
Május: ősi
magyar
nevén, Ígéret
hava, az év
ötödik
hónapja.

Nevét Maia görög istennő római
alakjáról kapta, aki ősi
termékenység istennő volt a római
mitológiában. A népi kalendárium
Pünkösd havának nevezi, a
horoszkóp szerint az Ikrek havának
is nevezik. A Jeles napokban
olvashatsz a májusi ünnepekről,
nevezetes napokról, és városunk
rendezvényeiről. A  Hónap
ajánlatában  pedig a mentők
munkájáról.

MÁJUS 1.  A Munka Ünnepe
MÁJUS 3.  Május első vasránapja 
Anyák napja

MÁJUS 4.  Tűzoltók Napja – Szent

Flórián Nap
MÁJUS 5.  Radnóti Mikós születés
napja

MÁJUS 5.  Lázár Ervin születésnapja
MÁJUS 6.  a Magyar Sport Napja
MÁJUS 10.  Mentők napja
MÁJUS 10.  Madarak és Fák napja
Magyarországon

MÁJUS 10.  Kányádi Sándor
születésnapja

MÁJUS 1214.  A Fagyosszentek:
Pongrác, Szervác, Bonifác napja

MÁJUS 15.  Az Állat és
Növényszeretet Napja
Magyarországon

MÁJUS 23.  RipplRónai József
születésnapja

MÁJUS 24.  Az Európai Nemzeti
Parkok napja

MÁJUS 2425.  Pünkösd
MÁJUS 31.  Gyermeknap
MÁJUS 31.  Hősök napja

MÁJUSI JELES NAPOK

A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR
ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK: Krisztus mennybe
menetelének ünnepe, a Húsvét utáni
negyvenedik nap. Nevét onnan kapta,
hogy az évi egyszeri áldozás
határidejéül az egyház ezt a napot
szabta. Sok helyen ez a gyerekek első
áldozásának napja is, sok templom
búcsúnapja.
PÜNKÖSD: A keresztény egyház

egyik fő ünnepe, az egyház
születésnapja. Húsvétot követő
ötvenedik napon kezdődik, mozgó
ünnep. Neve a görög pentekosztész
'ötvenedik' szóból ered. Eredetileg a
zsidó nép ünnepe.  Krisztus
mennybemenetele után az apostolok,
Mária és a legközelebbi tanítványok
közösen ünnepelték meg pünkösdöt.

„A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet,
a jó cselekedet mellé tudományt"
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XII .Nagykun Vers és Prózamondó verseny Berekfürdő
I.hely: Farkas Anikó 1.o.  felkészítő: Kunné Pádár

Gyöngyi
II.hely: Fehér Attila 2. o.  felkészítő: Tárnokné

Szilágyi Beáta
A Hortobágyi Nemzeti Park által meghirdetett"
Pásztorok viselt dolgai"című vetélkedő döntője
III.hely: Ardai Attila, Lovász Bence, Molnár Balázs,

Szamák András csapata  felkészítő: Gorzásné Nagy
Judit Köszönjük Czupp Pál segítségét.
Az én internetes mesekönyvem meseíró pályázat
Gonda Katinka 4.o. meséje megjelent az internetes

mesekönyvben és nyomtatásban is.

"Meseszép mesekép" című országos meseíró és
illusztrációs pályázat
II. hely Rézsó Nóra 4. o.
III. hely Apostol Inez 4. o.

A Kossuth Tagintézményben megrendezett az 1848/49es
tavaszi hadjárat emlékére kiírt verseny
I. hely Somogyi Gréta 8.o.  felkészítő:Nagyné Smányi

Hedvig
III. hely Mága Anasztázia 8.o.  felkészítő:Nagyné

Smányi Hedvig

A Redempciótól a feketicsi
kitelepülésig címmel emlékversenyt
rendezett a Református Általános
Iskola. A verseny
célja az volt, hogy
a két
testvériskola, a
kunhegyesi Refi
és a
bácsfeketehegyi
Nikola Durkovic
Általános Iskola
diákjai
méltóképpen,
kellő ismerettel
felvértezve elmlékezzenek meg a
jászkunok önmegváltásáról, a
redempció 270. évéről, illetve a
feketehegyi kirajzás 230.
évfordulójáról. A verseny során a
gyerekek tesztfeladatok
megoldásával, esszéírással és
illusztrációkészítéssel tehettek
tanúbizonyságot felkészültségükről.
Április 24én 12 fős

bácsfeketehegyi delegáció érkezett
Kunhgegyesre, hogy egy tartalmas
hétvégét töltsenek a refis diákok

családjainál, akiknek ismét
köszönjük vendégszeretetét. A
küldöttség tagjai azok a feketicsi

gyerekek és
felkészítő
tanáraik voltak,
akik a
legeredményesebb
pályázatokat
nyújtották be a
verseny során. A
feketicsi diákok
érkezésük napján
színvonalas
verseszenés

műsorral is felléptek a Refi Gála
színpadán.
A hétvége programjai során a

vendégek és a vendéglátó gyerekek
közösen ellátogattak Oláh Lajos
helytörténeti gyűjtőhöz, valamint
Czupp Pál fafaragó népi
iparművészhez, akik megismertették
velük felbecsülhetetlen értékű
gyűjteményüket. Köszönet érte! Ezt
követően vidám kikapcsolódás
következett a kisújszállási Kumánia
fürdőben.

A verseny zárása és
eredményhirdetése a vasárnapi
istentisztelet után történt. A
versenyt a Bodnár Fruzsina, Lukács
Orsolya, Takács Dzsesszika alkotta
kunhegyesi csapat nyerte. Az
eredményhirdetés után egy közös
ebéd keretében töltöttek el kellemes

perceket a vendégek és a
vendéglátók.
Ősszel a kunhegyesi refis gyerekek

élvezhetik majd a bácsfeketehegyiek
vendégszeretetét, és vehetnek részt
az emlékév programjaiban.

Magyar György

BÁCSFEKETEHEGYI DIÁKOK KUNHEGYESEN

ÁPRILISI VERSENYEREDMÉNYEINK
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Mint minden évben idén is megrendezésre került a 7.
osztályosok konfirmációs tábora.
Nagyon vártuk már! Péntek reggel elindultunk az

iskolánk elől a régi bázis területére. Ott a felújított
faházakban szállhattunk meg. A reggeli áhítat után Laci
bácsi segítségével átismételtük az eddig tanultakat. A
délutánt a városi strandon töltöttük, ahol sajnos elért
minket a rossz idő. Miután visszaértünk a
szálláshelyünkre, megleptek minket egy finom vacsival.
Ezek után jöttek a szülők és sok édességgel kedveskedtek
nekünk. Ezután is nagyon jól éreztük magunkat. Hajnal
3 körül már mindenki ágyban volt. Másnap reggel sajnos
búcsúznunk kellett a
szálláshelytől, és elindultunk
haza.
Ezúton szeretnénk

megköszönni Tiszteletes Úrnak,
aki biztosította számunkra a
helyet, Laci bácsinak, aki
segítette a felkészülésünket és
lelki épülésünket, minden egyes
szülőnek, aki támogatott
bennünket, és sikeres lehetett a
táborunk és nem utolsó sorban a
mi osztályfőnökünknek, Piroska
néninek a munkáját, amit
értünk tett!
Takács Dzsesszika 7.o

KONFIRMÁCIÓS TÁBOR
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TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET - DUNAKANYAR
A Dunakanyar a Duna Esztergom

és Budapest közötti szakasza. Ezen a
részen a folyó a Börzsöny és a
Visegrádihegység között folyik,
valamint folyásiránya nyugat
keletiről északdélire változik.
Magyarország egyik legfontosabb
turisztikai körzete. A Dunakanyar
(kultúrtáj) szerepel a világörökségi
várományosi
(jelölti) listán.
Valószínűleg a
visegrádi
középkori
királyi
központ és az
esztergomi
középkori
várhelyszínein
ek
összevonásáva
l. 2006 óta a
Dunakanyar
védőszentje Szent Hedvig, lengyel
királynő.
A Duna jobb partja
A tájegység művészettörténeti és

történelmi emlékekben az ország
egyik leggazdagabb vidéke. A
barokkot Budapest, Szentendreés
Vác képviseli, Visegrád a
reneszánszot idézi, míg Esztergom a
magyar román kort képviseli. Ezek
az adottságok a magyar történelem
jelentős, korszakos emlékeit jelentik
olyan tájképi és természeti
környezetben, amelyek turisztikai
vonzerejüket megtöbbszörözi.
Esztergom
Helyén megerősített római város

állt Salva Mansio néven. Nagy
Károly a 8. században „Osterringun”
nak (keleti gyűrűnek) nevezte, a
korábbi avar gyűrűsáncokról. A
középkori elnevezés Strigonium is
ebből alakult ki. Itt született I.
István és 1000ben itt koronázták
királlyá. Az Árpádkor első
századaiban az ország fővárosa volt.
A mai napig a magyar katolicizmus
egyházi székhelye. Az ország
legnagyobb temploma a bazilika. Itt
van még a Bakóczkápolna a

reneszánsz művészet remeke. Itt
őrzik az ország legnagyobbegyházi
kincsgyűjteményét. Az
altemplomban búcsújáró hely alakult
ki Mindszenty József esztergomi
érsek hamvainak hazahozatala óta
(1991). A Keresztény Múzeum az
ország leggazdagabb vidéki
műtörténeti gyűjteménye. Itt őrzik M

S
mesterműveit
. Itt van még
az ország
legjelentősebb
  egyházi
levéltára is.
Visegrád
A Duna

kanyar
legfestőibb
települése.
Keskeny
teraszlépcsők

felett meredek sziklafalakkal
emelkedik magasba Várhegy
jellegzetes
andezit láva
tömege. A
rómaiak
erődöt
építettek a
Sibrik
dombon. A
népvándorlás
után
megtelepedő
szlávok adták
a Visegrád
nevet. Az egykori római erődben volt
fogoly Salamon király. A tatárjárás
után épült fel a fellegvár. Csák Máté
leverése után Károly Róbert
Visegrádot jelölte ki az ország
fővárosának. 1320 körül építette fel a
nagyszabású királyi Palotát. A török
időkben 350 termes palota elpusztult
földomlás következtében. A
fellegvárat a Rákóczi szabadságharc
során az osztrákok felrobbantották.
A Visegrádhoz tartozó
Szentgyörgypusztán élt 1943tól
haláláig Áprily Lajos költő,
műfordító. Ördögmalomvízesés  a

településtől 2,5 kmre.
Szentendre
Rendszertelenségben kanyargó,

szűk kis utcái, lépcsős sikátorai,
különleges hangulatot adnak a
városnak.
I. Endre görög szerzeteseket

telepített be. A török terjeszkedés
elől menekülő szerbek, dalmátok
bevándorlásával nőtt lakossága. A
18. században barokk stílusban
emelt épületek ötvöződtek
Az ortodox egyház központi

szerepköre; a szőlőművelés,
gyümölcstermesztés és a kézművesek
tevékenysége kulturális és
kereskedelmi intézmények
idetelepülése.
Az 1887ben átadott HÉV

megépítése a Budapestről történő
megközelítést is kényelmesebbé
tette.
Jelentős képzőművészeti értékek

(Szentendrei Festők Társasága),
gyűjtemények (Ferenczymúzeum,

Kovács
Margit
Múzeum)
találhatók itt.
Szentendrei

irodalom (a
Hamvas Béla
hagyaték stb.)
A

Szentendrei
Teátrum
A Vujicsics

hagyaték és a
délszláv népzene
Magyarország első, nem török

kávékereskedője Szentendrén 1696
ban
Egykori dalmát borpincerendszer

a Szamárhegy alatt
A Skanzen azaz a Szentendrei

Szabadtéri Néprajzi Múzeum is itt
talált otthonra.
A Derapatak szurdokvölgye
A Holdvilágárok
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