
 8 Kunhegyesi Híradó 2017. November

„Séta az egészségért”
Októberben ezen a városi rendezvényen vett részt a 3. és a 4. 

osztály valamint a rajzszakkörösök.
Már a délelőtt is tevékenyen telt a negyedikesek számára, akik 

egészséges ételeket készítettek az iskolában. Nagyon sok vita-
minos finomság készült, például a fiúk „káposzta-sünit” 
alkottak. Félbevágott káposztafejeket díszítettek fel fogpisz-
kálóra szúrt virsli, sajt, koktélparadicsom egyveleggel. A 
lányok két csapatban dolgoztak. Voltak, akik a Bernáth József 
séf által írt szakácskönyvből készítették el a Waldorf-salátát, a 
másik csapat ruccola-salátát és fokhagymás joghurtos mártoga-
tóst készített. Ezeket a finomságokat elvittük a délutáni program 
ételbemutatójára is. Gorzásné Judit néni a saját konyhakertjéből 
hozott kóstolót.

A délutáni sétán sokan vettek részt. Kaptunk lufikat és 
rózsaszínű kitűzőket is.

Megérkezvén az Ilosvai Művelődési Házba érdekes előadá-
sokat hallhattunk, majd csodálatos, finomabbnál finomabb 
ételeket lehetett megkóstolni.

Mindenki kapott emléklapot és egy zsák, zöldségekből és 
gyümölcsökből összeállított ajándékot.

Jövőre is megyünk, hiszen valljuk, hogy „Legdrágább kin-
csünk az egészség”.

Kunné Pádár Gyöngyi
Tanító néni

Az 500 éves reformáció
500 éve annak, hogy Luther Márton ágostai szerzetesrendi 

egyetemi tanár kifüggesztette 95 tételét a wittenbergi vártemp-
lom kapujára. Akkor még senki nem gondolta, hogy ezzel a 
tettével egy új korszakot nyit nemcsak az európai egyház-
történelemben, hanem az ember Istenhez való viszonyában. 
Luther tettét a protestáns reformáció kezdeteként tartják szá-
mon, hiszen olyan fontos témákat érint a „95 tétel”, mint a 
bűnbánat vagy a bűnbocsánat.

A reformáció azt a feladatot és elkötelezést jelenti minden 
református keresztény ember és gyülekezet számára, hogy 
állandóan vissza kell formálódnunk Krisztus lelki arcára.

Október 31-e a reformáció ünnepe, amely arra emlékeztet, 
hogy a Szentlélek szüntelenül munkálkodik, és kész bennünket 
is állandóan reformálni, lelkileg ébreszteni, megtisztítani és 
megújítani.

Október 31-én elsőként Nagy Kálmán Nagytiszteletű Úr 
emlékezett meg a templomban ünnepélyes  igehirdetésével az 
500 éves reformációról, majd a két ötödik osztály műsorát hall-
gathattuk, akik az ünnephez kapcsolódó verseket és énekeket 
adtak elő.

Iskolánk minden tanulója, minden dolgozója, és sok-sok 
szülő is megtisztelte jelenlétével ezt a jeles ünnepet.

„Itt az idő, hogy a lélek vezessen
s azt tegyük, amit az Úr ma ránk kiró:
nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak
majd református reformáció!”

Nagyné Smányi Hedvig

Látogatás a Kunsági Kiállítóházba
A harmadikos és a negyedikes tananyagba is jól beleil-

leszthető Czupp Pál fafaragó népi iparművész kiállítóházában 
található gyűjtemény. Mi, harmadikosok rajz órákon a fával 
foglalkozunk már hetek óta. Itt megnézhettük a fafaragásokat. 
Kezdtük az utcán lévőkkel, majd az udvaron leselkedtünk. 
Végül a kiállítószobában kaptunk ízelítőt 30 év munkájából. 
Pali bácsi és felesége régi ismerősként fogadott bennünket. 
Mesélt a munkájáról, szeretettel mutatta meg alkotásait. Volt 
bőven érdeklődés, kérdés. A negyedikesek a néprajzi 


