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mint 500 km-t futva. A Szentest képviselő 
futók, gyerekek és felnőttek, valamint ke-
rékpárosok tetszőleges helyen csatlakoz-
hattak be a gáton, kerékpárúton. Iskolánk 
diákjai és tanárai is részt vettek a futáson, 
akiket Dósai-Molnár Szilvia tanárnő tobor-
zott. Népes kis tábor gyűlt össze Szentes-
ről a cudar meleg ellenére is, és jó hangu-
latban futottak el az Ifjúsági házhoz, ahol 
néhány menhelyről való kutyus várt rájuk. 
Ezt követően a menhelyvezetők megven-
dégelték őket finomságokkal, innivalóval, 
mely igazán jól esett a futás után minden-
kinek. Iskolánkat képviselték: Farkas Már-
ta, Szűcs Sarolta, Szabó Réka, Skorka 
Odett, Szabó Benedek, Vangel Erik, Mé-
száros Berkecz Andrea, Bencs Judit, Rácz 
Boróka, Gyarmati Ármin.  

XVIII. Mesefalva 
A XVIII. Mesefalva táborunk ez alkalommal 
Pécsváradra, a Dombay-tó mellé költözött. 
Szeretjük ezt a helyet. A nagy hőségben 
kellemesen hűtőfürdőzhettünk a házikóink 
mellett folyó patakban, játszhattunk a tágas 
terepeken. A kialakított színpadon bemu-
tatkozhattunk szerepeinkben. A környék 
bővelkedik látnivalókban. Így eljutottunk a 
Mohácsi történelmi Emlékparkba, a villányi 
Templom-hegyre, Siklóson a várba. Óbá-
nyán a patak mentén túráztunk, Zengővár-
konyban rácsodálkoztunk a szalmafonatok-
ra, a Tojásmúzeum kincseire. Abaligeten a 
cseppkőbarlangban különleges természeti 
ritkaságokra figyeltünk fel. A tábor ideje 
alatt régi barátságok elevenedtek fel, s újak 
kötődtek. Őrömmel töltött el a vidám han-
gulat, a jókedvű játék. Most a tanév kezde-
tén gondoljunk vissza a záró est előadásai-
ra, a nehezen kimondott búcsúszavakra, s 
arra, hogy "ilyen jó már nagyon rég volt". 
Mindezért köszönet jár a táborvezetőség-
nek is! (Almásiné Szaszkó Edit) 
II. Kárpát-medencei Református Általános 
Iskolai Pedagógus Találkozó 
Miskolc-Diósgyőri Református Általános 
Iskola és Óvoda a Jókai Mór Református 

Általános Iskolával és a Lévay József Re-
formátus Gimnázium és Diákotthonnal 
karöltve rendezte meg a Kárpát-medencei 
Református Általános Iskolák 2. Országos 
Találkozóját, Miskolcon. Iskolánkat Nagy-
pál Julianna és Csó Jánosné képviselte a 
programokban gazdag három napos konfe-
rencián, július 3. és 5. között. A házigazdák 
számos változatos programról gondoskod-
tak. Az iskola és a jógyakorlatunk (modul-
rendszerű oktatás) bemutatása után város-
nézésen, kiránduláson, múzeumlátogatá-
son, előadásokon, koncerten és istentiszte-
leteken vehettünk részt a híres Avasi temp-
lomban és a Deszkatemplomban. Köszön-
jük a részvétel lehetőségét 
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Tisztelt Szülők! 
 
Iskolánk igyekszik mindent megtenni azért, hogy az iskola tanulói és dolgozói az iskola 
épületében, az udvaron és azon kívül is biztonságban érezzék magukat. Megszerveztük a 
portaszolgálatot s az ügyeleti rendszert az udvaron és a folyosókon. Reggel fél héttől délu-
tán ötig tanárok, iskolai alkalmazottak és diákok felügyelnek az udvaron tartózkodó diákok-
ra, hogy elkerüljük az esetleges kellemetlenségeket (pl. károkozás, rongálás, idegenek 
bejutását az épületbe). Ahhoz, hogy ez a rendszer minél jobban és átláthatóbban működ-
jön, kérjük a kedves szülők segítségét, támogatását és megértését. 
 
Ezennel szeretnénk megkérni Önöket, hogy a biztonságos iskola megteremtése érdekében 
szíveskedjenek figyelembe venni az alábbi házi rendet: 
 

 Reggel a tanulók az iskola épületébe a Tóth József utcai kapun keresztül érkez-
nek. Megkérjük a szülőket, hogy lehetőség szerint a gyermekeiket csak a kapuig 
kísérjék el, s ott engedjék, hogy minél többször egyedül menjenek a be az iskola 
udvarára. A pedagógusok ¾ 8-kor felkísérik a diákokat a termekbe, addig pedig 
három ügyeletes nevelő felügyel rájuk, illetve egy ügyeletes hivatalsegéd segíti a 
kerékpárok elhelyezését. Továbbá kérjük a szülőket, hogy reggel a gyermekeik 
táskáját ne vigyék fel a tantermekbe! 

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a délutáni napközi 16.00-ig tart, utána 17.00-ig az 
iskola, indokolt esetben csak felügyeletet biztosít. 

 Délután a napközis tanulókat a nevelők kísérik le. Kérjük a szülőket, hogy gyer-
mekeiket az iskola előtt (3-4. évfolyam) illetve az iskola udvarán (1-2. évfolyam) 
szíveskedjenek várni. 
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 Kérjük a szülőket, hogy a napközis tanulókat csak indokolt esetben (zeneiskola, 
edzés, stb.) vigyék el négy óra előtt, hiszen csak ebben az esetben tudjuk vállalni 
a felkészülést a másnapi órákra. 

 A felső tagozatos tanulók szülői kérésre (a kérvény benyújtásával) mentességet 
kaphattak a délutáni iskolai foglalkozások látogatása alól. Felhívjuk azonban a 
szülők figyelmét, hogy abban az esetben, ha a tanuló tanulmányi eredménye nem 
éri el a tőle elvárható szintet, iskolai kötelezettségeit (házi feladat, felkészülés az 
órákra) elhanyagolja, az iskola fenntartja a jogot arra, hogy a délutáni foglalkozá-
sok látogatása alóli mentességet megvonja a tanulótól. 

 
Tisztelettel kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és tiszteletben tartását! 
Megértésüket köszönjük! 
 

Karikó-Tóth Tibor 
igazgató 

 
TÁMOP-3.1.4 innovatív  
iskolai pályázat 
 

 
 
A pályázat keretében eddig megvalósult események: 
 

 Ősz a Bükkben (Nagyvisnyó - Bálvány – Szilvásvárad) túra 
 Első repülős sportnap 2013 minden diák részvételével 
 Rám-szakadék 2013 túra 
 Reformációi emlékfutás 

 
A pályázat keretében a nyár folyamán öt darab nagyméretű aktív tábla felszerelésére került 
sor, két új FULL HD minőségű videokamera és videókeverő berendezés megvásárlása 
mellett. Az iskolai könyvtár állománya közel egymillió forint értékű szakkönyvvel gazdago-
dott.  Még 2013-ban sor került 10 millió forint értékben sporteszközök, taneszközök, infor-
matikai eszközök beszerzésére, majd a következő év elején újabb 10 millió forint értékben 
gazdagodik majd az iskola eszközállománya. 
Folyamatban van a pályázat részét képező erdei iskolák, sporttáborok (sí, kerékpáros, vízi) 
szervezése. A pályázat keretében decemberben Rákász Gergely orgonista ad majd kon-
certet az iskola diákjainak. 
 
Innovatív iskolai fejlesztés a szentesi kistérségben 
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0186 
Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. 
Kapcsolattartó: Karikó-Tóth Tibor   
tel: 30/ 995-3559 
e-mail: karikotothtibor@gmail.com 
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VII. Kürtkerülő duatlon 
verseny 
Idén szeptember 21-én ismét megrendez-
ték immáron 7. alkalommal a Kürtkerülő 
duatlon versenyt. Ezen versenyen egy 
tanuló, a 7.b osztályos Dudás-Szabó Kata 
képviselte iskolánkat. IV. korcsoportban 2 
km futás, 6 km kerékpározás, 1 km futás 
váltották egymást. Kata tavaly a versenyen 
I. helyezést ért el. Olvassuk beszámolóját: 
A múlt hétvégén, szombaton voltunk Tisza-
kürtön, a Kürtkerülő duatlon versenyen. A 
versenyzők és családtagjaik nevében is 
mondhatom, hogy nagyon jól szórakoztunk, 
nagyszerű hangulatban telt el a nap. A 
tiszakürti iskola tanárai kedvesen fogadtak 
bennünket és egész nap odafigyeltek ránk. 
A település is nagyon hangulatos, jó volt 
egy részét körbefutni és biciklizni.  

 

Felső tagozatos  
foglalkozások 
 biológia szakkör (Négyesi Judit)  
 énekkar (Farkas Márta)  
 foci (Lőrincz Edit)  
 informatika 5. osztályosoknak 

(Niethammer Zoltán)  
 informatika szakkör (Pólya Sándor)  
 kémia szakkör (Horvát József)  
 magyar szakkör (Fekete N. Katalin)  
 önvédelem (Szerdahelyi Anett)  
 pályaválasztás (Pólya Sándor)  

 pénz világa szakkör (Tomcsányiné 
Lucz Szilvia)  

 röplabda (Szerdahelyi Anett)  
 szeretetszolgálati csoport (Nagypál 

Julianna)  
 történelem záróvizsga felkészítő - 

8.évfolyamosoknak (Antalné Koncz 
Éva)  

 Túracsoport (Pólya Sándor)  
 ugrókötél (Mihály Ferencné)  
 versenyfelkészítő (Farkas Márta)  
 versenyfelkészítő (Karikó-Tóthné Pus-

kás Gabriella)  

Haller Andrea és Oltyán 
Gyula kiállítása  
Örömmel jelezzük, hogy október 23-án 
délután Szegváron, a Művelődési Házban 
Haller Andrea tanítónő és férje Oltyán 
Gyula munkáiból nyílt kiállítás, melyet 
Lukács Adrienn tanítónő ajánlott az egybe-
gyűltek figyelmébe. A szép anyag novem-
ber 4-éig volt megtekinthető meg a szegvá-
ri Művelődési Házban. 

Csillagpont - 2013 
Tíz évvel ezelőtt indult útjára a Csillagpont 
Ifjúsági Találkozó. Idén nyáron július 23-27 
között Mezőtúr adott otthont a közel négy-
ezer fős rendezvénynek. Számos koncert, 
sportolási lehetőségek, játékok, előadások 
várták az érdeklődőket. Részesei lehettünk 
egy rekordkísérletnek is és sok-sok remek 
programnak. Iskolánkból 21 tanuló és 6 
pedagógus vett részt Nagypál Julianna 
hitoktató vezetésével a jubileumi találko-
zón. Köszönjük az iskola és a szülők támo-
gatását! 

Ne előlük, értük fuss! 
Július 29-én értek ide Szentesre hozzánk 
azon futók, akik a kutyamenhelyekért, 
felelős állattartásért, törvények betartásáért 
és betartatásáért, kutyákért futnak, ezzel 
kampányolva egy héten keresztül, több 
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Legrand kerékpáros nap - 
Ismét nyertünk! 
A Legrand Zrt. Szervezésében 2013. szep-
tember 23-án került sor a "Két kerékkel 
egészségesebb" kerékpáros rendezvényre. 
Iskolánk ebben az évben is szépen szere-
pelt, hiszen az iskola létszámához képest a 
legtöbb résztvevőt vonultatta fel. Az általá-
nos iskoláknak kiírt verseny győzelme 
200.000,- Ft-os pénzjutalmat eredménye-
zett. Köszönjük Vidovicsné Szamosi Csilla 
iskolai főszervező munkáját, s minden 
résztvevő diák, szülő, tanár, barát, egykori 
tanítvány segítségét! 
 

 

Ünnepi „tekergés” 
Az október 22-23-i ünnepi kerékpáros 
„tekergésen” három csapattal képviseltette 
magát iskolánk. Köszönjük Mihály Ferenc-
né tanárnő szervező munkáját. 

Európa legjobb kötélugrói 
között 
2013. július 31-én érkeztek haza a dániai 
kötélugró Európa bajnokságról a Kiss Bá-
lint Kötélugró Klub versenyzői, kiemelkedő 
eredménnyel. A kötélugró Európa Bajnok-
ságon vegyes párosban Varga Máté és 
Vass Vivien ezüstérmet szereztek a 12-14 
éves korosztályban, míg edzőjük Molnár 
Gábor a felnőttek között 3 perces zenés 
gyakorlattal szintén a dobogó második 
fokára állhatott. Ezen felül Vivien még egy 
egyéni harmadik helyezéssel vívott ki nem 

csak magának, hanem klubjának is elisme-
rést. A klub vezetője Mihály Ferencné. 
 

 

Csongrád Megyei Duatlon 
Diákolimpia 
Iskolánk tanulója, a 8.b osztályos Kondoro-
si Gréta részt vett a duatlon diákolimpián. 
Itt olvashatjuk élménybeszámolóját,és elért 
eredményét: "2013.09.22-én került sor a 
Csongrád Megyei Duatlon Diákolimpia 
megrendezésére Hódmezővásárhelyen. 
Népes mezőny gyűlt össze. A korosztá-
lyom távja 2 km futás, 8 km biciklizés és 1 
km futás volt. Jó időben és jó hangulatban 
telt a verseny, leginkább egy fesztiválra 
hasonlított, folyamatosan szólt a zene és 
egy speaker kommentálta az eseményeket. 
Második helyezést sikerült elérnem az 
igazolt versenyzők között, amit köszönhe-
tek Szaszkó Norbert támogatásának is. Így 
továbbjutottam 2013.10.06-i Országos 
Duatlon Diákolimpia Döntőjébe ami 
Lakiteleken lesz megrendezve. Gőzerővel 
készülök az országosra."  

Mese, mese mátka 
Szeptember 29-e Benedek Elek születésé-
nek emlékére, a magyar népmese napja. 
30-án iskolánkból az 1. b, a 2. a és a 3. a 
osztály tanulói meseolvasással emlékeztek 
meg erről a napról a Városi Gyermek-
könyvtárban. Egymás meséit és a HMG 
drámásainak előadását nagy élvezettel 
figyelték a gyerkőcök. Köszönjük a lehető-
séget! 
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Munkanap áthelyezések  
Hivatalos tanítási napok: 
 
 december 7. szombat 8.30-12.00 

adventi csendes nap  
(kézműves gyermek délelőtt) 
 

 december 21. szombat 8.30-12.00 
iskolai karácsonyi istentisztelet és mű-
sor 

Pályaválasztási szülői ér-
tekezlet  
Szülői értekezletet szervezünk a 7-8. osz-
tályos tanulók és szülei részére, amelyre 
meghívjuk a szentesi, a csongrádi és a 
hódmezővásárhelyi középiskolák képvise-
lőit.  
Időpont: 2013. november 12. 16.00 óra 
Helyszín: Díszterem 
Szeretettel várunk mindenkit! 

Egyházi programok 
Református nagytemplom: 
 
 november 24. vasárnap 10.00  

Családi vasárnap (2.a)  
 

 december 8. vasárnap 10.00  
Istentisztelet – közreműködik az iskola 
tanári énekkara 
 

 december 13. péntek 15.00  
Ifjúsági istentisztelet  
 

 december 15. vasárnap 10.00  
Családi vasárnap (3.a és 3.b) 

Gyermek istentiszteletek 
Vasárnaponként az iskola Díszterem ad 
otthont - ettől a tanévtől kezdődően a 
gyermek istentiszteleteknek. Az alkalmak 
10.00 órától kezdődnek. 

Ifjúsági istentiszteletek 
November 8-án pénteken irodalmi kávéház 
címmel került sor ifjúsági istentiszteleti 
alkalomra az iskola szeretetszolgálati cso-
portjának vezetésével. 
Szeptember 20-án, pénteken ifjúsági isten-
tisztelet volt a Református Nagytemplom-
ban, amelyen Bán Csaba hódmezővásár-
helyi lelkipásztor hirdette Istenigéjét. 
 
Iskolai dokumentumok 
Az iskolai honlap (www.kissbalint.hu) felső 
menü sorában a dokumentumok között 
elérhetőek és letölthetőek a legfontosabb 
iskolai dokumentumok (házirend, pedagó-
giai program, helyi tantervek, szervezeti és 
működési szabályzat, diák etikai kódex, 
igénylőlapok) Az ugyancsak e menüsorban 
elérhető különös közzétételi listában meg-
találhatóak a tanév fontosabb dátumai és 
szabályai. 

Gyászjelentés - Dr. Imre 
Ernő nyugalmazott refor-
mátus esperes  
Jézus mondja: „Mert én élek, Ti is élni 
fogtok.” (János, 14; 19.)  
Mély fájdalommal, de Isten akaratában 
megnyugodva vettük tudomásul, hogy Dr. 
Imre Ernő nyugalmazott református espe-
rest életének 96. esztendejében, 2013. 
szeptember 18-án Teremtő Ura hazahívta.  
Búcsúztatására a Szentesi Református 
Nagytemplomban került sor. Iskolánk kép-
viseletében a család kérésének megfelelő-
en egy szál virággal búcsúztunk el az isko-
la újra egyházivá válásában kimagasló 
érdemeket szerzett lelkipásztortól. 

Reformációi emléktúra 
Immár hetedik alkalommal rendeztük meg 
Pólya Sándor tanár úr vezetésével a Re-
formáció napi emléktúránkat. A Csongrád - 
Szentes közötti 15170m távolságot hatvan-
kilencen gyalogolták végig. Köszönet Hor-
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vát József tanár úrnak a szervezésben 
nyújtott segítségért. A jó hangulatról tanús-
kodnak a honlapon látható képek is... 
 

 

Cantate 400 hangverseny 
Iskolánk tanári kórusa vendégszerepelt 
Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc 
Művelődési Központban. "Cantate 400" 
elnevezéssel, Bethlen Gábor fejedelemmé 
választásának 400. évfordulója alkalmából 
ünnepeltünk a Református Gimnáziummal 
közösen. Az összkart Berkesi Sándor liszt-
díjas karnagy vezényelte. 
 

 

Reformációi ünnepi hang-
verseny 
Október 27-én az evangélikus templomban 
ünnepi hangversenyre került sor, amelyen 
iskolánk tanári kórusa is közreműködött. A 
kórus vezetője Farkas Márta ének tanárnő. 
A műsorközlő iskolánk igazgatója, Karikó-
Tóth Tibor volt. 

KIE hétvége Balatongyö-
rökön 
Október 11-13 között rendezte meg Ma-
gyarországi KIE és a KIE szentesi Kiss 
Bálintos csoportja közös őszi programját, a 
"Krumplit". A balatongyöröki Sóvárban 
változatos program várta a résztvevőket: 
Csapatösszerázós játékok, zenés áhítatok, 
a Szélrózsa Band, Irodalmi Kávéház, ke-
rékpáros és gyalog túrák, Tappancs, 
Nyomkereső, "6unk", kézműves foglalko-
zások, kapcsolódás a "72 óra kompromisz-
szumok nélkül" programjához. A hétvége 
alatt lelki feltöltődést is kaphattak a részt-
vevők a reggeli és esti áhítatokon. Köszön-
jük az iskolánk, az MKIE, a BKIE támoga-
tását, munkáját a sikeres lebonyolításban! 
A csoport vezetője Nagypál Julianna hitok-
tató tanárnő. 
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Ismét a dobogó tetején 
Tizenhetedik alkalommal vett részt iskolánk 
a debreceni Kölcsey Ferenc Református 
Általános Iskola által szervezett Reformá-
tus Iskolák Országos Tanulmányi Verse-
nyén, melyen 37 iskola 465 versenyzője 
vett részt. A találkozó megnyitóját a Refor-
mátus Nagytemplomban tartották. A nyitó 
éneket követően Bölcskei Gusztáv, a Ti-
szántúli Református Egyházkerület püspö-
ke hirdetette Isten igéjét. Ismét nagyon 
szép eredményeket hoztunk haza: 
Műveltségi verseny, 6-8. osztály: Vass 
Vivien, Szabó Kristóf, Dimák Stella - 1. 
helyezés  
Német nyelv, 7-8. osztály: Puskás Anna és 
Szili Nóra - 2. helyezés  
Biológiai prezentációs verseny, 8. osztály: 
Várdai Lilla - 3. hely, Nagypál Anna - kü-
löndíj és 5. hely  
Komplex, 3-4. osztály: Bartucz László, Füri 
Laura, Nyíri Boglárka - 7. hely  
Matematika, 8. osztály: Fazekas Levente - 
8. hely  
Czibula Réka és Tóth Brigitta (8. o.) angol 
nyelvből szerepeltek eredményesen.  
Köszönjük a szülők segítségét a felkészí-
tésben és a gyerekek versenyre való elkí-
sérésében. 
 

 

Horváth Mihály Emlékver-
seny 
A Horváth Mihály Gimnáziumban megren-
dezésre került a már hagyománnyá vált 
Horváth Mihály Emlékverseny. A 7. és 8. 
évfolyam tanulói számára meghirdetett 
versenyeken tanulóink szép számmal vet-
tek részt. Az október 22-i eredményhirde-
tésre büszkén mehettünk, hiszen tanulóink 
kiemelkedő eredményeket értek el: 
Szeretek gondolkodni: 
8. évfolyam: 
Várdai Lilla 1. hely 
Dimák Stella 2. hely 
7. évfolyam: 
Veszprémi Zsombor 1. hely 
Bugya Andrea 2. hely 
(Felkészítő tanáruk: Horvát József) 
Matematika: 
8. évfolyam – Fazekas Levente 1. hely 
(Felkészítő: Dimákné Sebők Veronika) 
7. évfolyam – Veszprémi Zsombor 1. hely 
(Felkészítő tanára: Horvát József) 
Angol nyelv: 
7. évfolyam – Veszprémi Zsombor 3. hely 
(Felkészítő tanár: Lőrincz Edit Andrea) 
Német nyelv: 
8. évfolyam – Szili Nóra 5. hely 
(Felkészítő: Dimákné Sebők Veronika) 
Francia nyelv: 
8. évfolyam – Várdai Lilla 2. hely 
Besenyei Judit 4. hely 
Márté Mihály 5. hely 
Francia szépkiejtési verseny: 
8. évfolyam – Várdai Lilla 2. hely 
Szuly Georgina 3. hely 
Vass Nóra 4. hely 
Szilágyi Kitti 5. hely 
(Felkészítő tanáruk: Fekete Nagy Katalin) 
Magyar irodalom – szövegértés: 
8. évfolyam – Nagypál Anna 3. hely 
Várdai Lilla 5. hely 
(Felkészítő tanáruk: Karikó-Tóthné Puskás 
Gabriella) 
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A Zene világnapja 
Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte 
az UNESCO október 1-jét A ZENE 
VILÁGNAPja rangjára. Ezen a napon a 
zeneművészet legnagyobb alakjaira emlé-
keznek világszerte. Iskolánk diákjai Farkas 
Márta vezetésével október 1-jén reggel, a 
Kossuth téren népdalokat és egy egyházi 
ifjúsági éneket daloltak el. 
 

 

Üzemlátogatás a Szegedi 
Közlekedési Társaságnál 
A Csongrád Megyei Iparkamara szervezé-
sében Pólya Sándor tanár úr vezetésével 
megtekintettük az SZKT Járműjavító és 
Karbantartó üzemeit. Betekintést kaptunk a 
járműjavítással kapcsolatos szakmákba. 
Reméljük ez az élvezetes és érdekes 
üzemlátogatás segítséget fog nyújtani a 
középiskola választásban. 
 

 

Papírgyűjtés 
Két óriási konténert raktak teli iskolánk 
diákjai a hagyományos őszi papírgyűjtés 
keretében. Több nagy zsák is megtelt az 
összepréselt műanyagpalackokkal. Köszö-
net illeti Mihály Ferencné tanárnőt szervező 
munkájáért! 

Iskolagyümölcs 
A program keretében a szentesi DÉL-
KerTÉSZ látja el az 1-6.évfolyam diákjait 
naponta friss gyümölcsökkel és zöldségek-
kel. (alma, paradicsom, paprika) 

Ismerkedés szakmákkal 
A Csongrád Megyei Iparkamarának kö-
szönhetően vehettünk részt Karikó-Tóthné 
Puskás Gabriella tanárnő vezetésével 
Szegeden a Kossuth Zsuzsanna Egés-
zségügyi Szakközépiskolában megrende-
zett szakmai bemutatókon. A kiválóan 
megszervezett, érdekes program során 
ruhaipari technikus, divat és stílustervező, 
ápoló valamint csecsemő és gyermekgon-
dozó szakmákkal ismerkedhettek meg 
nyolcadikos lányaink. Kipróbálhatták egy 
injekció beadását, mérhettek vércukorszin-
tet, pelenkázhattak babákat, megcsodál-
hatták a divatbemutatóra készülő ruhaköl-
teményeket, megismerkedhettek a ruhater-
vezés folyamatával. Élményekben gazda-
gon tértünk haza.  
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72 óra kompromisszumok 
nélkül 
Idén ősszel a "72 óra kompromisszum 
nélkül!" (Ökomenikus Ifjúsági Alapítvány 
szervezésében) immár 6. alkalommal került 
megrendezésre okt. 11-13 között. Iskolánk, 
hagyományaihoz híven ismét kapcsolódott 
az önkéntes hétvégéhez. A 6.a osztály 
saját termének székeit hozta rendbe, a 2.a 
zenés, verses szolgálattal ment a Reformá-
tus Idősek otthonába, de közben Balaton-
györökön is munkálkodtunk, kertrendezés, 
és lombtalanítás folyt a Sóvár környékén. 
Jutalmunk az együtt végzett munka örö-
mén kívül színes hátizsákok voltak. Kö-
szönjük a koordinátorok és Nagypál Julian-
na hitoktató munkáját! 
 

 

Családi vasárnap 
Az 5.a osztály szeptember 29-én, délelőtt 
családi vasárnapra várta az érdeklődő 
szülőket, diákokat. Műsor mottójául a kö-
vetkező igeszakasz szolgált: „Legyetek 
pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, 
megengedvén egymásnak, miképpen az 
Isten is a Krisztusban megengedett.”  
(Ef 4, 32) 

Parakletos könyvvásár  
Október 21-én az iskola aulájában a 
Parakletos könyvesház tartott könyvvásárt 

az egyházi kiadók könyveiből, kiadványai-
ból. 

Reformációi ünnepség  
és futás 
Október 22-én délelőtt a nagytemplomban 
megtartott iskolai istentiszteleten a hódme-
zővásárhelyi Bethlen Gábor Református 
Gimnázium volt iskolánk vendége. A diákok 
énekszolgálata után dr. Kádár Péter igaz-
gató-lelkipásztor hirdette isten igéjét. 
 

 
 
Délután került sor a hagyományos refor-
mációi futóversenyre, ahol szinte minden 
szentesi és környékbeli iskola képviseltette 
magát. A Kiss Bálintos résztvevő diákok a 
200 éves évforduló kapcsán a jubileumi 
logóval ellátott pólót kaptak emlékül. Isko-
lánk lánytanulója az idén is itthon tartották 
a lány csapatverseny kupáját! 
Nagy örömünkre szolgált, hogy testvérisko-
lánk, a vésztői Kis Bálint Református Iskola 
diákjai is részt vettek a versenyünkön. 
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Az aradi vértanúk  
emlékezete 
Az 1848/49-es szabadságharc és forrada-
lom hőseire és mártírjai előtt tisztelgő rádi-
ós megemlékezést tartottunk, melyet 
Tomcsányiné Lucz Szilvia és Fekete N. 
Katalin tanárnő állított össze. A rádiós 
műsorban az ötödik évfolyam diákjai sze-
repeltek. 

1956-ra emlékeztünk 
A 8.a osztályosok előadásában került sor 
az 1956-os forradalom eseményeit felidéző 
emlékműsorra. A diákokat Karikó-Tóthné 
Puskás Gabriella tanárnő készítette fel. 
 

 

Újra elnyert  
Ökoiskolai cím! 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettől 
iskolánk arról kapott tájékoztatást, hogy az 
előző ciklus után a 2013-2016 közötti idő-
szakra ismét elnyerte benyújtott pályázati 
anyagának értékelése alapján az Ökoiskola 
címet. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma illet-
ve Vidékfejlesztési Minisztérium szakembe-
ri a cím elnyerését igazoló oklevelet ké-
sőbbi időpontban adják majd át.  
Köszönet illeti Cseh Lajosné tanárnőt a 
pályázati anyag összeállításáért! 

Határtalanul – Erdély 
Az újabb sikeres pályázatnak köszönhető-
en az iskola hetedikes diákjai 2014. áprili-
sában Erdélybe látogatnak majd. 

Gyere és kövesd a  
hulladékot! 
Október 5-én, szombaton Cseh Lajosné 
tanítónő vezetésével részt vettünk a hulla-
dékkezelők országos nyílt napján. Szente-
sen a bereki telephelyen megtekintettük a 
műanyag különválogatását, a komposztá-
lás folyamatát, a hulladékszállító járműve-
ket.  
 

 

Környezetvédelmi  
továbbképzés a  
Vadasparkban 
Október 11-én vettünk részt a Mozaik 
Könyvkiadó szervezésében ezen a terep-
gyakorlattal egybekötött „kalandozá-
son”,mely elvitt a az életközösségek tiszte-
letének és védelmének világába. A képzés 
fő témája, amely köré a gyakorlati feladatok 
is csoportosultak, a Föld és az élet sokszí-
nűségének tisztelete. Megérkezésünk után 
csoportokba osztottak bennünket és forgó-
színpad szerűen jártuk az adott állomáso-
kat! Már a hangulatot rögtön megalapozta 
az a tény, hogy a Vadasparkban voltunk s 
hallottuk az ott élő állatok hangját, körülvet-
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tek az ősz színeiben pompázó fák! Négy 
állomást jártunk körbe ezen a napon, ahol 
gyakorlati feladatokat kaptunk. 
 

 
1. Németh Anikó :  
Természetes,hogy természetes? 
Anikó felhívta a figyelmünket földi ökológiai 
rendszerek integritásának, épségének 
védelmére és helyreállítása, különös tekin-
tettel a biológiai sokszínűségre, és az élet 
fennmaradását biztosító természetes fo-
lyamatokra. Ezután gyakorlatban kipróbál-
hattuk, hogyan dolgoznak azon botaniku-
sok, akik a növények természetes élőhe-
lyét, azok közösségét telepítik újra olyan 
védett területeken,ahol adott fajok, növény-
takarók az ember, romboló munkája követ-
keztében eltűnőben vannak. Mondhatom, 
nem is egyszerű feladat! Már a növényi 
magok felismerése is mosolygásra adott 
okot… Nem hogy az a rengeteg tényező, 
amit figyelembe kell venni egy adott terület 
beültetésénél! 
 
2. Merényi László:  
Digitális –környezet –etika 
Ezen a foglalkozáson a Mozaik kiadó digi-
tális felületét ismerhettük meg alaposab-
ban. 
 
3. Juhász Gőz Szilvia:  
Egyszerű, mégsem tesszük 
Az élőlények, környezetünk tisztelete, azok 
figyelmes kezelése volt a témája ennek az 

állomásnak. Arról beszélgettünk, hogy 
védeni kell a vadon élő állatokat a vadá-
szat, csapdaállítás, és halászat minden 
olyan módozata ellen, amelyek szélsősé-
ges, hosszantartó vagy elkerülhető szen-
vedést okoznak. Elrettentésül olyan álla-
tokból készült tárgyakat mutatott be ne-
künk, amik illegálisak, határon koboztak el 
turistáktól. Mindemellett hasznos gyakorlati 
ötleteket kaptunk arra, hogyan takarékos-
kodjunk, hogy védjünk környezetünket 
elletve milyen módon hasznosíthatunk újra. 
A meglepetés pedig a királysikló simogatá-
sa volt. 
 
4.Fiedler Judit:  
Madár-toll 
Egy rendhagyó rajzórát láthattunk, ahol 
számos ötletet kaptunk egy téma körül 
járására rajz órán. A nap végezetével bú-
csút vettünk a Vadaspark lakóitól, és való-
ban hasznos információkkal térhettünk 
haza! 

"Vége van a nyárnak 
,hűvös szelek járnak....." 
Októberben a 3.b osztállyal átlátogattunk 
az iskolakertbe, ahol sárgarépát, főzőtököt, 
paradicsomot, vajbabot szedtünk a kosa-
rakba. Ez a gazdag termés a nyári szor-
galmas munkának lett az eredménye.  
A szünidőben heti 2 alkalommal bejártunk 
gondozni a kertet. Nagyon-nagyon sokat 
segített két tanuló Kocsis Péter, Dobos 
Dóra és anyukája Magdi néni. Saját eszkö-
zünkkel gyomláltunk, kapáltunk, öntöztünk, 
a paradicsomot karóztuk, kacsoltuk és vaj-
babot vetettünk.  
A szélsőséges időjárás - tavasztól-nyárig - 
a mi kis kertünkön is meglátszott. A kitartó 
és szorgalmas munka azért meghozta a 
"termését", büszkén kínálhattuk meg az 
iskola tanulóit és dolgozóit finom sárgarépa 
karikákkal. 
 
 


