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Megyei döntő
2017. március 29-én a Kunhegyesi Sportcsarnokban reggel 9 

órára kellett mennünk a bemelegítés miatt. A rendezvény 10 
órakor kezdődött. A versenyt nem hiába nevezték megyei 
döntőnek. Szolnok és Kunhegyes, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye 2 egyik legjobb csapata mérhette össze erejét. A meccsek 

3 szettesek voltak. Ebből kettőt rendeztek meg 3 szettes 
mérkőzésekkel. Az első és a második húzós, eleinte könnyű 
volt. Megizzasztottuk egymást, de végül KUNHEGYES vitte el 
az első helyet. Nagy örvendezéssel vettük át Kálmán bácsitól az 
érmeket és oklevelet. A közönség soraiban ültek szüleink is, 
Kálmán bácsi, Gyuri bácsi, és osztályfőnökünk, Gorzás Kati 
néni. Nagy tapssal és kiabálással biztattak minket. A nap végén 
első hellyel távoztunk a csarnokból. 

A csapat tagjai: Lovász Bence, Molnár Balázs, Ardai Attila, 
Papp Ákos, Pál Mihály, Kolozsvári Milán, Nagy Lajos Dániel, 
Juhász Sándor és új osztálytársunk, Bezsella András. Terveink 
között szerepel az országos elődöntőn és az országos döntőn 
való részvétel is.

Nagy Lajos Dávid 6.o.

Kirándulás Lázbércen
Ha a kettő már hagyomány, akkor hagyományainkhoz híven 3 

évente a 6-7-8. osztályos tanulókkal kirándulni indulunk. Első 
állomásunk Lázbérc, az Észak-Magyarországi 

Regionális Vízművek ZRt. telephelye. A technika órák során 
sokat foglalkozunk a víztisztítással, így nagyban segíti a látvány 
is a leírtak elképzelését, megértését. Nagy szeretettel fogadtak 
minket. A lányok megtekintették a víztisztító üzem laborját, az 
ülepítés, derítés, tisztítás helyszíneit és a vezérlőtermet, a fiúk 
kisétáltak a víztározóhoz és a kinti műtárgyak működésével 
ismerkedtek meg. Ezek után a két csapat helyet cserélt. Nagyon 
sok érdekes tudnivalóval bővültek ismereteink, tudjuk mi a 
különbség az ülepítés-derítés között, hogyan lesz egy indikátor 
segítségével más színű a víz, milyen mélyről történik a víz 

szállítása, mikor épült a gát, mekkora a mélysége, felülete, 
mérete… Köszönjük két idegenvezetőnk segítségét, és a 
lehetőséget, hogy betekintést kaptunk a víztisztítás fázisaiba. 
Biztosan máshogy gondolunk majd ezek után a tiszta vízre. 

Buszra szálltunk és egy kis nasi vásárlás után megérkeztünk 
Edelénybe, a nemrégiben felújított L'Huillier–Coburg-kastély-
ba. A látvány az első pillanattól gyönyörű volt. 3 D-s mozival 
kezdtük a túrát, ahol a kastély freskóinak történetét láthattuk és 
hallhattuk. Egész máshogy sétáltunk e tudnivalók után végig a 

szobákon, termeken. Nagyon tetszett a gyerekeknek a simogató 
fal, hiszen csak itt lehetett megtapintani, hogy milyen a festék 
érintése a falakon, így védve a többi részt. Megtudtuk az akkori 
kor higiéniai szokásait (már ami volt), fűtési technikáit, hogyan 
éltek akkoriban az emberek, mennyit ért a pénzük. Gyönyörű 
termeken vezettek végig bennünket, és remek idegenvezetést 

kaptunk, köszönet érte. Az út buszköltségeit iskolánk és az 
Orando et Laborando Alapítványunk támogatta. Köszönjük 
Négyesiné Gál Mónika tanárnőnek a szervező és lebonyolító 
munkát. Köszönjük Ági néni, Gyöngyi néni segítségét és Ibolya 
néni és Sanyi bácsi kíséretét a szülők részéről.

A kiránduló tanulók és Négyesiné Gál Mónika

A Kunhegyesi Református Egyházközség Presbitériuma, mint a 
Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója 
nevében 2017/2018-as tanévre a beiratkozás időpontját

2017. április 20., 21. napokra írom ki.
ISKOLAI BEIRATKOZÁS IDEJE:

2017. április 20. csütörtök
8  - 1900 00

2017. április 21. péntek
8  - 1900 00

Beiratkozás helye:
Református iskola gazdasági irodája.

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor gyermek személy- a 
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját), 
valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást kell bemutatni.
                                                             Nagy Kálmán
                                                              elnök-lelkész

A Kunhegyesi Református Egyházközség Presbitériuma, mint a 
Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója 
nevében 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás időpontját

2017. április 25., 26. napokra írom ki.
ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDEJE:

2017. április 25. kedd
8  - 1700 00

2017. április 26. szerda
8  - 1700 00

Beiratkozás helye:
Református iskola gazdasági irodája.

Az óvodai beiratkozáskor gyermek személyazonosítására alkalmas, a  a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt (a gyermek lakcím-kártyáját), valamint a szülő személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát kell bemutatni. 
20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.
                                                             Nagy Kálmán
                                                              elnök-lelkész


