
Versenyeredmény
Bodnár Fruzsina 8. osztályos tanuló a Kölcsey Ferenc 

Református Gyakorló Általános Iskola 19. Országos 
Tanulmányi Versenyén Debrecenben a 8. helyet érte el rajz 
tantárgyból. Felkészítője: Göncziné Koch Ibolya volt. 

*   *   *

SZERETETVENDÉGSÉG
A 6. osztály november 22-én fogadta kedves vendégeit a 

gyülekezeti teremben. Ahogy Igazgató Úr a szeptemberi tanév-
nyitón mondta, kétévente szeretetvendégségen találkozunk a 
gyülekezet, az iskola, óvoda, és családunk tagjaival, hogy íze-
lítőt adjunk közösségünk életéből, tudásunkból. Igaz, kisebb 
időbeli eltéréssel, havonta mutatkozunk be, de munkánkból és 
érzéseinkből év végére kikerekedik majd egy közös kép intéz-
ményünkről, vagyis a szeretetvendégségek mégiscsak össze-
fognak minket.

Az együtt töltött délutánra a tanév eddigi eseményeiről írt 
beszámolóval, a Tékozló fiú című bibliai történetből kamaszok 
számára összeállított jelenkori színdarabbal, hozzánk közel álló 
sportos gondolatokkal, és énekléssel készültünk, majd egy kis 
teadélután keretében süteménnyel és üdítővel kínáltuk ven-
dégeinket. Köszönettel tartozunk szüleinknek a sok finomságért 
melyeket készítettek. 

Ízelítésképpen idézzük Simon Tibor, a Ferencváros egykori 
labdarúgójának szavait az elhangzott műsorból. Szerintünk 
nem csak a sportra, hanem mindennapi életünkre is igazak ezek 
a szavak: „Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha! Ha rossz 
napod van és a pályán nem jön össze semmi, de látják rajtad, 
hogy megszakadsz a klubért és a nézőkért, a vereség is meg van 
bocsájtva. Ilyen egyszerű.”

6. osztály és Felső Andrea osztályfőnök
*   *   *

Jótékonysági bál
A jótékonysági bálunk immár 13. alkalommal került meg-

rendezésre 2015. november 13-án.
Az est egyházi védnöke Dr. Bölcskei Gusztáv a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetem rektora, világi védnöke 
Kovács Sándor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 
elnöke voltak.

A színvonalas műsort elballagott és jelenlegi refis diákjaink 
adták. Ezután a vacsora következett. A menü: malacságok 
(sertéspörkölt, sültek) forgatott burgonyával és savanyúsággal; 
töltött káposzta; desszert volt. A báli tánchoz a zenét Tatai Tibor 
szolgáltatta.

Az est folyamán nagysikerű borárverést tartottunk és persze 
nem maradhatott el a mindig népszerű tombola.

A bevételből iskolánk a nyári táborokat és tanulóink tanul-

Az óvodai életünk azonban, ettől 
függetlenül folydogált saját medrében. 

Mi is történt? 
Volt:
- Szüreti mulatság

- Kirándulás a Horthy kastély farmjára
- Őszi kincskeresés
- Gyümölcs és zöldségparádé
- Süteménysütés, salátakészítés
- Márton nap
- Egészséghét, hogy csak néhányat 

említsünk, de inkább beszéljenek a 
képek.

Várakozással tekintünk az elkövetke-
zendő téli világra és kívánunk minden-
kinek hóval borított tájat, szeretetben 
eltöltött karácsonyi ünnepeket és Istentől 
gazdagon megáldott, boldog újesztendőt!

Református Óvodások és Dolgozók


