
A Kunhegyesi Református Templom takarítása
A kilenc órakor kezdődő templomtakarításra kis késéssel 

megérkeztünk, pár kivétellel mindenki ott volt az ötödikesek 
közül. Mire beléptünk az udvarra már sokan dolgoztak, de nem 
szabad kihagyni azokat az alsósokat sem, akik feláldozták a 
szombat délelőttjüket.

Ha nem is egyből, de előbb-utóbb mindenki megtalálta a neki 
való munkát: valaki zsákokba szedett falevelet, gesztenyét és 
gallyat, valaki a tuját és a virágot tette rendbe.

Három utánfutónyi bio és nem bio szemetet szedtünk össze, 
felújították a bejárat melletti fából készült szobrot, a templom 
belseje is megtisztult. Jutka néni szinte mindent lefotózott. 

Ennyi munka után jólesett a csülök pörkölt ebédre. 
Köszönjük szépen! 

Tóth Imre Marcell
5.o. tanuló

Strandoltunk
Szeptember második hetében a jó idő megengedte, hogy 

strandolni menjünk.
Tanítás után egy 

páran az osztályfő-
nökkel együtt, bi-
ciklivel indultak el, 
de van aki egyedül, 
és néhányunkat a 
szülők kísértek ki a 
strandra. Amikor 
mindenki odaért, 
együtt befizettük a 
csoportos kedvez-
ményes belépőt, majd izgatottan vártuk, hogy bemehessünk. 
Átöltöztünk, utána meghallgattuk, hogy Jutka néni milyen 
tanácsokkal lát el minket, milyen szabályokat kell betartanunk. 
Először a kicsiben játszottunk, pancsoltunk, majd a meleg 
medencébe mentünk bele. Néhányan már nagyon vártuk, hogy 
mikor mehetünk bele a mély vizű medencébe.

Ott ki-kijárogattunk nassolgatni, inni. Beszélgettünk az 
osztályfőnökkel. Közben a fiúk a lányokkal vízi csatáztak. 
Sajnos hamarosan eljött az a pillanat, hogy indulni kellett 
öltözni. Kezdtünk összepakolni, majd vártuk, hogy a szüleink 
értünk jöjjenek. Igazán remekül éreztük magunkat.

Nagyon köszönjük ezt a szép délutánt Jutka néninek és a 
kísérőnknek, Klárika néninek. 

Kolozsvári Emese és Kovács Nóra
5. osztályos tanulók

Hálaadó istentisztelet
A Kunhegyesi Református Egyházközség Hálaadó Istentisz-

teleten ünnepelte a Siloam Gyógyászati és Konferencia 
Központ ünnepélyes avatását.

A templomban Derencsényi István, a Tiszántúli Református 

Egyházkerület lelkészi főjegyzője prédikált, köszöntőt mondott 
Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
Minisztere, Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi Miniszter, 
majd Szabó József, a Nagykunsági Református Egyházmegye 
lelkészi főjegyzője.

A határon túli testvérgyülekezetek képviselői is beszédet 
mondtak, köztük Antal Zoltán székelykeresztúri, Orosz Attila 
bácsfeketehegyi és Pocsai Vince makkosjánosi lelkészek.

Az Istentiszteleten megjelent a Kunhegyesi Református 
Általános Iskola és Óvoda összes tanulója és az intézmény 
minden dolgozója.

Az ünneplés a Siloam Gyógyászati és Konferencia 
Központban folytatódott. Balogh Zoltán Miniszter beszédében 
kiemelte, hogy nagyon fontos az, hogy ebben az országban 
olyan emberek éljenek, „akik a test, a lélek és a szellem 
egységében érzik a gyarapodó Magyarország jótéteményeit.”

Nagy Kálmán Nagytiszteletű Úr 
köszöntőt mondott, ismertette a 
beruházást, tájékoztatta az ünneplőket 
az építkezés fázisairól.

Ezután Szabó József lelkészi főjegy-
ző gondolatai hangzottak el, majd 
Szabó András Polgármester Úr beszé-
de következett.

„A kunhegyesi református gyüleke-
zet mert nagyot álmodni, 190 évvel 
ezelőtt felépítette az „Alföld kated-
rálisát”, az ország legnagyobb refor-
mátus templomát, most pedig elkészült 
a Siloam Gyógyászati és Konferencia 
Központ” – mondta dr. Fazekas Sándor Miniszter.

Az ünnepség felemelő pillanata volt Sóki Ferenc tárogató-
művész előadása. A Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország 
című dalt hallgathattuk meg.

Ezt követően az ünnepélyes szalag átvágásnak lehettünk 
tanúi, melynek kis segítői iskolánk népviseletbe öltözött tanulói 
voltak.

Nagyné Smányi Hedvig
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