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Jött őszanyó hideg széllel,    Fújtak, fújtak őszi szelek 

aranysárga vízfestékkel.    lehullottak a levelek.  

Sárgák lettek a levelek,     Ott vannak a fák alatt. 

fújtak, fújtak őszi szelek.     Látod a sok aranyat.  

                 Osváth Erzsébet 

 

HŐS BÁRKI LEHET, 

ADJ VÉRT! 
 

 

A Magyar Vöröskereszt szentesi szervezete együttműködve iskolánkkal 

véradást szervez november 7-én. Kérünk minden segíteni akarót, hozza ma-

gával személyi igazolványát, lakcím kártyáját és Taj kártyáját. A véradókat 

szerdán 14 és 17 óra között várjuk az iskolába.  

Támogatóink:   

 

 

 

 



AZ ÚJ SEGÉDLELKÉSZ 

 A nyári szünetben kezdte segédlelkipásztori munkáját Simon 

Mátyás a Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközségben. A 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem hatodéves hallgató-

jaként került a feleségével Szentesre, mind a ketten itt töltik el 

gyakorlati évüket, amely a lelkipásztori diploma megszerzésének 

egyik feltétele. 

 ― Feleségem Hortobágy mellől, Tiszacsegéről származik, én 

pedig az „alma hazájának”, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének egy 

kis falujából, Székelyből, így mindkettőnk számára ismeretlen volt 

a város. De ahogy belecsöppentünk a szentesi életbe, úgy szerettük meg egyre jobban 

az ittlétet, az itteni embereket, s friss házasként első igazi közös otthonunkká vált ― 

foglalta össze szentesi élményeit a segédlelkész.  

 Szolgálatait általában a gyülekezeti bibliaórákon, áhítatokon, s a vasárnapi isten-

tiszteleteken végzi, de ha úgy adódik, az iskolában is tart hittant.  

MEGEMLÉKEZÉSEK 

OKTÓBER 6: A nemzeti gyásznap. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leve-

rése után Aradon ezen a napon végeztek ki 13 tábornokot. Pesten gróf Batthyány Lajos 

miniszterelnök lett a bécsi bosszú áldozata. A napról az 5. osztályosok emlékeztek meg 

rádiós műsorukkal.  

OKTÓBER 23.: 62 évvel ezelőtt ezen a napon budapesti egyetemisták békés tünte-

tésre hívták társaikat. Megmozdulásukhoz hamarosan az egész város csatlakozott, 

majd a békés tüntetésből, amikor a fegyverek is eldördültek, forradalom lett. Ekkor 

vágták ki a zászlóból a diktatúra címerét, s lett az ünnep szimbóluma a lyukas zászló. A 

magyarok a szovjet diktatúra ellen lázadtak fel. Harcukat a szovjet tankok verték le 

november 4-én. Október 23-án a forradalom hőseire emlékezünk. Nemzeti ünnepünk 

eseményeit a 8.b osztály idézte meg.  

 REFORMÁCIÓ: 1531. október 31-én a németországi Wittenberg vártemplomának 

kapuján tűzte ki bűnbocsátó levelek árusításával kapcsolatos 95 tételét. Ezzel az ese-

ménnyel indította el az egyház megújítását célzó törekvéseit. Munkássága nyomán 

alakult meg a református egyház, és fordították le a Bibliát, így minden nemzet a maga 

nyelvén olvashatja a Szentírást.  



A BOLDOG ISKOLA 

Iskolánk pályázott és a napokban vehette át a Boldog Iskola 

címet, ami egy elköteleződést jelent a Boldog Iskola program be-

vezetéséhez és fenntartásához. 

A Boldog Óvoda és Iskola programot a Jobb velünk a világ ala-

pítvány indította el 2014-ben.  A program célja és küldetése a 

pozitív pszichológia eredményeire építve ötleteket és módszertani segítséget adjon az 

optimista életszemlélet, a testi-lelki jóllét, más szóval a boldogságra való képesség 

fejlesztéséhez és fenntartásához az óvodás és iskolás korosztály számára.  

A pozitív pszichológia kutatásai ugyanis azt bizonyítják, hogy a testi-lelki jóllétre 

való képességünk tanítható és fejleszthető megfelelő stratégiák alkalmazásával. Ilye-

nek az optimizmus gyakorlása, a hála és a megbocsátás kifejezése, célok kitűzése és 

elérése, a testmozgás öröme, a megküzdési stratégiák kiválasztása, az emberi kapcso-

latok ápolása, jócselekedetek alkalmazása.  

Ezeket a stratégiákat játékos feladatok segítségével tanulhatják meg a tanulók ― 

terveink szerint ― az osztályfőnöki órák keretében. A program szemléletében jól 

illeszkedik az egyházi nevelésünk alapelveihez és gyakorlatához. A program egyelőre az 

előkészítés szakaszában van, s hamarosan indul!  

 

CSÚCSON A MESEVÁR’ 

A püspökladányi Erőss Lajos Református Általános Iskolában hagyományosan szer-

veznek a 3-4. osztályosoknak országos megmérettetést a népmese napjához kapcso-

lódva. A szervezők szerint idén rekord számú pályázó csapat volt. 

A versenyre egy komplex feladatsorral, versírással, egy adott meséhez kapcsolódó 

társasjáték megszerkesztésével, létrehozásával kellett pályázni. Iskolánk 4 fős csapa-

ta bejutott a döntőbe (a legjobb 14 

csapat közé), ahol újabb megmérette-

tésen kellett részt venniük. A kiadott 

mesék feldolgozásán túl Benedek Elek 

életrajzát is jól kellett ismerniük. Az 

országos versenyen a 2. helyen végez-

tek. A Mese’Vár’ csapat tagjai: Bakai 

Lilla, Holman Patrik, Nagy Bátor, Sipos 

Adél. Felkészítőjük: Varga Emília. 



BEMUTATJUK ISKOLÁNK ÚJ TAGJAIT 

AZ ÚJ TANÍTÓ NÉNI 
Czibulya Anita a 3.b osztály új tanító nénije lett 

szeptemberben. A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 

Karán végzett, azóta tanítóként dolgozik. Mint mesélte, 

szereti a gyerekeket, ezért is választotta ezt a hivatást.  

 ― Tanítóként és most már anyukaként is látom, milyen 

nagy szükség van a szeretetünkre az iskolában, hisz itt 

töltik napjaik nagy részét a kisdiákok. Az iskolába kerül-

ve segítőkész kollégák, valamint a 3. b osztály kedves tanulói és szüleik fogadtak. 

 
AZ ÚJ ANGOLTANÁR 

 ― A tanári hivatás nálam családi örökség, mivel nagymamám és keresztanyám is tanár 

volt ― meséli magáról Putnoki-Nagy Ágnes. Első diplomámat tanítóként szereztem, 

majd elvégeztem az angol nyelv és irodalom szakot 

Szegeden. 5 évvel ezelőtt tolmács és szakfordítói 

diplomát szereztem.  

Tanított középiskolában és általános iskolában is, 

valamint katonákat készített fel katonai szaknyelv-

vizsgára. Szívéhez legközelebb azonban a gyerekek 

állnak és a játékos pedagógiai módszerek.  Az angol 

nyelv tanulása, mint tudjuk nagyon fontos, mert: 

„Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy.” 

 

 

TAVASSZAL ELMARADT – MOST MEGTARTOTTÁK  

Október közepén, egy szombaton rendezték meg a tavalyi 

tanévben elmaradt kémiaversenyt a kiskunhalasi Szilády Áron 

Református Gimnáziumban. Iskolánk jelenlegi és már elballa-

gott tanulói nagyon szép eredményeket értek el az erős me-

zőnyben. Bakai Petra (8.a) a hetedikesek között, Rácz Huba, 

aki már középiskolás, a nyolcadikosok között lett második. 

Felkészítő tanáruk: Horvát József. 



ÉVNYITÓ A MADARAKNÁL IS… 

Az első hét az iskolában igazi ráhangolódás volt az osztályunk számára. Ugyanis a 

madármentő állomás évnyitójára készülődött kis csapatunk egy kis ünnepi műsorral.  

Verseket, dalokat, körjátékokat válogattunk és tanultunk meg. Szeptember 9-én 

vasárnap délután a polgármester úr köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután adtuk elő 

vidám kis nyárbúcsúztató műsorunkat, melyhez még a madarak is „hozzászóltak” a 

háttérben. Jól esett a jutalom csoki az előadásunk végén, és az arcfestést, kézműves-

kedést is kipróbálta néhány csemeténk.              

Izbékiné Csige Hajnalka - 2. a  osztály 

 
KIEMELT BÁZISINTÉZMÉNY LETT ISKOLÁNK 

A Református Pedagógiai Intézet pályázatot hirdetett a református oktatási in-

tézmények számára azzal a céllal, hogy kiválasztásra kerüljenek azok az intézmények, 

 „amelyekben a nevelő-oktató munka során megjelennek a kor elvárásaihoz illeszkedő 

szakmai innovációk, jó gyakorlatok, amelyek követésre érdemesek a hasonló típusú 

intézmények körében, és amelyek a református társintézményeknek hozzáférhető 

módon helyet, lehetőséget nyújtanak műhelymunkák, bemutató órák és továbbképzések 

megtartására”.  

Iskolánk ebben a megmérettetésben a Kiemelt Bázisintézmény címet nyerte el, s e 

megtisztelő oklevelet szeptember 1-jén az Országos Református Tanévnyitó ünnepsé-

gen vehettük át Székesfehérváron. 



MODULHÉT 
Az idén szeptem-

berben modulhéttel 

kezdtük a tanítást.  

Az alsósok a pro-

jekthétben különböző 

témákat dolgoztak 

fel, egy-egy gondolat-

kör köré szervezték a 

foglalkozásaikat.  

 

Almáskertben jártak, betakarítottak és tartósítottak. 

Kukoricát morzsoltak, diót törtek, almát szedtek, salátát 

készítettek. Észre sem vették, de közben környezet, 

technika, történelem, ének és testnevelés óra volt! 

A felsősök különböző témák köré csoportosított órákon 

vettek részt. Volt többek között tanulásmódszertan (tér-

képismeret, tanulási technikák, prezentációkészítés), 

honismeret, elsősegély, protokoll és médiaismeret, logikai 

és önismereti játékok, mozgás, illetve kalandozás a pénz 

világában, és a Bibliában.  

A honismereti órákhoz kapcsolódóan megnyitották a 

Mesterségek utcáját. A gyerekek megismerkedhettek az ősi magyar konyha berende-

zéseivel, eszköztárával és dédszüleink étkezési szokásaival. Megtudhatták, milyen 

élelmiszertartósítási eljárásaik voltak. Hallhattak színes történeteket a disznóvágás 

hagyományairól.  

Végül készítettek 

egy nagy tepsi kukori-

camálét szilvalekvár-

ral, ami régen közked-

velt csemege volt, de 

mára már szinte tel-

jesen feledésbe me-

rült. Nagy sikere volt! 



A NÉPMESE NAPJA 

A nagy mesemondó és népmesegyűjtő Benedek Elek 1859. szeptember 30-án szüle-

tett, így születésnapja lett a magyar népmese napja. Immár hagyományként a gyer-

mekkönyvtár dolgo-

zói meseolvasásra, 

mesehallgatásra 

várták a gyerekeket. 

Rajzpályázatot is 

hirdettek, melyen 

Bodnár Hanna (3.b) 

Különdíjat vehetett 

át a Mátyás király 

juhásza című mesé-

hez készített il-

lusztrációért.  

A népmese napjához kapcsolódóan az ifjúsági házban A csodahegedű című zenés 

mesejátékot nézte meg a 2.a, a 3a, a 3.b és a 4.b osztály.  A szereplőkkel készült a 

3.b-s csoportkép.   

 

CSODÁS IRODALOMÓRA A SZÍNHÁZBAN 

A 4.a és a 4.b osztályos tanulók október 10-én a békéscsabai Jókai Színházba utaz-

tak. A Kukac Kata című musicalt néztük meg. Már az elején a csodaszép díszlet elvará-

zsolt mindenkit. A szereplők csodás hangja és ruháik nagyon szépek voltak. Sok vicce-

set is mondtak. A legjobb élmény mégis az volt, amikor az előadás végén lehetett be-

szélgetni a szereplőkkel és a 

rendezővel.  

Sok érdekes kulisszatit-

kot tudtunk meg, még a szín-

padot is kipróbálhattuk. Jó 

volt titkokat megtudni a 

színészkedésről!  

Alig várom a következő 

két előadást! 

            Csarnó Dominika (4.a)  



BALATON PARTJÁN AZ ÓZDIAKKAL 

Az elmúlt tanévben kapcsolódott be iskolánk abba a testvériskolai programba, 

melynek kertében májusban mi utazhattunk Ózdra.  

A nyáron, augusztus 13-a és 17-e között együtt táborozhattunk a Balaton partján 

az ózdi testvériskolánk jónéhány  felső tagozatos tanulójával és tanáraival. Fő progra-

munk természetesen a fürdés volt a káptalanfüredi strandon. Voltunk a veszprémi 

állatkertben, Balatonfüreden a Jókai villában, túráztunk a Káli-medencében. Láthattuk 

egy hajókirándulás alkalmával hogyan kerekedik nagy vihar a magyar tengeren. A sza-

kadó esőt Tihanyban át is élhettük. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy két iskola egy 

csapattá kovácsolódik. 

A program októberben egy viszontlátogatással folytatódott, most az ózdiak ismer-

kedtek meg a mi városunkkal, a környék nevezetességeivel.                  Nagypál Julianna 

 
AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

Az őszi szünet október 29-től november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó taní-

tási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).  

B héttel kezdünk. 

A téli szünet december 20-tól 2019. január 2-ig tart. Az utolsó tanítási nap 

december 19. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 3. (szerda).  

FOGADÓÓRA 

Iskolánk tanárai december 12-én fogadóórát tartanak. A szülők szerdán 16 órától 

érdeklődhetnek gyermekük iskolai munkájáról.   



10 ÉVES A TANÁRI KÓRUS 

2008-ban a Magyar Televízióban élőben közvetített Szentesen megrendezésre ke-

rült Országos Református Tanévnyitó kapcsán jött létre az énekkar. Az elmúlt évek-

ben rendszeresen felléptek az iskolai alkalmakon túl különböző kulturális alkalmakon: 

Vöröskeresztes Jótékonysági hangverseny, Ars Sacra zenei fesztivál, Ökumenikus 

Imahét, adventi alkalmak. Több ezer néző előtt szerepeltek az Omega együttessel, a 

felejthetetlen szentesi Omega-Oratórium koncerten.  

 

Az október 20-án 17.00 órai kezdettel a Hangversenyközpontban megrendezésre 

kerülő jubileumi koncerten a hazai és nemzetközi kórusirodalom legszebb darabjai 

csendülnek majd fel. A kórust Farkas Márta vezeti. Az előadás a Zene-Világ-Zene 

programsorozat bérleten kívüli ráadás estje. 

 

 

A ZENE VILÁGNAPJA 

Október elseje a zene világnapja. Ebből az alkalomból iskolánk apraja és nagyja a 

Kossuth téren énekelt az utca emberének. Az osztályok szeptember elején kezdték a 

felkészülést, a dalok között többszólamú és ifjúsági énekek szerepeltek, Nyíri Dániel 

tanár úr gitárral kísérte az énekszót. A Bruder 

Jakab kezdetű német népdalt a gyerekekkel együtt 

énekelték a városunkban vendégeskedő németor-

szági kórus tagjai. Az alkalmi iskolai kórus Josh 

Groban amerikai énekes dalával búcsúzott az iskola 

előtti téren összegyűlt hallgatóságtól.  



TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÓRÁK A BJG-BEN 

Október 5-én a Batsányi János Gimnáziumba látogattunk, ahol kémia és fizika órákon 

vehettünk részt. 2-2 órát töltöttünk mindkét 

foglalkozáson. A kémián 4 kísérletet végez-

tünk el. Az első kísérletben homokot és vas-

reszeléket választottunk szét. A másodikban 

homok és kálium-permanganát keverékét ol-

dottuk fel vízben. A harmadikban kálium-

permanganátot hevítettünk, amivel oxigént 

állítottunk elő. Az utolsóban jódot melegítet-

tünk, melynek során lila jódgőz keletkezett. 

Kémia óra után átmentünk fizika órára, ahol 

diagrammokat elemeztünk, majd elkészítettük 

a víz hőmérsékletéről a saját diagrammunkat. 

Érdekes ábrák jöttek ki. Nagyon jól éreztük magunkat. Máskor is szívesen elmennénk. 

                           (Bácskai Laura – Bajczár Anasztázia – Bodri Csenge – Simon Anna 7.a) 

 
CSALÁDI VASÁRNAP 

„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség 

borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt: „Legyen 

világosság”, és világos lett. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a vilá-

gosságot a sötétségtől.” – hangzott el a nagytemplomban a 8.a osztály szolgálatában.  

A „teremtés hete” 

rendezvényt min-

den év őszén ren-

dezik meg országo-

san azzal a céllal, 

hogy a keresztény 

gyülekezetek tagjai 

együtt örüljenek a 

teremtés ajándéka-

inak, a környeze-

tünknek.  

Ezt az örökséget meg is kell őriznünk a jövő nemzedéke számára!   



KÖZLEKEDÉS A GÖDÖRBEN 

Az idén szeptemberben is megrendezték az Európai mobilitási hetet a város-

ban, melynek egyik rendezvénye volt a közlekedésbiztonsági vetélkedő.  

A Gödörben megrendezett KRESZ versenyen sok iskola sok tanulója részt vett: 

például a Koszta, a Deák, a Klauzál és a mi iskolánk is. A versenyen volt akadálypályás, 

elsősegély-nyújtós, KRESZ kvízes és KRESZ pályás feladat is. Nagyon jól éreztük ma-

gunkat ezen a délelőttön, és a feladatok révén tanultunk is belőle. Csapatunk a 3. he-

lyet szerezte meg.  

A CSAPAT TAGJAI: 

Csákó-Balogh Vero-

nika (7.b), Komár 

Csaba Martin (8.b), 

Tonomár Zoltán 

(8.b), Kása Dániel 

(8.b) és a sorok 

írója: 

      Nyíri Sára (7.b).  

 

Fotó: Szentesi Gyors 

 

 

MARATON - BUDAPESTEN 

Az ókor egyik híres csatája után egy görög katona futva sietett Athénba, hogy el-

vigye a hírt, Marathón mellett legyőzték a perzsa sereget. A történet szerint, amikor 

lefutotta a több mint 40 km-t, elérve a város határát összeesett, de átadta az üzene-

tet: „győztünk”. A görög katona tiszteletére szervezik meg a világ minden pontján a 

maratoni futást, ami pontosan annyi méter, amennyire Athén és Marathón városa van 

egymástól.  

Budapesten 1984 óta rendezik meg a nemzetközi futóversenyt, az idén október  

7-én volt. Dósai Molnár Szilvia az idén a 4. maratonját futotta le, mint mesélte, élete 

legjobb futása volt ez, mert az eddigi legjobb idejével (3:10:54) a nők között az ab-

szolút 10. helyet szerezte meg. Kategóriájában a 2. helyen végzett. Mivel ez magyar 

országos amatőr bajnokság is egyben, így korosztályában 1. lett. A díjkiosztó november 

25-én Siófokon a Balaton félmaraton futás után lesz.  



SZENTES-CSONGRÁD G-ÁT FUTÁS 

Az idén szeptember 22-én rendezték meg két szomszédváros közötti átfutást, 

a g-át futást.  

Most is Szentesről indultunk Csongrádra népes csapattal, amiért az idén is elérde-

meltük a „Mocorgó” kupát, amit a legnépesebb létszámmal induló csapat nyerhet el. 24 

tanuló és Szűcs Sarolta, Saci néni állt a 7,5 km-es táv rajtjához.  

Mindenki hősiesen teljesítette ezt a rövidebb távot, sőt, néhányan dobogóra is áll-

tak remek eredményükkel!  

EREDMÉNYEINK: Pataki Lili (7.a) 1. hely; Kozák Mira (5.b) 3. hely; Őze Csanád (5.a) 1. 

hely; Szabó Denisz Nataniel (6.b) 3. hely; Komár Csaba Martin (8. b) abszolút 2. hely, 

korcsoport 1. hely; Őze Virág (7.a) abszolút 1.,  korcsoport 1. hely.  
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