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Tanévnyitó a Magvetőben
„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod,
rád ragyogott az Úr dicsősége."
(Ézs 60,1.)

Tisztelt ünneplő gyülekezet, kedves gyerekek! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket a 2010/2011-es tanév
tanévnyitó ünnepségen!
Új tanévet kezdünk. Igen, tudjuk, ez a világ rendje. Természetes, hogy mindig várakozással
tekintünk az új tanév kezdete elé. Minden hivatástudattal rendelkező pedagógus munkatársamban
ott munkál a hit, hogy újult erővel, szép tervekkel, nagy elhatározásokkal valósítsuk meg azt, amit
talán az elmúlt tanévben nem sikerült.
Iskolánk jelmondata szerint, melyet Jókai fogalmazott meg, Istennek, hazának,
tudománynak akarunk nevelni. Nevelni a ránk bízott gyermekek hitét, emberségét, tudását.
Önök megfogalmazzák az iskolával szembeni elvárásaikat, melyeket mi igyekszünk teljesíteni.
Tisztelettel és szeretettel kérem Önöket arra, hogy iskolánk elvárásait, melyet a házi rendben
megfogalmaztunk, és Önök a beiratkozáskor elfogadtak, teljesítsék és gyermekeikkel betartassák.
Aki valamilyen területen: tanulás, kultúra, sport, jelentős teljesítményre képes, annak nincs
szüksége arra, hogy értéktelen területen: feltűnő öltözködéssel, hajviselettel, piercinggel,
hangoskodással hívja fel magára a figyelmet.
A gyermeki lélek olyan, mint a szivacs, mindent magába szív, ha tiszta vízzel találkozik, azt; ha
pocsolyával találkozik, azt. Az ismert pedagógus professzor Karácsony Sándor szerint, rossz iskola
az, amely mindent megtilt. Ám még rosszabb, amelyik mindent megenged.
Báró Eötvös József szerint "Kinek senki sem parancsol, az bizonyosan magának sem fog tudni
parancsolni. Ki az életben kötelességeit csak hosszú okoskodás után, s csak akkor teljesíti, ha
azoknak megszegésére éppen semmi okot nem talál, nem fogja teljesíteni kötelességeit. Éppen ezért
szükséges, hogy a gyermek jókor megszokjék bizonyos dolgokat kötelességének tekinteni."
Bízom abban, hogy munkatársaim mindent megtesznek annak érdekében, hogy az Önök gyermekei
fizikailag és szellemileg is megfelelően fejlődjenek. A külsőleg és belsőleg is megújult Magvetőben
minden adott ehhez a munkához. A megújuláshoz semmilyen kormányzati, ill. pályázati segítséget
nem kaptunk. Az elért eredményeinkért, fejlődésünkért Istennek hálát adva nyitom meg a Magvető
Református Iskolában a 2010/11-es tanévet.
(Részlet Varga Ottó igazgató úr tanévnyitó beszédéből)

Köszöntjük az új Magvetősöket!
Sándorné Szarka Anita: Felsőfokú tanulmányait először Békéscsabán a Tessedik Sámuel Főiskola
Pedagógiai Karán végezte, ahol 2002-ben általános tanítói diplomát szerzett. 2008-ban pedig a
nyíregyházi főiskolán rajztanári képesítést kapott. 2002-ben kezdett tanítani Vésztőn a Kis Bálint
Református Általános Iskolában, ahol 2007-ig, kisfia születéséig oktatta-nevelte az elsős,
másodikos gyerekeket. Békéscsabán él családjával. Az 1. b-sek tanítójaként kezdi a tanévet.
Veres Krisztina: Gyulán született, gyülekezetünkben keresztelkedett és konfirmált. A szombathelyi
tanárképző főiskolán végzett matematika-történelem szakon. Jelenleg is tanul a Szegedi
Tudományegyetem pszichológia szakán. Nagy vágya teljesült azzal, hogy gyermekeket oktathat
református iskolában. Mindkét szakját tanítja a felső tagozatban.
Sárosiné Sárközi Andrea: Férjével és 3 gyermekével Sarkadon él. A debreceni Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző főiskolán 1999-ben végzett tanító, református hitoktató és német szakon,
illetve ember- és társadalomismeret területen. Ezután a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán
német nemzetiségi nyelvtanári szakon szerzett diplomát. Jelenleg a budapesti Károli Gáspár
Református Egyetem német mesterképzésének a hallgatója. Korábban a sarkadi általános iskolában
és óvodában tanított német nyelvet. Jelenleg a Sarkad-Belvárosi Református egyházközség
gondnoka és hitoktatója. Részmunkaidőben német nyelvet tanít a felső tagozatos diákjainknak.
Szöllősi-Cira Ferencné: Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett, a pályáján 40
évet dolgozott. Az egykori szakmunkásképzőben, majd az Erkel Ferenc Gimnáziumban, annak is az
egészségügyi szakközépiskolájában tanított. Több mint 30 évig érettségi elnök volt, és pedagógiai
szakértőként is tevékenykedett. Iskolánkban óraadóként tanít fizikát.
Szélesné Illés Krisztina: Szegeden végzett könyvtár-történelem és művelődésszervező szakon, majd
Budapesten a Kodolányi János Főiskolán angol nyelvtanári szakon. Férjével és 3 éves kislányával
Gyulán él. Angol nyelvet tanít diákjainknak.
Csukásné Kovács Katalin: Református családban született Gyulán. A Körösi Csoma Sándor
Tanítóképző Főiskolán tanítóként végzett testnevelés szakon. Gyermekkora óta űzi a tenisz
sportágat, és 18 éve oktatja is azt. Iskolánkban már 2 éve mini-tenisz foglalkozásokat vezet. 12 évet
dolgozott a gyulai Bay Zoltán Általános Iskolában tanítóként. 2 gyermeket nevel férjével.
Iskolánkban testnevelést tanít.
Nyári Rudolfné: Férjével és 3 gyermekével Méhkeréken él, ahol óvodapedagógusként,
gyermekvédelmi felelősként és fejlesztőpedagógusként dolgozott. Az ehhez szükséges diplomáit
Kaposváron és Debrecenben szerezte. Keresztyén emberként Isten szeretetére és követésére neveli
saját és a reá bízott gyermekeket. Intézményünkben a Szegedi Kis István utcai óvodában dolgozik.
Az 1.a osztály tanulói: Alb Stella, Balázs Renáta Csilla, Baráth Aletta Petra, Bodóczki Zsüliett Éva,
Gombkötő Máté, Gulyás Péter, Herdeló Csongor, Keresztesi Lili, Kostyalik Bianka, Lestyán
Ramóna, Mező János Rómeó, Nagy Kristóf, Nyári Máté Imre, Perlaki Réka, Rozek Kevin, Székács
Kristóf, Turán Simon, Varga Ábel
Az 1.b osztály tanulói: Balogh Anna Lilla, Czapp Csenge Zsófia, Genis Flóra, Győri Nándor,
Hussei - Krizsán Annabella Róza, Kocziha Eszter, Miron Noémi, Nádasdy Gergely, Perina János,
Pribék Dzsenifer, Puj Gergő, Rajeczki Szilvia, Szabó Szilárd Antal, Székács Márk, Szekeres Dániel,
Szűcs Barnabás, Turi Viktória, Varga Viktor
Felsőbb évfolyamra érkezett tanulók: Hoczopán Erika (2.b), Juhász Márk (2.b), Kesztyűs Bence
(2.b), Molnár Ákos Lajos (2.b), Fanaczán Balázs (3.a), Hodisán Karolin Laura (3.a), Nyári
Bernadett (3.a), Nyári Vivien (3.a), Szűcs Eszter (3.a), Szekeres Mónika (4.a), Varga Mercédesz
(4.a), Oláh Nóra Viktória (4.b), Turi Richárd (4.b), Buzgán Alexandra (5.b), Pojendán Döníz (5.b),
Ruzsa Eszter Aida (5.b), Sajti Réka (5.b), Molnár Károly (7.o.), Nyári Adrienn (7.o.), Papp Ágnes
(7.o.)

Hittantábor a Magvetőben
2010. június 28-tól július 2-ig ismét hittantáborban vehettek részt
a Magvető Általános Iskola és a város református hittanosai. 29
gyermek ismerkedett meg Ruth könyvével az Életreszóló döntések
címet viselő foglalkozásokon, hála a Titus Alapítvány nagylelkű
segítségének. Délutánonként kézműves foglalkozás, strand, lovaglás,
íjászat, számháború, bográcsozás és sátrazás várta a gyermekeket. A
tábor szervezésében és vezetésében az iskola és a gyülekezet tanárai,
hittanoktatói voltak segítségünkre, a finom falatokat pedig a Patrióta
étteremben élveztük. Ismét gazdagodtunk testben és lélekben, illetve
megtapasztalhattuk gyermekek és szülők segítségét, testvéri
közösségét is! Hála ezért Istennek! Csüllög Ferenc hitoktató
********************************************************************************

Találkozás a világbajnokkal
Még el sem kezdődött a XXX. Budapesti Úszó Európa Bajnokság a Margitszigeten, már érezni lehetett, hogy valami nagy
dolog fog történni. Történt is!
Például az, hogy én is készültem az Eb-re. Persze nem úszóként, hanem önkéntes segítőként. Titokban arra is készültem,
hogy találkozhatok majd azzal az úszóval, aki a kedvencem.
Mindenekelőtt talán az fontosabb, hogy az egy hét leforgása alatt Európa legjobb úszóinak óriási küzdelmében magyar
versenyző hatszor állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Hatszor szólalt meg a magyar Himnusz, és hatszor szorult el
szívünk, miközben a győztesnek felvont magyar zászlót lengette a szél.
Felemelő volt hetedikesként a bajnokok közelében lenni, és látni szinte minden egyes rezdülésüket, ahogyan készülnek a
nagy megmérettetésre.
Nekem, aki szeretem az úszást, és néha diákolimpiai versenyeken is elindulok, még inkább élmény voltott lenni, élőben látni,
akiket eddig csak tévében néztem.
Az egyik kedvenc úszóm, Hosszú Katinka miatt is vállaltam az önkéntes feladatot. Katinka eredményeit már régóta
követem, számomra a mostaniak közül, ő az egyik legnagyobb magyar úszó. Minden álmom volt, hogy beszélgethessek
vele arról, hogyan lett ő nagy úszó, mikor gondolt először arra, hogy világbajnok szeretne lenni. Valami ilyesféle gondolatok
kavarogtak bennem, mikor egyszer úgy hozta a sors, hogy beszélgettünk. Ekkor Katinka elmesélte, hogy hatévesen két
úszóedzés között plüss macikkal játszadozva nagyszüleinek beszélt talán először arról, hogy ő is olyan híres úszó szeretne
lenni, mint Egerszegi Krisztina. Azt is mondta, hisz a gondolat erejében. Már csak azért is, mert a többiek, akikkel úszik,
szintén sokat tesznek, hogy ők lehessenek a legjobbak. De az nem mindig elég, valami plusz is kell hozzá, ami az első helyre
röpít, - mondta meggyőződéssel.
Az idő velünk is elröpült, nekem csak egy pillanatnak tűnt. Az augusztusi forróságban búcsúzóul egy közös fotó Hosszú
Katinkával, legvégül az elmaradhatatlan autógramm az egyik Eb-s kiadványba, persze szigorúan az ő fényképe mellé.
Jó néhány kézjeggyel a füzetemben visszagondolva, az EB felejthetetlen élmény marad számomra. Kívánom, hogy mások is
tapasztalják meg ezt az érzést.
Ui: Hogy mit csinált az Úszó Európa Bajnokságon egy önkéntes? Dolgozik; én a medencetérbe voltam beosztva velem
hasonló korú gyerekekkel, vittük a versenyzők szereléseit egy álló héten keresztül.
Domokos Zita
A nyári szünetben sem tétlenkedtek úszóink. A Gyulasport Kft. úszó szakág sportolói Tótkomlóson
a Rózsa Kupa elnevezésű versenyen az alábbi szép eredményeket érték el saját korcsoportjukban:
Burás Annamária(3.a) 33m mell: II. helyezett; 33m hát: I. helyezett; 33m gyors: I. helyezett;
4x33m vegyes váltó II. hely.
Jakus Roland (4.a) 66m gyors: VII. helyezett; 100m gyors: VII. helyezett; 100m pille: I. hely.
Nagy Benedek (7.o.) 66m mell: II. helyezett; 66m gyors: I. helyezett; 100m gyors: II. helyezett;
100m pille: II. helyezett; 100 m mell: III. helyezett;
4x33m mell váltó: II. hely.
Nádasdy Balázs (7.o.)66m gyors: IV. helyezett; 100m gyors: IV. helyezett.

Júliusban Hódmezővásárhelyen rendezték meg az Országos Delfin Seregszemlét, melyen
Burás Annamária (50m pille 36., 4x50m gyorsváltó 10., 4x50m vegyes váltó 12.) és Jakus Roland
(100m gyors 32.) szépen teljesítettek.
A miskolci országos bajnokságon dicséretes eredményeket értek el: Nádasdy Balázs (400m gyors
12.) és Nagy Benedek (200m vegyes 38., 100m gyors 19.) 7. osztályos tanulóink.
Július utolsó hétvégéjén Hódmezővásárhely adott otthont a szezon utolsó megmérettetésének. A
nemzetközi úszóversenyen elért eredmények:
Jakus Roland (4.a) 50m gyors: II. helyezett; 50m pille: III. helyezett; 100m hát: IV. helyezett;
4x50m vegyes váltó: III. helyezett.
Nagy Benedek (7.o.) 50m gyors: I. helyezett; 50m pille: I. helyezett; 100m hát: II. helyezett;
100m mell: III. helyezett; 4x50m vegyes váltó: III. helyezett.
***
Július 10-én került megrendezésre a Magyarok Szövetsége által szervezett tehetségkutató
verseny megyei fordulója ahol az alábbi szép eredményeket érték el tanulóink:
 egyéni kategóriában: Herdeló Dorottya (5.b)
II. helyezett
Nagy Adél (7.o.)
III. helyezett
 csoportos kategóriában: „Csürke” népi együttes I. helyezett
tagjai: Herdeló Dorottya (5.b), Nagy Adél (7.o.), Petri Tímea (7.o.)
********************************************************************************
Köszönetünket fejezzük ki az intézményünk felújítását végző THERMO-KISS BT.-nek (Balogh
Sándor), a Sarkadi Építőipari Közös Kft.-nek (Kiss Sándor, Petri Lajos), Papp Zoltán vállalkozó
villanyszerelőnek, valamint azon szülőknek, akik segítséget nyújtottak munkálatainkban.
********************************************************************************
Ezúton is szeretnénk megköszönni a Gyulai Baptista Gyülekezetnek, hogy sportudvarunk nyári
használatáért megajándékozták iskolánkat új kézilabdakapu-hálókkal.
*******************************************************************************
Szeptember – októberi programok
Szeptember 6. 16.30
Szeptember 13. 16.30
Szeptember 14. 16.30
Szeptember 13-14.
Szeptember 17.
Szeptember utolsó hetében

- Szülői értekezlet (1. évfolyam)
- Szülői értekezlet (2., 5., 6. évfolyam)
- Szülői értekezlet (3., 4., 7., 8. évfolyam)
- Ebédfizetés
- I. Magvető Play & Stay Mini - Tenisz Bajnokság
- „Erdővel fával a holnapért” kerékpártúra Gyula - Városerdőre
- ÖKO Road Show az iskolába, papírgyűjtés
- Állatok világnapja
Október első hete
- Szakkörök, sportkörök indulása
Október 3. 10.00
- Hálaadó családi istentisztelet a terményekért
Szolgál: a Hajnalcsillag Óvoda
********************************************************************************

Mai családi istentiszteleten László Olga vezetésével iskolánk énekkara és
Csüllög Ferenc szolgált.
********************************************************************************
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