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EEEEEEEErrrrrrrrddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        iiiiiiiisssssssskkkkkkkkoooooooollllllllaaaaaaaa        --------        44444444........bbbbbbbb        
Erdei iskolába költözött a IV. B osztály. Szep-
tember 22. és 26. között a magyartési VE-GA 
táborhely adott otthont az osztálynak, amit a 
praktikussága miatt nagyon megkedveltünk. 
Mivel az idõ is megkegyelmezett nekünk, így a 
szabadtéri programjaink is megvalósulhattak a 
"tantermi" mellett. Sok vendég segítette a 
természetközeli tanulást. Az ismeretek tapasz-
talati úton történõ bõvítése mellett a közösség 
erõsítése lett a legnagyobb hozománya ennek 
az együttlétnek. Itt nem csak a gyerekek, 
hanem a szülõi összetartás is megmutatkozott. 
A záró est kis bemutatókat rejtett a héten 
szerzett tapasztalatok, tanultak, élmények 
kapcsán. Köszönjük a sok segítséget kollégá-
inknak, szülõknek, ismerõsöknek, s az iskolá-
nak a lehetõséget, hogy felhõtlenül eltölthettük 
ezt a hetet. "Hála, szeretet áldó árját Érzi 
minden szív!" 
 

 

VVVVVVVVaaaaaaaakkkkkkkkooooooookkkkkkkk        vvvvvvvviiiiiiiilllllllláááááááággggggggnnnnnnnnaaaaaaaappppppppjjjjjjjjaaaaaaaa        
" Az ember dolga, hogy embernek lenni érdem, 
Hogy bátor legyen az elrendeltetésben" - 
Juhász Ferenc - Október elején a Vakok és 
Gyengénlátók Egyesülete hívta vendégségbe 
tagjait a "Fehér bot" napja alkalmából. Ezen a 
programon iskolánk IV. b osztálya köszöntötte 
mősorával a megjelenteket. Köszönjük a meg-
tisztelı felkérést, örülünk, hogy segíthettünk! 
Meghatottan hallgattunk egy csongrádi vak 
bácsit, Teleki Lajost, aki saját versét mondta el. 
Az elsı pár sorát sikerült lejegyezni: "Mondd 
meg nekünk fehér bor, ilyennek születtünk, 
vagy ilyen vakok évek alatt lettünk? Szerettük a 
munkát, szerettük a szépet, mert láttunk. És 
szerettük a nyíló vadvirágos rétet. de ezek már 
mind eltőnt emlékek." 

        
EEEEEEEEggggggggyyyyyyyysssssssszzzzzzzzeeeeeeeerrrrrrrr        vvvvvvvvoooooooolllllllltttttttt,,,,,,,,        hhhhhhhhoooooooollllllll        nnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmm        
vvvvvvvvoooooooolllllllltttttttt........................        
Szeptember 30-án tanulóink a Városi Gyer-
mekkönyvtárba kaptak meghívást, ahol a 
Népmese Napján meséket olvashattak, mond-
hattak és természetesen hallgathattak. A ki-
csik, nagyok egyaránt felkészültek s jól érezték 
magukat. Köszönjük, hogy ott lehettünk! 
 

 

SSSSSSSSttttttttaaaaaaaattttttttiiiiiiiisssssssszzzzzzzzttttttttiiiiiiiikkkkkkkkaaaaaaaa        
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SSSSSSSSuuuuuuuulllllllliiiiiiiinnnnnnnnffffffffóóóóóóóó        
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FFFFFFFFooooooooggggggggaaaaaaaaddddddddóóóóóóóóóóóóóóóórrrrrrrráááááááákkkkkkkk        
(16.00-17.00) 
Október 1. 
November 5. 
December 3.  
Március 4. 
Április 1. 
Május 6. 

RRRRRRRReeeeeeeeffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmáááááááácccccccciiiiiiiióóóóóóóó        nnnnnnnnaaaaaaaapppppppp        
Október 31.  
10:00 Ünnepi Istentisztelet a Nagytemplom-
ban. Közremőködnek iskolánk hetedikes tanu-
lói. 
 
18:00 Bárdos Lajos Vegyes Kar mősora a 
Nagytemplomban. Vezényel Piere-Francois 
Boyer. Közremőködik Nagy János, és Andor 
Csilla. 
 

SSSSSSSSzzzzzzzzüüüüüüüüllllllllııııııııiiiiiiii        éééééééérrrrrrrrtttttttteeeeeeeekkkkkkkkeeeeeeeezzzzzzzzlllllllleeeeeeeetttttttteeeeeeeekkkkkkkk        
jan.29 - febr.4. 

SSSSSSSSzzzzzzzzüüüüüüüünnnnnnnneeeeeeeetttttttteeeeeeeekkkkkkkk        
İszi szünet október 27-tıl október 31-ig.  
Szünet elıtti utolsó tanítási nap október 22. 
szerda, a szünet utáni elsı tanítási nap no-
vember 3. hétfı. 
 

Téli szünet december 22-tıl december 31-ig. 
Szünet elıtti tényleges utolsó tanítási nap 
december 19. péntek.  
 
December 20-án, szombaton Igazgatói szünet 
miatt nem lesz tanítás. A szünet utáni elsı 
tanítási nap 2009. január 5. hétfı.  
 
Tavaszi szünet április 9-tıl április 14-ig. Szü-
net elıtti utolsó tanítási nap április 8. szerda, a 
szünet utáni elsı tanítási nap április 15. szer-
da. 

OOOOOOOOrrrrrrrrsssssssszzzzzzzzáááááááággggggggoooooooossssssss        
kkkkkkkkoooooooommmmmmmmppppppppeeeeeeeetttttttteeeeeeeennnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmméééééééérrrrrrrrééééééééssssssss        
 a 4.,6. és 8. évfolyamon  
2009. május 27. szerda 
 

NNNNNNNNyyyyyyyyíííííííílllllllltttttttt        ttttttttaaaaaaaannnnnnnnííííííííttttttttáááááááássssssssiiiiiiii        óóóóóóóórrrrrrrráááááááákkkkkkkk                
((((((((eeeeeeeellllllllssssssssıııııııı        hhhhhhhháááááááárrrrrrrroooooooommmmmmmm        óóóóóóóórrrrrrrraaaaaaaa))))))))        
November 11-12 kedd-szerda 
Március 24-25. kedd-szerda 
 

TTTTTTTToooooooovvvvvvvváááááááábbbbbbbbbbbbbbbbttttttttaaaaaaaannnnnnnnuuuuuuuulllllllláááááááássssssss                
((((((((88888888........        éééééééévvvvvvvvffffffffoooooooollllllllyyyyyyyyaaaaaaaammmmmmmm))))))))                
A jelentkezési lapok leadási határideje 2009. 
február 20.  A módosítás lehetıségének idı-
pontja 2009. március 19-20.  
A felvételrıl vagy elutasításról szóló értesíté-
sek határideje: 2009. április 27. 
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CCCCCCCCssssssssaaaaaaaallllllllááááááááddddddddiiiiiiii        vvvvvvvvaaaaaaaassssssssáááááááárrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaappppppppooooooookkkkkkkk                
iiiiiiiiddddddddııııııııppppppppoooooooonnnnnnnnttttttttjjjjjjjjaaaaaaaaiiiiiiii        
November 3. 
November 9. 
December 14. 
Január 25. 
Február  22. 
Március  29. 
Máj.3. - Anyák napi  
Május 31. 

GGGGGGGGyyyyyyyyeeeeeeeerrrrrrrrmmmmmmmmeeeeeeeekkkkkkkkiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiisssssssszzzzzzzztttttttteeeeeeeelllllllleeeeeeeetttttttteeeeeeeekkkkkkkk        
Minden vasárnap 10.00 órai kezdettel az Ima-
házban (Kiss Bálint utca)  
Vezeti: Kukoveczné Nánai Olga és Nagypál 
Julianna 

RRRRRRRReeeeeeeeffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmáááááááácccccccciiiiiiiióóóóóóóóiiiiiiii        ffffffffuuuuuuuuttttttttáááááááássssssss                
November 4. csütörtök 14.00 

IIIIIIIIsssssssskkkkkkkkoooooooollllllllaaaaaaaaiiiiiiii        ffffffffaaaaaaaarrrrrrrrssssssssaaaaaaaannnnnnnngggggggg        
Február 12. Csütörtök alsós farsang 14.00 
Február 13. péntek Felsıs farsang 14.00 

 

IIIIIIIInnnnnnnndddddddduuuuuuuullllllllóóóóóóóó        sssssssszzzzzzzzaaaaaaaakkkkkkkkkkkkkkkköööööööörrrrrrrröööööööökkkkkkkk        
Comenius – Almásiné Szaszkó Edit 
Kémia 7. – Horvát József 
Kémia 8. – Horvát József 
Magyar 4.a – dr. Mészáros Antalné 
Magyar 3.b – Cseh Lajosné 
Matematika 3.b – Seres Anita 
Nyelvtani játékok – Karikó-Tóthné Puskás 
Gabriella 
Rajz 1-5 – Piti Éva 
Informatika – Pólya Sándor 
Énekkar – Farkas Márta  
Angol – Lırincz Edit 
Rajz – Haller Andrea 
Francia – Fekete N. Katalin 

SSSSSSSSppppppppoooooooorrrrrrrrttttttttkkkkkkkköööööööörrrrrrrröööööööökkkkkkkk        
Lány torna (felsıs) – Stefancsik Katalin 
Lány szertorna (alsós) – Lukács Adrienn 
Labdarúgás – Vincze László 
Gyógytestnevelés – Urbancsokné Tóth Ildikó 
Ugrálókötél (kezdı) – Mihály Ferencné 
Ugrálókötél (haladó) – Mihály Ferencné 
Túra (havonta) – Pólya Sándor 

IIIIIIIIIIIIIIII........        OOOOOOOOrrrrrrrrsssssssszzzzzzzzáááááááággggggggoooooooossssssss        MMMMMMMMuuuuuuuullllllllttttttttiiiiiiiimmmmmmmmééééééééddddddddiiiiiiiiáááááááássssssss        

BBBBBBBBiiiiiiiibbbbbbbblllllllliiiiiiiiaaaaaaaaiiiiiiiissssssssmmmmmmmmeeeeeeeerrrrrrrreeeeeeeettttttttiiiiiiii  
Verseny 2009. február 20. 

AAAAAAAA        ttttttttaaaaaaaannnnnnnnéééééééévvvvvvvv        ffffffffoooooooonnnnnnnnttttttttoooooooossssssssaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb        
ddddddddááááááááttttttttuuuuuuuummmmmmmmaaaaaaaaiiiiiiii::::::::        
Elsı tanítási nap: szeptember 1. hétfı 
Utolsó tanítási nap: 2009. június 15. hétfı 

HHHHHHHHaaaaaaaa        tttttttteeeeeeeemmmmmmmmpppppppplllllllloooooooommmmmmmmbbbbbbbbaaaaaaaa                
mmmmmmmmeeeeeeeeggggggggyyyyyyyyüüüüüüüünnnnnnnnkkkkkkkk……………………        
Az alkalomnak megfelelı, ünneplı ruhában illik 
megjelenni. Legyünk pontosak! A rágót a 
templom elıtti szemetesbe dobjuk. 
A templomba lépve a mobil telefonokat kap-
csoljuk ki! A férfiak és a kamasz fiúk leveszik a 
fejükrıl a sapkát és a kalapot. 
Az emberek a templomban lecsendesednek, 
magukba néznek, legfeljebb suttogva beszél-
nek. A hívı emberek itt találkoznak Istennel és 
egymással. 
Mielıtt a helyünket elfoglaljuk, egy rövid fo-
hászt mondhatunk a padunkban állva. Ne a 
pad szélére üljünk, hogy a késıbb érkezık is 
helyet tudjanak foglalni. Célszerő az elöl levı 
és a középsı sorokat választani, ha van üres 
hely. Kerüljük az oszlop mögötti és a hátsó 
sorokat. 
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22222222000000000000000088888888........        ooooooookkkkkkkkttttttttóóóóóóóóbbbbbbbbeeeeeeeerrrrrrrr        1111111188888888........                
ÉÉÉÉÉÉÉÉjjjjjjjjsssssssszzzzzzzzaaaaaaaakkkkkkkkaaaaaaaaiiiiiiii        ggggggggyyyyyyyyaaaaaaaallllllllooooooooggggggggttttttttúúúúúúúúrrrrrrrraaaaaaaa        
CCCCCCCCssssssssoooooooonnnnnnnnggggggggrrrrrrrrááááááááddddddddrrrrrrrróóóóóóóóllllllll        SSSSSSSSzzzzzzzzeeeeeeeennnnnnnntttttttteeeeeeeessssssssrrrrrrrreeeeeeee        
Gyülekezés a szentesi vasútállomáson 17.05-
kor!!! Jegyvásárlás:125Ft 
Utazás Csongrádra vonattal. GYALOGLÁS. 
Érkezés a Kiss Bálint Református Általános 
Iskolához: kb. 22 óra körül 
Felszerelés: hátizsák, esıkabát, kényelmes 
sportcipı, kaja, ital, zseblámpa 
Kísérı tanárok: Horvát József és Pólya Sán-
dor. Jelentkezni CSAK a szülök által aláírt, 
jelentkezési lappal lehet a vasútállomáson 17 
órától. 

OOOOOOOOrrrrrrrrsssssssszzzzzzzzáááááááággggggggoooooooossssssss        rrrrrrrreeeeeeeeffffffffoooooooorrrrrrrrmmmmmmmmááááááááttttttttuuuuuuuussssssss        
ttttttttaaaaaaaannnnnnnnéééééééévvvvvvvvnnnnnnnnyyyyyyyyiiiiiiiittttttttóóóóóóóó        iiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeennnnnnnnttttttttiiiiiiiisssssssszzzzzzzztttttttteeeeeeeelllllllleeeeeeeetttttttt        
Idén a szentesi Kiss Bálint Református Általá-
nos Iskola volt a 478. tanév és immár 14. 
alkalommal megrendezett országos református 
tanévnyitó helyszíne. Az ünnepi istentisztelet 
augusztus 30-án, szombaton 10 órakor kezdı-
dött a szentesi református nagytemplomban. 
A tanévnyitó ünnepség keretében igét hirdetett 
dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi 
elnöke, beszédet mondott Ábrán Tibor fıgond-
nok, a Zsinat világi alelnöke, Papp Kornél 
zsinati oktatási irodavezetı és dr. Nagy Sándor 
fıgondnok, a Zsinat világi elnöke. Az istentisz-
teletet az MTV1 élı adásban közvetítette. 
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 
tanulóin és pedagógusain kívül az ország 
valamennyi egyházi oktatási intézménye képvi-
seltette magát, a karzatot ezen iskolák zászlói 
ékesítették. 
 

 

        
CCCCCCCCssssssssaaaaaaaallllllllááááááááddddddddiiiiiiii        vvvvvvvvaaaaaaaassssssssáááááááárrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaapppppppp        --------        11111111........bbbbbbbb        
Az 1.b osztályos gyermekek aranyos kis mő-
sorral köszöntötték Gulyás Kende Robint 
megkeresztelése alkalmából. A verses, énekes 
mősort Balogh Gáborné, Piti Éva és Nagypál 
Julianna tanította be. Az igehirdetés szolgálatát 
Dr. Lukács Olga református lelkész, egyháztör-
ténész végezte. A templomi alkalommal 
egyidıben gyermekistentisztelet várta a nebu-
lókat az imaházban. 
 

 
 


