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Megváltó keresztje – Ökomenikus 
Istentisztelet 2017.

2017. évben az ökomenikus nemzetközi imahetet a keresz-
tény egyházak világszerte január 15-22. között tartják, amely-
nek alapgondolata: „Megbékélés – Krisztus szorongató szere-
tete.” (2Kor 5.14-20) a bibliai igehely mondanivalója, hogy a 
megbékélés Isten ajándéka, amely az egész teremtettségre 
vonatkozik. A Kunhegyesi Református templom gyülekezeti 
termében 2017. január 19. napján 17. órakor kezdődő ökume-
nikus istentiszteleten Váradi László református lelkipásztorral 
és a hívekkel közösen imádkozott a Kunhegyesi Református 
Általános Iskola és Óvoda 6. osztályos tanulói. Az osztályunk-
ból négy tanuló idézett igeszakaszokat és közösen énekeltünk 
keresztény énekeket. 

Köszönjük az egyetemes imahét gondolatait a különböző 
felekezetű gyülekezetek istentiszteleteit és imádkozását a 
kereszténység egységért.

Gonda Katinka
6. osztályos tanuló

Kölcsey Ferenc: Himnusz rajzpályázat
A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár Gyermekkönyvtára 

Kölcsey Ferenc: Himnusz címmel rajzpályázatot hirdetett 
általános- és középiskolai diákok részére. A feladat az volt, 
hogy a Himnusz egy tetszőleges versszakához kellett egy 
illusztrációt készíteni. Az eredményhirdetésre január 24-én 
délután 15 órakor került sor a megyei könyvtárban. A könyvtár 
dolgozói nagyon kedvesen fogadtak bennünket, teával és 
süteménnyel kínálták a jelenlévőket. A rajzpályázaton a felső 
tagozatos kategóriában 2. helyezést értem el. Az oklevél mellett 
még egy ajándékcsomag is volt a jutalmam. Az eredmény-
hirdetés után egy kis játékra invitáltak bennünket, a Himnusz 
szétvágott versszakait kellett sorba rendeznünk, a végén pedig 
közösen elszavalnunk. A szebbnél szebb rajzokból a magyar 
kultúra napja alkalmából kiállítás nyílt a könyvtárban, melyet 
február 28-ig lehet megtekinteni.

Apostol Inez
6.o.

Megyei sakk diákolimpia
A Magyar Sakkszövetség és Magyar Diáksport Szövetség 

rendezte meg a 2016/2017. évi Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei

egyéni SAKK DIÁKOLIMPIA DÖNTŐT a szolnoki Fiumei 
Úti Általános Iskolában, 2017. február 11-én.

Iskolánk kis „sakkmesterei” már nagyon várták ennek a 
napnak az eljövetelét.

Reggel az iskola ál-
tal biztosított kisbusz-
szal, néhányan szüleik 
kíséretében autóval 
érkeztek a helyszínre. 
Rövid eligazítást kö-
vetően lelkesen léptek 
be a gyerekek a küz-
dőtérnek helyt adó is-
kola falai közé. Vol-
tak, akik már gyakor-
lott játékosnak számí-
tottak, de a tanulók 
többsége először vett 
részt ilyen jellegű ver-
senyen, vagy egyálta-
lán bármilyen verse-
nyen. Az izgatottság 
tehát mindenki arcára 
kiült. Bár nem volt rá 
okuk… Mindannyian 
rengeteget dolgoztak 
azér t ,  hogy  a kt í v 
résztvevői lehessenek 
ennek a különleges 
megmérettetésnek.

Az erőpróbát megelőző felkészülés hosszadalmas folyamat. 
A sakk rejtelmeibe való betekintés, s a szabályos lépések kap-
csolatainak elsajátítása nem néhány napos vagy hetes időszak. 
Játék, de a logikai összefüggések felismerése, a sémák megta-
nulása több hónapos, éves kitartó munka eredménye, amelynek 
minden perce a teher ellenére szórakoztató és izgalmas. Meg-
tanulnak lankadatlan figyelni, hosszant koncentrálni, nem utol-
só sorban gondolkodni. Megszokja a játékos, hogy minden 
egyes lépésnél viszonylag rövid idő alatt, egyedül kell töp-
rengeni és dönteni, ezáltal gyakorlatot szerez vizsgahely-
zetekhez, vagy az iskolai felelésekhez. A sakkjáték köré egy 
kis közösség formálódik, akik egymás szellemi partnerei és 
egyben ellenfelei. Elme az elmével méri rendre össze magát. A 
végkifejlet többnyire egy „nyertes”  és egy „vesztes”. A tanít-


