
Január

Január, január
Mindig hócsizmában jár
Jégbajusza, jégkabátja
Zúzmara a jóbarátja.

Január, január
Palotája nyitva áll.
Jégtükörű padlóján
Korcsolyázik fiú, lány.

Áll a tánc, áll a bál
Kicsi szánkó csengve száll
Meg sem áll tán tavaszig
Mindaddig, míg havazik.

 Gazdag Erzsi 

Tél derekán

Összenőtt a föld az éggel,
csupa fehér, csupa szürke.
Ég és föld közt oszlopokként
feszül a kémények füstje.

Farkasordító hideg van.
Csattog a fagy, mint a fejsze.
Kibújni a jó melegből
kinek volna kedve, mersze?

Szégyen volna mégismégis
egész nap bent rostokolni:
mire való a jó csizma
meg az a sok meleg holmi?

Lám, a varjú milyen bátor,
se csizmája, se bundája,
mégis kiült károgni a
fehér lombú diófára.

 Kányádi Sándor 

Idén januárban is megrendezésre
került az Egyetemes Imahét.
Vasárnapi kezdettel minden este a
felsős tanulók olvastak fel igéket a
Bibliából a gyülekezet előtt.

A felolvasást a hetedikesek kezdték
és zárták. Hallhattunk prédikálni
más gyülekezetek lelkészeit is. Nagy
öröm volt számunkra, hogy Nagy
Kálmán Nagytiszteletű Úr, Váradiné

Vajas Katalin lelkész Asszony és
Váradi László lelkész Úr is több estén
hirdetett igét. Gál Piroska hitoktató
pedagógus és az osztályfőnökök
segítettek a gyerekeknek a
felkészülésben, Nagy Tibor tanár úr
pedig az énekeket tanította a
gyülekezetnek.

Köszönjük mindannyiuk segítségét!

Botos Kitti

EGYETEMES IMAHÉT

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

1 Sámuel 16,7
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TÉLI SZÖSZMÖTÖLŐ

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

Mint minden évben idén januárban
is képviseltük iskolánkat Szolnokon
a Mátyás Tudósai Megyei
Tanulmányi Versenyen. Magyar,
angol, matematika és rajz
tantárgyakból
mérhetik össze
tudásukat a
megye legjobb
tanulói.

Mi a versés
prózamondó
versenyre
neveztünk be. Az
ötödik osztályból
Baranyai
Boglárka és
Tornyi Barbara, a nyolcadikból
Berényi Anett és Somogyi Gréta
vállalta a megmérettetést. Bogi és
Barbi prózával, Anett és Gréti
verssel állt a zsűri elé. Mindannyian
komolyan készültek, és
határozottan, legjobb tudásuk

szerint adták elő a műveket. A
szigorú zsűri sokáig tanácskozott,
hiszen a soksok kiváló előadást
hallva igen nehéz volt eldönteni, ki
nyerje el évfolyamonként az első

három helyezést.
Minden
résztvevő
emléklapot
vehetett át, és
persze
gazdagodott
tudással,
tapasztalattal,
többen barátokat
is szereztek. A
refis lányok

közül Somogyi Gréta ért el
helyezést, harmadik lett. Értékes
könyvet kapott jutalmul. Gratulálok
neki és a többieknek is, hiszen újabb
hírnevet szereztek iskolánknak!

Nagyné Smányi Hedvig

MÁTYÁS TUDÓSAI MEGYEI TANULMÁNYI
VERSENY

SIKERES NYELVVIZSGA

Nagy Fanni, iskolánk 8.B osztályos
tanulója sikeres Magyar Állami
Alapfokú, Nemzetközi B1es szintű
Komplex nyelvvizsgát tett angol
nyelvből. Elismeréssel és
szeretettel gratulálunk a sok
elvégzett munkához és a szép
sikerhez!

Felső Andrea
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TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

SZAVALÓVERSENYEN JÁRTUNK

Ásotthalmi Láprét természetvédelmi
terület: az igen kis kiterjedésű védett
területen 14 védett növényfaj él.

A bácsalmási gyapjas gyűszűvirág
termőhelye természetvédelmi terület:
az Alföldön ritka, fokozottan
védett  gyapjas
gyűszűvirágtermészetes előfordulása.

Császártöltési Vörösmocsár
természetvédelmi terület: a Duna
Tisza közének legmélyebb részén
alakult ki ez a tőzeges terület, mely
legnagyobb területét
egész évben víz
borítja. Nagy
számban él itt a kis
és nagy kócsag,
valamint a közeli
löszfalban
gyurgyalagok
fészkelnek.

Csólyospálosi
földtani feltárás
természetvédelmi
terület: a környező
tanyavilág
építkezéseinél fontos szerepet játszó
hajdani “kővágó hely” kiemelkedő
földtani értékei a
réti  mészkő  és  dolomit, melyek
szélbarázdákban kialakult egykori
szikes tavacskákban rakódtak le.

Csongrádi Kónyaszék
természetvédelmi terület: a szinte
mindig vízzel borított terület
magasabb, száraz részein szikes
gyepek
találhatókbárányparéjjal,  pozsgás
zsázsával, mézpázsittal.

Érsekhalmi Hétvölgy
természetvédelmi terület: a
terület felszínét hét kisebb
nagyobb völgyecske határozza
meg, amelyek az  utolsó

jégkorszakot köv
ető csapadékban
gazdagabb
időszak
összefolyó
felszíni vizeinek
felszínalakító
munkája
nyomán jöttek
létre.

Hajósi Homokpuszták
természetvédelmi
terület: a védett terület
talaja löszös homok,

ezért jobban tartja a vizet, mint a
tiszta homoktalajok. Védett növényei
a  homoki kikerics, a  homoki
nőszirom, a  tavaszi hérics, a  kései
szegfű  és az  agárkosbor. Védett
állatai a rézsikló és az ürge.

Hajósi Kaszáló és Löszpart
természetvédelmi terület: a község
magas löszfalait vasvirág díszíti.

Kéleshalmi Homokbuckák
természetvédelmi terület: a
homokvidék szélhordta buckáinak
meleg déli oldalán szinte csak a

csenkesz
telepedik meg.
A buckák
lábánál
felgyülemlő
víz nyomán
égerlápok
alakulnak ki,
míg a hátakon
és az
árnyékosabb
oldalakon
tölgyesekkel,
fehér

nyárasokkal, galagonyabokrokkal,
borókával, akáccal tarkított gyepek
találhatók.

Kiskőrösi Turjános
természetvédelmi terület: e láprét
jellemző virágai a  tövises iglice,
a bakfű, a sziki cickafark és a mezei
varfű. A kaszálók mélyebb részein
tavasszal ritka orchideafélék
nyílnak, mint a mocsári,
poloskaszagú és vitéz kosbor.

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

pókbangó

vidrafű
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A kis béka sétál az úton.
Egyszer csak egy elágazáshoz
ér ahol ezt olvassa:

"Balra a szépek, jobbra az
okosak."

A kis béka felsóhajt:
 Most szakadjak ketté?

A dadogós hypót akar venni, de
zárás előtt fél perccel ér oda a
boltba. Lihegve nekiáll
magyarázni:

 Hip, hip...
 Hurrá!  mondta a boltos és

lehúzta a redőnyt.

Rajzóra van az iskolában, kérdi
a tanár:

 Móricka te mit rajzoltál?
 Egy tehenet ami a mezőn legel.
 Na de Móricka, teljesen üres a

papírod, hol van itt a tehén?
 Az előbb mondtam: elment a

mezőre legelni!

 Ki tudja nekem megmondani,
hogy mikor jó a fáról leszedni
a gyümölcsöt?  kérdi a tanító
néni. A kis Gazsi jelentkezik:

 Amikor nincs otthon a
szomszéd!

 Miért az ablakon keresztül
jársz be a házba?

 Anya azt mondta, hogy ha
rossz jegyet kapok, át ne
lépjem a küszöböt

Két részeg verekszik a Lánchíd
lábánál. Meglátja őket a
rendőr és odakiáit:

 Mi folyik ott?
 A Duna!

VICC
Kiskunhalas Fejtékimocsár

természetvédelmi terület: az egykor
kiterjedt mocsár helyén már csak ez
a kiszáradó láprét található, olyan
értékes növényekkel, mint például
a vidrafű és a posványkakastaréj.

Kunfehértói Holdrutás erdő
természetvédelmi terület: a virginiai
holdruta egyetlen hazai termőhelye
ez az erdő.

Kunpeszéri Sz
alag Erdő
természetvédelm
i terület: a
terület igazi
értékei az erdőt
kísérő láp és
mocsárrétek.
Értékes növénye
a  légybangóés
az  óriás útifű. Ez
utóbbi hazánkban egyedül itt és az
Ócsai Tájvédelmi Körzet területén
található meg.

Péteritó
természetvédelmi
terület: a nádas
jelentős gémtelepet
rejt. A terület további
értéke a regisztrált 34
csigafaj, köztük az
igen ritkagombcsiga.

Pusztaszeri Fülöp
szék természetvédelmi
terület: az egykori tó
helye ma már csak
nagyobb esőzések
nyomán kerül víz alá, de a madarak
így is hamar birtokukba szokták
venni. Megmaradt továbbá a
szikesekre jellemző növényvilág,
valamint egykét ritka állatfaj is,

mint például aszongáriai cselőpók.
Pusztaszeri Hétvezér emlékmű

természetvédelmi terület: a
hagyomány szerint az Árpádhalmot
a honfoglaló magyarok első
országgyűlésekor sisakjukkal
hordták össze.
Az obeliszk tetején turulmadár láth
ató.

Szeliditó
természetvédelmi
terület: a  Kalocsai
Sárköz  egy része
ártér. Morotvái,
elhagyott
folyómedrei közül
egyedül a
szikes  Szelidi
tó  tartja meg egész

éven át a vizét. A tó
környéki szikesek és

rétek növényvilága a kedvezőtlen
behatások ellenére is gazdag és
értékes.Állatvilágának értékes

madárfaj
a az
egykori
három ku
rgán  egy
megmara
dt
képviselő
jének
homokfal
ában
megtelep
edett  gyu

rgyalag. A szikfoltos
részeken túzok, ugartyúk fészkel. A
tó mellett költ a kerecsensólyom és
arétisas.

rézsikló

nagykócsag
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