
NOVEMBERI JELES NAPOK, BABONÁK, HIEDELMEK,
SZOKÁSOK MINÁLUNK ÉS MÁSUTT

Novemberben már a tél előszele, sőt

ilyenkor már sokszor havazik. Nem

véletlen tehát, hogy időjárásjósló nap is

van ilyenkor, ami a téllel kapcsolatos. A

hó eleje a csendes emlékezésé, aztán a

második héttől jönnek a vidámabb

ünnepek is  újborral, libás lakomákkal,

bálokkal, a disznóvágások kezdetével...

Szent András havában a házassággal,

férjhez menetellel kapcsolatos babonák,

hiedelmek, szokások is vannak  több

közülük megmosolyogtató:

November az év tizenegyedik

hónapja a Gergelynaptárban, és 30

napos.

Neve a latin novem szóból származik

melynek jelentése kilenc, mivel

eredetileg az év kilencedik hónapja volt

a római naptárban, mielőtt a január és

február hónapokat hozzáadták az

évhez.

A 18. századi nyelvújítók a

novembernek a gémberes szót

javasolták.

Az Arvisurák szerint Enyészet hava.

A népi kalendárium Szent András

havának nevezi.

A horoszkóp csillagjegyei közül az

alábbiak esnek a november hónapba:

– Skorpió (október 23november 21.)

és

– Nyilas (november 22december 21.)

November folyamán a Nap az állatöv

csillagképei közül a Mérleg

csillagképből a Skorpió csillagképbe,

majd a Kígyótartó csillagképbe lép.

November minden évben a hét

ugyanazon napjával kezdődik, mint az

adott év márciusa, és a szökőévek

kivételével a február is ugyanazon

nappal kezdődik, mint a november.

Novemberi jeles napok:

– November 1.  Mindenszentek napja

(latinul: Festum omnium sanctorum)

– November 11.  Szent Márton

ünnepe a magyar néphagyományban

tradicionálisan a gazdasági évet lezáró

ünnep.

„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,
de az Úr azt nézi, ami a szívben van."
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2014. novemberében iskolánk tanulói

2 matematika versenyen vettek részt

Szabó Józsefné, Gorzásné Nagy Judit,

Türmerné Gorzás Katalin és

Négyesiné Gál Mónika segítségével.

November 27én délután az

országos Kockakobak verseny első

fordulója 15 gyermekkel zajlott, ahol

labirintustesztet töltöttek ki. A

feladatmegoldás után egy emléklapot

és egy ügyességei játékot küldtek a

szervezők a résztvevőknek.

November 28án Tiszaföldvárra

indultunk egy népesebb csapattal. Az

Országos Ószőlői Matematika

Versenyen 34 tanuló, 38. osztályig

vett részt. Ez egy hagyományosabb

verseny, ahol minél alaposabb

feladatmegoldást, kidolgozást várnak

a gyerekektől az adott 1 illetve 2 óra

alatt. Ez a verseny egy jó alap a

felvételire készülő diákoknak.

Az utazás költségét az Orando Et

Laborando Alapítványnak tisztelettel

köszönjük.

Mindkét verseny kiértékelése

zajlik, bizakodva várjuk az

eredményeket.

Áldás, békesség.

ŐSZI MATEMATIKAI
VERSENYEK

ŐSZ SZELE ZÜMMÖG...

Meghívtuk és szeretettel vártuk a város

összes leendő első osztályosát

szüleikkel együtt.

Sok érdeklődő érkezett, akiket egy

őszi dallal köszöntöttek a negyedikes

énekkarosok. Az iskola rövid

bemutatása után végig sétálva a

folyosókon, bepillantottak a délutáni

munkába. A szöszmötölő foglalkozás

főszereplője az őszi falevél volt.

Lehetett színezni, nyírni, képet

készíteni. Mindenki nálunk hagyta

„kézlenyomatát”. Szép alkotások

születtek. Vidáman telt az uzsonna is, s

már ismerősokként váltunk el

egymástól.

Reméljük tetszett az iskolánk s

január végén újra találkozunk! Áldás,

békesség!

Tanító nénik

Még csak 3 hónap telt el azóta, hogy

elsőseim átlépték az iskola küszöbét

és mégis mennyi minden történt velük

az eltelt időszakban.

Beilleszkedtek az iskola rendjébe,

ritmusába, megismerkedtek

egymással és nevelőikkel. Felfedezték

környezetüket, játszottak az összes

játszótéren és a műfüves focipályán.

Barátokat találtak.

Megtanulták ki

bepakolni a

táskájukat,

megtalálni az adott

óra tankönyveit,

füzeteit és persze

elkezdődött a

komoly munka a

betűtanulás. Már

20 betűt ismernek,

írnak és olvasnak, amit meg nem azt

igyekeznek kitalálni. Nagyon sokan

szinte már minden szót elolvasnak és

mindenből, mindenhol! Számomra

ilyenkor mindig élmény sétálni az

elsősökkel az utcán, akik vígan

betűzgetik a feliratokat!

Számországban is nagy utat jártak be

már eddig is, hiszen 10es számkörben

dolgoznak, összeadnak, kivonnak,

bontanak, a rettegett nyitott mondatok

is értelmet kaptak és a szöveges

feladatok sem maradnak

megoldatlanok.

Természetesen a tanuláson kívül

rengeteg más is történt már velük,

hiszen kétszer voltak színházban,

rajzversenyen jeleskedtek, felléptek az

énekkarosok a jótékonysági bálon, egy

tanuló különdíjas lett egy országos

szavalóversenyen. Sétáltunk a piacon,

mi több, kaptunk

ajándékba

rózsatövet, amit az

iskola udvaron el

is ültettünk.

Minden gyerek

egy csokija árát

felajánlotta a

kárpátaljai

gyerekek számára.

Egészségnapon

csapatban dolgoztak. Várják a

Mikulást és amit a legjobban várnak

az december 19., amikor a Szolnoki

Szigligeti Színház előadására fogunk

utazni és meg fogjuk nézni „ Óz a

nagy varázsló“ történetét.

Kedves Jézuska, azt kívánom, hogy

minden tanítványom karácsonyfája alá

egy szép mesekönyvet is tegyél!

Kunné Pádár Gyöngyi

tanító néni

BARANGOLÁS "BETŰ- ÉS SZÁMORSZÁGBAN" ÉS
ANNAK HATÁRAIN KÍVÜL
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November 20án délután Szolnokra

utaztunk a II. Rákóczi Ferenc

Általános Iskolába, ahol a 34.

osztályosok részére „Szépolvasó és

szépbeszéd versenyt” hirdettek.

Iskolánkat Pádár Zsuzsanna 3. o.,

Szegedi Sarolta 3. o., és Lovász Bence

4. o. tanulóink képviselték. Ez az

intézmény már évek óta megrendezi

ezt a megmérettetést november

harmadik hetében, ugyanis itt ez a

hét mindig az „Olvasás hete”,

melynek zárórendezvénye ez a

verseny.

A gyerekeknek egy szabadon

választott szöveget kellett előadni,

majd rövid szünet után a hangos

olvasás következett. Rövid felkészülés

után a harmadikosok Varró Dánieltől

olvastak fel egy szöveget, a

negyedikesek egy a színházuk

történetéről szóló írást olvastak fel.

Sajnos helyezést nem értünk el, de

sok tapasztalatot szereztünk. Jövőre

is megpróbáljuk.

Szabó Józsefné

A Kunhegyesi Református Általános

Iskola és Óvoda 12. alkalommal

rendezte meg az Országos Adventi

Szavalóés Dicséreténeklő Versenyt. A

rendezvényre az ország számos

református

általános

iskolájából

közel 130

tanuló érkezett,

akik az adventi

ünnepkörhöz

kapcsolódó

versekkel,

zsoltárokkal

készültek a megmérettetésre.

A délelőtt rövid templomi

ünnepséggel kezdődött.

Meghallgattuk Nagy Kálmán

Nagytiszteletű úr igehirdetését, majd

Magyar György Igazgató Úr

köszöntőjét. Ezután kezdődött a

versenyzés. Zsűritagként

elmondhatom, hogy minden

versenyző jól felkészülten állt a

közönség elé, korának és

személyiségének megfelelő művet

választott. Az igen magas színvonalú

előadások a zsűrit és a közönséget is

elkápráztatták, megható pillanatoknak

lehettünk részesei. Igazi ünnepi

hangulat uralkodott a termekben,

hiszen minden vers és zsoltár a

karácsonyhoz kapcsolódó

legfontosabb gondolatról, a szeretetről

szólt.

A mi intézményünkből is több

lelkes diák vállalta a versenyzést, akik

közül néhányan szép eredményt értek

el.

Az első korcsoportban 2. helyezett

lett Fehér Atilla 2.

osztályos tanuló,

felkészítő tanára:

Tárnokné Szilágyi

Beáta. Különdíjat

kapott Farkas Anikó 1.

osztályos tanuló,

Felkészítő tanára:

Kunné Pádár Gyöngyi

A negyedik

korcsoportban

különdíjat nyert Somogyi Gréta 8.

osztályos tanuló, felkészítő tanára:

Nagyné Smányi Hedvig.

A dicséreténeklők közül Mága

Anasztázia 8. osztályos diák a 2.

helyet, Somogyi Gréta 8. osztályos

tanuló a 3. helyet nyerte el. Felkészítő

tanáruk: Nagy Tibor.

Minden évben két pedagógus fogja

össze a versennyel kapcsolatos

feladatokat: Gál Piroska és Tóthné

Danisovszki Ágnes. Mellettük a

rendezvény megszervezésében,

lebonyolításában részt vett az egész

tantestület, az iskola összes dolgozója.

Köszönjük a támogatok segítségét!

Reméljük, hogy jövőre is házigazdái

lehetünk ennek a rangos országos

versenynek!

Nagyné Smányi Hedvig

ORSZÁGOS ADVENTI SZAVALÓ ÉS
DICSÉRETÉNEKLŐ VERSENY

SZÉPOLVASÓ ÉS
SZÉPBESZÉD VERSENY

SZOLNOKON

A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL
A pályaválasztás nem egy egyszerű

dolog. Megmondom mi a nehéz

benne: a tudat, hogy egész életedben

ugyanazt a szakmát végzed. Ez főleg

akkor nehéz, ha fogalmad sincs hova

szeretnél menni. Vagy ha egyszerre

szeretnél jogász és fafaragó is lenni:

vagyis nagyon nem mindegy az iskola,

hisz nem vezet az út egyfelé.

Szeretnék néhány jó tanácsot adni

Neked, hogy valamivel egyszerűbb

legyen. Nos, amikor pályaválasztás

előtt állsz, végy egy papírt, és a létező

összes szakmát írd le, ami csak egy

picit is számításba jöhet számodra. Ha

húszféle akkor húszféle.

A következő a teendő: vedd számba

mindet egyesével. Nézd meg és

gondolj bele ezekbe: milyen lesz

felnőttként a szakmában lenni örömöd

lelede benne; milyen a város, a

környezet ahol mindezt elképzeled.

Csak gondolj bele: egy jó nyelvsuli,

felveszed a jogot, irány New York,

négy év... bepörögnek a milliárdok, és

jön a szőke herceg/királylány. De

lehet, hogy csak túl sok filmet láttam.

S amelyik a legjobban tetszik,

azokat jelöld be. Most nagyon

kritikusnak kell hogy legyél. Minden
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KÖRKÉRDÉS
Megkérdeztem néhány diáktársamat,

hogy miért várja a téli szünetet, és

mit jelent számára a karácsony.

1. osztály:

Szentpéteri Hunor  Nem várom a

téli szünetet.

Witt Csilla  Szeretem a karácsonyt.

2.a osztály:

Hubai Regina  Csinálhatok apával

hóembert és hógolyózhatunk.

Gonda Viktória  Együtt lehetek a

családdal.

2.b osztály:

Kovács Kata  Azért jó a téli szünet,

mert nem kell iskolában lennem.

3.osztály:

Szegedi Sarolta  A családommal

lehetek együtt.

Kolozsvári Emese: Örömöt és

boldogságot jelent.

4.osztály:

Rézsó Nóra  Nem kell iskolába

jönni.

Szamák András: Boldogságot

jelent.

5.osztály:

Bordás Annamária  Szeretem a

havat.

Csoma Nándor  Sok ajándékot, és

szeretetet jelent.

6.osztály:

Gráczer Enikő  Azért, mert az

unokatestvéremék jönnek haza,

ünnepelünk, és együtt lesz a család.

Szabó Lídia  Szeretetet és

boldogságot jelent.

7.osztály:

Lukács Orsolya  A karácsony és a

hó miatt várom a szünetet.

Kiss József  Boldogságot jelent.

8.a osztály:

Váradi Zsuzsanna  Azért várom a

szünetet, hogy pihenjek, és együtt

legyek a családdal.

Nagy István  Mert nem lesz iskola.

8.b osztály:

Tar Orsolya  Egyrészt a hó miatt,

másrészt a pihenés miatt.

Papp Dóra  A karácsony

boldogságot jelent és együtt lesz a

család.

Botos Kitti 8.a

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK

kis apróságot zárj ki, ami csak

hátráltathat. Viszont mindenképp

jelölj be egy olyan iskolát is, ami

általános képzésű, hisz négy év alatt

még lehet, hogy változik az ízlésed, és

ne adjisten' inkább váltasz a jogról

tűzszerészre.

Ám az is fontos, hogy ha felnőtt

leszel, és minden nap felkelsz és

elmész dolgozni, akkor örömmel

mésze, avagy azt mondod: "Megint

egy nap amit munkával kell

töltenem..."

Vedd számításba azt is, hogy miben

vagy a legjobb. Ezért döntsd el azt,

hogy közép, szakiskolát vagy

gimnáziumot választasz. Gondold

meg jól!

Most ez egyszer tényleg nem

mindegy, hogy hogy döntesz.

Hát..ezzel próbáltam volna egy

kicsit könnyíteni a dolgot. Sok sikert

kívánok neked, aztán írj nekem, vagy

mondd el személyesen, hogy

segítetteme. Akár ősszel is

mondhatod. Még egyszer sok sikert,

Neked!

Somogyi Gréta

Az 1997ben megalakult nemzeti park

területe (57.019 hektár) hat korábbi

tájvédelmi körzetből tevődik össze.

Életre hívásával megvalósult a magyar

természetvédelem régi álma: a sokáig

egymástól különálló védett területek

összekapcsolásával létrejött a Balaton

felvidék összefüggő területére

kiterjedő védett ökológiai rendszer.

Tájegységei közül a KisBalatont a

vizes élőhelyek nemzetközi védelmét

szolgáló Ramsari Egyezmény is óvja.

A Tihanyifélsziget – kiemelkedő

geológiai értékei és a területen zajló

természetvédelmi munka

elismeréseként – 2003ban Európa

Diplomás területté vált.

A Balatonfelvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság működési területe

Veszprém és Zala megyékre, a Kis

Balaton védett természeti terület

Somogy megyébe átnyúló néhány

részére, valamint 2004. év elejétől a

Balatoni Üdülőkörzet Somogy megyei

területeire terjed ki, mintegy 1 millió

hektár nagyságban. A nemzeti parkon

kívül az igazgatóság működési

területéhez tartozik számos további

országos védelem alatt álló természeti

terület: 3 tájvédelmi körzet (a Magas

bakonyi TK, a Somló TK és a Mura

menti TK), 27 természetvédelmi

terület, valamint ex lege védett

területek, illetve értékek (források,

lápok, barlangok, víznyelők,

kunhalmok, földvárak).

A nemzeti parkot részben lefedő,

illetve azon túlnyúló Natura 2000

területek az európai jelentőségű

élőhelyek, állat és növényfajok

megőrzésének lehetőségét hivatottak

biztosítani. A Bakony–Balaton

Geopark – melynek területe részben a

nemzeti parkban található – az itt

fellelhető földtani, természeti és

kultúrtörténeti értékek bemutatását,

társadalmi jelentőségük tudatosítását

tűzi ki célul. A geopark 2012ben vált

teljes jogú tagjává az Európai Geopark

Hálózatnak és egyúttal az UNESCO

által támogatott Globális Geopark

Hálózatnak.

A Balatonfelvidéki Nemzeti Park

Igazgatóság honlapja a nemzeti park

területének bemutatása mellett az

igazgatósághoz tartozó

bemutatóhelyekről, szálláshelyekről,

túrázási lehetőségekről és a terület

tanösvényeiről igyekszik tájékoztatást

nyújtani. A nemzeti park honlapján

ismertetett nyílt túrák, rendezvények,

kiadványok, erdei iskola programok,

táborok is ennek a varázslatos

világnak az értő és szerető

megismerésében segítenek.
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