
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET
A 2015/2016os tanév megnyitóján
elsőként Nagy Kálmán
Nagytiszteletű Úr szívhez szóló
igehirdetését hallgathattuk. Ezután
Magyar György Igazgató Úr
köszöntötte a gyülekezetet. A
harmadikos diákok műsora kedves
színfoltja volt a tanévnyitónak. A
hagyományokat követve a kis
elsősök megkapták iskolánk egyen
nyakkendőjét, miközben
mindannyiuk neve elhangzott.
A negyedikesek esküt tettek, a

nyakkendőjükre az iskola jelvényét
tűzhették ki. Ebben a tanévben

tízosztálynyi diák
kezdi meg
tanulmányait az
intézményünkben.
Az igazgatói
beszédben
elhangzottak a
tanulókra
vonatkozó
feladatok. Első
helyen áll a rendszeres,
szorgalmas tanulás, az
iskolai programokban és a
hitéletben való aktív
részvétel. Az elsősöknek meg
kell tanulniuk olvasni, írni,
számolni .A
nyolcadikosoknak dönteniük
kell a továbbtanulással

kapcsolatban, és minden
erőfeszítésükkel készülniük kell a
felvételikre.
Ebben a tanévben is soksok

program színesíti majd
intézményünk életét, pl. készülünk
a jótékonysági estre, az
egészségnapra, az Adventi
szavalóversenyre, a karácsonyi
ünnepségre. Tavasszal is számos
versenyen mérhetik majd össze
tudásukat a vállalkozó kedvű
diákok, majd a farsangon, aztán a
költészet napi szavalóversenyen
vehetünk részt. Májusban az

édesanyákat köszöntjük,
aztán a hetedikesek
konfirmációja következik. A
felsorolt feladatokhoz
minden diáknak és tanárnak
sok erőt, kitartást kívánok!

Nagyné Smányi Hedvig

„Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád"
Zsolt 55,23
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Július 2024ig. Táborunk jubileumi
évéhez érkezett. Örömmel vártuk a
gyerekeket ismét, akik jöttek is szép
számmal egészen pontosan 76an.
Két kísérő tanító nénivel is
kibővültünk. Természetesen ehhez a
létszámhoz 2 nagy busz állt
rendelkezésünkre.
Hétfőn először a formaságok

zajlottak, díjbefizetés, ami az idén
10.000 Ftot jelentett gyerekenként.
Ebből álltunk mindent és
hagyományainkhoz híven zsebpénzt
sem hozhattak a táborozók.
Tábornyitás után balesetvédelmi
oktatás és csapatokba rendeződés
zajlott.
Tíz órára az egyik csapat a

Hydrogép Kft. telephelyére, a másik
a katolikus templomba látogatott,
11kor csere volt. Köszönjük Peszeki
József igazgató úrnak hogy
lehetőséget adott arra, hogy a
gyerekek bepillantást nyerjenek a
„vasas” munkálatokba, hiszen a jó
szakember aranyat ér és soha nem
lehet tudni ki mikor kap kedvet
ehhez a nem könnyű, de fontos
foglalkozáshoz. Kísérőinknek is
köszönjük a tájékoztatást és a
végén kapott üdítőket is. A
katolikus templom szépen
felújított falai közt Gábor atya és
Marika néni fogadott bennünket.
A református templomot jól
ismerik tanulóink és most
megismerték Kunhegyes másik
nevezetességét is. Igazán szép
belső fogadott bennünket a
miseruhákkal teli tárlókkal.
Élményekkel telve tértünk vissza
iskolánkba ahová hamarosan 30
nagy pizza érkezett, aznapi ebédünk.
Köszönjük Kocsis Imre
kedvezményes árait. Délután a
NagykunHús Kft. játszóterén
időztünk, ismét meggyőződve ennek
a vállalatnak gyermekbarát voltáról.
A napot fagyizással zártuk.
Kedden, első buszos napunkon

Szarvasra az arborétum területén
található MINI MAGYARORSZÁG
MAKETTPARKba látogattunk el.
Ez az ország első történelmi
interaktív makettparkja, ahol több
mint félszáz épített csoda minden

apró részletében kidolgozott
kicsinyített mása megtalálható a
történelmi Magyarország közepén
Szarvason. 2015től Erdély
nevezetességeivel is kibővült. A
kicsiket az egyetlen gombnyomásra
induló vonatok, hajók, zenék
érdekelték. A
nagyobbaknak már
történelmi ismereteik is
voltak. Az árnyas fák
alatti séta után a Szent
Klára gyógyfürdőben
csobbantunk. Némi
melegszendvics
elfogyasztása után már
könnyű volt kivárni az
ünnepi estebédet (rántott
hús, hideg gyümölcsleves,
csokitorta) amit
Kisújszálláson a "Horváth
kert Vendéglőben"
fogyasztottunk el. A hatalmas tortán
még gyertya is volt 10es, lévén
táborunk tízéves lett. Ez a nap azért
is különleges volt mert iskolánk
igazgatója Magyar György is velünk

tartott, aki ezáltal betekintést nyert
a napközis tábori "Feelingbe".
Köszönjük Horváth úr és a 6 pincér
munkáját, az ebédkedvezményt. A
torta is szuper volt! Szerdán
Berekfürdőbe látogattunk. Iskolánk
ajándékának köszönhetően a fürdőbe
ingyen tudtunk bemenni. Volt nagy
lubickolás itt is! A gyerekek lángost
és jégkását is kaptak a strandon.
Ebédünket a "Jófalat" Vendéglőben
fogyasztottuk el (csontlevest és
brassóit).
Csütörtökön Karcagon az

Akácliget strandfürdőben fürödtünk.
Itt gofrival kedveskedtünk a
táborozóknak. Ebédelni ismét a
bereki „Jófalatba” mentünk

(magyaros burgonyaleves és milánói
makarónit). Ajándékba rostos levet
és őszibarackot is kaptunk.
Köszönjük az ebédkedvezményt is!
Sajnos hamar elérkezett a péntek

az utolsó tábori nap. Szokásunkhoz
híven a helyi strand szolgáltatásait

vettük igénybe. Köszönjük a
kedvezményes belépőt. Délelőtt
jégkrémet vettünk, majd 12 órára
átvonultunk a SILOAM központba,
ahol Pici bácsi a „tábor séfje” főzte az

isteni paprikáskrumplit.
Mindenki degeszre ehette magát
sőt még dinnye is volt! Köszönjük
Pici és Erzsike segítségét és
Szabó Zoltánnak a gázpalackot.
Aki figyelmesen végigolvasta

ezt a beszámolót az láthatta,
hogy "full extrásra" sikerült ez a
táborunk, ami nem jöhetett
volna létre, ha nincs iskolánk
igazgatójának és az Orando et
Laborando Alapítvány

kuratóriumának gáláns támogatása
amiért nagyon hálásak vagyunk.
Köszönjük Nagy Kálmán lelkész
úrnak hogy használhattuk a „Siloam”
területét, ebédlőjét!
Gyerekek! Rátok is büszkék

voltunk hogy úgy viselkedtetek, hogy
nem volt magatartási probléma
veletek!
Várunk benneteket jövőre is!

Kunné Pádár Gyöngyi

táborvezető

és segítői: Judit néni, Kati néni,

Ica néni, Ági néni, Bea néni

X. REFIS NAPKÖZIS TÁBOR
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A nyári refis úszó tábor az idén is
két hétig tartott. Az oktató
Csománé Fehér Andrea tanárnő
volt. Több tanár is bekapcsolódott
a munkába felügyelőként. A
gyerekek több csoportban
vehettek részt a délelőtti
oktatáson. A nagyok a mély
vízben gyakorolhattak, és új
úszásnemeket sajátíthattak el. A
többiek ügyesen siklottak, tudtak
víz alatt tempózni. Közülük
néhányan át is mehettek a
nagyokhoz.

A legfiatalabbak először
megszokták a vizet, megtanultak
siklani, játszottak a vízben. A
tízórai szünetben mindenki
pihenhetett, focizhatott.
Mindenki jól érezte magát a
táborban. A gyerekek nevében is
köszönöm Csománé Fehér Andrea
tanár néninek az odaadó
munkáját!

Takács Dzsesszika 8.o.

ÚSZÓ TÁBOR

A szokásunkhoz híven augusztus végén tartottuk
matematika táborunkat. Ebben az évben 3 napos volt a
tábor, 38. osztályos korcsoportot vártuk.
Az első napon síkidomokból testeket alakítottunk

damil és cérna segítségével, majd társasjátékok sora
következett. A szünetekben jégrém és szörp várta a
gyerekeket. A második nap egy kicsit nehezebb
feladatsor megoldásával indult, majd érdekes fejtörő
feladatok következtek: például hogyan helyezd át a
gyufát. A harmadik napon logikai feladatokat oldottak
meg a gyerekek körforgó szerűen, majd a három nap
munkája alapján kihirdettük az eredményeket. Minden
évben általunk készített érmet, oklevelet kapnak a
tanulók, és az iskola támogatásának köszönhetően
mindenki hasznos, matematikával kapcsolatos
ajándékkal térhet haza. Elballagott diákjaink is részt
vettek a táborban, de az idén már segítőként. Köszönjük
munkájukat és az iskola támogatását!

Négyesiné Gál Mónika és Türmerné Gorzás Katalin

VII. MATEMATIKA TÁBOR HITTANOS TÁBOR
2015 augusztusában a refis gyerekek ismét részt
vehettek a hittanos táborban. A délelőttök első részében
történeteket hallhattak a tanulók a Bibliából. Utána
énekeket tanultak és csoportokba rendeződtek.
A finom tízórai után a csapatok ellátogattak minden

állomásra, ahol érdekes feladatokat kellett
megoldaniuk. A kérdések a reggel tanult történetekhez
kapcsolódtak, de az ügyességi feladatok sem
maradhattak el. A napot közös barkácsolással zárták.
Az utolsó nap végén eredményhirdetésre került sor.
Bármilyen helyezést is értek el a gyerekek,
mindannyian ajándékban részesültek. Közel 70 gyerek
vett rész az 5 napos programsorozatban és mindenki
nagyon jól érezte magát. Mindannyian köszönik
Váradiné Vajas Kati néninek és Váradi Laci bácsinak,
Marcsi néninek a Sareptából, hogy megszervezték és
lebonyolították ezt a tartalmas tábort! Köszönik a
munkába bekapcsolódó pedagógusok segítségét és az
iskola támogatását!

Nagyné Smányi Hedvig

ENGLISH CAMP
Idén is megtartotta Felső Andi néni és Kocsis Gáborné
Jutka néni az angol nyelvi tábort. A szokásoktól eltérően
ebben az évben nem azonnal az iskola után, hanem
augusztusban került megrendezésre.
Az 1. nap 900kor kezdett az 56. évfolyam Jutka

nénivel, a 78. Andi nénivel. Zenét hallgattunk,
beszélgettünk, érdekes képeket vetítettünk. Minden
képnek megfejtettük a címét és röviden bemutattuk
angolul.
2. nap filmet néztünk: Császárok klubja, eredeti címe

The Emperar’ s club. A film az emberek közti bizalomról
szólt.
3. nap feladatokat oldottunk meg, amit otthon

fejezhettünk be és belepillanthattunk a Twist Oliverbe
is. A nap végén Jutka néni és Andi néni ajándékokkal

kedveskedett nekünk.
Köszönjük szépen a sok finomságot, a pizzát, üdítőt és

a sütit is. Örülünk, hogy itt lehettünk.

Szabó Lídia 7. o.
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BÖZSI ÉS BOLDI
A történet úgy kezdődött, hogy élt
egyszer a föld kerekén két kis
miniatűr emberke.
Csak úgy tudnánk megállapítani,

hogy fiúk vagy esetleg lányok, ha jó
közelről, de tényleg közelről
megvizsgáljuk őket, de nem
akármivel ám. Muszáj egy nagyítót is
beszerezni hozzá. Ezek az emberkék
folyton utaztak hol repülőgéppel, hol
vonattal, hol hajóval és nem
akárhogyan jutottak fel a
járművekre, a bőröndökbe
kapaszkodtak, vagy még akár kabát
zsebekben is utaztak. Így jutottak el
Magyarországra azon belül is
Kunhegyesre. Ezen a településen élt
két kis lány az anyukájával.
Anyukájuk mindig korán ment
dolgozni, ezért nagymamájuk vitte
őket óvodába. Az óvodáig árnyas
gesztenyefasor vezetett. A két kis
lány egyszer csak észrevette, hogy
egy gesztenyefalevél egy picit
megrezzen, majd lassan és óvatosan
elindul, pedig a szél egy pirinyót sem
fújt. A falevél egyre csak szalad, ám
a szél feltámad, és a levelet lefúja
róluk. A két csöpp kis lény megriad.
A lánykák kérlelni kezdik
mamájukat hadd vihessék be az
oviba. Mami megengedte, hogy
bevigyék. Az óvó néninek
bemutatták Boldit és Bözsit,
mert közben
összeismerkedtek. Beértek az
oviba. Átvették a váltó cipőt.
Az óvó néninek meg akarták
mutatni a két kis Csöpit. Ám,
ha veszélyt érzékeltek
átváltoztak babának. Így hát a
kezecskéjükben nem volt más
csak egyegy baba. A lányok
elcsodálkoztak rajta. Mi

történhetett? Ezért gyorsan
visszadugták a zsebeikbe. Az
óvodába gyorsan eltelt az idő.
Mamájuk ment értük és pontosan
akkor jutott eszükbe a két új
barátjuk. Sajnálatos módon a zsebük
üres volt. Hova tűnhettek? Eközben
Bözsi és Boldi vígan heverészik a
fűben legjobb barátaikkal, Sün
Sárával, Csiga Zsigával és Katica
Klárival. Majd mikor már az éjszaka
bekönyököl, az öt jó barát elalszik.
Reggelre oly kipihenten, frissen és
üdén ébrednek, hogy azt tervezgetik,
hogy most már ez a hely lesz a
végleges otthonuk. A lányok soksok
órákat sírtak. Mamájuk megígérte
nekik, hogy varr két kis kabátot, és
majd ha találkoznak, odaadják
nekik. Nem telt bele egykét hét a
törpék besomfordáltak egy macska
ajtón, és egy hatalmas házban
találták magukat. Ám lakott ott egy
csínytevő ikerpár, akik észrevették
őket, persze babának álcázva.
– Nézd Anyáék gondoltak ránk. 

mondta egy vékony hang.
– Ugyan már csak nem képzeled,

hogy ők adták? Bizonyosan a Nagyi
küldte postán.  mondta egy
reszelősebb hang.
Bözsi ekkor nagyon megijedt. A

gyerekek felvitték őket az emeletre.
Beültették őket egy piros
távirányítós autóba és azzal
száguldoztatták őket. Az éjszaka
csendjében Boldi gondolt egyet és
behintette a játékokat varázs porral.
S a játékok életre keltek. Voltak
köztük: dinoszauruszok, babák,
macik, katonák és még sok más
játék, akik mind őket istenítették
ebben pillanatban. Ezt az estét
bulizással töltötték, volt a
gyerekeknek egy barbi medencéjük
azt tele engedték vízzel és abban
pancsoltak, bekapcsoltak egy
színesen villogó lámpát is. Teltek a
napok, hetek, hónapok és Bözsi már
kezdte unni, hogy csak éjjel
kelhetnek életre. Az ikreknek volt
egy távirányítós helikopterük is, és
arra döntött a hős Boldi, hogy az
éjszaka azzal a különös járművel
elhagyják a gyerekszobát. Az akció
elkezdődött, és sikeresen kikötöttek
egy hársfa tetején. Hamar reggel lett.
A két kislány, akikkel még régen
találkoztak, most újra itt vannak.
Boldi és Bözsi leszállnak a betonra. A
két kislány felvirul és odanyomja a
kezecskéikbe a kabátocskákat.
– Azt hiszem, tetszik nekik

mondta a nagymama
– Szerintem is  mondta a két
kislány kórusban.
– Nekünk most sajnos

mennünk kell  mondta Boldi
szomorúan.
Azzal beszálltak a

helikopterbe és elhagyták
Kunhegyest. Megérkeztek
Ferihegyre és felszálltak az első
repülőgépre.

Gonda Katinka 5. o.
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