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Mikulás Matematika Háziverseny
Hagyományainkhoz híven, Mikulás környékén rendezzük 

matematika háziversenyünket. Itt 6-7-8. osztályos tanulók 
felvételi feladatokat oldanak meg, ezzel is segítve felkészü-
lésüket. A hétfői áhítaton adtuk át a versenyen eredményesen 
szerepelt diákjainak az okleveleket és a kis jutalmat. 
Gratulálunk a szép eredményekhez! Köszönjük Türmerné 
Gorzás Katalin és Négyesiné Gál Mónika matematika tanárok 
munkáját. 

Ószőlői Megyei Matematika Verseny
Minden évben népes kis csapattal látogatunk el a tiszaföldvári 

Ószőlői Megyei Matematika Versenyre. Ebben az évben több, 
mint 400 gyermek vett részt, mi is több, mint 40 fővel 
képviseltük iskolánkat 3-8. osztályig ezen a színvonalas 
versenyen. Köszönjük az Orando et Laborando Alapítvány 
támogatását, melyet a busz költségeire használtunk fel. Nagyon 
szép eredmények születtek. Legeredményesebb diákunk 
Horváth Kata 3. b osztályos tanuló, aki a 85 induló kisdiák közül 
a 4. helyet szerezte meg! Minden eredményesen szerepelt 
diákunknak gratulálunk és köszönjük a felkészítő pedagógusok 
munkáját.

Négyesiné Gál Mónika

Karácsonyi teaszünet volt az iskolai könyvtárban
Az adventi várakozás ideje alatt az iskolai könyvtár 

rendezvénysorozatot hirdetett december 2- 22-ig „Karácsonyi 
teaszünet” címmel.

Valamennyi osztályt karácsonyi hangulatot idéző zenével, 
teával, édes és sós süteménnyel vártunk egy meghitt beszél-
getésre. Pislákoló mécses lángjánál beszélgettünk a régi idők 
karácsonyáról. Meséltünk a mai szokásokról, ki-ki a saját 
családjával hogyan tölti az ünnepet. Számos vidám és olykor 
megható történetet is hallottunk. Kedves volt szívünknek halla-
ni, hogy jó páran vannak, akik énekelnek, imádkoznak, a feldí-
szített fenyő körül mielőtt átadnák az ajándékokat. Sok csa-
ládnál természetes a fenyő közös feldíszítése, és a családfő, 
vagy a legidősebb családtag tisztje feltenni a csillagot a fenyő-
csúcsra. Kicsit a szemünk is könnybe lábadt, mikor egyik tanu-
lónk legemlékezetesebb karácsonyaként az édesapa nem várt 
megérkezését mesélte el. Külön élmény volt a gyerme-keknek a 
felnőttek visszaemlékezéseit hallgatni, ami kiderült ámuló 
arcukról, csillogó tekintetükből. Szinte átélték a történeteket.

Nagyok és kicsik így várták együtt, napról napra a Szentestét. 
Remélem, akik ott voltak (a rohanó világ zajától egy kicsit 
távol), lecsendesedett szívvel léptek ki a könyvtárból. Köszönet 
illeti az iskola valamennyi tanulója és dolgozója nevében a 
Siloám Konferencia Központ dolgozóit, hogy mintegy három 
héten át főzték és küldték nekünk a forró teát.
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