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Októberi ünnepeink 
OKTÓBER 6. AZ ARADI VÉRTANÚK KIVÉGZÉSÉNEK 

EMLÉKNAPJA 
 

 
Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi 
fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete 
alapján, Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 
tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően 
kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi 
lettek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner György, 
Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, 
Nagysándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel 
József, Török Ignác és Vécsey Károly. 
Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. 
Ezen a napon, Pesten kivégezték gróf Batthyány 
Lajos, első magyar miniszterelnököt, akit csak 1870. 
június 9-én temethettek el nyilvános tiszteletadással, 
majd 1874. május 26-án helyezték el a Kerepesi 
temető mauzóleumában.  
 

 
 
 
  
 

OKTÓBER 23. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
 
 

 
„Rian a föld, a falak dőlnek, 
Kék harsonákkal zeng az ég. 
S barlangjából a dohos kőnek 
Az ember újra fényre lép. 
Fonnyadt testünket záporozza, 
Sápadt arcunkra hull a nap, 
S szédülten, szinte tántorogva, 

 
Szabadság, szívjuk sugarad. 

Sötétből tárul ki a szívünk: 
Nyíló virág a föld felett. 

A szolgaságból fényt derítünk, 
Fegyver nélkül is győztesek.” 

(Tollas Tibor) 
 
 
 
 
 
 
 

    (Forrás: http://www.kartal.hu/portal/downloads/kisbiro/10-okt.pdf) 
 



 
Magyar Diáksport Napja a Magvetőben: 2011. szeptember 
30-án iskolánk is kapcsolódott a Magyar Diáksport 
Napjához, amely délben kezdődött a Göndöcs-kertben, 2011 
méteres futással, melyen minden tanuló részt vett. Délután a 
szülőkkel közösen folytatódott tovább az erre a napra tervezett 
120 perces mozgás. A szülők a gyerekekkel együtt 
osztályonként csapatokat állítottak össze, és tréfás ügyességi 

váltóversenyeken mérték össze tudásukat. Külön versengtek a felsősök, a 3-4. és az 1-2. 
osztályos tanulók. Mindenkit egy-egy Sport szelettel jutalmaztunk. A vetélkedők után a 
szülők megvendégelték a gyerekeket meleg teával, zsíros és vajas kenyérrel, gyümölccsel. 
Miután erőt merítettek a diákok és felnőttek, folytatódott tovább a program 18 óráig. Különböző mozgásformák közül 
lehetett választani: hulahoppkarikázás, ugrókötelezés, 7-es rúgó verseny, kosárra dobás, asztaliteniszezés és 
táncolás. A nap végére maradtak a labdarúgó mérkőzések, ahol alsósok, felsősök és szülők alkotta csapatok csaptak 
össze. A versenyek végén az első három helyezettet oklevéllel jutalmaztuk. Mindenki nagyon jól érezte magát, és a jó 
hangulatú nap végére kiderült, hogy MOZOGNI JÓ!   
************************************************************************************************ 

Október 1-jét 1991-ben nyilvánította az ENSZ közgyűlése az Idősek Világnapjává. Ennek 
alkalmából a nyolcadik osztályos tanulóink az idei tanévben is ajándékműsorral kedveskedtek az 
Idősek Otthonában élő lakóknak. A verses, zenés, hangszeres műsort követően, kötetlen 
beszélgetéssel folytatódott a program. A diákok kérdéseket tehettek fel az otthonban élő idős 
embereknek, akik szívesen vették ezt a kezdeményezést. Az idő rövidnek bizonyult, ezért 
megígértük, hogy a beszélgetést egy következő alkalommal, még az idei évben folytatjuk.   

************************************************************************************************ 
2011. augusztus 29-én ismét megnyitotta kapuit a Hajnalcsillag Óvoda.  
Azóta a gyermekek már be is lakták az ovit. A nyár véget ért, és immár 
beköszöntött az ősz.  Elcsendesedve, mély hálaadással szívünkben, köszönjük 
meg Urunknak, hogy elhalmozott áldásaival egész esztendőben! Esetleges 
szűkölködéseink közepette sem feledkezett meg rólunk. Csodálatos az a tudat, 
hogy életünk minden területén ott van, és gondunkat viseli. Mi, akik 
Hajnalcsillag  Ovisok vagyunk, hálatelt szívvel szeretnénk Atyánknak 
megköszönni az Ő áldásait, és azt is, hogy ilyen csodálatos gyermekeket kaptunk ebben az évben is – még, ha csak 
„kölcsön” is. Köszönjük kedves szüleiket is, akikkel hamar megtaláltuk a közös hangot, és akikkel közösen varázsoltuk 
családiassá az óvodánk környezetét, valamint hangulatát. Így a ránk bízott gyermekeket együttes munkával és 
szeretettel tudjuk formálni, nevelni. Az óvodánk mostanra – a Szülők, az Alapítványunk és az Intézményünk 
hozzájárulásával – szinte új udvarral, illetve játszótérrel büszkélkedhet. E segítség által a Faiskola utcai Óvoda 
felújított állapotban kezdhette meg az új nevelési évet. Hálával tartozunk a kedves Szülőknek azért is, hogy 
fáradságos munkával, időt és anyagiakat nem kímélve, elszántan fogtak bele óvodánk udvari játékainak bővítésébe.   A 
Szegedi Kiss István utcai óvoda is új hintákat, házikókat, mérleghintákat kapott a gyermekek nagy örömére. Ezen 
kívül még készülőben vannak olyan játékok, melyeket a szülők meglepetésként szánnak. Pál apostol következő 
szavaiban – ugyan más körülmények között hangzottak el – örömünkben, mi is hasonló gondolatokat fogalmazunk meg.   

„Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi 
Istenünk előtt. „ ( I. Thesszalonika 3:9) Köszönjük Pál Balázs szüleinek (Pál Attila és Elekes Kinga), Fancsiki Alida 
szüleinek (Fancsiki Loránd Béla és Kővágó Erzsébet) és Molnár Péter szüleinek (Molnár Károly és Butta Anna 
Anikó) segítségét és fáradságos munkáját, akik az egész felújítás, illetve játékkészítés kezdeményezői, vezetői és 
anyagi támogatói voltak.  A kreatív ötletek mellett, a teljes kivitelezést is nekik köszönhetjük.           

********************************************************************************************* 

Tisztelt Szülők! 
 
A  Gyulai Eszter-Lánc Alapítvány és a Hajnalcsillag Óvoda hagyománya a 
Jótékonysági vacsora, melyet 2011. október 28-án este 19 órai kezdettel 
rendezünk meg a Zsigmond Konyha-  és Étteremben /Dobozi út/. A vacsora ára: 
2500 Ft. Támogatójegyek megvásárlásával is lehetőségük van óvodánk alapítványát 
támogatni. A vacsora- és támogatójegyek megvásárolhatók az iskola titkárságán, 
valamint az óvónőknél október 26-ig. Mindenkit szeretettel hívunk! Várjuk baráti 
társaságok jelentkezését is, akik szívesen eltöltenének egy kellemes estét velünk. 
Tombolatárgyakat, különböző felajánlásokat szívesen elfogadunk, melyeket október 
26-ig kérünk eljuttatni az óvodába. Tombolajegyeket a helyszínen lehet vásárolni 
100 Ft-os áron. Lehetőségeikhez mérten részvételükkel és támogatójegyek 
vásárlásával  járuljanak hozzá elképzeléseink megvalósításához! 
 
 
 
 



Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a  Lorántffy Zsuzsanna Református Nőszövetségnek, akik évek 
óta megajándékozzák konfirmáló diákjainkat egy-egy szép könyvjelzővel; valamint 2011 júniusában szép, 
bársonyborítókat varrtak első osztályos tanulóink énekeskönyvére, valamint  nagylelkű támogatást (10 000Ft) 

nyújtottak rászoruló diákjainknak. 
************************************************************************************************ 
Jótékony felajánlással kereste meg iskolánkat P. Gábor (szülő). Ennek eredményeként:  
6 komplett  számítógépet, - lapmonitorral, a működéshez szükséges  szoftverekkel együtt 
juttathattunk el 6 tehetséges, ám hátrányos helyzetű tanulónknak; bízván abban, hogy  
ezzel is segíthetjük további tanulmányaikat.  

********************************************************************************************* 

VERSENYEK, EREDMÉNYEK INTÉZMÉNYÜNKBEN 
2011. szeptember 9-én rendeztük meg a gyulai sporttelep teniszpályáin a II. Magvető mini-

tenisz bajnokságot. 4 korcsoportban versenyeztek a gyerekek. 47 induló közül 18 magvetős diák 
mérettette meg magát a versenyen. Az indulók Budapestről, Kiskunhalasról, Kisköréről, 
Szeghalomról, Orosházáról, Békéscsabáról és Sarkadról érkeztek. Mindenki jókedvűen és 
ajándékokkal térhetett haza. Az ajándékokat köszönjük támogatóinknak: Raiffeisen Bank 2-es 
számú fiókja, Békéscsaba, Dürer Nyomda, Bokatex Zoknikötő Kft., Idesüss Pékség. Továbbá 
köszönet illeti meg a verseny lebonyolításában segítő TSZSK Gyula tagjait is!  

Iskolánkat képviselő tanulóink versenyeredményei: 
 
2004-es lányok:   III. Kiss Viktória (1.b)             
2004-es fiúk:               III. Szűcs Barnabás  (1.b) 
  
2003-as lányok:  II. Csukás Orsolya (3.a) 
   III. Nagy Melinda (3.b), Keresztes Lili (2.a) 
   Vigaszág: II. Baráth Aletta (2.a) 
2003-as fiúk:  II. Székács Kristóf (2.a)  
   III. Székács Márk (2.b) 
   IV. Herdeló Csongor (2.a) 
   Vigaszág: II. Varga Ábel (2.a), III. Turán Simon (2.a), IV. Gulyás Péter (2.a) 
2002-es lányok: 
   Vigaszág: II. Csukás Orsolya (3.a), III. Szamos Kitti (3.b)                  
 
2001-es lányok:  II. Jantyik Zsanett (5.b) 

    Vigaszág:  I. Kocsis Andrea (4.b),  II. Szűcs Eszter (4.a) 
 
2001-es fiúk:  V. Szamos Zsolt (4.b) 
************************************************************************************************ 
A Városi Sporttelepen zajlott le az Őszi Egyéni Atlétika Verseny 2011. szeptember 20-án. A versenyen résztvevők: a 
gyulai általános iskolák, a kétegyházi általános iskola. Az alábbi szép eredményekkel térhettek haza tanulóink: 
 
III. korcsoportos lányok: Herdeló Dorottya (6.b) I. helyezett  60m síkfutás   
      I. helyezett  távolugrás 
      VI. helyezett  600m síkfutás 
   Gajdács Zita (6.a) V. helyezett  60m síkfutás 
      VIII. helyezett  kislabdahajítás  
   Váry Natália (7.o.) VI. helyezett  60m síkfutás 
 
III. korcsoportos fiúk:  Varga Dávid (6.b) VIII. helyezett  távolugrás   
   Jakus Roland (5.b) V. helyezett  600m síkfutás 
   Nagy Ede (5.a)  IV. helyezett  600m síkfutás 
      VIII. helyezett  kislabdahajítás 
 
IV. korcsoportos lányok: Domokos Zita (8. o.) III. helyezett  magasugrás 
   Fábián Orsolya (6.b) VII. helyezett  100m síkfutás 
 
IV. korcsoportos fiúk: Nagy Benedek (8.o.) II. helyezett  magasugrás 
      IV. helyezett  távolugrás 
 
 



REJTVÉNYEK 
Kedves Gyerekek!  
 Ebben a tanévben is folytatódik a Hírharang környezetismereti  (katicás) versenye  
 2-4. osztályosok számára. Elsősök! Ti is bátran próbálkozzatok! 
A megfejtéseket nevetek, osztályotok feltüntetésével írjátok rá egy lapra, majd az 1/b osztályban 
lévő gyűjtőládába dobjátok bele!  A helyes megfejtést beküldők között ajándékokat sorsolunk ki. A 
nyertesek névsorát a következő Hírharangban olvashatjátok. A legtöbb helyes megoldást beküldők 
között év végén értékes könyveket sorsolunk ki. Jó munkát kíván: Révászné Gabika néni 
  
Októberi feladvány: 1. Melyik a kakukktojás?  A.  must     B. bor      C. mazsola     D. sör 
  
2.Mikor vetik a búzát?  A. ősszel     B. tavasszal    C. mindkét évszakban   D. semmikor 
  
3.Melyik megyénkben találkozik a Tisza a Marossal?  A. Békés B. Pest  C. Szabolcs-Szatmár  D. Csongrád 
          
  *********************************************************************************************** 
Bibliai matematika: Hány tonna a világ legnehezebb harangja? A világ legnehezebb harangját 1733-ban öntötték, 

és a moszkvai Kremlben található. Ha elvégzed az alábbi matematikai műveleteket, választ kapsz 
a kérdésre.  
Szorozd meg önmagával a kosarak számát, amelyekre a kenyérszaporítás során szükség volt, hogy 
a maradékot összegyűjtsék! (Máté 14,20) Ehhez add hozzá Mózes életéveinek számát! (5Mózes 
34,7) Az eredményt növeld meg annyival, amennyi napot Dániel az oroszlánok barlangjában 
töltött! (Dániel 6, 17-20) A kapott számot szorozd meg Jónásnak a cethal gyomrában eltöltött 

napjainak számával! (Jónás 2,1) Hány nap telt el húsvéttól áldozócsütörtökig? A számot add a meglévő összeghez! 
(ApCsel 1,3) Ezt a számot pedig növeld a kenyérszaporításnál jóllakott férfiak számának századával! (Máté 14,21) 
Majd az így kapott összeghez adj annyit, amennyi a juhok száma az elveszett báránnyal együtt! (Máté 18,12) Ezt a 
számot szorozd meg Lázár sírban eltöltött napjainak számával (János 11,17), majd az eredményt oszd el annyival, 
ahány fejezete van a Római levélnek! Az eredményt írd fel, és add át Feri bácsinak! A jutalom nem marad el! 
************************************************************************************************ 

Október – novemberi  programok:  

október 10. 1630  - Fogadóóra (alsó és felső tagozat) 
október 10-11.   - Ebédfizetés 
október 14.   - Papírgyűjtés 
október 17.   - Megemlékezés az 1956-os forradalomról (8. o.) 
október 21.    - Erdővel, fával a holnapért; Városerdő (alsó tagozat, 5. évfolyam) 
október 23.    - Nemzeti ünnep 
október 28. 1900  - Óvodabál 
október 28.    - Csendesnap / Országos Református Tanulmányi Verseny, Debrecen 
október 31.   - A reformáció ünnepe (ünnepi istentisztelet) 
november 2-5.   - Őszi szünet 
november 7.   - Őszi szünet utáni első tanítási nap 
november 7-11.   - Egészséghét 
november 11.   - Országos Mesemondó, Meseíró, Kézműves Találkozó – Tiszakécske 
november 13.   - Családi istentisztelet - Szolgál: a 7. osztály 
 

************************************************************************************** 

A mai családi istentiszteleten a Hajnalcsillag Óvoda Tudós Bagoly csoportja szolgált.  
 

************************************************************************************************ 
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