
Kettős siker a város farsangon 
A Városi Karnevál farsangi versenyében két 
csapatunk is rangos elismerésben részesült: a 
3.a osztályosok "Csavargók" illetve az 5.a 
osztályosok "Japánok" című produkciója. 
Mindkét osztály 35 ezer forint pénzjutalmat is 
nyert az elismerő oklevél mellé. Gratulálunk a 
gyerekeknek és felkészítő nevelőiknek! (Kósa 
Ágnes, Lukács Adrienn, Pólya Sándor) 
 

 

        

OOOOOOOOrrrrrrrrsssssssszzzzzzzzáááááááággggggggoooooooossssssss        MMMMMMMMuuuuuuuullllllllttttttttiiiiiiiimmmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiáááááááássssssss        
BBBBBBBBiiiiiiiibbbbbbbblllllllliiiiiiiiaaaaaaaaiiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeettttttttiiiiiiii        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrsssssssseeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyytttttttt        
2007. február 16-án rendezte meg iskolánk az 
„Első Országos Multimédiás Bibliaismereti 
versenyt”. 11 református iskolából összesen 20 
csapat jelentkezett az ország különböző részé-
ről. Iskolánkat hat gyermek képviselte. Új 
típusú megmérettetést jelentett ez az alkalom, 
ahol a hittan és az informatika órán tanultak 
komplex alkalmazásáról adhattak számot a 
gyermekek.  
 

 
 
A versenyt három fordulóban bonyolítottuk le. 
Két otthoni internetes regisztrációs feladatsort 
követően Szentesen, iskolánkban volt a döntő 
forduló. Mind a feladatok megismertetése, 

mind az értékelés teljesen elektronikusan – 
web technológiával – történt.  
 
Kézműves foglalkozások, drámajáték és a 3.a 
osztály farsangi produkciója színesítette ezt az 
alkalmat. A vendég iskolákból érkezett peda-
gógusok ezalatt szakmai továbbképzésen 
vettek részt, megismerkedhettek az interaktív 
tábla használatában rejlő lehetőségekkel.  
 
Eredmények: Az első korcsoportban Kovács 
Dóra (4.a) és Gera Franciska (4.b) II. helye-
zést,  a harmadik korcsoportban Juhász-Bóka 
Antal és Csó János (8.a) I. helyezést ért el. 
Fekete Emil és Berczeli Alex (6.a) a második 
korcsoportban szerepelt eredményesen. A 
kapcsolódó bibliai illusztrációs versenyen 
iskolánk szerezte meg az első díjat. A helye-
zettek értékes informatikai díjakat kaptak. 
Felkészítők: Nagypál Julianna, Niethammer 
Zoltán, Pólya Sándor és Nyíri Dániel.  
 

11111111%%%%%%%%        --------        KKKKKKKKöööööööösssssssszzzzzzzzöööööööönnnnnnnnjjjjjjjjüüüüüüüükkkkkkkk,,,,,,,,        hhhhhhhhaaaaaaaa        ggggggggoooooooonnnnnnnn--------
ddddddddoooooooollllllll        rrrrrrrráááááááánnnnnnnnkkkkkkkk!!!!!!!!        
Ebben az évben is támogathatja iskolánk 
diákjait adója 1 %-nak felajánlásával: 
Kiss Bálint Református Általános Iskoláért 
Alapítvány 
adószám: 18462281-1-06 
 
Az iskolát fenntartó Református Egyház támo-
gatására is lehetősége van az alábbi technikai 
szám feltüntetésével: 
0066 Magyarországi Református Egyház. 
 

VVVVVVVViiiiiiiirrrrrrrráááááááággggggggvvvvvvvvaaaaaaaassssssssáááááááárrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaappppppppiiiiiiii        ccccccccssssssssaaaaaaaallllllllááááááááddddddddiiiiiiii        
vvvvvvvvaaaaaaaassssssssáááááááárrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaapppppppp::::::::                
Április 1. 10:00, a Kiss Bálint utcai Református 
Imaházban a 3.b osztály szolgálatával családi 
vasárnap lesz, melyre szeretettel várjuk a 
szülőket, hozzátartozókat. A korábbi családi 
vasárnapok videó felvételei letölthetőek az 
iskola honlapjáról. 
 
WEB: www.kissb-szentes.sulinet.hu 
e-mail: iskola@kissb-szentes.sulinet.hu 

 
Kiadta: a Kiss Bálint Református Általános 
Iskola - Szentes 
Szerkesztő. Niethammer Zoltán 
Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 
Megjelent 650 példányban. 

 

SSSSSSSSuuuuuuuulllllllliiiiiiiinnnnnnnnffffffffóóóóóóóó        
A Kiss Bálint Református Általános Iskola  

időszakos tájékoztató kiadványa 
2007. március  (13. szám) 

         

        

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

 

                IIIIIIIIsssssssskkkkkkkkoooooooolllllllláááááááánnnnnnnnkkkkkkkk        kkkkkkkkíííííííínnnnnnnnáááááááállllllllaaaaaaaattttttttaaaaaaaa::::::::                
- 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 induló első osztályok tanítói: 
1.a 

 Demeter Klára 
Ráczné Miskolczi Erzsébet 

 
1.b 

Balikáné Bucskó Mónika 
Vidovicsné Szamosi Csilla 

        

ÁÁÁÁÁÁÁÁllllllllttttttttaaaaaaaalllllllláááááááánnnnnnnnoooooooossssssss        iiiiiiiisssssssskkkkkkkkoooooooollllllllaaaaaaaaiiiiiiii                
bbbbbbbbeeeeeeeeiiiiiiiirrrrrrrraaaaaaaattttttttkkkkkkkkoooooooozzzzzzzzáááááááássssssss        
Március 26-27-28-án 7.00-17.00 óráig kerül sor 
iskolánkban a leendő első osztályosok beíratá-
sára.  A beiratkozáshoz az alábbi iratok szük-
ségesek: 
 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata 

- az óvodai szakvélemény, 

- a szülő személyi igazolványa 

- 1 db szabványos fekete-fehér igazolványkép  

- a Diákigazolvány kiállításához: 550,- Ft 
 

 
 

AAAAAAAA        KKKKKKKKiiiiiiiissssssssssssssss        BBBBBBBBáááááááálllllllliiiiiiiinnnnnnnntttttttt        77777777                
pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmjjjjjjjjaaaaaaaaiiiiiiii        
 
március 22-én 10-17 óráig és március 23-án 9-
12 óráig vásárlási lehetőséggel egybekötött 
ásvány- és kőzetkiállítás a Díszteremben 
 
március 23-án 16.30 órától az iskola diákjainak 
kulturális bemutatója a Díszteremben 
 

március 27-én 9-17 óráig Parakletos Könyves-
ház tavaszi könyvvására az egyházi kiadók 
kiadványaiból  
 



március 27-én 14 órától Kiss Bálint sírjának 
megkoszorúzása a Szeder temetőben 
 
március 27-én 15 órától Bibliaismereti és 
sportvetélkedő a vésztői Kis Bálint Református 
Iskola diákjaival közösen. 
 
március 28-án 15 órától „Látogatás az Istenek 
szigetén” címmel Vidovics Ferenc videófilmes 
élménybeszámolója Bali szigetén tett látogatá-
sáról 
 

NNNNNNNNyyyyyyyyíííííííílllllllltttttttt        ffffffffeeeeeeeejjjjjjjjlllllllleeeeeeeesssssssszzzzzzzzttttttttőőőőőőőő        óóóóóóóórrrrrrrráááááááákkkkkkkk        
 
Március 29-én az első 3 órában nyílt fejlesztő 
órák keretében az érdeklődők betekintést 
nyerhetnek a tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermekek foglalkozásaiba. Mindenkit szere-
tettel vár Csó Jánosné. 
 

HHHHHHHHaaaaaaaajjjjjjjjddddddddúúúúúúúú        LLLLLLLLaaaaaaaajjjjjjjjoooooooossssssss        eeeeeeeemmmmmmmmlllllllléééééééékkkkkkkkttttttttáááááááábbbbbbbblllllllláááááááá--------
jjjjjjjjáááááááánnnnnnnnaaaaaaaakkkkkkkk        mmmmmmmmeeeeeeeeggggggggkkkkkkkkoooooooosssssssszzzzzzzzoooooooorrrrrrrrúúúúúúúúzzzzzzzzáááááááássssssssaaaaaaaa        
 

 
 

Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom 
szentesi hőse volt Hajdú Lajos, aki a korabeli 
iskolaépület ablakából bátorító szózatot intézett 
a szentesiekhez. Hazafias magatartásáért 
először halálra, majd ezt megváltoztatva több 
évi várfogságra ítélte a Habsburg-diktatúra.  
Emléktábláját a 7.b osztályosok ünnepi műso-
rának keretében koszorúztuk meg. 

VVVVVVVVeeeeeeeennnnnnnnddddddddééééééééggggggggüüüüüüüünnnnnnnnkkkkkkkk        vvvvvvvvoooooooolllllllltttttttt        HHHHHHHHoooooooorrrrrrrrvvvvvvvváááááááátttttttthhhhhhhh        
MMMMMMMMiiiiiiiihhhhhhhháááááááállllllllyyyyyyyy        ddddddddéééééééédddddddduuuuuuuunnnnnnnnooooooookkkkkkkkáááááááájjjjjjjjaaaaaaaa        
 
Makay Lilla református lelkész, városunk neves 
szülöttének Horváth Mihálynak a Battyhány-
kormány miniszterének dédunokája volt ven-
dégünk március 13-án.  A hetedik osztályosok-
kal magyarórán beszélgetett, majd Szemerédi 
Dávid, Berényi Tünde és Katona Tamás körbe-
kalauzolta iskolánkban.  
Egy nappal korábban került sor a Civil TV 
ünnepi adásának felvételére, ahol Bagi Alex, 
Berényi Tünde, Szemerédi Dávid és Győrfi 
Norbert hetedikes tanulók versmondással 
közreműködtek.  
 

 

        

VVVVVVVVeeeeeeeerrrrrrrrsssssssseeeeeeeennnnnnnnyyyyyyyyeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeeddddddddmmmmmmmméééééééénnnnnnnnyyyyyyyyeeeeeeeekkkkkkkk::::::::        
Zrínyi Ilona Matematika Verseny:  

Az idén is neveztek 
iskolánk diákjai az 
országos Zrínyi Ilona 
Matematika Versenyre. 
Február 26-án oldották 
meg a feladatokat a 

vállalkozó 3., 4., 5., 6. és 7. évfolyamos tanu-
lók. A megye legeredményesebb diákjait ünne-
pélyes eredményhirdetésre hívták meg Makóra 
március 10-én. 
 
A csapatversenyben megyei I. helyezett lett a 
Skorka Bence, Baunok Tamás és Szuly Attila 
alkotta hármas. De az egyéni versenyben sem 
szégyenkezhetünk, hiszen a 334 induló ver-
senyző közül Skorka Bence 4., Baunok Tamás 
12., Szuly Attila pedig a 13. helyen végzett. 
(felkészítőjük: Kósa Ágnes és a szülők) 
A 7 osztályosok versenyében Juhász-Bóka 
Bernadett a 276 indulóból a 6. helyen végzett. 
(felkészítője: Dimákné Sebők Veronika) 

Hevesy György 
Kémia Verseny: 

Területi döntőn a tanu-
lóink a következő 
helyezéseket érték el: 
Juhász-Bóka Bernadett 
(7.a) 1.helyezés 
Martinka Mátyás (7.a) 2. helyezés 
Juhász-Bóka Antal(8.a) 1.helyezés 
Mindhárman bejutottak a megyei döntőre. 
Felkészítő tanáruk: Horvát József 

Területi Német Helyesírási és Fordítási 
Verseny 

2007. február 28-án 
(pénteken) szervezte 
iskolánk immár 4. 
alkalommal a Terüle-
ti Német Helyesírási 
és Fordítási ver-
senyt. A tanulók egy-
egy teszt ill. egy fordítás keretében évfolya-
monként mérhették össze tudásukat. Iskolánk 
tanulói is szép eredményeket szereztek: 
5. évfolyam: Tököli Anikó 3. helyezés 
7. évfolyam: Juhász-Bóka Bernadett 3. helye-
zés, 8. évfolyam: Kerekes Evelin 3. helyezés 
Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Veronika 

Curie Kémaverseny területi döntő 

Martinka Mátyás (7.a) 1. helyezés 
(országos döntőbe jutott) 
Juhász-Bóka Antal (8.a) 5. helyezés 
Felkészítő tanáruk: Horvát József 

Taroltak tanulóink a Meleg István Ké-
miaversenyen. 

A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium-
ban rendezett verseny döntőjén tanulóink a 
következő eredményt érték el. 
Juhász-Bóka Bernadett 7.a 2. helyezés 
Martinka Mátyás 7.a 1. helyezés 
Juhász-Bóka Antal 8.a 1. helyezés 
Felkészítő tanáruk: Horvát József 

Természetvédelmi vetélkedő 

Szentes város és 
kistérsége általános 
iskolái részére rendez-
ték meg március 10-én 
a természetvédelmi 
vetélkedőt, amelyen 
csapatunk 3. helyezést 
ért el. A legjobb fotó 
kategóriában Csó 
János 1. helyezést kapott, szoborkészítés 

kategóriában 2. helyezést ért el Cserháti Nóra, 
Hajdú Hanna, Karikó-Tóth Anna.  
További csapattagok: Farkas Kristóf, Gera 
Franciska, Katona Bence, Berczeli Alex, Tóth 
Bálint.  

Petőfi szavalóversenyen 

 
A Petőfi Sándor Általános Iskolában rendezett 
városi versenyen jól szerepeltek diákjaink:  
Szabó Réka I. /felk.: Virágos Kiss Krisztina, 
Almásiné   
Rácz Boróka II. /felk.: Ráczné Miskolczi Erzsé-
bet, Almásiné 
Jenei Zoltán IV. /felk.: Mészáros Antalné 
Skorka Bence II. /felk.: Skolrka Tiborné, Lukács 
Adrienn 
Vidovics Fanni III. /felk.: Balikáné Bucskó 
Mónika 
 

CCCCCCCCssssssssáááááááákkkkkkkk        AAAAAAAAnnnnnnnniiiiiiiikkkkkkkkóóóóóóóó        ddddddddiiiiiiiiáááááááákkkkkkkkoooooooolllllllliiiiiiiimmmmmmmmppppppppiiiiiiiiaaaaaaaaiiiiiiii        
bbbbbbbbaaaaaaaajjjjjjjjnnnnnnnnooooooookkkkkkkk        
Csák Anikó 6.b osztályos tanuló 50 méteres 
mellúszásban országos diákolimpiai címet 
szerzett a Székesfehérváron megrendezett 
döntőn. 

SSSSSSSSííííííííttttttttáááááááábbbbbbbboooooooorrrrrrrr        ZZZZZZZZaaaaaaaakkkkkkkkooooooooppppppppáááááááánnnnnnnnéééééééébbbbbbbbaaaaaaaannnnnnnn        
Február 18-tól 24-éig a lengyelországi 
Zakopánéban sítáborban vesz részt iskolánk 
két tucat diákja. A tábort Szegedi Zoltán tanító 
szervezte.  

NNNNNNNNAAAAAAAAVVVVVVVVAAAAAAAA        ppppppppoooooooonnnnnnnntttttttt        
Iskolánk is csatlakozott a NAVA (Nemzeti 
Audiovizuális Archívum)rendszeréhez. Ezen az 
oldalon a magyar filmművészet legjelentősebb 
alkotásai, régi filmhíradók illetve öt kiemelt 
televíziós csatorna (m1, m2, Duna Televízió, 
TV2 és RTL Klub) oktatást segítő adásai te-
kinthetők meg RealPlayer segítségével online 
formában. Diákjaink és tanáraink ingyenesen 
használhatják az intézményben az online 
tartalmakat.  

 
 

MMMMMMMMeeeeeeeeggggggggjjjjjjjjeeeeeeeelllllllleeeeeeeennnnnnnntttttttt        aaaaaaaa        ffffffffaaaaaaaarrrrrrrrssssssssaaaaaaaannnnnnnnggggggggiiiiiiii        DDDDDDDDVVVVVVVVDDDDDDDD        
Az iskolatitkárnál megvásárolható 900 Ft-os 
áron. A kiadvány tartalmazza az alsós és 
felsős farsang teljes műsorát.


