
Ünnepi istentisztelet és nemzeti ünnepi műsor
2015. március 15-én – 1. nemzeti ünnepünk napján – teljes 

pozitív értelmet nyerve; egyszerre vasárnapi és egyszerre 
rendhagyó istentiszteleten vett részt Kunhegyes minden gene-
rációt felölelő református közössége.

Nagy Kálmán Nagytiszteletű Úr szinte elégikus mélységig 
szívhez szólóan prédikált. Nagy pontossággal és logikus átvi-
tellel történt részéről a máig is érvényes bibliai tanító történetek 
előadása és az őszinte erős hit lényegének kihangsúlyozása 
1848/1849 szellemiségének konkretizálásában is.

Az ünnepi igehirdetést a Kunhegyesi Református Általános 
Iskola gyermekeinek március 15-ei műsora követte.

Varga Milán 7. osztályos tanuló adrenalinszint-emelő stílus-
ban szavalta el Petőfi Sándor Nemzeti dalát.

Őt követte az intézmény történelem szakos tanárának ünnepi 
beszéde, amelynek lényege az emlékezésen túl a szabadság és 
hit összekötése volt híres személyeink életéből vett nem 
mindennapi példákkal.

Nagy Tibor tagintézmény-vezető úr szervezésével és veze-
tésével iskolánk énekkara adott maradandó élményeket dal-
csokraival.

Somogyi Gréta 8. osztályos diákunk „Európa csendes” 
versmondása magasztos és szinte könnyfakasztó csendet terem-
tett meg összetartó közösségünkben; és ebben az érzelmeket 
megállító, s egyben megerősítő pillanatban teljes egységben ért 
véget nemzeti ünnepi istentiszteletünk és megemlékező műso-
runk.

Boda Mihály

Virágvasárnapi faültetés
2015. március 28-án ismét megrendezésre került a virágva-

sárnapi faültetés, amikor a 8. osztályosok elültetik a fát, ami az 
iskolához való kötődést jelképezi. A faültetés előtti napon a 
tanárok, a szülők és a gyerekek egyaránt összegyűlnek temp-
lomot takarítani. Hagyománnyá vált, és mi öregbítettük ezt a 
szokást.

Jézus virágvasárnapkor vonul be Jeruzsálembe szamárháton, 
s a tömeg pálmaágat terít eléjük az útra. Ezért is ültetjük el 
ilyenkor a fákat. Kálmán bácsi szavaival élve: „Egyszer, ha a 
lányoddal vagy fiaddal, akár unokáddal odamész ehhez a fához, 
ne csak azt jelképezze, hogy ide jártál, hanem azt is hogy ez az 
iskola volt a második otthonod, ezekhez a gyökerekhez tartozol 
te is.” Ezt erősítve az iskola és a templom közé ültettük a fákat.

Idén három facsemetét is elültettünk. Az iskola történetében 
mi voltunk azok a gyerekek, akik az évfolyamon két osztállyal 
kezdték meg 2007-ben általános iskolai tanulmányaikat. A 
tavalyi nyolcadik osztály is új fát kapott, ugyanis sajnos tavaly 
egy vihar tönkre tette a templomkert egy részét.

Mindenki szórt rá egy kicsit a földből, tanáraink, és mi, 
nyolcadikosok.

Ezután szeretetvendégség keretében sütivel kínáltuk meg 
azokat, akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és 
fontosnak tartották ezt a jelentős ünnepet.

Jóleső érzés volt végleg az iskolához kötni magunkat. Sokat 
adott nekünk ez az iskola, s mi nagyon hálásak vagyunk ezért. 

Az elmúlt héten ismét sok versenyző 
részvételével zajlott a Városi Szavaló-
verseny.

Az ötven nevező hat korcsoportban 
versenghetett. Felkészültségük, előadás-
módjuk nem csak a zsűri, de a hallgatóság 
elismerését is kivívta. Az idei versen-
gésben új momentum volt a legkisebbek, 
a Zádor úti óvodások bemutatkozása. A 
korcsoportonkénti eredmények a követ-
kezők szerint alakultak:

1-2. o.
I. Szakály Zsolt
II. Farkas Anikó – Nagy Dóra
III. Kovács Blanka
Különdíj: Tóth Réka – Soós Imre

3-4. ó
I. Szilágyi Lara
II. Nagy Péter – Házi Dorka
III. Rézsó Nóra
Különdíj: Somogyi Noémi – Mici 
Viktória

5-6. o.
I. Botos Attila

II. Baranyai Boglárka – Szilágyi Eszter
III. Gorzás Gergő
Különdíj: Tóth Zsanett

7-8- o.
I. Kovács Evelin – Berényi Anett
II. Tar Ivett
III. Földes János
Különdíj: Rácz Helga

Középiskolások:
I. Szabó Dóra
II. Kollonay Mercédesz
III. Oláh Liliána
Különdíj: Szabó Szilárd

Legkedvesebb versem rajzpályázat 
eredményei:
Óvoda
I. Tatai Vencel
II. Tóta Péter
III. Tóth Jázmin

1-2 o.
I. Kovács Bence
II. Herbály Hanna
III. Herbály Léna

3-4 o.
I. Varga Csenge
II. Nagy Péter
III. Maróti Gábor

5-6. o.
I. Gönczi Réka
II. Berkó Georgina
III. Tóth Zsanett

7-8. o
I. Bodnár Fruzsina
II. Nagy Tamás
III. Lukács Orsolya

Különdíjak:
Óvoda: Kotora Viorika
1-2. o. Tóth Réka
3-4. o. Somogyi Noémi
5-6. o. Orosz Lea
Középiskola: Fábián Ágnes

Az Ilosvai Varga István Városi Műve-
lődési Központ megköszöni a verseny-
zők és a felkészítő pedagógusok mun-
káját, a segítők közreműködését.

Szentpéteriné Lévai Mária


