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Életképek
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 3,16)

A Békési Harangszó iskolai melléklete

Becsengetéstől a téli szünetig
Amikor még kellemesen sütött ránk az őszi napfény és reménykedéssel , hittel, bizakodással teli szívvel és lélekkel
elkezdtük a 2021–2022. tanévet, nem gondoltuk, hogy most
ismét teli aggodalommal maszkban, folyamatos kézfertőtlenítéssel és egyre több korlátozással várjuk a téli szünetet és
a karácsonyt. Pedig az iskola attól iskola, hogy a diákok és a
tanárok felszabadultan, minél több közösségi élménnyel, értéktermő tanítással-tanulással éljék a minden napjaikat. Ennek
szellemében terveztük meg ezt a tanévünket is. Hogy a tervekből mit sikerült válóra
váltani, azt szeretnék bemutatni az Életképekben. Reményeim szerint a beszámolók,
a fotók arról győzik meg a kedves olvasót,
hogy jó „Szegedis” gyermeknek/diáknak
lenni, hogy gyermekeik értelmét és lelkét
odaadó, lelkiismeretes, pedagógus mesterségüket magos fokon művelő kezek formálják. Hálás vagyok azért is – amitől a
tantermen kívüli digitális oktatás, szintén
megfosztott bennünket –, hogy igei-ünnepi
alkalmaikat ismét a templomunkban tudtuk megélni. Így gyülekezetünk tagjai is
részesei lehettek gyermekeink, énekkarunk szolgálatainak.
Intézményünk közössége nevében köszönöm Jóistenünk
megtartó, gondoskodó szeretetét, kegyelmét.

Adventtől karácsonyig
Alig vetette le a természet az ősz csodaszép, színes kabátját máris itt van december, a régi kalendárium szerint:
télélő/karácsony hava. És mit látunk már is: vibráló, színes
égőket, ünnepi díszbe öltöztetett fenyőket, egyre nagyobb
csomagokat, díszes dobozokat kereső/cipelő embereket.
Pedig november 28-án „csak” advent első vasárnapja volt
és meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún.
Aranyosi Ervin így ír, erről:
Advent első vasárnapján felgyullad egy gyertya fénye
Melegítse át szívedet, legyen fénylő eredménye.

Kezdődik a csodavárás ahogy egykor Jézust várták,
szeretettel, bizalommal, a tűz lángját körülállták.
A megváltó tiszta fényt hoz, szeretetet, ami éltet.
Felemel a puszta földről, Isten fiává fogad téged.
Szeretettel tárd ki lelked, öleld át a nagyvilágot,
kívánd azt, hogy minden ember itt a földön legyen áldott!
Elgondolkoztam azon is, hogy ünnepeinket néha tönkre tesszük azzal, hogy nem
várjuk ki az idejüket, pedig „Mindennek
rendelt ideje van”. Mi lehet az oka? Talán elfelejtettük vagy egyszerűen nincs
időnk arra, hogy figyeljünk a várakozás
szépségére, a készülődés örömére. Pedig
ez éppen annyi örömöt rejt magában, mint
maga az ünnep, sőt e nélkül az ünnep is
elveszíti valódi szépségét. Mindennek ellenére tudom és vallom is, hogy nekünk,
embereknek itt a földi életünkben néha
szükségünk van a csodára. Kell, hogy legyen minden évben néhány nap, amikor
elhisszük, a csodák valóban léteznek. Hiszem azt, hogy aki a karácsonyt szereti,
az az életet, a reményt, és a hitet szereti.
És természetesen elfogadom, hiszen én is eszerint cselekszem, hogy a karácsony, nem karácsony ajándék nélkül.
Kívánom viszont azt, hogy az ajándéknak sem csupán önmagáért örüljünk, hanem érezzük, tudjuk az ajándékból:
van aki szeret minket , van aki gondoskodik rólunk, van
akinek fontosak vagyunk.
Áldott, szeretetteljes, boldog karácsonyt és egészségben,
eredményekben gazdag új esztendőt kívánok!
„Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.”
(Móra László: Karácsonyi csengő)
Szeretettel és áldáskívánással:
Palatinus Pál, igazgató
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Szerkesztői köszöntő
Kedves Olvasó!
„Nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz?” (Róm 2,4) – ez az igevers került a szemem elé az Útmutatóból a
közelmúltban. Isten jóságát nap mint
nap tapasztalhatjuk, még akkor is,
ha nehéz időszak kellős közepén vagyunk, és még akkor is, ha nem látjuk a járvány végét.
Isten jó, és a jóságából fakadnak az áldásai. Ez megtérésre szólít fel bennünket egyéni és közösségi szinten.
Megtérés nélkül nincs keresztyén élet, erre is figyelmeztet az advent. Krisztus el fog jönni – ezt ugyanúgy el
kell fogadnunk, mint hogy már egyszer itt jár a földön.
A karácsony csodája arról beszél, hogy Isten szeretete
átölel mindannyiunkat.

Hálás szívvel köszönjük meg Katona Gyula esperes
úr, vezető lelkészünk szolgálatát egyházközségünkben
és iskolánkban. A közelmúltban az egyházközség Molnár Mátét választotta meg gyülekezeti lelkésznek, akinek
a szolgálatára e helyről is Isten áldását kérjük.
Lapunk, az Életképek ezúttal is a Békési Harangszó
mellékleteként jelenik meg, és a célunk az, hogy munkatársaimmal tájékoztatást adjunk arról a munkáról, ami
az intézmény falai között zajlik ebben a tanévben. Remélem, hogy kicsit közelebb kerül Önökhöz a Refi ezen
oldalak áttanulmányozása által. Érdeklődésének, kérdéseinek örülünk, azokat szeretettel várjuk.
Szerkesztőtársaim nevében áldott karácsonyi ünnepet
kívánok Önöknek!
Békés, 2021 adventjén
Mucsi András a szerkesztő, iskolaügyi gondnok

Kihelyezett hittanóra Gyulán
A református gimnázium a világ
felfedezésére, széles körű ismeretszerzésre ösztönzi a diákokat. A református hittan tantárgy keretében
a végzősök a különböző keresztyén
felekezetekkel ismerkednek meg: elsőként az ortodoxiával, a gyulai székesegyházban.
Szeptember 28-án a gimnázium
végzős, 12.A osztályos tanulói református hittan tantárgy keretében
ellátogattak a gyulai ortodox Szent
Miklós Székesegyházba, ahol Márk

Tivadar János atya mutatta be a
templomot és a görögkeleti vallást.
Mint elmondta, az ortodox templomokban nincsenek hangszerek, az
éneklésnek nagy szerep jut. Minden nap tartanak istentiszteleteket,
amelyeket határon túlról is látogatnak. A templomtér az Istennel való
találkozás helye, az istentiszteleten
pedig ezt át is lehet élni. Szó esett a
templomi berendezési tárgyak funkciójáról, az oltár, a miseruhák és liturgikus edények rendeltetéséről. Ti-

vadar atya beszélt a román ortodox
egyház felépítéséről és történetéről
is, amelynek ő is papja. A református intézmény végzős gimnazistái
felkeresik további keresztyén egyházak valamelyik istentiszteleti helyét
is, és találkoznak az adott egyház
képviselőjével, aki bemutatja a saját
közösségét. Az osztály köszönetet
mond az intézménynek a kisbusz
rendelkezésükre bocsátásáért.
Mucsi András,
hittan-történelem-német
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Bemutatkoznak az ifjúsági lelkészeink
Jánk Alexandra – alsó tagozat
A fiatalok közti munka a sok nehézség mellett sok áldást is tartogat. A
Békésen töltött időszakban, 2017 óta
megfordultam az óvodától a szakképző iskoláig. Mindenhol máshogyan kellett beszélni a Bibliáról, Istenről, a hitről. Időközben rá kellett
jönnöm, hogy nem minden korosztállyal találom meg a közös hangot.
A kisebb korosztály mindig is közelebb állt hozzám, talán azért is, mert
a családomban mindig én voltam a
„nagyobb”. A legkisebb testvérem
még csak 8 éves. A 2021/22. tanévtől
csak az alsó osztályokban végzek hitoktatást. Havonta látogatom az óvodánkat, ahol az óvónénik körében
bibliaórát tartok. A tanév fő témájaként a bibliai gyermek szereplők
történeteit tanulmányozzuk. Mindig
öröm hozzájuk betérni, mivel nyitott
és lelkes beszélgetések kerekednek
a történetek nyomán. Mindig megdöbbentő számomra, hogy mennyi
aktualitással bír egy-egy bibliai szakasz. Az általános iskolai hitoktatás
a gyermekek között természetesen

tananyaghoz kötött, mégis lehetőség nyílik egy-egy lecke kapcsán a
személyes élményeiket is megosztani. Célom, hogy a hittanórák ne
csak száraz ismeretanyag átadásról
szóljanak, amit majd időszakosan
dolgozatok követnek. Az egyes bibliai történetek megismerésén túl, a
tanultak hétköznapokban történő
alkalmazása, megélése az elsődleges szempont. Fontosnak tartom azt
a bizalmi légkört megszilárdítani,
amiben a gyermekek tudják, Istenhez nem csak örömükben, hanem
a nehézségeikben is fordulhatnak.
A gyermekek közti forgolódásom
során jobban megismerhetem őket,
miként gondolkodnak, és hogyan
élik meg a veszteségeket. Mert már
ebben a fiatal korban is találkoznak
veszteségekkel: a nagyszülők halálával, szülők válásával, a Covid19
miatti korlátozásokkal, és még sorolhatnánk. A nehézségek mellett
ugyanakkor nagy áldás látni, hogy
ebben a korszakban mennyire lelkesednek a hittanórák iránt. Vágynak

minél többet megtudni Istenről, és
szinte szivacsként szívják magukba
a lelki énekeket, és a bibliai történeteket. Jó módszernek tartom, hogy
kézműves feladatokat is bevigyük
az órákra, mivel ezeken keresztül
is mélyülnek a történetek. Az első
négy évfolyamban nagy lehetőség
a hitoktatás, mivel egyfajta alapozást végzünk ebben az időszakban,
ami a kiskamasz kor nehézségeiben
is kitarthat. Természetesen mindez
nem valósulhatna meg a tanítók nyitottsága és együttműködése nélkül.
Hálás vagyok, amiért ilyen családias
légkörben munkálkodhatom!

Kicska László Miklós – felső tagozat és gimnázium
Az idei tanévtől kezdve ifjúsági lelkészként szolgálok az intézmény
felső tagozatán, illetve a gimnáziumban. De hogy kapcsolódtam eddig ehhez a korosztályhoz? Hogyan
teszem jelenleg, és ki is vagyok én?
Gyermekkoromat egy szatmári faluban, Porcsalmán kezdtem, itt nevelkedtem tíz éves koromig. Ezt követően Debrecenbe költöztünk, ahol a
helyi gyakorló református iskolában
tanultam, majd a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem. Nagyon tartalmas középiskolás éveket tudhatok magam mögött,
hiszen igyekeztem minden közösségi
programon részt venni, szervezni, s
mindemellett a Debrecen-Nagytemplomi Gyülekezetben is aktív ifjúsági

tag voltam konfirmációt követően.
Sikeresen felvettek a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre,
teológia-lelkész szakra, ahol szintén
megtaláltam a helyem. Közben ifjúsági csoportvezető lettem a gyülekezetben, ahol öt évig vezethettem egy
szuper csapatot. Az egyetemen az a
megtiszteltetés is ért a diákság részéről, hogy a Hallgatói Önkormányzat

alelnöke, majd elnöke lehettem. E
szolgálat közben nagyon sokat tanultam és fejlődtem. Feladataim közé
tartozott az adminisztráció mellett közösségi programok vezetése, hitéleti
alkalmak szervezése, illetve lelkigondozás is. Gyakorlati évemet Békésen
végeztem feleségemmel együtt, aztán
segédlelkész, jelenleg pedig a gyülekezet beosztott lelkészeként szolgálok.
Fő motivációm a fiatalok között, hogy
megmutassam, hogy az egyházi élet
nem unalmas, hanem igazán izgalmas
és sokrétű, s természetesen szeretném
elvezetni őket Jézus Krisztushoz, aki
mindannyiunkat ismer. Életem vezérigéje, melyre biztatom az olvasókat is:
„Légy hű mindhalálig, én neked adom
az élet koronáját.” Jel 2, 10
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Három elsős osztályunk indul
Petőfi utca 1. A
Olasz Bernadett vagyok. 2005ben végeztem Szarvason a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar tanító szakán,
vizuális nevelés és fotografika
műveltségterületen. Gyermekkorom is iskolánkhoz kötődik, mert
általános iskolai és gimnáziumi
tanulmányaimat egyaránt itt végeztem. Gyakorló pedagógusként
is ebben az intézményben kezdtem pályámat.
Tizenhat éve tanítok iskolánkban, jelenleg osztályfőnökként matematika, környezetismeret, rajz, technika
és testnevelés tantárgyakat tanítom. Az Intézmény tehetséggondozói és fejlesztési feladatainak köréből már
harmadik éve a természetismeret témakörét tanítom az
osztályomnak. Célom a gyerekek óvodából iskolába
való beszokásának megkönnyítése, a családias légkör
kialakítása, amely elvezeti a kicsiket a könnyebb tanuláshoz. Ennek érdekében interaktív táblát is használok,
amely lehetőséget ad a változatos és érdekes ismeretelsajátításra.
Tanító párommal iskolaotthonos formában tervezzük a
közös munkát. 2022 szeptemberétől pedig nagyon várom
a leendő első osztályos gyermekeket és Anikó nénivel
közösen ránk váró feladatokat.
„A gyermek lelke olyan, mint a tükör, mely váltakozva fordul új és új irányba s fényt keres, napok, holdak,
csillagok, vagy pislogó gyertyák fényét, mit önmagáról
visszatükrözhessen.”
/Wass Albert/

Csonka Jánosné, Anikó néni vagyok. Óvónői szakközépiskolában
érettségiztem, a tanítói oklevelet Debrecenben szereztem, majd
„Művészetpedagógiai” műveltségterületen, Nagykőrösön bővítettem
tudásomat.
Az óvodás gyermek belép az iskola falai közé, s már tanulnia kell.
A játékosság helyébe lép a tudatosság és sokszor a sikerélmények helyébe léphet a sikertelenség, a kudarc. Ezek elkerülése érdekében olvasás- írás
óráimat játékossá, élményszerűvé próbálom varázsolni
a drámapedagógia módszerével, a drámajátékkal. Egyedül a játék, a játékos munka teremti meg azt a légkört,
amelyben a gyermek élni és tevékenykedni tud. Ehhez a
játékossághoz igyekszem megteremteni a megfelelő feltételeket, amikor csak a tananyag engedi. Az egyéni képességek kibontakoztatására, a tehetségek támogatására
is nagy hangsúlyt fektetek. Rajzpályázatokra, versmondó, mesemondó versenyekre készítem fel tanítványaimat.
Vallom Szent-Györgyi Albert gondolatait, szerinte:
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál és megtalálja azt a munkát,
amit szeretni fog.”
Hiszem, ha mindezt áthatja „a szeretet, ami türelmes,
jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik
fel, nem viselkedik bántóan…” (Pál 1. levele a Korintusiakhoz), akkor élményekben és tudásban gazdag alsós
évek várnak kis osztályunkra.

Petőfi utca 1. B
Izsó Hunor vagyok, tanító, metamorphoses meseterapeuta -jelölt. A Károli Gáspár Református
Egyetemen kaptam meg tanítói
diplomámat, melyet az évek során mentálhigiénés szakemberként, majd szakvizsgázott pedagógusként bővítettem. Úgy is,
mint három gyermek édesapja és
több generáció tanítója, a személyiségfejlődés csodájaként élem meg az iskolába lépés
pillanatát. A pillanatot, mely a családok életében is döntő jelentőségű. Olyan, a gyermekekben élő lehetőség ez,

Balogh Csilla vagyok, pedagógiai asszisztens, a Gál Ferenc
Egyetem másodéves tanítójelöltje. Megtisztelő feladatnak
tekintem, hogy abban az iskolában taníthatok majd, ahol én is
felnőttem, ahová az 1. osztálytól
egészen az érettségiig jártam.
Két éve dolgozom gyerekekkel
a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium nevelőjeként. Nagy öröm számomra, hogy
a tanulók és kollégák bizalma, tapasztalatai által nem
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melynek kulcsa a biztonságot nyújtó osztályközösség és
a személyes készségek harmonikus egyensúlya.
Az 1.b osztályban az írás, az olvasás és a matematika
lehetőségekkel, csodákkal teli világában fogom kalauzolni a gyerekeket. Az óvodából érkezve tanítványaim
mindezt képességeik, tehetségük és nem utolsósorban a
mesék erejének segítségével tehetik majd meg. Az alsó
tagozat feladata a stabil alapok biztosítása mellett a tanulás megszerettetése. Célom, hogy az előttünk álló négy
év ne csupán munkát, hanem életre szóló élményt, kihívások felé indító kalandot jelentsen a gyerekek számára.
Munkám során a tehetséggondozás és a felzárkóztatás
jól megválasztott aránya mellett kiemelt jelentőségűnek
tekintem a természet megismertetését, tiszteletének kialakítását is. Az osztály délelőtti órái, a délutáni napközi
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörében válnak tartós
sikerré. Az, hogy ezt a stabil hátteret egy fiatalosan dinamikus, nyitott és gyakorlott kollégával biztosíthatjuk,
lehetőségek hosszú sorát jelenti. Sok szeretettel és várakozással tekintek az előttünk álló négy esztendő elé. Közös munkánk által mindez számomra az értékközvetítés,
a gyermekek számára pedig az életre való felkészülés páratlan időszakát jelenti majd.
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csupán elméletben, hanem a mindennapi feladatokon
keresztül állhatok itt helyt. Az 1.b osztályban a készségtárgyak, így a rajz és technika tanítása lesz a területem.
Tantárgyaim mellett a délutáni napköziben megvalósuló szerteágazó tanulmányi és szabadidős tevékenységeket fogom szervezni. Fontosnak tartom, hogy a délelőtti intenzívebb időszakot követően megfelelő teret
biztosítsak a közösségformálás nyugodt, kiegyensúlyozott feladatainak is. Szeretném kihasználni az informatika adta lehetőségeket, ezzel is színesebbé, interaktívabbá
tenni a tanulást. A mai modern világban, ahol a gyerekek
már egyre kisebb korukban találkoznak a digitális eszközökkel, fontosnak tartom, hogy megismertessem velük
ennek a hasznos oldalát.
Hiszem, hogy a gyermekek fejlődése elsősorban sikerélmények kérdése. A tanórákon tanult ismeretek gyakorlására, alkalmazására különösen alkalmas a napközi
oldottabb, mégis határozott keretek között szervezett
tevékenysége. Munkám során éppen ebben az oldottságban, jókedvben és bizalmon alapuló kapcsolatban
hiszek.
Szeretettel várom leendő kis tanítványaimat!

Rákóczi utca 1. A
Székely Edit vagyok, tanítói oklevelemet 2013-ban szereztem Szarvason, testnevelés és sport műveltségterületen. Büszke vagyok arra,
hogy ott taníthatok, ahol korábban
én voltam kisdiák.
Tanítóként kiemelt feladatom az
első években az iskola, a tanulás
megszerettetése, amit az életkori
sajátosságok figyelembevételével
tevékenykedtetően, játékosan, élményszerűen igyekszem megvalósítani.
Alapvető feladatomnak tartom, a tehetséggondozást
és a különböző versenyeken való megmérettetést, valamint a felzárkóztatást. A tanulás megkönnyítésére a digitális tananyagokat is szívesen használom annak érdekében, hogy színesítse tanóráimat.
Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm tanulóimat. Tanító párommal iskolaotthonos formában fogunk dolgozni. Ő matematika, én pedig a magyar nyelv
és irodalmat fogom tanítani.
Folyamatosan keresem a szakmai kihívásokat, új lehetőségeket. Jelenleg, gyerekjóga oktatói képzést folytatok, amit szeretnék a munkám során is hasznosítani.
Fontosnak tartom a gyermek, a szülők és az iskola hármas egységét, hiszen az együttműködés megkönnyíti az
utat a legjobb eredmények eléréséhez.
Szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyerekeket!

Pilánné Varga Helén Noémi
vagyok. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem tanítói
diplomát 2012-ben, matematika
műveltségterülettel.
Két alsó tagozatos gyermekem
van, akik iskolánk tanulói. Mint
édesanya, tapasztalatból tudom,
mennyire fontos az óvoda-iskola
közötti zökkenőmentes átmenet biztosítása.
Az elmúlt években végzettségemnek megfelelően
matematikát tanítottam 5. és 6. évfolyamon. Megtapasztaltam a tanító nénik/bácsik lelkiismeretes munkájának eredményét az 5. évfolyamra érkező diákok esetében. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a leendő
elsősöket én vezethetem be a számok csodálatos világába. A gyermekek életkori sajátosságait, egyéni képességeit figyelembe véve, jó hangulatban, játékosan,
de fegyelmezett légkörben igyekszem átadni azokat az
ismereteket, amire a felső tagozaton és a mindennapi
életben építhetnek.
Jelen, értékválságban lévő világunkban életpéldámmal
és szavaimmal képviselni fogom a Biblia által tanított
alapvető értékeket.
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A mozgás öröme
„ A Kinder Joy of Moving – A mozgás öröme” című pályázatra 20192020-as tanévben Belleli Julianna
pályázott az akkori osztályával,
majd megnyerte a továbbjutást. Mivel a megvalósítás a Covid miatt
a következő tanévre tolódott, és a
résztvevők 3–4. osztályos tanulók
lehettek csak, ezért átadta a lehetőséget nekem és az akkor negyedikes
osztályomnak. A 2020–2021-es tanév januárjától kezdődően egészen
májusig 2 hetente e-mailben kaptam
meg az elvégzendő feladatokat, melyeket általában rajzokkal, videóval
dokumentálva kellett visszaküldeni.
Különböző nemzetek sportjait, táncait kellett megismerni, kipróbálni
és levideózni; táncos koreográfiát is
kellet készíteni! Az online oktatás
alatt sem szakadt meg a folyamat,
a szülők is bevonásra kerültek. Az
általam elküldött feladatokat otthon
végezték a gyerekek, a szülők levideózták, visszaküldték nekem, én
pedig továbbítottam a szervezők felé
elbírálásra. Minden feladatot izgatottan, nagy lelkesedéssel végeztek a
gyerekek, s mindig nagyon várták a

következő két hét kihívásait. Májusban, az utolsó feladat elküldése után
izgatottan vártuk az eredményt, mert
a nyereményből tornaterem felújításra, vagy tornatermi eszközök vásárlására lehetett pénzjutalmat nyerni.
A sok munka meghozta gyümölcsét. Az országból 64 iskola közül a
SZKIRG Rákóczi utcai alsó tagozatának akkor 4. a osztályos tanulói 2.
helyezést értek el.

Gyúrt a Petőfi alsó!
A 2. Kolbász Vigalmon a Refi alsósai is megmutatták, milyen a békési
kolbász, sőt le is rajzolták... A program alkotópályázatán díjazott lett Borbély Emília 4. a és Mészáros Gréta 4. b osztályosok! Arató Tamás tanító
verse így biztatta a csapatot:

Vigalom …
Ősz van, tél lesz, vigalom,
nem lesz itt most nyugalom.
Üres kamra, nem marad ma,
Készül Békés, új évszakra.

Gyúrni tudunk, kolbászt biztos,
bizonyítjuk, a Vigalmon itt most.
Nem éhezünk majd, tavaszig,
vagy csak holnap hajnalig…

Befőtt rakás, savanyítás,
mély fagyasztás, disznóvágás…
Biztosra megy Békés népe,
csak ne menjen az epéjére…

Bár készítünk sok disznóságot,
felfaljuk a finomságot.
Jöhet újra ólból röfi,
de azzal is megküzd a Refi…

Nyereményünk 900000 Ft, melyet tornatermi eszközök vásárlására fordítunk, gazdagítva a Rákóczi
utcai alsó tagozat tornatermének
felszerelését. (Mivel már ezek a
gyermekek a felső tagozaton tanulnak, nem élvezhetik ezeket az
eszközöket, ezért a nyereményből
személyre szóló jelképes sportszert
kapnak.)
Ladányi Anita
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„Ép testben ép lélek” – Témahét a Református Iskola Rákóczi utcai alsó tagozatán

Ez volt a mottója az októberben
megtartott témahetünknek!
Közös reggeli tornával indítottunk minden napot. Az
egészséghét folyamán a gyerekeknek lehetőségük nyílt
konkrét tapasztalatokat szerezni az egészség megőrzéséről, a tisztálkodás és rendszeres testmozgás fontosságáról, az egészséges táplálkozásról. A hét elején videót tekintettek meg az egészséges életmódról, majd egy
figyelemfelkeltő plakátot kellett készíteniük. A helyes
testtartásra és mozgásra, Bajiné Bagó Márta gyógytornász hívta fel a figyelmet egy gerinctorna során. Szerdai
délutánunkat egy frissítő gyümölcssalátával zártuk. Saját maguk által szeletelt, darabolt gyümölcsökkel rakták
meg a tányérokat, amit jóízűen elfogyasztottak. Csütörtökön fogaink helyes ápolásával kapcsolatban, Püskiné Mónika fogászati dentálhigiénikus tartott interaktív
előadást. Az egészséghét lezárásaként a lelki egészségük fontosságára is felhívtuk tanulóink figyelmét. A
programok során sok új ismeretet, élményeket szereztek
a gyerekek.
Székely Edit, tanító

Márton nap a Református oviban
A Jantyik utcai református óvodában minden évben, novemberben
Márton napra készülődünk: óvodás
gyermekek, felnőttek. Ebben az évben mindenki egészsége érdekében
egy kicsit másképp zajlott a Márton
napi megemlékezés. A csoportokban most is minden a libákról szólt:
libás dalokat énekeltünk, libás játékokat játszottunk, még igazi libát is
etettünk. Lámpásokat készítettünk,
és megemlékeztünk Márton önzetlen
szeretetéről, ahogy a legenda is emlékszik róla.
2021.november 12.-én pénteken
délelőtt a Kecskeméti Gábor Művelődési Központ színháztermében, az
óvó nénik és óvodánk nagycsoportosai „Márton libái” című kis műsoráról a Békés Tv felvételt készített,

melyet később megtekinthettek az
érdeklődök a csatornán.
Péntek délután pedig sötétedés
után az óvodás gyermekeinkkel és
kedves szüleik részvételével a héten
készített kis lámpásainkkal tettünk
egy sétát az óvodánk körül. Ezt kö-

vetően óvodánk udvarán tábortűz
mellett libazsíros kenyeret és meleg
teát fogyaszthattunk el. A magunk
csendességében, családias környezetben így emlékeztünk meg az önzetlen segítségadásról, a felebaráti
szeretetről.
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Őszi Hálaadó Nap a Református
Óvodában
Októberben – őszi hónap lévén – folyamatos gyűjtőmunkát szerveztünk
szülők gyermekek, óvodai dolgozók körében. Szépítettük, díszítettük óvodánk udvarát, termeit az ősz
kincseivel. A csoportokban őszi gyümölcsökről, zöldségekről, és az ősz
kincseiről, terméseiről szerezhettek
tapasztalatokat a gyermekek, bővülhetett ismereteik ebben a témában.
A Hálaadó napon, rövid áhítat után
az óvodapedagógusok egy kis Őszi
mese bábozásával kedveskedtek
vendégeinknek. Erre a napra összeállított meséhez az óvó nénik termésbábot készítettek, s a bábok sokáig
láthatóak voltak a Zsibongóban.
A mesebemutatás után kezdődött
a játék! Az óvodás gyermekek néhány szülő segítségével, dajka néni
vezetésével csoportról csoportra
járva kipróbálhatták azokat a játékos feladatokat, amit az óvó nénik

kitaláltak egy-egy őszi terméssel
kapcsolatban. Nagyon örültünk
régi óvodásainknak, akik most első
osztályosok és a tanító nénikkel
látogattak el hozzánk és játszottak
velünk. Csoportról csoportra járva,
gesztenyével, dióval, almával, sár-

garépával, tökkel kapcsolatos kis
feladatok, játékok várták az érdeklődőket.
Nagyon jól sikerült a szép napsütéses délelőttünk. Kellemes élményekkel térhettek haza felnőttek,
gyermekek egyaránt.

Suliváró
Október 15-én szeretettel várta egy
iskolás kalandra a békési ovisokat, a
Szegedi Kis István Református Általános Iskola alsó tagozatos munkaközössége.
A hagyományos sportnapon a kicsik megismerkedtek a Petőfi utcai
alsó tagozat épületével, udvarával,
és a tanítókkal. Az igazgatói köszöntés és a zenés bemelegítés után akadályverseny indult: volt célba dobás,
termésválogató, kukackereső, tök
kerülgetés, gesztenyegyűjtés, valamint fotó is készült a lelkes csapatokról.
A rendezvény végén a közös éneklés után minden gyermek jutalmat
kapott, a legeredményesebb óvoda
pedig elvihette magával a megérde-

melt vándorserleget, amelynek idén
a Bóbita Integrált Tagóvoda örülhetett.
Az iskola valamennyi tanítója ez-

úton is gratulál nekik, és a többi lelkes résztvevőnek!
Petőfi úti alsó tagozatos
munkaközösség
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Tantermen kívüli foglalkozások
a felső tagozaton
A tanév elmúlt időszakában az órai
ismeretek mellett, iskolán kívüli
hasznos foglalkozásokkal is igyekeztünk bővíteni diákjaink ismereteit. Próbáltuk mindennapjaikat minél
szélesebb körben színesíteni Sajnos
az elmúlt tanév során ilyen programok megtartására nem adódott lehetőségünk. Ezért éreztük fontosnak a
gyerekek iskolán kívüli élményekhez juttatását.
A Tiszántúli Református Egyházkerület Örökségünk táborán 45 tanuló Tivadarba látogatott augusztus
22–27. között.
Határtalanul kirándulást szerveztünk Erdélybe. Az esemény 43 tanuló részvételével szeptember 13–18
között valósult meg.
A II. békési Kolbászvigalom elnevezésű városi programra felsőseink
3 csapattal neveztek.

Október 13-án Filharmóniai előadáson vettek részt az 5–6. évfolyamos tanulók.
Szintén október 13-án a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat által
szervezett kiránduláson 43 diákunk
látogatott el Komádiba, Dévaványára és Vésztő-Mágorra.
Pályaválasztási vásár keretében
ismerkedhettek meg végzőseink Békés megye középfokú képzési kínálatával.
Rendhagyó történelem órát tartottunk 50 tanuló jelenlétében Recsken
és Egerben, október 14-én.
Rendőrségi nyílt napon vehettek
részt 8. évfolyamos érdeklődő gyerekeink.
Általános iskolánk egykori névadójának, Karacs Teréznek a sírjánál emlékeztünk meg, október 21én.

Rendhagyó irodalomórát tartottunk Gyulán, Erkel Ferenc szülőházánál október 20–21-én.
2021. november 11-én 5. a és 5. b
osztályának magyar csoportja az irodalomórát a városi gyermekkönyvtárban tartotta meg.
2021. november 3-án iskolánk
hatodik évfolyamos tanulói a Lázár
Ervin Program keretében részt vehettek a Fővárosi Nagycirkusz Csillagtánc című előadásán.
A fenti felsorolásból látszik, hogy
tanáraink kiemelkedő jelentőséget
tulajdonítanak a közösségi életnek,
a különleges programok szervezésének. Ez úton is köszönöm az odaadó
szervező munkájukat. Mind ezek
hozzásegítik tanulóinkat, hogy élményekben gazdag napokat tölthessenek iskolánkban.
Vég Gábor, igazgatóhelyettes

Balatonfüredi refis sikerek
Október végén megrendezésre került
a VII. Országos Zsoltár- és Népdaléneklő verseny Balatonfüreden,
melyen a békési Szegedi Kis István
Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium tanulói is részt vettek. A
versenyre a balatonfüredi Református Általános Iskola szervezésében
került sor. A békési refis diákok és
felkészítő tanáraik a versenyt megelőző napon utaztak a gyönyörű
városba. Miután elfoglalták szállásukat, rövid tanulmányi kirándulást tettek Balatonfüred és Tihany
nevezetességeinél: Római katolikus plébánia templom, Református
templom, Szívkórház, Kossuth Lajos forrás (kútház), Halász és Révész

szobra, Jókai Mór Emlékház, Blaha
Lujza nyaralója, Kisfaludy Galéria,
Tihanyi Apátság, IV. Károly Kálvária, Visszhang- domb, tihanyi kilátó
és komp kikötő.
Diákokat másnap egy magas színvonalú verseny várta, melyen nagyon szép eredményeket értek el.
Egy kötelező zsoltárt, illetve egy

szabadon választott népdalt énekeltek. Felkészítő tanáraik: Takácsné
Szabó Edina és Tóth Norbert.
Eredmények: Varga Dóra – 5. b
ARANY minősítés, Simon Boglárka – 6. c ARANY minősítés, Hőgye
Péter – 7. d ARANY minősítés
Pankotai Edina – 8. a EZÜST minősítés
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Becsengettek
Tisztelt Olvasó!
A középiskolai intézményegység
tantestülete nagy várakozással tekintett a 2021/2022-es tanév elé, hiszen a kialakult járványhelyzet miatt
középiskolás diákjaink közel három
félévet töltöttek el online oktatás keretei között. A hatályos járványügyi
előírásokat betartva (maszkviselés,
kézfertőtlenítés, távolságtartás) nagy
örömünkre újra benépesültek a tantermek, iskolaudvarok, folyosók, tanári szobák. A tanévet három új középiskolai osztállyal indítottuk. A hat
évfolyamos 7. B (osztályfőnök: Takácsné Szabó Edina), illetve a négy
évfolyamos általános tantervű gimnáziumi osztályok 9. A (osztályfőnök:
Beinschrodtné Kecskeméti Krisztina)
mellett az öt évfolyamos technikumi
osztály diákjai kezdték meg középiskolai tanulmányaikat kiegészülve
a köznevelési típusú sportiskolás tanulókkal 9.C/D (osztályfőnök: Cifra
Tibor). A tantermeken belül szorgalmas, lelkiismeretes munka vette kezdetét, hiszen az online oktatás miatt
elmaradt közvetlen kommunikáció
terén volt mit pótolnunk, így az első
hetek, sőt hónapok ismétléssel és a
digitális oktatás során vett anyagrészek elmélyítésével teltek.
A szeptemberi hónap az új diákok
számára a beilleszkedésről, az új környezet megismeréséről szólt. Ebben

segítette őket a DÖK, valamint az
egész diáksereg. Szeptember második felében felavatták a „gólyákat”,
így ők is a középiskolás tanulók teljes jogú tagjaivá válhattak. Ugyanebben a hónapban a két végzős osztály kampányhetet rendezett, színes
programokkal igyekeztek minél több
szavazatot gyűjteni diákigazgató-jelöltjük számára.
Az egészségügyi veszélyhelyzet
korlátozta az őszi iskolai és beiskolázási rendezvényeinket, hiszen a
tervezett nyílt napokból csak az elsőt
tudtuk megrendezni 2021. október
6-án. A korábbi tanévhez hasonlóan a 2022/2023-as tanévre történő
beiskolázási tevékenységünk is elsősorban az online térbe helyeződött
át. Elkészítettük intézményünk beiskolázási tájékoztatóját a 2022/2023.

tanévre meghirdetett képzésekkel:
hat évfolyamos gimnáziumi osztály,
négy évfolyamos általános tantervű
gimnáziumi osztály, valamint 5 évfolyamos technikumi osztály gazdálkodás és menedzsment ágazatban.
Az érdeklődő diákok, szülők intézményünk honlapján tájékozódhatnak
a legfontosabb felvételi információkról, tekinthetik meg beiskolázási
kisfilmünket.
A korlátozások keretei között igyekeztünk részt venni Békés város kulturális rendezvényein, a városi könyvtár előadásain. Örömünkre szolgált,
hogy sportolóink újra edzéseken,
mérkőzéseken, versenyeken vehettek
részt szebbnél szebb eredményeket
szolgáltatva intézményünknek. Hos�szú előkészületek és a járványügyi
előírásokat betartva 2021. november
26-án megtarthattuk gombavató ünnepségünket a végzős középiskolás
tanulóink „főszereplésével”.
Bízunk benne, hogy az egészségügyi helyzet kedvező alakulása lehetővé teszi a tervezett tavaszi rendezvények zökkenőmentes megtartását.
Minden kedves munkatársamnak,
olvasónak és természetesen a diákoknak Istentől gazdagon megáldott, békés, szeretetteljes ünnepet
kívánok.
Dr. Pataki Ágnes,
általános igazgatóhelyettes, középiskolai intézményegység-vezető
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Gólyahét a Szegediben
Számunkra, a „szegedis” végzős
osztályok számára (12. A és 12. B)
kétséget kizáróan izgalmas és soksok feladattal indult a 2021/2022-es
tanév. Az első napokban szembesültünk azzal, hogy a tanulás, az érettségi vizsgákra készülés mellett vár
ránk a kampányhét, a diákigazgató-választás és a gólyaavatás.
Az előkészületek - a feladatok
kiosztása, a kampánynapok és a
gólyaavatás tervezése, szervezése
–, a közös feladatok egyre inkább
összekovácsoltak bennünket. A mögöttünk hagyott közel másfél, digitális tanulással telt év után jólesett
együtt lenni, együtt gondolkozni és
dolgozni olyan ügyért, ami nem csak
iskolánk új osztályainak (gólyák), de
nekünk is örömet nyújtott.
Nagy szeretettel adtuk át szeptember 20-án, hétfőn reggel a 7. B,
9. A és 9. C/D osztályokba járó diákoknak a gólyatáblákat, melyeket az
avatásig viselniük kellett. Gólyáink
igyekeztek megfelelni az elvárásoknak, és nemcsak nyakukban hordták
tábláikat, de aláírásokkal és dekorációval is díszítették azokat.
A kampány a 12. B osztály keddi napjával indult, majd szerdán

az A-sok programjaival folytatódott. Mindkét osztály igyekezett a
gimnazistáknak lehetőséget biztosítani a szórakozásra. A végzősök
kampányfilmjeinek levetítése, ill. a
diákigazgató-jelöltek (Bagoly Lilla – 12/A, Rusznák Patrik – 12/B)
kampánybeszédeinek
elhangzása
mellett a diákok láthattak őrző-védő kutyás bemutatót, homokfutót,
zenés-táncos programot, fotózkodhattak, dobálhattak célba, részt vehettek tombolasorsoláson értékes
nyereményekért. A szünetekben
teaház működött a városi Connect
Ifjúsági Centrum támogatásával,
ahol a tanulásban elfáradt fiatalok a
különböző teák mellett kávét, forró
csokit és cappuccinot fogyaszthattak

finomabbnál finomabb sütemények
társaságában.
A csütörtöki gólyaavatást megelőzően lett kihirdetve, hogy a 12/A
jelöltje, Bagoly Lilla nyerte meg a
választást. A délután nagyon jó hangulatban telt, a játékos feladatokat
követően a gólyák esküt tettek a végzősöknek, mely ígéretükkel iskolánk
teljes jogú tagjaivá váltak. Ezt követően a DÖK jóvoltából mindenki
süteményt ehetett.
A sok teendőn túl, vidám napokat
tudhatunk magunk mögött, melyek
többek között arra tanítottak bennünket, hogy figyeljünk egymásra és
segítsük egymást. Együtt bármilyen
feladat könnyebb és szórakoztatóbb.
(12. A osztály diákjai)

Eperjes Károly előadásán jártunk
A Békési Városvédő és Szépítő
Egyesület és a Családért Alapítvány
ünnepi megemlékezésre hívta a
tisztelt érdeklődőket Széchenyi István születésének 230. évfordulója
alkalmából, valamint, hogy Békés
városa 1861-ben - hazánkban az
első települések között - Széchenyi
Istvánról közterületet nevezett el.
Szeptember 24-én a SZKIRG felső
tagozatos és középiskolás diákjai
is részt vettek a megemlékezésen a
Békési Galériában, amelyet Eperjes

Károly, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész tartott, aki Széchenyi Istvánt alakította a Hídember
című filmben. A művész úr felidézte
a reformkori politikus munkásságának legjelentősebb tetteit, beszélt
halálának körülményeiről, emlékeztetett bennünket a Széchenyi család
jelmondatára: „Ha Isten velünk, ki
ellenünk?”
Beinschrodtné
Kecskeméti Krisztina,
osztályfőnök
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Háy János Békésen
A Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár szervezésében városunkba
látogatott 2021. szeptember 22-én a
magyar kortárs irodalom egyik legjelentősebb képviselője, Háy János.
Az élményekben gazdag előadáson
intézményünk 11.B osztályos tanulói is részt vettek. Az író-olvasó
találkozó középpontjában a szerző

legújabb műve, a „Mamikám” bemutatása állt, amely az irodalomkritikusok szerint is egyedinek számít
témáját és narratíváját tekintve a magyar kortárs irodalomban.
A számos irodalmi díjjal kitüntetett író-költő a kötetlen beszélgetés
során iskolánk 11. B osztályos tanulóinak kérésére megosztotta vélemé-

nyét a kötelező olvasmányokkal és
az iskolai irodalom oktatással kapcsolatban. Ezzel a témával a „Kik
vagytok ti? Kötelező magyar irodalom” című könyvében korábban
részletesen foglalkozott.
Háy János 1960-ban született Vámosmikolán. Felsőfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen
végezte, orosz-történelem szakon
diplomázott. A tanári pályát néhány
év tanítás után elhagyta, az 1990-es
évek elejétől szerkesztőként, majd
íróként és költőként tevékenykedett.
Művei a legolvasottabb kortárs művek közé tartóznak, irodalmi munkássága iránti érdeklődést mutatja az
is, hogy könyvei a városi könyvtárban csak előjegyzés után kölcsönözhetőek. Legismertebb művei a „Xanadu”, „A bogyósgyümölcskertész
fia”, „Házasságon innen és túl” és
„A cégvezető”
D. Nagyné Kecskeméti Nóra,
osztályfőnök

Rendhagyó osztályfőnöki óra
a Dogland Segítőkutya Alapítvánnyal
Szeptember második hetében a
SZKIRG 9.A osztálya rendhagyó
osztályfőnöki órán, játékos foglalkozáson vett részt.
Szeptember második hetében a
SZKIRG 9.A osztálya rendhagyó
osztályfőnöki órán, játékos foglalkozáson vett részt, amelyet a segítőkutyákat kiképző Dogland Segítőkutya
Alapítvány négy munkatársa tartott:
Pálfi Péter és Szabóné Hégely Ágnes,
az Alapítvány munkatársai, valamint
Maja és Viktor, a két segítőkutya.
A szervezet célja a fogyatékkal élő
személyek segítése és életük szebbé
tétele, az ép, óvodás és iskolás gyer-

mekek fejlesztése, továbbá az, hogy
elősegítsék sérült embertársaink elfogadását, megértését. Az interaktív
foglalkozáson megismerkedhettünk
a segítőkutyák munkájával, megtudhattuk, hogy a fogyatékkal élők min-

dennapi élethelyzeteiben mekkora
segítséget jelenthetnek a négylábúak. Bízunk benne, hogy az érzékenyítő órának köszönhetően a diákok
még megértőbbek lesznek embertársaikkal, és tudatosult bennük, hogy a
fogyatékkal élőknek nem sajnálatra
van szükségük, hanem olyan emberekre, akik tudják kezelni a helyzetet, és nem ismeretlen számukra a
segítségnyújtás fogalma, nem félnek
odamenni egy fogyatékossággal élő
emberhez. Köszönjük az Alapítvány
munkatársainak a lehetőséget.
Beinschrodtné Kecskeméti
Krisztina, 9. A osztályfőnöke
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Fizika vetélkedő (1. forduló)
2021. november 16.
Iskolánk több tanulója is részt vett a Varázstorony Vetélkedő első fordulóján Egerben. Az Eszterházy Károly
Egyetem épületébe érkezve mindjárt ámulatba ejtett bennünket a gyönyörű épület és a hatalmas belső terek látványa. Végigsétáltunk a jobb szárny hosszú folyosóján, így
jutva el a 18. század második felében épült Csillagdához.
A fogadóterembe érkezve mindjárt érdekes fizikai törvényszerűségeket szemléltető modelleket próbálhattunk
ki, melyek bemutatták a periszkóp és a zsilip működését.
Ezután megtekintettük a Hell Miksa csillagászati
múzeumot, mely 1776-ban kezdte meg működését. A
csillagásztorony, az akkori Kelet Európa egyik legjobban felszerelt csillagvizsgálója volt. Eszközei a kor legkiválóbb csillagászati mérőeszközeit voltak, melyeket az
építtető Eszterházy Károly püspök kérésére Hell Miksa
– magyar származású bécsi királyi csillagász – szerzett
be, a legjobb bécsi és londoni távcsőépítő műhelyekből.
Egy kis lépcsőzést követően csodálatos panoráma tárult elénk. A belváros utcaszintjénél 44 méterrel magasabban elhelyezkedő Panoráma Terasz Eger városának
legmagasabb látogatható kilátója, ahol megszemlélhettük az egész barokk belvárost.
Mindannyiunk számára meglepő élmény volt a
CAMERA OBSCURA panoráma kivetítő berendezés.
Az egyszerű optikai eszköz egy hatalmas méretű fényképezőgép, amely besötétített szobában vetíti ki az általa
létesített mozgóképet egy fehér asztallapra, így azon látni, hogy abban a pillanatban mi is történik a város valamely adott pontján. Az ötletes technikai eszköz kisebb

és hordozható változatát a rajz-és festőművészetben a
pontos perspektíva felvázolásának segédleteként ma is
alkalmazzák. Virágkorát a 18 században élte, amikor a

tengerpartokon turisták százai szórakoztatására használták. Az egri Sötétkamra a kontinens legrégebbi működőképes panoráma kivetítő berendezése. Hell Miksa bécsi
csillagász a város lakosságának, valamint a püspök vendégeinek szórakoztatására tervezte. Segítségével a város
nevezetességeit ismerhettük meg madártávlatból.

Az egész nap fénypontja azonban a Varázsterem volt,
melynek interaktív eszközei a fizikai jelenségek megértését „kézzelfogható” módon tárták szemünk elé. A gyerekek saját maguk által elvégezhető kísérleteken keresztül ismerkedhettek meg alapvető fizikai jelenségekkel,
játékos módon tapasztalhatták meg a tudományos törvényszerűségeket. A kísérletek sora a mechanikaitól az
optikai eszközökön keresztül az elektromágneses érdekességekig terjedt. Működtetésük élményt okozott nem
csak a diákoknak, hanem még nekünk, tanároknak is.
A Planetárium vetítőberendezés segítségével a csillagos eget, a Naprendszer bolygóit és azok mozgását láthattuk. A 6 méter átmérőjű félgömbhéj-szerkezet belső,
közel 57 négyzetméteres vetítőfelületén az éjszakai csillagos égbolt valósághű képmása jelent meg. A műsorok
az iskolai fizika- és földrajz tantervekben szereplő csillagászattal kapcsolatos tananyagokat rendkívül látványos
formában közvetítették.
A sok élmény követően tettünk egy rövid sétát Eger
belvárosában, ahol közelről is megtekinthettük a toronyból már látott történelmi épületeket.
Hálás köszönetünket fejezzük ki iskolánknak, amiért
lehetővé tette ezt a csodálatos és élménydús kirándulást,
mely a fizika verseny első, bevezető fordulója is volt
egyben.
Kísérő tanárok: Pappné Somlyai Csilla, Varga Zsolt
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Sportsikerek a Gimiben
A 11. B osztályos Balogh Ágnes
Kira ismét győzedelmeskedett és
városi elismerést kapott.

tően a 2. helyen végzett a junior válogatott Balogh Ágnes Kira, amel�lyel sporttörténelmet írtak, hiszen

2021. november 3-án Budapesten I. osztályú felnőtt női és ifjúsági
ranglistaversenyt rendeztek asztaliteniszezőknek. A viadalon a felnőtteknél iskolánk tanulója a 17 éves
Balogh Ágnes Kira, a Békési TEAM
versenyzője diadalmaskodott. Kira a
fináléban 4:0-ra győzött.
Az országos ranglistaverseny női
páros versenyszámában pedig az előkelő 3. helyet szerezte meg versenyzőtársával, Dari Helgával.
2021. október 23-án Békés Város
Képviselő-testülete a 2020. évben
nyújtott kiemelkedő sportteljesítményéért „Az Év Békési Sportolója”
címet adományozta Kirának.
A Békési TE 2020-2021-es hazai
asztalitenisz nemzeti csapatbajnokság Délkeleti Csoportjában a női
csapatban az NB1-es rájátszást köve-

feljutottak az Extraligába. Balogh
Ágnes Kira több mint 95 százalékos teljesítményt ért el, ezzel az élen
végzett holtversenyben a soltvadkerti Ambrus Beátával. A Nemzetközi
Asztalitenisz Szövetség ranglistáján
az U17-es korcsoportban Kira az
560. helyen áll. A felnőtt országos
női ranglista 15. helyén, az ifjúsági
országos ranglistán pedig 5. helyezett.
Edzője: Balogh József
GRATULÁLUNK
A SZKIRG súlyemelője, Nagy
Zsolt 9. A osztályos tanuló újabb
sikerekkel büszkélkedhet.
Zsolt kiemelkedő versenyeredményei: A Biharnagybajomban
megrendezett Juhász Sándor emlékversenyen (09. 18.) szakításban

és lökésben 1. helyezést ért el. A
Szombathelyen megrendezett Junior Országos Bajnokságon (10. 17.)
szakításban a 3. helyen végzett, és
ezzel az eredménnyel megjavította
az országos serdülő csúcsot, lökésben szintén a harmadik helyen zárta
a bajnokságot. Edzője: Balog János
Diákolimpia megyei döntő II. helyezés fiú kézilabdában
2021. november 4-én Békésen került sor a Diákolimpia V-VI. korcsoportos, fiú kézilabda megyei döntőre.
A két naposra tervezett versenyt végül egy napba sűrítették bele a szervezők az egyik békéscsabai iskola
visszalépése miatt.
Résztvevő iskolák: Békéscsabai
Belvárosi Általános iskola és Gimnázium, Békéscsabai SZC Széchenyi
István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium,
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium, Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és
Kollégium, Békés.
Iskolánk csapata az első mérkőzést
a Belvárosi suli ellen nyerte meg,
majd a második mérkőzésen a „Közgé” csapata ellen győzedelmeskedett. A harmadik mérkőzés számított
a legizgalmasabbak, a fiúk tudták, ez
lesz a legszorosabb meccs. Az egész
mérkőzés alatt fej-fej mellett haladt a
két csapat, mely döntetlen eredmén�nyel zárult. Mivel az orosháziaknak
összesítésben több dobott góljuk
volt, így jobb gólkülönbséggel ők
lettek a nap győztesei, iskolánk csapat a 2. helyen jutott tovább a területi
döntőbe. Gratulálunk!
A csapat tagjai: Birgés Dávid Zsolt,
Braun József, Dobrai Dávid, Fábián
Gábor, Fazekas Levente Nimród, Fekete Benjámin, Halasi Erik, Kovács
Rajmund, Lakatos Soma, Petrus Levente, Rácz Nataniel, Rusznák Patrik, Szöllősi Marcell, Vigh Gergő.
Testnevelő, edző: Cifra Tibor
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Gombavató a Refiben
2021. november 26-án került sor
a Szegedi Kis István Református
Gimnázium, Technikum, Általános Iskola Óvoda és Kollégium 12.

követően az osztályfőnökök tartottak a jelenlévőknek rövid múltba és
jövőbe tekintést.
Az est második részében a kul-

és a helyest átadni. Az elmaradhatatlan keringők mellett, könnyűzenei
táncműsorokkal és zenés, lírai műsorszámokkal örvendeztették meg a

évfolyamos tanulóinak gombavató
ünnepségére. A két végzős osztály
szeptembertől kezdve gyakorolta a
rendezvény műsorát adó programokat. A járványhelyzet alapjában határozta meg mind a felkészülés, mind
a szervezés bizonyos momentumait;
így Damoklész kardjaként lebegett
az egész program felett a megtarthatóság kérdése, a megrendezés során
pedig igyekezett az iskola minden
lehetséges módon minimálisra csökkenteni a fertőzésveszélyt (védettségi igazolvány, maszkhasználat,
csökkentett vendégszám). Az est
a hagyományoknak megfelelően a
végzősök gombtűzésével vette kezdetét, ezt követően az osztályfőnökök (Vargáné Tuska Anita 12. A és
Köteles Zoltán 12. B) is megkapták
gombjaikat. A megjelenteket városunk polgármestere, Kálmán Tibor
köszöntötte, majd a 11. évfolyam
nevében Nagy Adrián búcsúzott. Ezt

turált szórakozásé, szórakoztatásé
volt a főszerep. A végzős tanulók
egy-egy szál virággal köszönték
meg szüleiknek és tanáraiknak, hogy
igyekeztek - a Szegediben és az élet
iskolájában - mindig a jót, a szépet

végzősök a vendégeiket. A programot egy közös dal zárta, melyet a fiatalok már a feszültségtől mentesen,
teljesen felszabadultan, mosolygós
arccal énekeltek.
Köteles Zoltán, osztályfőnök

