
Azt mondják, magyarnak

lenni büszke gyönyörűség.

Így is van. Ám lehet, hogy

nem vagy tisztában azzal,

hogy ez valóban milyen nagy

büszkeség és megtiszteltetés.

S ha ezzel nem, akkor még

azzal sem, hogy kiérdemeld

azt, hogy te is ezt mondhasd

el magadról.

Hogy miért büszkeség?

Miért megtiszteltetés?

Elmondom:

Büszkeség, mert ahányszor elestünk,

annyiszor álltunk fel. Büszkeség, hisz

annyi magyar költőnk van, volt és lesz,

akiktől annyi mindent tanultunk,

tanulunk és fogunk még sokáig tanulni.

Csak egy párat a kíváncsiaknak:

 "Meg kell érteni a gyermeklelket, s

óvó, bizalmas társul kell odaadni neki a

mi voltaképpen egyazon, csak éppen

terjedelmesebb, fölnőtt lelkünket."

/Ady/

 "A harcos nem érzelmileg szereti az

ellenfelét, hanem univerzálisan.

Egységet alkot vele. Saját erőkörébe

vonja, s mintha önmagával táncolna,

együtt pörögnek. És nemhogy félne

tőle, hanem éppen ellenkezőleg: félti. És

felelősséget érez a sorsáért. Célja a

védelem, de tudja jól, hogy a harc során

a Sors törvényeibe nyúl bele. Akár nyer,

akár veszít, magára veszi a tett súlyát. S

ha nem az egyetemes igazság – vagyis a

szeretet – nevében cselekedett,

függetlenül attól, hogy ő hal meg vagy

az ellenfele: a felelősség az övé."

/Müller Péter/

...mert Büszkeség, mert nem

csüggedtünk amikor elvették tőlünk

1920. június 4én a Mi Büszkeségünket.

Az egyik mesterem, Boda Mihály tanár

úr azt mondta nekem: "Életed egy van,

és bármit is tesznek veled, akkor is

menned kell tovább. Bármi történjék is,

életed csak egy van, és neked abban kell

harcolnod!"

S mi magyarok már akkor sem

csüggedtünk el, mikor Felvidéket,

Kárpátalját, Erdélyt, Temesközt,

Délvidéket, Horvátországot, Őrvidéket

és két kis területünket: Fiume városát és

a legészakibb kis területet elcsatolták

tőlünk! Felálltunk és mentünk tovább,

mert az élet ment tovább és nekünk

nem volt mit tenni.

Büszkeség, hogy még egy ilyen

gyönyörű vidéket mint az Alföld (ahol

mi refisek is nevelkedünk) nem találunk

széles e világon. Olyan sok zeneszerző,

író, költő, színész, rendező s

tudományok által kitüntetett világhírű

magyar élt, s még ma is élnek. Őrájuk

legyünk nagyon büszkék! S ki az akit

izgat a rengeteg csata mit elvesztettünk?

Azokra emlékezzünk inkább, amiket

megnyertünk! Ez nagy büszkeség. S

mégis oly kevesen emlékeznek rá.

Nem csalódhattunk a magyarokban.

Nem mondhatjuk, hogy csalódtunk

bennük, hisz még ma is élünk!

Fenntartották nemzedékünket, s nem

BÜSZKESÉG ÉS MAGYARSÁG

„Isten segítségével hatalmas dolgokat
viszünk véghez."
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Október 18án felső tagozatos

diákjainkkal Mezőtúron, a Teleki

Blanka Gimnázium szervezésében

komplex tanulmányi versenyen

vettünk részt.

A verseny ünnepélyes

istentisztelettel kezdődött, ahol

tájékoztatást kaptunk a verseny

menetrendjéről és az azt követő

programkínálatról.

A versenyfeladatok megoldására

60 perc állt rendelkezésre, így

tantárgyanként gyors

szövegfeldolgozásra és nagyfokú

összpontosításra volt szükség.

Tanulóink a jól megszervezett és

összedolgozott csapatmunkával

magyar nyelv és irodalom és

informatika tantárgyakból a

legmagasabb pontszámokkal

büszkélkedhettek. A

természettudományos tantárgyak

feladatai elől sem hátráltak meg,

hiszen 25 pontból 20 pontokat értek

el.

Az eredmányhirdetésig különböző

programok (táncház,

múzeumlátogatás...) várták a

gyerekeket, melyeken a fáradtság

ellenére is nagy örömmel vettek

részt. Az ünnepélyes

eredményhirdetésen csapatunk a 6.

helyen végzett, melyre nagyon

büszkék voltunk.

Gratulálok Nektek! Szép

teljesítmény volt!

A versenyen szereplő tanulók:

Baranyai Boglárka, Incze Zoltán 5. o.,

Csízi Boglárka, Maróti Kristóf 6. o.,

Bodnár Fruzsina, Lukács Orsolya 7.

o., Csoma Bence, Gönczi János 8. o.

Csománé Fehér Andrea

BENKŐ GYULA
ORSZÁGOS KOMPLEX

TANULMÁNYI VERSENY

VIZES ÓRÁK A KUMÁNIÁBAN

hagyták kialudni fényünket, még

akkor sem, ha csak egy kis lángocska

pislákolt! Gyönyörű dolog, hogy ennyi

évszázadon át óvtuk hazánkat, s még

most is ezt tesszük! Most pedig

Kölcseytől idézve ezzel zárnám

irományom:

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebledbe, s fiadnak

Hagyd örökül ha kihunysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.

Somogyi Gréta 8.a o.

KIRÁNDULÁS ERDŐTEKELRE
Az alsó tagozatos tanulmányi kirándulás célállomása

Erdőtelek volt. Négy osztálynyi gyerek indult el vonattal

kora reggel nagy izgalommal. Az arborétum már csodás

őszi színekben pompázott. Tartottunk környezetismeret

órákat és gyűjtöttünk leveleket, terméseket, jutott idő játékra

is. Az itt szerzett tapasztalatokat, élményeket tanórákon jól

tudjuk hasznosítani. Jövőre újra elmegyünk!

Gorzásné Nagy Judit

Ígéretünkhöz híven a nyári napközis

táborban megmaradt pénzünket egy

őszi kirándulásra szerettük volna

felhasználni. Ez a nap el is érkezett

október 18án, szombaton. Úgy

gondoltam, hogy nem bízzuk az

időjárás szeszélyére

magunkat és „tutira”

megyünk! Voltunk már

Kisújszálláson ebben az

élményfürdőben és

akkor is nagyon jól

érezték magukat a

gyerekek. Most is nagy

volt az örömük, főleg

miután megtudták,

hogy a belépőjegy a

korlátlan idejű

csúszdahasználatot is

tartalmazza.

Igazgatónk

rugalmasságának köszönhetően

engedélyt kaptunk az utazásra

négyen, hatvan gyerekkel, ezen az

egyébként tanítási napon. Ezúton is

köszönjük!

Szombaton reggel izgatott gyerekek

gyülekeztek a vasútállomáson.

Hamarosan megérkezett a vonatunk,

sokak nagy örömére, hiszen még soha

nem utaztak így. A vonat

elindulásával egyidejűleg kezdtek

csörögni a csipszes zacskók, kerültek

elő az innivalós butykosok, fogyni

kezdett a felpakolt elemózsia, vidám

beszélgetés zaja töltötte be a

vagonokat. Az út rövid volt és hamar

megérkeztünk az éppen felújítás alatt

álló kisújszállási állomásra. Innen egy

rövid séta a fürdőig,

ahol már vártak

bennünket. Pillanatok

alatt átöltöztünk és

irány a medencék!

Nagyon jó volt látni

azt az önfeledt örömöt,

ahogy átadták

magukat a

pancsolásnak,

csúszdázásnak a

gyerekek. Hamar

elröppent az idő és el

kellett kezdeni a

zuhanyzást,

hajszárítást, hiszen odakint bár sütött

a nap, hűvös volt.

Búcsúzóul még készült egy

csoportkép a strand előtt, majd

igyekeztünk a vonatunkhoz.

Megérkezvén Kunhegyesre minden

szülő épségben vehette át gyermekét,

mi pedig azzal a boldog tudattal

tértünk haza, hogy megint tudtunk

élményt adni sok iskolásunknak.

Kunné Pádár Gyöngyi

Csengőszó 2014. október2



2014. 10. 20án Mezőtúron a Szegedi Kis István Református

Gimnáziumban rendeztek számunkra egy verszenyt, amin

az egyházi történelmi tudásunkat mérethettük meg.

Lukács Orsolya, Bodnár Fruzsina, Nagy Norbert, Csorna

Bence, Szívós Bence és jómagam vettünk részt a versenyen.

Délután fél egyre érkeztünk meg, ahol a gimnázium

könyvtárában egy kis verseny előtti nasival lazíthattunk. A

verseny egy órakor kezdődött. Feladatlapot oldottunk meg,

énekeltünk és képeket fejtettünk meg, hogy mit ábrázolnak.

Ezek hozták meg a pontokat. Amíg mi törtük a fejünket,

addig a tanárokat lefoglalta az iskola kiállítása. Később,

amíg az eredményhirdetésre vártunk, minket is

körbevezetett a főigazgató, mintha nyílt napon lettünk

volna. Végül az eredményhirdetésen a fiúk VII. helyen, míg

mi az V. helyen végeztünk a 14 csapatból. Azért az nem

olyan rossz. Köszönjük szépen Piroska néninek, hogy

felkészített minket, és hogy részt vehettünk ezen a

versenyen. Nagy élmény volt számunkra. A sofőröknek is

köszönjük: Feri bácsinak és Pici bácsinak.

Köszönjük a lehetőséget.

Somogyi Gréta 8.a o.

Az őszi szünet előtt még várt egy

megmérettetés iskolánk nyolc

tanulójára.

Debrecenben rendezték meg az

idén 18. alkalommal a református

iskolák országos tanulmányi

versenyét. Matematikából,

anyanyelvből, informatikából és rajz

tantárgyakból neveztünk be. Voltak

egyéni és csapatversenyek is. Nagy

izgalommal készültünk. A

Nagytemplomban volt a nyitó áhitat

és az igehirdetés. Nehéz feladatok

vártak a gyerekekre. Negyven

református iskola küldte ide a

legfelkészültebb tanulóit. A

legeredményesebb Ardai Zoltán 8.

osztályos tanulónk lett, aki

informatikából országos 7. helyezést

ért el. A többiek is szépen helytálltak:

Barabás Adrienn, Duba Anita 8.

osztályos, Gráczer Enikő 6. osztályos,

Rézsó Nóra, Szamák András 4.

osztályos, Barta Hella, Somogyi

Noémi 3. osztályos tanulóink.

Gratulálunk nekik!

Gorzásné Nagy Judit

ORSZÁGOS
TANULMÁNYI VERSENY

EGYHÁZTÖRTÉNETI VERSENY

ÚJ JÁTSZÓTERÜNK
Csúszni, mászni, futni, bujkálni, ugrálni jó! Tanulóink, kicsik és nagyok,

örömmel vették birtokba új játszóterünket az iskolaudvar parkjában.
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KÖRKÉRDÉS
Megkérdeztem az első osztályosokat,

hogy miért szertik ezt az iskolát.

A válaszok a következők voltak:

– Faragó Erik: Szeretek tanulni,

szeretem ezt az iskolát.

– Barkóczi Klaudia: Szeretem a

matekot, az írást és az olvasást.

Tudtam, hogy jó lesz idejárni.

– Farkas Anikó: Szeretem Gyöngyi

nénit és szeretek olvasni. Azért

szeretek idejárni, mert itt

megtanulhatok olvasni.

– Rózsa Viktória: Szeretek templomba

menni. Hozzánk ez az iskola van a

legközelebb.

– Hubai Norbert: Szeretek minden

órát, legjobban a számolást és a

játékot.

– Budai Bella: Azért jó ide járni, mert

sokat lehet tanulni.

– Szentpéteri Hunor: Itt van focipálya

és tudok sokat tanulni. Meg nagyon

szeretem Gyöngyi nénit.

– Gyöngyi néni: Nagyon aranyosak a

gyerekek. Szeretnek iskolába járni és

szeretnének sok mindent

megtanulni.

Péterfi Andrea 7.o

Hozzávalók

 1 csomag levestészta

 1 tojás

 só

Töltelékhez:

 8 dkg liszt

 5 dl tej

 2 tojás

 8+15 dkg reszelt sajt

 10 dkg vaj

Elkészítés

A leveles tésztát nyújtsd 23 mm vastagra. Vágd 2 ujjnyi széles csíkokra. A

tésztacsíkok egyik szélét kend meg felvert tojással, és fém sütőhengerekre vagy

farudakra (fakanál nyélre) csavard fel. A rolókat hengergesd meg finoman, majd

ecseteld meg tojással. Sorakoztasd tepsire és tedd máris a forró sütőbe, 200 fokon

1015 perc alatt süsd szép arany színűre. Még melegen húzd le a sütőformáról, és

hagyd kihűlni. A krémhez a tejet a liszttel főzd sűrűre. A tűzről levéve dolgozz

bele két tojást, ízesítsd sóval majd a 8dkg sajtot és a vajat is add hozzá. A kihűlt

krémmel töltsd meg a tésztarolókat, a két végüket nyomd reszelt sajtba!!

Takács Dzsesszika 7. o.

Rabok beszélgetnek!

– Hány évet kaptál?

– 5öt

– Te?

– 10et

– És te Gazsi??

– TCHIBO

– Mi az a tchibo

– A legtöbb mi adható..

Egy szőke nőt elüt egy autó, és a

vezetője segítség nélkül

továbbhajt. A rendőr

megkérdezi tőle:

– Nem figyelte meg a kocsi

rendszámát?

– Nem volt rá időm, olyan

gyorsan történt. Csak annyit

láttam, hogy hátul egy vörös

hajú nő ült, zöld pulóverben és

barna kalapban volt, fekete

retikülje volt és sötét rúzst

használt.

Hogyan lehet nyulat fogni?

Áss egy lyukat, ülj bele és

utánozd a répa hangját...

A nő nézi magát a tükörben és azt

mondja:

– Öreg, ronda, és csúnya vagyok,

nagy szükségem lenne most egy

bókra!

Mondja a férfi:

– A látásod még mindig

kifogástalan! :D

VICC

RECEPT
SAJTOS ROLÓ
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