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és kiscsoportos kategóriákban folyt. A 
versenyzőknek egy katolikus és egy refor-
mátus és egy szabadon választott éneket 
kellett előadni   szakmai zsűri előtt. A 
verseny minden résztvevője kapott kisebb 
ajándékot, a helyezettek, különdíjasok 
oklevelet és plusz ajándékokat.  
A II. korcsoportban Dimák Stella 8.a első 
helyezést ért el. Felkészítője: Farkas Márta 
 

 
 

Támogatónk: 

 
 

 
 

 

Költészet napja 
A nyolcadikosok Szövegtárgy címmel ver-
sekhez kerestek, tárgyakat. Ezeket olykor 
átértelmezve, továbbgondolva kapcsolták a 
versekhez. 
 

 
 

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 650 példányban. 

 

Sulinfó 
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 

időszakos tájékoztató kiadványa 
2014. április (37. szám) 

 
 

Iskolai beiratkozás     
A beiratkozás időpontja: 2014. április 28. (és április 29-30). 7.00-17.00 óráig. Tájékoztatá-
sul jelezzük, hogy iskolánkban a korábbi évek tapasztalata alapján első nap lezajlik a be-
iratkozás. A leadott igénylőlapok alapján mi is erre a napra (április 28.) adunk beiratkozási 
időpontot. 
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a beiratkozásra hozzák magukkal:   
- a személyi igazolványukat,   
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,  
- a gyermek lakcímkártyáját,  
- az eredeti óvodai szakvéleményt,   
- a gyermek TAJ kártyáját,  
- a diákigazolvány kiállításához a Szentesi Kormányhivatal okmányirodában igényelhető 
NEK azonosítót és 1.400,- forintot,  
- a mindkét szülő (vagy hivatalos gondviselő) által már kitöltött és aláírt szülői nyilatkozatot 
a felügyeleti jogról.  
- Amennyiben a gyermekük megkeresztelése az igényfelmérő lap leadása után történt 
meg, akkor kérjük, hozzák magukkal a keresztelési emléklapot is. 
 

Iskolánk beiskolázási körzete Szentes teljes egészére kiterjed. Természetesen a Szentes 
vonzáskörzetébe tartozó kistelepülésekről is fogadjuk a jelentkezőket.  

Az iskola induló osztályainak osztálytanítói: 
1.a: Haller Andrea és Szegedi Zoltán 

1.b: Cseh Lajosné és Seres Anita 
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Tudományos emlékülés 
Március 21-én, pénteken az iskola Dísztermében tudományos emlékülést szerveztünk a 
névadó tudós lelkipásztor munkásságának megismertetésére. A szép számban összegyűlt 
érdeklődők a következő előadásokat hallgathatták meg: 

 Kiss Bálint életútja és mun-
kássága - Labádi Lajos 
nyugalmazott levéltár igaz-
gató (Szentes) 

 A szentesi református iskola 
históriája - Karikó-Tóth Ti-
bor iskolaigazgató (Szen-
tes)  

 Kiss Bálint helye tudomány-
történetünkben - Filep Antal 
néprajzkutató (Budapest) 

 A Szentesi Református Eklézsia történetírója - Takács Edit főlevéltáros (Budapest 
Főváros Levéltára) 

 A szokásjog érvényesülése Kiss Bálint korában - Homoki Nagy Mária egyetemi 
tanár (Szeged) 

 A szőlész-gyümölcsész Kiss Bálint - Mód László néprajzkutató-muzeológus, egye-
temi adjunktus (Szeged) 

 Az Eklézsia-történettől a Nőitanig, Kiss Bálint munkáinak digitalizálása és közzété-
tele - Tímár Ferenc mérnöktanár, informatikus könyvtáros (Szentes) 

A TÁMOP-pályázat rendezvényei: 
Túra Lillafüredre 
A Miskolc-Csanyikvölgy - Kecskelyuk-barlang 
- Szeleta-zsomboly - Szeleta-barlang - Hámo-
ri-tó - Szinva-ví zesés - Lillafüred útvonalon 
túráztunk. Ez a kirándulás is rengeteg élmény-
nyel gazdagított bennünket. 
 
Kiss Bálint Emléktúra 2014 
Iskolánk névadójára emlékezve, a KISS BÁ-
LINT EMLÉKTÚRÁT. 74-en gyalogoltuk végig 
a csongrádi vasútállomástól az iskolánkig tartó 
mintegy 15 kilométeres távolságot. 
 
Túra a Mecsekbe 
A Váralja - Óbánya - Cigány-hegy - Máza útvonalat jártuk végig. Az igen kalandos túránkat 
ragyogó tavaszias id őben kezdtük és gyönyörű tájakat jártunk végig. Az utolsó órát azon-
ban viharos időben kellett végig küzdenünk. 
 
Túra Salgó várába 
A Somoskőújfalu - Somosi alagút - Salgó vára - Boszorkánykő - Somoskői vár útvonalat 
jártuk végig. A gyönyörű tavaszias időben sok érdekes látnivaló néztünk meg. 
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(6.a) négyese dicséretet érdemel. Dimák 
Partik, Kovács Hédi és Veres-Ravai Eszter 
csoportos kategóriában II. helyezést ért el.  
Felkészítő: Farkas Márta 
 

 

Területi Német Verseny 
Február 19-én (szerdán) iskolánk adott 
otthont a Területi Német Nyelvtani és Szö-
vegértési Versenynek. 6 iskolából közel 60 
tanuló mérte össze tudását évfolyamon-
ként. A végeredmények megszületéséig 
Mihály Ferencné tanárnő finom süteménye-
it fogyaszthatták el vendégeink. Eredmé-
nyeink: 5. évfolyam: Dimák Patrik 3. helye-
zés 6. évfolyam: Gazsó Rebeka 1. helye-
zés Gyarmati Ármin 2. helyezés 7. évfo-
lyam: Czékus Petra 2. helyezés 8. évfo-
lyam: Szili Nóra 2. helyezés Felkészítő 
tanáruk: Dimákné Sebők Veronika 
 

 

Kémia Emlékverseny 
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimná-
ziumban rendezett Meleg István Kémia 
emlékverseny döntőjében iskolánk tanulói 
nagyon szép eredményeket értek el: 
 
Veszprémi Zsombor I. helyezést ért el a 
hetedikesek között. Hetvenkét tanuló indult 
a versenyen. 
Tóth Brigitta VI. helyezést ért el a nyolcadi-
kosok mezőnyében. Hetvennégy tanuló 
vett részt a versenyen. 
Felkészítő: Horvát József 

Városi Matek verseny 
Március 26-án a Klauzál Gábor Általános 
Iskola adott otthont a felső tagozatosok 
Városi Matematikaversenyének. Tanulóink 
az alábbi eredményekkel tértek haza: 
 
5. évfolyam: Moldován Patrik 1. helyezés 
Papp Viktória 3. helyezés (Felkészítő taná-
ruk: Horvát József) 
 
6. évfolyam: Majdajk Melinda 4. helyezés 
Berezvai Anna 7. helyezés (Felkészítő 
tanáruk: Dimákné Sebők Veronika) 
 
7. évfolyam: Veszprémi Zsombor 5. helye-
zés (Felkészítő tanára: Horvát József) 
 
8. évfolyam: Fazekas Levente 3. helyezés 
(Felkészítő tanára:  
Dimákné Sebők Veronika) 

Egyházi énekverseny 
A Kiss Bálint Napok programsorozat kere-
tében március 20-án rendeztük meg a 
hagyományos ökumenikus énekversenyt, 
amelyre 72 általános és középiskolás diák 
nevezett. A helyi Koszta József, a reformá-
tus és katolikus iskolákon kívül érkeztek 
versenyzők Törökszentmiklósról, Vésztőről, 
Hódmezővásárhelyről és Nagykőrösről.  
 
A vetélkedés három korcsoportban, szóló 
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Országos Kötélugró Diákolimpia - Nagykanizsa 

  

 

 
Curie Kémia verseny 
Kiskundorozsmán rendezett verseny terüle-
ti döntőjén iskolánk eredményei: 
 
7. osztály 
Veszprémi Zsombor I. hely 
Dudás-Szabó Kata IX. hely 
Bugya Andrea IX. hely 
 
8. osztály 
Várdai Lilla III. hely 
Tóth Brigitta IV. hely 
Felkészítő: Horvát József 

Hevesy Kémiaverseny 
A verseny területi döntőjén iskolánk tanulói 
a következő eredményeket érték el: 

7. osztály: 
Veszprémi Zsombor I. hely 
Teplán Péter IV. hely 
Dudás-Szabó Kata V. hely 
Bugya Andrea VIII. hely 
 
8. osztály: 
Tóth Brigitta I. hely 
Várdai Lilla II.hely 
Felkészítő: Horvát József 

Népdaléneklő verseny  
Április 9-én rendezte a Lajtha László AMI a 
területi népdaléneklési versenyt, ahol isko-
lánk tanulói csoportos kategóriában indul-
tak. Pörneki Roland-Tóth Ábel kettőse 
(5.a), valamint Czinka Barbara, Orbán 
Réka, Varga Alexandra és Varga Vivien 
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Brass in the Five 
A Kiss Bálint Napok programsorozat részként 
2014. március 19-én a Brass in the Five rézfú-
vós együttes adott két turnusban interaktív, 
hangszerbemutatóval egybekötött ének-zene 
órát a Lajtha László Alapfokú Művészeti iskola 
Hangversenytermében, melyen minden diák 
részt vett. A koncerteken nagyon rugalmasan 
kezelték a művészek és a diákközönség kap-
csolatát, a szerepek sokszor felcserélődtek. 
Nagy élmény volt, amikor a zenekar együtt 
„muzsikált” 25 diákkal, akik különböző hosz-
szúságúra vágott porszívócsöveket próbáltak 
megszólaltatni.  
 
Mobil planetárium 
A Partiscum Csillagászati Egyesület hordoz-
ható (6 méter átmérőjű, 4 méter magas, hor-
dozható, felfújható kupola) 40 fő befogadóké-
pességű digitális planetáriuma az iskola dísz-
termében került felállításra. A két nap során 
minden iskolai osztály részt vett a 45 perces 
előadásokon, mely segítségével a diákok 
megismerhették az égbolt, a csillagok, a boly-
gók, az égitestek mozgását. A látványos be-
mutatóhoz az osztály korösszetételének meg-
felelő szintű érdekes előadás társult.  
 
Március 15 
Március 15. tiszteletére egy nappal a nemzeti 
ünnep előtt, minden osztály részt vett az 
Antalné Koncz Éva tanárnő által forgószín-
padszerűen megszervezett múzeumpedagó-
giai foglalkozáson. Az érdekes előadások 
mellett korhű ruhák felpróbálására, fegyverek 
kézbevételére is lehetőség nyílt. Nagy sikert 
arattak a kézműves foglalkozások is. A diákok 
bepillanthattak a Múzeum látogatók elől elzárt 
részeibe is. Köszönjük a Koszta József Múze-
um szakembereinek munkáját! A nap részeként sor került Hajdú Lajos emléktáblájának 
megkoszorúzására. Itt a hetedikes diákok adtak ünnepi műsort. A felkészítőjük Vanó Éva 
tanárnő.  
 
Elindultak a különböző tematikus szakkörök. 
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Programok  
 április 30. szerda 14.00 Környezetvédelmi előadás a Koszta József Múzeumban 

(DAOP pályázat) 
 április 30. 16.00 Fogadóóra 
 május 5. hétfő környezetvédelmi akció (DAOP) 
 május 7. 14.30 Szentesi templomok Kiállítás megnyitó, közreműködik a Bárdos 

Lajos vegyeskar (DAOP rajzpályázat) 
 május 10. szombat 9.00-12.00 Egészségnap (munkanap áthelyezés május 2. he-

lyett) (TÁMOP pályázat) 
 május 13-16. kedd-péntek Erdei iskola 4. évfolyam (TÁMOP) 
 május 15. csütörtök énekes környezetvédelmi flashmob (DAOP) 
 május 22. csütörtök 18.00 „A Reformáció irodalmi hagyományai” Takaró Mihály 

előadása - díszterem (DAOP) 
 május 16-17. péntek-szombat Szeretethíd rendezvények 
 május 19-22. hétfő-csütörtök 8. évfolyam írásbeli záróvizsgák idősávja 
 május 20. kedd konfirmációi vizsga 6. évfolyam 
 május 23. péntek A pénz világa alsós projekt (TÁMOP) 
 május 28. szerda kompetenciamérés 4., 6. és 8. évfolyamok 
 május 29. Áldozócsütörtök 
 május 30. péntek Ifj. Csomós József előadása (DAOP) 
 június 2. hétfő 8. évfolyam záróvizsga szóbeli nap 
 június 3. kedd Jutalomkirándulás (legszorgalmasabb templomlátogató diákok) 
 június 8-9. vasárnap-hétfő Pünkösd 
 június 11. szerda Iskolai sportnap (TÁMOP) 
 június 12. csütörtök szerenád 8. évfolyam 
 június 13. péntek utolsó tanítási nap 
 június 14. szombat Ballagás 
 június 17. kedd 17.00 Tanévzáró Istentisztelet és ünnepség (Nagytemplom) 
 június 18-20. szerda-péntek Vízitúra tábor (TÁMOP) 
 június 24-26. kedd-csütörtök Kerékpáros tábor (TÁMOP) 

Kompetenciamérés eredmények (2013.) 
Közzétették a tavaly év végi kompetenciamérések eredményeit. Örömmel jelezhetjük, hogy 
iskolánk idén is az országos átlag, illetve a szentesi járás intézményeinek átlaga feletti 
eredményt ért el. 
 

terület / évfolyam Kiss Bálint 
Református Ált. Iskola 

Országos átlag Szentesi járás 

matematika 6. 1554 1489 1490 
matematika 8. 1671 1620 1646 
szövegértés 6. 1545 1497 1502 
szövegértés 8. 1624 1555 1592 
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Egyéniben: 
Vass Vivien a Kötélugró Diákolimpia Or-
szágos Döntőn összetett versenyszámban 
és a Kötélugró Európa Bajnokságon egy-
aránt 3. helyezést ért el. 
 
Varga Márk az Országos Egyköteles Baj-
nokságon 3., a Kötélugró Diákolimpia Or-
szágos Döntőn 2. helyezést ért el. 
 
Varga Máté egyéniben a Kötélugró Diák-
olimpia Országos Döntőn 1.helyezést, az 
Országos Egyköteles Bajnokságon 3. he-
lyezést ért el. 
 
Podmaniczki Panna a Kötélugró Diákolim-
pia Országos Döntőn 2., az Országos 
Egyköteles Bajnokságon 1. helyezést ért 
el. 
Nyíri Sára az Országos Egyköteles Baj-
nokságon 3. helyezést ért el, párosban  
Rózsa Bettinával első helyezést értek el. 
 
Varga Dorina a Kötélugró Diákolimpia 
Országos Döntőn összetett versenyszám-
ban 1., az Országos Egyköteles Bajnoksá-
gon 3. helyezést ért el, párosban Varga 
Márkkal az Országos Egyköteles Bajnok-
ságon 1. helyezést értek el. Felkészítő 
edző minden tanuló esetében: Molnár 
Gábor. 

Hevesy Kémiaverseny 
A verseny megyei fordulóján, iskolánk 
tanulói a következő eredményeket érték el: 
7. osztályosok között: 
Veszprémi Zsombor I. hely 93%-os telje-
sítménnyel. Utoljára 2007-ben sikerült első 
helyet elérni a megyei döntőn. 
Bugya Andrea VI. hely 
8. osztályosok között: 
Tóth Brigitta III. hely 
Várdai Lilla VI. hely 
Felkészítő: Horvát József 
 

Curie környezetvédelem 
A Koszta József Ált. Iskolában rendezték 
meg a Curie környezetvédelmi és környe-
zetismereti verseny Dél-alföldi régiós dön-
tőjét. Eredményeink: 
 
3-4. osztály 
III. hely: Tonomár Nina, Lantos Lili,Kornyik 
Vivien /3. b osztály/ felkészítő:Dudás- 
Szabóné Deák Judit 
 
VII.hely: Csatlós Vencel,Dobos Dóra, Füri 
Laura /4.b osztály/ 
 
VII. hely: Kozák Léna, Molnár Helga,Várdai 
Janka /4.b osztály felkészítő: Cseh Lajosné 
 
IX. hely: Tóth Levente, Őze Levente,Szalai 
Gábor (3. b osztály) 
 
XIV.hely: Félegyházi -Török János, Komár 
Martin (3. b osztály) felkészítő: Tóth Tamás 
 
5-6.osztály 
I.hely: Dudás -Szabó Dóra,Papp Viktó-
ria,Tóth Ábel (5.a)lFelkészítő: Dudás-
Szabóné Deák Judit 
 
II. hely: Gazsó Rebeka, Jenei Normann, 
Vangel Erik, ( 6.a osztály) Felkészítő: 
Négyesi Judit 
 
7-8. osztály 
I. hely: Dimák Stella, Nagypál Anna, Várdai 
Lilla ( 8. osztály)Felkészítő: Négyesi Judit 
 
II. hely Dudás- Szabó Kata. Lantos Csilla, 
Szabó Krisztina ( 7. b osztály) Felkészítő: 
Dudás-Szabóné Deák Judit 
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Nyíri Boglárka és Várdai Janka alkotta 
(4.b), akik ezüst minősítést kaptak. A felsős 
csoport bronz minősítést kapott, tagjai: 
Dimák Patrik, Fenyvesi Szilveszter, Kovács 
Hédi és Veres-Ravai Eszter (5.a,b).  
A II. korcsoport szólistája Őze Virág bronz 
minősítést kapott (2.a). A III. korcsoportban 
Tóth Ábel énekeit ezüst minősítéssel jutal-
mazta a zsűri (5.a). A IV. korcsoport induló-
ja Dimák Stella I. helyezést ért el.  
Felk.: Nyíri Dánielné és Farkas Márta. 
 

 

Országos Református 
Úszóbajnokság  
Mezőtúron rendezték meg a Református 
Iskolák Országos Úszóbajnokságát. Tanu-
lóink ismét kiválóan szerepeltek. Az össze-
sített csapatversenyben - mint ahogy az 
eddigi összes mezőtúri versenyen - elsők 
lettünk. Az egyéni számokban 4 arany, 5 
ezüst és 13 bronzérmet nyertek tanulóink. 
A váltókban 6 első 5 második és 4 harma-
dik helyet szereztünk meg. Felkészők: 
Vidovicsné Szamosi Csilla, Szerdahelyi 
Anett, Pólya Sándor és az Úszóklub edzői. 
 

 
 

Kiváló sportolók  
A Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban 
került sor a legeredményesebb szentesi 
sportolók és sportvezetők köszöntésére. 
Csapateredmények: 
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 
lány csapata a Sulipóló Országos Döntőn 
1. helyezést ért el. A csapat tagjai: Szabó 
Krisztina, Szabó Flóra, Lantos Csilla, 
Vidovics Nóra, Bárány Alexandra, Kocsis 
Fanni, Dudás-Szabó Kata. Felkészítő pe-
dagógus: Vidovicsné Szamosi Csilla 
 
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 
fiú csapata a Sulipóló Országos Döntőn 2. 
helyezést ért el. A csapat tagjai:Tóth Gyula, 
Pusztai Zoltán, Szabó Kristóf, Berki Artúr, 
Horváth Martin, Korom Zsadány. Felkészítő 
pedagógus: Vidovicsné Szamosi Csilla 
 
A Kiss Bálint Református Általános Iskola 
csapata az Országos Egyköteles Bajnok-
ságon formáció versenyszám összetett 
kategóriában 2. helyezést ért el. A csapat 
tagjai: Andrikó Noémi, Kiss Nikoletta, Mol-
nár Mónika, Varga Máté.  
 
A Kötélugró Diákolimpia Országos Döntőn 
III. korcsoportban formáció versenyszám 
összetett kategóriában 1. helyezést ért el. 
A csapatban a fentebb felsoroltakon túl 
Vass Vivien is részt vett. Felkészítő: Molnár 
Gábor 
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Húszévesek lettünk -  
hálaadó istentisztelet 
Iskolánk húsz sikeres tanévet hagyott ma-
ga mögött. Ennek alkalmából április10-én 
hálaadó istentiszteletre került sor a Refor-
mátus Nagytemplomban. Az egybegyűlte-
ket Kovách Péterné Mészáros Erzsébet 
lelkipásztor és Dr. Szabó János József 
gondnok köszöntötte. Dr. Bölcskei Gusz-
táv, a Magyarországi Református Egyház 
Zsinatának lelkészi elnöke, a Tiszántúli 
Református Egyház püspöke hirdette Isten 
igéjét és adott hálát a húsz esztendőért.  
 
Juhász András, a Csongrádi Református 
Egyházmegye főjegyzője, és Szirbik Imre, 
Szentes polgármestere üdvözölte a jubile-
umot és az ünneplő közösséget. Az Isten-
tiszteleten az iskola tanári kórusa mellett 
Dimák Stella és Dimák Patrik is közremű-
ködött. Az ünnepi alkalom végén Karikó-
Tóth Tibor iskolaigazgató röviden áttekin-
tette az intézmény elmúlt 20 évének törté-
néseit, megköszönte valamennyi támogató 
közreműködését.  
 

 

Az új épületszárny átadá-
sa 
Április 10-én ünnepélyes keretek között 
került átadásra az iskola új épületszárnya. 
Az avatáson Dr. Csikai Miklós főgondnok 
mondott ünnepi beszédet, Hódi József, az 
iskola gazdasági igazgatója beszámolt a 
beruházásról. Az eseményen közreműkö-
dött Rácz Lucza, Bartucz László valamint 

4.a osztály társastáncosai. Az épületszár-
nyat Dr. Bölcskei Gusztáv püspök áldotta 
meg, majd a nemzeti színű szalagot átvág-
va került sor az épület felavatására. A 
diákok a tavaszi szünet után vehetik birtok-
ba az új épületrészt. 
 
Az építkezés néhány fontosabb adatai: 
- A gyermeklétszám növekedése miatt, 
2009-től kezdve alakítottuk ki az új épület-
szárnyat, amelyben tantermek, torna szoba 
(kiszolgáló helyiségekkel), könyvtár kapott 
helyett, illetve a tetőtérben vendégszobákat 
létesítetünk. (Ez utóbbiakat később fogjuk 
majd átadni.) 
 
- A jelenlegi állapotig 96 millió forintba 
került a beruházás, uniós pályázatokra és 
hitelek felvételére nem került sor. A még 
hátralévő munkálatokra (többek között a 
nyári szünetben történő homlokzatvakolás-
ra és színezésre) az anyagi forrás már 
szinte teljes egészében rendelkezésünkre 
áll. 
 

 

VIII. Multimédiás Biblia-
ismereti és Prezentációs 
Verseny 
1. korcsoport  2. helyezés: 
Nyíri Boglárka – Nagy Dorka 
2. korcsoport  3. helyezés: 
Majdajk Melinda – Berezvai Anna 
3. korcsoport  3. helyezés: 
Nagypál Anna – Várdai Lilla 
A verseny szervezői és a tanulók felkészí-
tői: Nagypál Julianna, Nyíri Dániel, 
Niethammer Zoltán. 
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A verseny kapcsolódó rendezvényeként 
Hetesi Zsolt fizikus-csillagász tartott érde-
kes előadást az istenhit és a természettu-
dományos gondolkodás témakörben „Fele-
lősség a teremtett világért, mely körülvesz” 
címmel. 
 

 

Határtalanul 
Az idén Erdélybe utazó hetedik évfolyamo-
sok kapcsán jelezzük, hogy beadás előtt áll 
a jövő évi pályázat, amelyen az idén hato-
dikos diákok jövőre öt nap alatt ugyancsak 
Erdély tájait barangolhatják be a sikeres 
pályázat esetén 2015 áprilisában. 

Kiss Bálint sírjának meg-
koszorúzása 
Március 25-én a Szeder-temetőben emlé-
keztünk meg a névadó lelkipásztor mun-
kásságáról. A diákok műsora előtt Kovách 
Péterné Mészáros Erzsébet lelkipásztor 
tartott rövid áhítatot a sírnál. A koszorú 
elhelyezése után egy zsoltár eléneklésével 
hajtottunk fejet a névadó emléke előtt.  

Újabb pályázati sikerek 
A Szentes Város Önkormányzata és part-
nereinek városközpont rehabilitációs prog-
ramja című városrehabilitációs projekt 
keretében elkülönített Programalap fel-
használásával „Régi-új Szentes” illetve 
„Közösség-hálózat” témakörben iskolánk 
megvalósuló két mini-projektje is támoga-
tást érdemelt 561.110,- Ft illetve 
1.005.000,- Ft összegben. A projektek 
során többek között egyházi témában Ta-

karó Mihály és ifjabb Csomós József elő-
adásaira, a tanári kórus hangversenyére, 
rajzpályázatra illetve környezetvédelmi 
témájú akciókra, előadásokra kerül majd 
sor. 
A pályázat első elemeként Pintér Béla 
koncertjeire több mint 450 érdeklődő előtt, 
március 15-én, kedden került sor az iskola 
Dísztermében. 

Rajzpályázat - A téma: 
Szentes templomai 
A pályaműveket postai úton (6600 Szentes, 
Kossuth tér 2.) vagy személyesen leadva 
2014. április 30-ig várjuk. Választható sza-
badkézi technikák: grafit, zsírkréta, vízfes-
ték, tempera, a felsoroltak vegyes techniká-
ja. Választható méretek: A/4 vagy A/3. 
Korcsoportok: Alsó tagozat (1-4.osztály), 
Felső tagozat (5-8.osztály) 
 
A pályázatban részt vevők fejenként egy 
művet küldhetnek be.  A részvételhez a 
pályázónak a pályamű hátoldalán meg kell 
adnia nevét, címét, telefonszámát, email 
címét, valamint a rajz elküldésével elismeri, 
hogy az eljuttatott mű a saját munkája, és 
beleegyezik, hogy a rajzot a Kiss Bálint 
Református Általános Iskola kiállítsa. A 
kiállítás zárása után a pályamunkák elvihe-
tőek. A rajzokat szakérő zsűri fogja elbírál-
ni.  
 
Jutalmazás: korcsoportonként az első 
három helyezett tárgyjutalomban részesül. 
A zsűrinek lehetősége van korcsoporton-
ként 2-2 különdíj odaítélésre is. 
A kiállítás megnyitójával egybekötött ered-
ményhirdetés 2014. május 7-én-én, szer-
dán 14:30 órától lesz a Kiss Bálint Refor-
mátus Általános Iskola dísztermében.  

Éneklő Osztályok Verse-
nye 
Hatodik alkalommal került megrendezésre 
a felső tagozatos osztályok versenye, ame-
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lyen osztályonként egy népdalcsokor, egy 
klasszikus és egy egyházi mű eléneklése 
után az osztály szabadon választott darab-
jára került sor. Az idén Pintér Béla dalai 
voltak a legnépszerűbbek a választott 
darabok között. A nagyon éles versenyben 
a két nyolcadik osztály nyerte el a vándor-
kupát megosztott első helyezéssel. 
 

 

Vesd bele magad 
Ebben az évben is 100 csomagnyi ingye-
nes vetőmagot kaptak a pályázat segítsé-
gével a Fiatal Gazdák szervezetétől az alsó 
tagozatos diákok, amelyek egy részét a 
Református Idősek Otthona udvarán kiala-
kított iskolai gyakorló kertben, a többit 
pedig az otthoni kiskertjükben ültethették 
el. A jó időjárásban bízva reméljük idén is 
szép betakarítás elé nézünk majd!  
 

 

"Kiss Bálintos" zeneisko-
lások hangversenye 
A hagyományoknak megfelelően idén is 
megrendeztük a Lajtha László Alapfokú 

Művészeti Iskolába járó hangszeres kép-
zésben résztvevő diákjaink házi hangver-
senyét. Ekkor „vettük birtokba” a TÁMOP 
pályázat kapcsán beszerzett KORG elekt-
romos zongorát. A jelentkezők nagy száma 
miatt májusban újabb hangversenyt szer-
vezünk majd. Nagy öröm számunkra, hogy 
ilyen sok diákunk érdeklődik a hangszeres 
játék iránt. Köszönjük a Zeneiskola tanára-
inak felkészítő munkáját és Vágvölgyi Me-
linda tanárnő szervezését! 
 

 

Ökumenikus kórushang-
verseny 
Április 27-én vasárnap 17.00 órától a Kiss 
Bálint Református Általános Iskola tanári 
kórusa és a Szent Anna Templom Szkólája 
közös ökumenikus kórushangversenyére 
kerül sor a felújított evangélikus templom-
ban. Az ingyenes hangversenyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk! (DAOP pá-
lyázat) 

Béres Ferenc Országos 
Református Énekverseny 
Budapesten a Julianna Református Általá-
nos Iskola rendezte, fogadta az országból 
és a magyar lakta területekről a versenyző 
közel 300 gyermeket. 38 iskola jelent meg 
szóló és csoportos ének kategóriákban. A 
versenyzőknek dicséretet, zsoltárt és nép-
dalt, a csoportok választhattak a dicséret 
és a zsoltár közül, és egy népdalcsokrot 
mutattak be.  
Iskolánk 9 tanulója derekasan helytállt. 
Csoportos éneklésben az alsósok csapatát 


