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Petőfi Sándor: KI A SZABADBA!

Ki a szabadba, látni a tavaszt, Megannyi páholy mindenik bokor
Meglátni a természet színpadát! Amelyben űlnek ifju ibolyák
Az operákban ki gyönyörködik? Miként figyelmes hölgyek…hallgatván
Majd hallgat ott kinn kedves operát. A primadonna csattogó dalát.

A természetnek pompás színpadán És minden hallgat, és minden figyel,
A primadonna a kis fülmile: és minden a legforróbb érzelem…
Ki volna, énekesnők! köztetek a kősziklák, e vén kritikusok,
Merész: versenyre kelni ővele? Maradnak csak kopáran, hidegen.

ÁPRILIS

Április az év negyedik, 30 napos hónapja a Gergely-naptárban. A hónapot
Mars kedveséről Vénusról nevezték el, Vénust ugyanis Aperirének is hívták.
A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése „megnyitni”- ez
valószínűleg  utalás  az  ekkor  nyíló  természetre.  Az  Arvisurák  szerint  az
április a Szelek hava. A 18. századi nyelvújítók szerint az április nyilonos. A
népi kalendárium szerint Szent György hava.

Takács Dzsesszika 6. o.

CSENGŐSZÓ
„Isten segítségével hatalmas dolgokat 

viszünk véghez.”
                                                     Zsolt 60,14

 



Konfirmációs tábor
2014. március 21-én egy órakor indultunk el a 

konfirmációs táborba.  Mi hetedikesek és a Dózsa Iskolások is 
személyautókkal jutottunk el a táborhelyükre: az „a” osztály az  
abádszalóki Bem József úton lévő Széll Terike néni Mini 
kempingjébe, a „b” osztály  Molnár Alittáék nyaralójába.
Gyors kipakolás után egy közös áhítaton Váradi László lelkész 
bácsi elmesélte felettébb érdekes élettörténetét. Az áhítat után 
elindultunk egy közös fagyizásra, majd külön-külön folytatódott 
a nap. 
Mi, az „a” osztály Móni nénivel lesétáltunk a Tisza-tó partjára, 
ahol megmártóztattuk a lábunkat, majd elindultunk a szalóki 
műalkotásokat és a templomokat megtekintve a szálláshelyünkre.
Már késő délután volt, mikor hozzákezdtünk a szalonnasütés 
előkészítéséhez. E közben sokat beszélgettünk, nevettünk. 
Másnap megreggeliztünk, azután 11 óráig szabad program volt. 
Ekkor sokat beszélgettünk Terike nénivel, napoztunk, 
labdáztunk, kutyáztunk, tollasoztunk. A fiúk egy része fát vágott 
az esti közös főzéshez. Laci bácsi páronként készítette a 
társaságot a konfirmációra, majd egy Istentisztelettel zártuk a 
délelőttöt. Egy kis bögrés leves után megérkezett a finom hurka, 
kolbász és az ebédet kemencében sült szilvalekváros 
süteménnyel koronáztuk meg.
Mi, a „b” osztály nagy része Kati nénivel „abádszalóki” 
röplabdázást tartott. Olyan jól ment a játék, hogy ránk esteledett, 
és a szúnyogok zavartak minket.
 Délben Kunhegyesről megérkezett a pizza. Nagyon fincsi volt. 
Kis pihenő után, elindultunk a 7.a-sokhoz, de egy fagyizást azért 
útba ejtettünk. Megérkezésünk után volt egy kis 
szabadprogramunk. Ez beszélgetéssel telt, majd előkészültünk a 
sorversenyekhez.
Egytől négyig számozott cetliket húztunk, így eldöntve ki-kivel 
lesz egy csapatban. Móni néni vicces feladatokat talált ki, és Kati
nénivel közösen zsűrizve eldőlt a sorrend. A versenyt egy kis 
eredményhirdetéssel zártuk, mindenki jutalomban részesült. 
Elkezdtünk készülődni a közös vacsorához: a hagyományos 
paprikás krumplihoz. Mindkét osztály kivette a részét az 
előkészületekben. 
  E közben vendégeink érkeztek: meglátogatott minket Göncziné 
Koch Ibolya néni és férje János bácsi. Egy kis innivalóval 
kedveskedtek nekünk. A főzés közben Laci bácsival csapatokban
gyakoroltak a konfirmandus diákok. Fél 9 környékére elkészült a
vacsi Kati néni és Móni néni segítségével. A szúnyogok is részt 
vettek ezen a közös együttlétünkön.
A kiadós vacsora után jó hangulatban énekelgettünk és 
elpróbáltuk Lelkészünk vezetésével az énekeket, majd zárásképp 
egy rövid áhítat után búcsúzott el a két osztály egymástól.
 Reggel korábban keltünk, rendbe tettük a szállásunkat, 
megreggeliztünk, kipakoltunk és vártuk a szülőket, akik 
segítettek minket az oda és a visszaútban is. 
Laci  bácsi  áhítatával  indítottuk  a  délelőttöt,  majd  újra
felcsendültek  az  énekek.  Megérkeztek  a  szülők  és  az  irányt
Kunhegyes felé vettük. 

Köszönjük  mindannyiunk  nevében  Négyesiné  Gál  Mónika
néninek  és  Türmerné  Gorzás  Kati  néninek,  hogy  hosszas
előkészítés, utánajárás után megszervezték nekünk ezt a tábort,
továbbá nagyon köszönjük a szülők odaadó támogatását, amivel
segítették,  hogy  ez  a  3  nap  zökkenőmentesen  teljen  el.
Köszönjük  Váradi  László  lelkészünknek,  hogy  megosztotta
velünk  gondolatait,  tanulságos  beszélgetésekkel,  felkészítéssel
segített  minket.  Sajnáltuk,  hogy  vége.  Jó  volt,  hogy  együtt
lehettünk. Nagyon köszönjük, Áldás, békesség.  

A 7.a, 7.b osztályok tanulói, a Dózsa Iskola résztvevő diákjai

Nagykőrösi Angolverseny

Ebben az évben is megrendezte a Nagykőrösi Arany János 
Református Általános Iskola országos levelező versenyét, 
amelyben iskolánk sok diákja részt vett különböző tantárgyakból.
Ebben az évben is bejutott számos diák a döntőbe, velem együtt. 
A verseny május 7-én volt. Reggel fél 8–kor indultunk, egy 
karcagi sofőr, Baranyai Lajos vitt minket Felső Andi nénivel. 
Mihelyt megérkeztünk, regisztráltuk magunkat és friss 
péksütemény várt minket. Az istentisztelet után egy kis idő 
múlva mindenki bevonult abba a terembe, ahol megírta a 
feladatlapot. A feladatlap kitöltésére egy órát szabtak ki. 
Véleményem szerint mindenki hamar végzett. Ezután egy óra állt
rendelkezésünkre, hogy felmenjünk a templom tornyába, ahol 
gyönyörű kilátás várt minket. Mivel kerek órában érkeztünk, a 
toronyban hangos harangszót hallhattunk. Nekem tetszett, hiszen
ritkán láthat az ember egy harangot működés közben. Ebben az 
időben sokan elmentek fagyizni, de mi megvártuk az 
eredményhirdetést. Hamarosan ismét a templomba vonultunk, 
ahol az oklevelek nyomtatásának késése miatt a nagykőrösi 
Igazgató úr egyházi dalokat tanított nekünk. Hamarosan 
megérkezett az összes oklevél, és megkezdődött az 
eredményhirdetés. Ilyenkor mindannyian pillangókat éreztünk 
magunkban. Az iskolánk tovább büszkélkedhet két tanulóval, 
akik helyezést értek el: Tar Orsolya 7.b
osztályos tanuló, aki a 3-4 éve angol nyelvet tanuló kategóriában 
2. helyezést ért el, és Ambrus Tibor Rajmund 4. osztályos tanuló,
aki Bibliaismeret kategóriában szintén 2. helyezést ért el. 
Emellett ne felejtsük el a többi döntőbe bejutott tanulót sem, 
hiszen a több száz nevezőből csak mi jutottunk be a döntőbe: 
Takács Dzsesszika, Bodnár Fruzsina, Négyesi Zoltán 6. osztályos
tanulók, Balogh Menyhért, Ardai Zoltán, Szegedi Dominik, 
Szivós Bence és jómagam, 7. évfolyamos tanulók, Sonkádi 
Attila, Fábián Ármin és Kolozsvári Gábor 8. osztályos diákok. 
Gratulálunk nekik!      Nagy Norbert



Magyarország legszebb tájai…
Bükki Nemzeti park
Az Északi-középhegységnek a többi vulkanikus 

hegyeitől eltérő földtörténeti múlttal rendelkező tagja 

a Bükk hegység. Nagy részét tengeri üledékes eredetű 

kőzetek, főként dolomit és mészkő építik fel. 800 

méternél magasabb fennsíkját meredek sziklaszirtek, a 

Bél-kő, a Pes-kő, a Tar-kő, a Vörös-kő és a többi "Kő" 

öleli körül, melyekről csodálatos kilátás nyílik a hegység 

déli lábára. Utóbb felsorolt csúcsok nagy részén halad 

keresztül az Országos Kéktúra útvonala.

A Bükk-fennsík felszínét a 

legkülönbözőbb karsztformák: töbrök, víznyelők, 

zsombolyok teszik változatossá. A Bükk-hegységben 

több mint 850 barlangot ismerünk. Közöttük található az 

ország legmélyebb barlangja, a 250 méter mély, 6700 

méter hosszú István-lápai-zsomboly (másik nevén 

István-lápai-barlang). Jelentősebb barlangjai: a 

kiépített lillafüredi Anna és Szent István-

cseppkőbarlangok, amiskolctapolcai Tavasbarlang, 

valamint a szabadon látogatható Szeleta- és Balla-

barlang. Forrásai, patakjai bővizűek.

 A vidék nevezetessége a Szalajka-patak mésztufa 

gátakon 17 m magasról aláhulló Fátyol-vízesése.

Ugyancsak védendő kincsek a földtani, barlangtani 

értékek. Az eltelt évmilliók geológiai erői és a felszíni 

mállás változatos karsztformákat hoztak létre a 

mészkőhegységben:

 Víznyelők

 Barlangok

 Kiemelkedő kövek

 Mély szurdokvölgyek

keletkeztek.

A hegység legegységesebb része az átlagosan 800 m 

magas Bükk-fennsík, melyet a Garadna patak két 

részre, Nagy- és Kis-fennsíkra bont. A fennsíkok 

arculatát a karsztosodás határozza meg. Enyhén 

hullámos felszínük jellegzetességei az alacsony bércek,

a közöttük levő dolinák, a víznyelők, zsombolyok és 

barlangok. Jellemzők a bércek és a szurdokvölgyek. A 

hegység szép formái a barázdákkal, üregekkel tagolt, 

lyuggatott mészkőfelszínek, a karrok és 

ördögszántások. A hegységben eddig 853 barlangot 

tártak fel, közülük 45 fokozottan védett. Az ország 

legmélyebb barlangja, a 250 méter mély István-lápai-

barlang, amely a Szepesi-barlanggal, és a 

lillafüredi István-barlanggal a legszebb cseppköves 

karsztjáratok közé tartozik. A Bükk sajátos ékességei a 

karsztforrások vizéből kiváló mésztufa képződmények. 

A mésztufa gátakat épít a mederben, s a víz a gátakon 

átcsobogva kicsiny vízeséseken szalad tovább. Híres 

Szalajka patak Fátyolvízesése, vagy a Szinva patak 

forrásmészkő-dombja, a mésztufakiválás által bezárt 

üregben létrejött lillafüredi Anna-barlang.

 Jellegzetes tájképi elem a Szarvaskői Várhegy: a víz 

alatti vulkáni működés szép maradványai az oldalában 

feltáruló párnalávák.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n-barlang
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szalajka-patak&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balla-barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balla-barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szeleta-barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barlangf%C3%BCrd%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n-barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Istv%C3%A1n-barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Anna-barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lillaf%C3%BCred
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barlang
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADznyel%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6b%C3%B6r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karszt
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkk-fenns%C3%ADk
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_K%C3%A9kt%C3%BAra
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9szk%C5%91_(k%C5%91zet)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dolomit
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkk_hegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szaki-k%C3%B6z%C3%A9phegys%C3%A9g


   VÁROSI SZAVALÓVERSENY

2014. április 11-én, csütörtökön került megrendezésre
a  Városi  Szavaló  verseny.  Reggel  9  órától  volt  a
regisztráció, és 10 órától kezdődött e verseny.
Négy  korcsoportban  zajlott  a  versengés:  a  kicsi
elsősöktől a középiskolás diákokig kb. 60 versenyző
lépett színpadra.
Amikor  a  verseny  lezajlott,  fél  óra  múlva
eredményhirdetés következett.
A refis  versenyzők a következő eredményeket  érték
el:
A 3.. korcsoportban: Somogyi Gréta 1. helyezés
                                    Berényi Anett 2. helyezés
/Felkészítő: Nagyné Smányi Hedvig/
A 2. korcsoportban: Baranyai Boglárka 1.helyezés
/Felkészítő: Kunné Pádár Gyöngyi
Az 1. korcsoportban: Fehér Attila 1. helyezés
Felkészítő. Tárnokné Szilágyi Beáta

„A legkedvesebb versem” rajzpályázat eredményei
Villás Eszter 4.o. 3. helyezés
/Felkészítő: Kunné Pádár Gyöngyi/
Négyesi Nóra 8 o. 1. helyezés
Kiss István 7.o.                  3. helyezés
/Felkészítő: Göncziné Koch Ibolya/

Somogyi Gréta
7.o

X. NAGYKUN VERS - ÉS PRÓZAMONDÓ
VERSENY

2014. április 12 –én zajlott le a verseny Berekfürdőn a
Megbékélés Házában.

Eredmények: Somogyi Gréta 2. helyezés
                      Rocsa Gergely 3. helyezés
  

CSALÁDI NAP

2014 május 24-én szombaton került megrendezésre családi
napunk a csatorna parton.
Reggel  9 órakor indultunk biciklivel  és mikor  odaértünk
mindenki  keresett  magának  egy  helyet,  ahol
letelepedhetett. Ezután rögtön megérkeztek a kajakok és a
kenuk.  Mindenki  nagy  izgalommal  várta,  hogy  mikor
kerülhet vízre.
Aki  éppen  nem kajakozott  vagy  kenuzott,  azok  vagy  a
„kis” vízgyűjtőnél vagy pedig a víznél beszélgettek.
 Délre kész lett a paprikás krumpli, amit mindenki jó ízűen
fogyasztott el. 
Még  íjászkodásra  is  adatott  lehetőség,  amit  sokan
kihasználtak.
Ezek a  programok  egészen  délután  3  óráig  tartottak,  de
voltak, akik hamarabb hazamentek.
Biztos,  hogy  erre  a  napra  mindenki  örömmel  gondol
vissza. Köszönjük, hogy ott lehettünk!

Minden  tanulónak  és
tanárnak jó pihenést kíván a
nyárra  az  újságíró  szakkör
szerkesztősége!!!!

.


	CSENGŐSZÓ

