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Mátyás Tudósai verseny
2014 februárjában került megrendezésre a Mátyás Tudósai Megyei 

Tanulmányi verseny, amelyen Berényi Anett, én, Négyesi Nóra és a 4. 
osztályból két tanuló: Bordás Annamária és Villás Eszter vehettünk részt. 
Anett anyukája, Hédi néni, illetve mi hárman mentünk el. Nóra a rajz részére 
ment, mi pedig a versmondó részére. Istenien éreztük magunkat, rengeteget 
kacagtunk, és nem is tértünk haza üres kézzel!

Nóra III. helyezett lett a rajz kategóriában, Anett IV. helyezett a vers 
kategóriában, én pedig az I. helyet hoztam el szintén versmondással. A 
negyedikes rajzos lányok is szépen szerepeltek.

Nagyon jó érzés volt, hogy mindannyian szép eredménnyel térhettünk haza.
Minden köszönetünk Hédi néninek, aki felkészített minket, Ibolya nénié, 

aki Nórát készítette fel a nagy megmérettetésre, Kunné Pádár Gyöngyi 
néninek, a negyedikesek felkészítõjének. Na és persze a sofõrnek, Anett 
néninek. Jövõre is megyünk!!!

Wass Albert Országos Vers-és Prózamondó Verseny
2014 februárjában 

vehettünk részt a Törökszentmiklóson megrendezésre kerülõ országos Wass 
Albert szavaló versenyen. Itt Berényi Anett, Takács Dzsesszika illetve 
jómagam jeleskedtünk. Az ünnepélyes megnyitó után elkezdõdött a 
versengés. A szavalatok mellett prózai mûvek is elhangzottak. Az izgalmak 
után szendviccsel és üdítõvel kínáltak bennünket. Az eredményhirdetésre a 
templomba sétáltunk át. Én különdíjat kaptam, könyvjutalmat. Anettre és 
Dzsesszire nagyon büszke voltam, hiszen õk is nagy munkát fektettek ebbe a 
versenybe.

Köszönjük Hédi néninek, és Gyuri bácsinak a felkészítést, jól esett, hogy 
foglalkoztak velünk, és persze köszönjük Anett anyukájának, hogy elvitt 
minket! 

Somogyi Gréta 7. a

Refis hírek

Tavaszi élet a Családi Napköziben
Csiripelnek a madarak, rügyeznek a kis veteményes gyakorolni a locsoló verseket.

fák, zöldül a fû, ébredezik a természet és k e r t ü n k k e l ,  „Föltámad Jézus
pezsdül az élet a Református Családi amit még a már Jámbor keresztények.
Napköziben. A gyermekek nagy örömére ma nagy ovi- Locsolni indultak
többet fürdõzhetünk a szikrázó nap- sokkal együtt A magyar legények.
sütésben. Az udvaron elõkerültek a ápoltunk, gon- Illatos rózsámtól
csúszdák, a labdák, a trambulin, a moto- doztunk.  Mi Kértem Rózsavizet,
rok és még sorolhatnánk mennyi régen kicsik idén is Azt locsolom meg
nem használt játék. Egyre többet tudunk a fo ly ta t juk  a  Aki engem szeret.”
városban sétálni, megfigyelni a jármû- hagyományt és 
veket és nem utolsó sorban gyakorolni a e l k e z d t ü n k  Ezzel a kedves kis verssel kíván Áldott 
közlekedés szabályait. És szorgoskodunk veteményezni, Húsvéti Ünnepeket a Református Családi 
is, mert hiszen tavaly is díjat nyertünk a hogy késõbb majszolhassuk a zsenge Napközi összes dolgozója és gyermekei!

borsót, ehessünk a regge-
linkhez saját kézzel termelt 
retket, pótolhassuk a vitamin 
bevitelt a finom karalábé 
rágcsálásával. Gondosan 
ápoljuk locsoljuk nap mint 
nap növényeinket hogy a 
leszüretelendõ termésekbõl 
bõségesen tudjunk lakmá-
rozni.

Ezen kívül készülünk 
következõ ünnepeinkre, a 
Húsvétra és az Anyák Nap-
jára. A locsolkodni induló 
fiúcskákkal már elkezdtük 


