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A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium,
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja.
„Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzá menekülőknek.Ne tégy hozzá
szavaihoz semmit, mert megcáfol, és hazugságban maradsz!” (Péld 30,5-6)

Kedves Olvasó!
Ismét ünnepre készülünk. A kirakatokban, a városunk főterén és házak ablakaiban már villognak az ünnepi fények megszínesítve a szürke hétköznapokat. Sokan sokféleképpen készülnek az ünnepre. Nem tudom,
hányan készülünk Wass Albert sorai szerint:
„Olyan jó néha angyalt lesni
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni …
„a legnagyobb ünnepünkre?
Természetesen az intézményünk is „ünnepi pillanatait” éli. Nekünk, pedagógusoknak, a tantestületnek az
is ünnep, amikor végigtekintünk az elmúlt hónapokon
és csokorba szedjük a szívet és lelket gyönyörködtető
eseményeinket, programjainkat, eredményeinket. Fogadják őket szeretettel.
Az újság nyilvánosságát is felhasználva szeretném
megköszönni fenntartónknak, kollégáimnak, mun-

katársaimnak és nem
utolsósorban a szülőknek, hogy ez évben is a
„Szegedis,/Refis” közösség óvodától az érettségig bizonyította, hogy
meghatározó intézménye vagyunk a városuknak. Isten gazdag áldását kérem továbbra is az
értékteremtő-értéktermő munkánkra.
Minden kedves olvasónknak boldog és
áldott karácsonyt és
egészségben, sikerekben gazdag újesztendőt kívánok.
Szeretetteljes áldáskívánással:

Palatinus Pál, igazgató

Ismét gombot avattunk
2019. november 29-én került
megrendezésre a gimnáziumi intézményegység egyik legnagyobb
rendezvénye, a gombavató ünnepség, melynek keretében 42 végzős
diáknak tűzték fel a zöld gombot. A
végzős osztályfőnökök, Békés Rita
tanárnő (12. A), és Beinschrodtné
Kecskeméti Krisztina tanárnő (12.
B) koordinálásának, gondoskodó odafigyelésének köszönhetően
színvonalas, megható pillanatokban bővelkedő ünnepségen vehettünk részt.

2019. november 29-én került megrendezésre a gimnáziumi intézményegység egyik legnagyobb rendezvénye, a gombavató ünnepség, melynek keretében
42 végzős diáknak tűzték fel a zöld gombot. A végzős
osztályfőnökök, Békés Rita tanárnő (12. A), és Beinsch-

rodtné Kecskeméti Krisztina tanárnő (12. B) koordinálásának, gondoskodó odafigyelésének köszönhetően
színvonalas, megható pillanatokban bővelkedő ünnepségen vehettünk részt.
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Diákhét és diákigazgató-választás a gimnáziumban
A Szegedi Kis István Református Gimnáziumban
szeptember 23-27. között zajlott le az éves diákigazgató-választás. Az iskola 12.A és 12.B osztálya kampányolt
a győzelemért. A 12.B jelöltje Borbély István, a 12.A jelöltje pedig Kohlrusz Levente volt.
Mindkét osztály rendkívül színvonalasan küzdött a
győzelemért, kampányaik egyik célja a diákélet szebbé
tétele volt. Minden szünetben süteményekkel és különféle programokkal kedveskedtek a szavazóknak, tehát
az iskola diákságának. A programok közé tartozott például a kosárlabdások bemutatója, kapura lövő verseny,
lovas bemutató, valamint az osztályok által készített
kampányfilmek vetítése.
A választást 58-42%-os szavazati aránnyal a 12.B osztály nyerte, így Borbély István átvehette Palatinus Pál
igazgató úrtól az iskola kulcsait.
Maczik Róbert – Szilágyi Gábor 12.B

Borbély István, a Refi tanulója lett 2019 diákpolgármestere
Hét éve vagyok a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanulója, és ezalatt
az idő alatt rengeteg nagyszerű embert ismertem meg. Kilenc éve kézilabdázom a Békési Férfi Kézilabda Clubban, kapusként mindig arra
törekedtem, hogy csapatom számára megfelelő hátteret nyújtsak.
Idén júliusban Magyarország ifjúsági válogatottjával 5. helyezést értünk el az Európa Bajnokságon Svédországban. Azt gondolom, hogy
szorgalom, kellő alázat és jó csapatmunka nélkül nem érhető el magasabb szint.
Nagyon megtisztelő számomra, hogy az osztályfőnököm és az osztályom engem tartott a legalkalmasabbnak az iskolai diákigazgatóválasztás jelöltségére. A szeptember végén tartott iskolai választás
megnyerése után érdemelhettem kia diák-polgármesteri címet.
Diákpolgármesterként támogatom a városi szintű sport- és kulturális események szervezését. Különösen fontosnak tartom a sportprogramokat, mert a fiatalság körében nagyon fontos szerepe van ennek
a tevékenységnek a közösségépítés és az egészséges életmód megalapozása szempontjából. Én magam is sokat köszönhetek a sportnak.
Ahogyan az iskolák diákönkormányzata beleszólhat a diákságot
érintő kérdésekbe, úgy remélem, a fiatalságot érintő városi programok esetén is kikérik a városi diákönkormányzat véleményét. Remélem, diákpolgármesterként tudok segíteni a diákélet színesebbé tételében.
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„Hív a Refi, vár a Szegedi” – játékos beiskolázási délután
a gimnázium épületében
tésre. Bízunk benne, hogy az intézményünket felkereső
diákok pozitív élményekkel, új információkkal és barátságokkal tértek haza.
Dr. Pataki Ágnes, gimnáziumi intézményegység-vezető

Október 24-én került megrendezésre a „Hív a Refi, vár
a Szegedi” elnevezésű játékos beiskolázási délutánraa
Gimnáziumban. A kezdeményezés négy évvel ezelőtt
indult azzal a céllal, hogy az érdeklődő diákokat megismertessük az intézményünkben folyó angol nyelvi
oktatással és a sportolási lehetőségekkel, valamint tájékoztatást nyújtsunk középiskolai képzésünkről. Erre
a rendezvényünkre 79 hetedikes és nyolcadikos diák
látogatott el városi és vidéki általános iskolákból.A rendezvényen részt vevő diákokat Palatinus Pál, az intézmény vezetője köszöntötte, és örömét fejezte ki, hogy
szép számmal érkeztek érdeklődők erre a már hagyománnyá váló rendezvényre. A megnyitó alkalmával a
résztvevő diákok rövid tájékoztatást kaptak a SZKIRG
2020/2021. tanévre meghirdetett képzési kínálatáról is.
Az általános tájékoztatás után a diákok angol és sport
szekciókba három, illetve hat fős csapatokban játékos
vetélkedőkön vehettek részt. A vetélkedőt követő megvendégelés után került sor a várva várt eredményhirde-

Nyílt napok a Gimiben

2019. november 13-án és 2019. december 4-én nyílt
napot tartottunk, így az idelátogató tanulók bepillantást nyerhettek az iskolai életbe és a tanórákon folyó

szakmai munkákba. A regisztrációt követően Palatinus Pál igazgató úr köszöntötte az érdeklődő vendégeket, majd a gimnáziumi intézményegység-vezető
bemutatta az intézmény középfokú képzési kínálatát.
A tájékoztatásból kiderült, hogy az intézmény a hagyományos gimnáziumi képzés mellett (hat, illetve négy
évfolyamos gimnáziumi osztály) a 2020-2021-es tanévben technikumi képzést is hirdet közgazdaság és sport
ágazatban. Az intézményegység-vezető kitért a szakképzést érintő változásokra és felhívta a figyelmet arra
is, hogy a jelenlegi szakgimnáziumi képzés a következő
tanévtől már technikumi képzésként fog működi, ami
egy öt éves képzést ölel fel. A két nyílt napon több mint
140 érdeklődő regisztrált, vette át az írásos tájékoztató
anyagokat, hallgatta meg a központi tájékoztatást, és
tekintette meg az általa választott tanítási órát. Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk ellátogató diákok pontos
képet kapjanak a középiskolai továbbtanulási lehetőségekről, intézményünk középiskolai képzési kínálatáról.
Dr. Pataki Ágnes, gimnáziumi intézményegység-vezető
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Kihelyzett refis történelem óra a rendőrségen
Október 26-án élt a Szegedi Kis István Református
Gimnázium a lehetőséggel, és elfogadta a minden évben élő meghívást: a végzős gimnazisták egy csoportja a rendőrségre látogatott.
A 12. B osztály a történelem és állampolgári ismeretek óra keretében a helyszínen ismerkedett meg a
rendőrség munkájával. Ladányi Zoltán, a Békési Rendőrkapitányság vezetője elmondta: szívesen látják a diákokat, akik így első kézből szerezhetnek benyomásokat a rendőrség tevékenységével kapcsolatban. Rostás
Zita rendőr főtörzsőrmester tartotta a kihelyezett órát.
Beszélt a rendőrség munkájáról, a rendőrök életéről,
életpályájáról, valamint meg lehetett fogni különböző
rendőri felszerelési tárgyakat is. Ezt követően megismerkedhettek a diákok egy rendőrautóval és az előállító helyiséggel is.

Pályaválasztási kavalkád a Gimiben
2019. december 7-én a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola,
Óvoda és Kollégium középiskolás diákjai számára Pályaorientációs napot szerveztünk.
A program célja az volt, hogy segítő kezet nyújtsunk a
diákoknak az érettségi vizsga utáni továbbtanuláshoz,
ezáltal is eligazítva őket a felsőoktatási intézmények,
kínálkozó álláslehetőségek kavalkádjában.

A rendezvényt Palatinus Pál igazgató úr nyitotta meg,
aki felhívta a tanulók figyelmét az előttük álló döntés
fontosságára, a felelősségteljes pályaválasztásra. Kitért arra, hogy a munkáltatók körében végzett felmérés
alapján a leendő munkavállalókkal szemben új elvárásként jelent meg az érzelmi intelligencia és viselkedés
kultúra. A felmérésből az is kiderült, hogy az alkalmazható számítógépes ismeretek, a kommunikáció képes
idegen nyelvi ismeretek nem csak az értelmiségi pályákon jelenik meg igényként, hanem valamennyi munkáltató elvárt készségként, képességként fogalmazza
meg a leendő munkavállalóival szemben.
A megnyitót követően a 10-12. évfolyamos diákok kisebb csoportokba szerveződve végigjárták a különböző
helyszíneket, ahol a meghívott felsőoktatási intézmé-

nyek, szakképzési centrumok bemutatták képzési kínálatukat, megismertették tanulóinkat a náluk folyó oktató-nevelő munkával. Vendégeink között köszönthettük
a kecskeméti Neumann János Egyetem, az orosházi
Kodolányi János Egyetem, a Gál Ferenc Főiskola szarvasi Pedagógiai Karának, a békéscsabai Gazdasági Karának, a gyulai Egészség– és Szociális Tudományi Karának előadóit, valamint a Gál Ferenc Főiskola Békési
Szakképző Iskola, a Békéscsabai Szakképzési Centrum,
a Marzek Kner Packaging Kft. (nyomda), a Honvédség
és a Rendőrség képviselőit.

Ugyanezen a napon a 8. évfolyam tanulói képességtesztet írtak, amit a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának munkatársai kiértékeltek. A
teszt célja az volt, hogy tanulóink megismerjék lehetőségeiket, és választani tudjanak a képességeiknek leginkább megfelelő továbbtanulási lehetőségek, illetve
életpályák között.
Bízunk benne, hogy a program új lehetőségeket, motivációt, pozitív élményt nyújtott diákjaink számára,
segítve őket a megfelelő döntés meghozatalában.
Dr. Pataki Ágnes,
gimnáziumi intézményegység-vezető
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12 év szülői szemmel
12 évvel ezelőtt igen nehéz volt a döntés, mivel én Mezőberényben töltöttem iskolás éveimet. Végül a békési
Szegedi Kis István Református Általános Iskola mellett
döntöttem, és visszatekintve a legjobb döntés volt. Nagyon hálás vagyok, hogy ilyen sok szeretetben, gondoskodásban igyekeztek a pedagógusok a legtöbbet kihozni a gyermekemből, aki szinte kivétel nélkül, évről évre

kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Ezt nagyrészt tanárainak köszönhetjük. Büszke vagyok rá, mint ahogy
tanáraira, pedagógusaira is. Köszönet és hála Önöknek
és az iskolának! Bízom benne, hogy a biztonságot adó
második otthonaként szolgáló iskolából kilépve hasonló fogadtatás várja majd a nagyvilágban.
Bíró Lajosné

Szép évet tudhat magáénak a Szegedi Kis István
Református Gimnázium Leánykórusa
A 2019 év elején ezüst minősítést szereztek Kecskeméten a Dunamelléki Egyházkerület Kórustalálkozókeretén belül.

Ezt követően május végén fellépőként részt vettek a
nagyszabású háromnapos rendezvényen, a budapesti

Református Fesztiválon. A nagyobb rendezvények között helytálltak a városi és iskolai rendezvényeken is.
Idén szeptember végén másodjára kaptak fellépési
lehetőséget a Békésen rendezésre kerülő II. Ausztrál
Jótékonysági Est színpadára, ahol nagy sikert arattak.
A kórus időközben kibővül újabb tagokkal, így 32 tagú
jelenleg a lányok kórusa.
Október elején felkérés érkezett a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Megyei Onkológiai Központjának Felnőtt Hospice Pallatív Osztálya
részéről, hogy az általuk megrendezett Hospice Világnap alkalmából műsorral szolgáljanak.
Ezt követően nagy lehetőség adódott a Leánykórus szolgálatában. Városunkban koncertező Ghymes
együttes együttműködésre, együtténeklésre kérte fel
a kórust az október 12-én tartandó koncertjére, ahol
másfél órás műsort adtak.
Jelen pillanatban nagy lendülettel készülnek a december 18-án tartandó városi rendezésű Kórusok Karácsonyi Hangversenyére karvezetőjükkel együtt, Takácsné Szabó Edinával.
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SÉTA – Sajtó és Tanulás
Az elmúlt hetekben, amikor a kedves olvasó a kezébe fogott egy Békés Megyei Hírlapot, vagy épp a Békés
Megyei Hírportálon böngészett, meglepődve tapasztalhatta, hogy a Szegedi Kis István Gimnázium diákjai is
újságíróként szerepelnek a hasábokon.
Gimnáziumunk tanulóiból összeállt lelkes csapat
ugyanis egy úgynevezett SÉTA médiaprogram résztvevőjeként négy héten keresztül vállalta, hogy különféle előre lefektetett tematika alapján fog cikkeket írni,
amelyeket egyrészt a Beol.hu-n valamint a Békés Megyei napilapban fognak közölni.
Mindez természetesen nem ad-hoc jelleggel történik,
hiszen a programban lehetőséget adtak arra, hogy kellőképpen meg is alapozzák a diákok munkáját. Gimnáziumunkban médiaóra keretén belül hallhattak a tanulók az újságírás rejtelmeiről, a cikkírás szabályairól,
valamint az internetes felület működéséről.Tanulóink
sok kérdésükre választ kaptak ezen az alkalmon, amire
nagy szükség is volt, mielőtt ellátogattunk volna a Megyei Hírlap szerkesztőségébe.
A program része volt ugyanis, hogy csapatunk közelebbről megismerhette az újság készítés gyakorlati
fázisait is. Meglátogattuk a Békés Megyei Hírlap szerkesztőségét, ahol találkozhattunk személyesen is az új-

ságírókkal, a tördelőkkel, szerkesztőkkel. Láthattuk hol
és hogyan készülnek a hírek, a cikkek. Megnézhettük
miként állnak össze a lapok, valamint azt is megtudtuk,
hogy Békéscsabán összesen 5 környező megye napilapjait készítik és szerkesztik napról napra.

Úgy gondolom, hogy ez a pályázat meghazudtolja
azokat a véleményeket, miszerint a mai fiatalok nem
szeretnek olvasni, nem forgatják a nyomtatott sajtót,
vagy épp ne lenne komoly véleményük bizonyos témákról. A SÉTA program nem titkolt céljai között az is
szerepel, hogy megmutassa a fiatalok motiváltságát, rátermettségét a nagyközönség előtt.

A gimnázium végzősei a legjobb kolbászgyúrók
indult a verseny, lelkesen dolgoztunk együtt, mindenkinek megvolt a maga feladata. Idő előtt el is készültünk a kolbászunkkal, amelyből egy darabot leadtunk,
ez alapján született meg a döntés, vajon ki nyeri az idei
versenyt. Sok csapat képviseltette magát, különböző
iskolákból, nagyon szoros volt a mezőny. Mikor meghallottuk, hogy az egyik csapatunk első helyezett lett,
alig akartuk elhinni. A díjnyertes kolbászt végül közösen fogyasztottuk el, és tanárainkról sem feledkeztünk
meg, hiszen ezt mindenkinek meg kellett kóstolnia.
Szerintem egy nagyon izgalmas délelőttöt tölthettünk
el együtt, amelyre középiskolai tanulmányaink befejezése után is emlékezni fogunk.
Lisztes Gréta 12.B

Idén október 24-27. között került megrendezésre a
Csabai Kolbászfesztivál. Péntek délelőtt középiskolásoknak szervezett kolbászgyúró verseny volt a program.
Ahogy minden évben, iskolánk végzős osztályai most is
részt vettek rajta, beleértve a miénket is. Két csapattal
indultunk, elsősorban a szórakozás és az együtt töltött
délelőtt miatt, de – mint később kiderült – szorgos munkánk nem maradt eredménytelen. Ahogy odaértünk,
kipakoltunk és megterítettük asztalunkat, hiszen a
zsűri a dekorációra is nagy hangsúlyt fektetett. Ezután
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Országos Szaxofonverseny
Pomázon
2019. november 15-16-án Országos Szaxofonversenyt
rendeztek Pomázon. A békési Alapfokú Művészeti Iskolát Medvegy Nóra Napsugár szaxofonos növendék képviselte, aki korcsoportjában III. helyezést ért el. Felkészítő
tanára Demjén Gábor, zongorakísérője Gál Csaba. A verseny minden résztvevőjének szeretettel gratulálunk!

Nyílt nap a SZKIRG
felső tagozatán
2019. november 21-én nem csak a gyerekeknek csengettek be 8.00 órakor, hanem azoknak a szülőknek is,
akik szerettek volna betekintést nyerni iskolánk felső
tagozatán folyó nevelő-oktató munkába.
Ezen a napon fogadtuk a leendő ötödik osztályosok
szüleit is. Iskolánk könyvtárában családias hangulatban köszöntette az érdeklődőket Palatinus Pál igazgató úr, majd Vég Gábor általános iskolai intézményegység- vezető vette át a szót. Néhány fontos információt
követően Balog Vilmos vezető-helyettessel körbejárták
az elmúlt évben megújult, megszépült iskolaépületet,
majd óralátogatásra is lehetőségük nyílt.
A négy ötödik osztályunkban csoportbontásban történik a magyar nyelv és irodalom, a matematika és az
idegen nyelv oktatása. A 2. órában Földesi Magdolna,
Turi Enikő, Zelenyánszki Gabriella és Balog Vilmos
(magyar), 3. órában Sasné Felföldi Ankó, Váradi-Nagy
Judit, Frankó Linda, Kis Eszter (angol), 4. órában Csurka Péterné, Szász Imréné, Pilánné Varga Helén, Pilán
Viktor (matematika) órái közül választhattak a szülők.
A szünetekben frissítő kávé, tea mellett oszthatták meg
egymással tapasztalataikat.

Fotók, videók segítségével igyekeztünk bemutatni
rendezvényeinket is.
Bízunk abban, hogy elnyertük a szülők bizalmát, hiszen a cél közös: “… itt, e földi létben, ember lenni mindég, minden körülményben.”
Az Arany János-i idézet hűen tükrözi iskolánk mottóját: HIT, TUDÁS, SZERETET. Mi ezt nyújtjuk az óvodától az érettségiig.
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Refi-s sikerek Újfehértón

A Szegedi Kis István Református Általános Iskola tanulói közül októberben közel harmincan Újfehértón
jártak, ahol a Szivárványvilág elnevezésű versenyen
vettek részt.
Ez az Újfehértói Református Iskola és Óvoda, valamint a Református EGYMI Debreceni Tagintézményének közös szervezésében létrejött megmérettetés, a
kiemelt figyelmet igénylő gyerekek számára. A tanulók
bizonyíthattak a szépírás, a versmondás, a zsoltáréneklés és a rajz területén.
A Refi tanulói szép eredményeket értek el. Vers kategóriában: 1. helyezett lett Tátus Gabriella Melinda 2. a,
különdíjas Seifert Henrietta 4. a, 2. helyezést szerzett
Szabados Szilárd 7. a; rajz kategóriában: különdíjas lett
Nyeste Sára Zoé 1. b és Barta János 3. a osztályos kisdiákok, 2. helyezéssel tért haza Pikó Petra Erika, a 7. a osztályból; zsoltáréneklés kategóriában: 1. helyezett lett
Trescsik Dávid 3. a osztályos tanuló, szépírás kategóriában: 1. helyezést szerzett Valkusz Petra, az 5. a-ból.
Köszönet a felkészítő pedagógusok munkájáért!
Gionné Kertész Julianna fejlesztőpedagógus

Rendhagyó óra

Ismerkedés a SZKIRG felső tagozatával
Iskolánk hagyományteremtő szándékkal a tavalyi
tanévben rendhagyó technika órára hívta, várta a leendő ötödik osztályosait.
Az idén ismét elérkezett az idő, hogy negyedik osztályosaiknak megmutassuk szaktantermünket.
November 19-én a Rákóczi utcai iskola 4.a osztály tanulói látogattak el hozzánk.
November 26-án és 27-én a Petőfi utcai intézményegységből jöttek el a negyedikesek.
Nagy Gabriella tanárnő beszélt a nekik a műhelymunkáról, az itt folyó tevékenységekről. Persze a nebulók figyelmét igazán az köti le, ha maguk is aktív
résztvevői az órának. A néhány bevezető gondolat után
a batikolás technikájával ismerkedtek meg a gyerekek.
Egy zsebkendő nagyságú anyagra varázsoltak szebbnél-szebb mintákat. Jó volt látni, ahogy izgatottan bontogatták szét az általuk összekötözött, megfestett anyagot, és ahogy rácsodálkoztak a munkájuk eredményére.
Az igazi meglepetés ez után következett.
Gabi néni mindenkinek jutalmul néhány szem cukorkát helyezett az anyagocska közepére, és folytatódott
tovább a munka, melynek eredménye egy kis batyu lett.
Ezt egy vándorbotra helyezték, végül egy kis szellemi
„útravalót” is rákötöztünk.
Köszönjük a tanító nénik együttműködését!

Serényen telt az ősz

Idén is tettünk az újrahasznosításért, a Refi
Petőfi utcai alsó tagozatán
Környezetvédelemi akció keretében gyűjtöttük a
hulladékot a tanév első hónapjaiban, s mikor mérlegre került a valóság, ezt láttuk: 4536kg papír, 253kg PET,
658,5kg fém.
A gyűjtés első helyezettje a 2. a (Csonka Jánosné - Arató Tamás), a második helyezettje a 4. b (Szűcsné Öreg
Erika – Bellei Julianna), és a harmadik helyezettje a 3. a
(Mészáros Gáborné – Hanczár Mónika) osztály lett.
Köszönjük a szülők, a gyerekek, a tanítók közös munkáját, együtt sikerült!
Fotók: Kis Alexandra és Arató Tamás
A DÖK nevében: Hanczár Mónika

Sipaki Ildikó sikere
Hét ország, mintegy hatszáz, 6-18 év közötti versenyzője mutatta be tudását a háromnapos Fit Kid Európa
bajnokságon, Balatonfüreden.
A 17. alkalommal megrendezésre kerülő rangos eseményen a 12 tagú Big Free csapat tagjaként iskolánk 8.
osztályos tanulója, Sipaki Ildikó is pódiumra lépett.
A csapat rendkívüli teljesítménnyel 3. helyezést ért el,
amihez ezúton is gratulálunk!

Circus Refi-mus

Gyönyörű ősz, iskolai sportos kaland, a
Circus-Refi-mus a következő állomásához
érkezett
A Szegedi Kis István Református Általános Iskola alsó
tagozatos munkaközössége október 11-én pénteken,
több mint 130 nagycsoportos óvodást látott vendégül a
Petőfi utcán, akiket Gion Márton és Palatinus Pál igazgatók köszöntöttek.
A hagyományos Suli-vár(ó) sportnap délelőttjén a kicsik ismerkedtek az iskolai léttel, a tanítókkal, és próbákat álltak ki …
A játékos kaland zenés tornával indult Sipaki Ildikó
Fit Kid versenyző, iskolánk diákja jóvoltából, aztán lehetett állatokat etetni és szelídíteni, bohóccal labdázni,
kirakózni, akadálypályán ügyeskedni. A lelkes csapatokról közös fotó is készült.
A rendezvény végén a közös éneklés után mindenki
jutalmat kapott, a legeredményesebb óvoda pedig elvihette magával a megérdemelt vándorserleget, amelynek idén a Korona utcai Tagóvoda örülhetett.
Az iskola valamennyi tanítója ezúton is gratulál nekik, és a többi lelkes résztvevőnek!
Az óvodapedagógusoknak és a dajkáknak pedig köszönet a partnerségért! Folytatás jövőre!
A munkaközösség nevében: Arató Tamás
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A gyermekek biztonsága
a legfontosabb!

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ – Család
és Gyermekjóléti Központ ősszel prevenciós előadássorozatot hirdetett a református iskola Petőfi és Rákóczi utcai alsó tagozatán.
Az intézmény óvodai-iskolai szociális segítője, Pikóné Domokos Magdolna szervezésében a Békési
Rendőrkapitányság két munkatársa, Tóth- Rostás Zita
r.főtörzsőrmester és Szamos Péter r.zászlós az internet
veszélyeiről, a közlekedés veszélyforrásairól és a viselkedéskultúráról tartottak interaktív foglalkozást a kicsiknek.
A cél az volt, hogy megerősítsék a tanulókban a szabálytudatot, minimalizálják a deviancia kialakulását.
Ugyanis a gyerekeken keresztül, a családokkal közösen együttműködve lehet megteremteni azokat a társadalmi, pszichológiai és szociális feltételeket, melyek
meg tudják előzni az érzelmi, a fizikai betegségeket,
hosszabb távon pedig a társadalmi-gazdasági problémákat, mert Békésen és a „Szegedi”-ben …

a gyermekek biztonsága a legfontosabb!

Pikóné Domokos Magdolna szociális segítő

Családi nap
2019. október második szombatján tárult ki először a
Szánthó Albert utcai iskola kapuja szombat délután.
Hívtuk, vártuk a gyerekeket, szülőket egy tartalmas
időtöltésre, ahol minden látogató találhatott magának
kellemes, érdekes elfoglaltságot. A rendezvény olyan
sikeres volt, hogy ettől kezdve minden évben megrendeztük a Családi Napot. Az idei már a 11. volt, és elmondhatjuk, hogy még mindig népszerű ez a rendezvényünk, sok vendég megfordult az elmúlt szombaton
is iskolánkban.
Igyekszünk minden évben bővíteni a kínálatot. A már
megszokott helyszínek (fafaragás, agyagozás, szimulátor, „Babaház”, sakkozás, csillámtetoválás, teaház, interaktív játék, lovaglás, lovas kocsikázás, óriás csúszda,
gladiátor ring, íjászat, „vicces” kerékpár) mellett már
kiállítással is büszkélkedhetünk. A selyemvirág és a
horgolt figurák igazi színfoltjai voltak az ünneplőbe öltözött iskolánknak.
Kipróbálhatták a gyerekek lufi hajtogatást. A tornateremben bemutatkoztak a kis wing tsun kung fusok.
QR kód leolvasással és megfejtésével csoki jutalomért
lehetett játszani. Fél 5-kor nagyon sokan gyülekeztek
az ebédlőben, mert sorsolásra készültünk. A nap folyamán regisztrálók közül húztunk ki 3 nevet. A szerencsések 1-1 házi készítésű tortával indulhattak haza.
Hiszem, hogy aki velünk volt, jól érezte magát. A képek sok mindent elárulnak… Legfőképpen az önfeledt
gyermeki mosolyok erősítenek bennünket, szervezőket
abban, hogy nincs megállás. Jövőre ismét lesz Családi
Nap!
Szánthó Albert utcai felső tagozat
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SZKIRG – MNTE – II. Rákóczi Ferenc-emlékév
Tanulmányi úton a 7.a és a 8.d osztály

A II. Rákóczi Ferenc-emlékév jegyében péntek este
(szeptember 20-án) a budapesti, 20 párból álló Magyar
Nemzeti Táncegyüttes lépett színpadra a zentai Sportcsarnokban.
A Tenkes kapitánya című táncjátékra mintegy 1800an voltak kíváncsiak. Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója elmondta: „Lényeges, hogy a fontos
események a külhoni régiókban is megjelenjenek. A célunk, hogy ne csak a magyarországi események, hanem
az emlékévek közös megünneplései is jelen legyenek
minden magyar ember szívében.”
A SZKIRG diákjai az iskolabuszt megtöltve utaztak ki
Zentára erre az alkalomra. Az egy napos tanulmányi út
fő célja az előadás megtekintése volt, de a 19 órai kezdés
előtt még lehetőség nyílt ismerkedni a történelmi múltú
várossal is.
Az egyik (zentai születésű) diákunk szülei vártak és
kalauzoltak bennünket. Megérkezésünk után a Városházához vezettek. Ez
a szecessziós stílusú épület „uralja” a
város főterét a zentaiak, és az ide látogatók gyönyörűségére.
Idegenvezetőnk irányításával néztünk körbe, a díszterembe is beültünk
néhány hasznos információra. Innen
a zentai csata Emlékkilátóba vezetett
az utunk. Szemügyre vettük a zentai
csata egy jelenetét ábrázoló makettet
(2x2m és 2000 figura), és a csata gigászi
méretű falra festett térképét a csata hőseinek neveivel. Láttuk az összecsapásban résztvevő katonák korhű öltözékeit,
és a csatával kapcsolatos levelezéseket.
A városháza teraszáról, mintegy 50 m
magasból gyönyörködtünk a panorámában.
A ragyogó napsütésben egy rövid sé-

tát tettünk a Tisza- parton, ahol a csata emlékét egy
emlékkomplexum őrzi. Azért volt időnk még fagyizásra, játékra a játszótéren, focizásra. Az előadás előtt a
Magyar Nemzeti Táncegyüttessel közös fotót készítettünk. Mindenki kapott emléket is, egy órarendet, amin
a táncegyüttes pillanatképei láthatók.
A műsor kezdeteként Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntötte a vendégeket/nézőket.
Kiemelte: „Az emlékévek jelentősége abban nyilvánul
meg, hogy az egyetemes magyarság együtt tud ünnepelni, együtt érzi annak fontosságát évről-évre, hogy
olyan alkalmak, történelmi, múltbeli események, személyiségek vannak, akikre méltón lehetünk büszkék”.
Bízom abban, hogy ezeket a gondolatokat diákjaink
szívébe is „bevéstük”.
Ismét „otthon” voltunk és külhoni testvéreinkkel
együtt tapsoltunk a fergeteges előadás végén.

Csatlakoztunk

A SZKIRG felső tagozatosainak megemlékezése a gyermekek jogainak világnapjáról
1954 óta az UNICEF kezdeményezésére szeptember
20-án tartják a „GYERMEKEK VILÁGNAPJÁT”, elsősorban a fejlődő országok gyermekeinek támogatására.
1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek jogairól szóló Nyilatkozatot. Azóta ez a
nap a gyermekek jogainak világnapja. A idei tanévben
az évforduló alkalmából iskolánk (Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Szakgimnázium, Általános
Iskola, Óvoda és Kollégium) felső tagozata hagyományőrző szándékkal csatlakozott a programhoz.
Néhány nappal ezelőtt már valamennyi osztály rajzlapokra helyezett kéznyomatukkal fejezte ki együttérzését az éhező gyermekek iránt. Plakátokat készítettek
az 5.c osztályosok, amin megfogalmazták kívánsága-

ikat a világ összes gyermekekéért. Hirdetőfalunkon
megjelentek a nap jelentőségét méltató képek. Kikerültek az iskola épületében a gyermekek jogait megfogalmazó piktogramok.
Az osztályfőnökök arra kérték a gyermekeket, hogy
ezen a napon kék felsőben jöjjenek iskolába, ezzel is kifejezve az együttérzésüket. Nagyon jó volt látni, hogy
nagyon sokan átérezték ennek jelentőségét. A 8.d osztály kisfilmet nézett a gyermeki jogokról, több osztályban töltöttek ki kvízt az UNICEF weboldalán. Évfolyamonként készített csoportképekkel szeretnénk példát
mutatni minden gyermeknek, aki felnőtt lesz, és minden felnőttnek, aki gyermek volt, a szolidaritás fontosságáról.
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Biztonsági kamerarendszer a felső tagozaton
A SZKIRG felső tagozatán (Szánthó Albert utca) a nyáron felújítást hajtott végre az református köznevelési
intézmény.
A fenntartó egyházközség döntése alapján kiépült
egy nyolc kamerából álló térfigyelő rendszer, amely
a vagyonbiztonság mellett azt a célt is szolgálja, hogy
az intézmény pontosan nyomon követhesse, hogy kik

léptek az ingatlan területére. A gyermekek és értékeik
védelmében, a portán nyomon követhető az iskola ki és
bejáratain és közösségi terein történő mozgás. A nyár
folyamán a karbantartók kifestették a lépcsőházat, a
folyosókat és felújították az udvari bejárat lépcsőjét is.
A cél az, hogy minél otthonosabb környezetben tanulhassanak a református iskola felsősei.

Vendégek a Refi alsó nyílt óráin

November közepén nyílt napot tartott a református iskola Petőfi utcai alsó tagozata
A szülői tájékoztatón az általános iskola intézményegység- vezetője, Vég Gábor köszöntötte az érdeklődőket, és mutatta be az intézményt, valamint a jövő tanévben első osztályt indító tanítókat.

Ezután Horváthné Kőrös Anikó és Kis Alexandra
komplex óráján lehetett részt venni, akik az olvasás és
a matematika tárgyak által vezették be a gyermekeket
a mesék csodás világába. Meseszereplőkkel és meseszámokkal is ismerkedtek a kicsik és a nagyok, egy kiválasztott mese segítségével. A mozgással kísért, interaktív eszközökkel színesített játékos feladatokat még
a szülők is élvezték, akik személyesen is megtapasztalhatták, hogy az olvasás és a matematika is lehet játékos,
izgalmas, varázslatos.

A következő foglalkozáson Szűcsné Öreg Erika és
Belleli Julianna voltak a „házigazda” tanítók, akik
egy egész héten át tartó „Medve hét” összegzéseként,
beszélgettek az igazi és mesebeli medvékről, az összegyűjtött plüss macik és a vendégek társaságában. A tanterem, egy nagy „Medveotthonná” vált.
Az óra elején egy játékos Mackó-mesét mutattak be a
negyedikesek, majd csoportokban dolgoztak, és mindenki az előzetes információgyűjtés segítségével, külön-külön ismertette az általa kiválasztott medvét.
Ezután a meséé volt a főszerep a mesemondó fiúk segítségével, akik a Medve és a macska című székely népmesét olvasták fel. A csoportok különböző feladatokat
is kaptak, hogy jobban megismerkedhessenek a népmesével. Amíg az iskolások dolgoztak, addig az óvodásokat várták a medvés kirakók, színezők, labirintusok.
Bátran, örömmel ragasztottak, színeztek a leendő kis
iskolások. Az óra végén következett a medvevadászat,
persze csak játékosan az óvodások bevonásával. A nap
folyamán az órák után valamennyi tanító igyekezett
válaszolni a szülőkben felmerült kérdésekre, a leendő
elsősök kis emléket vihettek haza.

A tanítók bíznak benne, hogy az óvodások jól érezték
magukat az iskolában, és várják a szeptembert, amikor
már igazi iskolásként találkozhatnak velük!

Fotók: Bányai János Csaba
Alsó tagozatos munkaközösség
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Folytatódik Békésen is az országos kézilabda gyerekprogram

Ebben a tanévben is folyik a Szegedi Kis István Általános Iskolában a „Kézilabda az iskolában” nevet viselő
országos program – tudtuk meg Cifra Tibor testnevelőtől, aki az edzéseket is tartja.
A szakember elmondta: a Refi falai között már ötödik
éve fut az a projekt, amelyet a hazai országos kézilabda
szövetség finanszíroz azoknak az intézményeknek, ahol
eredményeket tudnak felmutatni a kézilabda terén. Ez
mintegy 150 iskolát érint hazánkban. Az edzések ingyenesek, azokon 1-2. évfolyamos kisdiákok vesznek részt,

és amellett, hogy ismerkednek a játék szabályaival, rengeteget mozognak. A SZKIRG tantervében benne szerepel a kézilabda szabályainak oktatása alsó tagozaton,
de ehhez 30 órás képzést kell elvégezni a pedagógusoknak is, így nem minden osztályban került erre sor
eddig. A hétfőn, szerdán és pénteken tartott edzéseken
13 gyermek vesz részt hétről hétre. A helyszín az intézmény Rákóczi utcai épületének tornaterme. A program
keretében az eszközöket is a Szövetség biztosítja.

Alapítványi beszámoló
A Szegedi Kis István Gimnázium Diákjaiért Alapítvány, karácsony előtt jutalmat oszt a gimnázium 20 tanulójának, amelyet az adók 1 %-ából történő felajánlásokból finanszíroz. Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak.
A tanév során kedvezményes kirándulások szervezésével is segítjük diákjainkat, hogy megismerjék hazánk
nevezetességeit, történelmét.
Ilyen a közel 20 éve, egész gimnáziumot megmozgató tavaszi szünet előtti kirándulás.Ezen alkalmakkalBudapestre utazunk, és osztályonként múzeumokat látogatunk, szórakoztató programokon veszünk részt az osztályfőnökök szervezésének köszönhetően.
Középiskolások számára meghirdetett „Határtalanul” pályázatra benyújtottuk a „Városok élete és etnikai
összetétele” című pályázatunkat, amely úticélul a felvidéki városok megtekintését tűzte ki.
Az Operakaland elnevezésű program keretein belül évek óta kedvezményesen nézhetünk meg operákat az
Erkel Színházban, amely óriási kulturális élmény az első színházasoknak és a visszatérő nézőknek is.

Köszönjük, hogy támogatják iskolánkat anyagilag és erkölcsileg.

Alapítvány adószáma: 19060961-1-04
Papné Somlyai Csilla, az alapítvány kuratóriumi elnöke
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A Madzagfalvi, Szegedi-esen…
A XXI. Madzagfalvi Napokon a békési reformátusok
több helyszínen is megmutatták magukat a rendezvényen …
… az Erzsébet-ligetben három napon át a „Békés kincsestára – helyi értékek tárháza” kiállításon, szombaton
egy „ingyen-aktív sátor”-ban, és vasárnap a Madzagfalvi 7 Próbán.

12. oldal
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A sátorban lehetett a cserkészekkel „szeretetnyelven
beszélni”, volt lehetőség barkácsolásra, lufi hajtogatásra, zenefelismerésre, alkotásra a pedagógusok segítségével, emellett kipróbálhattak a gyerekek digitális -és
fajátékokat.
Az alsó tagozat programján debütált a Circus - ,,Refi”mus vándorcirkusz, melynek során a gyermekek varázs
cilinderből előhúzott nyuszit vihettek haza, megismerkedhettek a nagyvadakkal, illetve különböző logikai
és ügyességi játékokon keresztül tapasztalhatták meg,
mivel töltik el „a cirkusz lakói a két előadás közötti szabadidejüket”.
Aki lemaradt, hamarosan új helyszínen, új feladványokkal, új műsorszámokkal találkozhat az iskola alsós
rendezvényein, tessék figyelni a Refi híradásait!
A vasárnapi mozgalmas próbatételen, a 7 próbán
a város kalandorai megmérkőztek rátermettségben,
gyorsaságban, furfangban, amelynek eredményeként
a tanárokból és diákokból összemadzagolt református
csapat, ismét a dobogó 3. helyére állhatott.

Éljen Békés, éljen Madzagfalva!

Kis Alexandra és Arató Tamás

Felkészülten vártuk a Mikulás bácsit, december 6-án
csak édességeket kapnak a gyerekek ilyenkor, ha nem
játékokat is.
Mi szeretnénk, hogy az óvodában azért, halljanak a
kicsik Miklós püspök legendájáról is, érezzék, értsék
meg az ajándék fogalmát, az elfogadást, az önzetlen
szeretetet. Az ünnepekre való készülődés, jó alkalom
erre. Természetesen mindent a gyermekek szintjén.
Színesítettük a napot, Ujj Anna előadásával, aki téli
dalokkal, zenével, közös énekléssel, tánccal készítette
elő a megfelelő hangulatot.
A Mikulás bácsi kedvesen, türelmesen hallgatta a
gyerekek verseit, dalocskáit, édességet osztott jutalmul
nekik.

Az idén is, sok verset, éneket ismertettek meg az óvó
nénik a gyerekekkel. Zenét és történeteket hallgattak,
kis táncokkal készültek az ovisok.
A nagy napon minden kisgyermek a cipőjét-csizmáját
is kitisztította, itt az óvodában. Úgy tapasztaljuk, hogy
ma már nem minden családban szokás ez ily módon.
Óvodai programunk egyik fontos pillére a néphagyomány megőrzése, átadása.
A családok szokásai különbözőek, van, ahol már nem

A gyerekek szinte elvarázsolva figyelték minden mozdulatát, simogatták, beszélgettek vele.
Jó ez a mágikus világ, kell ez a gyerekeknek! Érzelmi,
értelmi fejlődésük szempontjából nagyon fontos, mint
ahogyan a mese, az élő beszéd és személyes kapcsolat.
Taróné Tyukodi Anikó
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Országos verseny Tiszakécskén
November 8- án rendezték meg Tiszakécskén a XVI.
Mesemondó-, Meseíró-, Szépíró-, Kézműves és Angol/
Német fordító Találkozót, ahol nagyon szép eredményeket értek el a Rákóczi utcai alsó tagozatos gyerekek.
Eredményeink a következők:

- Sívó Irén Anita 3.a mesemondó kategóriában- ezüstminősítés
Felkészítőjük: Baricsa Lajosné

- Takács Patrik 2.a szépíró kategóriában - ezüstminősítés
Felkészítő: Horváthné Barta Ildikó

- Fekete Mercédesz 4.a szépíró kategóriában - ezüstminősítés

- Gregorics – Nagy Zita Nikoletta 3.a mesemondó kategóriában - aranyminősítés

- Hidvégi Viktória Réka 4.a meseíró kategóriában bronzminősítés
Felkészítő: Fekete Józsefné
Alsó tagozatos munkaközösség
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Városi rajzverseny
A Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2019-ben
meghirdetett rajzpályázatára idén is sok tanulónk készített szebbnél-szebb rajzokat. A december 5- én megrendezésre kerülő díjátadó ünnepségen a következő
eredményeket érték el a Rákóczi utcai alsó tagozatos
gyermekek:

- Sütő Levente 4.a – különdíjat kapott
Felkészítője: Nagy Andrea

- Vég Emese Ágnes 2.a - 1. helyezett

- Sebestyén Ádám 2.a - 3. helyezett
Felkészítőjük: Horváthné Barta Ildikó
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