
Iskolánkból szavalattal Horváth Kata 1.o., Farkas Anikó és 
Budai Annabella 2.o., Fehér Attila és Rézsó Róbert 3.o., Czinka 
Elemér 4.o., Rézsó Nóra 5.o., Baranyai Boglárka és Tornyi 
Barbara 6.o. indult a megmérettetésen. Nagyon izgultunk, de 
mikor ránk került a sor minden félelmünk és izgalmunk elszállt. 
A gyönyörű verseket élmény volt hallgatni és figyelni.

Egy kis szünet követke-
zett, amikor a zsűri kivá-
lasztotta az általa legjobb-
nak ítélt verseket. Közü-
lünk Farkas Anikó 1. 
helyezett lett (Felkészítő 
tanára:  Kunné Pádár 
Gyöngyi), Fehér Attila 

ugyancsak 1. helyezést ért el (Felké-
szítő tanára: Tárnokné Szilágyi 
Beáta), Budai Bella (felkészítője: 
Kunné Pádár Gyöngyi) és Tornyi 
Barbara(Felkészítője : Nagyné 
Smányi Hedvig) pedig külön díjat 
kapott.

A rajz verseny eredményei a következők: Az 1-2. korcso-
portban 1. helyezést ért el Gráczer Hanna 1.o., 2. helyezett 
Kovács György 1. o. Különdíjat kapott Gregor Blanka. 

Felkészítő tanáruk: Fekete Budai Borbála.
A 3-4. korcsoportban különdíjat nyert Gonda Katinka 3. 

osztályos tanuló. Az 5-6. korcsoportban Apostol Inez 5.o. a 2. 
helyezést kapta, a 7-8. korcsoportban pedig Bodnár Fruzsina 
szintén a 2. helyezést nyerte el.

Felkészítő tanáruk: Göncziné Koch Ibolya.
Tornyi Barbara

MEGYEI TUDÁSBAJNOKSÁG
Apostol Inez 5. osztályos tanuló április 15-én angol nyelv 

kezdő szinten a Bendegúz Tudásbajnokság megyei döntőjében 
versenyzett, melynek helyszíne a Szolnoki Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt. 6 
levelező fordulót követően 8 tanuló kapott meghívást 
korosztályából a döntőre, ahol azonos kategóriában dolgoztak a 
hagyományos és a két tanítási nyelvű általános iskolák tanulói. 
Inez 5. helyezést szerzett.  

Történelem tantárgyból 2. helyezést ért el.
Szeretettel gratulálunk és további bátor versenyzést 

kívánunk!
Felső Andrea angoltanár

V. Országos SNI Szépíró verseny 
Április 16-án szombaton Budapesten, egészen pontosan 

Csepelen vett részt az V. Országos Szépíró Versenyen két 2. 
osztályos tanuló. Pusoma Veronika, aki megyei I. helyről és 
Komáromi Zsombor, aki megyei III. helyről jutott be erre a 
nagyszabású rendezvényre. Magyarország minden megyéjéből 
korcsoportonként 3tanuló, sőt határon túlról is érkeztek diákok. 
A szervezők kitettek magukért, mert bár helyezést most nem 
értek el a gyerekek életük első ilyen megmérettetésén, de 
tapasztalatot és rengeteg élményt gyűjtöttek! Például 
találkozhattak fővárosi művészekkel: Grillus Dorkával, Kovács 
Patríciával. A műsorfolyamatot Gaskó Balázs , A Duna Tv 

műsorvezetője vezette. Együtt mozoghattak világbajnok ugráló 
kötelezőkkel, és aerobikozóval. Énekelhettek, táncolhattak 
népzenei együttesekkel. Lehetett 
fotózkodni a Nagy Duettben szereplő  
Kulcsár Edinával. Finom életek és 
meglepetés ajándékok, kreatív 
műhelyek vártak rájuk. Estére bizony 
„elültek a verebek” mire hazaértünk! 
Másnap boldogan újságolták élmé-
nyeiket osztálytársaikkal. 

Köszönjük iskolánk utazáshoz 
nyújtott anyagi támogatását! 

A felkészülésben a gyerekeket 
segítette:

Tóthné Babó Szílvia
fejlesztő pedagógus és jómagam, Kunné Pádár Gyöngyi 

osztályfőnök.

Nagykunsági Vers -és Prózamondó Verseny 
Berekfürdőn

A verseny napján megérkeztünk Berekfürdőre. Kedves 
fogadtatásban részesültünk. Rövid megnyitó után elkezdődött 
az elődöntő két tagú zsűrivel. Egy prózával és egy verssel 
vettem részt a versenyen.

Lezajlott az elődöntő, nagyon izgultam, de elsőként jutottam 
tovább a döntőbe. A döntőig szabad foglalkozás volt. A döntő 
neves zsűri tagok előtt zajlott. Itt is nagyon izgultam, de sikerült 
első helyezést elérnem, és még a Bereki Irodalmi Társaságtól 
különdíjat is kaptam. Ezúton szeretném megköszönni 
mindenkinek, külön Bea néninek, hogy ezen a versenyen el 
tudtam indulni.

Fehér Attila 3.o.

MATEMATIKA VERSENYEK A REFORMÁTUS 
ISKOLÁBAN

Minden évben második osztálytól nyolcadik osztályig 
veszünk részt országos matematika versenyeken illetve 


