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november 25. péntek  
Adventi vers- és zsoltáréneklő verseny – Kun-
hegyes (kísérő tanár: Farkas Márta) 
 

november 26. szombat  
XXXI. régiós Iskolai tenisz  - Kiss Bálint Kupa 
(szervező tanár: Szegedi Zoltán)  
 

november 30. szerda  
Batsányi Gimnázium tanulmányi versenye – 
Csongrád 

GGyyaakkoorrii  EE--nnaappllóóss    
kkéérrddéésseekk    
1.Hogyan kapok belépési kódot? 
A belépési kódokat a központi szerver generál-
ja. A szülőnek csak egy érvényes e-mail címet 
kell megadni a tanítónak, vagy az osztályfő-
nöknek. A tanárok töltik fel a szülői adatlapo-
kat, majd ezután a rendszergazda indítja a 
kódok generálását. A kódok a megadott e-mail 
címre érkeznek. 
  
2. Mit tegyek, ha nem kaptam meg a kódot 
tartalmazó levelet? 
Érdemes ellenőrizni a beírt e-mail cím helyes-
ségét a tanár segítségével. Majd a rendszer-
gazdának elegendő jelezni e-mail-ban, hogy 
ismét ki kell küldeni a belépési kódot. Ehhez 
szükséges adatok: Az anya leánykori neve, a 
tanuló neve és osztálya. 
  
3. Mi van a kiküldött levélben? 
A központi szerver az anya leánykori nevéből 
generál egy azonosítót, ami a későbbiekben 
nem változik! Ehhez kapcsolódik egy bonyolult 
jelszó is. Ezeket célszerű másolni a bejelent-
kezési űrlapba. Így elkerülhető a gépelési hiba. 
  
4. Leblokkolt a rendszer. Mi a teendő? 
Akkor kapunk ilyen üzenetet, ha elgépeltük az 
azonosítót vagy a jelszót. A blokkolás kb. 1 
óráig tart, majd automatikusan feloldódik. Ezzel 
kivédhető, hogy valaki a nevünkben próbálko-
zással belépjen. 
  
5. Belépéskor figyelmeztet a rendszer a jelszó-
cserére. Miért? 
Biztonsági okokból 3 havonta ki kell cserélni a 
jelszavakat. Sőt a régebben használtakat sem 
adhatjuk meg. 
  
6. Milyen jelszót fogad el a rendszer? 
Csak erős jelszó adható meg. Vagyis legalább 
8 karakter legyen, tartalmazzon kisbetűt, nagy-

betűt és számot. A betű magyar ékezetes betű 
is lehet. Pl.: 
 
Peti2 Rövid 
kovacspeti2 Nincs benne nagybetű 
KOVACSPETI2 Nincs benne kisbetű 
NagyFerenc Nincs benne szám 
KovácsAndrás1971 Formailag jó, de könnyen 

kitalálható 
Kovácsandrás24x Erős, megfelelő jelszó 
 
7. Mit tegyek, ha elfelejtettem a jelszót? 
A belépési űrlapba csak a felhasználói nevet 
kell beírni. A jelszó helye üres legyen! Utána a 
belépési gomb alatti linkre kell kattintani. Ekkor 
a központi szerver új jelszót küld e-mail-ban. 
 

 
 

Egyéb e-naplós problémákkal e-mailban ke-
ressék iskolánk rendszergazdáját: 
Niethammer Zoltán - niethammer@freemail.hu 
 

 
 

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 600 példányban. 

 

SSuulliinnffóó  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

időszakos tájékoztató kiadványa 
2011. november (30. szám) 

  
  

NNyyíílltt  ttaannííttáássii  óórráákk  
2011. november 23. (szerda), az első 2 tanítási 
óra. (8:00-10:00) 

FFooggaaddóóóórraa  
2011. december 12. hétfő 16.00-17.00  
(Díszterem) 

MMaatteemmaattiikkaa  VVeerrsseennyy  aa  
ZZssoollddooss  NNaappookk    
kkeerreettéébbeenn  
A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 
október 20-án Matematika Versenyt rendezett 
8. osztályos tanulók számára a Zsoldos Napok 
keretében. Iskolánkat Skorka Bence 8. a osztá-
lyos tanuló képviselte, aki 2. helyezést ért el. 
(Felkészítő: Dimákné Sebők Veronika) 

RReeffoorrmmááttuuss  IIsskkoolláákk  XXVV..  
OOrrsszzáággooss  TTaannuullmmáánnyyii  
VVeerrsseennyyee  --  DDeebbrreecceenn  
 Páli Petra: 1. hely, matematika 
 Csatlós Vanda, Szalai Róbert: 2. hely, né-

met nyelv 
 Skorka Bence: 10. hely, matematika 

 Kondorosi Gréta, Puskás Anna: 9. hely, 
könyvtárhasználat 

 Dimák Stella, Várdai Lilla: 7. hely, bibliais-
meret 

 Kovács Hédi, Kovács Adrienn, Keller Máté: 
rajz 

 Nagypál Anna, Fazekas Levente: 10. hely, 
angol 

MMűűvveellttssééggii  vveerrsseennyy  
A Boros Sámuel szakközépiskola október 26-
án komplex műveltségi versenyt rendezett 7-8. 
osztályosok számára. A versenyt, melynek 
témája a magyarság értékei voltak, iskolánk 
csapata nyerte. A csapat tagjai: Molnár Réka, 
Táczi Szabó Barbara,Kozma Dávid 8.a osztá-
lyos tanulók. Felkészítőjük: Karikó-Tóthné 
Puskás Gabriella 

HHoorrvváátthh  MMiihháállyy    
EEmmlléékkvveerrsseennyy  
Ebben a tanévben 22. alkalommal rendezték 
meg a Horváth Mihály Emlékversenyt. 8 kate-
góriában, négy műveltségi területen mérhették 
össze tudásukat az általános iskolás tanulók. 
 
Matematika 8. évf.: Skorka Bence 2. hely 
(Felkészítő: Dimákné Sebők Veronika) 
Matematika 7. évf.: Páli Petra 1. hely 
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(Felkészítő: Horvát József) 
 

Szeretek gondolkodni 8. évf.: 
Veres-Ravai Ákos 1. hely 
Szeretek gondolkodni 6-7. évf.: 
Jenei Zoltán 1. hely 
(Felkészítő: Horvát József) 
 

Vers- és prózamondó: 
Szalay Róbert Zsolt 1. hely 
(Felkészítő: Karikó-Tóthné Puskás Gabriella) 
 

Angol 7. évf.: Páli Petra 2. hely 
(Felkészítő: Lőrincz Edit Andrea) 
 

Német 7. évf.: Csatlós Vanda 4. hely 
Német 8. évf.: Szalay Róbert Zsolt 3. hely 
(Felkészítő: Dimákné Sebők Veronika) 
 

Francia 7. évf.: Vígh Erika 2. hely, Szabó Réka 
3. hely  
 

Francia nyelvi vers- és prózamondó: 
Rácz Boróka Zsóka 3. hely 

22  kkeerréékkeenn  220000,,000000,,--  
A Legrand Zrt. 3. ízben megrendezett 2 keré-
ken tömegsport rendezvényén iskolánk lett az 
első. Az iskola létszámához mérten a legtöbb 
résztvevőt a mi sulink adta. Ennek jutalma az 
1. hely és az érte járó 200.000,- Ft amelyet 
sportcélokra kívánunk majd felhasználni.  
 

Ezúton is nagyon köszönjük minden résztvevő 
diák, dolgozó, szülő, ismerős, egykori tanít-
vány, kistestvér, szurkoló közreműködését 
mellyel hozzájárultak a sikerhez! 
 

 

LLááttooggaattóóbbaann  aa  KKIIEE--nnééll  
Iskolánk küldöttsége részt vett a békéscsabai 
Keresztyén Ifjúság Egyesület szeptemberi 
születésnapi rendezvényén. A 20 éve megala-
kult egyesület háromnapos ünnepséget szer-
vezett az önkéntesség jegyében. Intézmé-

nyünkben is alakulóban van egy önkéntes 
csoport, a Caritas. A reformáció évfordulója 
alkalmából szervezzük a két csoport találkozó-
ját. 

VVIIII..  NNeemmzzeettkköözzii  TTááppllááll--
kkoozzáássmmaarrkkeettiinngg    
KKoonnffeerreenncciiaa  
Iskolánk képviseltette magát, a Kaposvári 
Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing 
és Kereskedelem Tanszék által szervezett 
rendezvényen. "Táplálkozásmarketing elmélet-
ben és gyakorlatban" volt a konferencia mottó-
ja. A rendezvény középpontjában a 2011 
tavaszán Dr. Szakály Zoltán által írott Táplál-
kozásmarketing című könyv állt. A téma tudo-
mányos szakértőit, valamint az élelmiszeripari 
vállalatok vezetőit kérték fel, hogy mutassák 
be, hogyan érvényesül tevékenységük során a 
táplálkozási sajátosságokat előtérbe helyező 
marketing. Az előadások érintették az élelmi-
szerfogyasztói- és az egészség-magatartást 
befolyásoló trendeket, valamint az egészség-
központú innováció lehetséges irányait és 
gátjait is. Vállalati oldalról olyan sikeres példák 
kerültek bemutatásra, ahol a gyártmányfejlesz-
tésben kiemelt szerepet kap az egészség. 
 

 

2233  óórrááss  üünnnneeppii  
kkeerréékkppáárroossvváállttóó  
Az idei évben is megrendezésre került Szente-
sen - 1956 hőseire emlékezve - a 23 órás 
ünnepi kerékpáros váltó. Hagyományainknak 
megfelelően rekordot döntöttünk, a Kiss Bálint 
Iskola 4 diák és 2 tanárcsapattal képviseltette 
magát. Ismét mi voltunk a legtöbb résztvevőt 
mozgósító intézmény. (Az elballagott, egykori 
diákjainkat már nem is számoltuk bele...) Min-
denki igyekezett hozzájárulni a csapat teljesít-
ményéhez, de külön is említést érdemel 
Halálné Szűcs Sarolta, Vincze László és 
Galbács Éva, akik a vállalt penzumukon túl 
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EEggéésszzsséégghhéétt  aa    
33..aa  oosszzttáállyybbaann  
Hétfőn kenyeret sütöttünk Ildikó nénivel, de 
nem is akármilyet; magvasat, rozsosat meg 
gluténmenteset. Dudás Dóri anyukája "csíra-
mírás" falatkákkal lepett meg bennünket. Aján-
dékul mindenki még táplálékpiramist is kapott. 
Mácsai Geri anyukája elmesélte nekünk, mit 
kell tennünk, hogy ne legyen több fülünk, mint 
fogunk. Egy mentős bácsi a balesetmegelő-
zésről tartott előadást. Zsuzsa nénivel vetélke-
dőt rendeztünk és gyümölcssalátát is készítet-
tünk. Kétszer is ellátogattunk a Colosseumba. 
Hogy ott milyen sok újdonság volt! Pénteken 
egy szegvári kirándulással zártuk a projekthe-
tet. Megnéztük a szélmalmot, a Falumúzeumot, 
a Károlyi-kastélyt, az ovifalut. Kívül-belül ösz-
szehasonlítottuk a katolikus és a református 
templomot. Takács Vendiék meghívtak ben-
nünket a kisvasútra. A hosszú gyaloglásért 
egy-egy óriási jégkrémmel jutalmaztuk meg 
magunkat. 
 

 

KKööttéélluuggrróó  eeddzzőőttáábboorr  
Augusztus végén lelkes kis csapattal és három 
fiatal, lelkiismeretes edző részvételével tartot-
tuk meg idei egyhetes táborunkat. Sor került új 
kötélugró elemek tanulására, egyéni és páros 
koreográfiák gyakorlására, pihenésképp 
kézműveskedésre is jutott idő. Köszönjük 
Molnár Gábor, Molnár Brigitta és Tarjány Orso-
lya kiváló munkáját! Szeptemberben folytatódik 
a szakköri munka, várjuk a kötélugrás iránt 
érdeklődő lányokat és fiúkat egyaránt 1-8 
osztályig. Az edzések minden héten kedd, 
szerda, csütörtök du. 15-16 óráig lesznek a 
tornateremben. Bemutatkozó edzésnap szep-
tember 14. szerda du. 15 óra. A korábbi tago-

kat már kedden várom gyakorlásra. Érdeklődés 
az edzésnapokon Mihály Ferencné tanárnőnél. 
 

 

VVáánnddoorrkkiiáállllííttááss    
"Molnár Mária az Admiralitás-szigeteken" 
címmel kiállítás vándorkiállítást láthatnak a 
Kiss Bálint Református Általános Iskola dísz-
termében. Megtekinthető munkanapokon 8:00-
16:00 között.  

BBoollyyaaii  MMaatteemmaattiikkaa    
VVeerrsseennyy  
A Bolyai Matematika Csapatverseny Csongrád 
Megyei fordulóján Dudás-Szabó Dóra, Papp 
Viktória, Moldován Patrik és Takács Vendel 
csapata 4. helyezést ért el. Felkészítőjük: 
Urbancsokné Tóth Ildikó 

PPrrooggrraammookk::  
november 27. vasárnap 10.00  
Családi vasárnap 6.a osztályosok részvételé-
vel. A tanári kórus szolgálata (Nagytemplom)  
 

december 4. vasárnap 10.00  
A gyermekkórus szolgálata (Nagytemplom) 
 

december 11. vasárnap 15.00  
Karácsonyi jótékonysági hangverseny. Tanári 
kórus.(Szt. Anna római katolikus templom)  
 

december 12-13. hétfő-kedd  
Étkezési díj befizetés 
 

december 20. szombat 9.00  
Karácsonyi kavalkád (a békéscsabai KIE cso-
port közreműködésével)  

VVeerrsseennyyeekk::  
november 23. szerda  
Honismereti verseny (Koszta József Múzeum) 
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22  kkeerréékk  pprroojjeekktthhéétt  --  22..bb  
Vasárnap került sor a Tour de France magyar 
változatára. A 2. b osztály apraja-nagyja 
drótszamárra pattant, felsorakozott a rajtvonal-
nál. Feldördült a rajtpisztoly: Irány Bökény, a 
duzzasztó! „Megfogyva bár, de törve nem” - 
elértük egy óra múlva a célállomásunkat. Ott-
tartózkodásunk során a gyerekek jókedvűen 
építették indiánsátrukat, gyűjtötték a vadgesz-
tenyét, és durrogtatták a tűzben. Mi, nagyok 
elkészítettük a megunhatatlan krumplis tarho-
nyánkat. Elérkezett a visszaindulásunk pillana-
ta: "nyeregbe" pattantunk, s hatalmas elszánt-
sággal tekertünk vissza Szentesre, Magyartés 
és az Antal-tó érintésével.  
 

 

OORRTTEE  KKoonnffeerreenncciiaa  --  
NNaaggyyeennyyeedd  
Iskolánk két fővel képviseltette magát az Or-
szágos Református Tanáregyesület az erdélyi 
Nagyenyeden megrendezett konferenciáján. A 
résztvevők meglátogatták Tövis, Magyarimre 
Magyarigen, Boroskrakkó az elrománosodó 
közegben elnéptelenedő templomait, Gyulafe-
hérvár ezeréves székesegyházát. Közben 
előadások hangzottak el a szórványhelyzetről, 
az ORTE európai ernyőszervezetéről, Apáczai 
életművéről, a nagyenyedi kollégium történeté-
ről. Torockói kirándulás után az ORTE közgyű-
lésén vitatták meg a református oktatás aktuá-
lis helyzetét, problémáit. A programsorozat a 
nagyenyedi Vártemplomban tartott istentiszte-
lettel ért véget, ahol Dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök úr hirdette Isten igéjét. Nagyon tartal-
mas, elgondolkodtató négy nap volt. Jövőre 
Csurgó lesz konferencia házigazdája. 
 

 

SSzzaakkrráálliiss  éénneekkvveerrsseennyy  
Zsoltár és népének éneklő verseny 
A Szakrális Művészeti Hét programsorozat II. 
énekversenyét az idén iskolánkban rendeztük. 
Két kategóriában folyt az igen színvonalas 
verseny, ahol az alábbi eredmények születtek: 
II. korcsoport (5.-6.) 2. Dimák Stella 
Különdíjat kapott: Skorka Odett felkészítőjük: 
Farkas Márta 
 

 

1144tthh  BBiieennnniiaall  EEAARRLLII  
CCoonnffeerreennccee  
Mokbelné Bacsa Éva tanárnő a napokban 
érkezett haza az angliai Exeterből, ahol részt 
vett és előadást tartott az EARLI (European 
Association for Research on Learning and 
Instruction), Európa legjelentősebb neveléstu-
dományi konferenciáján. A kétévente megren-
dezett konferenciára a világ minden részéről, 
ez alkalommal több mint 1600 oktatáskutató 
érkezett, és tartott illetve hallgatott előadásokat 
egy egész héten keresztül. 
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néhány, kissé aluszékony váltótárs helyett is 
többször beugrottak. Köszönet Vincze László-
nak a szervezésért, Szécsi Gyulának a 
"háttérország" biztosításáért, Farkas Márta, 
Fekete N. Katalin és Lőricz Edit tanárnőknek 
az osztályszervezésekért! Dicséret illet minden 
résztvevő kollégát és diákot! Jövőre ismét 
jövünk! 
  

 
 

EEmmlléékkeezzőő  IIsstteennttiisszztteelleett  
Október 24-én reggel a nagytemplomban a 8. 
évfolyam ünnepi műsorával (felkészítő: Farkas 
Márta) emlékeztünk meg az 1956-os forrada-
lom hőseiről. Az istentiszteletet és a műsort 
követően minden osztály elhelyezte az 56-os 
emlékműnél a megemlékezés virágait. 

RReeffoorrmmáácciióó  nnaappii    
üünnnneeppii  IIsstteennttiisszztteelleett  
Október 27-én  került sor a Reformáció napi 
ünnepi Istentiszteletre és műsorra, melyen a 
3.a osztály tanulói szerepeltek. (Felkészítők: 
Dr. Mészáros Antalné és Urbancsokné Tóth 
Ildikó). A műsort színesítette a tanári kórus 
éneke is. (Farkas Márta) 
 

 

KKáárrppáátt--mmeeddeenncceeii    
OOkkttaattáássii  AAllaapp    
aaddoommáánnyyggyyűűjjttőő  aakkcciióó  
Egy hónapos gyűjtést szervez a Kárpát-
medencei Református Oktatási Alap, az év 
végi akcióval a határon túli magyar anyanyelvű 
oktatást akarja segíteni. A Magyar Református 
Egyház megkétszerezi az összegyűjtött ado-
mány összegét.  Kérünk mindenkit, hogy kap-
csolódjon felhívásunkhoz és támogassa a 
határon túli iskolákat. Szeretnénk, ha minden 
diák legalább 200,- Ft-al hozzá tudna járulni az 
akció sikeréhez. (További információ: Nagypál 
Julianna és Nyíri Dániel) 

XX..  jjuubbiilleeuummii  rreeffoorrmmáácciióóii  
eemmlléékkffuuttááss  
Október 27-én délután kellemes időben indult 
útjára a X. jubileumi Reformációi emlékfutás. A 
táv idén is 1517 méter volt. Sok egyéni siker 
mellett büszkék lehetünk iskolánk lánycsapatá-
ra, akik az idén is itthon tartották a kupát.       

ÉÉnneekkllééss  aa  KKoossssuutthh  ttéérreenn  
 A zene világnapja alkalmából egy bemelegítő 
iskolai közös éneklés után október 3-án, hétfőn 
reggel Farkas Márta vezetésével iskolánk 
minden diákja és tanára a Kossuth téren egy 
szentesi népdalcsokor közös eléneklésével 
hívta fel a városlakók figyelmét a zene ünnepé-
re.  

KKüüllöönnööss  kköözzzzééttéétteellii  lliissttaa  
A honlap felső menüsorában található a Külö-
nös Közzétételi Lista (Dokumentumok alatt), 
amelynek nemrégiben frissített adatai tartal-
mazzák: 
 

 a 2011/12-es tanév rendjét 
 az iskolai szakmai mutatóit (kompeten-

ciamérések eredményei, továbbtanulás, 
lemorzsolódás) 

 a minősítés, értékelés szabályait 
 az iskola nevelőinek képzettségét 
 az iskola aktuális tanulólétszámát. 

ŐŐsszzii  sszzaakkmmaaii  ddéélleellőőtttt  
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon két 
témában rendeztünk szakmai előadásokat és 
továbbképzést. A szövegértés kapcsán 
Steklács János főiskolai tanár, 
elsősegénynyújtás-életmentés témakörben 
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Nagy Béla a Mentőállomás vezetője adott 
hasznos tanácsokat. 

55..  RReeffoorrmmáácciióó  nnaappii    
eemmlléékkttúúrraa  
Ebben az évben immár ötödször rendeztük 
meg a Reformáció napi emléktúránkat, amely 
egyre népszerűbb. A Csongrád - Szentes 
közötti 15170 méter távolságot most 72-en 
gyalogoltuk végig. Köszönet Horvát József 
tanár úrnak a szervezésben nyújtott segítsé-
gért.  

RReeffoorrmmááttuuss  sszzaakkmmaaii  nnaapp  
2011. november 8.-án kedden református 
szakmai napot rendeztünk. Berkesi Sándor 
egyházzenei igazgató, főiskolai docens, Liszt-
díjas karnagy a magyar református zenei 
anyanyelvről tartott előadást, majd egy Fórum-
beszélgetésre került sor, melynek résztvevői 
Derencsényi István, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület lelkészi főjegyzője. Berkesi 
Sándor egyházzenei igazgató, főiskolai do-
cens, Liszt-díjas karnagy, Dr. Veress Bertalan, 
a Tiszántúli Református Egyházkerület tanügyi 
főtanácsosa, Irinyi Tamás, a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület tanügyi tanácsosa voltak. 
A szakmai napot Áhítat zárta, melyen 
Derencsényi István, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület lelkészi főjegyzője hirdette Isten 
igéjét. 

HHáárroomm  nnaapp  aa  tteetttteekk    
mmeezzeejjéénn  
Fiatalokat megmozgató, egész Magyarország 
területét lefedő önkéntes akcióban vett részt 
iskolánk közel 50 tanulója, amely felekezete-
ken átívelve hívta meg Magyarország fiatalsá-
gát, hogy tegyünk együtt másokért, környeze-
tünkért. A program alatt országszerte fiatalok 
kisebb-nagyobb csoportjai három napon, azaz 
72 órán keresztül (okt. 13-15.) teljesítettek 
közhasznú feladatokat, mint például szociális 
intézmények látogatása, játszóterek felújítása, 
erdőtakarítás, ételosztás hajléktalanoknak, 
kulturális műsorok szervezése különböző 
közösségeknek (pl. fogyatékkal élőknek, idő-
seknek). Önkéntes szolgálatot végzett pénte-
ken a 4.a osztály és a tanító nénik, illetve a 
Caritas szakkör tagjai csoportvezetőjükkel, és 
iskolánkból még két pedagógus. A 4. osztályo-
sok műsorral szolgáltak a Szentesi Református 
Idősek Otthonában. A műsor alapjául a János 

13,34 szolgált, "Szeressétek egymást!" A 
szakkör tagjai pedig egy református lelkész, 
Filó János sírjának kovácsoltvas kerítésének 
felújítását végezte. A 72 óra kompromisszum 
nélkül elsődleges célja, hogy a fiatalok köz-
hasznú tevékenységének széleskörű nyilvá-
nosságot biztosítson, láthatóvá tegye az ifjúsá-
gi közösségekben folyó önkéntes munkát, 
növelje annak elismertségét. Rámutasson, 
mire képesek a fiatalok, ha összefognak. Célja 
továbbá, hogy a fiatalok számára lehetőséget 
kínáljon arra, hogy a hitükből fakadó szolgála-
tukat életszerű módon, országos és ökumeni-
kus dimenzióban végezhessék. 
 

 

KKuuttaattóókk  ééjjsszzaakkáájjaa  22001111  
Két programon vettünk részt a szegedi egye-
temen. Az elsőt Németh Veronika tartotta a 
Bolyai laborban. "Varázslatos kémia" címmel. 
Tanulóink hét demonstratív kísérletet láthattak, 
és ötöt pedig maguk végeztek el. A másik kint 
volt a téren,ahol Árus Dávid mutatott be látvá-
nyos kísérleteket. Mind a két program nagyon 
tetszett a diákjainknak. 

FFooggllaallkkoozzáássoonn  aa    
LLuuddwwiigg  MMúúzzeeuummbbaann  --    
AA  hhiippeerrrreeaalliizzmmuuss  
Október 11-én egy látványos külsejű busz 
gurult az iskola épülete elé. Irány Budapest, a 
Ludwig Múzeum. A két nyolcadik osztály elő-
ször a Művészetek Palotája és az Új Nemzeti 
Színház környékét járta be, majd következett a 
múzeumi program. Három kiscsoport alakult, s 
a szakavatott vezetők segítségével felfedezték 
a diákok a kortárs művészeteket bemutató 
múzeumot, s megismerkedtek a hiperrelizmus 
művészeti irányzat világával. Élménydús két 
órát töltött a csapat a rendkívül élethű festmé-
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nyek között, s különböző feladatok, rejtvények 
segítségével próbálkozott megfejteni a modern 
művészet e furcsa, de látványos irányzatának 
titkait. Kijelenthetjük: sikerrel járt a próbálko-
zás. Köszönet a Raiffeisen Banknak, aki lehe-
tővé tette az ingyenes utazást és foglalkozást. 
 

 

LLááttooggaattááss  aa    
FFüüvvéésszzkkeerrttbbeenn  
Szeptember 23-án pénteken a Kutatók éjsza-
kája programsorozat keretében a 7. b a szege-
di füvészkertbe látogatott. Este 9-tõl éjfélig 
keresgéltünk a sötétben, miközben izgalmas 
feladatokat oldottunk meg: csúsztunk-
másztunk, pancsoltunk, fújkáltunk, kóstoltunk a 
növényvilágban.  
 

 

SSzzüürreettii  pprroojjeekktt  hhéétt    
aa  44..aa--bbaann  
„Érik a szőlő, hajlik a vessző”  kezdődik a jó 
hangulatú szüreti nóta, amely igencsak meg-
alapozta a kedvünket a héten. Kipróbáltunk 
mindent, ami a szőlő szürethez kapcsolódhat, 
mind elméletben, mind gyakorlatban. Megis-
merkedtünk a szőlőfajtákkal, a Koszta József 

Múzeumban megfigyeltük, hogy lesz a szőlőből 
must, amelyet mi magunk préseltünk. Felöltöt-
tük magunkra az ünnepi szüreti viseletet és 
úgy mentünk a táncházba. Jártunk a piacon, 
készítettünk szőlősalátát és tekertünk egy 
hatalmasat a Tisza-szigetre. A hét végén 
értékeltük a beszámolókat, valamint a tablókat.  

EEggyy  kkiiss  hheellyyttöörrttéénneett    
aa  IIVV..bb--bbeenn  
A projekt héten Szentes történelmével foglal-
koztunk. Gyűjtőmunkánk során megtudtuk, 
hogy egy kis halászfaluból alakult ki. Végigjár-
tuk azokat az utcákat, amelyeket városunk 
neves szülötteiről - művészekről, adományo-
zókról, politikusokról- neveztek el. Városnéző 
sétánk során műemlék jellegű épületeket, a 
városközpont emlékműveit, köztéri szobrait 
csodáltunk, vizsgáltunk meg közelebbről, 
fotóztunk és rajzoltunk le. Örültünk, amikor a 
Szentesi Amatőr Filmklub "Szentesi Híradó" 
című dvd-jén felismertük a régi Szentes egy-
egy utcáját, épületét. A Fridrich Fényírdában és 
a Péter Pál Polgárházban a mai lakberendezé-
si tárgyak, illetve a fényképészeti eszközök 
elődeit láttuk. A Koszta József Múzeumban 
versenyeztünk, melyik csoport találja meg 
legelőször a régi szentesi mesterségek mun-
kaeszközeit. Csodálkoztunk, amikor megtud-
tuk, hogy néhány általunk is ismert szólás és 
közmondás szentesi eredetű. Környezetisme-
ret órán városunk földrajzi jellemzőivel, gazda-
sági életével, hagyományaival ismerkedtünk, 
turisztikai látványosságaira hívtuk fel az ide 
látogatók figyelmét. Szentes zenei életével, 
népzenéjével is foglalkoztunk.  
 

 


