
A délelőtt ünnepi istentisztelettel kezdődött. Gyönyörű 
dallamok csendültek fel az énekkarosok közreműködésével, 
együtt énekelhettük velük az ismert zsoltárokat. Köszöntőt 
mondott Markót Imre Polgármester. Az igazgató asszony, 
Virágné Katona Zsuzsanna kedves szavaival bátorította a 
versenyzőket, majd ismertette a verseny menetét.

 A verseny lebonyolítása korcsoportokra osztva történt. 
Minden 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. Idén 
nem szereztünk dobogós helyezést, de minden versenyzőnk 
szépen helyt állt. Farkas Anikó (2.o.) a 10. helyezést,Rézsó 
Róbert (3.o.) a 16. helyezést, Nagy Lilla Hédi (4.o.) a 9. 
helyezést, Lovász Bence (5.o.) a 6. helyezést, Rézsó Nóra (5. o.) 
a 8. helyezést érte el. Felkészítő tanárok: Kunné Pádár Gyöngyi, 
Tárnokné Szilágyi Beáta, Nagyné Smányi Hedvig. 

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 iskolánk támogatását!
Köszönjük a rendező iskolának a gazdag és kedves 

vendéglátást!
Nagyné Smányi Hedvig

Mátyás Tudósai Megyei Tanulmányi Verseny
Mint minden évben idén februárban is képviseltük iskolánkat 

Szolnokon a Mátyás Tudósai Megyei Tanulmányi Versenyen. E 
versenyen magyar, angol, matematika és rajz tantárgyakból 
mérhetik össze tudásukat a megye legjobb tanulói.

A felsős refis diákok közül Baranyai Boglárka és Tornyi 
Barbara (6.o.) szavalattal készült, Apostol Inez (5.o.) és Bodnár 
Fruzsina (8.o.) pedig a rajztehetségével mutatkozott be. Az 
alsósok közül Pilák Villő és Rézsó Róbert (3.o.) matematikából, 
Gonda Viktória rajzból versenyzett, Somogyi Noémi (4.o.) 
verset mondott, Pádár Zsuzsanna (4.o.) anyanyelvi 
ismeretekből mérettette meg magát.  Mindannyian komolyan 
készültek, és határozottan, legjobb tudásuk szerint 
versenyeztek. A szigorú zsűri sokáig tanácskozott, hiszen a sok-
sok kiváló előadást hallva, a szebbnél szebb remekművet látva 
igen nehéz volt eldönteni, ki nyerje el évfolyamonként és 
tantárgyanként az első három helyezést. Dobogós helyezést 
ugyan nem értünk el, minden refis diák a középmezőnyben 

végzett, Fehér Attila(3.o.) különdíjban részesült a versmondók 
között. Felkészítő tanáraik: Tóthné Danisovszki Ágnes, 
Tárnokné Szilágyi Beáta, Szabó Józsefné, Göncziné Koch 
Ibolya, Nagyné Smányi Hedvig. Az összes résztvevő  
emléklapot vehetett át, és persze gazdagodott tudással, 
tapasztalattal, többen barátokat is szereztek. Gratulálok minden 
tanulónak, hiszen újabb hírnevet szereztek iskolánknak! 
Köszönjük iskolánknak, hogy támogatta az utazásunkat!

Nagyné Smányi Hedvig

Diák Olimpián voltunk!
Már nagyon vártuk a február 6-át, amikor is Madarasiné 

Váradi Anna nénivel Szolnokra utaztunk a Sakk Diák Olimpia 
2015-2016. tanév megyei döntőjére. Három kisdiákot vitt 
magával, két másodikost és egy negyedikest.

Korcsoportonként játszottunk, ezen belül is külön a fiúk és 
külön a lányok.

Mi, másodikosok már izgatottak voltunk a verseny miatt, 
mert számunkra ez volt az első megmérettetés, ahol szép 
eredményt értünk el.

Rózsa Viktória 2. osztályos tanuló az I. korcsoportban megyei 
III. helyezett, míg Rózsa Dániel 2. osztályos tanuló az I. 
korcsoportban IV. helyezett lett, harmadik társunk, Barta Hella 
a saját korcsoportjában a megyei V. helyezést érte el.

A nap végére nagyon elfáradtunk, de mind ezek ellenére jól 
szórakoztunk.

A versengés itt nem ért véget! Február 20-án ismét útra 
keltünk Szolnokra, de most már négy fős csapattal szerepeltünk 
az I-II. korcsoportban, ahol 9 csapat közül megyei V. helyezést 
sikerült elérnünk. Nehéz dolgunk volt, de megérte.


