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A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános

Iskola, Óvoda és Kollégium lapja.

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem
romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. (Jer 29: 11-12)

Megnyitotta a tanévet a SZKIRG
Sok száz ember töltötte
meg a református templomot augusztus 31-én késő
délután. A tanévnyitó istentisztelet ezúttal nem vasárnap délelőtt volt az első
tanítása nap és a vasárnap
távolsága miatt.
Katona Gyula, a Békési
Református
Egyházközség
vezető lelkésze Márk evangéliumából Jairus lánya feltámasztásának történetéről
prédikált. Isten látja életünk
törékeny voltát és segít megoldani a nehéz helyzeteinket
is. A felülről kapott áldásokkal
sikeres lehet az életünk. Az Úr
megmutatta és megmutatja
a szabadítását. A történetből
felismerhető, hogy az emberek egy részét csak a csoda érdekelte és érdekli, az életüket
a fásultság és kiábrándultság
jellemzi. Másik részük viszont
kapkod, sír és jajveszékel,
nincs bizalma az Úrban. Fontos, hogy mi ne legyünk a
meghátrálás emberei. Az
imameghallgatás alapja az,
ha nem félünk, hanem hiszünk, bízunk az Úrban. Azok
növekedhetnek a hitben, akik
ezen az úton már elindultak –
mondta Katona Gyula.
Kovács Dániel igazgató
a tanévet megnyitó beszédében a fegyelmezett és
megfeszített munka fontosságára hívta fel a figyelmet.
Az intézmény eltökélt szándéka a keresztyén evangéliumi értékek közvetítése. Az
iskola evangéliumisága abban is megnyilvánul, hogy
olyan dolgokat is számon

kér, mint a szófogadás, a fegyelem és a kötelesség. Ebben a világnézetben tudás,
munka, fegyelem, céltudatosság, öröm van. Mindezek
elérésében a tanárnak és diáknak is van felelőssége és
szerepe.

Izsó Gábor polgármester
arra hívta fel a figyelmet
a köszöntőjében, hogy az
intézmény szép eredmén�nyel büszkélkedhet, a város
is büszke rá. Lehetőség van
megismerni a hitet, aki hisz,
az boldogabb.

Az elsős és kilencedikes diákok fogadalomtétele után
az iskola két új pedagógusa:
Csibor Zoltán (matematikafizika) és Halász István (hitoktató) is ünnepélyes fogadalmat tett.
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Új ciklust kezdünk

Oktatási profilunk korszerű kialakításán, oktatásunk szakmai színvonalán
intézményünk élete múlik, és nem is
feltétlenül csak hosszútávon. Egy iskola
respektusát pillanatok alatt veszélybe
lehetne sodorni, és csak hosszú, vérverejtékes építkezéssel lehetne, ha lehetne újraépíteni. A szinten maradás,
mi több, a fejlődés megspórolhatatlan
záloga a tanteremben van elrejtve, a

katedra két oldalán, becsengetéstől
kicsengetésig. Megkérdezik olykor,
hogy vezetőtársaimmal miért nem állunk többször a kamerák előtt, az intézményt népszerűsítő nyilatkozatokkal. Elfogadom: valahol erre is szükség
lehet ebben a reklámok- jelszavakkommunikációs érdekpanelek sújtotta
világban. De egy oktató-nevelő intézmény, mi több, egyházi intézmény jó
hírét soha nem fogjuk megalapozni a
politikai kampányokban alkalmazott
technikákkal. A gyermekért, a szülőért
egy iskolának kőkeményen meg kell
dolgoznia, éspedig nem első renden
és kizárólag a villanóvakuk helyenként
önismeretet deformáló ragyogásában,
hanem – újra mondom – a kezünkre
bízott gyermekkel szemközt, a tanteremben. Jó, ha megfelelő arányérzéket
találunk az igényes szakmai munka és
a korszellem által ránk kényszerített PRtevékenység között.
Iskolánk szakmai vezetése az induló
tanévben az eddiginél nagyobb segítséget kíván nyújtani a Kollégák oktató
tevékenységéhez. Nem levéve a tekintetünket a jó rendhez továbbra is hozzá
tartozó igényes és pontos adminisztrációról több munkatársi párbeszédet:
óralátogatást, négyszemközti és csoportos szakmai konzultációt tervezünk
az eddigieknél. Olyanokat, amelyek

Az elmúlt, 2015/2016-os tanévvel lezárult egy ötéves ciklus, lezajlott az öt évvel
ezelőtt csatlakozott intézményrészek és a
fogadó anyaiskola integrálódásának első
szakasza. A csatlakozási folyamat során
kiépült és megszilárdult a megnövekedett
intézmény új vezetési struktúrája. Az intézmény igazgatói feladatkörében az újabb
vezetői ciklus indulásával nem történt
változás, a vezetői struktúra is változatlan
személyi összetételben folytatja munkáját.
A hátunk mögött hagyott tanévben már
kikristályosodott vezetői reflexek mentén működött az intézmény. Ennek egyik
legobjektívebb mérési folyamata az igazgató újraválasztása során megmutatkozott nagyarányú egység, amely nyilvánvalóan nem csak az igazgató személyének,
hanem az általa megbízott vezetőknek is
szólt.
Köszönöm a Fenntartó Egyházközség
Presbitériuma és az Igazgatótanács munkáját. Köszönöm Katona Gyula esperes úr
szakmailag és emberileg igényes vezetői
tevékenységét a gyülekezeti-intézményi
egyensúly megtartásában, a lelki támoga-

tás folyamatos megadásában és a finanszírozási feltételek biztosításában. (Csak
ennek a tanévnek a végén 15 milliós beruházással újultak meg a főépület és a tornaterem vizesblokkjai, saját erőből. A mai
magyar köznevelési viszonyok között értelmezve, pusztán ezért a kiragadott beruházási mozzanatért is, okunk van az őszinte
köszönetmondásra.) Megköszönöm minden Kollégám becsületeses, kemény munkáját és helytállását a mögöttünk hagyott
tanév feladatai között a vezetői, pedagógusi és a pedagógiai munkát segítő feladatkörökben. Magunk is sikerélményhez
jutottunk, amikor elismerhettünk, dicsérhettünk számos munkaeredményt.
Az a reménységünk, hogy a fenntartói-intézményi kapcsolatok továbbra is
korrekt, egymást elfogadó, tapintatos,
szeretetteljes és építő kritikai hozzáállás
atmoszférájában épülnek és folytatódnak
tovább – Isten dicsőségére, gyülekezetünk
és iskolánk szép eredményekben gyümölcsöző jövendőjéért.
Kovács Dániel igazgató

Igazgatói gondolatok az előttünk
álló, 2016/2017-es tanév kezdetén az
oktatásról, a nevelésről és a közösségről.

nem görcsbe rántanak, hanem felszabadítanak és inspirálnak.
A tanév első percétől kezdve intézményi működésünk homlokterébe
kívánom helyezni nevelési tevékenységünk javítását. „Egyre nehezebben
nevelhető gyerekekkel kerülünk szembe” – mondjuk egymásnak egyre szélesebb körben. Így van. Ez nem jelent
sem többet, sem kevesebbet, mint
hogy egyre nehezebben nevelhető
gyerekek között kell megteremteni a
megfelelő munkalégkört, tisztán hagyatni a tantermeket és a folyosókat,
kigyomlálni trágárságokkal vegyített
kifejezéstárukat. Amíg erre vagyunk
szegődve, ezt semmilyen indokrendszerrel, áthárítással, kivetítéssel nem
adhatjuk fel. Úgy vélem, hogy pusztán
egy-egy napközbeni vagy utolsó óráról
való kicsengetés során pár másodperces, rendre figyeltető mozzanat is csodákat művelhetne. Piciny ráfordítással
a neveltségi szint látványos javulását
érhetnénk el.
Közösség. Bizonyos számú ember
egy fedél alatt – még nem az. Van egy
újszövetségi fogalom – görögül: koinonia, latinul: communio. Teológiai jelentése: az a közösség, amely Krisztus
fősége alatt alakul, mint az ő titokzatos
teste. A tagokat a fővel és egymással
természetfeletti kapcsolat fogja össze.
Az Apostoli Hitvallásban így szoktuk
mondani, amikor odaérünk: „Hiszem…
a szentek egyességét.” Nem valaki másokét: a mienket. Arról a titokról van
szó, hogy mi sokan vagyunk, sokfélék
vagyunk (és ez így van rendben), de valahol, valahogyan mi, a sokan, sokfélék
– egyek vagyunk. A végletekig leegyszerűsítve értelmezem: Elfáradtál? Segítek!
Sikerült neked? De örülök! Neked elfogyott? Nekem még van kettő, nesze, itt
van az egyik! Rád mosolygott a főnök?
Mindig tudtam, hogy ez bekövetkezik, hiszen te olyan nagyszerű vagy…!
Folytassuk a lehetséges verziókat. Közben egyszer csak már értelmezni sem
fogjuk tudni, mit jelentenek olyan szavak, mint féltékenység, irigy sandaság,
hátráltató keresztbetétel, más örömén
való bosszankodás. A közösség – a szó
legnemesebb értelmében a hatékony
oktatás és nevelés melegágya. – Isten
áldása és vezetése gyümölcsöztesse induló új tanévünket.
Kovács Dániel igazgató
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Tisztelt Olvasó!
Ismét elrepült egy tanév és
újra benépesültek a tantermek, iskolaudvarok, folyosók, tanári szobák. Az Életképek legutóbbi számában
arról számoltam be, hogy
nagy izgalommal készülünk
a középiskolai ballagásra, valamint az érettségi vizsgákra.
Diákjaink szép érettségi
eredményekkel távoztak e
nagy múltú gimnáziumból.
A szóbeli érettségi vizsgák
június 13. és 22. között zajlottak intézményünkben. A
három végzős osztály tanulóin kívül az intézmény alsóbb évfolyamaiból többen
előrehozott érettségi vizsgát
tettek. A vizsgázók egy része
meghatározott tantárgyakból már előrehozott érettségi vizsgával rendelkezett.
A vizsgáztató tanárok és az
érettségi vizsgaelnökök pozitív hozzáállásának köszönhetően nyugodt légkörben
zajlottak a vizsgák. Az 58
rendes érettségi vizsgára bocsájtott tanuló mindegyike
átvehette a kemény fedelű
érettségi bizonyítványt. Az
érettségi vizsgát tett tanulók
közül 7 tanuló jeles, illetve
kitűnő eredménnyel zárta
középiskolai tanulmányait. A
vizsgázók örömteli, megható
pillanatokat szereztek tanáraiknak köszönetet mondva
a pedagógusok lelkiismeretes felkészítő munkájáért.
A tanév során több végzős
diákunk, összesen 12 fő tett
sikeres nyelvvizsgát angol
nyelvből. Felkészülésüket
Kiss Eszter és Ráczné Veres
Krisztina tanárnők, valamint
Lipták György kollégánk segítették.
A munkával, kihívásokkal
teli tanévet gimnáziumi tantestületünk egy Biharugrán
tett kirándulással zárta. A
gyönyörű környezet, a játékos feladatok és a közös főzés kellemes lezárása volt a
2015/2016-os tanévnek.
A hosszú nyári szünet után
nagy lendülettel kezdtük el

az új tanévet 223 gimnáziumi tanulóval. A 9 gimnáziumi
osztály közül öt osztályban
hat évfolyamos, négy osztályban négy évfolyamos
gimnáziumi képzés folyik. A
négy évfolyamos gimnáziumi osztályban 35 fő (Ráczné
Veres Krisztina osztályfőnök)
kezdte meg tanulmányait a
2016/2017-es tanévben. A
négy évfolyamos gimnáziumi osztályba járó tanulók
egy része köznevelési típusú
sportiskolai képzésben részesül, így elmondhatjuk, hogy
9-12. évfolyamig köznevelési
típusú sportiskolai képzést
biztosítunk tanulóinknak. A
magas osztálylétszám miatt
a magyar nyelv és irodalmat,
az idegen nyelv tantárgyakat, valamint a matematikát
csoportbontásban tanítják
ebben az osztályban is.
Nemcsak új diákokat, hanem új pedagógust is köszönthettünk a tanév elején.
Csíbor Zoltán matematika és
fizika tantárgyak oktatásával segíti nevelőtestületünk
eredményes munkáját.
A Szánthó Albert utcai
felső tagozatos épületünk
telítettsége miatt ismét két
ötödikes osztály került elhelyezésre a Gimnázium
épületében (5. A osztály osztályfőnöke Pilán Viktor, 5. B
osztály osztályfőnöke Kiss
Eszter).
A tantárgyfelosztás alapján elkészítettük intézményünk egységes órarendjét,
ami nagy kihívás egy ilyen
nagy létszámú tantestület
esetében, hiszen számos
pedagógus naponta ingázik
a Petőfi és a Szánthó Albert
utcai telephelyek között.
A szeptember az új diákok
számára a beilleszkedéssel,
az új környezet megismerésével telik. Ebben segíti őket
a DÖK, valamint az egész
diáksereg. Szeptember második felében felavatják a
„gólyákat”, így ők is a gimnáziumi tanulók teljes jogú tag-

13. B – Kiss Eszter

12. B – Köteles Zoltán

12. A – dr. Soósné dr. Héjja Gyöngyi

Tantestületi kirándulás Biharugrán
jaivá válhatnak. Ugyanebben
a hónapban a két végzős
osztály kampányhetet rendez, színes programokkal
igyekeznek minél több szavazatot gyűjteni diákigazgató-jelöltjük számára.
Mindent
megteszünk
annak érdekében, hogy diákjaink a korábbi évekhez
hasonlóan eredményesen

vehessenek részt a városi,
megyei, országos versenyeken, aktívan jelen legyünk
Békés Város kulturális életében. Ennek keretében veszünk részt a madzagfalvi
programokon. A tanév zökkenőmentes elindulásáért
köszönetet mondok minden
munkatársamnak!
dr. Pataki Ágnes gimnáziumi
intézményegység-vezető
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Elballagtak a refis gimnazisták
Köszönetnyilvánításban és jó tanácsban nem volt hiány a Szegedi Kis István Református Gimnázium ballagási
ünnepségén, amelyet április 30-án
tartottak. Katona Gyula a szilárd alap
fontosságára, Kovács Dániel az alkalmas idő kihasználására emlékeztetett.
A három ballagó osztály utolsó osztályfőnöki órán vett részt, majd végigjárták a jól ismert osztálytermeket. Ezt
a templomi istentisztelet követte, amelyen Katona Gyula esperes-lelkipásztor
Máté evangéliuma 7. fejezete néhány
verse alapján a kősziklára és homokra
épített házról beszélt. Mint mondta,
mindkét példázatbeli ember házat épített, de az egyiknek szikla alapja volt, a
másiknak pedig homok. Akkor derült
ki, hogy mennyit ér a ház, amikor jött
a vihar és az áradás, ekkor a homokra
épített ház összeomlott. Az embernek
az életre kell készülni, és ebben az élet
Mestere, Jézus Krisztus ad jó tanácsokat. „Az éli jól az életét, aki felismeri
Isten akaratát az életében.” - mondta
Katona Gyula. Isten nem a vihartól őriz
meg, hanem azt ígéri, hogy a viharban
is megtart bennünket. A fontos a jó tervezés és a jó kivitelezés.
Kovács Dániel az idővel való jó sáfárkodásra hívta fel a figyelmet. A bibliai
fogalomtár két időfogalommal dolgozik. A kronosz, mint idő telik, kérlelhetetlenül, és nem tér vissza egyetlen
pillanat sem. Ezzel szemben Isten ad
alkalmas időket (kairosz), amelyet alkalmas, minősített időnek tekinthetünk.
Aki ezt jól használja ki, előre jut. Volt,
akinek 4, volt akinek 13 év adatott az
iskolában, amelyet megfelelően kihasználhatott. Az életben is adódnak még
megfelelő idők, erre oda kell figyelni és
meg kell ragadni.
Izsó Gábor polgármester arról beszélt, hogy a gimnázium lezárásának
eseménye előtt a ballagással fejezzük
ki a tiszteletünket. Fontos a ballagás,
mert meg-megállásra és visszatekintésre kényszerít. Sokak számára a felsőoktatás, mások számára a munka világába
nyílik meg az út.
A 2015/2016. tanévben a rangos
Szegedi Kis István Díjat Fekete Ádám
Zoltán (12.B) tanuló kapta meg, a Békési Öregdiákok Egyesülete díját pedig
Petrovics Ferencnek (13.B) ítélték oda.
Laczó Dániel (12.B) jó tanuló-jó sportoló díjat kapott, Korcsok Nikolett (13.B) a

Szegedi Kis István Gimnázium alapítványa elismerésében részesült.
Kitűnő tanulóink:
• Fekete Ádám 12.B
• Korcsok Nikolett 13.B
Jeles tanulóink:
12.A
• Stocker Mercédesz
• Varga Gyöngyi
12.B
• Horváth Csenge
• Klenóczki Petra

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kövér Péter
Laczó Dániel
Mészáros Benjámin
Szőnyi Péter
13.B
Balog Emese Boglárka
Berczi Eszter
Csek Dóra Sára
Kállai Richárd
Lisztes Bernát
Petrovics Ferenc
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Díjazottak

Fekete Ádám Zoltán (12.B)
Szegedi Kis István Díj
A 12.B osztályos Ádám iskolánk tanulója immáron 12
esztendeje. Ezalatt a 12 év
alatt végig kimagasló tanulmányi eredményt nyújtott.
2010 szeptemberében (7.
osztályosként) kisgimnazista
osztályban folytatta tanulmányait. Az eltelt gimnáziumi
tanéveit, egytől egyig, kitűnő
tanulmányi eredménnyel teljesítette, a tanévek többségében általános dicséretben is
részesült, adott tantárgyakban nyújtott elismerendő
eredményei nyomán. Angol
nyelvből ebben az évben tett
nyelvvizsgát.
Tanulmányi versenyeken
sikerrel vett részt, képviselte
iskolánkat más intézményekben is, megyei és országos
versenyeken egyaránt. Többek között Zrínyi Ilona matematika versenyen, Hevesy
György kémia versenyen és
Teleki Pál földrajz-földtan versenyeken. Legjobb eredményei közé tartozik „A Református Iskolák XV. Országos
Tanulmányi Versenyén” elért
10. helyezés komplex természettudomány kategóriában.
Ádám a tanórák mindig
aktív résztvevője volt. Tanáraival és társaival szemben
tisztelettudóan, segítőkészen viselkedett, szorgalma
és magatartása is példaértékű. A közösségi alkalmakon,
a közös feladatokban kivette
részét a szervezésben és a
megvalósításban egyaránt.
Az iskola mellett kisebb

sportsikerekkel is büszkélkedhet
asztaliteniszben.
Megyei és régiós dobogós
eredményei mellett néhány
alkalommal szerepet kapott
a Békési Torna Egylet asztalitenisz szakosztályának NB2es felnőtt csapatában.
Iskolánkban eltöltött 12
évét követően egyetemen
szeretné folytatni tanulmányait Szegeden, vagy Budapesten műszaki-menedzser
szakon.

Laczó Dániel (12.B)
„jó tanuló-jó sportoló”
Laczó Dániel 2008 szeptemberében kezdett kenuzni.
2013-ban állt először dobogóra a Kajak-Kenu Maraton
Magyar Bajnokságon és a
Serdülő Magyar Bajnokságon, a Pap Gáborral párosban
elért második helyezésekkel.
2014-ben a Serdülő - és
az Ifjúsági Országos Bajnokságon második lett 4000
méteren. Ugyanebben az
évben az UTÉ-s Dóri Bencével párosban megnyerte
az Oklahoma Cityben megrendezett Ifjúsági Maraton
Világbajnokságot párosban.
2015-ben a Maraton Országos Bajnokságon második, a Bohinj-i Maraton Európa Bajnokságon pedig első
lett kenu egyesben. Szeptemberben ugyanebben a
kategóriában lett harmadik
a győri Maraton Világbajnokságon. Ebben a hónapban az Olimpiai Reménységek versenyén is részt vett
Lengyelországban, ahol C-1
1000 méteren első, C-1 500

méteren pedig második lett.
Azt, hogy az élsport és a jó
tanulmányi eredmény nem
összeegyeztethetetlen, mi
sem bizonyítja jobban, mint
Dániel évről-évre egyre jobb
tanulmányi eredményei. A
2013-2014-es tanévtől kezdve minden évet jeles átlaggal zárt. Megbízható, plusz
feladatokra önként jelentkezik. Részt vett a diákigazgató
választás előkészítésében, a
református bálon. Ebben az
évben angol komplex középfokú nyelvvizsgát tett.
Jövőre vonatkozó terveiben a Szegedi Tudományegyetem szerepel, mérnök
szeretne lenni, és az egyetemi tanulmányai mellett szeretne tovább sportolni.

Petrovics Ferenc (13.B)
A Békési Öregdiákok Egyesülete díjazottja
Petrovics Ferenc tizenhárom év óta iskolánk diákja.
Már alsó tagozatos korától
kezdve rendszeresen részt
vett próza és szavalóversenyeken, a gimnáziumi évei
alatt megnyerte a Kazinczy
Szép Magyar Beszéd országos különdíját, valamint a
Sinka István Emlékversenyen kapott 2. díjat.
Tanulmányait év végén
rendszeresen kitűnő illetve
jeles eredménnyel zárta. Tavaly előrehozott érettségi
vizsgát tett angol nyelvből.
2013-tól tagja iskolánk
énekkarának és a gyülekezet
énekkarának is. Részt vett
református zenei fesztiválokon és táborokban, valamint
hangszeres szolgálatokat is

végzett. Földrajz iránti érdeklődése is korán megmutatkozott. Két évben is megnyerte
a Polgár Lajos Emlékverseny
földrajz szekcióját, a Teleki
Pál Földrajzverseny megyei
fordulóján pedig 4. helyezést
ért el. A Nemzetközi Földgömb
Földrajzversenyen
csapatban 12., majd 10. lett.
A Szegedi Tudományegyetemen szeretne geológiát vagy
geográfiát hallgatni.

Korcsok Nikolett (13.B)
A református gimnázium
alapítványának különdíjasa
Korcsok Nikolett iskolánk
diákja 5. osztályos kora óta.
Felső tagozaton és a gimnáziumban is kitűnő tanulmányi ért el minden év végén. A
nyelvi előkészítő osztályban
nemcsak a nyelv iránt, de a
fényképészet és újságírás
iránt is kezdett érdeklődni. A
média szakkör tagjaként ünnepségekről és versenyekről
készített videókat. Tagja volt
a színjátszó szakkörnek is,
amivel a Jókai színházban
Eredményesen szerepeltek.
Tavaly előrehozott érettségi vizsgát tett angol
nyelvből, az idén ősszel pedig emelt szinten is szép
eredményt ért el, megszerezve ezzel a középfokú
nyelvvizsgát is. 2013-ban a
tanulmányi eredményének
köszönhetően részt vett a
budapesti Tálentum táborban. A gimnáziumi érettségi
után a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és
médiatudomány szakán szeretné folytatni tanulmányait.
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Ismét lesz Polgár Lajos Emlékverseny
A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium idén is meghirdeti a XI. Polgár Lajos emlékversenyt, kiemelkedő tanáregyénisége előtt tisztelegve. A verseny november 26-án (szombaton) kerül megrendezésre.
Helyszín: Református Gimnázium épülete
Szekciók:
Matematika
Történelem
Idegen nyelv
Rajz
Részletek hamarosan az iskola honlapján: www.refibekes.hu

A „táncos kulcsember”
Békésen szinte nincs gombavató vagy
szalagavató Kenyeres Csaba nélkül.
A fiatalember nem itt született, de jól
érzi magát nálunk. Évek óta a „Mezgé”
mellett a Szegedi Kis István Református Gimnázium végzősei is vele dolgoznak, hogy megtanuljanak keringőzni a gombavatóra.
„Szarvason születtem és 13 éves koromig ott laktunk. Utána költöztünk
Békésre családi okok miatt. Aktív táncos voltam 2002-ig, azóta meg tanítok. Főállású tánctanár vagyok. Bár
az eredeti szakmám férfiruha készítő,
de az érettségi után inkább a Magyar
Táncművészeti Főiskolát céloztam
meg. Itt végeztem modern társastánc
pedagógusként. Feleségével Békésen
él jelenleg is. Csaba egy nyolc éves kislány büszke apukája. Éveken át vezette
Békésen a Fregolina társastánc klubot.
A Fregolina sikeres formáció, éveken
át nívós táncversenyeket rendezett a
kulturális központban. Több tucat békési fiatal sajátította el itt a társastánc
alapjait az elmúlt években. Jelenleg a
hét öt napján Szeghalomban dolgozik,
de megbízási szerződéssel a szegedis
diákokat is oktatja. Kenyeres tanár úr
a diplomája szerint modern társastánc
pedagógus. Önmagáról úgy vall, hogy
ő is egy táncos a sok közül, csak éppen
neki oklevele is van ahhoz, hogy a tudását továbbadja másoknak. „Valahol pedagógus is kell legyek azért, mert tánc
közben az órákon a növendékeimnek
a hozzátartozó viselkedési normákat
is meg kell tanítanom. Nem véletlen,
hogy régebben a tánciskolában táncés illemtanárok dolgoztak.”
A tanár úr nem örül a klasszikus táncok háttérbe szorulásának. Úgy véli,

hogy a modern zenei irányzatok elviszik a fiatalokat. Az új divattáncok hódítanak. Elsősorban azt a réteget lehet
megnyerni, amelyik tágabb érdeklődésű, komolyabb gondolkodású. Az általános iskola első és második osztályosai
már taníthatók. Nekik még nem állt be
a csontozatuk, nagyobb a terhelhetőségük és érdeklődőbbek, mint a náluk
idősebbek.
Hogy kerül egy fiatal a társastánc
foglalkozásra? „Eleinte a szülői ráhatás
dominál, aztán a baráti kör is komoly
vonzóerő. Botlábú ember nincs. Egy
bizonyos szinten mindenki elsajátíthatja a táncot. Én úgy gondolom, nem az
a fontos mennyire tud valaki táncolni,
hanem az, hogy szeresse azt. Célom,
hogy minél több ember megismerje a
klasszikus táncokat, és kedvet kapjon
a megtanulásukhoz. Aki elég kitartó,
elhivatott, tehetséges, abból lehet

versenytáncos. A kisebb korosztálynál
az adja az örömöt, hogy bemutathatja
tudását közönség előtt és sikere van. A
nagyobbak, akárcsak én, már érzik és
élvezik a mozdulat szépségét, a mozgás örömét és tetőtől talpig táncolnak.”
A Szegedi Kis István Református Gimnáziumban a végzősök órarendbe építve tanulnak táncolni. Az első komoly
kihívás a novemberi református bál,
ahol ők adják az első bálozók táncát.
Februárban következik a gombavató
ünnepség, itt szintén komoly táncokkal
lépnek a színpadra. A felkészítést Kenyeres Csaba végzi. Az elmúlt tíz évben
nem csak keringőkkel léptek színpadra
a tanítványai a Refiben, hanem angol,
amerikai és latin táncokkal is. „Lépésről
lépésre haladunk, a református bálra
már tudunk legalább egy táncot, aztán
pedig dolgozunk a gombavatós sikerért.” – mondja mosolyogva Csaba.
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Ismét elrepült egy tanév EB lázban az ország, Refi Kupa lázban a Szegedi!
Az iskola legjobb reklámja a jó tanuló, de ehhez együttműködő szülőkre
és jó tanárokra is szükség van – fogalmazott Kovács Dániel igazgató a
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium június 26-án tartott tanévzáró
ünnepségén.
Katona Gyula esperes-lelkipásztor
Lukács evangéliuma 8. fejezete 40-56.
versei alapján végezte az igehirdetés
szolgálatát a református templomban.
Jairus leánya feltámasztása története
alapján úgy fogalmazott, hogy az ember gyakran jut el arra a pontra, hogy
úgy érzi, hogy nincs tovább. A haldokló
gyermek apja azonban megtapasztalta, hogy Jézus nem adja fel, nem hátrál
meg. Jézust nem fárasztja az aggódó
szülő megkeresése, a szolgálatban nem
lehet elfáradni. Azt is lehet látni, hogy
Isten gyakran a rossz dolgokon keresztül ébreszt fel bennünket és úgy szól
hozzánk. „Ne legyen benned félelem,
amikor reménytelen helyzetben van az
életed, akkor is bízz. Ne félj, csak higgy!
A látszólag vesztésre álló helyzetekben
is van megoldás.” Jézus elment Jairus
házába, pedig jelezték neki, hogy időközben meghalt a leány. Kinevették
Jézust a többiek, de ő ettől függetlenül bement a házba és feltámasztotta
a lánykát. Sokan ma is nevetnek rajta,
de a találkozáskor mindig az Úr kerül is
győztesen – mondta a Békési Református Egyházközség lelkésze.

Kovács Dániel igazgató a számvetés
idejének nevezte a tanévzárást és a bizonyítványosztást. Az integráció négy
éve volt, egy hatalmas, összeszokott
intézmény alakult ki. Működésében,
finanszírozásában, tanulói és nevelési
kérdésekben is hatékony intézmény
vagyunk, ezért minden együttműködő
partnernek köszönetet mondok – fogalmazott az intézmény vezetője.

Ebben az évben külön örömmel szerveztük meg május 18-án, az iskolánk
valamennyi tanulóját megmozgató, 9
éves hagyományra visszatekintő Refi
Kupát.
Bármilyen sport rendszeres művelése az egészségünk megtartásán túl,

hatással van szűkebb-tágabb környezetünkre, közösségi létünkre. Ezt a
szemléletmódot, és a vidám, önfeledt
pillanatok együttes megélésének lehetőségét szeretnénk közvetíteni diákjaink számára a labdarúgó tornával. Hálásak vagyunk az eseményre kilátogató
szülőknek, hogy lelkes szurkolásukkal
biztatták a csapatokat!
Ezúton is köszönjük minden támogatónak, szülőnek, kollégának, hogy
munkájukkal, felajánlásaikkal évről
évre biztosítják a rendezvény megtartását, és külön köszönet illeti a pályahasználatért, a Békés Városi Kecskeméti
Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai
Központot!
Gionné Kertész Julianna

Rendhagyó irodalom órán a SZKIRG diákjai
Nagyszalontán jártunk

Hatodik és hetedik osztályosokból
álló csoport utazott nemrég Nagyszalontára, ahol egy rendhagyó magyar
órán vettek részt. Az Arany János Emlékmúzeumban tárlatvezető segítségével elevenedett meg költő élete és
munkássága, majd a szülői házát is
felkerestük. A szalontai szoborparkban
megtekintettük a város híres költőinek,
íróinak szobrát. A délutánt Pósteleken
töltöttük. És hogy éreztük magunkat? A
képek mindent elmondanak.
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A 2017/2018-as tanévben az alábbi képzéseket
kínáljuk az érdeklődő tanulók számára:
– Hat évfolyamos gimnáziumi osztály
– négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi osztály (magasabb óraszám idegen nyelveknél)
– négy évfolyamos köznevelési típusú sportiskolai gimnáziumi osztály

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Gimnáziumunk nyílt napjaira:

2016. november 17. (csütörtök) 800-1200
2016. december 7. (szerda) 800-1200

Tanulmányi kiránduláson voltak
a 8.d osztályosok

Az általános iskolai évek utolsó közös kirándulásán vettek részt intézményünk ballagó diákjai.
2016. május 18-án (nyelvi kompetenciamérés után) indult útnak a „kis”
csapat, az úti cél Vágáshuta (zempléni
kis falu) volt. A déli indulás erősen befolyásolta a tervezett programot, így
megállás nélkül tettük meg az utat
Sárospatakig. A várban tett látogatás
mindenki számára maradandó élményt
nyújtott. A szálláshelyünk sem okozott
csalódást, hamar birtokba vettük.
A második napunk is bővelkedett
élményekben. Délelőtt Hollóházára
buszoztunk, ahol a porcelángyárban
tettünk látogatást. Délután túrázni indultunk, és bár az előző napok esőzése
miatt kicsit felázott talajon kellett haladnunk, de a Nagy Milic „meghódítása” sikerrel járt. A közel 8 km-es gyaloglás sem szegte kedvünket az esti focitól,
labdajátékoktól. Sőt.. Az esti tábortűz
mellett a bátorság próba gondolata is
felmerült, amit később tett is követett.

Egymást erősítve, kicsit bizonytalanul
vágtunk neki az éj sötétjében a számunkra ismeretlen útnak. Bár a kitűzött
végállomást nem értük el, de elmondhattuk: „jó mulatság, férfimunka volt”.
Az utolsó nap délelőttjét a szálláshelyen töltöttük számháborúzással. Szívesen folytattuk volna még a játékot, de a
korai ebéd, a rendrakás és az előttünk
álló hosszú hazafelé vezető út ezt nem
engedte. Elbúcsúztunk Vágáshutától
és meg se álltunk Vizsolyig. A református templom és a nyomtatástörténeti
kiállítás megtekintése után már csak
az autóbuszból néztük a csodálatos
hegyvidéket. Egy rövid megállót még
Berettyóújfaluban tartottunk. Kicsit
fáradtan, de sok mesélni valóval érkeztünk haza.
Köszönjük Szabó Laci bácsinak a biztonságos utazást, Gyebnár Attila bácsinak a finom reggeliket, ebédeket,
vacsorákat, Domokos Juci néninek a
segítségét és a fotókat.
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Angolból
fordított regényt a
békési gimnazista
Megyeri Máté, a békési Szegedi Kis
István Református Gimnázium 11.B
osztályos tanulója nemrég végzett egy
amerikai ifjúsági regény fordításával.
A könyv hamarosan magyarul is megjelenhet.
Megyeri Máté, a tizenegyedik évfolyam tanulója szereti az angolt, bár
sokáig nem ment neki a nyelv. Főleg
az angol nyelvtannal voltak nehézségei. Mára ez megváltozott, és kedveli
a nyelvet. A Fox angol versenyen vett
részt, ahol angol művek rövidített változataiból kellett felkészülni. Ő is részt
vett ezen, és egyre több könyvet kért
tanárától és osztályfőnökétől, Vargáné
Tuska Anitától. Eredetileg magyarról
akart angolra fordítani, de a tanárnő
lebeszélte róla. Böszörményi Géza íróval is felvette a kapcsolatot a diák, aki
azt tanácsolta neki, hogy mindenképpen az anyanyelvére fordítson, mert
mindenki azt beszéli a legjobban. Nem
könnyű olvasmányt választott. Kate
Messner amerikai ifjúsági írónő Eye of
the Storm (A vihar szeme) című műve
a tornádókról szól. Mivel szaknyelvről
van szó, a tanuló és a tanárnő felvették
a kapcsolatot az íróval, hogy bizonyos
kifejezések értelmét elmagyarázva
együtt keressék a megfelelő magyar
szót. A főszereplő édesapja tornádókutató és az Egyesült Államokat egyre
jobban érintő problémával foglalkozik.
A szerző engedélyezte a magyar változat megjelenését, de mivel a könyv
kiadásban is megjelent, a kiadóval is
egyeztetni kell. Ezután már „csak” egy
magyar könyvkiadóra van szükség.
Vargáné Tuska Anita, aki 2000 óta
tanít a református intézményben, elmondta: az angol anyagok olvasása,
fordítása, a feliratos filmek nézése
nagyban segíti a nyelvtanulást. Máténak is sokban segített, hogy fordított.
Számos versenyre és nyelvvizsgára
való felkészítés van mögötte. Több tanítványa időközben szintén angol szakos tanár lett. Május közepén minősítik,
mint pedagógust az életpályamodell
keretében. Diákjaival egy szülőknek
szóló programot szerveznek ebben a
hónapban, ahol angol nyelven adnak
elő verseket.
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Református Iskolák Országos Atlétika Bajnoksága

Május 20-án, Albertirsán került megrendezésre, a református iskolák közötti
országos atlétika verseny, amelyen 22 intézmény 389 tanulója vett rész. Eredményeink versenyszámonként közel negyven induló közül kerültek ki.

Leány magasugrásban: Horváth Gabriella 2., Berki Virág 3. helyezést ért el.
Fiú magasugrásban: Guti Gergely 3. helyezést ért el.
Fiú 600 m-es síkfutásban: Guti Gergely 2.
helyezést ért el.

III. korcsoport eredményei:
Leány távolugrásban: Berki Virág 7., Varga Nóra 9. helyezést ért el.

IV. Korcsoport eredményei:
Leány 300m-es síkfutásban: Földesi
Zsófia 4. helyezést ért el.

Leány távolugrásban: Kocsor Tímea 2.
helyezést ért el.
Leány magasugrásban: Juhász Dorka 2.
helyezést ért el.
Leány kislabda hajításban: Borbély Petra 6. helyezést ért el.
Leány súlylökésben: Kocsor Tímea 4.
helyezést ért el.
Leány 800m-es síkfutásban: Földesi
Zsófia 3., Gál Cintia 4. helyezést ért el.
A leány svéd váltó 4. helyezést ért el, a
váltó tagjai: Kocsor Tímea – Juhász Dorka – Csikós Dóra – Földesi Zsófia.
Fiú magasugrásban: Varjú Milán és Reszelő Roland holtversenyben 3. helyezést értek el.
Fiú kislabda hajításban: Bock Milán 1.
helyezést ért el.
Felkészítő testnevelők: Gyaraki László
Zsolt, Szabó János, Békési Rita, Beraczka Krisztina
Gratulálunk!

Református Iskolák Kosárlabda Tornája
Különdíjat kapott :
Balog Gábor (Békés SZKIRG) a torna
legeredményesebb játékosa
Balog Ákos (Békés SZKIRG) a csapat legjobb játékosa

A Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium adott helyet április 20-án a
református általános iskolák fiú kosárlabda csapatok versenyének.

Köszönjük

Verseny végeredmény:
I. helyezett : Békés SZKIRG
II. helyezett: Nagykőrösi Arany János
Ref. Gimnázium
III. helyezett: Kunszentmiklós Ref. Ált.
Iskola és Gimnázium

a BékésMátrix vállalkozásnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a lapban megjelentetett fényképeket!
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És marad egy jel, amit itt hagyunk…
Így búcsúztak a SZKIRG nyolcadikosai

formálódó egyéniségükben. Az ünnepi
pillanatok után az ebédlőben folytatódott az este. Hosszú beszélgetések,
nagy-nagy nevetések, emlékek felidézése röpítette az időt a megterített asztal mellett. Június 11-én utoljára végigjárjuk az osztálytermeket, elbúcsúzunk
a diáktársaktól is.
„Ballag már a vén diák…”

Mosolygás, könnyek, meghitt pillanatok… Ez jellemezte a ballagók május
8-án megtartott szerenádját.

Hagyományainkhoz hűen a végzős
osztályok felsorakoztak az iskola épülete előtt, hogy énekszóval búcsúzzanak. A felcsendülő dallamra a tanári kar
a hőség miatt is már kitárt ablakokhoz
sietett.
Ilyenkor már nincs rossz diák, neveletlen nebuló. Szépek, aranyosak.
Szemünk pásztázza az éneklőket, emlékek kavarognak. Egy-egy pillantásra
a tekintetek találkoznak, mosoly ül az
arcokra.
„Ilyenek voltunk…” éneklik utolsóként. Mi pedagógusok pedig bízunk
abban, hogy mi is hagytunk „jeleket”
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,,Újratöltve”
A pedagógus szerepe a tehetséggondozásban címmel, a tanév utolsó
hetében június 7-én szakmai napot tartottak a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium alsó tagozatán.

Az intézményben, mint Akkreditált
Kiváló Tehetségpontban az előadást
Bíró Gyula, a Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és Gya-

korlóóvoda, Bölcsőde igazgató - szaktanácsadója tartotta, aki felhívta a
figyelmet a pedagógia gyakorlatának
időszerű problémáira.
A résztvevők a következő kérdésekre keresték a választ: Kik gondozzák és
fejlesztik hatékonyan a tehetségpalántákat? Tanulható-e, tanítható-e a tehetséggondozás? Mire is van szüksége egy
tehetséges gyermeknek?
Az előadás után a részt vevő tanítók
betekintést nyerhettek egymás tehetségműhelyeinek (testi-mozgásos: labdarúgás, zenei: énekkar, matematikalogika, nyelvi: drámajáték, vizuális -téri)
működésébe, megismerve a tehetséggondozás tanéves eredményeit az első
és második évfolyamon!
Balogné Sztraczinszki Andrea
tehetségpont koordinátor

„Versmaratonka”
- hagyományteremtő szándékkal

A költészet napja tiszteletére, illetve a
városi rendezvénysorozaton felbuzdulva iskolánk is megszervezte a versünnepet, amely a „Versmaratonka címet
kapta.
Április 13-án 14-19 óráig szinte folyamatosan mondták a verseket a résztvevők a versmondás öröméért. Közel 100
tanuló, pedagógus, érdeklődő szülő,
felnőttek vettek részt rajta.
A versmondók örömmel mondták

el, vagy olvasták fel kedvenc verseiket.
Verseket is hallgattunk, illetve néztünk
az Interneten.
Szép eredménynek tartjuk a résztvevők számát, köszönjük a vezetőségnek,
hogy nyitott volt a kezdeményezésre.
Reméljük, hogy sikerül egy olyan hagyományt elindítani az iskolánkban,
ahol jövőre még többen fognak részt
venni.
Földesi Magdolna

iskola
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Ki a legjobb
Szegedis? I.
A tavasz beköszöntével beindult a
2. féléves iskolai versenyidőszak. Számos tárgyban tehették, tehetik próbára
tehetségüket a gyerekek helyi, városi,
térségi, megyei és országos megmérettetéseken.
A Szegedi Kis István Református Általános Iskola alsó tagozatán testnevelés
és sport területen a következő eredmények születtek:
A Ki a mester két keréken? kerékpáros versenyen (városi) Békésen:
Rabatin Bence és Kalmár Tímea 4. b
III. hely, felkészítő: Horváthné Kőrös
Anikó;
A Mezei futóversenyen (területi) Békésen:
I. korcsoportos lányok:
Kiss Petra II. hely
Pekárik Petra IV. hely
I. korcsoportos fiúk:
Ramotai Patrik V. hely
II. korcsoportos lányok:
Adamcsik Tamara I. hely
Fazekas Réka V. hely;
Az Atlétika többpróba versenyen
(területi) Békésen:
- csapatverseny:
Az I. korcsoportos lányok többpróba versenyében, iskolánk Petőfi utcai
csapata
II. helyezést ért el 467 ponttal;
Az I. korcsoportos fiúk Petőfi utcai
csapata III. helyezést ért el 750 ponttal, a Rákóczi utcai „A” csapat V. helyen
végzett 574 ponttal;
A II. korcsoportos lányoktöbbpróba versenyében, iskolánk Rákóczi utcai csapata III. helyezést ért el 1101
ponttal, a Petőfi utcai csapat IV. helyezést 1029 ponttal;
A II. korcsoportos fiúk Petőfi utcai
csapata III. helyen zárta a versenyt
1355 ponttal, míg a Rákóczi utcai „A”
csapat V. helyezést ért el 1226 ponttal.
Egyéni verseny:
Az I. korcsoportos lányoktöbbpróba versenyében, egyéniként I. helyezést ért el, és ezáltal május 9-én részt
vehet a megyei többpróba versenyen:
Kiss Petra 165 ponttal.
Köszönet valamennyi tanítónak, valamint Sántáné Kis-Kovács Györgyinek és
Kis-Kovács Károlynak a felkészítésért!
Gratulálunk!
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Iskolalátogatáson voltak a Bóbita ovi Katica csoportosai
A Katica nagycsoportos gyerekek
meglátogatták leendő iskolájukat. Fekete Józsefné Marika néni, Horváthné
Kőrös Anikó néni és Budai Gáborné Julika néni leendő osztályfőnökökkel találkoztak. Az általános iskolai intézmény
egységvezető helyettese Gion Márton
(Marci bácsi) körbevezette a gyerekeket az iskola épületében. Mindkét tagintézményben ajándékkal búcsúztak a
gyermekektől. Ezúton is köszönjük Patakiné Hanczár Mónika tanító néninek
a segítséget és köszönjük a szeretetteljes fogadtatást.

Debrecenbe kéne menni…

...s nemcsak terv maradt, az utolsó
tanítási nap mentek is osztálykirándulásra, a Refi 2. a osztályosai.
A csapat több mint 30 fővel indult
bevenni a cívisvárost, amely Magyarország harmadik legnagyobb területű és
második legnépesebb városa.
Első állomásként máris a belvárosban találva magukat, felfedezték a Református nagytemplomot, az ország
legnagyobb református templomát.
A templombelsőben megismerték az

épület múltját és jelenét, látták a széket, amelyen maga Kossuth Lajos ült.
A nyugati toronyba felmászva szemügyre vették az öt tonnás legendás
Rákóczi-harangot, az ötödik legnagyobb harangot Magyarországon,
fentről pedig élvezhették a kilátást a
városra. A Milleniumi szökőkútnál csoportkép is készült, ami után sínen gurulva, villamossal jutott a csapat a Nagyerdőbe, ahol a stadion feljáróján egyesek
„legurulva jutottak” az állatkert bejára-

tához. A nap második felében egy kiadós séta keretében az ott lakó állatokat
ismerhették meg az utazók, majd izgalmas és mókás pillanatok következtek a
vidámparkban. A kirándulás végén az
aprónép az Ötholdas Pagony Játszótéren múlatta az időt, és múlatná még
most is, ha délután 5 óra 9 perckor nem
gurult volna be az iskolabusszal Szabó
Laci bácsi, akinek köszönet, hogy épségben hazahozott mindenkit!
Arató Tamás és Csonka Jánosné
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Ki a legjobb Szegedis?
A 2. féléves iskolai versenyidőszakban
számos
tárgyban tehették próbára
tehetségüket a gyerekek
helyi, városi, térségi, megyei
és országos megmérettetéseken. A Szegedi Kis István
Református Általános Iskola
alsó tagozatán matematika
területen a következő eredmények születtek
a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen
(megyei):
Ramotai Patrik 2. b, a Kölyökakadémia: matematika
– logika tehetségműhely
tagjaként 15. hely, felkészítőjük: Balogné Sztraczinszki
Andrea, Csonka Jánosné és
Arató Tamás;
a Tiszántúli Református
Általános Iskolák II. Matematika csapat versenyénTiszafüreden:
Vígh Gergő 3. a, Köleséri
Martin 3. b, Szerencsi Boglárka 4. a és Rabatin Bence 4. b
VI. hely, felkészítőjük: Baricsa Lajosné, Mészáros Gáborné, Horváthné Kőrös Anikó és Bellei Julianna;

Hittantábor a Szegediben II.

a TEKI – TOTÓ országos
levelezős matematika tanulmányi versenyen:
Köleséri Martin 3. b arany
fokozat, felkészítője: Mészáros Gáborné,
Trescsik Áron 4. b arany
fokozat, felkészítője: Horváthné Kőrös Anikó,
Rabatin Bence 4. b ezüst
fokozat, felkészítője: Horváthné Kőrös Anikó,
Stelkovics Norbert 3. b
bronz fokozat, felkészítője:
Mészáros Gáborné;
a SULI - GURU Országos
levelezős tanulmányi versenyen:
Szabó Ákos 1. a I. hely, felkészítője: Gion Márton,
Rabatin Bence 4. b II. hely,
felkészítője: Horváthné Kőrös Anikó,
Szalkai Gergő 2. a III. hely,
felkészítője: Arató Tamás,
Patkás Petra Lina 3. a III.
hely, felkészítője: Baricsa Lajosné,
Csótó Csenge 3. a III. hely,
felkészítője: Baricsa Lajosné.
Gratulálunk!

Utolsó nap

A 2015/2016-os tanév
utolsó napja jó hangulatban
telt a Jantyik Mátyás Utcai
Óvodában. A délelőtt során
a dajka nénik segítségével, összevont csoportban
vidám, zenés, táncos bulit
csaptunk. A gyerekekkel közösen lufit fújtunk, ügyességi játékokat játszottunk. Kipróbáltuk a buborékfújót is,
versenyeztünk, hogy ki tud
nagyobb buborékot fújni.

iskola
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A gyerekek által kedvelt
zenékből összeállítást készítettünk, majd táncházat
rendeztünk. A vállalkozó
szellemű lurkók bemutatták
a többi csoport számára az
év közben tanult táncaikat.
A nap végén szétosztottuk
a gyerekek között a lufikat,
melyeket nagy örömmel fogadtak.
Szabó-Veress Kinga
óvodapedagógus

A 2016-os nyár hagyományos tábornyitással indult
a református iskola alsó tagozatán, amelyet a második
héten, a Petőfi utcán tanítók
szerveztek a diákok számára.
A programok között szerepelt múzeum - és uszodalátogatás, dramatizálás, frizurakészítés, csillámtetoválás,

fagyizás, továbbá sport, bibliai, énekes, néptáncos és
kézműves foglalkozás is.
A szervező pedagógusok
bíznak benne, hogy a több
mint 50 gyermek jól érezte
magát, és kellemes élményekkel gazdagodott a nyári
szünet második hetében.

Csicsergő csoport templomi szolgálat
A gyermekek hétről hétre
szívesen vettek részt a hittan
foglalkozásokon. Ahol megtanultak imádkozni, imakéréseket mondani a Jóistenhez.
Imádkoznak a szüleikért,
testvéreikért,
barátaikért,
háziállataikért, beteg nagymamáért, vagy ha számukra fontos esemény várható,
kirándulások vagy nagyobb
séták, lovas kocsizás jó időt
is kérnek, hogy megvalósuljon, az az esemény melyre
készülnek.
Megismerkedtek Isten teremtő erejével,
jóságával,egyszülött fiával,
Jézus
Krisztussal,melyet
kis történetek formájában
adunk át a gyermekeknek.
Ezek megvalósulása mellett
különösen vonzotta őket
azok a gyermekénekek,
mondókák, amely során a
kezükkel is kifejezhetik Isten
és Jézus iránti szeretetüket.
Egy-egy evangéliumi dal
nagy kedvenccé vált a csoportban. Mint pl:”Ha te Jézust követed.”, Engem szeret
Jézusom..” Ezen ismeretek
birtokában nagy izgalommal
készültünk a templomi szolgálatunkra melyet Június 12én adtunk a nagy és középsős csoportos gyermekekkel.
A műsorban elhangzott dalaink többsége a csoport
kedvence volt, olyan verseket választottunk mellyel
tudtak azonosulni és erkölcsi
értékeket közvetítenek. A
család és Jézus köré építettük a műsorunkat. A szolgálat végére az is kiderült, hogy

miért is érdemes jónak lenni,
másokon segíteni és Jézust
követni! A gyermekek ezt
egy éneken keresztül mozgással kísérve mutatták be,
jelképesen a Mennyország
kapuján léptek át 
„Szoros kapu, keskeny út! –
Az Úr Jézus mondja:
Kisfiúk és kisleányok,
jöjjetek át rajta!
Általmennénk rajta,
Általmennénk rajta,
Nagyon szoros a kapu,
nem férünk át rajta.
Szoros kapu, keskeny út!
– Az Úr Jézus mondja:
Rakjátok le a bűn terhét,
majd átfértek rajta!
– Leraknánk, ha tudnánk,
leraknánk, ha tudnánk,
Ha valaki levenné,
akkor átjuthatnánk.
Szoros kapu, keskeny út,
az Úr Jézus mondja:
Az én karom elég erős,
átsegítlek rajta.
– Jézus, segíts rajtunk,
Jézus segíts rajtunk,
A te karod oly erős,
kérünk, segíts rajtunk!
Szoros kapu, keskeny út,
Ez visz fel a mennybe,
Fiúk, lányok,
jöjjetek hát boldog, új életre!
Által megyünk rajta,
által megyünk rajta,
Ott az örök életet
Jézus nekünk adja!”
a Csicsergő csoport gyermekei,
Balogh Erika, Gulyás Krisztina
óvónők, Derányi Erika dajka néni
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Gyereknap a Petőfi utcán
tus iskola alsó tagozatán.
A nap áhítattal kezdődött,
amely után kihirdette a diákönkormányzat a Kedvenc
sportom című rajzpályázat
eredményeit. Eztán indult
a játék maraton: a kicsik óriáscsúszdáztak,
egészségkereket pörgettek, csillámtetoválással gazdagodtak,
játékos sportvetélkedővel
hangolódtak a közelgő olimpiára, amely apropóján óriás
puzzle-t is készítettek az osztályok. A tikkasztó melegben
mindenkinek jól esett a hűsítő jégkása!
A képek tanulsága szerint
minden gyermek és felnőtt
önfeledten szórakozott.
Sántáné Kis-Kovács Györgyi
DÖK vezető
Fotók: Pusztai Gábor Máté

Május utolsó péntekén a
könyvek és a füzetek pihenőnapot kaptak a reformá-

Manócska csoport
(német nemzetiségi)

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat 2005 őszén
kezdeményezte, hogy óvodánkban alakuljon egy
gyermekcsoport, ahol a német nyelvvel, nemzetiségi
hagyományokkal,
kultúrával ismerkedhessenek a
gyermekek. Ekkor „született
meg” a Manócska csoport.
Ennek már több mint 10 éve
és ebből az alkalomból 2016.
április végén egy kis német
délutánra invitáltuk vendégeinket ,az érdeklődőket,
hogy ünnepeljenek velünk
ezen a jeles évfordulón .A
nevelő munkánk során arra
törekszünk , hogy a gyermekekben pozitív érzelmi
viszony alakuljon ki a német
kisebbség kultúrája, nyelve

Csiribiri csoport kirándulása

a Mezőberényi Nyeregben Alapítvány lovas tanyájára

iránt. Sokoldalú szemléltetéssel, változatos módszerekkel, játékossággal válik
életszerűvé a német nyelvvel való ismerkedés. Így óvodapedagógusként a rendszeresen visszatérő, játékos,
élményszerű kommunikációs helyzetekkel, mozgással
kísért mondókákkal, gyermekdalokkal biztosítom az
utánzáson alapuló ismerkedést a német nyelvvel. Ezen
a délutánon a 4 évszak témakörében tanult kis mondókákból, dalokból, táncokból
válogattunk műsorunkba.
A Manócskák nagyon ügyesen, vidáman, bátran mutatták meg vendégeinknek,
hogy mennyi mindent tudnak már németül is. A zenés,
táncos válogatás után a szülők segítségével egy kis zsúrt
is rendeztünk ahol a finom
sütemények mellett kötetlenül beszélgethetünk kicsik nagyok egyaránt.
Farkas-Piskóty Boglárka
óvodapedagógus

Az időjárás nem kényeztetett el bennünket ezen a várva várt májusi napon. Fújt a
szél, a napocska pedig néha,
néha bújt csak elő a felhők
mögül. A Csiribiri csoportos
gyerekeket és a hozzájuk
„tartozó” felnőtteket (óvó
nénik, dajka néni, anyukák,
apukák) azonban semmi sem
tudta eltántorítani, a kirándulástól! A gyerekek izgatottan
szálltak fel a buszra, és már az
első sarkon bontogatni kezdték a csemegéjüket. A legtöbb kisgyermeknek kevés
élménye van utazásról, bu-

szozásról, tanyáról, az ott élő
állatokról. Az idő, a távolság
sem kialakult fogalom náluk.
Ezért is fontosak a tapasztaltszerzések, élménykirándulások. A tanyán nagy szeretettel és sok programmal vártak
bennünket. Lovas kocsiztunk
a városban, lovagoltunk futószáron, lecsutakolhattuk a
lovakat, megnéztük a tanya
állatait, szerszámait, és játszottunk….
játszottunk…
sokat. Nagyon jól éreztük
magunkat!
Taróné Tyukodi Anikó
óvodapedagógus
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Komoly felújítások a Refiben
A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium minden telephelyén folyt a nyáron valamilyen felújítás – tudtuk meg Pálné Kis Eszter gazdasági igazgató-helyettestől.

A legkomolyabb beruházás a gimnázium Petőfi utcai épületében zajlott
július-augusztusban: a tornaterem öltözőit újították fel, valamint minden
szinten férfi és női vizesblokkot hoztak

létre. Korábban a földszinten a tanárok,
az első emeleten a fiúk, a másodikon a
lányok mosdóhelyiségei voltak. Napokon belül új öltözőpadok és kerti padok
érkeznek az intézménybe. A Szánthó
Albert utcai felső tagozaton új portásfülke készült el. A portásfülke mellett
kaputelefonos bejárati ajtónyitó rendszer is szolgálatba állt, mely 8.00-15.45
között működik. Ez biztosítja az intézményben a gyermekek zavartalan
tanulását. Távlati tervek közt szerepel,
hogy a békési Szabadidős és Sportjáték
Klubbal közösen intézményi források
és TAO-s bevételek felhasználásával
korszerűsítik a Szánthó Albert utcai tornaterem sportpadló burkolatát. Ehhez
a városi önkormányzat már 2,5 millió
forintot meg is szavazott.
A Rákóczi alsó tagozatra az őszi idő
beállta előtt fedett folyosó kiépítését
tervezik, mely az épületet a külső mel-

lékhelyiségekkel köti majd össze. Több
éves program keretében minden általános iskolai tanteremben kicserélték
a tanulóbútorokat, így idén az utolsó
osztályokban is új asztalok és székek
várták a gyerekeket. A tisztasági meszelés minden telephelyen megtörtént. A gazdasági szakember elmondta: az intézmény gazdálkodása feszes,
de igyekeznek odafigyelni az igényes
környezetre, valamint arra, hogy a gyerekek és a munkatársak is jól érezzék
magukat náluk.

Gazdasági helyzet, ingatlanok állapota
Az
intézmény
gazdálkodása:
a 2016. évi költségvetés főösszege
820.365 ezer Ft, melynek 81% -át teszi ki a MÁK-tól érkező bértámogatás,
illetve a Zsinattól érkező működési
támogatás. A gazdálkodás a korábbi
évekhez hasonlóan feszes, ennek ellenére igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani a neveléshez, oktatáshoz, valamint odafigyelni az igényes
környezetre.
Ingatlanjaink mindegyikét – beleértve az Önkormányzattól használatba
vett ingatlanokat is – igyekszünk folyamatos karbantartással a lehető legnagyobb rendben tartani. A tisztasági
meszelés az összes telephelyen megtörtént a nyár folyamán.
Óvoda: az óvodavezető irodája össze
lett nyitva egy mellette lévő csoportszobával, ezzel is biztosítva a gyermekek kényelmesebb elhelyezését. Az
óvodavezető irodája illetve a fejlesztő
szoba az Önkormányzattól használatba kapott, az óvoda mellett lévő régi
önkormányzati lakásban lett kialakítva,
saját erőből, új bútorokkal felszerelve.
Rákóczi u. 8. – általános iskola: az
épület korábbi években történt külső felújítás utáni állapota megfelelő,
intézményünk saját forrásból belül is
megfelelő állapotba hozta. Megtörtént
a mosdók épületen belüli kialakítása, il-

letve folyamatban van a külső mosdók
zárt folyosóval történő összekötése a
főépülettel.
Petőfi u. 3-5. – általános iskola: az
idei évben saját forrásból „sármentesítettük” az udvart, melynek következtében díszkő burkolat illetve gumitégla
biztosítja az esztétikus környezetet
tanulóink számára. Szülői hozzájárulásból, illetve intézményi forrásból az
udvaron lévő fajátékok is felújításra
kerültek. Nagyon fontos és megoldandó kérdés a Teleky utca felöli parkolás
lehetősége, melyre – közterület lévén
– az Önkormányzattól többször is ígéretet kaptunk.
Szánthó A. u. 3. – általános iskola
felső tagozat: elmondhatjuk, hogy ez
a város egyetlen olyan épülete, melyet
a mai napig nem sikerült külső formájában megújítani, korszerűsíteni. Nyílászárói elavultak, az épület nem szigetelt,
energiahatékonyság szempontjából is
elavultnak tekinthető. Reménységünk
szerint egy már beadott pályázat segít
megoldani ezeket a problémákat.
A nyár folyamán portarendszert alakítottunk ki (új portásfülkével és egy
portás munkatársat alkalmazva). Ennek
következtében iskolai időben az épület
mindkét utcafronti kapuja zárva van,
megakadályozva ezzel a két utca közti
átjárást, melyet a környékben lakók elő-

szeretettel használtak, valamint illetéktelenek felügyelet nélküli bejárását az
épületbe.
A belső udvar borítása is javításra
szorul, hiszen az évtizedekkel ezelőtt
lerakott gyeprácsok valamint a járdák
egyenetlensége megnehezítik a gyermekek mindennapjait.
Az épület megközelíthetősége – ami
szintén közterületet érint – nagyon
rossz, hiszen a Szánthó Albert utca járdái és a kerékpárút is katasztrofális állapotban vannak. Erre is több alkalommal kaptunk ígéretet a városvezetéstől,
de sajnos ezek mindeddig elmaradtak.
Petőfi S. u. 11-13. – gimnázium: a
legkomolyabb és legnagyobb volumenű felújítás a nyár folyamán ezen a
telephelyen zajlott. Saját erőből felújításra kerültek a tornaterem vizesblokkjai, öltőzői új öltözőpadokkal felszerelve, valamint a főépület vizesblokkjai is
megújultak. Mindkét szinten egyaránt
kialakíttattuk a lány és fiú mosdókat
(Eddig az 1. emeleten csak fiú, a 2. emeleten csak lány mosdók voltak).
Napokon belül a gimnázium udvarán
új kerti padok szolgálják a diákok kényelmét a szünetekben.
Mindegyik telephelyünkre elmondható, hogy 1-8. évfolyamon a tantermek új tanulóbútorokkal vannak felszerelve.
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Bemutatkozik az ifjúsági lelkész
A 2016-17-es tanévben változás történt az ifjúsági lelkész feladatait illetően. Ugyanis az eddigiekhez képest a
diákoknak, illetve a pedagógusoknak
több idő és alkalom kínálkozik arra,
hogy lelki életükre figyelhessenek, valamint a hétköznapi problémáik megoldásainál segítséget kapjanak.

Iskolai napokon délelőttönként már
bent tartózkodom a gimnáziumban,

16. oldal

Beköszöntő

ahol rendelkezésünkre bocsátottak
egy külön helyiséget is, a lelkigondozói
vagy személyes jellegű beszélgetések,
valamint a kisebb diákköri alkalmak lebonyolítására.
Tehát a hely és az idő már rendelkezésünkre áll. A következő időszakban ezt
a két alapvető hozzávalót kihasználva,
szeretnék kiépíteni egy működőképes,
hasznos rendszert, ami a diákok és a
tanárok számára is egyaránt segítségül
lehet.
Az eddig működő hitéleti alkalmak
kisebb változtatással, más köntösben
folytatódni fognak, valamint az új alkalmak előkészülete is folyik.
A közeljövőben terveim között szerepel egy kimondottan gimnazistáknak
szóló önismereti és hitismereti kurzus
indítása. Tervezzük a rendszeres megmozdulásokat az iskolai szünetekben,
a tavalyi teaház sikerei láttán. Valamint
folytatódnak majd a 72óra és Szeretethíd nevű megmozdulások is.
Istennek hála, elindulhatott egy
Napkezdő Gondolatok című, havonta
megjelenő igemagyarázatos kis füzetsorozat is, amely a diákok reggeli elcsendesedését segítheti elő.
Bízom benne, hogy az idei tanévben
beindulhatnak majd a lelkigondozói
beszélgetéseket, megerősödhet a közösségi élet, valamint sikerül némi terhet levenni a kollegák válláról is.
Molnár Máté

„ Vége van a nyárnak, hűvös szelek
járnak, …” (Móra Ferenc)
Remélem
azonban, hogy
mi nem vagyunk
olyan
nagy bánatban,
mint a versből
ismert cinegemadár, hanem tele
várakozással,
kíváncsisággal,
tudásszomjjal ültük be újból az iskolapadokba, nyitottuk meg az osztálynaplókat, hiszen elkezdődött az új tanév a
„Szegediben” is.
A 2016/2017. tanévben az „óvodától
az érettségig” 981 gyermek nevelését,
oktatását bízták a szülők iskolánk pedagógusaira. Köszönjük ezt a lehetőséget. Tudjuk azt is, hogy ez a lehetőség
– gyermekeket nevelni, tanítani - nagy
felelősség is. Elmondhatom, hogy a
nevelőtestület felkészült erre a néha
embert próbáló, de nemes feladatra,
szolgálatra.
Eljött tehát az álmok, tervek, célok
megvalósításának ideje. Minden út az
első lépéssel kezdődik, de minden lépést meg kell tennünk ahhoz, hogy az
út végére érjünk.
Ehhez kívánok mindannyiunknak :
állhatatosságot a jóban,
kitartást a munkában,
és jókedvet a mindennapokban.
Palatinus Pál általános igazgatóhelyettes

Hittan tábor a Református Általános Iskolában
Idén nyáron is megrendezésre került
a már hagyományos napközis tábor a
Szegedi Kis István Református Általános Iskola tanítóinak szervezésében. A
tábor első hete 2016. június 13-án vette
kezdetét az iskolánk Rákóczi utcai épületében. A második hét 2016. június 20án kezdődött az iskolánk Petőfi utcai
épületében. A táborozó diákok nagyon
sok izgalmas és érdekes programon
vehettek részt. Ezen programok között
szerepeltek a bibliai foglalkozások, játékos daltanulás, kézműves foglalkozások, táncház, a Tájház és a Békés Városi
Jantyik Mátyás Múzeum megtekintése,
filmvetítés, uszodalátogatás, sportvetélkedők, a játszótér látogatása, frizurakészítés, csillámtetoválás, trambulinozás és még sok-sok más meglepetés.

A szervező pedagógusok bíznak
benne, hogy a gyermekek jól érezték
magukat, és kellemes élményekkel gazdagodtak a nyári szünet első heteiben.
A tábor segítői, támogatói voltak:
A Békési Református Egyházközség
munkatársai, iskolánk pedagógusai,
Bilinszky Atina, Polgár Sára, Sipiczki

Valéria (fodrász), Szántó Kitti és Okányi Mihály (néptánc), békési Tájház és
skanzen, Békési Uszoda, Csapó Pékség,
Dübögő Étterem, Pizzéria, Söröző és Esküvőház, és a Family Frost.
Minden kedves segítőnknek köszönjük az áldozatos munkáját!
A Tábor Szervezői

