
DDiiáákkoolliimmppiiaa  
JJááttéékkooss  ssppoorrttvveerrsseennyy  
 
2006. január 17-én rendezték meg a Dr 
Papp László Sportcsarnokban a 
Diákolimpia-Játékos sportversenyének 
Városi fordulóját. Szentesről és 
környékéről nyolc csapat érkezett a 
megmérettetésre. Az erős élbolyból 
nagy küzdelem után a 3. helyet érte el 
csapatunk, melyhez gratulálunk a 
versenyen részvevőknek, illetve a 
tartalék játékosoknak,  akik becsületes 
és odaadó munkájukkal segítették a 
felkészülést. 

 

A csapat tagjai: 
Tóth Roland (4.a) 
Varga Kristóf (4.a) 
Szabó Tamás (4.a) 
Szécsi SzimonettaRácz Réka (4.a) 
Lengyel Lujza (4.b) 
Erdélyi Martin (3.a) 
Farkas Kristóf (3.a) 
Mácsai Áron (3.a) 
Lakics Kitti (3.b) 
Sándor Adél (3.b) 
Gera Franciska (3.b) 
Ágoston Dániel (2.b) 
Bella Éva (2.b) 
Horváth Árnika (2.a) 
Virág Csanád (1.b) 
Rácz Gergő (1.b) 
Szabó Réka (1.b) 
 

Tartalék játékosok: 
Sarusi-Kiss Virág (4.a) 
Virág Levente (4.a) 
Hornok Dominik (3.a) 
Kiss Imola (3.b) 
Rébeli-Szabó Máté (2.a) 
Csatlós Vanda (1.b) 
Felkészítő: Vidovicsné Szamosi Csilla 
 

 
 

DDiiáákkoolliimmppiiaa  
TTeerreemmllaabbddaarrúúggááss  
IV. korcsoport (fiú) III. helyezés: 

Bella Sándor, Gajda János,  
Boros Tamás, Lakatos Zoltán 
Gálfi Marcell, Lakics Balázs 
Piti János, Bartucz Tamás 
Barna Zoltán, Varga Zsolt 

 

WEB: www.kissb-szentes.sulinet.hu 
e-mail: iskola@kissb-szentes.sulinet.hu 
-------------------------------------------------- 
Kiadta: a Kiss Bálint Református 
Általános Iskola - Szentes 
Szerk.. Niethammer Zoltán 
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 
Megjelent 800 példányban.  

 

SSSSSSSSuuuuuuuulllllllliiiiiiiinnnnnnnnffffffffóóóóóóóó        
AA  KKiissss  BBáálliinntt  RReeffoorrmmááttuuss  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  iiddőősszzaakkooss  

ttáájjéékkoozzttaattóó  kkiiaaddvváánnyyaa  --  22000066..  jjaannuuáárr   

AAjjáánnllóó  
Szeptemberben becsöngetnek.... 
 ...neked megvan már a helyed? 

 
  Iskolánk kínálata:  

- keresztyén szellemiségű nevelés; 

- nyugodt, otthonos, családias légkör; 

- szótagoló olvasástanítás / Meixner könyv; 

- Hajdu - féle matematika oktatás; 

- fejlesztőpedagógus - felzárkóztatás; 

- tehetségfejlesztés, tanulmányi versenyek; 

- támogató, pozitív megerősítésű értékelés; 

- sokszínű szabadidős tevékenységek; 

- sportszerető, egészséges életszemlélet; 
 

 
Az érdeklődőket szeretettel várjuk a 
következő programokra: 
 
Febr. 21. 15.30:  Bemutatkozunk 
Márc. 1. 15.30:  Kézműves kavalkád  
Márc. 7. 15.30 :   Hétpróba  Játékos 
sportdélután 
Márc. 13-14.  8.00-10.00: Nyílt tanítási 
órák 
 
AAzz  iinndduullóó  eellssőő  oosszzttáállyyookk  ttaannííttóóii    
1.a Haller Andrea – Szegedi Zoltán 
1.b Cseh Lajosné – Seres Anita 
  
ÁÁllttaalláánnooss  iisskkoollaaii  bbeeíírraattkkoozzááss  
Március 20-22-ig 7.00-16.00 óráig kerül 
sor iskolánkban a leendő első 
osztályosok beíratására.  A 
beiratkozáshoz az alábbi iratok 
szükségesek: 
 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- az óvodai szakvélemény, 

- a szülő személyi igazolványa 

- 1 db szabványos igazolványkép  

- a Diákigazolvány kiállításához: 550,- Ft 

 

  



JJóóttéékkoonnyyssáággii  EEsstt  
Ötödik alkalommal rendezte meg a Kiss 
Bálint Református Iskola tantestülete és 
szülői közössége az iskolai Alapítvány 
Jótékonysági Estjét, melynek az idén az 
Árpád Agrár Rt. díszterme adott otthont. 
Az Est fővédnöke a Szentes - Csongrád 
Rotary Klub volt.  
A bálat a Szilver táncklub műsora 
nyitotta meg, a táncosok többsége 
iskolánk jelenlegi és egykori diákja volt. 
 A vendégek között köszönthettük Busa 
Tamást a Magyar Állami Operaház 
magánénekesét, aki opera és operett 
részletekkel ajándékozta meg a 
bálozókat. Közreműködött Busa 
Gabriella, zongorán kísért Majtényi 
András. 
A négyfogásos vacsorát a P. Dusmann 
Kft. kiváló csapata  készítette és 
szolgálta fel.  
Az est folyamán a jó hangulatról a 
Seress Formáció gondoskodott, akik 
igényes zenéjükkel méltán népszerűek 
vendégeink körében.  

 

Az Est bevételét – 360 ezer forintot – a 
májusi nemzetközi kórustalálkozó és az 
iskolai szabadidős foglalkozások 
támogatására fordítjuk. 
Köszönjük a sok-sok tombolatárgyat, 
amelyeket vállalkozók, szülők és a 
vendégek ajánlottak fel. Köszönet a 
Csongrád-Szentes Rotary klub 
nagyvonalú ajándékáért, akik egy DVD 
és egy CD lejátszót ajándékoztak 

iskolánknak. Köszönjük azoknak is, akik 
pártoló jegyek vásárlásával, és minden 
egyéb segítséggel támogatták 
céljainkat. 
 

AAzz  iinnggyyeenneess  
ttaannkköönnyyvveellllááttáássrróóll    
A tantestület döntésétől függően: 

a) az iskola a napköziben vagy 
tanulószobán bocsátja a tanulók 
rendelkezésére a tankönyvet, 

b) az iskolai könyvtár kölcsönzi a 
tanulók részére ingyenesen a 
tankönyvet, 

c) az iskola fizeti ki a szülő helyett a 
tankönyvért járó ellenszolgáltatást. 

Az iskolai tankönyvrendelésnek 
biztosítania kell, hogy a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban: 

a) a tartósan beteg, 
b) a sajátos nevelési igényű, 
c) a három- vagy többgyermekes 
családban élő, 
d) az egyedülálló szülő által 
nevelt,(…) 
f) a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő tanulók 
számára a tankönyvek ingyenesen 
álljanak rendelkezésre az 1–8. 
évfolyamokon. 
A normatíva felhasználásáról, 
évfolyamok, tanulók közötti 
elosztásáról – a jogszabályok 
betartása mellett – a tantestület dönt. 

A kedvezmények iránti igényt az iskolai 
tankönyvrendelés elkészítése előtt, 
2006. február 10-éig, igénylőlap 
felhasználásával kell bejelenteni.  
Ha az igényjogosultság a tanulói 
tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív 
hozzájárulás igénylését követő 
időpont után áll be – beleértve az 
iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek 
kölcsönzésével, a napköziben, 
tanulószobán elhelyezett tankönyvek 

[Sajtószemle] Folyamatosan figyeljük 
és gyűjtjük a rólunk megjelent 
elektronikus híreket, tudósításokat. Itt 
találhatók ezek másolatai. 

Megváltozott az iskola e-mail címe is: 

iskola@kissb-szentes.sulinet.hu 

  

ÚÚsszzóó  ddiiáákkoolliimmppiiaa  
2005. december 19-én a városi 
uszodában került megrendezésre az 
úszó diákolimpia, melyen iskolánk 
diákjai is szép eredményeket értek el.  

 
Szabó Réka 33 mell 1. hely 
Tóth Csenge 33 mell 3. hely 
Kondorosi Nándor 33 mell 1. hely 
Korom Zénó 33 mell 3. hely 
Rébeli Sz. Máté 33 gyors 3. hely 
Rébeli Sz. Máté 33 hát 3. hely 
 
Elbert Stefánia 33 gyors 1. hely 
Elbert Stefánia 33 hát 2. hely 
Oltyán Viktor 33 mell 1. hely 
Mácsai Áron 33 mell 3. hely 
Erdélyi Martin 33 gyors 1. hely 
4 x 33 gyors váltó 2. hely /Elbert 
Stefánia, Cserháti Nóra, Sarusi K. 
Virág, Lakics Kitti/ 
4 x 33 gyors váltó 2. hely /Farkas 
Kristóf, Erdélyi Martin, Mácsai Áron, 
Oltyán Viktor/ 
 
Hegedűs Bence 66 gyors 1. hely 
Hegedűs Bence 33. mell 1. hely 

Rébeli Sz. Tamás 33 hát 3. hely 
Rébeli Sz. Tamás 33 pille 3. hely 
Cserháti Gyula 33 mell 2. hely 
László János 33 pille 2. hely 
Csák Anikó 33 mell 1. hely 
Csák Anikó 33. pille 1. hely 
Dajka Dalma 66 hát 1. hely 
Bakos Eszter 66 gyors 1. hely 
Bakos Eszter 66 hát 3. hely 
6 x 33 gyors váltó  1. hely/,. Rébeli Sz. 
Tamás, Cserháti Gyula, László János, 
Szabó Dávid, Kovács Gyula, Hegedűs 
Bence/ 
6 x 33 gyors váltó 1. hely/Csák Anikó, 
Dombóvári Stella, Szilágyi Barbara, 
Király-Gál Klaudia, Dajka Dalma, Bakos 
Eszter/ 
 
Lakics Balázs 66 gyors 3. hely 
Csuka Bernát 66 pille 3. hely 
Sebestyén Ágnes 66 mell 3. hely 
Sebestyén Ágnes 66 gyors 3. hely 
6 x 33 gyors váltó 1. hely /Lakics 
Balázs, Csuka Bernát, Hegedűs László, 
Ádám Kornél, Dancza János, Krucsó 
Balázs/ 
 

VVáárroossii  vveerrss  ééss  
pprróózzaammoonnddóó  vveerrsseennyy  
2006. január 21.-én a Magyar Kultúra 
Napja tiszteletére rendezett városi vers 
és prózamondó versenyen elért 
eredményeink: 

I. Skorka Bence (2.a) 

II. Szabó Bence (5.b) 

III. Szarka Edit (1.b) 

IV. Szabó Réka (1.b) 

 

Köszönet a szülőknek a felkészítésért!  
(Almásiné) 

 



NNyyeerrjj  eeggyy  ttuuttii  
fféénnyykkééppeezzőőggééppeett  aa  
CCaannoonnttóóll!!  
  
Nem kell mást tenned, csak küldd el 
nekünk saját, digitális készülékeddel 
készített alkotásodat arról, hogyan látod 
Te a világot. Készíts digitális fényképet 
vagy videót, szkenneld be fényképeidet, 
rajzolj számítógéppel, formáld át 
kedvenc fotóidat digitális trükkökkel! Ha 
van saját honlapod, küldd el annak 
címét! 

 

További részletek Niethammer Zoltántól 
tudhatók meg. 
 

IIsskkoollaaii  wweebbllaapp  

  

www.kissb-szentes.sulinet.hu 

A kezdeti nehézségek ellenére az iskola 
weboldala ismét működik. A régi 
tartalom mellett szeretnénk új és 
érdekesebb oldalakat is felrakni a 
szerverünkre. Ehhez kérünk minden 
érdeklődőtől segítséget, ötleteket. 

Bármilyen észrevétel szívesen fogadok 
a niethammer@freemail.hu e-mail 
címen.  

Bizonyára sokan megnézték már a 
mostani oldalakat, de talán nem árt 
kicsit bemutatni az elkészült lapokat: 
 
A főoldalon a „FRISS HÍREK” rovatban 
olvashatók a legfontosabb és aktuális 
hírek, információk. Elsősorban az iskolai 
rendezvények, fogadóórák, szülői 
értekezletek időpontjait közöljük itt. Ide 
kerülnek a tanulóink versenyeredményi 
is. Azok a hírek, amelyek már elavultak, 
automatikusan átkerülnek az „Arhívum 
- Régi hírek” menüpont alá. 
A „BESZÁMOLÓK” rovatban a 
megtörtént eseményekről olvashatunk 
képes beszámolókat.  
 
A baloldali menü tetején kis ikonokat 
láthatunk: 

 Vissza a főoldalra 

 Étlap: az iskolai menza étlapjai 

 Térkép 
 
Alatta angol, német és francia nyelvű 
ismertetők ikonjai találhatók. 
 
Végül a menüből néhány oldalt 
szeretnék bemutatni: 

[Kiadványok] Itt mutatjuk be az iskola 
által kiadott könyveket, CD és DVD 
lemezeket. Ezek meg is rendelhetők az 
oldalon megadott e-mail címen. 

[Letöltések] Innen tölthetők le a 
fontosabb iskolai dokumentumok 
(pedagógiai program, helyi tanterv, 
egyházi dokumentumok), a „Históriás 
könyv” teljes egészében, és az eddig 
megjelent SULIINFÓ-k. 

[Képtár] Itt vannak az iskolai 
rendezvényeken készült képek. 
Jelenleg több mint 2000 darab 83 
csoportban. 

rendelkezésre bocsátásával teljesítheti 
az igényt. 

SSzzüüllőőii  éérrtteekkeezzlleetteekk    
1.a Febr. 2. 16.16 5.a Febr. 1. 16.30 

1.b Jan.30. 16.30 5.b Febr. 1. 16.30 

2.a Jan. 30. 16.15 6.a Jan. 31. 16.30 

2.b Jan. 30. 16.15 6.b Jan. 31. 16.30 

3.a Jan. 31. 16.00 7.a Febr. 2. 17.00 

3.b Jan. 31. 16.00 7.b Jan. 30. 16.30 

4.a Jan. 31. 16.30 8.a Febr. 2. 16.00 

4.b Febr. 1. 16.00  8.b Jan. 31. 17.00 

 

TToovváábbbbttaannuulláássii  
ttáájjéékkoozzttaattóó    
2006. 02. 17. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói 
jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapok első 
példányát pedig a Felvételi Központnak.  

2006. 03. 16. 

A középfokú iskola eddig az időpontig 
nyilvánosságra hozza az ideiglenes 
felvételi jegyzéket.  

2006. 03. 16-03. 17. 

A tanulói adatlapok módosításának 
lehetősége az általános iskolában.  

2006. 03. 20. 

Az általános iskola eddig az időpontig 
elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap második 
példányát. A módosító tanulói adatlapot 
ekkor kell megküldeni a Felvételi 
Központnak.  

2006. 04. 26. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák 
megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak.  

2006. 06. 01. 

A benyújtott kérelmek alapján 
lefolytatott jogorvoslati eljárás 
befejezése a fenntartónál.  

2006. 06. 19. 

Ha a tanköteles tanulót nem vették fel 
középfokú iskolába, az általános iskola 
értesítést küld a tanulóról a tanuló 
állandó lakhelye (vagy tartózkodási 
helye) szerint illetékes települési 
önkormányzat jegyzőjének.  

2006. 06. 19-21. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba az 
iskola igazgatója által meghatározott 
időben. 

        

RRöövviiddhhíírreekk  
• Konfirmandusok családi 

vasárnapja 
2006. január 29. 
 

• Farsang:  
alsós - 2006. február 16. 14.00 
felsős - 2006. február 17. 14.00 
 

• 1.a osztály családi vasárnapja 
2006. február 26. 

 
• Tavaszi nyílt tanítási napok: 

2006. március 13-14. hétfő-kedd 
 – az első három óra 

 

SSííttáábboorr  
 
  Január 21-én hajnalban indult a kis 
csapat Szegedi Zoltán tanító úr 
vezetésével. Az úticél Hargitafürdő 
Romániában, ahol kényelmes és meleg 
szállás várta őket. Farkasordító 
hidegben siklottak a lejtőkön. A 
hangulat remek, az arcok, fülek és orrok 
pirosak voltak. Az ellátás bőséges volt, 
ezért ha a síléc felmondta a szolgálatot, 
gurulva értek a völgybe. (Haller) 



TTeettőőttéérr  ááttaaddáássaa 
2005. november 14.-én - ünnepélyes 
keretek között - Nagy László, a 
Tiszántúli Református Egyházkerület 
főjegyzője átadta a tornaterem felett 
kialakított új tantermeket. Két terembe 
az 5.a és az 5.b osztály költözött. A 
kisebb termeket csoport foglakozásokon 
használjuk. 

 

FFeellúújjííttáássookk 
Befejeződött a pincefolyosó és a hozzá 
tartozó öltözők felújítása. Folyamatban 
van a 17-es tanterem és a földszinti 
leány WC teljes rekonstrukciója. 

JJaannuuáárrii  CCoommeenniiuuss--ooss  
ttaalláállkkoozzóó  

 

Január 7-től 15-ig voltak vendégeink a 
Comenius Program keretében a francia, 
német, svéd, román kollégák. Összesen 
11 tanárt és 7 diákot láttunk vendégül. A 

felnőttek a májusi, Szentesen tartandó 
koncert előkészületein dolgoztak, míg a 
gyerekek délelőttönként az iskolai 
élettel ismerkedtek.  

 

A délutáni elfoglaltságok közül a 
diákönkormányzat partiját, a szegedi 
városnézést, az énekkarosok koncertjét 
és a korcsolyázást említhetjük meg. A 
programokban és munkában bővelkedő 
hetet az iskola jótékonysági báljával 
zártuk le. A vendégek, elmondásuk 
szerint, nagyon jól érezték magukat 
nálunk, örültek a baráti fogadtatásnak, 
és örömmel térnek majd vissza 
májusban. 
Ezúton is köszönöm minden kollégának, 
diáknak, fogadó családnak a munkát, 
amivel hozzájárult az előkészítő 
látogatás lebonyolításához. (Fekete) 

CCoommeenniiuuss  
ppllaakkááttvveerrsseennyy  
A 2006. május 19-én Szentesen 
tartandó Comenius hangverseny 
plakátjának elkészítésére versenyt 
hirdettünk iskolánk diákjai számára. Az 
elkészült pályaművekből kiállítást 
rendeztünk. Szavazással szeretnénk 
eldönteni, hogy kinek az alkotása 
kerüljön a koncert plakátjára és a 
hangfelvételt tartalmazó cd-re. Szavazni 
hamarosan az iskola weboldalán lehet! 
 

 

SSzzeerreetteettccssoommaagg  
A Hajnalcsillag Alapítvány jóvoltából 
Angliából és Németországból 
karácsonykor már 6. éve kapunk 
ajándékcsomagot, amit az ottani 
gyerekek állítanak össze. A csomagok 
általában egy cipősdoboznyi 
meglepetést tartalmaznak. Sok hasznos 
és érdekes dolgot küldenek: 
(személyenként és életkoronként 
változóan) játékokat, füzeteket, 
édességeket és tisztálkodó szereket. 
Kaptunk még a csomag mellé az 
egyháztól egy képes füzetet, mely 
bibliai történeteket dolgoz fel. 
 
Hasonló csomagokat a mi iskolánk 
diákjai is készítettek az erdélyi 
árvízkárosult gyerekeknek. Minden 
osztály egy nagy kartondobozba gyűjtött 
otthonról hozott, esetleg vásárolt 
tárgyakat, melyekből azután szintén 
cipős dobozokba válogattuk szét az 
életkoroknak megfelelő ajándékokat. A 
111 doboz a Máltai Szeretetszolgálat 
segítéségével jutott el az erdélyi 
gyerekeknek. (Arató Sára Anna 7. b) 
 

 

KKaarrááccssoonnyyii  
üünnnneeppsséégg  
December 21-én, a téli szünet előtti 
utolsó tanítási napon ünnepeltük 
iskolánkban a karácsonyt. A kellemes 
és izgatott hangulathoz hozzájárult a 
közelgő szabadság és az ünnep 
varázsa. A negyedikesek segítettek ezt 
a várakozást érdekessé tenni. A 
műsorban egy tizennyolcadik századi 
romantikus író, Charles Dickens híres 
művét, A karácsonyi éneket vitték 
„színre”. A darab sikerét semmi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a kis 
szereplőknek nem volt szüksége 
hangosításra, ugyanis a közönség 
érdeklődve és nagy csöndben figyelte 
az előadást.   (Haller) 

 

 

FFoorrggaallmmii  rreenndd  
Február 1.-től – az iskola kérésére – 
7.30-8.00 és 16.00-16.30 között 
rendőrök segítik a forgalom haladását a 
Kossuth utca és a Tóth J. utca 
kereszteződésében.                

  


