
FEBRUÁR 2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja.
A templomokban ezen a napon
szentelik a gyertyát, melynek a
keresztény ember életében,
ünnepekhez kötődő szokásaiban
kiemelt szerepe van. Európában a
gyertyaszentelés szokása a XII.
század folyamán terjedt el. A
szentelt gyertya Krisztust jelképezi.
Az újszülött mellett a keresztelésig
gyertyát égettek, de szintén a
betegek illetve a halott mellett is.
Nagyobb ünnepeken, húsvétkor,
karácsonykor ezt a gyertyát
gyújtották meg. A gazdák úgy
tartották, hogy vihar alkalmával is
meg kell gyújtani, távol tartja a
villámcsapást és a jégverést. Ismert
időjárásjóslás kötődik ehhez a
naphoz. Ha süt a nap, a medve
előjőve barlangjából meglátja az
árnyékát, ezért visszamegy, és még
hosszú lesz a tél. Ha viszont rossz
idő van, nem tart már sokáig a
hideg.

FEBRUÁR 3.
Szent Balázs püspök napja. Balázs a
torokbetegségek ellen védő szent, a
legenda szerint megmentett egy
halszálkát nyelt fiút. Mivel
Magyarországon még a XX. század
első felében is  a védőoltás
bevezetéséig  rettegett és sok
áldozatot követelő betegség volt a
diftéria, más néven torokgyík,
érthető, hogy ennek a szentnek

komoly kultusza alakult ki. A
balázsolás alkalmával a
katolikusoknál a pap a gyermek álla
alá két gyertyát tesz keresztbe, és
könyörgő imát mond érte.
Szokásban volt az iskolás korú
gyermekek  balázsjárása  is. Ez a
Gergelynaphoz hasonló
adománygyűjtő szokás, amikor a
maskarába öltözött gyerekek
köszöntik a háziakat, azok pedig a
tanítónak adományokat küldenek
(szalonnát, tojást, zsírt).

FEBRUÁR 19.
Zsuzsanna  ótestamentumi nőalak
napja. A gyönyörű asszonyt fürdés
közben a vének meglesték, majd
házasságtörés hamis vádjával
illették. Zsuzsanna azonban
tisztázta magát és a véneket
elítélték. Ezt a bibliai történetet
adták elő az ún.  Zsuzsanna
játék során dramatizált formában.
Ehhez a naphoz is kötődik időjárási
megfigyelés. Állítólag ekkor szólal
meg a pacsirta, melynek éneke a
tavasz közeledtére utal.

FEBRUÁR 24.
Mátyás napja. Azt tartják, ha hideg
az idő, Mátyás feltöri a jeget, ha
viszont nem talál, akkor csinál. Azaz
hirtelen időjárás változást vártak
ettől a naptól. Egyes vidékeken azt
tartják a Mátyásnapkor kikelő
kiscsirke verekedős lesz.

Botos Kitti

FEBRUÁRI JELES NAPOK

„Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd
teljes békében, mert Benned bízik."

Ézs 26,3

12. évfolyam 107. szám 2015. február

Csengőszó

Tartalom:

Februári jeles napok..... 1

Farsangi mulatság........ 2

A farsangról...................2

Sakkszakkör..................2

Téli szöszmötölő............ 3

Szavalóversenyen
jártunk...........................3

Kunhegyes
nevezetességei............... 4

A szerkesztőség tagjai:
Botos Kitti 8.a o.

Fehér Fanni 5. o.

Péterfi Andrea 7. o.

Somogyi Gréta 8.a o.

Szabó Lídia 6. o.

Takács Dzsesszika 7. o.

Nagyné Smányi Hedvig

Megjelenteti a
Kunhegyesi
Református

Általános Iskola
újságíró szakköre



FARSANGI MULATSÁG

A Kunhegyesi Református Általános
Iskola farsangi mulatságot tartott
2015. február 14én 14
órai kezdettel.
A jelmezes

felvonuláson először az
egyénileg beöltözött
tanulók vonultak be,
majd a csoportos
jelmezesek
következtek. A
felvonulók között volt
hercegnő, boszorkány,
csontváz, ördög, has
táncosnő, gombán ülő
manó és még soksok
nagyszerű, ötletes
jelmez. Amíg a zsűri
döntött, addig a kedves
megjelentek a büfében a szülők
segítségével vásárolhattak
szendvicseket, süteményeket, és
olthatták a szomjukat
üdítőkkel.
A jelmezverseny

eredményhirdetése után
tombolanyeremények
kisorsolására került sor. Fődíj egy
tablet volt. Kicsik és nagyok mind
izgatottan várták már a sorsolást,

ahol sok szép ajándék talált
gazdára. Diákok, szülők, tanárok

egyaránt jól
szórakoztak a
farsangon.
Iskolánk

tantestülete, Szülői
Munkaközössége, és a
Diákpresbitérium
köszönetét fejezi ki a
tombolatárgyak
felajánlóinak és
adományozóinak.

Hadnagyné Csomor Andrea

Gál Piroska

SAKKSZAKKÖR

A farsang Vízkeresztkor, január 6
án indul, és a húsvéti ünnepkör
kezdetéig, hamvazószerdáig tart.

Asszonyfarsang:

A farsang utolsó szakaszában, egy
napon a nők összejöttek, s korlátlan
ideig, szinte egész nap annyit
ihattak, amennyit akartak.

Jelentős jelmezek:

ördög, koldus, török, kereskedő, az
asszonyok férfi, a férfiak női
ruhába öltöztek.

Jellemző felvonulás:

mohácsi busójárás.

Farsangi ételek:

kocsonya, cibereleves, farsangi
fánk.

Hamvazószerda:

a böjt első napja.

Húshagyókedd:

a farsang utolsó napja.

Torkos csütörtök:

A böjti időszakra eső lakmározás.
Hamvazószerda utáni csütörtökön
felfüggesztették a böjtöt, hogy
elfogyaszthassák a megmaradt
farsangi ételeket.

Szabó Lídia

A FARSANGRÓL

Iskolánkban heti egy alkalommal,
szakköri keretek között sakkoktatást
tartok. Tapasztalataim azt mutatják,
hogy a gyerekek többsége, érdeklődik
a sakkjáték iránt, de a körülöttünk
levő felgyorsult világban, sok más
dologhoz hasonlóan rögvest
szeretnék elsajátítani a játék
lényegét, s azt győzelemmel zárni.
Többnyire alsó tagozatos tanulók

vesznek részt a szakkörön, a felsősök
a játékot nem ismervén elzárkóznak
a tanulástól. Az órákon
megismerkedünk a különböző
figurák lépésének szabályaival,
álláshelyzeteket elemzünk,
megnyitásokat sajátítunk el. S akik
már önálló játékra képesek, ők
összemérhetik a tudásukat.

Igyekszem arra törekedni, hogy
minden gyermeknek legyen óráról
–órára egy kis sikerélménye. A
pozitív üzenet előremozdítja a
gyermek kíváncsiságát, fenntartja
érdeklődését. Ugyanis a sakkjáték
komoly tanulást igényel.
A sakkjátékos cselekedeteit előre

próbálja látni, illetve kiszámítani,
így természetessé válik az, hogy
tettei következményeit vállalni és
elviselni kell. Megszokja, hogy
minden egyes lépésnél viszonylag
rövid idő alatt, egyedül kell
gondolkodni és dönteni. A
teljesítmény tisztelete révén magától
belátja a diák, hogy aki többet tanul,
az eredményesebb lesz, az többet
tud. Tehát érdemes tanulni.

A sakk révén a játékos megtanulja
a küzdeni tudást, az időbeosztást és
a szabálykövető magatartást.
Napjainkban a sakk „divatban”

van. Aki ismeri ezt a játékot, az
tudja, hogy ez a kortalan sport
milyen csodálatos élményt nyújt az
embernek. Játszhatják az idősek, a
gyerekek, iskolások, óvodások, de a
komoly üzletemberek kedvenc
kikapcsolódása is lehet. Generációkat
hozhat össze. Gondoljunk csak arra,
hogy milyen büszkeség járja át azt a
gyermeki lelket, aki megveri
nagypapát a sakkjátékban. Vagy az
édesapától megtanult cselt
alkalmazva a diáktársával szemben,
sikert arat.
Nevelőként azt látom, hogy
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SZAVALÓVERSENYEN JÁRTUNK

Az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola a
Magyar Kultúra Napja alkalmából ebben az évben is
megrendezte térségi kulturális versenyét, Tamkó Sirató
Károly születésének 110. évfordulója tiszteletére.
Január 21én útra keltünk három kislánnyal, hogy

megmérettessünk. Az iskolában az előző évekhez
hasonlóan nagyon kedvesen fogadták a gyerekeket. A
verseny előtt  szintén a korábbi hagyományokat
követve  zenés műsorral ajándékozták meg a
jelenlévőket.

A "Bőrönd Ödön" című vers hangulata beengedett a
költő sajátos világába bennünket. Kislányaink
izgatottan álltak a zsűri elé. Legjobb tudásuknak és a
megfogadott instrukcióknak hála, nagyon szépen
szerepeltek, a kimagasló eredményeikkel boldogan
tértek haza.
Farkas Anikó 1. osztály  1. hely
Somogyi Noémi 3. osztály  2. hely
Miczi Viktória 4. osztály  2. hely

Tanító nénik

hasznos volna, ha minél több gyermek megismerné ezt a
sok ezer éves logikai játékot, amely Indiából ered.
Nemcsak azért, hogy valóban generációról generációra
szállhatna az így megszerzett ismeret, hanem azért is,
mert számos jótékony hatása ismert.
A sakkjáték elképzelhetetlen erős koncentráció nélkül,

ahhoz, hogy sikeresek legyünk az élet bármely területén
szükségünk van arra, hogy egy adott feladatra
összpontosítsunk, a fejünkben kidolgozott tervre
építsünk. E képesség nélkül több a hibázás esélye. Ha
néhány sakkfigura helyzetére nem figyelünk eléggé,
akkor nyerési esélyeink romlanak. Tehát a sakkozás
folyamatosan fejleszti, majd szinten tartja a
koncentrációs képességünket, amely felnőtt életünknek
is a mozgatórugója. A sakk fejlesztő hatása a
gondolkodásra, a személyiség formálására már régóta
ismert és elfogadott tény. Fejleszti a logikus
gondolkodást, kreatívvá tesz, amely nemcsak a tanulás

során elengedhetetlen, hanem a mindennapi életben is
fontos szerepet játszik.
Javítja a koncentrációs képességet, aminek a

segítségével a gyerekek megtanulják hosszabb ideig
összpontosítani a figyelmüket.
Megtanítja kezelni a sikereket, feldolgozni a

kudarcokat, így pozitív irányban formálja a
személyiséget.
A sakkjáték fejleszti a gondos megfigyelést és észlelést,

a pontos emlékezetet, a kritikai gondolkodást, a
problémaérzékenységet és a problémamegoldó
képességet és a megosztott figyelem képességét.
Összefoglalva a sakk rendkívül hatékony. Nevel,

fejleszt és tanít. A képességeknek szinte nincs olyan
területe, amit ne javítana. Ezért tanítsuk vagy
taníttassuk gyermekünket sakkozni.

Madarasiné Váradi Anna

Újra vendégségbe hívtuk el a leendő első osztályosokat.
Ezúttal téli foglalkozást terveztünk.

A tél azonban minderről mit sem tudott. Elfelejtett
Hóanyónak szólni, hogy rázza meg alaposan a
dunyháját, hulljon bőséggel a hó. Nem estünk kétségbe,
bár reménykedtünk az utolsó percig a havazásban.
Kicsit változtattunk a programon s a tornateremben
rendeztünk be egy akadálypályát.
Lehetett kúszni, mászni ,futni, bukfencezni,

egyensúlyozni, ugrálni. A kifáradt kis csapatot
szendviccsel és gyümölcslével kínáltuk. A telet a
hóemberről szóló dal és a negyedikesek ajándéka, a
mozgatható hóember idézte meg . A szülőkkel az
iskolaérettségről beszélgettünk s megmutattuk az
elkészült új iskolaszárnyat. A negyedikes gyerekek
egész délután segítettek a kicsik körül. Köszönjük
nekik. Egy pár éve még őket fogadtuk ilyen kíváncsian
s szeretettel.

Tanító nénik

TÉLI SZÖSZMÖTÖLŐ
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Gyűjteményes szoba

Természettudományi kiállítás: tengeri csigák, kagylók,
csillagok és korallok kiállítása Párdi Mihály
gyűjteményéből

Kunsági Kiállítóház

A Kunsági Kiállítóházban 180 fából faragott mű és 1500
darab néprajzi tárgy látható: szobrok, tér és
kisplasztikák, domborművek, pásztorbotok, organikus
órák, ajándék, dísz, és használati tárgyak, odú, rönk,
és gyökérbútorok, kopjafák, fejfák a fafaragás művelete.

Kun emlékmű

A szobor anyaga bronz. A térség első kun lovas
szobraként készült el. A főtér közepén rózsákkal övezett
parkban található Győrfi Lajos szobrászművész alkotása,
a Kun emlékmű.

Zsigmond Ferenc Városi könyvtár

A református templom szomszédságában áll a városi
könyvtár, amely 1739ben épült eredetileg sóháznak. A
műemlék jellegű épület eredetileg barokk stílusú, a
Szolnok Debrecen Erdély közötti egykori sóút tárgyi
emléke. 1964től üzemel könyvtárként, 197881 között
helyreállítás történt. Az épület stílusához illeszkedő,
belső építész által tervezett bútorok kerültek az épületbe.
A 2002. év folyamán informatikai fejlesztést hajtottak
végre. Az alagsorban rusztikus kialakítású időszaki
kiállítóterem található, kulturális rendezvények céljára
is alkalmas.

Kunkapitányház

2006. őszén vált látogathatóvá a Kunkapitányház,
melyet az 1880as években építtetett egy redemptus
gazda, helyi kisbirtokos. Az utcai szobában tiszteletünk
jeléül emléket állítottunk Ilosvai Varga Imre 18611864
közötti kunkapitányunknak.

KUNHEGYES NEVEZETESSÉGEI
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