
11. évfolyam 98-99. szám
2014. január-február

Tartalom:
Vers.................................1
Mátyás tudósai................2
Családi nap.....................2
Wass Albert verseny.......2
Felvételi..........................2
Mi a kedvenc tantárgyad?. .3
Interjú.............................3
Körkérdés.......................4
Januári hagyományok.....4
Januári események..........4
A 7/A szeretetvendégsége...4

A szerkesztőség tagjai:

Ardai Nikoletta 8. o.
Botos Kitti 7.a
Ratkai Georgina 8. o.
Somogyi Gréta 7. o.
Takács Dzsesszika 6. o.
Nagy Norbert 7. o.
Szabó Lídia 5. o.
Nagyné Smányi Hedvig



Megjelenteti a
Kunhegyesi
Református

Általános Iskola 
újságíró szakköre



Télutó

Enged a Küküllő:
Helyen-helyen kásás,
Jégtörő csákányát
Próbálgatja Mátyás.

Legelőbb a gáton
Mélyeszti a jégbe,
Pillogatva buggyan
Ki a víz a fényre.

Bajszot pödörint 
Egy tavalyi fűszálból,
Óvatos egérként 
Lesurran a gátról.

Előbb cincogatva,
Aztán kacarászva
Zendít a Küküllő
Csengő csobogására.

S mintha valahol már
Furulya is szólna:
Ébrednek a fűzfák
Nagyokat nyújtózva

CSENGŐSZÓ
„Haragudjatok, de ne vétkezzetek.”
                                             Zsolt 4,5

 



Mátyás Tudósai verseny

2014.  februárjában  került  megrendezésre  a
Mátyás  Tudósai  Megyei  Tanulmányi  verseny,
amelyen Berényi Anett, én,Négyesi Nóra és a 4.
osztályból két tanuló:Bordás Annamária és Villás
Eszter  vehettünk  részt.  Anett  anyukája,  Hédi
néni, illetve mi hárman mentünk el. Nóra a rajz
részére  ment,  mi  pedig  a  versmondó  részére.
Istenien  éreztük  magunkat,  rengeteget
kacagtunk, és nem is tértünk haza üres kézzel! 
Nóra III. helyezett lett a rajz kategóriában, Anett
IV. helyezett a vers kategóriában, én pedig az I.
helyet  hoztam  el  szintén  versmondással.  A
negyedikes rajzos lányok is szépen szerepeltek. 
Nagyon  jó  érzés  volt,  hogy  mindannyian  szép
eredménnyel térhettünk haza. 
Minden  köszönetünk  Hédi  néninek,  aki
felkészített  minket,  Ibolya  nénié,  aki  Nórát
készítette  fel  a  nagy  megmérettetésre,  Kunné
Pádár  Gyöngyi  néninek,a  negyedikesek
felkészítőjének. Na és persze a sofőrnek, Anett
néninek. Jövőre is megyünk!!!

Wass Albert Országos Vers-és Prózamondó 
Verseny

2014.februárjában  vehettünk  részt  a
Törökszentmiklóson  megrendezésre  kerülő
országos  Wass  Albert  szavaló  versenyen.  Itt
Berényi  Anett,  Takács  Dzsesszika  illetve
jómagam jeleskedtünk.Az  ünnepélyes  megnyitó
után  elkezdődött  a  versengés.  A  szavalatok
mellett  prózai  művek  is  elhangzottak. Az
izgalmak után szendviccsel és üdítővel kínáltak
bennünket. Az eredményhirdetésre a templomba
sétáltunk  át.  Én  különdíjat  kaptam,
könyvjutalmat.  Anettre  és  Dzsesszire  nagyon
büszke  voltam,  hiszen  ők  is  nagy  munkát
fektettek ebbe a versenybe.

 Köszönjük Hédi  néninek,  és Gyuri  bácsinak a
felkészítést,  jól  esett,  hogy foglalkoztak velünk,
és  persze  köszönjük  Anett  anyukájának,  hogy
elvitt minket! 

Somogyi Gréta
     7.a

Szóbeli felvételi sikerek,eredmények a
8.osztályban

Én  Szolnokon  a  Széchenyi  István  Gimnázium
dráma  tagozatára  jelentkeztem.  2  énekkel,  1
verssel  és  1  prózával  kellett  készülnünk.  A
készülődésben  Hédi  néni,  Tibi  bácsi  és  Gyuri
bácsi is egyaránt  sokat segített,  amit  ezúton is
nagyon  köszönök  nekik!  Elérkezett  a  felvételi
napja, Február 26(szerda)-án 11-kor kezdődött. A
bizottság tagjai  közt 3 drámatanárnő és két 12
osztályos diák volt.  Először egy kis ismerkedős
feladattal  kezdtünk,  majd  improvizációs  játékok
következtek.  Ezek  után  el  kellett  mondani  a
verset vagy a prózát. Tőlem a verset kérték, ami
Varró  Dániel  verse  volt.  Aztán  felmentünk  az
ének  terembe,  ahol  mindenki  elénekelte  a
magával  hozott  népdalt  vagy  műdalt,  ezt
követően  ritmust  kellett  visszatapsolni.  Nagyon
kedves  volt  mindenki  és  persze  segítőkész  is.
Igazán jól éreztem magam! Már eredményeim is
vannak.  66 főből 4. lettem, így benne vagyok a
keretben,valószínűleg felvesznek. Ennek persze
nagyon nagyon örültem.

-Rocsa Gergely-
Én(Gina):  mesélj  nekem  a  szóbeli  felvételid
napjáról!
Gergő:Én  Debrecenben  az  Ady  Endre
Gimnázium  két  tannyelvű  tagozatára
felvételiztem.  A  szóbeli  előtt  volt  15  perc
előkészülés,  ezalatt  megkaptuk  a  szöveget,



megpróbáltam válaszolni  a kérdésekre,  persze
angolul, de hál istennek egészen jól sikerült.
Én:Úgy hallottam,  hogy vannak  már  ideiglenes
eredményeid is, beszámolnál nekem róla?
Gergő: Persze. 138 diákból 64. lettem, tehát még
van esély arra, hogy felvegyenek.
Én:Köszönöm szépen a válaszaidat. Gratulálunk.
Nagyon szurkolunk neked, hogy benne legyél a
keretben!!

-Kun Viktóia-
Én:  Mesélj  nekem  a  szóbeli  felvételid
napjáról,hogyan telt,hogy érezted magad?
Viki:  Én  Szolnokon  a  Széchenyi  István
Gimnázium dráma tagozatára felvételiztem. A mi
csoportunkban  8-an  voltunk.  Voltak  közös
játékok, a végén pedig verset avagy prózát kellet
mondani. Én Radnóti Miklós Éjszaka című versét
adtam  elő.  Ezután  énekelni,  ritmust  tapsolni
próbáltunk. Nagyon jól éreztem magam.
Én: Úgy hallottam, hogy vannak már ideiglenes
eredményeid is, beszámolnál nekem róla?
Viki:  Igen,  a  66-ből  16.  lettem.  Ennek  nagyon
örültem.
Én:Köszönöm szépen az interjút, és gratulálunk
neked!

-Nagy Zsanett-
Én:Mesélj  nekem  a  szóbeli  felvételid
napjáról,hogyan telt,hogy érezted magad?
Zsani:Én  Szolnokon  a  Vásárhelyi  Pál
Gimnáziumban voltam szóbeli  elbeszélgetésen.
Bent  volt  az  igazgatónő  és  az  igazgatónő
helyettese, mindketten nagyon kedvesek voltak.
Szerintem jól sikerült, jól éreztem magam.
Én:Úgy hallottam,  hogy vannak  már  ideiglenes
eredményeid is, beszámolnál nekem róla?
Zsani:I gen van, 81-ből 50.vagyok. Tudomásom
szerint 2 osztályt indítanak, így benne vagyok a
keretben.
Én:Köszönöm Zsani, és neked is gratulálunk.

Ratkai Georgina 
                              8.osztály

Mi a kedvenc tantárgyad? Miért?

1/a o. Pilák Villő: A matek a kedvenc tantárgyam, 
mert szeretek számolni.
2.o. Egri Sándor: A tesi a kedvencem, mert imádok 
sportolni.
3.o. Kiss Friderika: A nyelvtan, mivel nagyon szeretek
írni.
3.o. Szamák András: Minden tantárgyat szeretek.
4.o. Antal Letícia: A matek. Azért, mert jól tudok 
számolni és Gyöngyi néni nagyon jól tanítja.

4.o. Csoma Nándor:  Nekem is a matek a 
kedvencem,mert jól megy a számolás.
5.o. Geszti Sándor:  A hittant szeretem a legjobban, 
mert érdekesek a Bibliai történetek.
5.o. Tar Angelika:  A nyelvtan, mert  szeretem Hédi 
nénit.
6.o. Árvai Martin:  A tánc- és dráma a kedvencem, 
mert Hédi néni nagyon aranyos és jól tanítja.
6. osztály: Az osztályfőnöki óra a kedvencünk, azért 
mert Piroska néni tartja és Ő a legjobb osztályfőnök a 
világon!
7.o. Somogyi Gréta:  A törit szeretem a 
legjobban,ugyanis színésznő szeretnék lenni és  ez 
picit közrejátszik,ennek ellenére  érdekel a régi korok 
történelme.
7/a o. Berényi Gergő:  A történelem, ugyanis 
érdekesek a múltban történt események.
7/b o. Szívós Bence: Az angol nyelv foglalkoztat a 
legjobban.
7/b o. Szász Fruzsina: Az ének a kedvencem, mivel 
Tibi bácsi mindig megengedi, hogy énekeljek az órán.
8.o. Kun Viktória:  A történelmet szeretem a 
legjobban, mert  hasznosnak tartom azt,hogy 
megtanuljuk  az elmúlt idők eseményeit.
8.o. Négyesi Nóra: A földrajz, mivel érdekelnek a 
Magyarországgal kapcsolatos információk, 
érdekesnek tartom az összefüggéseket és szerintem 
Andi néni nagyon jól át tudja adni nekünk a 
tananyagot.

Takács Dzsesszika 
                        6.osztály

Interjú
Az óvoda egy ovis szeméből

Azt a feladatot kaptam, hogy készítsek egy interjút 
egy olyan kisgyerekkel, aki a Refi-oviba jár. Ezt az 
interjút kisöcsémmel, Lacival készítettem, hiszen ő is 
oda jár. Első kérdésem: Mennyire szereted az óvodát?
- Szeretem.
- Melyik csoportba jársz?
- Csillag.
- Ki a kedvenc óvónénid?
- Anita óvó néni.
- Milyen foglalkozásokra jársz?
- Angol és logopédia.
- Ki a legjobb barátod?
- Ferike.
- Milyen Ferike?
- Szabó Ferike.
- Mi a kedvenc játékod?
- LEGO, az állatos játék, a játék konyha és a pötyi.
- Köszönöm szépen.
- Szívesen.

Nagy Norbert
       7.a



KÖRKÉRDÉS

Mit tennél, ha a legjobb barátod elköltözne?
Sági Lili: Egy hétig romokban lennék, aztán majd
kicsit  később  feldolgozom,  és  tartanánk  a
kapcsolatot.
Kolozsvári Fanni: Először nem bírnám elviselni,
mihelyt  elmenne, felhívnám és mindig tartanám
vele a kapcsolatot.
Rocsa Gergely: Vele mennék.
Szerencsi  Petra:  Tartanám  vele  mindig  a
kapcsolatot, és hétvégén elmennék hozzá.
Nagy  Fanni:  Nagyon  szomorú  lennék,  és
megpróbálnám  visszahozni,  tartani  vele  a
kapcsolatot.
Bodnár  Tamás:  Elkérném  a  telefonszámát,
minden elérhetőségét, és napi szinten tartanám
vele a kapcsolatot.
Berény  Gergő: Megkérdezném,  hova  költözik,
telefonszámát  elkérném,  tartanám  vele  a
kapcsolatot.
Berényi Bence: Utánamennék.

Nagy Norbert 7.a

JANUÁRI HAGYOMÁNYOK

A HÁROMKIRÁLYJÁRÁS (JAN.6.) csatlakozik a
vízkereszthez,  és sok hasonlatosságot  mutat  a
betlehemezéssel. Legfontosabb kelléke a csillag,
amely  a  napkeleti  bölcseknek,  Gáspárnak,
Menyhértnek  és  Boldizsárnak  (akinek  arcát
bekormozzák,  hogy  szerecsen  voltát  jelezzék)
Betlehembe  mutatta  az  utat.  A  csillagot  egy
rúdon vagy erre a célra használt, rekeszszerűen
összeillesztett,  kinyújtható,  illetve  összehúzható
szerszámon viszik. A három király sorba járja a
házakat, énekükkel a királyokat és Szűz Máriát
dicsőítik. Miután elmondták verseiket, élelmet és
pénzt kapnak a házigazdától. Vízkeresztkor még
manapság  is  sok   vidéken  a  pap  és  néhány
ministránsgyerek  végigjárja  a  falut,  és
megszenteli  a  házakat.  Az  ajtókra  felírják  az
évszámot  és  alá  a  három  király  nevének  a
kezdőbetűit: G+M+B. Ilyenkor a hívek élelemmel,
pénzzel adakoznak, amit a gyerekek kosarakba,
zsákokba gyűjtenek össze. 

Január fontosabb eseményei:

január 6.: 
• Vízkereszt vagy Háromkirályok napja, a farsang 
kezdete
január 8.: 
• A világirodalom napja
január 14.: 
• Európai nyelvek napja

január 18.: 
• A világvallások napja
január 22.: 
• Magyar Kultúra napja: Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon fejezte be a Himnuszt

ZRÍNYI  ILONA  MATEMATIKA  VERSENY
MEGYEI FORDULÓJA

Február  21-én  került  megrendezésre
Törökszentmiklóson  a  Zrínyi  Ilona  megyei
verseny.  Iskolánkból  5-8.  osztályos  tanulók
vehettek részt. A 7-8. osztályosoknak 90perc (30
feladat) állt rendelkezésükre.
Minden feladatnál 4 választási lehetőség volt, de
csak  egy  megfejtés.  Nem  volt  muszáj  minden
feladatná karikázni, amit nem tudtunk üresen is
lehetett  hagyni.  Az  üres  feladat  0pontot,  a  jó
megoldás 1 pontot, a roszz pedig -1 pontot ért.
Az  összpontszámot  úgy  számolták  ki,  hogy
négyszer  a jó válaszok száma mínusz a rossz
válaszok  száma  plussz  a  feladatok  száma.  A
maximális  pontszám 150pont  volt,  mint minden
évben.  Osztályfőnököm  és  szüleim  nagy
örömére  az  iskolából  én  értem  el  a  legjobb
helyezést.  Az  eredményirdetésre  az  első  20
helyezettet  hívták  meg,  ők  tovább  jutottak  az
országos  döntőbe.  A  verseny  eredményei
megtekinthetők  a  www.mategye.hu -n.  Ezúton
szeretném  megköszönni  társaim  nevében  is  a
felkészítést Mónika néninek és Kati néninek!

Botos Kitti 7.a

A 7.A SZERETETVENDÉGSÉGE

Február  23-án  vasárnap  tartotta  osztályunk  a
szeretetvendégséget.  Elsőként  Laci  bácsi  tartott  egy
rövid istentiszteletet. Majd jött a nagy pillanat. A mi
műsorunk a  böjtölésről  szólt.  A szülők és  tanáraink
megtudthatták, mit is jelent a böjtölés, kik böjtölnek
és  miért,  hogyan.  Idéztünk  a  Bibliából  is,  majd
énekeltünk egy dicséretet.Ezután Mónika néni tartott
egy diavetítést,  mely első osztálytól kezdve mutatott
be  minket.  Végül,  de  nem  utolsó  sorban
elfogyasztottuk  a  sok  ízletes  süteményt,  és  jókat
beszélgettünk.  Köszönjük  Mónika  néninek  és  Tibi
bácsinak a felkészítést!

Botos Kitti 7.a 
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