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Erzsébet királyné, vagyis „Sissy” gyönyörű kastélyát. Ott már 
vártak ránk a verseny szervezői, akik átnyújtották csapatunknak 

az oklevele-
k e t  é s  a z 
5000 forint 
költőpénzt. 
Végigjártuk 
a csodaszép 
t e r m e k e t , 
majd a kas-
tély parkjá-
ban hangu-
latos adventi 
vásár foga-
d o t t  b e n -
nünket, ahol 
s z e b b n é l 

szebb kézműves termékeket lehetett vásárolni. Emlékezetes 
pillanatokat szerzett Paprika Jancsi csúzlis bódéja, ahol egy 
hatalmas csúzli segítségével kellett dióval eltalálnunk a mozgó 
Paprika Jancsit, ami persze egyikünknek sem sikerült. A hideg 
időjárást finomabbnál finomabb gyümölcsmustok kóstolásával 
próbáltuk feledtetni. Nagyon jól éreztük magunkat. Feledhe-
tetlen napot töltöttünk el.

Köszönjük a felkészítést és a sok segítséget Apostol Anita 
tanárnőnek és Papp János tanár úrnak! 

 Szabó Szilárd
 11.A osztályos tanuló

Farsangi mulatság
A Kunhegyesi Református Általános Iskola farsangi mulat-

ságot tartott 2015. február 14-én 14 órai kezdettel.
A jelmezes felvonuláson először az egyénileg beöltözött 

tanulók vonultak be, majd a csoportos jelmezesek következtek. 
A felvonulók között volt her-
cegnő, boszorkány, csontváz, 
ördög, hastáncosnő, gombán 
ülő manó és még sok-sok 
nagyszerű, ötletes jelmez. 
Amíg a zsűri döntött, addig a 
kedves megjelentek a büfében 
a szülők segítségével vásárol-
hattak szendvicseket, sütemé-
nyeket, és olthatták a szomju-
kat üdítőkkel.

A jelmezverseny 
eredményhirdetése 
után tombolanye-
remények kisorso-
lására került sor. 
Fődíj egy tablet 
volt. Kicsik és na-
gyok mind izgatot-
tan várták már a sorsolást, ahol sok szép ajándék talált gazdára. 
Diákok, szülők, tanárok egyaránt jól szórakoztak a farsangon.

Iskolánk tantestülete, Szülői Munkaközössége, és a Diák-
presbitérium köszönetét fejezi ki a tombolatárgyak felaján-
lóinak és adományozóinak.

Hadnagyné Csomor Andrea, Gál Piroska

Nyelvi labor a Refiben
A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda egy 

újabb mérföldkőhöz érkezett. Sok-sok ember összehangolt ter-
vezése, munkája eredményeképpen a gyerekek birtokba vehet-
ték az új bútorokkal, legmodernebb táblákkal, légkondicionáló 
berendezéssel felszerelt két új nyelvi tantermet.

Kitörő örömmel, lelkesedéssel, a falakon lévő impozáns, már 
magában motiváló erővel bíró poszterekről elnevezett 
„London” és „New York” termeket. A hab a tortán az, hogy a 
„New York” terem egyben nyelvi labor is. Minden tanulónak 


