életével, a búvárok munká-
jával. Ez úton is hálásan köszönjük az ott 
töltött, élményekben gazdag órákat! 
 

Támogatónk: 

 

 
 

 
www.kissbalint.hu 

www.motto.kissbalint.hu 
iskola@kissb-szentes.sulinet.hu 
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Református Általános Iskola – Szentes 
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Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 
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Sulinfó 
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

időszakos tájékoztató kiadványa 
2014. február (36. szám) 

 
 

Iskolai beiratkozás     
Az időpontot az Oktatási Hivatal jelöli ki, várhatóan, a korábbi évekhez hasonlóan április 
első felében lesz. 
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal:   
- a személyi igazolványukat,   
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,   
- az óvodai szakvéleményt,   
- a gyermek TAJ kártyáját,  
- a diákigazolvány kiállításához a Szentesi Kormányhivatal okmányirodában igényelhető 
NEK azonosítót és 1.400,- forintot.   
 

Iskolánk beiskolázási körzete Szentes teljes egészére kiterjed. Természetesen a Szentes 
vonzáskörzetébe tartozó kistelepülésekről is fogadjuk a jelentkezőket.  

 
Az iskola induló osztályainak osztálytanítói: 

1.a: Haller Andrea és Szegedi Zoltán 
1.b: Cseh Lajosné és Seres Anita 

Igényfelmérő lap 
A leendő első osztályosok beiratkozása kapcsán, az elmúlt évekhez hasonlóan, előzetes 
igényfelmérő lap segítségével kívánunk tájékozódni a jelentkezések mértékéről. Kérjük az 
érdeklődő szülőket, segítsék a munkánkat azzal, hogy a kitöltött igényfelmérő lapot 2014. 
március 21-ig visszajuttatják az igazgatói irodába. A lapok összesítése után 2014. március 
27-én 16.30-tól tartunk tájékoztató szülői értekezletet az iskola dísztermében. 
Üres igényfelmérő lap átvehető az igazgatói irodában, illetve letölthető az alábbi címről: 
http://www.kissbalint.hu/dokumentumtar/igenyfelmero_lap_2014.pdf 
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Suliváró 
február 11. 16:00 farsangi bemutató  
február 18. 16:00 kézműves foglalkozás 
március nyílt órák 

Kiss Bálint napok programsorozat 
• Az új épületszárny ünnepélyes átadása március 21. 
• Multimédiás Bibliaismereti verseny március 7. (Díszterem) ea: Hetesi Zsolt fizikus  
• Múzeumpedagógiai nap március 14. (Koszta József Múzeum) (TÁMOP támogatással) 
• Planetáriumi előadás március 17-18. (Díszterem) (TÁMOP támogatással) 
• Brass In The Five rézfúvós kvintett interaktív zeneórája március 19. (Lajtha László Alap-

fokú Művészeti Iskola) (TÁMOP támogatással) 
• Egyházi énekverseny március 20. (Díszterem) 
• Kiss Bálint tudományos emlékülés (előadók: Takács Edit, Filep Antal, Labádi Lajos, 

Mód László, Zsíros Katalin, Tímár Ferenc) március 21. (Díszterem) 
• Kiss Bálint sírjának megkoszorúzása március 25. (Szeder-temető) 
• Kiss Bálintos diákok hangversenye március 26. (Díszterem) 

A magunk mögött hagyott 20 tanév kapcsán ünnepi emlékkönyv kiadását tervezzük. 

A TÁMOP 3.1.4. pályázat  
A főbb események: 

• nyár folyamán közbeszerzési eljárások lefolytatása 
• informatikai eszközbeszerzés (5 db interaktív tábla, Full HD-s videokamerák, keverő)   
• változásbejelentés benyújtása (kötelező határidő módosítás) - elfogadva 
• számú pénzügyi jelentés – hiánypótlás nélkül elfogadva 
• számú pénzügyi jelentés alapján pénzügyi keret visszatöltése az NFÜ részéről 
• pályázati honlap elindítása (http://szentes.tamop-projektek.five-art.hu/) 
• eszközbeszerzés (sport- és szemléltető eszközök) (2. ütem) lebonyolítása  
• iskolai programok megvalósítása: 

• repülős sportnap (egész iskola) 
• reformációi futás (egész iskola) 
• havonkénti túrák (átlag 40 fő) 
• nyelvi témanap (felső tagozat) 
• karácsonyi rendezvények, Rákász Gergely koncert, kézműves délelőtt, iskolai kará-

csonyi ünnepség (egész iskola) 
• iskolai egészségnap (egész iskola)  
• sítábor 2014. február (40 fő) 

• 2. számú pénzügyi jelentés benyújtása – hiánypótlás nélkül elfogadva 
• iskolai programok szervezése, előkészítése: 

• szakkörök (IKT, pénz világa, elsősegély, balesetvédelem, tehetséggondozás) 
• iskolai nagyrendezvények (pl.: farsang, március 15., Kiss Bálint Napok) 
• erdei iskolai programok 2014. május-június, 2014. szeptember 
• sporttáborok 2014. nyár (vízitúra, kerékpáros tábor) 
• egészségnap, sportnap 2013/2014. tanév vége 
• pedagógus továbbképzések 
• eszközbeszerzés 3. ütem 2014. tavasz
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100m hát 3. hely. 4x50m gyorsváltó: 3. kor-
csoport /Vidovics Nóra, Dudás Sz. Dóra, 
Batta Orsolya, Héja Gabriella/ 1. hely - 4. 
korcsoport /Lantos Csilla, Dudás Sz. Kata, 
Kondorosi Gréta, Szabó Krisztina/ 1. hely - 4. 
korcsoport /Vidovics Barnabás, Berezvai 
Zsombor, Pusztai Zoltán, Tóth Gyula/ 2. hely. 
(Felkészítők: Vidovicsné Szamosi Csilla, 
Pólya Sándor, Szerdahelyi Anett és a Városi 
Úszóklub edzői) 
 

 

Sakk városi diákolimpia 
Az I-II. korcsoportot megnyerte a Komár 
Martin – Szalaji Gábor – Bartucz László ösz-
szetételű iskolai csapatunk. Felkészítőjük: 
Kőhalminé Forrai Julianna. 

Rajzos sikerek 2.b  
A Városi Könyvtár által meghirdetett Weöres 
Sándor- rajzpályázaton Sőrés Vajk Weöres 
S.: Álmodozás c. versének illusztrációjával 
díjat nyert.  Bartha Levente munkáját szintén 
díjjal jutalmazta a zsűri.  
Az Országos Kuvasz Kiállítás rajzpályázatán 
korcsoportjában 1. Sőrés Vajk, 2. Molnár 
Róza, 3. Molnár János. Különdíjban része-
sült:. Nyíri Sára 
 
A Fábiánsebestyéni Ált. Iskola Meseillusztrá-
ciós területi rajzpályázatán korcsoportjában 
2. helyezett lett Sőrés Vajk. Különdíjat kapott: 
Remzső Lara 

A Népmese Napja alkalmából meghirdetett 
területi rajzpályázaton 2. helyezést ért el: 
Balogh Imola.  
 
A „Szenteste,Szentes, te" karácsonyi rajzpá-
lyázat: 1 .helyezettje lett : Sőrés Vajk.  
Sőrés Vajk  a „Mikulás ajándékműhelye”c. 
országos rajzpályázat  588 résztvevője közül  
a 2. helyezést  szerezte meg. 
Karácsonyi meséje és annak illusztrációja 
megjelent egy gyermekeknek szóló, gyerme-
kek által írt mesekönyvben. 

Őze Virág 2.a sikerei 
A Fábiánsebestyénen megrendezett népme-
se rajzpályázaton különdíjat kapott. 
A szentesi Gyermekkönyvtár népmese pá-
lyázatán 1. helyezést ért el. 
A Tappancs magazinban meghirdetett 
„Álomsuli” című országos rajzpályázaton 2. 
helyezett lett. 
 
„Magyarország az én hazám” elnevezésű 
országos rajzpályázaton 1. helyezett lett. 
A Tücsök zenekar által kiírt „Ősz” című rajz-
pályázaton 1. helyezést ért el. 
A Nemzetközi Közszolgálati és Tankönyvkia-
dó Zrt. „Magyarország a hazám” című orszá-
gos rajzpályázatán a Tisza élővilágának 
lerajzolásával a 2. helyen végzett. 
 
„Színtiszta életerő-jövőnk záloga” környezet-
védelemmel foglalkozó Harmónium Alapít-
vány aprólépés országos pályázatán 1. he-
lyezést ért el a „A Tisza” rajpályázatával. 
A Puskin kuckó által meghirdetett „Pom-pom 
és barátai karácsonya” országos pályázaton 
a 2. helyen végzet. 

Windowfarm tanfolyam 
Három éve kezdődtek a kísérletek iskolánk-
ban az ablakban nevelt vízkultúrás növé-
nyekkel. A windowfarm project számos for-
mában megtalálható az interneten.  
 
Én egy olyan változatot fejlesztettem ki, ami 
kifejezetten a hazai anyagokat használja fel, 
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A Magyar Kultúra Napja 
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett 
vers- és prózamondó fesztiválon iskolánk 
diákjai szép eredményeket értek el. 
Alsó tagozat 
I. hely: Márton Bella Gabriella 2.b (Felk.: 
Szülők és Balogh Gáborné) 
III. hely: Balogh Vanda 1.b  (Felk.: Szülők és 
Almásiné Szaszkó Edit) 
Felső tagozat 
I. hely: Dimák Stella 8.a (Felk.: Karikó-Tóthné 
Puskás Gabriella) 
III. hely: Dimák Patrik 5.b (Felk.: 
Tomcsányiné Lucz Szilvia) 
Dicséretet érdemelnek kiváló szereplésükért 
Nagy Mirtill Virág 1.b, Táborosi Ákos 2.b és 
Rőth Petra 5.b osztályos tanulók. 

Kötélugró Bajnokság 
A Tatán megrendezett Országos Kötélugró 
Bajnokságon ismét szép eredmények szület-
tek.  
 
Mini korcsoport: 
Rózsa Bettina, Nyíri Sára páros   I. hely 
Pataki Lili, Őze Virág páros   II. hely 
Rózsa Bettina, Nyíri Sára, Pataki Lili, Őze 
Virág formáció   I. hely 
Rózsa Bettina, Rácz Luca, Pataki Lili, Őze 
Virág formáció gyorsasági   I. hely 
Egyköteles összetett I. hely 
 
Gyerek korcsoport: 
Varga Dorina, Varga Márk páros I. hely 
Varga Dorina, Varga Márk, Podmaniczki 
Panni, Táborosi Réka formáció gyorsasági 
IV. hely 
Varga Dorina, Varga Márk, Podmaniczki 
Panni, Táborosi Réka formáció   II. hely 
Egyköteles összetett - II. hely 
Varga Dorina, Varga Márk, Podmaniczki 
Panni, Táborosi Réka DD gyorsasági V. hely 
Varga Dorina, Varga Márk, Podmaniczki 
Panni DD3 II. hely 
Varga Dorina, Varga Márk, Podmaniczki 
Panni, Táborosi Réka DD4   II. hely 
Kétköteles összetett   II. hely 

Teljes összetett   II. hely 
 
Serdülő korcsoport: 
Vass Vivien, Varga Máté páros I. hely 
Molnár Mónika - Andrikó Noémi IV. hely 
Kiss Nikolett, Táborosi Réka páros IX. hely 
Vass Vivien, Varga Máté, Kiss Nikolett, 
Andrikó Noémi formáció gyorsasági III. hely 
Vass Vivien, Varga Máté, Molnár Mónika, 
Andrikó Noémi formáció  III. hely 
Egyköteles összetett   III. hely 
Vass Vivien, Kiss Nikolett, Andrikó Noémi, 
Varga Máté DD gyorsasági  IV. hely 
Vass Vivien, Molnár Mónika, Varga Máté 
DD3 I. hely 
Vass Vivien, Molnár Mónika, Kiss Nikolett, 
Varga Máté DD4 II. hely 
Kétköteles összetett  II. hely 
 
Köszönet illeti Molnár Gábort, Mihály Ferenc-
nét és a szülőket a felkészítésért, segítségü-
kért! 
 

 

Megyei Úszó Diákolimpia  
Ebben az évben is Hódmezővásárhelyen 
rendezték meg a Diákolimpia megyei úszó-
versenyét, amelyen iskolánk csapata igen 
szépen szerepelt.  
 
A következő érmes helyezéseket értük el: 
Héja Gabriella 100m mell és 100m pille 1. 
hely, Orbán Réka 100m gyors és 100m hát 1. 
hely, Batta Orsolya 100m hát 2. hely, Kondo-
rosi Gréta 100m hát 2. hely, Szabó Kristóf 
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IX. Jótékonysági Est 
Február 8-án rendeztük meg a Kiss Bálint 
Református Iskoláért Alapítvány Jótékony-
sági Estjét.  
A bálat iskolánk diákjainak nagyszerű műsora 
nyitotta meg. Közreműködött: Várdai Lilla és 
Bődi Richárd (páros tánc), Dimák Stella, 
Dimák Patrik, Seres Antal (ének), valamint a 
nyolcadikos diákok (nyitótánc). 
Köszönjük a résztvevőknek, hogy megtisztel-
tek jelenlétükkel.  
Megköszönjük a tombolatárgyakat, és azt, 
hogy a pártolójegyek megvásárlásával támo-
gatták az iskola új épületszárnyának beren-
dezését. 

TÁMOP-os túrák 
A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0186 pályázat 
keretében az első félévben az alábbi helye-
ken voltunk túrázni: Rám-szakadék, Bör-
zsöny, Bükk, Kékes-tető, Galya-tető 
 

 

Mérések a 2. félévben 
 Kompetenciamérés a negyedik, hatodik 

és nyolcadik évfolyamon (május 28. 
szerda) 

 Tanulók fizikai állapotának és edzettsé-
gének mérése (március-április) 

Határtalanul 
A program keretében április 26-30. között 
kerül sor a 7. évfolyam diákjainak 5 napos 
erdélyi tanulmányútjára. A program a költsé-
gek 70 %-át fedezi, így a diákok egy átlagos 
3 napos osztálykirándulás árának megfelelő 
összegért 5 napra utazhatnak az erdélyi 
körútra. (Nagyvárad – Kolozsvár – Parajd – 
Korond – Farkaslaka – Gyergyószentmiklós - 
Gyilkos-tó – Békás-szoros – Szent Anna-tó – 
Marosvásárhely) 

Tavaszi szünet 
Április 14-től április 22-éig. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap április 11. péntek. A szü-
net utáni első tanítási nap április 23. szerda. 

Munkanap áthelyezés 
2014. május 2. péntek pihenőnap lesz, a 
napot május 10-én, szombaton fogjuk ledol-
gozni. 

Kiemelt egyházi ünnepek 
 Húsvét április 20-21. 
 Áldozócsütörtök május 29. 
 Pünkösd június 8-9. 

Fogadóóra 
Március 5-én és április 9-én 16.00-17.00 
óráig. 

Nyílt tanítási nap 
Március 27. csütörtök 8.00-10.00 
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A Reformátusok Lapjában 
Iskolánk karácsonyi családi vasárnapjáról írt 
cikket a Reformátusok Lapjában Staberecz 
Mihályné presbiter testvérünk. Köszönjük az 
írást, Terike néni! Az Úrnak tartozunk hálával 
a szolgálatért. A cikket elolvashatják a Re-
formátusok Lapja 2014. január 12-i számá-
nak 4. oldalán. 

150 csomag Kárpátaljára  
Ezúton is köszönjük minden diák, szülő, 
kolléga, munkatárs támogatását és nagylelkű 
adományát! Ennek köszönhetően 150 kará-
csonyi csomagot indítottunk útnak a fogadó 
kárpátaljai magyar intézményeknek.  
 

 

Élelmiszerbank 
Az Élelmiszerbank adománygyűjtésében is 
nagyon szép eredményt értünk el. Sok szen-
tesi és környékbeli, nehéz körülmények kö-
zött élő család karácsonyi készülődését tet-
ték könnyebbé az átadott tartós élelmiszer 
csomagok. Személyesen közreműködve a 
csomagok széthordásában jelezhetjük, hogy 
a családok köszönő szavait bearanyozták a 
mosolyok, amelyek a gyermekek arcán lát-
szottak!  

Adománygyűjtés  
A határon túli magyar református oktatási 
intézmények működését támogató pénzbeli 
adománygyűjtő akcióban közel 40 ezer forin-
tot gyűjtöttek össze diákjaink. 

Pro Voluntarius díj 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 
önkéntes tevékenység társadalmi elismerése 
céljából megalapította a Pro Voluntarius díjat, 
amelyet azon szervezetek illetve magánsze-
mélyek kaphatnak meg minden évben, akik 
kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak 
az önkéntesség kultúrájának fejlődéséhez. 
A miniszteri díj az önkéntesség, a közjó ellá-
tása, valamint a fiatal generációk önkéntes-
ségre nevelésében végzett kiemelkedő 
szakmai teljesítmény, tevékenység elismeré-
sére adományozható. A díjat két szervezet és 
két magánszemély kaphatja meg minden 
évben. Ez évben a magánszemélyek közé 
választotta Balog Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztere Nagypál Juliannát, a Kiss 
Bálint Református Általános Iskola tanító és 
hitoktatóját. 
Az átadásra december 7-én került sor egy 
segítő vásárral egybekötve a Millenárisban. A 
díjat átadta Fülöp Attila család- és esélyte-
remtési politikáért felelős helyettes államtit-
kár. 

Iskolai karácsony 
A harmadik évfolyam diákjainak ünnepi mű-
sora felejthetetlen pillanatokat varázsolt az 
iskolai karácsonyi ünnepségre. Köszönet a 
tanítóknak a műsor összeállításáért! 
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is. A Dimák Stella /8.a/ és Nagypál Anna /8.b/ 
duója szintén II. helyezést nyert el. Gratulá-
lunk! Köszönet illeti a szervező iskolát az 
ötletért, s ezért a jó hangulatú délutánért! 
 

 

Biológia – kémia verseny 
A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Refor-
mátus Gimnáziumban rendezett Kárpáti 
László biológia - kémia emlékversenyen Tóth 
Brigitta I. helyezést, Várdai Lilla II. helyezést 
ért el. Felkészítőik: Négyesi Judit, Horvát 
József 

Bolyai Anyanyelvi Verseny 
Koszta József Általános Iskolában nov. 8-án 
rendezték meg a Bolyai Anyanyelvi Csapat-
verseny területi döntőjét, amelyen 55 csapat 
mérte össze a tudását. Iskolánkat 4 alsós és 
3 felsős csapat képviselte. A kecskeméti 
regionális díjkiosztóra meghívót iskolánkból a 
4.b Ötkarika Olimpia nevű négyese kapott. 
Korosztályukban előkelő helyezést, 6. helyet 
érték el. A csapat: Nyíri Boglárka, Varga 
Dorina, Várdai Janka, Rácz Huba. Felkészítő: 
Cseh Lajosné 

Prózamondó verseny 
Iskolánk rendezte meg a felső tagozatosok 
városi prózamondó versenyét. A gyerekek 
idén is kitettek magukért, nagyon szép mesé-
ket, prózarészleteket hallhattunk, a középis-
kolás tanárokból álló zsűri ismét nehéz dön-

tés előtt állt. Nem véletlen, hogy mindkét 
korcsoportban különdíjat osztottak ki.  
 
5.-6. osztály: 1. Gurdon Hanna (Koszta, 
fk:Molnár Henriett), 2. Misku Tamás 
(Szt.Erzsébet, fk: Szabóné Gyermán Erika), 
3.-3. Ládonyi Laura és Bugyi Marianna 
(Szt.Erzsébet, fk: Ráfiné Gáspár Annamária), 
Különdíj: Elefánti Soma (Koszta, Sántháné 
Deim Alíz). A zsűri tagjai: Postáné Pethő 
Györgyi (BJG Csongrád,), Madácsy Ágota 
(Zsoldos) és Pintérné Horvát Anikó (gyer-
mekkönyvtár).  
 
7.-8. osztály: Dimák Stella (Kiss Bálint, fk: 
Karikó-Tóthné Puskás Gabriella), 2. Ráfi 
Anna Réka (Szt. Erzsébet fk: Ráfiné Gáspár 
Annamária), 3. Kun-Szabó Regina (Szt. Er-
zsébet, fk: Ráfiné Gáspár Annamária), Kü-
löndíj: Nagypál Anna (Kiss Bálint, fk: Karikó-
Tóthné Puskás Gabriella), és Lustyik Máté 
(Szt. Erzsébet, fk: Ráfiné Gáspár Annamá-
ria). A zsűri tagjai: Molnár Szilvia (Zsoldos) 
és Kissné Kocsis Marianna (BJG, Csongrád).  
 

 

Angol nyelvi verseny 
A Koszta József Általános Iskola által de-
cember 17-én megrendezett Angol nyelvi 
rejtvényfejtő versenyen 2. helyezést ért el 6. 
osztályos csapatunk: Orbán Réka, Kozma 
Gergő, Szabó Benedek és Vangel Erik.  
Felkészítő tanár: Lőrincz Edit Andrea 
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Ezekből nyolcat egy délutáni napközis foglal-
kozás keretében magokkal megtöltve elhe-
lyeztünk a városközpont néhány olyan pont-
ján, ahol a panelházak között sok itt telelő 
énekesmadarunk él. 
A hideg idő beállta, valamint a havazás óta 
nem győzzük pótolni az egyre gyorsabban 
fogyó madáreleséget az etetőkből. 
 Az osztályunk ablakába kihelyezett magok is 
gyorsan fogynak. Néhány városi galamb 
talált rájuk először. Utánuk az iskola udvará-
nak fáin csicsergő verebek is megjelennek 
délutánonként, majd őket a fekete rigók köve-
tik. Osztályunk ablakából egészen közelről 
figyelhetjük meg kedvenceinket. 

Országos verseny 
A református általános iskolák számára Ti-
szakécskén megrendezett országos Mese-
mondó, meseíró, kézműves és szépíró talál-
kozón a feladatok az indián hagyományokról, 
kultúráról szóltak. 
Iskolánk diákjainak szép eredményei: 
MESEMONDÁS 
Arany fokozat Márton Bella Gabriella 2.b. 
(Felkészítő:Balogh Gáborné) Bartucz László 
3.b (Felkészítő: Balikáné Bucskó Mónika) 
Rőth Petra 5.b (Felkészítő: Tomcsányiné 
Lucz Szilvia) 
Bronz fokozat Várdai Janka 4.b (Felkészítő: 
Cseh Lajosné) 
SZÉPÍRÁS 
Arany fokozat Sőrés Vajk 2.b (Felkészítő: 
Balogh Gáborné) 
MESEÍRÁS 
Kovács Hédi 5.b (Felkészítő: Tomcsányiné 
Lucz Szilvia) 
A versenyen részt vettek Balogh Vanda 1.b, 
Szerencse Dávid 2.b és Fodor Viktória 5.a 
osztályos tanulók. Kiváló szereplésükért 
dicséretet érdemelnek. 

Advent Kunhegyesen 
11. alkalommal rendezték meg 2013. no-
vember 29-én, Kunhegyesen az Adventi 
Szavaló- és Dicséreténeklő versenyt, melyet 
az ország református iskoláinak körében 

hirdettek meg. Iskolánk népes csapattal vett 
részt ezen a rangos megmérettetésen.  
Versmondásban: Pintér Sára (1.b), Melkuhn 
Máté (2.a), Rácz Luca (3.a), Vigh Doris (4.a), 
Cseh Georgina (5.b), Őze László (5.a), Vár-
dai Lilla (8.b) és Szuly Georgina (8.a) képvi-
selte iskolánkat.  
A II. korcsoportban: a 3-4. osztályosok között 
Rácz Luca 3. helyezést ért el, (felkészítő: 
Ráczné Miskolczi Erzsébet).  
A dicséreténeklő versenyben: Dimák Patrik 
(5.b), Kovács Hédi (5.b), Dimák Stella (8.a) 
és Szili Nóra (8.a) vállalkozott a zsoltárok 
megszólaltatására.  
A IV. korcsoportban: 7-8. osztály, Dimák 
Stella 1. helyezést ért el, (felkészítő: Farkas 
Márta). Köszönjük a szülők és Almásiné Edit 
néni fáradhatatlan segítségét. 
 

 

Duó dallam nélkül.. 
Ezzel a címmel újszerű versenyre hívott 
bennünket az évfordulóját ünneplő Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Iskola. A gyere-
keknek párban lehetett verset mondani, s 
versmondás közben betölteni a színpadot. 
Iskolánkból lelkes 9 páros vállalkozott, hogy 
kipróbálja ezt a stílust. Örömünkre sikerült 
szép eredményeket is elérniük. A korosztá-
lyuk kategóriájában különdíjat kapott Harkai 
Dávid és Busi Barnabás a 2. a osztályból. III. 
helyezett lett Sarusi- Kis Milán- és Veres 
Ravai Eszter /5.a/. II. helyezést ért el a Rőth 
Petra- Kovács Hédi páros /5.b/, II. helyezet-
tek lett a 4.b-ből Dobos Dóri és Kozák Léna 
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Adventi pillanatok 
 A TÁMOP pályázatnak köszönhetően 

Rákász Gergely koncertorgonista tartott 
rendhagyó zeneórát diákjainknak.   

 Hagyományos adventi kézműves foglal-
kozás volt az alsósok részére. 

 adventi kórustalálkozón a Koszta József 
Általános Iskola, a Klauzál Gábor Általá-
nos Iskola és a Kiss Bálint Református 
Általános Iskola kórusai közösön énekel-
tek adventi, karácsonyi egyházi műveket 
iskolánk Dísztermében. 

 Az 1.a osztály karácsonyi műsorral ked-
veskedett a Mozgáskorlátozottak cso-
portjának összejövetelén a Móricz Zsig-
mond Művelődési Házban. 

 Az iskola felsős diákjaiból álló önkéntes 
munkát végző református szeretetszol-
gálati csoport a kórház gyermekosztá-
lyán és az iskolában az alsósoknak mu-
tatta be a maguk által összeállított Miku-
lás-napi műsort. Kétzsáknyi ajándékot is 
vittek a beteg gyerekeknek.  

 A Horváth Mihály Gimnázium végzős 
drámai tagozatos osztálya zenés-verses 
betlehemi műsorral lépett fel az alsó ta-
gozatosok előtt december 18-án. Kö-
szönjük Pádár Zsolt osztályfőnök segít-
ségét! 

 A 3. osztályosok karácsonyi műsorával 
több helyen is szolgált. (Idősek otthona, 
Megyeháza) 

A tanári kórus szolgálatai 
 az advent első vasárnapi istentiszteleten,  
 a Vöröskereszt karácsonyi jótékonysági 

hangversenyén,  
 az iskolai karácsonyi ünnepségen  
 az ökumenikus imahét alkalmán a felső-

párti gyülekezetben 
 A kórus vezetője: Farkas Márta. 
 

 
 
Ifjúsági Istentiszteletek 
 nov.8. KIE Irodalmi Kávéház  
 nov. 29. Dr. Kádár Péterné lp.  
 dec. 13. Kun Ildikó  
 jan. 31. Kovách Péter lp. 

Ökoiskola cím 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
felkért Értékelő Bizottság javaslatára Sipos 
Imre közoktatásért felelős helyettes államtit-
kár úr döntése értelmében iskolánk a 2013-
2016 közötti időszakra ismét elnyerte az 
Ökoiskola címet.  
 
A cím elnyerését tanúsító oklevelet 2014. 
január 25-én ünnepélyes keretek között az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium tisztségviselői 
adták át az iskolánkat képviselő és a pályá-
zatot összeállító Cseh Lajosnénak, a környe-
zetvédelmi munkacsoport vezetőjének. 
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Családi vasárnap 
A 2.a osztály az irgalmas samaritánus törté-
netét adta elő a családi vasárnap keretében. 
 

 

Mesefalva felhívás! 
Szeretettel várjuk a gyermekeket a XIX. Me-
sefalva táborba, mely 2014. július 5-11-ig 
Hercegkútra, a Zemplén Üdülőbe költözik. 
Tábor költsége 30.000 Ft. 10.000 Ft előlegfi-
zetéssel lehet jelentkezni Forrainé Garai 
Szabó Julianna és Almásiné Szaszkó Edit 
tanító néniknél az iskolában. A jelentkezés 
sorrendjében töltjük fel a létszámot!            

Himnusz megemlékezés 
Január 22-én közösen ünnepeltük a Himnusz 
születésnapját. Előzetes felhívásunkban 
csatlakozásra kértük a város közoktatási 
intézményeit. A nap kezdetén elmondtuk és 
közösen elénekeltük Nemzeti Imádságunkat. 
 

 

Bábeli nyelvi zűrzavar 
A TÁMOP pályázat keretében megvalósuló 
nyelvi vetélkedő tartalmi megszervezését 
négy nyelvtanár: Lőrincz Edit Andrea, Fekete 
Nagy Katalin, Dimákné Sebők Veronika és 
Bacsa Éva vállalta. A lebonyolításban a felső 
tagozat összes tanára részt vett. 
 
A vetélkedőt reggeli áhítattal (morning 
worship) kezdtük. Angol nyelvű egyházi éne-
keket tanultunk, három nyelven mondtuk el 
az Úri Imádságot, és angolul olvastunk fel a 
Bibliából.  
 

 
 
Játékos feladatokat készítettünk három nyel-
ven (angol, német és francia), amelyeket a 
tanulók előre kialakított (négyfős) csoportok-
ban hajtottak végre. A sokszínű feladatokat 
11 helyszínen oldhatták meg a diákok, ame-
lyek között különböző nehézségűek, játéko-
sak, gondolkodtatók, gyakorlati, ügyességi, 
stb. megtalálhatók voltak.  
 
Az értékelésnél sokféle szempontot figye-
lembe vettünk, így a tanulók többsége jutal-
mat kapott, illetve a végén minden résztvevő 
kapott egy-egy mandarint a munkájáért.  
 
A tanulók, évfolyamtól függetlenül örömmel 
és lelkesen vettek részt a programban, re-
mélhetőleg emlékezetes lesz számukra. 
Megtapasztalhatták a nyelvi sokféleség él-
ményét és a nyelvtudásuk hasznát. 
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TÁMOP - Egészségnap 
Előzetes feladatként kapták a tanulók, hogy 
készítsenek „Egészséges életmód” címmel 
egy figyelemfelhívó plakátot és egészséges 
ételekből álló ételkompozíciót. A munkák 
kiállításra, értékelésre és díjazásra is kerül-
tek. Igyekeztünk minden korosztály érdeklő-
dését felkelteni, ezért életkori sajátosságok-
nak megfelelő programokat állítottunk össze. 
Az alsós gyermekek programjában forgó-
színpadszerűen szerepelt egy oktató film 
megnézése az egészséges táplálkozásról, 
majd erre épülve egy játékos vetélkedő. Aki 
megismerte a táplálékpiramis felépítését, 
utána részt vett egy jó hangulatú mozgásos 
órán. Ezen a napon a gyerekek ebédje is 
kifejezetten egészséges ételekből állt. Ebéd 
után kóstolhattak különféle általuk talán nem 
annyira ismert egészséges desszerteket, 
folyadékokat. A kisebbek számára az egés-
zségnap a Pom-Pom együttes tematikus, a 
programhoz illő koncertjével zárult.  
 

 
 
A felső tagozatos diákok részére fog- és 
testápolási vetélkedőt, mentálhigiénés foglal-
kozást, drogprevenciós előadást szerveztünk, 
valamint egy szakember beszélt nekik az 
őket érintő párkapcsolati témákról. Náluk is 
szerepet kapott a mozgás, a lányok zenére 
mozogtak, a fiúk pedig egy erőnléti edzésen 
vettek részt. A legnagyobbak a délután fo-
lyamán részt vettek bőr- és hajápolási ta-
nácsadásokon is.  
 
A felső tagozatosok záró programjaként 
meginvitáltuk Szász Kitti freestyle football 
többszörös világ- és európa bajnokot, aki 

látványos bemutatót tartott az érdeklődőknek, 
kedvet teremtve a sportág kipróbálásához. 
A rendezvény végén az értékelést követően 
kerültek átadásra az oklevelek, emléklapok, 
az egészséges ételekből, desszertekből álló 
ajándékcsomagok minden osztály részére. 
 

 

Iskolakert - Köszönet 
December hónapban jelentős munkák folytak 
az iskolakertben, a földet "tápanyaggal " 
látták el és felszántották. Köszönetet mon-
dunk Zsoldos Imrének és Bartha János Ker-
tészeti Szakképző Iskola igazgatójának, akik 
segítségünkre voltak. 
 

 

,,Etessétek az ég  
madarait...." 
A novemberi technika órák egyikén üdítős 
palackokból madáretetőket készítettünk. 


