
A magyar kultúra napján
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, 

annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

Ilyenkor több figyelmet szentelünk évezredes hagyományaink-
nak, 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

Szépíró verseny
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 más-más 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

A Röplabdás élet
Szerintetek milyen egy röplabdás gyerek élete? Edzésünk 

minden kedden és pénteken van. A Kunhegyesi Sportcentrumban 
szoktuk tartani. Kedden fél 4-től 5-ig, pénteken pedig fél 3-tól 4-ig 
tart. Edzőnkkel, Bodó 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. 

Fe la dás  é s 
n y i t á s 
g y a k o r l a t 
következik 
ezek után. Az 
edzés utolsó 
fél órájában 
két csapatra 
oszlunk, és 
egymás ellen 
megmérkő-
zünk, aminek 
eredménye-
k é p p e n 

mindig 1-1-re végződik a meccs. 2014 októberében, amikor 
felkeresett minket Bodó István edző, hogy lehetőségünk van 

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

Író-olvasótalálkozó
A Hűvösvölgyi suli 

írójával, Maros Edittel
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 grafi-
kákról 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 és Szabó Lídia
	 	 	5. oszt. 7. oszt.

Ökomenikus imahét
Az ökomenikus imahét az egyetemes egyházat felemelő 

rendezvénysorozatot jelenti.
Mint más városokban, Kunhegyesen is sor került az egyhetes 

imahétre. Minden este más-más 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 osztályfőnökünkkel.

Íme az olvasott igékből egy kis részlet: Mózes első könyve 37. 
fejezet 5. verstől a 
8. versig így szól 
hozz ánk  I s t en 
igéje:,, Egyszer 
József álmot ál-
modott, elmondta 
testvéreinek, és 
emiatt még job-
b a n  m e g g y ű -
lölték.”

Z s o l t á r o k 
k ö n y v e  1 2 6 . 
fe jezetben így 
s z ó l  h o z z á n k 
I s t e n  i g é j e : 
„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.


