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son, a Sheriff és a Bandita tartott "to-
vábbképzést" az osztálynak a vadnyugati 
életről. Tőserdőn volt a szállásunk, ahol a 
Holt-Tiszához sétálva színes élővilágot 
fedezhettünk fel. Tiszaalpári utunkon 
meglátogattuk az Árpád-kori Skanzent, a 
Babamúzeumot, Kosárfonó Múzeumot, a 
Természetrajzi Gyűjteményt. Várdombról 
elláttunk a szemet gyönyörködtető, békés 
élővilágú Alpári-rétre. Kedves vendéglátó-
ink révén itt egy Alma koncert részesei 
lehettünk. Ellátogattunk a helyi Árpád 
Fejedelem Általános Iskolába, a játszóte-
rekre. Sok kedves emberrel találkoztunk. 
Sajnos az eső elmosta az erdei túránkat, 
a strandot, de a Czinege Kosárfonó Ma-
nufaktúra által kínált program kárpótolt 
bennünket. Fáradtan, de tapasztalatok-
ban bővelkedve tértünk haza. Köszönet a 
szülőknek, hogy lehetővé tették, hogy 
elmehessünk! 
 
4.a, Velence 
Életünk első "ottalvós" kirándulását töltöt-
tük el a Velencei-tónál, mi a 4.a. Változa-
tos programokon vettünk részt. Voltunk 
Székesfehérváron a Bory várban, meg-
néztük a belváros nevezetességeit, vala-
mint kipróbáltuk a mini foci Európa Baj-
nokság arénáját is. Jártunk Pákozdon a 
Katonai Emlékparkban, ahol igazi kikép-
zést kaptunk, ültünk hajón, amely átszelte 
velünk a tó hullámait. Túráztunk a Velen-
cei-hegységben, próbáltuk megtalálni az 
Angelika-forrást, de csak "Éváig" jutot-
tunk. A záró napon részt vettünk egy Öko 
Bio Fesztiválon Gárdonyban, ahol egész-
ségesebbnél-egészségesebb dolgokkal 
ismerkedhettünk meg. Természetesen 
nem hagyhattuk ki azt sem, hogy meg-
mártózzunk a Velencei-tó kellemes és 
tiszta vizében. Nagyon jól éreztük ma-
gunkat, hiányozni fognak ezek a jó han-
gulatú kirándulások! 
 
4.b, Budapest - Visegrád 
Utolsó osztálykirándulásunk igazán jó 
hangulatban telt el. Budapest nevezetes-

ségei közül megcsodáltuk a Parlamentet, 
a Lánchidat és a várnegyedet. Leányfalun 
közösen főztük a finom vacsorát. Az est 
fénypontja a "Ki mit tud?" volt, ahol sokan 
szerepeltek, kinek milyen produkció lapult 
a tarsolyában. Nagyon jól szórakoztunk, 
rengeteget nevettünk. Az elalvás viszont 
nem ment könnyen... A második napot 
Visegrádon töltöttük, ahol a 
Kispalotajátékok programjai közül válo-
gattunk: gyertyát mártottunk, kovácsol-
tunk, agyagoztunk, nemezeltünk, rene-
szánsz táncot tanultunk, fonalat fontunk. 
A solymászat és a lovagi torna is nagy 
élmény volt számunkra. A hajókirándulá-
son gyönyörködtünk a Dunakanyar szép 
tájaiban.  

SSeeggííttssééggüükkeett,,  ttáámmooggaattáá--
ssuukkaatt  kköösszzöönnjjüükk!!  
 Baloghné Berezvai Csilla – városi fő-

kertész 
 Bányai Zsolt – Gasztro Szentes Kft. 
 CIB Bank szentesi fiókja 
 Gáspár András – Zöldség-Gyümölcs 

Üzlet 
 Ledó Ferenc – DélKerTÉSZ 
 Ötvösné Éva – Bolt az egészséghez 
 Szabics Tibor Informatikai Szaküzletek 

Kft. 
 Unicredit Bank szentesi fiókja 
 Varga Sándor – Városellátó Intézmény 
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NNyyáárrii  üüggyyeelleettii  nnaappookk  
június 25. hétfő 9.00-12.00 
július 2. hétfő 9.00-12.00 
augusztus 2. csütörtök 9.00-12.00 
augusztus 21. kedd 9.00-12.00 

TTaannkköönnyyvváárruussííttááss  
Augusztus 23. csütörtök 8.00-18.00 
(3.terem) 

PPeeddaaggóógguuss  kkiittüünntteettééss  
Szakmai munkája elismeréseként ebben 
az esztendőben „Kiemelkedő pedagógiai 
munkájáért” városi kitüntetésben része-
sült Négyesi Judit tanárnő. 29 éve peda-
gógus, 16 éve a Kiss Bálint Református 
Általános Iskolában főállású biológia-
testnevelés-földrajz szakos tanár. A te-
hetséggondozás terén kiváló eredménye-
ket mondhat magáénak, tanítványai siker-
rel szerepelnek a tanulmányi versenye-
ken, s eredményesen állják meg helyüket 
a középiskolákban is. Szakmai tekintélye, 
precíz feladatvégzése példaértékű. Elis-
meréséhez gratulálunk! 

KKiittüünntteetteetttt  ddiiáákkjjaaiinnkk  
Kiss Bálint Díj 
Skorka Bence 8.a 
Szalay Róbert Zsolt 8.a 
Veres-Ravai Ákos 8.a 
 

Kiss Bálint Junior Díj 
Fülöp László 4.b 
Majdajk Melinda 4.a 
Vass Vivien 4.a 
 

Takarékos Útravaló Díj  
(Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet) 
Bacsa Tamás 8.a 
Bartók Mónika 8.a 
 

Iskoláért Díj 
Dimák Stella 6.a 
Jenei Zoltán 7.a 
Kovalovszki Balázs 7.a 
Nagypál Anna Bíborka 6.b 
Páli Petra 7.b 
Papp Viktoria 3.a 
Pribus Nikoletta 8.a 
Rácz Boróka 7.b 
Táczi-Szabó Barbara 8.a 
Várdai Lilla 6.b 
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Iskoláért Sportdíj 
Andrikó Noémi  4.b 
Badó Ádám 6.a 
Berezvai Zsombor 6.a 
Berki Artúr 5.b 
Csatlós Vanda 7.b 
Dudás-Szabó Dóra 3.a 
Dudás-Szabó Kata 5.b 
Farkas Tamara 7.b 
Horváth Árnika 8.a 
Horváth Martin 5.b 
Kis Kamilla 5.b 
Kiss Nikolett  4.b 
Kocsis Fanni 5.b 
Kondorosi Gréta 6.b 
Kondorosi Nándor 8.b 
Kovács Kamilla 6.a 
Lantos Csilla 5.b 
Orbán Réka 4.a 
Pusztai Zoltán 5.b 
Skorka Odett 7.b 
Szabó Flóra  5.b 
Szabó Kristóf  5.b 
Szabó Krisztina 5.b 
Szabó Réka 7.b 
Szűcs Csaba 6.b 
Táborosi Réka  4.b 
Tóth Csenge 8.a 
Tóth Gyula 5.b 
Varga Máté 5.a 
Vidovics Barnabás 6.b 
Vidovics Nóra 4.a 

JJuuttaalloommkkiirráánndduullááss  BBpp..  
Kirándulást szerveztünk azoknak a diá-
koknak, akik rendszeresen részt vettek a 
(gyermek) istentiszteleti alkalmakon. 139 
gyermek, 11 pedagógus és a szülői mun-
kaközösség vezetői látogattak el Buda-
pestre. Megtekintettük az Országházat és 
a Szent Koronát. A Csodák Palotájában 
interaktív tudományos kiállításon vettünk 
részt. A "Westend" tetőteraszán a Keresz-
tyén Ifjúsági Egyesület fővárosi munka-
társai zenés, áhítatos, játékos foglalko-
zást tartottak a gyermekeknek.  

 

KKóórruusshhaannggvveerrsseennyy  
Újabb hangversennyel örvendeztette meg 
a hűséges közönséget iskolánk pedagó-
guskórusa. A Szentesi Zenebarátok 
Egyesülete szervezésében ökumenikus 
kórushangversenyen vehettünk részt az 
evangélikus templomban. A Kiss Bálint 
Református Általános Iskola Tanári Kóru-
sát és a Szent Anna Templom Szkóláját 
Kocsis Györgyi, Farkas Márta és Nagy 
János vezényelte. 

RReemméénnyysséégg  FFeesszzttiivvááll  
A magyarországi keresztény közösségek 
a Billy Graham Evengélizációs Társaság-
gal együttműködve Reménység Fesztivált 
szerveztek 2012. június 1-3 között a Papp 
László Budapest Sportarénában. Iskolán-
kat 5 pedagógus képviselte az esemé-
nyen. 

HHaattáárrttaallaannuull  aa  hhaattáárroonn  ttúúll  
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 
két hetedik osztálya május végén Erdély-
be utazhatott a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. pályázatának köszönhetően. Nagyon 
felemelő érzés volt, hogy láthattuk a régi 
Magyarország egy részét és az ott élő 
emberek életét! 
Május 26-án, szombaton kora reggel 
indultunk el erre a szép útra. Első megál-
lónk Aradon volt, ahol egy rövid megem-
lékezést követően megkoszorúztuk a 48-
as vértanúk oszlopát. Itt még napsütéses 
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GGyyaalloogg  ééss  kkeerréékkppáárrrraall    
Hatvanhét tanuló valamint Horvát József 
és Pólya Sándor tanár úr teljesítette a 
mintegy 15 kilométeres távot Csongrádról 
Szentesre. Ez összesen 1035km :-)... 
Velük párhuzamosan, szinte ugyanennyi-
en kerékpárral teljesítették a túratávot a 
Körös-torokhoz és vissza. 

AA  ttiisszzttaassáágg  ffééll    
eeggéésszzsséégg  ((44..aa))  
"A tisztaság fél egészség" - hangzik az 
ismert mondás. Egy igazán érdekes mú-
zeumpedagógiai foglalkozáson vettünk 
részt, tisztálkodás és mosás témakörben 
a Koszta József Múzeumban. Megismer-
kedhettünk régen használatos mosó és 
tisztálkodó szerekkel, valamint ki is pró-
bálhattuk a mosást igazi mosóteknőben. 
Az alkalom végén pedig elkészíthettük 
saját szappanunkat is! Köszönjük a mú-
zeum kreatív munkatársainak ezt a kiváló 
és élménydús délelőttöt. 

AA  vvíízzttoorroonnyybbaann  ((66..aa))    
Az utolsó tanítási napon nemcsak a ked-
vünk szárnyalt a magasba, hanem maga 
az osztály is. Meghódítottuk több száz 
lépcsőn, létrafokon s az 1500 köbméteres 
tartályon keresztül a szentesi víztorony 
tetejét. Csodálatos volt a kilátás. Szegvár-
tól egészen Csongrádig el lehetett látni.  

OOsszzttáállyykkiirráánndduulláássookkbbóóll  
 
1.b, Mártély 
Megy a "Zsuzsi vonat" ... Mártélyra Esős 
reggelre ébredtünk hétfőn, volt is tanács-
talanság. Mégis úgy gondoltuk, hogy 
belevágunk. Jól tettük, mert az indulás 
után néhány perccel el is állt a zápor. 
Mikor odaértünk, még a nap is kisütött. 
Sőt, ottlétünk alatt így is maradt. A "szüle-
ink" már ott vártak minket a mártélyi Üdü-
lőtelepen. A gyerekek nagyon élvezték a 
tanösvényt, mert két apukánk rögtönzött 
túravezetővé léptette elő magát, és poé-

nokkal tűzdelve mutatta be a látványos-
ságokat. A túra után a szülők szendvicse-
ket készítettek a gyerekeknek, addig ők 
"rókára vadásztak". A jóízű ebédet köve-
tően a kalandparkot vettük birtokba és 
kellően fáradtan indultunk vissza a vasút-
állomásra. Hogy keretbe legyen foglalva a 
kirándulás, mire visszaértünk ismét sza-
kadt... de ez már a mi jókedvünket nem 
ronthatta el. 
 
6.a, Bikal és környéke 
Két napos kirándulásra indult a 6.a. Elő-
ször Paks, az atomerőmű várt bennünket. 
Az újonnan megnyílt Múzeumban megis-
merkedhettünk az erőmű történetének 
legérdekesebb tárgyaival, eszközeivel. 
Nagy sikert aratott a sugárvédelmi kapu. 
Ezt követően Máré vára volt a következő 
állomás. nagyon szép túraútvonalon ér-
tünk fel a kicsike, de nagyon érdekes 
várhoz. Az elátkozott királykisasszonyt 
majdnem sikerült kiszabadítanunk, hisz 
volt (fából készült) szarvas, (műanyag) 
béka, és egy közeli fán valódi kígyócsa-
lád.  
 
A hármas sorozatcsókot valamiért senki 
sem vállalta, így ott maradt a királylány... 
Megkóstoltuk a Gárdonyit is megihlető 
Gergely és Éva forrás vizét. A szállásunk 
Dombóvár-Gunarason volt, itt többen 
szenvedtek vészes álmatlanságban... 
Másnap a nagy melegben várt bennünket 
Bikal, ahol igazi időutazás vette kezdetét. 
Visszacsöppentünk a középkorba, korhű 
épületek, maskarások, s valódi műhelyek 
közé (fazekas, kosárfonó, pék, stb.) Még 
az illemhely is latrina névre hallgatott... 
Mindenhol jópofa ötletek, érdekes látniva-
lók. Nagy sikert aratott a solymászbemu-
tató, majd az ebéd utáni lovagi torna, ahol 
természetesen a setét vitéz nyert... Jó kis 
két nap volt. 
 
3.b Tiszaalpár-Bokros 
Szenteshez közel eső vidékre kirándul-
tunk május 30 és június 1. között. Bokro-
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Bolyai Matematika Csapatverseny 
Iskolánk „Kockaéder”csapata a megyei 
döntőn II. helyezést ért. A csapat tagjai: 
Jenei Zoltán, Kovalovszki Balázs, Páli 
Petra, Rácz Boróka Zsóka. 
 
Országos siker kötélugrásban 
Zákányszéken rendezték meg az Orszá-
gos Kötélugró Bajnokságot 12 csapat 5 
korosztályának részvételével. Az iskola 
csapatából 3 korcsoportból 6 versenyző 
nevezett be minden versenyszámra. 9 
versenyszámban egyéni, páros és formá-
ciós 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.  
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 V. - Andrikó N. 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. 
 
Meleg István Kémiaverseny 
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gim-
náziumban február 11-én szombaton 
rendezték meg a verseny döntőjét. Ered-
ményeink: 
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) 
 
Országos SNI-s Szépíró Verseny 

A megyei versenyen, Hódmezővásárhe-
lyen a következő eredmények születtek: 
3-4. osztályos korcsoport: 
Boták Dominik területi 2.helyezett 
5-8. osztályos korcsoport: 
Bencs Judit területi 1.helyezett 
Pulya Diána területi 2.helyezett 
 
Mesevetélkedő Szegeden 
Az Országos Mesevetélkedő megyei 
döntőjén vehettek részt a legkitartóbb 
harmadikos lányok. Két csapatunk az 
előkelő 4. és 6. helyet szerezte meg. 
Mesekutyusok - 4. hely: Dudás-Szabó 
Dóra, Kovács Adrienn, Papp Viktória, 
Szakál Andrea 
Mesemániások - 6. hely: Gajda Nikoletta, 
Karai Viktória, Mezei Gréta, Vers-Ravai 
Eszter  
(Felkészítő : Dr. Mészáros Antalné) 

KKoosszzttaa  ffeessttőőii  vviilláággaa  
A Koszta József Múzeum meghívására 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vett 
részt a 8.b osztály. Egy eddig szinte isme-
retlen - magángyűjteményben lévő - kép 
és Koszta József festői életútjának meg-
ismerése után a Kossuth téren került sor 
közös festésre Koszta József stílusában. 

MMoodduullhhéétt  --  BBaarrllaannggttúúrraa  
Június 13-án Karikó-Tóth Tibor vezetésé-
vel izgalmas barlangtúrán vehettek részt 
azok a vállalkozó kedvű 7-8.osztályosok, 
akik ellátogattak a budapesti Mátyás-
barlangba szervezett overallos túrára. A 
közel három órás menetben volt bőven 
kúszás-mászás, szűk nyílásokon át való 
bújás. A végén kipróbálhattuk, hogy mi-
lyen "vakon" mászni, a lámpákat lekap-
csolva a teljes sötétségben, csak az előt-
tünk haladó információira támaszkodva 
teljesíteni a feladatot. Jól elfáradtunk, de 
a bőséges élmény mindent kárpótolt. 
Jövőre újra megyünk... 
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időnk volt, de Dévára érkezve már előke-
rültek az esernyők, amiket szinte össze 
sem kellett csukni az 5 nap alatt. „Magos 
Déva várába” egy telekabin nevű felvonó-
val jutottunk, s itt, a helyszínen új értelmet 
kapott a 12 kőmíves balladája. Ezt köve-
tően megnéztük a Hunyadi család ősi 
várát Vajdahunyadon. 
Második nap Segesvárra mentünk, ahol 
Petőfi síremlékét kerestük fel. Ez az a 
hely, ahol utoljára látták a költőt 1849 
nyarán. Azután Farkaslakára látogattunk, 
ahol Tamási Áron sírja előtt idéztük fel 
Ábel, a furfangos székely alakját. Sajnos 
eső kísérte a Székelyudvarhelyre tartó 
utunkat is. 
A harmadik napon a szállásunk székhe-
lyén, Szentegyházán volt az első megál-
lónk, egy falusi kalandpark, ami mindenkit 
lenyűgözött. A pajtában kialakított akadá-
lyok mindannyiunknak vidám perceket 
szereztek. Élmény volt a kürtős kalács 
saját kezű elkészítése is, vagyis azt ettük, 
amit sütöttünk. Persze mind az 58 diák és 
a 6 kísérőtanár is kipróbálhatta a tésztát 
feltekerni a sütőhengerre. Délután a 
Vargyas-völgybe mentünk lovas kocsival, 
de sajnos az idő most sem kímélt ben-
nünket, így szakadó esőben gyönyörköd-
tünk a tájban.  
Másnap utunk Csíkszeredára vezetett, 
ahol a Makovecz-templomot, majd Csík-
somlyói templomot csodáltuk meg, mielőtt 
a Szent Anna-tóhoz és a különleges élő-
világú Mohos-láphoz látogattunk volna.  
Az ötödik napon, mielőtt hazaindultunk 
volna, még várt ránk a tordai sóbánya, a 
hihetetlen mélység, a tizenötszörös vissz-
hang és a hegy gyomrában a csónaká-
zás. Utolsó erdélyi helyszínünk Nagyvá-
rad volt, ahol megnéztük a püspöki palo-
tát és a székesegyházat. Május 30-án az 
1.669.200 Ft. támogatást felhasználó 
kirándulócsoport fáradtan, de élmények-
kel telve érkezett meg Szentesre.  
Skorka Odett és Mátyás Liza 
 

 

IIsstteennttiisszztteelleett  ééss    
sszzeerreetteettvveennddééggsséégg  
Június első vasárnapján az istentisztele-
ten bemutatásra került az "Özvegyasz-
szony két fillére kétszer" című drámai 
előadás. Ezt követően pedagógusnap 
alkalmából az iskola szervezésében sze-
retetvendégségre került sor a hittan tante-
remben. 

PPeeddaaggóógguussnnaappii  mműűssoorr    
Iskolánk szülői munkaközösségének 
szervezésében pedagógusnap alkalmá-
ból köszöntötték a szülők és a gyermekek 
nevelőiket.   

CCoommeenniiuuss  pprrooggrraamm  ––  
OOllaasszzoorrsszzáágg,,  AAnngglliiaa  
Márciusban iskolánk négy fővel vett részt 
a Rómában megrendezett Comenius 
találkozón. A diákok (Csatlós Vanda, 
Gera Jusztina) az iskolánkat és Szentest 
bemutató prezentációt és videót adták 
közre, részt vettek a hét ország diákjainak 
közös rendezvényein. A tanárok (Lőrincz 
Edit, Karikó-Tóth Tibor) megbeszélték a 
következő találkozók menetrendjét, sor 
került a programlogó kiválasztására, 
illetve nagy örömünkre a komoly előké-
születek jutalmaként - meggyőző fölény-
nyel - iskolánk nyerte el a záró nagyren-
dezvény lebonyolításának jogát 2013 
májusában. A következő tanévben Svéd-
ország, Franciaország és Törökország 
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lesz előkészítő találkozó helyszíne. Az 
aktív munka mellett a házigazdák megis-
mertették a résztvevőket Róma nevezetes 
látnivalóival is.  
Május végén Angliában Szalay Róbert, 
Mészáros Gabriella, Nagypál Anna, Mol-
nárné Bodnár Henrietta és Nyíri Dániel 
képviselte iskolánkat. Fárasztó, de élmé-
nyekben nagyon gazdag napokat töltött 
kinn mindkét kis csapat. Figyelem: Várjuk 
érdeklődő felsős diákok jelentkezését, 
akik még bekapcsolódnának az előttünk 
álló másfél éves munkába, hiszen a to-
vábbi találkozókra is utazhatnak diákok, a 
programban való aktivitásuk jutalmaként! 
A jelenlegi angol munkanyelvű projektünk 
címe Projekttevékenység az egészséges 
életmód érdekében. A nyertes pályázatot 
Fekete Nagy Katalin írta, a projektet jelen-
leg Lőrincz Edit koordinálja. 

RReeffoorrmmááttuuss  ZZeenneeii  FFeesszzttii--
vvááll;;  ZZEEFFIIRR  ffoottóóppáállyyáázzaatt    
A Református Zenei Fesztivál mára a 
Kárpát-medence reformátusságának 
legnagyobb zenei ünnepévé vált. A ren-
dezvény idén kiegészült a Szeretethíddal, 
a református egység napja ünnepével, 
illetve a ZEFIR névre hallgató ifjúsági 
rendezvénnyel. Ezen a rendezvénysoro-
zaton iskolánk is képviseltette magát. 
Tanári kórusunk énekelt az 500 fős egye-
sített Fesztiválkórusban, a Nemzeti Mú-
zeum lépcsőin. Az iskolánkban működő 
szeretetszolgálati csoport 5 fotóval pályá-
zott a Zefír által meghirdetett pályázaton. 
362 szavazatot kaptunk a szív alakot 
formáló képünkre, mellyel a 25. zsoltárra 
utaltunk: "Szívemet hozzád emelem." Így 
elnyertük a közönségdíjat, amit a Károli 
Gáspár Református Egyetem Hittudomá-
nyi Karán vehettünk át. Mindannyian 
megtapasztalhattuk, hogy a zene és a 
szeretet erősíti a lelket, így jövőre sem 
maradhatunk ki ezekből a programokból. 
"Mindazok pedig, akik hittek, együtt vol-
tak…" ApCsel 2:44  

SSzzeerreetteetthhíídd  --  22001122..    
Májusban negyedik alkalommal vett isko-
lánk részt a Magyar Református Szeretet-
szolgálat által elindított kezdeményezé-
sen, a Szeretethídon. A Kárpát-medencei 
református önkéntes napok rendezvé-
nyén iskolánkból közel 250 fő, a teljes 
első, harmadik és negyedik évfolyam, az 
5.a osztály teljes egészében, a 6.a osz-
tály 17 fővel, az iskolai szeretetszolgálati 
csoport 14 tagja és néhány 7. és 8. évfo-
lyamos tanuló vett részt. Az 1.b osztály 
virágpalántákat ültetett, amik az iskola 
ablakaiban díszlenek azóta is.  
 
Az 1.a osztály ingyen öleléssel kedveske-
dett az iskola dolgozóinak, diákjainak, 
majd a szentesi járókelők is megtapasz-
talhatták, milyen érzés egy tiszta szívből 
adott ölelés. A 3.a osztály gyönyörű ze-
nés szolgálattal kedveskedett az idősek 
otthonában. A 3.b-s gyerekek szüleikkel, 
tanítóikkal alaposan kitakarították temp-
lomunkat. A 4.a osztály a ligetben, a 4.b 
az imaház udvarában, az 5.a osztály 
iskolánk közvetlen környezetében és a 
Kurca parton végeztek igen hasznos 
környezet- és parkrendező munkálatokat. 
Néhányan az iskola dísztermében lévő 
székeket porszívózták. Voltak az állat-
menhelyen segítkezni, kerítést festeni a 
református temetőben, és 3 szentesi 
óvodában játszottak a péntek délután 
álmukból ébredező ovisokkal. 
 
Nagy öröm a mosolygó arcokat látni, az 
élménybeszámolókat meghallgatni. Kö-
szönöm kollégáim támogatását, a szülők 
segítségét és a diákok lelkesedését, 
munkáját. A Szeretethíd évek óta a Kiss 
Bálint Református Általános Iskolában a 
kedvelt programok közé tartozik.  
„Ne csak szóval szeressünk, hanem cse-
lekedettel és valóságosan.” 1Jn 3,18 
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minik. Felkészítő: Katona Ágnes mentő-
tiszt. 

RReeffoorrmmááttuuss  OOrrsszzáággooss    
ÚÚsszzóóbbaajjnnookkssáágg  22001122  
Ismét Mezőtúron rendezték meg a Re-
formátus Iskolák Országos Úszóbajnok-
ságát. Tanulóink kiválóan szerepeltek, 
hiszen a sok fényesen csillogó érem 
mellett az összetett verseny legjobbjának 
járó Kupát is mi nyertük meg. Az egyéni 
összetett pontversenyben két tanulónk 
Csatlós Vanda és Rébeli-Szabó Máté az 
első helyen végzett. 

MMaaggvveettőő  KKuuppaa  22001122  
Március 23-án került megrendezésre a II. 
Magvető Kupa Úszóverseny Gyulán. Az 
idén is nagyon sikeresen szerepelt csapa-
tunk, hiszen a sok egyéni siker mellett 
most is sikerült a legtöbb pontot szerző 
csapatnak járó kupát elhódítanunk. 

AA  LLoottzz--vveerrsseennyy  ddöönnttőőjjee    
Március 24-én és 25-én rendezték meg 
Bonyhádon a Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnáziumban négy országos verseny 
döntőjét. Iskolánk képviseletében Veres-
Ravai Ákos vett részt a Lotz János szö-
vegértési és helyesírási versenyen. Az 
országos döntőben Vác, Veszprém, Dus-
nok, Hajdúszoboszló, Tatabánya, Makó, 
Budapest, Siófok és Bonyhád általános 
iskoláiból összesen 28 versenyző mérte 
össze tudását a nyolcadik évfolyamon. Az 
erős mezőnyben Ákos az előkelő 8. he-
lyet szerezte meg. 

TTeerrüülleettii  aattllééttiikkaavveerrsseennyy  
Iskolánkat alsó tagozaton a két negyedik 
osztály vegyes csapata képviselte.  
A lányok csapata a dicséretes 5. helyen 
végzett, a fiúk pedig az előkelő 3. helyet 
szerezték meg. 
Lányok: Vass Vivien, Vidovics Adél Nóra, 
Sarusi-Kis Kamilla, László Petra, Bődi 
Peggy, Magyar Dominika, Komár Noémi, 
Andrikó Noémi, Sebestyén Alícia Fiúk: 

Sipos Balázs, Szabó Benedek, Gyarmati 
Ármin, Fehér Balázs, Horváth-Varga 
Péter, Györgyi Attila, Smiák Marcell, 
Boták Dominik, Táborosi Benjámin 

AA  ttaannéévv  jjeelleennttőősseebbbb    
vveerrsseennyyeerreeddmméénnyyeeii  
Református Iskolák XV. Országos Ta-
nulmányi Versenye - Debrecen 
Matematika: Páli Petra: 1. hely,  
Német: Csatlós Vanda, Szalai Róbert 2.   
Matematika: Skorka Bence: 10. hely,  
Könyvtárhasználat: Kondorosi Gréta, 
Puskás Anna: 9. hely, 
Bibliaismeret: Dimák Stella, Várdai Lilla 7.  
Rajz: Kovács Hédi, Kovács Adrienn, 
Keller Máté  
Angol: Nagypál Anna, Fazekas Levente 
10. hely,  
Öt aranyérem a Megyei Diákolimpián 
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 Tamara, 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 Barnabás, Berezvai Zsombor, 
Tóth Gyula, Szabó Kristóf/ 4x50m gyors 
váltó 3. hely /Dancsó Soma, Kókai Tibor 
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lányok körmérkőzéseket játszottak és 
minden meccset megnyerve, ügyes játék-
kal szerezték meg a bajnoki címet. A 
fiúknak már nehezebb volt a dolguk, mivel 
a 7. osztályt csak 1 fő képviselte, így 
főként 5.-es és 6.-os gyerekek küzdöttek 
a győzelemért. Nálunk a gólok inkább 
kreativitásból és nem erőből születtek. A 
csoportelsőség megszerzése után a 4. 
helyen végeztek. A lány csapat tagjai: 
5.o: Szabó Flóra, Lantos Csilla, Kis Kamil-
la, Kocsis Fanni, Dudás-Sz. Kata, Szabó 
Krisztina, 4.o: Vidovics Nóra, A fiú csapat 
tagjai: 7.o: Farkas Tamara, 6.o: Badó 
Ádám, Berezvai Zsombor, Vidovics Bar-
nabás, Szűcs Csaba, 5.o: Tóth Gyula, 
Pusztai Zoltán, Szabó Kristóf, Horváth 
Martin, Berki Artúr 

OOrrsszzáággooss  TTeenniisszzvveerrsseennyy  
Országos Iskolai Teniszbajnokság - 
Gyöngyös, (május 5) Eredmények: Főág: 
2. helyezett: Gazsi Dániel 3. b 3. helye-
zett: Prievara Zsolt 2. a, Rácz Luca 1.a 
Vigaszág: 3. helyezett: Gergely Bence 2.a 
Országos Iskolai Teniszbajnokság-
Soroksár, (március 24) Eredmények: 
Főág: 2. helyezett: Gazsi Dániel 3.b Vi-
gaszág: 2. helyezett: Prievera Zsolt 2.a 3. 
helyezett: Steinberg Endre 2.a Felkészítő: 
Szegedi Zoltán 

""ÉÉgg  aa  vváárrooss,,  éégg  aa  hháázz  iiss  ""  
Immáron ötödik alkalommal rendezték 
meg az Ifjúsági Tűzoltóversenyt a szente-
si Tűzoltóság munkatársai. Iskolánk nagy 
erőkkel vonult fel a versenyen, amelyen 
nagyon szép eredmények születtek. Mind 
az alsós és mind a felsős versenyszá-
mokban felfrissülést jelentett a tűzoltás, 
hiszen nagyon nagy volt a forróság ezen 
a délelőttön. Alsós csapatverseny: 
I. hely Csapattagok: László Petra, Vass 
Vivien, Vidovics Adél Nóra, Gyarmati 
Ármin, Sipos Balázs, Szabó Benedek IV. 
hely Csapattagok: Bődi Peggy, Berezvai 
Anna, Farkas Flóra Fanni, Grund Félix, 
Jenei Norman, Tarr Zsombor V. hely 

Csapattagok: Mészáros- Berkecz Andrea, 
Orbán Réka, Sarusi- Kis Kamilla, Kozma 
Gergő, Fehér Balázs, Horváth-Varga 
Péter. Felsős csapatverseny: 
II. hely Csapattagok: Mészáros Gabriella, 
Pribus Nikolett, Táczi- Szabó Barbara, 
Halál Dominik, Kozma Dávid, Skorka 
Bence. Köszönjük Balázs Csaba felkészí-
tő munkáját!  

KKööttéélluuggrróó  ddiiáákkoolliimmppiiaa  
2012. április 21-22-én megrendezett 
Országos Kötélugró Diákolimpia döntőjé-
be a megyei selejtezőből iskolánk kötél-
ugró klubjának öt tagja jutott be: Andrikó 
Noémi, Varga Dorina, Varga Márk, Varga 
Máté és Vass Vivien. A tizenegy megye 
186 versenyzőjével lezajlott versenyen 
diákjaink kiválóan szerepeltek. Varga 
Dorina gyorsaságiban, egyéni gyakorlattal 
és összetettben is ezüstérmes lett. 
Andrikó Noémi gyorsaságiban ezüst, 
összetettben pedig bronzérmet szerzett. 
Varga Máté egyéni gyakorlatával ezüst-
érmes lett, összetettben pedig 5. helye-
zést ért el. Edző: Mihály Ferencné Tech-
nikai segítő: Kiss Alfréd. 

CCuurriiee  MMaatteemmaattiikkaa    
Április 14-én, szombaton rendezték meg 
Szolnokon az Országos Curie Matematika 
Emlékversenyt. Iskolánkat 3 tanuló képvi-
selte, akik nagyon szép helyezéseket 
értek el: Moldován Patrik (3.a) 8. hely; 
Papp Viktória (3.a) 5. hely, felkészítőjük: 
Urbancsokné Tóth Ildikó. Páli Petra (7.b) 
1. hely, így nála van egy évig a vándor-
kupa, felkészítői: Szűcsné Péli Katalin és 
Horvát József. 

EEllssőősseeggééllyynnyyúújjttóó  vveerrsseennyy  
A Szentesen megrendezésre kerülő me-
gyei elsősegélynyújtó versenyen iskolánk 
csapata első helyezést ért el, ezzel 
Csongrád megyét képviselhetjük az or-
szágos versenyen! A csapat tagjai: 
Martinka Blanka, Pribus Nikolett, Székely 
Gabriella, Mészáros Gabriella, Halál Do-

 

 
 
5 

 

KKIIEE  ttaaggssáágg  
Az iskola a Keresztény Ifjúsági Egyesület 
éves közgyűlésén teljes jogú tagságot 
kapott.   

EEggyyhháázzii  eesseemméénnyyeekk    
 A vésztői testvériskola küldöttsége 

látogatott Szentesre. Közösen meg-
koszorúztuk Kiss Bálint sírját, megte-
kintettük a Református Nagytemplo-
mot, bibliai vetélkedőn vettek részt a 
gyerekek.  

 Ledóné Dr. Darázsi Hajnalka presbi-
ter tartott előadást a gyermekeknek 
Marokkóról az iskola dísztermében. 
Az előadás után Gitta néni marokkói 
recept alapján készült süteményeit 
kóstolhatták meg a gyermekek. 

 Családi vasárnapon az 1.a osztály 
Zákeus történetét adta elő a temp-
lomban.  

 A Parakletos kiadó könyvvásárt ren-
dezett iskolánk aulájában. 

 Húsvéti csendesnapon játékos, kéz-
műves, zenés feladatokkal készül-
tünk az ünnepre. 

 Húsvéti iskolai istentiszteleten vettek 
részt a diákok. 

 Az iskola szeretetszolgálati csoportja 
bemutatkozott a templomban. 

 Anyák napján a 2.a osztály köszön-
tötte az édesanyákat a vasárnapi is-
tentiszteleten. 

 Áldozócsütörtökön az iskolai isten-
tiszteleten tettek fogadalmat a 6. év-
folyam konfirmandusai. 

 Iskolánk 10 tanulója konfirmált a 
pünkösdi istentiszteleten. 

BBiibblliiaaii  TTöörrttéénneettmmoonnddóó    
VVeerrsseennyy    
A XIII. Országos Bibliai Történetmondó 
Versenyen összesen 260 gyermek vállal-
ta a megmérettetést. Eredményeink: 
Bartucz László (1.b): 10. helyezés, Várdai 
Janka (2.b): 7. helyezés, Cseh Georgina 
(3.b): 10. helyezés, Táborosi Réka (4.b): 
7. helyezés, Rácz Boróka (7.b): 2. helye-
zés.  

VVeellüünnkk  aazz  IIsstteenn!!    
15. évfordulóját ünnepelte a kecskeméti 
országos bibliaismereti verseny, melyen 
iskolánk egy csapattal vett részt, (Pribus 
Nikolett, Mészáros Gabriella, Táczi-Szabó 
Barbara, Martinka Blanka, Szalay Róbert 
8.a) amely az igen erős mezőnyben a 
nyolcadik helyet érte el. A bibliaismeret 
mellett egy drámás előadással is készül-
nünk kellett. Előadásunk címe: "Özvegy-
asszony két fillére kétszer" volt. Elisme-
rést kaptunk a biblikus üzenet világos 
megfogalmazásáért és a szép, kimunkált 
jelmezekért. Köszönjük a felkészítést 
Ráczné Miskolczi Erzsébetnek. 

VVII..  SSzzeenntteessii  MMuullttiimmééddiiááss  
BBiibblliiaaiissmmeerreettii  VVeerrsseennyy    
Március 9-én zajlott le iskolánkban a VI. 
Multimédiás Bibliaismereti Verseny. 9 
református intézményből érkeztek hoz-
zánk versenyzők (Nyíregyháza, Gyula, 
Hajdúnánás, Cegléd, Kunszentmiklós, 
Debrecen Kölcsey, Budapest Szenczi, 
Budapest Baár-Madas). A versennyel egy 
időben szakmai rendezvényre került sor, 
a téma az egészség volt. Az igen érdekes 
előadást "Egészségmagatartás és tuda-
tos táplálkozás" címmel Dr. Szakály Zol-
tán a Kaposvári Egyetem Kereskedelem 
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és Marketing Tanszékének docense tar-
totta. Az előadás után reformkenyereket, 
különböző csírákat, búzafűlevet, céklale-
vet lehetett megkóstolni.  
Eredmények: Nagy Zoltán (4.b) és Kozma 
Gergő (4.a), 2. helyezés, Nagypál Anna 
és Várdai Lilla (6.b), 1. helyezés, Bartók 
Mónika és Molnár Réka (8.a), 4. helyezés 
 

 

BBéérreess  FFeerreenncc  VVeerrsseennyy    
Budapest-Fasori Református Kollégium 
Julianna Általános Iskola az idén is meg-
rendezte országos református éneklő 
versenyét. 24 iskola képviseltette magát. 
Egyéni versenyben Bagi Georgina (8.a) 
bronz minősítést kapott, Skorka Odett 
(7.b) különdíjas lett. A csoportos ének 
ezüst minősítést ért el. Tagjai: Csendes 
Diána (6.a), Dimák Stella (6.a), Skorka 
Odett és Szarka Edit (7.b).  

SSiimmoonnyyii  oorrsszzáággooss  ddöönnttőő  
Az ELTE Bölcsészettudományi Kara 
rendezte május 26-án a Simonyi Zsig-
mond helyesírási verseny Kárpát- me-
dencei döntőjét. Iskolánkból Veres-Ravai 
Ákos (8.a) jutott be a rangos versenyre. 
32 magyarországi és határon túli nyolca-
dikossal mérte össze helyesírási tudását. 
Az eredményhirdetés során minden nyol-
cadikos versenyzőt felsorakoztattak a 
közönséggel szemközt. Akkor kezdett el 
igazán dobogni a szívünk, mikor a ver-
senyzők közül már csak tízen maradtak. 
Óriási boldogsággal töltött el bennünket, 
hogy szoros versenyben (a megszerezhe-

tő 100 pontból 96 pontot elérve) Ákos a 7. 
helyen végzett.  

RReeggiisszzttrráálltt  tteehheettssééggppoonntt    
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illeté-
kes szakmai bizottsága elfogadta az 
iskola Tehetségpont működési kérelmét. 
Így intézményünk a szentesi általános- és 
középiskolák iskolák közül egyedüliként 
mostantól a dokumentumain jogosult 
használni mind a „Regisztrált Tehetség-
pont” megjelölést, mind a Tanács által a 
Tehetségpontok részére készített logót. 
A Tehetségpontok elsődleges funkciója a 
tanácsadás, a pályaorientáció, a lehető-
ségek, az információk személyre szabott 
megmutatása a tehetséges fiataloknak. A 
Tehetségpontok összegyűjtik és 
tematizálva ajánlják fel az ország és a 
határon túli térség minden tehetséggon-
dozással foglalkozó szervezetének a 
szolgáltatásait. Intézményünk pályázati 
anyaga elérhető a tehetségpont honla-
pon. (www.tehetsegpont.hu) 

 

ÖÖKKOO  iisskkoollaa  mmoonniittoorriinngg  
Elismerően nyilatkozva, példaértékűnek 
tartotta az ÖKO iskola helyszíni ellenőr-
zést végző szakembere az intézményben 
folyó környezettudatos nevelő-oktató 
munkát.  

FFoocciittoorrnnaa    
Lámpafényes focitornát rendeztek június 
6-án Klauzál iskolában, ahová iskolánk 
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csapata is meghívást kapott. A jó hangu-
latú versenyen elhoztuk a „legjobb ka-
pus”/ Fazekas János/, és a „legjobb játé-
kos”/ Németh Bence/ címet is. A csapat 
tagjai voltak még: Sáfár Bertold, Almási 
Dániel, Dóczi Gergő, Virág László, Szűcs 
Máté.   

AArraannyy  JJáánnooss  vveerrsseennyy    
Nagykőrösön jártunk az Arany János 
Országos Levelező Verseny utolsó fordu-
lóján, a döntőn. Bibliai szöveg illusztrálá-
sa kategóriában 1. helyezést ért el Ko-
vács Adrienn 3.a osztályos tanuló. Skorka 
Bence emléklapot kapott. 

LLiillaa  VVeeggyyÉÉSSZZ  BBaajjnnookkssáágg  
A Gyulán megrendezett verseny eredmé-
nyei: Bacsa Tamás III. helyezést, Bartók 
Mónika, 100%os teljesítménnyel, I. helye-
zést ért el. 

HHeevveessyy  kkéémmiiaa  vveerrsseennyy  
Egerben rendezték a verseny országos 
döntőjét. Iskolánkból Páli Petra jutott a 
döntőbe. A döntő három részből állt: 
írásbeli, szóbeli és gyakorlat. Petra na-
gyon szépen szerepelt mind a három 
részben. A 133 pontjával VIII. helyezést 
ért el. 

BBoonniiffeerrtt  vveerrsseennyy  
A nemzetközi matematikaverseny döntő-
jén Páli Petra (7.b) 100%-os teljesítmény-
nyel 1. díjat kapott. 

MMeeggyyeeii  mmaatteekk  vveerrsseennyy  
A Klauzál Gábor Általános Iskolában 
került megrendezésre a 3. osztályosok 
megyei matematika versenye, ahol isko-
lánkat 3 tanuló képviselte: Kovács Adri-
enn, Papp Viktória és Takács Vendel. 
Adrienn és Vendel a középmezőnyben 
végeztek, Viki pedig első helyet ért el!  
Felkészítő: Urbancsokné Tóth Ildikó 

CCuurriiee  KKéémmiiaa  vveerrsseennyy  
A verseny országos döntőjén Páli Petra 
6.helyezést, Jenei Zoltán 7. helyezést ért. 

BBaallllaaddaammoonnddóó  vveerrsseennyy  
Szegeden az Arany János Általános 
Iskolában rendezték meg április 28-án a 
megyei balladamondó versenyt. Az igen 
színvonalas versenyben majd húsz felső 
tagozatos diák mutatott be népballadát 
vagy műballadát. Iskolánkból Rácz Boró-
ka egy kevésbé ismert Arany-balladát, 
Szalay Róbert pedig egy Villon-balladát 
adott elő. Az igen nehéz és nagyívű bal-
ladával Szalay Róbert  megnyerte a ver-
senyt, Rácz Boróka a középmezőnyben 
végzett.  

IInnffoorrmmaattiikkaaii  vveerrsseennyy  
Több helyszínen több ezer versenyző 
különböző tantárgyakból mérhette össze 
tudását a MOZAIK országos tanulmányi 
versenyen. Informatikából 588 jelentkező 
közül Skorka Bence (8. sztályos tanuló) a 
3. helyen végzett. 
 

 

OOrrsszzáággooss  bbaajjnnookkookk    
aa  lláánnyyookk  
A május végi selejtező után jún. 6-án 
rendezték meg Kiskunfélegyházán az 
Országos Sulipóló döntőjét, melyen két 
csapattal is képviseltettük magunkat. A 4-
5. osztályos lányok és a 6-7. osztályos 
fiúk is részt vehettek ezen a tornán. A 


