
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát.

Ilyenkor több figyelmet szentelünk évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének.Iskolánk 7. osztálya a
templomban emlékezett meg a magyar kultúra napjáról.

Az egyik tanuló röviden ismertette a legfontosabb gondolatokat az ünnepről,
majd a Himnusz hangjai csendültek fel hat tanuló előadásában.

Nagyné Smányi Hedvig

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

A Vésztői Református Egyház Kis
Bálint Általános Iskolája országos
szépíró versenyt hirdetett meg a
református általános iskolák részére.

A szépírás részben művészet,
részben tudomány, mégpedig a
kalligráfia tudománya. Sok országban
nagy megbecsülésben részesítik a
szépen író embereket. A verseny célja:
a mai rohanó, internetes világunkban
kicsit megállni és emberközelivé tenni
az írást, ösztönözni a gyerekeket a
szépírás gyakorlására. Fontos, hogy
az általános iskolák alsó és felső
tagozatában szépen írjon minden
gyerek. E gondolatok jegyében
nevezett be erre a versenyre a mi
iskolánk is. Elsőként egy házi
megmérettetésen vettek részt a

legszebben író tanulók: huszonhatan
az alsósok, tizennégyen a felsősök.
Minden évfolyamnak másmás bibliai
jellegű szöveget kellett másolnia, azaz
szépen leírnia. Mi, pedagógusok nem
elsősorban a gyöngybetűs írást
értékeltük. Figyelembe vettük a
szabályos betűkötést, a betűméretet, a
pontos másolást. Minden évfolyamból
egy tanuló munkáját küldhettük el
Vésztőre, ahol egy kijelölt zsűri dönti
majd el, hogy ki vehet részt az
országos döntőn.

Remélem, hogy diákjaink közül
többen bejutnak a döntőbe, és
bebizonyíthatják „tudományukat”.

Nagyné Smányi Hedvig

SZÉPÍRÓ VERSENY

„Ez a nép csak ajkával dicsőít engem, de szíve távol tőlem.”
Ézs 29,13
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MEGEMLÉKEZÉS A DON-KANYARNÁL ELESETT MAGYAR KATONÁK EMLÉKÉRE
Minek az emlékére hajtunk fejet minden év január 12
én?

A II. világháború legnagyobb magyar katasztrófája
 volt a 2. magyar hadsereg pusztulása a Donkanyarban.
1943 januárjában a szovjet hadsereg általános támadást
indított. A február 8ig tartó téli hadműveletek során a
hiányos fegyverzettekkel, felszereléssel és téli ruházattal
rendelkező magyar csapatok erőn felüli helytállást
tanúsítottak a harcok és a visszavonulás alatt.  A 2.
magyar hadsereg veszteségei hatalmasak voltak,
elvesztettek mintegy 100120 ezer embert.

"Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek .

Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld.

Szívetek őrizzen : milliókat nyelte magába a föld .

Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs."

 Keresztury Dezső: Sírvers 

Szabó Lídia 7.o.

ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓ

Már pontosan nem emlékszem,
hogy milyen nap volt. Esős vagy
szeles? Hideg vagy meleg? Nem
tudom… de annyit biztosan tudok,
hogy feledhetetlen. Sok mindent
megtudtunk az írónőről, magáról a
történetről, a grafikákról és még
sok más érdekes dolgot mesélt
nekünk az írónő, Maros Edit.

Ez invitált engem is arra, hogy
karácsonyra kérjem a könyv összes
részét. Egyébként az írónő
autogramot is osztott mindenkinek.
Amit a könyvben őrzök emlékül.

Gonda Katinka 5. o.

és Szabó Lídia 7. o.

KUNHEGYES CSAPATA

Szerintetek milyen egy röplabdás
gyerek  élete?

Edzésünk minden kedden és
pénteken van. A Kunhegyesi
Sportcentrumban szoktuk tartani.
Kedden fél 4
től 5ig,
pénteken pedig
fél 3tól4ig
tart.
Edzőnkkel,  Bo
dó Istvánnal
ezekben az
időpontokban
szoktunk
találkozni, ahol
megbeszéljük,
hogy mi lesz az edzésen és az
elkövetkezendő hetekben. (,Edző bá)
kész program tervvel érkezik, amit
nekünk is meg szokott mutatni.
Felszerelésünk összetétele : 1 pár
térdvédő,röplabdás edző cipő, póló
meg rövidnadrág. Először labda
nélkül, majd labdával bemelegítünk.

Feladás és nyitás gyakorlat
következik ezek után. Az edzés
utolsó fél órájában két csapatra
oszlunk, és egymás ellen
megmérkőzünk, aminek

eredményeké
ppen  mindig
11 re
végződik a
meccs. 2014
októberében,
amikor
felkeresett
minket Bodó
István edző,
hogy
lehetőségünk

van röplabdát tanulni,14en úgy
gondoltuk, hogy kipróbáljuk. Azóta
ez a sport beépült a
mindennapjainkba, és most már
csapattá fejlődtünk, nagyon jó és
összetartó csapat vagyunk.

Nagy Lajos Dávid 5. o.

A HŰVÖSVÖLGYI SULI
ÍRÓJÁVAL, MAROS EDITTEL

OLVASSUNK EGYÜTT

Az én könyv ajánlatom a lányoknak: Julia Boehme
könyvét/könyveit ajánlanám.

Biztos sokatoknak ismerős például az cím, hogy:
Barátnőm, Bori... Elsősorban azért ezt/ezeket a
könyveket ajánlom nektek, mert több korosztályhoz is
szóló könyvei vannak, 3 éveseknek, 8 éveseknek és persze
11 éveseknek is. Én jelen esetben a 11 évesekhez szóló
könyvet javaslom a Bori és barátait ahol Bori végre
gimnazista lett! Nagyon várta már a 8 osztályos
gimnáziumot, de a dolgok mégsem mennek olyan
egyszerűen az új osztályban, mint gondolta. Vigyázat! Az
osztályfőnöknek hüllőszemei vannak! Lehet, hogy egy

igazi szörny? Ráadásul a többiek az osztályban már ezer
éve ismerik egymást. Ám a legrosszabb még is Zsanett, a
fő hisztikirálynő és udvarhölgyei. Szerencsére Anna is
ugyanebbe az osztályba került. Az ő segítségével talán
sikerül Boriknak átvészelnie az osztálykirándulást. De
Bori még nem sejti, hogy hamarosan Annával is
komolyan össze fog veszni, ugyanis barátnője hirtelen
Zsanett nagy rajongója lesz.

Gonda Katinka 5. o.
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OLVASSUNK EGYÜTT

Az én könyv ajánlatom most mindenkihez szól: Goscinny / Sempé : A kis Nicolas /Öt kis kötetnyi  A kis Nicolas,
Nicolas az iskolában, Nicolas nyaral, Nicolas meg a haverok, Nicolasnak gondjai vannak – klasszikus történet
egybegyűjtve./ Egy kisiskolás fiú elbeszélése iskolai és egyéb kalandjairól, elképesztően jó humorral, aranyos
fordulatokkal, bájjal. Szerepel benne sok jó barát: Eudes, aki nagyon erős és rettentően szeret pofozkodni, Geoffry,
akinek az apukája gazdag, és mindent megvesz neki, Alcest, aki mindig eszik és Agnan, aki szemüveges, és ezért
sajnos nem lehet mindig megpofozni. A varázslatos világban a gyerekek éles szemmel, egy kicsit kajánul, de mindig
szeretettel néznek a nagyokra, a felnőttek pedig éretlen módon intézik ügyesbajos dolgaikat.

Gonda Katinka 5. o.

EGY FELVÉTELIZŐ GONDOLATAI

Már szeptemberben elkezdtünk készülődni a felvételire.
Mindenki nagy erőbedobással fogott neki a

szakköröknek vagy a gyakorló óráknak. Tudtuk, hogy
nagyon fontos lesz az eredmény, hiszen ez határozza meg
,hogy hova fogunk járni a következő 4 évben. Én személy
szerint a Varga Katalin Gimnázium Arany János
Tehetséggondozó Programjába jelentkeztem. Eljött a
pénteki nap, nekünk ekkor már be kellett mennünk a
kollégiumba, ahol egy pszichológiai teszt várt ránk,
amely kitöltése 3 órán keresztül tartott. Nagyon furcsa
helyzetben voltunk, hiszen idegenekkel kerültünk egy
szobába, de ez egy jó alkalom volt arra, hogy
megismerjük a leendő osztálytársainkat. Péntek este a
következő napi megpróbáltatások miatt szinte aludni

sem tudtunk, izgatottan vártuk a szombati napot.
Elérkezett a felvételi napja. Egy közös reggeli után
busszal utaztunk a Varga Katalin Gimnáziumba, ahol 10
órakor megkezdődött a központi felvételi megírása. A
magyar feladatsorral kezdtünk, majd 15 perc pihenőnk
volt. Ezt követően kevesebb izgalommal fogtunk neki a
matematika feladatsornak. Szombaton délután kimerülve
értünk haza.

Remélem, hogy minden osztálytársam felvételt nyer
majd oda, ahova igazán szeretné!

Takács Dzsesszika 8.o.
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ÖKOMENIKUS IMAHÉT

Az ökomenikus imahét az egyetemes egyházat felemelő
rendezvénysorozatot jelenti.

Mint más városokban,
Kunhegyesen is sor került az
egyhetes imahétre. Minden este
másmás lelkész hirdette az
igét. Az első és az utolsó estét a
katolikus templomban töltötték
a hívek. Iskolánk tanulói minden
este előre megadott igei
szakaszokat olvastak fel a
gyülekezet előtt a református
templom melletti gyülekezeti
teremben .A mi osztályunk két
alkalommal is szolgált. Mindkét
estén, jól felkészülten álltunk a
gyülekezet elé. Előzőleg
gyakoroltuk a szöveg olvasását
osztáyfőnökünkkel. Íme az olvasott igékből egy kis
részlet:

Mózes első könyve 37. fejezet 5. verstől a 8. versig így
szól hozzánk Isten igéje:

"Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek,
és emiatt még jobban meggyűlölték."

Zsoltárok könyve 126.
fejezetben így szól hozzánk
Isten igéje:

"Mikor jóra fordította Sion
sorsát az Úr, olyanok
voltunk,mint az álmodók."

Rómaiakhoz írt levél 12.
fejezet 9. versétől a 13. verséig
így szól hozzánk Isten igéje:

"A szeretet ne legyen
képmutató."

János evangéliuma 21. fejezet
25. versében így szól hozzánk
Isten igéje:

"De van sok egyéb is, amit
Jézus tett,és ha azt mind

megírnák egytől egyig,úgy vélem:,,maga a világ sem
tudná befogadni a megírt könyveket."

Varga Krisztina és Tornyi Barbara 6.o.
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