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Jenei Zoltán (7.a), Rácz Boróka (7.b) és 
Szalay Róbert (8.a) 
Felkészítőik: Karikó-Tóthné Puskás Gab-
riella, Vanó Éva, Fekete Nagy Katalin 

TTeerreemmffooccii    
December 13-án és 14-én került megren-
dezésre a Városi Sportcsarnokban a 
Szentes Frigo Teremlabdarúgó Torna. 
Iskolánk csapata a IV. helyezést érte el. A 
csapat tagjai voltak: Németh Bence, Tóth 
Levente, Dóczi Gergő, Szűcs Máté, Sáfár 
Bertold, Kecse N. Ferenc, Takács Dániel, 
Fazekas János, Mészáros Ákos  

TTúúrraaccssooppoorrtt  
Mátra Januárban a Galyatető - 
Mátraszentlászló - Nagybátony útvonalat 
teljesítettük. Az első órában Alaszkában 
érezhettük magunkat, hiszen egy szánhú-
zó verseny közepébe csöppentünk... 
Szilveszteri gyaloglás Immár ötödik 
alkalommal búcsúztattuk az óévet túrá-
zással. Hiszen - "Gyalogolni jó." - mint 
tudjuk. Most is remek hangulatban gyűr-
tük le a 15 kilométeres távolságot Csong-
rádtól haza Szentesre. 
Kismaros December első hétvégéjén, 
ezen a nyirkos, ködös szombaton a Kis-
maros - Zebegény útvonalat jártuk végig..  
Ősz a Bükkben A tanév egyik leghosz-
szabb túráját teljesítettük november kö-
zepén. Szilvásvárad - Huta-rét - Bélapát-
falva volt a táv. 

 

MMeeggyyeeii  TToorrnnaa    
DDiiáákkoolliimmppiiaa    
A február elején megrendezett Megyei 
Torna Diákolimpia nagy lelkesedéssel 
töltött el bennünket. A neves szegedi és 
Szeged környéki csapatok között a mi 
lányaink is dicséretesen helyt álltak. A 
következő megálló a szegvári Országos 
Meghívásos Forray Tornaverseny lesz.  

OOrrsszzáággooss  SSzzééppíírróó    
VVeerrsseennyy  
Február 15-én került sor az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat által szervezett 
Országos Szépíró Verseny területi döntő-
jére, ahol iskolánkat 9 tanuló képviselte 
két korcsoportban. 

A megyei versenyen, mely 2012.március 
30-án, Hódmezővásárhelyen kerül meg-
rendezésre, a következő tanulóink vehet-
nek részt: 

3.-4. osztályos korcsoport: 
Boták Dominik területi 2.helyezett 

5.-8. osztályos korcsoport: 
Bencs Judit területi 1.helyezett 
Pulya Diána területi 2.helyezett 

 
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 800 példányban. 
Lapzárta: 2012. február 28. 

 

SSuulliinnffóó  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

időszakos tájékoztató kiadványa 
2012. március (31. szám) 

  

IIsskkoollaaii  bbeeiirraattkkoozzááss  
Április 12-én és 13-án 7.00-16.00 óráig az igazgatói irodában. 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 NEK azonosítót és 1.400,- forintot.  (A NEK azonosító 
kiállítása és fényképezés díjmentesen az okmányirodában történik a beiratkozást meg-
előzően!) 

Amennyiben gyermekét megkeresztelték, kérjük, hozzák el a gyermek keresztelési 
emléklapját vagy a keresztelésről szóló igazolást.  
Óvodai hitoktatás esetén - mivel a szentesi óvodákban működő református hittancso-
portokról van információnk, - csak a Szentesen kívüli vagy római katolikus hitoktatáson 
való részvételről kérünk igazolást.   
  
Iskolánk beiskolázási körzete Szentes teljes egészére kiterjed. Természetesen a Szen-
tes vonzáskörzetébe tartozó kistelepülésekről is fogadjuk a jelentkezőket.   
 

Az iskola induló osztályainak osztálytanítói: 
 

1.a: Baranyiné Kósa Ágnes és Lukács Adrienn 
1.b: Balogh Gáborné és Piti Éva  
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IIggéénnyyffeellmméérrőő  llaapp  
A leendő első osztályosok beiratkozása 
kapcsán, az elmúlt évhez hasonlóan, 
előzetes igényfelmérő lap segítségével 
kívánunk tájékozódni a jelentkezések 
mértékéről. Kérjük az érdeklődő szülőket, 
segítsék a munkánkat azzal, hogy a kitöl-
tött igényfelmérő lapot 2012. március 21-
ig visszajuttatják az igazgatói irodába. A 
lapok összesítése után március 29-én 
16.30-tól tartunk tájékoztató szülői érte-
kezletet az iskola dísztermében. 
Üres igényfelmérő lap átvehető az igaz-
gatói irodában, illetve letölthető az alábbi 
címről: 
http://www.kissbalint.hu/dokumentumtar/ 
igenyfelmero_lap_2012.pdf 

SSuulliivváárróó  
február 29. 16.00 (Díszterem) 

SSuulliivváárróó  nnyyíílltt  óórráákk  
Március 12. (hétfő) Díszterem 
8:00 Baranyiné Kósa Ágnes, matematika 
9:00 Lukács Adrienn, magyar 
 
Március 13. (kedd) 23.terem 
8:00 Piti Éva, matematika 
9:00 Balogh Gáborné, magyar 

TTaavvaasszzii  sszzüünneett    
Időpontja:  
2012. április 5. – 2011.április 10.  
Szünet előtti utolsó tanítási nap:  
április 4. (szerda)  
Április 10. (kedd) igazgatói szünet 
Szünet utáni első tanítási nap:  
április 11. (szerda) 

FFooggaaddóóóórraa  
Március 7-én és április 18-án 16.00-17.00 
óráig 

KKiieemmeelltt  eeggyyhháázzii  üünnnneeppeekk  
Húsvét április 8-9. 
Áldozócsütörtök május 17.  
Pünkösd május 27-28. 

EEggyyhháázzii  eesseemméénnyyeekk  
Családi vasárnap - 1.a 
Helyszín: Református Nagytemplom 
2012. március 25. (vasárnap),  
10:00 - 11:00 
 
Virágvasárnap - Istentisztelet 
2012. április 01. (vasárnap), 10:00 
 
Húsvéti iskolai Istentisztelet 
2012. április 04. (szerda), 08:00 
 
Húsvét vasárnap - Istentisztelet 
2012. április 08. (vasárnap), 10:00 
 
Áldozócsütörtök 
2012. május 17. 08:00 Iskolai Istentiszte-
let - Konfirmandusok fogadalomtétele 
 
Szeretethíd - 2012. 
Önkéntesen vállalt szeretetszolgálati 
tevékenységek. 
Kezdet 2012. május 18. (péntek) 
Befejezés 2012. május 19. (szombat) 
 
Református Zenei Fesztivál-Budapest 
2012. május 19. (szombat), 08:00 
 
Pünkösd - Konfirmandusok megáldása, 
első úrvacsoravételük 
2012. május 27. (vasárnap), 10:00 
 
TREND ifi ifjúsági találkozó - Székesfe-
hérvár 
2012. június 29. - július 01. (vasárnap) 
 
ALFÁTÓL  AZ  ÓMEGÁIG 
Bibliaismereti beszélgetés-sorozat 
Azok számára: 
- akik szeretnének többet tudni a Bibliáról, 
- akik szeretnének többet tudni a keresz-
tyénségről, 
- akik szeretnék felfrissíteni korábban 
megszerzett ismereteiket, 
- akiknek vannak kérdéseik. 
Időpontja: keddenként 16 óra 
az iskola földszinti hittantermében. 
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ÖÖtt  aarraannyyéérreemm  aa  MMeeggyyeeii  
DDiiáákkoolliimmppiiáánn  
Hódmezővásárhelyen került megrende-
zésre az Úszók Megyei Döntője. Tanuló-
ink érmes eredményei: 
Skorka Odett 100m gyors 1. hely, 100m 
hát 3. hely 
Kondorosi Nándor 100m hát 1. hely, 100 
gyors 3. hely 
Dömsödi Dalma 50m hát 3. hely 
Orbán Réka 50m hát 2. hely, 50m gyors 
3. hely 
Kondorosi Gréta 100m hát 2. hely 
Rébeli-Szabó Máté 100m hát 2. hely 
Szabó Réka 100m mell 2. hely 
Horváth Árnika 100m pille 2. hely, 100m 
mell 3. hely 
4x50m gyors váltó 1. hely /Orbán Réka, 
Vidovics Nóra, Kovács Hédi, Dudás-
Szabó Dóra/ 
4x50m gyors váltó 1. hely /Kondorosi 
Gréta, Kovács Kamilla, Lantos Csilla, 
Dudás Sz. Kata/ 
4x50m gyors váltó 1. hely /Farkas Tama-
ra, Csatlós Vanda, Horváth Árnika, Tóth 
Csenge/ 
4x50m gyors váltó 3. hely /Kondorosi 
Nándor, Sipos Gábor, Szécsi Armand, 
Tóth Lőrinc/ 
4x50m gyors váltó 2. hely /Vidovics Bar-
nabás, Berezvai Zsombor, Tóth Gyula, 
Szabó Kristóf/ 

4x50m gyors váltó 3. hely /Dancsó Soma, 
Kókai Tibor, Rébeli-Szabó Máté, Tóth 
Patrik/ 

 

RReeffoorrmmááttuuss  IIsskkoolláákk  XXVV..  
OOrrsszzáággooss  TTaannuullmmáánnyyii  
VVeerrsseennyyee  --  DDeebbrreecceenn  
Páli Petra: 1. hely, matematika 
Csatlós Vanda, Szalai Róbert: 2. hely, 
német nyelv 
Skorka Bence: 10. hely, matematika 
Kondorosi Gréta, Puskás Anna: 9. hely, 
könyvtárhasználat 
Dimák Stella, Várdai Lilla: 7. hely, biblia-
ismeret 
Kovács Hédi, Kovács Adrienn, Keller 
Máté: rajz 
Nagypál Anna, Fazekas Levente: 10. 
hely, angol 

IIsskkoollaaii  pprróózzaammoonnddóó  vveerr--
sseennyy  --  22001122..  
Január 23-án rendeztük iskolánkban a 
prózamondó verseny iskolai fordulóját. A 
nemes feladatra 10 tanuló vállalkozott, 7-
en az 5.-6. osztályosok, és 3-an a 7.-8.- 
osztályosok közül. Mindkét korcsoportból 
3-3 tanuló képviselheti az iskolánkat feb-
ruár 1-jén: 
Az 5.-6. osztályosok eredményei: 
I. Dimák Stella (6.a), II. Bátor Violetta 
(6.a), III. Nagypál Anna (6.b) 
A 7.-8 évfolyamon megosztott első helyet 
adott a zsűri: 
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WWiinnddoowwffaarrmm  pprroojjeekktt  
Január végén indult egy ökoprojekt, 
amelyben a gyerekek megismerkedhet-
nek a folyékony tápoldatos növényter-
mesztéssel. A tanulók nagy érdeklődéssel 
figyelik a növényeket, és ami a lényeg – 
sokat kérdeznek. A kísérletről folyamato-
san lehet információkat szerezni a 
facebook-on is. (Niethammer Zoltán) 
 

 

KKoommppoosszzttáállóó  aazz  iisskkoollaa--
uuddvvaarroonn  
Az ÖKO-iskola címet viselve természetes 
számunkra a környezettudatos gondolko-
dás. A 2.b osztályosok Cseh Lajosné és 
Seres Anita vezetésével komposztálót 
építettek és működtetnek az iskola udva-
rán. Az osztály a projekthéten is nagy 
hangsúlyt fektetett a környezettudatos 
életmód elsajátítására. 

BBoollyyaaii  MMaatteemmaattiikkaa  CCssaa--
ppaattvveerrsseennyy  
Iskolánk „Kockaéder”csapata a megyei 
döntőn II. helyezést ért. A csapat tagjai: 
Jenei Zoltán, Kovalovszki Balázs, Páli 
Petra, Rácz Boróka Zsóka. 

TTeerrüülleettii  kköözzlleekkeeddééssii  vveerr--
sseennyy  
Eredmények 
Lányok: 1. Mészáros-Berkecz Andrea 
2. Gazsó Rebeka Dorina 
3. Vass Vivien 

"A legszabályosabban közlekedő": 
Sarusi-Kis Kamilla 
Fiúk: 1. Szabó Benedek 
2. Kozma Gergő 
"A legügyesebb tesztkitöltő": Kozma Ger-
gő 
Részt vettek még: Fehér Balázs, Sipos 
Balázs, Orbán Réka, Székely-Tóth Ág-
nes, Bartók Judit 

OOrrsszzáággooss  ssiikkeerr  kkööttéélluugg--
rráássbbaann  
Február 18-19-én, Zákányszéken rendez-
ték meg az Országos Kötélugró Bajnok-
ságot 12 csapat 5 korosztályának részvé-
telével. Az iskola csapatából 3 korcso-
portból 6 versenyző nevezett be minden 
versenyszámra. 
 
9 versenyszámban egyéni, páros és for-
mációs kategóriákban gyorsasági, állóké-
pességi és zenés szabadon választott 
gyakorlatokkal indultak. 
A csapat tagjai: Vass Vivien, Andrikó 
Noémi, Varga Dorina, Kiss Nikolett,Varga 
Máté, Táborosi Réka. 
Eredmények: 
Egyéni verseny: 
gyorsasági: Varga Dorina 1. Andrikó 
Noémi 3. 
szabadon választott: Varga Dorina 1. 
Vass Vivien 2. Varga Máté 3. 
összetett: Varga Dorina 1. Vass Vivien 2. 
Andrikó Noémi 5. Varga Máté 5.  
Páros verseny: 
gyorsasági: Vass Vivien - Andrikó Noémi 
1. 
szabadon választott: Vass Vivien - 
Andrikó Noémi 1. 
összetett: Vass Vivien - Andrikó Noémi 1. 
Formációs verseny: gyorsasági: Vass-
Andrikó-Kiss-Varga 1. 
szabadon választott: Vass-Andrikó-Kiss-
Varga 2. 
összetett: Vass-Andrikó-Kiss-Varga 2. 
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NNyyíílltt  ttaannííttáássii  nnaapp  
március 22. csütörtök 8.00-10.00 
(Negyedik évfolyam kivételével.) 

MMuunnkkaannaapp  áátthheellyyeezzéésseekk  
 március 16. péntek helyett március 24. 

szombat 
 április 30. hétfő helyett május 5. szom-

bat 

IIsskkoollaaii  mmeeggeemmlléékkeezzéésseekk  
március 14. szerda 13:00 Hajdú Lajos 
emléktábla megkoszorúzása  
március 26. hétfő 14:00 Kiss Bálint sírjá-
nak megkoszorúzása (Szeder temető) 
március hónapban Kiss Bálint Napok 
(Parakletos könyvvásár, ásvány kiállítás, 
minikoncert, úti élmény-beszámoló) 

VVII..  SSzzeenntteessii  MMuullttiimmééddiiááss  
BBiibblliiaaiissmmeerreettii  VVeerrsseennyy  
Március 9-én 10 órától kerül megrende-
zésre az országos református verseny, 
melyen az informatika és a hittan világa 
iránt érdeklődő diákok mérik össze elmé-
leti és gyakorlati tudásukat. Ez a nap a 
többi tanuló számára igazgatói szünet! 

EEggéésszzssééggeess  éélleettmmóódd  
A MUB-hoz kapcsolódó előadás március 
9-én 10.45-11-30 óráig : 
Egészségmagatartás  és tudatos táplál-
kozás; előadó: Dr. Szakály Zoltán, egye-
temi docens, tanszékvezető    

KKoommppeetteenncciiaamméérrééss  
Május 30-án szerdán 8.00 órától a 4., 6. 
és 8. évfolyam minden diákja részvételé-
vel. A kompetenciamérés területei: 
olvasás-szövegértés, matematikai logika. 

ZZáárróóvviizzssggáákk  
A nyolcadikos tanulók záróvizsgái:  
Május 14-én (hétfőn) 
9:00 matematika (írásbeli)  
14:00 – 1. választott tantárgy (írásbeli)  
Május 16-án (szerdán) 

9:00 magyar nyelvtan (írásbeli)  
14:00 2. választott tantárgy (írásbeli)  
Június 4-én (hétfőn) 
 8:00-tól irodalom, idegen nyelv (szóbeli)  
A matematika vizsgához szükséges esz-
közök: körző, vonalzó, számológép és 
tolltartó. A többi vizsgához a tolltartón 
kívül nincs szükség más eszközre.  

VVIIIIII..  JJóóttéékkoonnyyssáággii  eesstt  
A Kiss Bálint Református Általános Isko-
láért Alapítvány Kuratóriuma köszönetet 
mond mindenkinek, aki részvételével 
megtisztelte a VIII. Jótékonysági estet. 
Megköszönjük mindazoknak, akik tombo-
latárgyak felajánlásával és pártolójegyek 
vásárlásával támogatták alapítványunkat. 
Köszönjük a 4. és 8. osztályos tanulók-
nak, hogy táncukkal színesítették a bál 
programját, és megköszönjük Szüleiknek 
is, akik támogatták Őket ebben. 
Az est bevételét tehetséggondozásra 
kívánjuk fordítani, többek között az orszá-
gos versenyeken egyre nagyobb sikere-
ket elérő ugrálóköteles csoportot támogat-
juk. 

 
AA  rreennddkkíívvüüllii  sszzüünneett  uuttáánn  
Február 6-án és 7-én a nagy mennyiségű 
leesett hó miatt, a Kormányhivatal dönté-
se értelmében iskolánkban is rendkívüli 
tanítási szünet volt. Az elmaradt napok 
egyikét március 3-án szombaton pótoljuk, 
a másik napot igazgatói szünetként írjuk 
jóvá. 
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MMoodduullhhéétt  
Február 8-14. között került megrendezés-
re a második modul- illetve projekthét, 
amelynek keretében most is sokféle új 
információt gyűjthettek diákjaink. (média-
iskola, egészségvédelem, környezetvéde-
lem, KRESZ, IQ, logika, sport, kompeten-
cia, illemtan, a Biblia világa, honismeret, 
állampolgári ismeretek, stb.) 

HHaattáárrttaallaannuull  --  hhaattáárroonn  
ttúúllii  kkiirráánndduullááss  
Időpontja: május 26-30. 
Résztvevők: a teljes 7.évfolyam és 6 
kísérő tanár 
 
Az út célja Erdély földrajzának, történelmi 
és kulturális emlékeinek megismerése, az 
ott élő magyarok sorsának, mindennapi 
életének, más nemzetekkel való együtt-
élésének testközelből való megtapaszta-
lása.  
A tanulmányi kirándulás az alábbi oktatási 
területek köré szerveződik:  
Magyar nyelv és irodalom: Székelyudvar-
hely-Orbán Balázs, Bálványos-Jókai Mór. 
Történelem: Arad, Nagyvárad, Kézdivá-
sárhely-1848/49-es szabadságharc emlé-
kei, rendhagyó történelemóra és koszorú-
zás Aradon, Segesvár-festői várnegyed, 
Székelyudvarhely-a legmagyarabb erdélyi 
város, Déva és Vajdahunyad vára. A 
nemzettudat megalapozásának, a nemze-
ti önismeret elmélyítésének helyszínei.  
Rajz és vizuális kultúra: korstílusok, Se-
gesvár-Világörökség, Vajdahunyad, Dé-
va-Magna Kúria.  
Földrajz: K-i - Kárpátok természet földrajzi 
viszonyai, Hargita, Szt. Anna-tó.  
Biológia: K-i - Kárpátok növény- és állatvi-
lága.  
Ének-zene: Szentegyházi filharmónia, 
kórus és szimfónikus zenekar. Hangszer-
bemutató. 
 
Előkészítő óra: május 23. 
Pályázati támogatás: www.hatartalanul.eu 

TTaannáárraaiinnkk  ppuubblliikkáácciióóii::  
1. Nagypál Julianna - Nyíri Dániel - 
Niethammer Zoltán - Új típusú bibliaisme-
reti verseny – MUB (Református Nevelés 
2011/3) 
2. Bacsa Éva - A szeretet és a nevelés 
Erich Fromm A szeretet művészete című 
könyve tükrében (Református Nevelés 
2011/4) 

AA  mmaaggyyaarr  kkuullttúúrraa  nnaappjjaa  
Iskolánk idén is meghirdette hagyomá-
nyos – a magyar kultúra napjához köthető 
– Himnusz- felhívását, melyben arra kér-
tünk minden szentesi általános- és közép-
iskolát, hogy velünk együtt kezdjék e 
napot a Himnusz teljes szövegének el-
mondásával és közös eléneklésével. 

TToovváábbbbttaannuullááss  
Megszervezésre került a középiskolák 
tájékoztató fóruma, ahová a 7-8. évfo-
lyamra járó diákok és szüleik számára 
adtak tájékoztatást a középiskolák. Az 
osztályfőnöki órák részeként pályaorien-
tációs témák feldolgozására is sor került.  

VVoolltt  nnyyoollccaaddiikkoossookk  ttaallááll--
kkoozzóójjaa  
Február 24-én, pénteken délután fogad-
tuk a tavaly elballagott nyolcadikosainkat, 
akik beszámoltak a középiskolában való 
továbbtanulásukról középiskolai élménye-
ikről, tanulmányi előmenetelükről, s tájé-
koztatták a nyolcadik évfolyam diákjait a 
középiskolás mindennapok és a 8-os 
záróvizsga tapasztalatairól. 

HHiittttaannookkttaattááss,,  eeggyyhháázzii  
nneevveellééss  
A hétfő reggelenként megtartott tanári 
hétindító áhítatokat Kovách Péter lelki-
pásztor és az iskola két hitoktatója felvált-
va végzi.  
Idén is megrendezésre került a reformá-
ciói futóverseny illetve reformációi emlék-
túra. Az őszi szünet után egyházi ének 
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olyan jó állapotban lévő ruhaneműt, játé-
kot, könyvet hoztak, amelyekre már nincs 
szükségük. Bedobozoltuk az adományt és 
feladtuk a postán. Jó volt látni, milyen 
boldogan és szeretettel adták oda a cso-
magot, mert tudták, ezekkel az aprósá-
gokkal másoknak még örömet szerezhet-
nek.  

 

AAddvveennttii  üüzzeenneett  
December 15-én Karikó-Tóth Tibor igaz-
gató adventi üzenetét láthatták a Civil 
Televízió nézői. 

AAddvveennttii  ggyyeerrmmeekk  ddéélleellőőtttt    
Tucatnyi helyszínen várták a tanárok és 
az idősek otthona dolgozói kézműves 
foglalkozásra az érdeklődő több mint száz 
diákot. Az adventi délelőtt rövid áhítattal 
és énektanulással kezdődött, majd indul-
hatott az ajándékkészítés. 

 

AAddvveennttii  ccssaallááddii  vvaassáárrnnaapp    
"Uram, lángod világítsa utamat sötét 
időkben, míg Jézus eljövetelére várok. 
Lángod melegítse lelkem a hideg idők-
ben, míg Jézus eljövetelére várok." Az 
első adventi vasárnapon a 6.a osztály és 
a tanári kórus közösen szolgált. A gyere-
kek adventre hangoló képeket és a szí-
vükhöz közelálló idézeteket választottak 
és mondtak el. A műsor része volt a tanári 
kórus két éneke is, melyből az egyiket a 
gyerekekkel közösen adtak elő. Megható 
és meghitt pillanatokat élhettünk át közö-
sen. 

TTIIOOPP  11..22..33  PPrroojjeekkttzzáárróó  
Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően, 
Európai Uniós támogatással valósult meg 
három szentesi általános iskola könyvtá-
rainak együttműködése, a közös szolgál-
tatás kialakítása Január 18-án, szerdán 
zárult a projekt melyben két szentesi 
általános iskolával (Klauzál, Deák) közö-
sen, a projekt vezetőjeként vettünk részt. 
A teljes pályázati támogatás 7.999.502,- 
Ft volt. 
A fejlesztés nyomán olyan összehangolt, 
integrált könyvtári szakszolgáltatási rend-
szer jött létre, ami a saját könyvtári szol-
gáltatások bővülése mellett virtuális 
(elektronikus) közös katalógust és elekt-
ronikus könyvtárat is megvalósít. Így az 
olvasók számára az internet használatá-
val 24 órán keresztül elérhetővé válik a 
könyvtári szolgáltatások meghatározó 
része.  
A projekt keretében beszerzett 3 könyvtá-
ros tanári és 20 diák munkaállomás ad 
lehetőséget a digitális technológia korsze-
rű használatára, ezáltal megkönnyítve az 
információhoz jutást, az élethosszig tartó 
tanulás és önképzés feltételeit. Kialakult 
az intézményi honlapok közös katalógu-
sa, mely lehetővé teszi a digitális könyvtá-
ri adatbázisok összekapcsolását: 
http://94.199.48.18/szentes_konzorcium.htm 
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AAddvveennttii  kkóórruussttaalláállkkoozzóó    
Iskolánk a Koszta József Általános Iskola, 
a Klauzál Gábor Általános Iskola és a 
Kiss Bálint Református Általános Iskola 
kórusainak részvételével az idén is meg-
rendezte hagyományos adventi kórusta-
lálkozóját. 

BBéérreess  EEggéésszzsséégg  
HHuunnggaarriikkuumm  AAllaappííttvváánnyy  
PPáállyyáázzaatt  
„Keressük az ország egészséglelkes 
pedagógusait!” címmel hirdetett pályáza-
tot a Béres Egészség Hungarikum Alapít-
vány. A pályázati kiírás szerint keresik 
•    azt az általános iskolát, amelyben a 
legtöbb egészséglelkes pedagógus oktat-
ja a kisdiákokat, és 
•    azt a megyét, ahol a legtöbb egész-
séglelkes iskola van! 
 
Örömmel jelentjük, hogy a pályázaton 
iskolánk tantestülete 2. helyezést ért el, s 
megnyerte a 100.000 Ft-os pénzjutalmat, 
amelyet sporteszközök vásárlására költ-
het. 
A pályázati kiírásban az is szerepelt, hogy 
a “pályázat tárgya lehet bármilyen kreatív 
alkotás (fotó, film, idézetek, újságcikk, 
rajz, stb.), amely kifejezi, hogy miért 
egészséglelkes az Önök tantestülete!” 
Iskolánk az alábbi “kreatív” pályázati 
anyagot küldte el: 
 
http://prezi.com/y1zdcift670l/palyazat/ 
 

 

Köszönjük a pályázat készítőinek - 
Niethammer Zoltán, Négyesi Judit, Nagy-
pál Julianna, Csó Jánosné és Bacsa Éva 
– a munkáját! 

KKöösszzöönnjjüükk!!  
Iskolánk gyűjtést szervezett a Kárpát-
medencei Református Oktatási Alap szá-
mára, mely a határon túli magyar anya-
nyelvű oktatást segíti.  Adományként a 
„Kiss Bálint” diákjai és dolgozói 200 forin-
tosokból közel 70 ezer forintot gyűjtöttek 
össze, amit az iskola 100 ezer forintra 
egészített ki. Ezt az összeget a reformá-
tus egyház országos vezetése megdup-
lázta, így a kétszázasokból kétszázezer 
forintos segítségnyújtás lett. 
 
Ezúton köszönjük meg mindenkinek 
nagylelkű segítségét! 

IIsskkoollaaii  kkaarrááccssoonnyy  
Kovách Péterné Mészáros Erzsébet lel-
készasszony áhítata után Farkas Márta 
vezetésével a közös diák-pedagógus 
kórus énekelt, majd a harmadik osztályo-
sok karácsonyi műsorát tekinthették meg 
a jelenlévők. A népi hagyományokat és 
bibliai történeteket is felvonultató összeál-
lítás után, melyet Almásiné Szaszkó Edit, 
Forrainé Garai Szabó Julianna, dr. Mé-
száros Antalné és Urbancsokné Tóth 
Ildikó szervezett, minden diák kis kará-
csonyi ajándékot kapott. Később a műsor 
bemutatásra került a templomban és az 
idősek otthonában is. 

SSzzíívvbbőőll,,  sszzeerreetteetttteell  ((11..bb))    
A karácsonyról beszélgettünk... Sok ötlet, 
kívánság, megható emlék került szóba. S 
mivel így, az ünnepek közeledtével az 
ember kicsit érzékenyebb, fogékonyabb a 
jóra, talán segítséget is hamarabb nyújt. 
Bennünk is megszületett az elhatározás: 
miért ne segíthetnénk mi is a magunk 
első osztályos módján? Mivel ők is hallot-
tak már a Mikulásgyárról, oda küldtük el a 
gyerekek ajándékait. Tartós élelmiszert és 
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szakmai napot szerveztünk Kovách Péter 
lelkipásztor segítségével.  
Aktív szervező és tájékoztató munkával 
buzdítottuk a szülőket a népszámlálás 
egyházi kötődésre vonatkozó kérdéseinek 
kitöltésére. Minden tanterem ajtaján meg-
található a Tízparancsolat, az osztályter-
mekben a templomlátogató lap. Bősége-
sen gazdagodott a hittanoktatást segítő 
könyvek, audio- és videoanyagok gyűjte-
ménye. 
Nagypál Julianna hitoktató vezetésével 
aktívan működik az iskolai önkéntes cso-
port. Beadtuk a tagfelvételi jelentkezé-
sünket a KIE (Keresztény Ifjúsági Egyesü-
let) Vezetőségéhez, döntés a 2012. évi 
Közgyűlésen várható. 
Molnár Mária az Admiralitás-szigeteken 
című missziós vándorkiállításnak adott 
otthont az iskola.  
A Rákóczi utcai óvodai körzetnek két 
felújított számítógépet ajándékozott az 
iskolánk az óvodai betörés során ellopott 
eszközök pótlására. 
Az iskola pedagógus kórusa részt vett dr. 
Imre Ernő köszöntésén, az egyházi ének 
szakmai napon, a városi Vöröskereszt 
által szervezett adventi jótékonysági 
hangversenyen, az adventi családi isten-
tiszteleten és az iskolai karácsonyi ün-
nepségen. Az utolsó tanítási napon dél-
után pedagógus csendes alkalomra került 
sor. 
A második félévben két hitoktató vesz 
részt az egyházi ének szaktovábbképzé-
sen. 
Az új köznevelési törvény bevezetéséről 
a törvény hivatalos konzultációja kapcsán 
a Zsinat Iskolaügyi Osztályának felkéré-
sére Karikó-Tóth Tibor vett részt annak a 
8 fős csoportnak a munkájában, amely a 
református iskolarendszer közös állásfog-
lalását készítette elő.  
Februárban a református intézményveze-
tők országos konferenciáján az általános 
iskolai szekció munkájának vezetésével 
bízták meg iskolánk igazgatóját. 

SSzzeerreetteettsszzoollggáállaattii    
ccssooppoorrtt  
Február 26-án a vasárnapi úrvacsorás 
istentisztelet keretében mutatkozott be és 
adott számot az első félévi munkájáról az 
iskola szeretetszolgálati csoportja. 

NNaaggyybbööjjtt  
Hamvazószerdával véget ér a farsang, és 
elkezdődik a húsvét előtti 40 napos nagy-
böjti időszak. A nagyböjt bűnbánati idő-
szak. Alkalmat ad a hitben való elmélyü-
lésre, hogy méltóképpen felkészülhes-
sünk a húsvétnak, Jézus Krisztus feltá-
madásának megünneplésére. A gyerme-
kek rádiós nagyböjti műsora az iskolai 
honlap hangtárában hallgatható meg. 
(http://kissbalint.hu/hangtar/hamvazo.mp3) 

IItttt  jjáárrttaakk  aa  bbuussóókk!!    
Kicsik-nagyok nagy örömére ez a télbú-
csúztatás sem múlhatott el a busó kolom-
pok hangja nélkül. A szlovén maskarások 
pillanatok alatt forró hangulatot varázsol-
tak az iskolaudvaron. Köszönjük a lehető-
séget! 

 

MMeesseevveettééllkkeeddőő  
A Hétmérföldes Csizma Országos Mese-
vetélkedő iskolai, területi fordulóin isko-
lánkból a 3.a és a 4.a osztályból 9 csapat 
36 fővel vett részt. Felkészítőik: Lukács 
Adrienn és Dr. Mészáros Antalné és a 
tanulók szülei. A kistérségi fordulóra a 
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következő csapatok jutottak tovább a 3. a 
osztályból: 1. Mesekutyusok (Dudás Sza-
bó Dóra, Kovács Adrienn, Papp Viktória, 
Szakál Andrea), 2. Mesemániások (Gajda 
Nikoletta, Karai Viktória, Mezei Gréta, 
Veres-Ravai Eszter).  

CCuurriiee  MMaatteemmaattiikkaavveerr--
sseennyy  tteerrüülleettii  ddöönnttőő  
Február 10-én (pénteken) volt a Curie 
Matematikaverseny területi döntője a 
Koszta József Általános Iskolában.  
Alsós eredmények: 
Harmadikosok közül: Papp Viktória, Du-
dás-Szabó Dóra, Moldován Patrik, Ta-
kács Vendel, Papp Viki 2. ,Moldován 
Patrik 3. helyezést ért el. Felkészítő: 
Urbancsokné Tóth Ildikó. A negyedikesek 
közül Majdajk Melinda és Berezvai Anna 
indult a versenyen, Melinda 5. helyezést 
ért el. Felkészítő: Baranyiné Kósa Ágnes. 
Felsős tanulók eredményei: 
8. évfolyam: Skorka Bence megosztott 2. 
helyezés (Felkészítő tanára: Dimákné 
Sebők Veronika) 
7. évfolyam: Páli Petra 1. helyezés; Rácz 
Boróka Zsóka 3. helyezés (Felkészítő 
tanáruk: Horvát József) 
6. évfolyam: Fazekas Levente 7. helyezés 
(Felkészítő tanára: Kósa Ágnes) 
Páli Petra, Rácz Boróka Zsóka és Skorka 
Bence dolgozatát továbbküldték országos 
elbírálásra. 

MMeelleegg  IIssttvváánn    
KKéémmiiaavveerrsseennyy  
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gim-
náziumban február 11-én szombaton 
rendezték meg a verseny döntőjét. Tanu-
lóink eredményei: 
7. osztály: 3. Páli Petra, 7. Rácz Boróka 
Zsóka, 8. Kovalovszki Balázs, 9. Tóth 
Lőrinc, 12. Jenei Zoltán 8. osztály: 8. 
Bacsa Tamás, 11. Bartók Mónika (Felk. 
Horvát József) 

TTeerrüülleettii  pprróózzaammoonnddóó  vveerr--
sseennyy  aa  ffeellssőő  ttaaggoozzaattbbaann  
Február 1-jén iskolánk rendezte meg a 
Területi prózamondó versenyt az 5-6. és 
7-8. osztályosok számára. A két korcso-
portban huszonöten mérték össze tehet-
ségüket. Eredményeink: 5-6. osztály: 
Dimák Stella 3. hely (felk.: Karikó-Tóthné 
Puskás Gabriella); 7-8. osztály: Szalay 
Róbert 1. hely (felk.: Karikó-Tóthné Pus-
kás  Gabriella), Jenei Zoltán 2. hely (felk.: 
Vanó Éva), Rácz Boróka 3. hely (felk.: 
Fekete N Katalin).  

OOllvvaassáássii  vveerrsseennyy  aa  ffeellssőő  
ttaaggoozzaattbbaann  
A Kazinczy - Szép magyar beszéd ver-
seny iskolai fordulóját január 9-én rendez-
tük meg. Huszonhárom felső tagozatos 
vállalkozott egy ismert és egy ismeretlen 
szöveg felolvasására. Akiknek a legjob-
ban sikerült:  
5-6.osztályból 1. Várdai Lilla 6.b, 2. Bátor 
Violetta 6.a, 3. Dimák Stella 6.a (mind-
hármuk felkészítője Karikó-Tóthné Pus-
kás Gabriella); 
7-8. osztályból 1. Pribus Nikolett 8.a,( felk. 
Karikó-Tóthné Puskás Gabriella)  2. Jenei 
Zoltán 7.a ( felk. Vanó Éva) ,  3. Rácz 
Boróka 7.b (felk. Fekete N. Katalin). Isko-
lánkat ők képviselik majd a területi verse-
nyen.  

HHMMGG  NNéémmeett  VVeerrsseennyy    
Idén először külön rendezte meg a Hor-
váth Mihály Gimnázium a Horváth Mihály 
Emlékverseny német versenyét az 5. és a 
6. évfolyam számára. Tanulóink igazán 
szép eredménnyel büszkélkedve térhettek 
vissza az eredményhirdetésről. 
Eredményeink: 6. évfolyam - Puskás 
Anna 1. helyezés, Dimák Stella 3. helye-
zés, Szili Nóra 5. helyezés, Kondorosi 
Gréta 6. helyezés 
5. évfolyam - Vincze Zsófia 1. helyezés 
Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Ve-
ronika 
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HHeellyyttöörrttéénneettii  vveerrsseennyy    
Eredményesen szerepeltek tanulóink a 
november 23-ai városi Helytörténeti Ver-
senyen. A versenyt Koszta József szüle-
tésének 150. évfordulója alkalmából ren-
dezte meg a Koszta József Múzeum. 
A gyerekek feladatokat oldottak meg a 
múzeumban, a Városi Gyermekkönyvtár-
ban és a Városi Könyvtárban. 
Az egyik csapatunk 2. helyezést ért el 
(Nagypál Anna, Puskás Anna, Kondorosi  
Gréta, Szili Nóra, Csendes Diána). A 
másik csapat 9. helyezett lett. (Molnár 
Ádám, Besenyei Judit, Várdai Lilla, Bá-
rány Alexandra, Nagy Alexandra) 

NNéémmeett  SSzzééppkkiieejjttééssii  VVeerr--
sseennyy    
November 30-án (szerdán) a Klauzál 
Gábor Általános Iskola adott otthont a 
Német Szépkiejtési Versenynek. Három 
hatodikos és két hetedikes tanuló képvi-
selte iskolánkat az alábbi eredménnyel: 
6. évfolyam: Dimák Stella 3. hely, Török 
Patrik 4. hely, Szili Nóra 5. hely 
7. évfolyam: Farkas Tamara 2. hely, Csat-
lós Vanda 3. hely 
Felkészítő tanáruk: Dimákné Sebők Ve-
ronika 

AAnniimmáácciióóss  vveerrsseennyy    
November 29-én rendezték meg a Koszta 
József Általános Iskolában a Területi 
Animációs versenyt. A 4.a osztályból 
három csapat vett részt a rajzfilmkészítő 
megmérettetésen. A Farkas Fanni, 
Czinka Barbara, Vangel Erik összeállítású 
csapat a 3. helyet szerezte meg. Felké-
szítő tanárok: Izbékiné Csige Hajnalka, 
Lukács Adrienn és Pólya Sándor 

GGaallllaasszz  BBééllaa  ssaakkkk  eemm--
lléékkvveerrsseennyy    
A Szentesi Sakk SE és a Szentesi Műve-
lődési Központ szervezésében november 
12-én rendezték meg a Gallasz Béla sakk 
emlékversenyt, amelyen 31 általános 

iskolás gyerek mérte össze a tudását. 
Iskolánk diákjai az alábbi helyezéseket 
érték el: 
III—IV. korcsoport, fiúk: 2. Csík Balázs 
I—II. korcsoport, lányok: 1. Bakos Luca 
Felkészítőjük: Kőhalminé Forrai Julianna 

MMáárrttoonn--nnaappii  vviiggaassssáággookk    
2011. november 12-én hat diákunkat 
különdíjjal jutalmazták a Márton- napi 
vigasságok rajzpályázaton. 
Fekete Bálint 6.a 
Valkai Máté   2.a 
Kovács Hédi  3.b 
Fülöp Ádám  3.b 
Cseh Georgina 3.a 
Antalfi Angelika 3.a 

AAddvveennttii  SSzzaavvaallóó--  ééss  DDii--
ccsséérreettéénneekkllőő  VVeerrsseennyy    
Kunhegyesen 9. alkalommal rendezték 
meg a versenyt, melyen gyerekeink szín-
vonalas előadással képviselték iskolán-
kat.  
Versmondásban I. helyezett lett Szalay 
Róbert Zsolt (8.a), felkészítője Karikó-
Tóthné Puskás Gabriella.  
Éneklésben a Dimák Stella (6.a) és 
Skorka Odett (7.b) egyaránt II. helyen 
végzett, felkészítőjük Farkas Márta.  
A további versenyzők és felkészítőik: 
Nagypál Anna (Karikó-Tóthné Puskás 
Gabriella) Lantos Csilla (Vanó Éva), Rácz 
Boróka Zsóka (Fekete-Nagy Katalin), 
Csendes Diána, Bagi Georgina (Farkas 
Márta).  

DDiióóttöörrőő  --  jjuuttaalloommkkiirráánndduu--
llááss    
Alapítványi segítséggel teljesen ingyene-
sen egy busznyi kisdiák utazhatott Buda-
pestre a Diótörő balett megtekintésére. A 
decemberi alkalmon a szervezők uzson-
nával várták az előadásra érkező diáko-
kat, s a bemutatót követően minden kis 
résztvevő ajándékcsomagot is kapott. 
Mosolygós arcok jelezték a nap sikerét! 


