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                    Auer Dániel: matematika: 11. helyezés
5. a osztály: Gonda Viktória: rajz VI. helyezés
8. osztály: Bordás Annamária, Csoma Nándor, Kovács 

Boglárka, Lukács Szilveszter:
       angol nyelvi csapatverseny: III. helyezés

Eredményesen szerepelt:
4. osztály: Budai Bella: rajz
5. a osztály: Nagy Daniella Janka: rajz
7. osztály: Apostol Inez: rajz

Gorzásné Nagy Judit és Felső Andrea

Országos Wass Albert Vers-és Prózamondó 
Verseny

Iskolánk hetedik alkalommal vett részt Törökszentmiklóson 
az Országos Wass Albert Vers- és Prózamondó Versenyen.

Az erdélyi író műveiből az áradó hazaszeretetet érezzük. Aki 
ezeket a műveket megtanulja, közelebb kerül Istenhez, s aki 
közelebb került Istenhez, szorosabb kapcsolatot ápol 
embertársaival is: „Segítsétek egymást, magyarok, fogjatok 
össze, magyarok, szeressétek egymást magyarok!” – mondta 
Wass Albert. Ehhez a szép eszméhez csatlakozik minden évben 
a Bethlen Gábor Református Általános Iskola. E jeles 
eseményre az ország számos pontjáról érkeznek diákok: 
Mohácstól– Budapestig, Karcagtól – Mátészalkáig. A mi refis 
diákjaink közül hatan készültek nagy lelkesedéssel az idei 
megmérettetésre. A délelőtt ünnepi istentisztelettel kezdődött. 
Gyönyörű dallamok csendültek fel az énekkarosok 
közreműködésével, együtt énekelhettük velük az ismert 
zsoltárokat.  Igét hirdete tt:  Szabóné Csökmei  Edi t 
Nagytiszteletű Asszony, majd 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 (színművészek, 
költők, magyar szakos tanárok) 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 jutalmat. Tanulóink közül Fehér Attila szerezte meg a 3. 
helyezést, a többiek is kimagaslóan szerepeltek: Rózsa 
Boglárka 2. oszt. , Tárnok Zalán 3. oszt.  , 6. helyezés 5. helyezés
Farkas Anikó 4. oszt. , Nagy Lilla Hédi 6. oszt. 4. helyezés 6. 
helyezés 10. helyezés., Rézsó Nóra, 7. oszt.   Felkészítő tanárok: 
Szabó Józsefné, Kunné Pádár Gyöngyi, Tárnokné Szilágyi 
Beáta, Nagyné Smányi Hedvig. 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

Angol eredmények
Február 14-én iskolánk hat tanulója vett részt a kisújszállási 

Illéssy Sándor Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközép-
iskola által rendezett regionális idegen nyelvi versmondó 
versenyen. Pozitív, dinamikus hozzáállásuk eredményeként 
mindannyian korosztályuk csoportjának élén végeztek.

5. osztály:
- Fehér Attila I. helyezés
- Nagy Kristóf Márk, Tóth Kristóf megosztott II. helyezés
6. osztály:
- Szegedi Sarolta Dóra I. helyezés
- Nagy Lilla Hédi II. helyezés
7. osztály:
- Rézsó Nóra II. helyezés

Az értékelés során fontos szempont volt a határozott kiállás, a 
célnyelvi normához közelítő kiejtés, beszédtempó, intonáció. A 
gyerekek szereplését középiskolai nyelvtanárokból álló zsűri 
véleményezte. Szakértő szemmel figyelte a versenyzőket De 
Joelle Nye tanárnő, aki a Baptista Szeretetszolgálat önkén-
teseként érkezett Magyarországra Philadelphiából. Tanulóink 
számára a vele való beszélgetési lehetőség jelentette – termé-
szetesen a nyeremények mellett – a legemlékezetesebb 
élményt. Büszkék vagyunk diákjaink nagyszerű teljesít-
ményére.

Felső Andrea, Ébnerné Szendrei Zsuzsanna


