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„Karácsonykor az ember mindig  
hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, 
hanem az egész világ, az emberiség, 
amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, 

mert nem lehet a csoda nélkül élni.” 
           Márai Sándor 

ADVENTI ÉNEKLÉS 

A karácsonyt megelőző négy hét advent időszaka, december 24-ig, szentestéig tart. 

A szó latin eredetű, „adventus Domini”, „az Úr eljövetele” kifejezésből származik. Ad-

vent második vasárnapján, a város koszorújának meggyújtásán iskolánk tanári kórusa is 

énekelt. A karácsonyi dallamokat az adventi vásáron is hallhatták az érdeklődők, a tanári 

kórus mellett a gyermekkórus és a csengettyűsök is felléptek.  



EMLÉKVERSENY 

A Horváth Mihály Gimnáziumban ismét megrendezésre került a Horváth Mihály Em-

lékverseny. A 7. és 8. évfolyam tanulói számára meghirdetett verseny eredményhirde-

tésre azonban a vírushelyzet miatt már nem kerülhetett sor. Az eredményeket és az 

ajándékokat lezárt borítékban kapták meg a helyezettek.  

EREDMÉNYEINK: ANGOL NYELV: Vígh-Molnár Rudolf (7.b) 3. hely (Felk.: Komáromy István); 

Harkai Csanád (7.b) 4. hely; Fülöp Dorina (8.b) 1. hely (Felk.: Putnoki-Nagy Ágnes). NÉ-

MET NYELV: György Nimród András (7.b) 2. hely; Harkai Csanád 3. hely; Simon Alma 

(8.a) 2. hely (Felk.: Dimákné Sebők Veronika). MAGYAR IRODALOM – SZÖVEGÉRTÉS: Szalai 

Sára (8.b) 2. hely (Felk.: Karikó-Tóthné Puskás Gabriella); Törőcsik Laura (7.b) 3. hely 

(Felk.: Vanó Éva). MATEMATIKA: Losonczi Bence (7.b) 2. hely; Varjú Mariann (8.b) 2. hely 

(Felk.: Baráthné Stefancsik Katalin). SZERETEK GONDOLKODNI: Törőcsik Laura (7.b) 1. 

hely; Csarnó Dominika (7.a) 2. hely (Felk: Horvát József).  

 

EGYHÁZI NÉPÉNEKVERSENY 

Iskolánk kétévente rendezi meg az egyházi népénekversenyt az általános és közép-

iskolás diákok számára. A novemberi versenyre szép számban érkeztek énekesek, 24 

iskolából közel 80 versenyző, akik egyéni vagy páros formációban mutatták be a kötelező 

és a szabadon választott katolikus vagy református zsoltárokat.  

Diákjaink remek eredményeket értek el: Horváth Lili Szonja (2.a) I. hely; Kiss Emma 

(2.b) II. hely; Holman Patrik (6.a) és Nagy Bátor András (6.a) II. hely; Ponicsán Réka 

Borsika (8.b) és Varjú Mariann (8.b) I. hely. Szépen énekelt még Földi Mónika (6.a) is, 

aki helyezést most nem ért el. A versenyre Nyíri Dániel és Farkas Márta készítette fel 

a gyerekeket.  (fotó: Szentesi Gyors)  



MESEMONDÓ DÉLUTÁN 

A Szentes térségi mesemondó versenynek iskolánk adott otthont. Az alsó tagozatos 

gyerekek 1.-2. és 3.-4. osztályos korcsoportban mondták el kedvenc meséjüket. Sajnos 

a járványhelyzet miatt többen nem tudtak személyesen részt venni a programon, de a 

technikai lehetőségeknek köszönhetően, videóüzenetben mégis mesélhettek a díszte-

remben. Diákjaink közöl Budai Albert (3.a) első, Berényi Dóra (3.b) a második helyen 

végzett. Ők képviselhetik iskolánkat a megyei mesemondó versenyen, amit a Deák Ferenc 

iskolában rendeznek majd meg. A gyerekeket Molnárné Bodnár Henriett és Bucskó Mó-

nika készítette fel a versenyre.  

 

72 ÓRA 

Iskolánk kiemelt őszi programjai közé tar-

tozik az az önkéntes munka, amellyel a 72 óra 

kompromisszumok nélkül egyházi rendezvény-

hez csatlakozunk. Idén is sokrétű tevékenység-

gel gazdagították és járultak hozzá csoportja-

ink a közjó szolgálatához. Az 1.b osztály az is-

kola udvarát tette szebbé a lombtalanítással.  

A 2. évfolyam iskolánk környezetét tette 

szebbé és töltötte fel az ételdobozt, ahová rá-

szorulók járnak élelmiszer adományokért. A 3. 

évfolyam énekléssel vidámította fel a szíveket, 

de legfőképpen a konyhai dolgozókét. Az 5.a 

osztályból néhányan az iskolai Lego-készletek ellenőrzésével és rendezésével foglala-

toskodtak. A 8.b osztály szintén az ételdobozt töltötte fel nagy örömmel, amely minden 

nap segítséget nyújt a rászorulóknak.                                                      Nagypál Julianna 

 

AMIT MÁR MINDENKI VÁR  

A téli szünet december 22-től december 31-ig tart. Az utolsó tanítási nap de-

cember 17. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő). December 

20-án és 21-én igazgatói szünet lesz. Az első félév 2022. január 21-én, pénteken zárul.  

A tavaszi szünet 2022. április 14-től április 19-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap április 13.  szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 19. kedd.  



LEGO – AZ OKTATÁSBAN 

Lezárult iskolánkban a Lego-s pályázat, amely 

egy több éven át ívelő szakmai programot és 

technikai megújulást foglal magában. A Digitális 

környezet a köznevelésben a Református Egy-

házközség által fenntartott oktatási intézmé-

nyekben (EFOP-3.2.3-17-2017-00058) nevű pá-

lyázat szakmai bemutatója november 17-én volt.  

A pályázat részeként az új digitális eszközök 

mellett építőkocka-dobozok is érkeztek az isko-

lánkba, például Lego-robotok, melyek megépíté-

sével és programozásával informatikaórán, illetve 

szakkör keretében ismerkedtek 

meg a gyerekek. A robotika órákat 

Niethammer Zoltán tanár úr ve-

zette.  

A Lego-történetmesélést bár-

mely órán alkalmazni lehet, de 

Nagypál Julianna a hittanórák 

közé illesztette. Egy-egy bibliai 

történet a gyerekek keze között 

Lego-kockák segítségével elevene-

dett meg. Az elkészült munkákból 

fotó, majd rövid kisfilm is készült, 

segítve ezzel a szövegértést és 

szövegalkotást.  

 
TUDÁSTÁR  

November 18-án délelőtt a Szegedi Tudomány Egyetem Tudástárából érkezett két 

előadó, akik a felső tagozatos diákok részére természettudományos bemutató foglalko-

zásokat tartottak. Az elhalt élőlények testrészeit felismerni nem volt könnyű, bár őzbak 

agancsot szinte mindenki látott már. Érdekes volt azonban azt látni, milyen az elefánt 

zápfoga vagy a tengeri sün üres váza. Meglepő volt mikroszkóp alatt megfigyelni a rova-

rok csápjait, a lepke szárnyát vagy a kullancs potroháját. Az egyetem munkatársai sok 

érdekességet meséltek és mutattak meg a gyerekeknek.  



EGY HELY, AHOL JÁTSZVA TANULUNK 

Az életben sokszor tudjuk, hogy mit szeretnénk 

elérni, de a hozzá vezető utat nem találjuk! Már kis-

gyerekként is gyakran kerülnek szembe olyan hétköz-

napi problémákkal, amiket maguknak kell megoldaniuk; 

mint például hogyan pakoljak be a táskába úgy, hogy 

minden beleférjen?  Akiknek ez a napi rutin is nehéz-

séget jelent, azok a napi feladatokat is az átlagnál nehezebben tudják átlátni. Sokszor 

csak egy kis gondolkodással könnyen megoldhatóak ezek a helyzetek. Sokan egyáltalán 

nem, vagy csak nehezen képesek logikusan gondolkodni. Az iskola egyik EFOP pályázatá-

nak segítségével hoztuk létre a Kalózmatekot, ahol nem szokványos keretek között fej-

lesszük gyermekeink problémamegoldó gondolkodását.  

Kiscsoportos foglakozásokon, csoportbontott órák helyszíneként szolgál a terem, 

ami nem egy szokványos hely! A festett kalózhajóval, térképpel dekorált fal, számtalan 

eszköz (logikai- és mozgásfejlesztő játékok, lego készletek, feladatlapok) várják a gye-

rekeket. A tantermen kívüli világ már önmagában is motiválja a diákokat. A résztvevők a 

már megszerzett ismeretek felhasználásával oldják meg az eléjük állított helyzeteket. 

Ugyanis nem a matekórán tanult módszerekkel kell egy-egy feladatot megoldaniuk, itt a 

tudáshoz vezető út kalózokkal van kikövezve!  Minden alkalommal olyan játékélményt 

szeretnénk nyújtani, amivel a kisebbek és nagyobbak is észrevétlenül jutnak matemati-

kai sikerélményekhez.                                                                       Baranyiné Kósa Ágnes 

 

ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA  

Iskolánk már több éve bekapcsolódott a Boldogságóra prog-

ramba, amely a Jobb Veled a Világ Alapítvány és az ELTE Peda-

gógiai és Pszichológiai Karának közösen kidolgozott programja.  

Ennek során a tanév minden hónapjában egy-egy témát já-

runk körbe. Ilyen téma pl. a hála gyakorlása, megküzdési stra-

tégiák, apró örömök élvezete, a megbocsátás gyakorlása. A boldogságórákon folyamato-

san fejlesztjük a gyerekek önismeretét; támogatjuk őket abban, hogy a hétköznapi 

problémákkal sikeresebben tudjanak megküzdeni. Az órákon alkalmazott gyakorlatokkal 

segítjük pozitív életszemléletük kialakulását.  Az Örökös Boldog Iskola cím ezt a munkát 

ismeri el. Az idei tanévre szól. Jövőre az Örökös Boldog Iskola cím megtartására pályá-

zunk. Bízzunk benne, hogy sikerrel!                                                                        KTPG 



AZ ÉN GYÜLEKEZETEM  

A rajzpályázatra, amelyet gyülekezetünk október-

ben hirdetett meg, nagyon sok szép alkotás, összesen 

150 rajz és 30 kisplasztika érkezett. 3 életkori kategó-

riában lehetett pályázni, ahová a gyermekek vegyes 

technikájú rajzokkal, kis plasztikákkal neveztek. A 

zsűri presbitériumunkból álló 9 fős közössége volt. A 

képekből egy csodálatos kiállítás született, amely még 

december 3. hetéig volt megtekinthető templomunk elő-

terében. A nyertesek könyvjutalomban részesültek.  

AZ EREDMÉNYEK: 1-2-3. osztályosok: 1. Szénási Sára 

(2.b); 2. Csányi Luca (2.a); 3. Magyar Zsófia (2.a).  

4-5-6. osztályosok: 1. Orosz Noémi (5.b); 2. Tokaji Kata (5.b); 3. Holman Patrik (6.a). 

7-8. osztályosok: 1. Nyíri Csongor (8.a) 2. Ponicsán Borsika (8.b); 3. Risai Fanni (7.a). 

KÜLÖNDÍJ: Bottyán Boglárka (8.a) A KISPLASZTIKA díjazottja: Törőcsik Laura (7.b). 

Az adventi rajzpályázatra karácsonyi képeslapokat lehetett készíteni, a legszebbek-

ből valódi, elküldhető képeslap is készül.                                                      Varga Emília 

 

FUTSAL – DIÁKOLIMPIA  

A 4. korcsoportos városi futsal diákolimpián 6 csapat vett részt, mi Szegvár és Fá-

biánsebestyén ellen játszottunk. Kiss Bálint-Szegvár 3:2; Fábiánsebestyén-Kiss Bálint 

6:1. Csoportmásodikként kerültünk ki, így játszottunk a Klauzál csapatával. Klauzál-Kiss 

Bálint 4:1. Esélyünk volt a 3. hely megnyerésére, de el kellett hinnünk, hogy tudunk 

nyerni! Egy összeszedett, remek csapatjátékkal, szívvel-lélekkel játszott mérkőzéssel 

nyertünk a Fábián ellen 2:1-re. Hatalmas öröm volt! A 3. helyen zártunk a diákolimpián. 

A CSAPAT TAGJAI: Har-

kai Csanád (7.b), Ga-

rai Gergő (8.b), Őze 

Csanád (8.a), Borbás 

Amand (8.b), Ladányi-

Tibrik Viktor (7.a), 

Ökrös Zénó (6.a) és 

Horváth Noel László 

(6.a).                 DMSZ  



HOL LAKIK A MIKULÁS?  

Ezzel a címmel hirdetett rajzpályá-

zatot az egyik játékbolt. A gyerekek-

nek azt kellett megörökíteniük, milyen-

nek képzelik el a Mikulás otthonát, há-

zát. Iskolánk 4.a osztályát Baráth 

Enikő képviselte, aki nyertes alkotásá-

val egy mesemondós kártyajátékot 

nyert az osztályának. 

77 MESE A BIZTONSÁGRÓL 

A Szertelen-Kék Alapítvány meseíró 

pályázatot hirdetett Mesék a bizton-

ságról címmel. A zsűri a többszáz beér-

kezett munka közül választotta ki a leg-

szebbeket, köztük Baranyi Lili (6.a) 

történetét is. A gyerekek meséiből egy 

könyvet szerkesztenek, ami a várhatóan 

a jövő év elején fog majd megjelenni.  

 

 KAKAÓ A SZÍNHÁZBAN 

Nagy öröm számunkra, hogy újra megnyitotta kapuit a Tóth József Színház. Egye-

dülálló módon a városban, a teljes alsó tagozattal jelen vagyunk a gyermekbérletes elő-

adásokon. A Bóbita bérlettel részesei lehetünk a Békéscsabai Jókai Színház színészei-

nek és vendégszínészeinek kiváló előadásainak, legyen az táncszínház, mesejáték vagy 

bábelőadás, egytől-egyig színvonalas darabokat láthatunk.  

Egy rendhagyó találkozóra is hívtak bennünket. „Idd meg a reggeli kakaódat a Tóth 

József Színházban!” elnevezéssel az újonnan megnyitott intézményt szeretnék népsze-

rűsíteni a fiatalok körében. Mi, 2.a-sok is kaptunk az alkalmon és részt vettünk ezen a 

programon. Nagy élmény volt bepillantani a kulisszák mögé, felmenni a színpadra, meg-

tudni számos érdekességet a jelenlegi színház múltjáról. Mindeközben finom kakaóval 

vendégeltek meg bennünket a szervezők.                                   Szőllősi-Lukács Adrienn 



HERMELIN  

2021-ben a hermelin az év emlőse. Ebből az apropóból orszá-

gos rajzpályázatot hirdettek az alsó tagozatos gyerekek részére. 

A feladat az volt, hogy a rajzon egyszerre legyen látható a her-

melin téli fehér és nyári barna színű bundája. A Hermann Ottó 

Intézet felhívására több mint 600 pályamunka érkezett, köztük 

Hatos-Szekander Sára (3.a) festménye is, ami első helyezést ért 

el. Felkészítő tanára: Molnárné Bodnár Henriett.    
 

ADOMÁNYOK A SZERET JEGYÉBEN 

Iskolánk idén is két adventi, karácsonyi adománygyűjtő akcióban vett részt. Az egyik 

a Szeretetdoboz elnevezésű akció, amely rászoruló családok mindennapjainak megköny-

nyítését célozza egy doboznyi tartós élelmiszeradomány segítségével. Összesen 33 do-

boz telt meg. A Nyilas Misi Pakk cipősdoboz programban közel tíz éve veszünk részt. A 

cél megtölteni egy cipősdobozt mindenféle hasznos ajándékkal, édességgel. Ezeket az 

ajándékokat a kárpátaljai Szőlősgyulai Református Egyházközség kapja, ők fogják szét-

osztani a rászoruló családok között. A diákjaink 250 csomagot állítottak össze a határon 

túl élő magyar gyerekek részére. Reméljük, szebbé tudtuk tenni az ünnepet!  

 

 

Kiss Bálint Református Általános Iskola 

Szentes, Kossuth tér 2. 

Szakkört vezető szerkesztő: Vanó Éva 

Felelős kiadó: Karikó-Tóth Tibor 

megjelenik 2 havonta 500 példányban 

 

 


