
Hitelbıl bıvül a szentesi iskola 

Szentes - Banki kölcsönbıl új épületszárnyat húznak fel a szentesi Kiss Bálint 
Református Általános Iskolában, mert az intézmény teremszőkében van. A 
beruházás mintegy 60 millió forintba kerül. 

A Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség 
1993 óta fenntartója a Kiss Bálint Református 
Általános Iskolának, amelyben tizenegy éve a 
tehetséggondozás fejlesztése kiemelt feladat. Az 
intézményben az elmúlt években komoly bıvítéseket, 
korszerősítéseket hajtottak végre. A Sulinet-pályázat 
eredményeként bérelt vonalon állandó internet-
hozzáférés és nagy teljesítményő szerver segíti a 
világhálós kapcsolattartást. Felújították az iskolai 
ebédlıt, minden alsós osztály vadonatúj, korszerő 
táblákat kapott. A növekvı diáklétszám miatt öt 
esztendeje új tetıtér-beépítéssel létrejött szárnyat 
avattak, amelyben két tanterem és csoportszoba is helyet kapott. Az iskolai 
könyvtárban három állandó interneteléréssel rendelkezı gép segíti a diákok 
kutatómunkáját. Egy HEFOP-pályázaton 18 millió forintot nyert az iskola, amelybıl 
interaktív táblákat, laptopokat és projektorokat vásároltak. 
 
– Az intézmény fejlesztése tovább folyik. A bıvítésre és korszerősítésre nagy szükség 
van, ugyanis már több mint 400 diák tanul a Kiss Bálint Református Általános 
Iskolában – mondta lapunknak Kovách Péter református lelkész, akitıl megtudtuk: 
lebontották a Tóth József és Hajdú Lajos utca sarkán álló épületet. Itt korábban 
szolgálati lakások voltak. Ennek helyén épül majd fel az iskola új épületszárnya – 
hangsúlyozta Hódi József. Az intézmény gazdasági igazgatója elmondta: az új 
épületet nem pályázati pénzbıl, hanem saját forrásból és banki kölcsönbıl húzzák 
fel.  
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Már több mint 400 diák jár ide, ezért nem várhatnak tovább az iskola bıvítésével.  
Fotó: www.kissbalint.hu
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Létfontosságú a bıvítés, ugyanis teremszőkében vagyunk. Ha pályázati pénzre 
várnánk, akkor a kötelezı adminisztráció miatt három éven belül nem tudnánk 
megépíteni az új szárnyat. A mintegy 60 millió forintos beruházás 10 százaléka önerı, 
a többi hitel. Az engedélyes tervek már elkészültek, és napokon belül elfogadják a 
kiviteli terveket is. Már tárgyaltunk az ügyben a bankokkal – mondta Hódi József. 
Szerinte, ha minden jól megy, és sikerül megfelelı feltételekkel, 10 éves futamidıre 
felvenni a kölcsönt, már szeptemberben elkezdıdhet az építkezés. Az épület 
földszintjén, elsı és második emeletén tornaszoba, konditerem, kiszolgálóhelyiségek 
és tantermek kapnak helyet, míg a tetıtérben vendégszobákat alakítanak ki. A 
beruházás második ütemében a fıépülethez csatlakozva liftet építenek. A gazdasági 
igazgató bízik abban, hogy a 2011–2012-es tanévben már használhatják a diákok az új 
iskolaszárnyat. 
 
Ki volt Kiss Bálint? 
 
Az 1772-ben Vésztın született Kiss Bálint jobbágysorból indult s jutott el a Debreceni 
Református Kollégiumba, ahol lelkészi képesítést szerzett. Többéves tanulmányútja 
során végigjárta Csehország, Németország és Ausztria tudományos intézeteit. 54 éven 
át megbecsült lelkipásztora volt a szentesi eklézsiának. Ezalatt építtette fel a mai 
iskola és templom elıdjét, illetve a ma is álló parókiát. Az iskolásoknak tankönyveket 
írt. A mindennapi életben is folyamatosan kutatta a fejlıdés lehetıségét. A zsuppal 
fedett, gyakran leégett házak oltalmára honosította meg Szentesen a cserépfedést. İ 
tanította meg a szentesieket a korai zöldségek termesztésre, s ı tervezte az elsı 
magyarországi vasekét is. 1853-ban Szentesen halt meg.  
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