
korábbi hagyományokat követve – zenés műsorral ajándékoz-
ták meg a jelenlévőket.

A „Bőrönd Ödön” című vers hangulata beengedett a költő 
sajátos világába bennünket. Kislányaink izgatottan álltak a 
zsűri elé. Legjobb tudásuknak és a megfogadott instrukcióknak 
hála, nagyon szépen szerepeltek, a kimagasló eredményeikkel 
boldogan tértek haza.

Farkas Anikó 1. osztály – 1. hely
Somogyi Noémi 3. osztály – 2. hely
Miczi Viktória 4. osztály – 2. hely

Tanító nénik

ISKOLAI BEIRATKOZÁS

A Kunhegyesi Református Egyházközség Presbitériuma, mint a 
Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója 
nevében 2015/2016-os tanévre a beiratkozás időpontját

2015. április 16., 17. napokra írom ki.
Beiratkozás ideje: 

00 002015. április 16. csütörtök 8  - 19
00 002015. április 17. péntek 8  - 18

Beiratkozás helye:
Református iskola gazdasági irodája.

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

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

A Kunhegyesi Református Egyházközség Presbitériuma, mint a 
Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója 
nevében 2015/2016-os nevelési évre a beiratkozás időpontját

2015. április 21., 22. napokra írom ki.
Beiratkozás ideje:

00 002015. április 21. kedd 8  - 18
00 002015. április 22. szerda 8  - 18

Beiratkozás helye:
Református iskola gazdasági irodája.

Az óvodai beiratkozáskor a gyermek személyazonosítására 
alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványt, 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

Országos Wass Albert Vers-és Prózamondó 

Verseny
Iskolánk negyedik alkalommal vett részt Törökszentmik-

lóson az Országos Wass Albert Vers- és Prózamondó Versenyen.
Az erdélyi író műveiből az áradó hazaszeretetet érezzük. Aki 

ezeket a mű-
veket megta-
nulja, köze-
l e b b  k e r ü l 
Istenhez, s aki 
közelebb ke-
rült Istenhez, 
s z o r o s a b b 
k a p c s o l a t o t 
ápol embertár-

saival is: „Segítsétek egymást, 
magyarok, fogjatok össze, ma-
gyarok, szeressétek egymást 
magyarok!” – mondta Wass Al-
bert. Ehhez a szép eszméhez csat-
lakozik minden évben a Bethlen 
Gábor Református Általános 
Iskola. E jeles eseményre az 
ország számos pontjáról érkeznek 
d i á k o k :   K a p o s v á r t ó l  – 
Kisvá rdá ig ,  Budapes t tő l  – 
Karcagig. A mi refis diákjaink 
közül Witt Csilla (1.o), Fehér 
Attila (2.o), Nagy Lilla Hédi (3.o), 
Mészáros  Orsolya  (4 .o)  és 
Somogyi Gréta (8.o) készült nagy lelkesedéssel az idei 
megmérettetésre.

A délelőtt ünnepi istentisztelettel kezdődött. Igét hirdetett 
Bartha József református lelkész, a Czegei Wass Albert 
Alapítvány elnöke. Gyönyörű dallamok csendültek fel az ének-
karosok közreműködésével, együtt énekelhettük velük az is-
mert zsoltárokat. Köszöntőt mondott Markót Imre Polgár-
mester. Az igazgató asszony, Virágné Katona Zsuzsanna kedves 
szavaival bátorította a versenyzőket, majd ismertette a verseny 
menetét.

A verseny lebonyolítása korcsoportokra osztva történt. Min-
den helyszínen három hozzáértő zsűritag bírálta a tanulókat. A 
versenyzők talpraesetten, kellő átéléssel adták elő a megtanult 
Wass Albert művet. A közönség soraiban szülők és felkészítő 
tanárok izgultak. Az izgalmas percek után finom ebédre hívtak 
bennünket a vendéglátóink.

Az eredményhirdetésre újra a templomban gyűltünk össze. 
Minden korcsoportban az első három legkiválóbb versenyző 
kapott könyvjutalmat, néhányan különdíjban részesültek. 
Közölünk Fehér Attila (2.o) nyerte el a 3. helyezést, felkészítő 
tanára: Tárnokné Szilágyi Beáta. Külön díjat kapott Witt Csilla 
(1.o), akit Kunné Pádár Gyöngyi tanító néni készített fel. A 
többiek is dicséretet kaptak a zsűritől bent a termekben. Jövőre 
újra megpróbálják.

Házigazdáink még emlékezetesebbé tették e napot, hiszen 
további műsorral kedveskedtek: verssel, prózai művel, énekkel 
szerepelt néhány felnőtt előadóművész. Búcsúzóul együtt 
énekeltük a magyar és a székely himnuszt.

Nagyon jól éreztük magunkat az egész nap folyamán.
Köszönjük a rendező iskolának a gazdag és kedves vendég-

látást!
Nagyné Smányi Hedvig
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