
OLVASSUNK EGYÜTT!

Lányok: Az én könyv ajánlatom a
lányoknak az Ott alvós Háború
(Melanie Marks). A 12 éves Nicole
új iskolába kerül, ahol persze
semmi sem úgy kezdődik, ahogy
tervezte. Lenyeli a
kontaktlencséjét, lehányja a fiút,
aki tetszik neki, és bolondot csinál
magából Sara előtt, pedig nagyon
szeretne összebarátkozni vele.
Rémes (de annál viccesebb)
bonyodalmak során kell helyt
állnia. Amikor pedig végre sikerül
barátokat szereznie és
beilleszkednie, egyik
osztálytársnője undok pletykákat
kezd terjeszteni róla…   Ezzel
kezdetét veszi az ott alvós háború.

Gonda Katinka 5. o.

November

Nem is búcsúzott, elment szótalan,

Az ifjúságom, íme, odavan.

Nem is tudtam, hogy ő valaha volt,

Hisz mindig búról és gondról dalolt.

Nem is szerettem fanyar új borát,

Asszonytalan és pénztelen sorát.

Nem is sirattam el, csak csöndesen

Elbámulok az eltűnt éveken:

És ma sír, zúg, búg, zendül az avar:

Holt ifjúságom most élni akar!

 Juhász Gyula 

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

Sámuel 16,7
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2015. október 16án, pénteken kora délután
megérkeztünk Bácsfeketehegyre. Már alig vártuk a
találkozást ismerősinkkel. Csomagjainkkal együtt
megérkeztünk vendéglátóinkhoz. Majd, nem sokkal
utána meg is ebédeltünk és berendezkedtünk a hosszú
hétvégére.

Az idő gyorsan eltelt, így elmentünk az esti áhítatra,
ahol meghallgattuk a Csermely kórust, majd vacsorára
voltunk hivatalosak az ottani tűzoltó otthonban. Az ételre
sokat, de nagyon sokat vártunk, ám az íz, meg a meleg
szeretet kárpótolt bennünket.

A vacsora elfogyasztása után forró csokival a
kezünkben vendéglátóinknál egy filmmel fejeztük be az
estét. Nyugovóra térésünket még egy kiadós párnacsata
is megelőzte.

Szombaton kicsit nyúzottan, de nagy várakozással
keltünk fel. A reggelink helyi különlegesség volt burek,
hagyományosan töltelékkel, túrósan. A finomság után
elmentünk az iskolalátogatásra. Hatalmas
sportcsarnokuk volt, és a folyosók telis tele voltak
szebbnél szebb rajzokkal.

Az ebéd után a Lódi pincészetben időztünk. Mi nem
kóstoltuk meg a helyi jellegzetes ízeket. Inkább
megnéztünk Bácsfeketehegy „látképét” és kimondottan
szűk utcáit. Szabadfoglalkozás keretében Hegyesre is
ellátogattunk lovagolni. Szonján egy 5 hónapja hasas
kancán lovagolhattunk. Sörénye töve közép szőke, vége
világos szőke volt, színe pedig barna. A lovaglás nagyon
jó volt. A szállásadónknál nagy trambulin bulit is
csaptunk.

Szombat este a
színházterem
zsúfolásig megtelt,
hiszen a helyi
gyerekek előadást
tartottak.

Megemlékeztek egy fergeteges előadással arról, hogy
Bácsfeketehegy 230 éve települt újjá. Ezután ismét egy
kellemes vacsora elfogyasztását követően hazatértünk
vendéglátóinkhoz, ahol még kellemesen elbeszélgettünk
a nap eseményeiről és a holnapi nap programjairól.

Vasárnapi reggel tudatosult bennünk, hogy vége is lesz
mindjárt ennek a kellemes hétvégének. A finom együtt
elfogyasztott reggelit követően a Református templomban
az istentiszteletet Nagy Kálmán lelkész Úr tartotta.
Délben az ünnepi búcsú ebédet szintén a tűzoltó
otthonban fogyasztottuk el.

Sajnos gyorsan eltelt a hétvége és haza kellett indulni.
Beszálltunk a buszba és nagyonnagyon hevesen
integettünk. Remélve, hogy minél hamarabb tudunk újra
találkozni kedves új, régi ismerőseinkkel. Az út a buszon
gyorsan eltelt. Ahogy közeledtünk Kunhegyesre
mindenki azt várta , mikor látja már meg a templom
tornyait, de az is elérkezett. Ahogy hazaértünk fáradtan,
de annál boldogabban lefeküdtünk és aludtunk is másnap
reggelig, hogy hétfőn el tudjuk mesélni élményeinket az
iskolában.

Gonda Katinka 5. o.

EGY HÉTVÉGE BÁCSFEKETEHEGYEN
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2015. november elsején az 5. osztály a reformáció
megünneplése alkalmából műsort adott elő a
templomban! Hogy mit is jelent a reformáció? :

Világszerte október
31én ünneplik a
reformáció napját,
ugyanis ezen a napon
függesztette ki Luther
Márton a wittenbergi
vártemplom ajtajára a
híres „95 tételnek”
nevezett
dokumentumát.
Luther tettét a
protestáns reformáció
kezdeteként tartják
számon, hiszen olyan
fontos témákat érint a
„95 tétel”, mint a
bűnbánat, vagy a
bűnbocsánat.

Luther
nyilvánosságra hozza
tételeit
Wittenbergben.

Luther Márton a szász választófejedelemség
bibliamagyarázó professzora, német ágostonrendi
szerzetes 1517. október 31én függesztette ki a
wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt
téziseit, amelyeket a katolikus egyház megreformálása
érdekében tett közzé. Luther téziseiben elutasította a
búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát,
illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök
pénzzel való megváltását.

Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette. Ezt követően
Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem
védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522ben
lefordította németre az Újszövetséget. Nézetei hosszas
harcok árán utat törtek és az általa vezetett új irányzat
lett az evangélikus, míg a nála is radikálisabb, Kálvin
János (Jean Calvin), genfi reformátor vezette irányzat a
református vallás alapja.

Kálvin János 1535ben Svájc francia részén, Bázelban
írta világhírű művét A keresztény vallás rendszere
címmel, amely őt az egész francia reformáció fejévé tette.
Életében a latin szöveg 14, a francia szöveg 10 kiadást
ért meg. 1541től a genfi városi tanács felkérésére a város

egyházi életének vezetője lett. Az általa készített egyházi
rendszabályzat Genf „egyházi alkotmánya” lett.
Felállították a konzisztóriumot (egyháztanács)

felerészben egyházi,
felerészben világi
tagokból.

Kálvin fő tanítása a
predesztináció, az
eleve elrendelés elve.
Még az üzleti siker is
az eljövendő
megváltás jele. Az
ember köteles
erkölcsös és tevékeny
életet élni. Kálvin a
reformáció új
irányzatát vitte
sikerre Genfben,
amelynek alapján a
református egyházak
világszerte ma is
működnek.
Rendszerét és a
református egyházat
kálvinizmus néven is

szokás emlegetni. Egyetlen más protestáns egyház sem
gyakorolt ennél mélyebb és tartósabb hatást a nyugati
világra.

Magyarországon már 1517 előtt is sokan követelték az
egyház megreformálását “fejében és tagjaiban” (in capite
et membris). A 16. század közepére a lutheri tanok a
német lakosság közvetítésével a reformáció
Magyarországon is elterjedt, ahol kezdetben főleg a
városi polgárság bizonyult fogékonynak a mozgalomra. A
szászok, a magyarok és a szlovákok egyaránt
megszervezték a Luther Márton tanításain alapuló
lutheránus (evangélikus) egyházaikat. A magyar
reformációt Dévai Bíró Mátyás munkássága indította el.
Az ország három részre szakadása után a reformáció
kimagasló vezetői a török hódoltság területén Melius
Juhász Péter, Erdélyben a magyarok között Heltai
Gáspár, a szászok között Johannes Honterus, a Királyi
Magyarország területén pedig Károli Gáspár voltak.
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OKTÓBER 6.
1849.október 6án végezték ki
Aradon az 184849.évi szabadságharc
13 honvédtisztjét, Pesten pedig
ugyanezen a napon hajtották

végre a Gróf Batthyányi Lajos
egykori miniszterelnökre kiszabott
halálos ítéletet. A bécsi forradalom
évfordulójára időzített

kivégzéssorozat a levert
szabadságharc utáni megtorlások
tetőpontja volt, amiről a magyarság
évről évre nemzeti gyásznap

keretében emlékezik meg. Az
említett napon Arad városában
tizenhárom bátor, hősies, és
megbecsült magyar hazafi
kivégzésére

készültek. A halálra ítéltek
mindannyian ugyanazon az ügyért

harcoltak:a magyar szabadságharc és
a magyar haza megújulásáért.

A halálra ítélt katonai vezetők
mindegyike kész volt életét áldozni
ezekért a célokért. A végsőkig
küzdöttek, mert tudták:

a magyar nép régen kiérdemelte
már a jogot arra, hogy végre
önmagát kormányozza. 1849. október
6án a legyőzött magyar

hősökön súlyos bosszút állt a bécsi
udvar. Négy honvédtábornokot golyó
általi, kilencet pedig kötél általi
halálra ítéltek.

A történelem soha nem felejti el
emléküket.

Tornyi Barbara 6.o.

HOGYAN TELT AZ ŐSZI SZÜNET?

Néhány embert megkérdeztünk,
hogyan telt az őszi szünete.

A következő kérdéseket tettük fel:
Hol töltötte az őszi szünetet?
Mivel foglalta el magát?
Sportolte valamit a szünet alatt?
Az alábbi válaszokat kaptuk:
Molnár Balázs 5.o.: 
A szünet alatt röplabda edzéseken

vettem részt és sokat sportoltam .
Rézsó Nóra 5.o.:
A barátnőimmel voltam,

bicikliztem és sétáltam ; röplabda
edzésen is részt vettem.

Trencsényi Péter 6.o.:
Otthon töltöttem a szünetet. Tvt

néztem, de emellett sokat sportoltam
,fociztam a barátaimmal.

Baranyai Boglárka 6.o.:

Pesten és Szolnokon voltam a
családdal ,és bicikliztem, Tvt
néztem.

Kiss Fanni 7.o.:
A barátnőm nálam aludt,sétáltunk

és a Tiszánál is voltunk .
Szabó Lídia 7.o.:
Készültem az Adventi Szavaló és

Dicséret éneklő versenyre .
Szempéteri Áron 8.o.:
Otthon a szüleimnek segítettem .

Nagy Lajos Dávid és Szabó Lídia

2. osztály
Tokai Bence
Szalai Szabina
Budai Bella
Rózsa Viktória
Komáromi Zsombor

3.a osztály
Varga Zoltán
Pilák Villő
Nagy Kristóf
Gonda Viktória

3.b osztály
Fehér Attila
Rézsó Norbert
Szabó Bereniké Bianka
Tóth Kristóf
Varga Róbert

4. osztály
Kun Szabolcs
Tóth Imre Marcell
Faragó András
Varga Csenge
Pádár Zsuzsanna
Ambrus Kira

5. osztály
Rézsó Nóra
Apostol Inez
Lovász Bence
Berényi Bence
Ardai Attila

6. osztály
Bőr Judit
Bordás Annamária
Villás Eszter
Varga Krisztina
Csoma Nándor

7. osztály
Pál Bianka
Hubai Miklós
Kiss Rózsa
Gráczer Enikő
Fábián Adél

8. osztály
Bodnár Fruzsina
Varga Milán
Négyesi Zoltán
Lukács Orsolya
Balogh Bianka
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