Félévzáró istentiszteletünk
I.
Intézményünk első féléves programjainak és versenyeredményeinek
összefoglalása

Január 21-én, vasárnap 10.00 órától félévzáró istentiszteletünkön Szabó Gábor
nagytiszteletű úr szolgált igehirdetéssel templomunkban. A nemzeti gyásznapon egy perces
néma felállással megemlékeztünk az olaszországi buszbaleset áldozatairól. Meghallgattuk a
Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom küldöttjeinek gitárkísérettel énekelt köszöntését,
majd Vas János Zoltán igazgató úr alább közölt beszéde hangzott el:

Áldás, békesség!
Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda
nevében!
Köszönöm Szabó Gábor Nagytiszteletű Úrnak az igei szolgálatot, Dr. Dávid Istvánnak
az orgona szolgálatot.
Engedjék meg, hogy beszámoljak a 2016/17-es tanév I. félévének fontosabb eseményeiről
és eredményeiről!

Augusztus 30-án ünnepi tanévnyitó istentiszteletünkön a tanévnyitó műsort
óvodásaink adták elő nagy sikerrel.
Az első tanítási napra a hittan munkaközösség csendesnapot szervezett.
Akadályversenyen bizonyították a csapatok felkészültségüket és ügyességüket. A verseny
különlegessége volt, hogy a legtöbb csapatban az alsós és felsős gyerekek együttműködve
küzdöttek, a nagyok segítették a kicsiket.
Szeptember 6-án közel 40 diák érkezett Nagykőrösre testvérvárosunkból, a
németországi Espelkampból. Sok-sok élménydús programban vettünk részt testvériskolánk
diákjaival és tanáraival. Reményeink szerint a következő tanév elején mi utazunk
Espelkampba.
A szívünk világnapja alkalmából szeptember 26-30-ig egy teljes tanítási hetet az
egészséges életmódra nevelésnek szenteltük a Szülői Tanácsnak köszönhetően. A
programsorozaton részt vettek, aktív jelenlétükkel segítettek a Rendőrség, a Tűzoltóság, a
Vöröskereszt és a különböző egészségügyi szakszolgálatok és sportszervezetek képviselői. Az
egészséges életmód jellemzőinek élményszerű, gyakorlati-tapasztalati elsajátítása színes

előadásokkal egészült ki. Minden korosztály a saját tudásszintjének megfelelő elméleti
oktatásban részesült. Az Egészséghét szép példája volt a szülők és nevelők összefogásának.
Október elsején, a zene világnapján megrendezett műsorban óvodásaink énekeltek
különféle hangszerek kíséretével. Némelyiket maguk készítették. A gyermekek zene iránti
fogékonyságát rendszeres zeneóvodai foglalkozás keretében alapozza meg intézményünk,
ezen kívül óvodásaink is részt vesznek a Mesélő dallamok programsorozatban. A zenein
kívül a hetenként megtartott foglalkozások a következők óvodánkban: játékos angol, sakk,
gyógytestnevelés, alapozó terápia, pedagógiai fejlesztések és református hittan.
Október eleje óta minden szerdán 16.30-tól összesen 80 nagycsoportos óvodást
fogadunk iskola - előkészítő foglalkozásainkon a Losonczi utcai épületünkben. Novembertől a
programsorozat része lett az idegen nyelv és az úszás oktatás előkészítése is. A téli szünet
után már az informatika termünk számítógépein is próbálkozhatnak a gyerekek
számítástechnika foglalkozás keretében. Suliváró foglakozásainkat folyamatosan tarjuk
egészen a beiratkozásig. A kedves szülők, hozzátartozók honlapunkon tájékozódhatnak az
alkalmakról.
Októberben alsós és felsős diákönkormányzataink papírgyűjtést és szüreti bált is
szerveztek. Mindkét program nagyon sikeres volt. A papírgyűjtés bevétele az osztályok
költségvetését gazdagította, a szüreti bálon befolyt összeg pedig majd a ballagtatás költségeit
fedezi. Ezúton köszönjük a szülőknek, hogy a diákönkormányzat mindkét programját
támogatták munkájukkal, adományaikkal.
Október második felében kellemes jótékonysági óvodavacsorán vettek részt szülők és
nevelők. Az autómentes napon kerékpárral tanultak közlekedni óvodásaink, ugyanebben a
hónapban a 2/c osztály őszi műsorral örvendeztette meg őket.
Az elsősök iskolapolgárrá fogadására október 28-án került sor ünnepi istentisztelet
keretében templomunkban. Avatandó tanulóink fogadalomtétele után 69 elsős és 14 újonnan
érkezett tanuló fehér inggallérja alá kötötték ötödikeseink iskolánk nyakkendőjét. A
gyermekek iskolapolgárrá fogadása után új kollégáink fogadalomtétele következett.
Novemberben immár sokadik alkalommal szervezett óvodánk papírgyűjtést. A lelkes
szülők a gyerekekkel együtt több mint 4 tonna újságpapírt gyűjtöttek. Nagyon köszönjük!
A Katica csoport részt vett a Petőfi Iskola sportnapján. A magyar nyelv napját az óvónők
előadása tette emlékezetessé.
Decemberben a Szegedi Látványszínház előadását láthatták óvodásaink A Mikulás
kabalája címmel, és részt vettek a Városi Mikulás Ünnepségen is iskolánk alsós tanulóival
együtt.
Adventben iskolai osztályaink és óvodás csoportjaink ünnepváró délutáni
foglalkozásokon készítettek mézeskalácsot, karácsonyi díszeket nevelőikkel és szüleikkel
együtt. Több osztály betlehemes játék bemutatásával is megörvendeztette a szülőket.
December 9-én a Napraforgók Játszóház szolgált nálunk adventi műsorral.
Advent első hetében a hétfő reggeli áhítatot a 2. b és 2. c tanulóinak műsora tette
meghittebbé. A második gyertyagyújtáskor a 3. b osztályosok szerepeltek templomunkban.

Szép műsorukat gyülekezetünk előtt is bemutatták december 9-én, pénteken, a második
adventi estén. A harmadik héten felsős versmondók és énekesek fellépésének örvendhettünk.
A negyedik gyertya meggyújtását a katolikus hittanosok tették emlékezetessé verses, zenés
összeállításukkal. December 16-án, gyülekezetünk negyedik adventi estjén óvodásaink léptek
fel a gyülekezeti házban, Ovis Betlehemest adtak elő. Advent utolsó vasárnapján énekkarunk
szolgált gyülekezetünk vasárnapi istentiszteletén. December 21-én, az utolsó tanítási napon
hetedikeseink Betlehemes Pásztorjátékot mutattak be főépületünk udvarán óvodásaink és
iskolásaink számára egyaránt. A produkcióban élő állatok is szerepeltek a téli szünetre
felszabadultan hazakészülő közösségeink nagy derültségére.
Cipős doboz akciónknak köszönhetően 20 gyermeknek tudtunk karácsonyi ajándékot
adni. Ezúton is köszönjük a kedves szülőknek az adományokat.
A félév során megjelent diákújságunk első és második száma. Az újságban megjelenő
tartalmakat könyvtári tehetséggondozó foglalkozások keretében diákjaink készítik. Ezúton
köszönjük Fehérné, Szűcs Ildikó kedves szülőnek a nyomdai szerkesztésben vállalt munkáját.
A nyomtatási költségek fedezésére örömmel fogadjuk hozzátartozók és cégek támogatását.

Versenyeredményeink:
A ceglédi Benedek Elek kistérségi szövegértő versenyen Király Anna (4.b) ötödik,
Fehér Nóra negyedik helyezést ért el. Felkészítőjük Bélteki Lajosné és Csengődi-Sánta
Benita.
Ismét elnyertük a tiszakécskei Mesemondó, Meseíró, Szépíró, Kézműves Találkozón
„A legeredményesebb iskola” díját.
Versenyzőink az alábbi minősítéseket érték el:
Mesemondók:
Papp Nándor 1.c – bronz
Budai Tamara 2.a – ezüst
Bacsó Gergely 4.b – ezüst
Malicskó Lilla 5.b – arany
Bányai Barnabás 6.a – arany
Meseírók:
Ferenczi Éva 3.c – ezüst
Király Kamilla 4.a – ezüst
Szabó Anna Júlia 5.a – ezüst

Szépíró:
Kis Boglárka 5.b – ezüst

Felkészítők: Tormáné Zöldi Szilvia, Hegedűs Mihályné, Csengődi-Sánta Benita,
Tóthné Patonai Csilla, Bélteki Lajosné, Bársonyné Németh Anikó, Torma Szilvia.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által megrendezett „Anyanyelvi Őrjárat”
Versenyre iskolánk két 7. b osztályos csapattal nevezett, és az alábbi eredményt érték el a
gyerekek: Fehér Dóra, Dobos Luca, Botocska Gréta 1. helyezés nyert. Felkészítő Mikó
Péterné.
Tanulóink szép eredményekkel tértek haza a 21. Országos Zsoltáréneklő Versenyről.
Helyezéseink:
Matuska Viola Villő 3.b
Szakál Cintia 4.c
Zombori Flóra 5.b
Kesztyűs Kíra 5.b
Fehér Dóra 7.b
Radics Bernadett 8.c

Ezüst minősítés
Ezüst minősítés
Ezüst minősítés
Ezüst minősítés
Arany minősítés
Arany minősítés

Felkészítő tanáruk: F. Hegedűsné Particska Ágota
A Törökbálinton rendezett B33 Diákolimpián három kosárcsapatunkból
nyolcadikosaink a 2. helyen végeztek. A csapat tagjai: Kakulya Sándor, Kudri Gergő, Méhesi
Ákos, Zagyi Attila. A hetedikesek közül Filep Áron, Kocsis Attila, Márton Máté, Szécsény
Erhard csapata bejutott a legjobb nyolc közé. Felkészítőjük Bányai Viktor.
A Kossuth Lajos Általános Iskola által szervezett Városkörzeti Német és Angol Nyelvi
Versenyen az 5-6. osztályos korcsoportban 1. helyezést nyert iskolánk csapata: Bányai
Barnabás, Fakan Lilien, Pácsa Henrietta és Szarka Noémi. A 7-8.osztályos korcsoportban
szintén 1. helyezettek lettünk német nyelvből. A csapat tagjai Kovács Orsolya, Smith Daisy,
Fehér Dóra és Lengyel Dorka. Felkészítőjük Nagy Andrea, Kis Titanilla. Az angol nyelvi
vetélkedőn Dobos Luca 5. helyen végzett. Felkészítője Zana Zsuzsanna. Az 5. és 6. évfolyam
csoportos versenyén Zombori Flóra, Malicskó Lilla, Tarczali Csenge, Kis Boglárka 5.b
osztályos csapata 2. helyezést nyert és egy különdíjat is kapott. Felkészítőjük Técsi Szilvia. A
7. és 8. osztályos korcsoportban Fehér Dorka, Kajári Boglárka, Fritschek Nóra, Nagy Enikő
8.c osztályos csapata I. helyezést nyert különdíjjal együtt. Felkészítőjük Zana Zsuzsanna.
A kiskunfélegyházi Szent Benedek Gimnázium Területi Német Versenyén negyedikek
lettünk 29 csapatból. Versenyzőink: Lengyel Dorka, Kis Bence, Smith Daisy, Kovács
Orsolya, Fehér Dóra. Felkészítőjük Nagy Andrea.
A kunhegyesi Szavaló és Zsoltáréneklő Versenyen az alábbi eredményeink születtek:
Szavalók: Budai Tamara 2.a 1. helyezés

Bíró Emese 6.b

különdíj

Fehér Dóra 7.b

különdíj

Dicséreténeklők:
Boros Gitta 8.c

3. helyezett

Zombori Flóra 5.b 2. helyezett
Nagy Jázmin 6.a

különdíj

Felkészítőik: Tóthné Patonai Csilla, Hegedűs Mihályné, F. Hegedűsné Particska Ágota
A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium által szervezett Kistérségi Angol Verseny szóbeli
döntőjébe jutott Kovács Dávid Attila (8.a). Felkészítő tanára Dr. Técsi Szilvia.
Az Országos ON-Lion Angol Nyelvi Versenyen Debreczeni Szilvia tanítványa, Király
Anna 4.b osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
A nyársapáti Kistérségi Versmondó Versenyről tanulóink az alábbi elismerésekkel
tértek haza:
1-2. évfolyam – Papp Nándor

– 1. helyezés

3-4. évfolyam – Bacsó Gergely – 2. helyezés
4-6. évfolyam – Bányai Barnabás – 1. helyezés
7-8. évfolyam – Tarczali Réka
Smith Daisy

– 1. helyezés
– különdíj

Bacsó Gergely (4.b) Budapesten a Tanítók Egyesülete által rendezett XI. Országos
Versmondó Versenyen is 2. helyezést nyert.
Szavalóinkat Tormáné Zöldi Szilvia, Csengődi-Sánta Benita, Tóthné Patonai Csilla
készítette fel.
A Bonduelle Kft. által meghirdetett rajzpályázatra 20 tanuló nevezett iskolánkból.
Mindegyik diákunk jutalomban részesült, öt gyermek pedig megkülönböztető elismerést is
kapott:
1. helyezés – Dér Dóra Csenge (2.c)
2. helyezés – Sóber Barbara (2.a)
3. helyezés- Pesti Laura (2.b)
Különdíj: Bárány Gergő és Pesti Lilla (5.a)
A kecskeméti Református Gimnázium Text-Puzzle Német Nyelvi Versenyén a 7. osztályos
korcsoportban az alábbi eredményeink születtek:

-

Smith Daisy (7.b) – 3. helyezés
Kovács Orsolya (7.b) – 4. helyezés

Nagy Andrea készítette fel őket.
Kajári Boglárka (8.c) és Kovács Dávid Attila (8.a) a Jane Haining országos Angol
Nyelvi Emlékverseny szóbeli döntőjébe jutott a sikeres írásbeli forduló után. Felkészítőjük
Zana Zsuzsanna, dr. Técsi Szilvia.
Tanulóink eredményei a Megyei Asztalitenisz Diákolimpián:
különböző korcsoportok egyéni versenyzői:
-

Sipos Márk
– 1. helyezés
Németh Sára
– 2. helyezés
Faragó Csillag Virág – 3. helyezés
Bíró Martin
– 5. helyezés

különböző korcsoportok csapatversenyzői:
-

Faragó Csillag Virág, Tóth Hanga Katalin, Malicskó Lilla – 1. helyezés
Sipos Márk, Bíró Martin, Sárvári Bence
– 1. helyezés
Németh Sára, Novák Mária, Bíró Emese
– 4. helyezés

Az első helyezettek bejutottak az országos döntőbe: a 8 versenyszámból összesen öten más
iskolák két sportolójával együtt. Ez megyei szinten kiemelkedő eredmény.
Felkészítőjük Iván Istvánné PDSE elnök és testnevelő tanár.
Minden versenyzőnknek és felkészítő tanáraiknak szívből gratulálunk.
Úgy gondolom programokban és eredményekben gazdag félévért adhatunk hálát a mai napon.
Engedjék meg, hogy a Magyar Kultúra napja és Arany János születésének 200. évfordulója
alkalmából az ő soraival zárjam félévi beszámolómat:
„Bölcs Isten az, ki rendel;
Az ember tiszte, hogy legyen
Békében, harcban ember.
Méltó képmása istennek,
S polgára a hazának,
Válassza ott, válassza itt
A jobbik részt magának.”
(Arany János: Gondolatok a békekongresszus felől)

