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2014. március 21-én egy órakor indultunk el a konfirmációs kivel lesz egy csa-
táborba. Mi hetedikesek és a Dózsa Iskolások is személy- patban. Móni néni 
autókkal jutottunk el a táborhelyükre: az „a” osztály az abád- vicces feladatokat talált ki, és Kati nénivel közösen zsûrizve 
szalóki Bem József úton lévõ Széll Terike néni Mini kemping- eldõlt a sorrend. A versenyt egy kis eredményhirdetéssel zártuk, 
jébe, a „b” osztály Molnár Alittáék nyaralójába. mindenki jutalomban részesült. Elkezdtünk készülõdni a közös 

Gyors kipakolás után egy közös áhítaton Váradi László vacsorához: a hagyományos paprikás krumplihoz. Mindkét 
lelkész bácsi elmesélte felettébb érdekes élettörténetét. Az osztály kivette a részét az elõkészületekben.
áhítat után elindultunk egy közös fagyizásra, majd külön-külön E közben vendégeink érkeztek: meglátogatott minket 
folytatódott a nap. Göncziné Koch Ibolya néni és férje János bácsi. Egy kis 

Mi, az „a” osztály Móni nénivel lesétáltunk a Tisza-tó partjá- innivalóval kedveskedtek nekünk. A fõzés közben Laci bácsival 
ra, ahol megmártóztattuk a lábunkat, majd elindultunk a szalóki csapatokban gyakoroltak a konfirmandus diákok. Fél 9 kör-
mûalkotásokat és a templomokat megtekintve a szállás- nyékére elkészült a vacsi Kati néni és Móni néni segítségével. A 
helyünkre. Már késõ délután volt, mikor hozzákezdtünk a szúnyogok is részt vettek ezen a közös együttlétünkön.
szalonnasütés elõkészítéséhez. Eközben sokat beszélgettünk, A kiadós vacsora után jó hangulatban énekelgettünk és elpró-
nevettünk. Másnap megreggeliztünk, azután 11 óráig szabad báltuk Lelkészünk vezetésével az énekeket, majd zárásképp egy 
program volt. Ekkor sokat beszélgettünk Terike nénivel, na- rövid áhítat után búcsúzott el a két osztály egymástól.
poztunk, labdáztunk, kutyáztunk, tollasoztunk. A fiúk egy része Reggel korábban keltünk, rendbe tettük a szállásunkat, meg-
fát vágott az esti közös fõzéshez. Laci bácsi páronként készítette reggeliztünk, kipakoltunk és vártuk a szülõket, akik segítettek 
a társaságot a konfirmációra, majd egy Istentisztelettel zártuk a minket az oda és a visszaútban is. Laci bácsi áhítatával 
délelõttöt. Egy kis bögrés leves után megérkezett a finom hurka, indítottuk a délelõttöt, majd újra felcsen-dültek az énekek. 
kolbász és az ebédet kemencében sült szilvalekváros süte- Megérkeztek a szülõk és az irányt Kunhegyes felé vettük.
ménnyel koronáztuk meg. Köszönjük mindannyiunk nevében Négyesiné Gál Mónika 

Mi, a „b” osztály nagy része Kati nénivel „abádszalóki” röp- néninek és Türmerné Gorzás Kati néninek, hogy hosszas elõ-
labdázást tartott. Olyan jól ment a játék, hogy ránk esteledett, és készítés, utánajárás után megszervezték nekünk ezt a tábort, 
a szúnyogok zavartak minket. továbbá nagyon köszönjük a szülõk odaadó támogatását, 

Délben Kunhegyesrõl megérkezett a pizza. Nagyon fincsi amivel segítették, hogy ez a 3 nap zökkenõmentesen teljen el. 
volt. Kis pihenõ után, elindultunk a 7.a-sokhoz, de egy fagyizást Köszönjük Váradi László lelkészünknek, hogy megosztotta 
azért útba ejtettünk. Megérkezésünk után volt egy kis sza- velünk gondolatait, tanulságos beszélgetésekkel, felkészítéssel 
badprogramunk. Ez beszélgetéssel telt, majd elõkészültünk a segített minket. Sajnáltuk, hogy vége. Jó volt, hogy együtt lehet-
sorversenyekhez. tünk. Nagyon köszönjük, Áldás, békesség.

Egytõl négyig számozott cetliket húztunk, így eldöntve ki- A 7.a, 7.b osztályok tanulói, a Dózsa Iskola résztvevõ diákjai

Gyermeknap
A 2014-es óvodai nevelési év, záró programja a gyermeknap 

volt, melyet május 31-én rendeztünk meg óvodánkban.
Ezen a szombat délelõttön a gyermekeket és a velük érkezõ 

családtagokat lufikkal, szalagokkal díszített környezet fogadta 
sok-sok programmal fûszerezve. Reggeltõl arcfestés, ugráló-
vár, lufi hajtogatás várt a gyermekekre, mindeközben a Dalma 
Dance tánccsoport, a Zumba táncosok elõadásával, kutyás 
bemutatóval, az óvoda dolgozóinak mese játékával (Brémai 
muzsikusok címû) valamint egy fantasztikus bohóc mûsorral 
kedveskedtünk kis óvodásaink számára. A programot finom 

Refis hírek

2014. pünkösd vasárnapján 43 hetedikes diák tett sikeres konfirmációs vizsgát a kunhegyesi gyülekezet elõtt

Év vége a refi oviban
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