
Őszi napok mosolygása,

Őszi rózsa hervadása,

Őszi szélnek bús keserve

Egyegy könny e szentelt helyre,

Hol megváltott  hősi áron 

Becsületet, dicsőséget

Az aradi tizenhárom.

Ady Endre

Október 6án emlékezünk a 13 aradi

vértanú kivégzésére.

A szabadságharc leverése után az

osztrák császár, Haynau kegyetlen

bosszút állt a magyarokon. A

vádlottakat felségsértés címén halálra

ítélték. Október 6án az aradi várban 13

honvéd tábornok halt mártírhalált.

Ugyanebben az időben végezték ki

Pesten Batthyány Lajost, az első felelős

magyar kormány miniszterelnökét. Az

aradi vértanúk tettei és végső

helytállásuk emléke örökké élni fog a

magyar nemzet emlékében.

A mi iskolánk is megemlékezett erről

az eseményről. A tornateremben

mondott megható beszédet Boda

Mihály tanár úr. Majd 1perc néma

csenddel emlékeztünk meg a 13

vértanúról.

Botos Kitti 7.a o.

OKTÓBER 6.

V. REFIS MATEMATIKA TÁBOR

Október 6. (részlet)

2013. augusztus 2123ig rendeztük meg

az V. Refis matematika táborunkat. A

38. osztályosokat hívtuk Türmerné

Gorzás Katalin tanárnővel.

Hétfőn reggel 24 tanuló érkezett az

iskolánkba. Örömmel üdvözölték

egymást, és a nyári élmények

elmesélésével töltötték az első közös

perceket.

A tábor első napját egy kis

beszélgetéssel kezdtük, majd kaptak

egy pontgyűjtő lapot, melyen a

feladatmegoldásokért kapott pontjaikat

gyűjtögették. Két csoportban folyt a

munka.

Interaktív feladatokat, útvesztőket,

matematikai rejtvényeket, sudokut,

alapművelettel megoldható vicces,

rejtélyes feladatokat, logikai

rejtvényeket oldottak meg a gyerekek az

első két nap folyamán egyéni, páros

vagy kooperatív csoportmunkákkal.

A szünetben szörppel, jégkrémmel

kínáltuk a gyerekeket, egy kis foci, majd

a két csoport helyet cserélt és mindenki

kipróbálta, hogy az előző csapatnál

jobban tudja e teljesíteni az adott

feladatokat, közben a pontokért folyt a

harc.

A 3. nap versenyfeladat megoldással

indult. A feladatok javítása közben a

gyerekek kókuszgolyót készítettek,

melyhez a hozzávalókat egy kis

számolás után maguk mérték ki és

„Vesd az Úrra terhedet, és ő
gondot visel rád."

Zsolt 55,23
10. évfolyam 95. szám 2013. október

Csengőszó

Tartalom:

Vers................................ 1

Október 6.......................1

V. Refis matek tábor..... 1

Hogy nem tettünk

tanulmányi kirándulást

az Erdőteleki

Arborétumba?................2

Matek tábor...................2

Gyalogló nap

Felsőtárkányon..............3

Angol tábor.................... 3

A Kunhegyesi

Református Óvoda........ 2

A Reformáció napja

és a mezőtúri verseny... 4

Interjú Boda Mihály

tanár úrral.....................4

A szerkesztőség tagjai:

Ardai Nikoletta 8. o.

Botos Kitti 7.a o.

Fehér Fanni 4. o.

Kun Viktória 8. o.

Nagy Norbert 7.a o.

Ratkai Georgina 8. o.

Somogyi Gréta 7.a o.

Szabó Lídia 5. o.

Takács Dzsesszika 6. o.

Nagyné Smányi Hedvig

Megjelenteti a
Kunhegyesi
Református

Általános Iskola
újságíró szakköre



A matek tábor minden évben

megrendezésre kerül, amelyben

egyre többen vesznek részt.

Kati néni és Mónika néni ügyelnek

arra, hogy mindenki jól érezze magát.

Sokat tanultunk játékos feladatokkal.

Minden nap kaptunk egy kis

jutalmat. Ahány feladat jó lett, annyi

pontot kaptunk. A tábor 5 napos volt.

Az utolsó napon a hagyományokhoz

híven kókuszgolyókat csináltunk.

Szerintem nagyon finom lett

mindenkié. A tábor végén szokás

szerint kihirdették, hogy ki hányadik

lett, amit a pontok döntöttek el. Én

minden évben nagyon várom a matek

tábort.

Köszönjük Mónika néninek és Kati

néninek, hogy a szünidőben is

szeretettel készül és vár minket.

Takács Dzsesszika 6. o

MATEK TÁBOR

Pedig mennyire készült rá a 2. 3. 4.

osztály! Kedden reggel mindenkinek

korán felpattant a szeme az álomból,

és vidáman gyülekeztünk a

vasútállomáson. Kellemes őszi idő

volt, aminek nagyon örültünk, hiszen

Erdőtelekre indultunk kirándulni.

A hátizsákok tele minden földi

jóval. Egy hétre elegendő enni és

nassolnivalóval, chipsszel per

koponya, 2x2 liter üdítővel,

gumicukorral, csokival stb. Na és

persze a majdani vizsgálódáshoz való

távcsővel, nagyítóval, kis és nagy

zacskóval… és igen a telefonokat is

lehetett hozni végre!!!

A vonat időben elindult, miután

lelkesen felcihelődtünk rá és érzékeny

búcsút vettünk lelkesen integető

szeretteinktől. Természetesen

mindenki egyből megéhezett, persze

nem a szendvicsekre, kiflikre, hanem

a chipsekre! Lelkes ropogtatás és

kínálgatás közben egyre

gyanakvóbban tekingettünk ki az

ablakon, mert nem nagyon tetszett

nekünk a kinti látvány. Augusztus 20.

már régen volt, tehát gyanítottuk,

hogy a felfelvillanó égi jelenség nem

tűzi, hanem nagyon is égi játék.

Közben az eső is eleredt.

Sajnos egyre erősebben esett és

akkor sem állt el, amikor

megérkeztünk Erdőtelekre. Otthonról

is „viharos” hírek érkeztek, és itt sem

várhattunk jobb időt.

Gyorsan kellett döntenünk, hogy

maradunk vagy a következő vonattal

visszatérünke. Úgy határoztunk,

hogy az utóbbit tesszük. Amíg

várakoztunk néhanéha elállt az eső,

de semmiképpen nem az erdei

kirándulásra volt alkalmas az idő.

Mégis volt élmény, hiszen sokan

még soha nem ültek vonaton! Az sem

volt mellékes, hogy az egy hétre szánt

nasi készletet is be lehetett kebelezni.

Hát így történt, hogy „voltunk is

meg nem is kirándulni”!

Kunné Pádár Gyöngyi

HOGY NEM TETTÜNK TANULMÁNYI
KIRÁNDULÁST AZ ERDŐTELEKI ARBORÉTUMBA?

formálták meg a süteményt, melyet

jóízűen fogyasztottak el.

Az eredményhirdetés

úgy zajlott, hogy egy

teremben helyeztük el az

ajándékokat. Kinek

oklevél, kinek emléklap

jutott a sok ajándék

mellett: oklevél, vonalzó,

ceruzák, füzetcímke, toll,

édesség… És persze a

helyezetteknek:

matektáboros érem. Nagy

izgalmak mellett

mindenki maga kereste ki

a nevét és újságolta

társainak, ki milyen

eredménnyel szerepelt.

Reméljük, hogy ismét jól érezték a

gyerekek magukat a 3 nap során. Úgy

érezzük, nem hiába volt a hosszas

felkészülésünk sem, és segíteni

tudtunk a szülőknek is és a

gyerekeknek is a szünidő hasznos

eltöltésében, és hasznos ajándékokkal

próbáltunk besegíteni a tanévkezdés

kiadásainak csökkentésében.

Köszönjük iskolánknak, hogy

anyagilag is támogatta táborunkat,

melyből a gyerekek jutalmazását és a

tábor egyéb költségeit álltuk, mivel a

tábor a tanulóink számára ingyenes

volt.

Négyesiné Gál Mónika

2. osztály
1. Apostol Inez

2. Ardai Attila

3. osztály
1. Baranyai

Boglárka

2. Bőr Judit

3. Mató

Krisztián

4.osztály
1. Fábián Adél

2. Gráczer

Enikő

3. Faragó Vivien

Vízi

Csilla,Maróti

Kristóf, Hubai

Miklós

5. osztály
1. Lukács

Orsolya

2. Négyesi

Zoltán

3. Takács

Dzsesszika

6.a osztály
1. Duba Anita

2. Ardai Zoltán

3. Berényi

Gergő

6.b. osztály
1. Szegedi

Dominik

2. Baranyai

Dániel

3. Antal Regina

Molnár Alitta,

Papp Dóra,

Nagy Fanni

7. osztály
1. Négyesi Nóra

2. Ratkai

Georgina

3. Ardai

Nikoletta

Helyezések
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Az angol tábor mint minden évben

most is nagyon jó volt. 2 csoportba

osztottak minket , 2 napig a kicsik, 2

napig a nagyok táboroztak.

Csoportokra tagolva táncokat

tanultunk, amit a tábor végén minden

csapat elő adott. Mindenki nagyon

ügyes volt. Andi néninek is nagyon

tetszett. Dalt is tanultunk, melynek

címe UMBRELLA vagyis esernyő. A

nap végén tomboláztunk egyet és

mindenki kapott egy kis jutalmat.

Köszönjük ezt a tábort Felső Andi

néninek!

Takács Dzsesszika 6.o

ANGOL TÁBOR
2013. október 05én 8 órakor indultunk

a városháza elől, összesen 43an

mentünk gyerekek, pedagógusok és

anyukák.

A fogadó épület előtti tóparti

sétányon egy kőzet park volt látható.

A következő kőzeteket nézhettük meg:

andezit, bazalt, perlit, homokkő,

agyag, pala.

A Sziklaforrástól indult egy három

körös tanösvényhálózat, mely a

környék látnivalóit valamint a helység

természeti és kultúrtörténeti értékeit

mutatja be. A fő épületben a Karszt és

élővilága című kiállítást tekinthettük

meg. A kiállítás megtekintése során

több mint 300 millió éves utat

járhattunk be, miközben képzeletben

leereszkedhettünk a hegység

belsejében található barlangokba. Az

erdei iskolától 5 percnyire volt a

kisvasút. Innen vonattal a Vöröskő

völgyi tanösvényhez érkeztünk. A tan

ösvényi túránk során sok érdekes

látnivaló tárult elénk.

Megcsodálhattuk a hegység karszt

jellegével, vízháztartásával összefüggő

növénytársulások közül a mészkő

kedvelő tölgyeket, bokorerdőket, a

hársas berkenyéket. Utunk során

gyűjthettünk makkot, lombosmohát és

gesztenyét. Ez az őszi napfényes

időjárás csodás alkalom volt e

kirándulás megvalósításához. Minden

kedves diák társam nevében, aki részt

vett a kiránduláson ezúton is

szeretném megköszönni Csománé

Fehér Andi néninek, kedves

osztályfőnökömnek, hogy

megszervezte ezt az élményekkel teli

kirándulást!

Ratkai Georgina 8.o

GYALOGLÓ NAP FELSŐTÁRKÁNYON

A Református Óvoda néhány hónap alatt épült, hogy

birtokba vehessék az ovisok, és olyan környezetbe

csöppenjenek, ahol jól érzik magukat és barátias légkör

fogadja őket. Rózsáné Dudás Edit vezető óvó nénit

kérdeztem az óvodáról…

 Tudomásom szerint augusztus 28án kapta meg az ovi a

működési engedélyt és másnap megtörténhetett a

beiratkozás. Hogy zajlott a beiratkozás, hány ovis kezdi

szeptemberben a tanévet?

 Edit néni: A szülők gyermekeikkel együtt jöttek

beiratkozni, a szükséges papírok fénymásolása után

megtörténhetett a beiratkozás, 46 gyermek iratkozott be.

 Hány éves kortól jöhetnek a gyerekek?

 Már 2és fél éves, de leginkább 3 éves kortól 7 éves korig

neveljük a gyerekeket.

 Hogyan nevezték el az óvodai csoportokat, és kik azok a

felnőttek, akik a gyermekekkel foglalkoznak?

 A Bibliában szereplő 2 égitestről neveztük el a csoportokat

Csillag és Napocska csoportnak. A Csillag csoportban

Kovács Anita, Pádár Brigitta óvodapedagógusok és

Viraszkó Ágnes dajka néni fogadja a kicsiket. A Napocska

csoportban Lingurár Judit és én, valamint Király Barbara

dajka néni várja a gyerekeket.

 Hogy telik a gyermekek egy napja?

 Reggel 7órától érkeznek a gyerekek. Reggeliznek, majd a

tisztálkodási teendők elvégzése után kezdeményezett

foglalkozásokra, játékos tanulásra és egyéb szabadon

választott tevékenységre van lehetőség. Két délelőtt

Váradiné Vajas Kati néni hittan foglalkozásain vehetünk

részt. Levegőzés, ebéd, pihenés, és uzsonna után a

gyerekek hazaindulnak.

 Délután is vannak foglalkozások?

 A délutáni szabadjáték mellett választhatják az ovis angolt

és az ovis néptáncot.

Köszönöm, hogy válaszolt kérdéseimre!

Ezek után a kicsiket kérdeztem arról, hogy érzik magukat

az oviban, és mi tetszik nekik a legjobban.

 Molnár Zoé: Jól érzem magam, szeretek itt lenni. A

A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÓVODA

Csengőszó2013. október 3



INTERJÚ BODA
MIHÁLY TANÁR ÚRRAL

babakonyha tetszik a legjobban.

Kedvenc

ebédem a

gyümölcsleves

és a rizs.

Mikor rizs

van, mindig

jól lakok.

Nekem Nóri a

legjobb

barátnőm.

 Horvát Kata:

Én is szeretek

idejárni, mindenki kedves velem. Az

új játékkal, a viaszgyurmával játszok

a legtöbbet. Már csináltam halacskát

is.

 Horvát Emma: Legjobban a

kiskonyhában

szeretek

játszani, és

szeretem,

mikor

tornázunk.

Legjobb

barátnőm: Lili

 Molnár Lili:

Nekem a

kistáska tetszik

a legjobban.

Ebbe szoktam pakolni a dolgaimat.

Bogi és Emma a barátnőim.

Ardai Nikoletta 8.o

A 2013/2014es tanében új

történelemtanárral ismerkedtünk

meg. Őt Boda Mihálynak hívják, a

felső tagozatosoknak fogja tartani a

töri órákat. Az elmúlt napokban őt

kérdeztem:

 Hogy tetszik önnek az iskolánk?

Hogy érzi itt magát?

 Nekem nagyon tetszik az iskolátok,

egészen jól érzem magam. Tetszik

az, és nagyon fontosnak tartom: a

szeretetre épülő légkört és az

átlagosnál jóval emberbarátibb

tanulói és pedagógusi közösséget.

 Mit vár el a gyermekektől az

órákon?

 A maximális tiszteletet, mert ez az

alapja az optimális tanárdiák

kapcsolatnak. Elvárom a tanulók

érdekében azt, hogy rendszeresen

és logikusan készüljenek,

tanuljanak az órára. Olyan

fegyelemtartásra törekszem,

amelyben van lehetőség az

optimális vidám hangulatra.

 Hogy zajlik az óra általában?

 I. Adminisztráció.

II. Hf. ellenőrzése, felelések, javító

felelések.

III. Új anyag kapcsolása, motiváció

keltése.

IV. Az új anyag közös feldolgozása.

V. Közben részismétlés.

VI. Összefoglalás.

VII. Felmerülő kérdésekre való

válasz.

VIII. Óra zárása + tanulói

észrevételek meghallgatása.

 Elégedett a gyermekek tanulási

módszerével?

 Néhány gyerek módszerével

kifejezetten elégedett vagyok.

Sajnos a többség tanulási módszerei

nem alakultak ki, ezért fontos

álomnak tartom a tanulási módszer

fejlesztését. Ez a munka

folyamatban van.

Ardai Nikoletta 8.o

A REFORMÁCIÓ NAPJA ÉS A MEZŐTÚRI VERSENY
A reformáció megalapozója és

elindítója Luther Márton volt.

1483. november 11én Márton

napján született Németországban.

Jogásznak tanult, de őt jobban

érdekelték Isten dolgai, mint a száraz

törvények. Egyszer egy viharba

keveredett és fogadalmat tett, hogy ha

túléli a vihart beáll szerzetesnek. Így

is lett, belépett az Ágoston rendbe, és

itt teológiával foglalkozott.

1512ben kolostora küldöttségével

Rómában járt. Szomorúan látta az

egyház sok hibáját, papjai

tudatlanságát és megismerte a pápai

udvar erkölcstelen életét. 1517 hozott

életében és az egyház életében nagy

változást. Ugyanis Wittenbergben is

megjelentek a pápa megbízásából

azok a szerzetesek, akik pénzért

bűnbocsátó cédulákat árusítottak. Ez

azt jelentette, hogy ha valaki befizetett

egy bizonyos összeget, akkor kapott

egy cédulát, amire rá volt írva: meg

vannak bocsájtva bűneid. Ez

felháborította, sőt még felháborította

az a ládikó, amire ez volt írva: „Kinek

pénze a ládában koppan, annak lelke

a mennyországba toppan.”

Nem várhatott tovább. 1517. Október

31én kifüggesztette a wittenbergi

vártemplom kapujára 95 tételét,

melyekben különösen a bűnbocsájtó

cédulák árusítását ítélte el.

Ez alkalomból szervezi meg

minden évben Mezőtúron a Szegedi

Kis István Református Gimnázium

megyei hittanos versenyét. Idén 11

csapat jelentkezett. (2 csapat

Kunhegyesről. A felkészülést már

szeptemberben elkezdtük.)

Iskolánkból 2 három fős csapat

jelentkezett. Ez a verseny Október 21

én hétfőn 13:00kor kezdődött. A

versenyt áhítattal kezdtük, utána

feladatok megoldása következett.

Mikor végeztünk körbevezettek

minket az iskolában, és végül az

eredményhirdetést hallgattuk meg .

Az egyik csapat 8. helyezett lett:

Ratkai Georgina, Csoma Bence, Szivos

Bence

A másik csapat 4. helyezést ért el:

Négyesi Nóra, Szűcs Lukács Alex,

Ardai Nikoletta

Köszönjük Piroska néninek a

felkészítést!

Ardai Nikoletta 8.o
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