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és hozzájárultunk iskolánk hírnevének erősítéséhez.
A csapat névsora(álló):
 Nagyné Molnár Erzsébet felkészítő tanár
 Földes Dániel
 Lakatos Erik
 Horog Márk
 Ulviczky Lóránt
Guggoló:
 Sziráki Zoltán
 Nagy Tamás
 Fehér Mikós
 György János
 Gönczi Bertold
Nagyné Molnár Erzsébet felkészítő tanár

Ünnepi Istentisztelet március 15-én
„Talpra magyar, hí a haza…”
E szavakat hallva, olvasva mindenkinek ugyanaz a dátum,
ugyanazok az események jutnak az eszébe.
Minden év március 15-én megemlékezünk az 1848/1849-es
forradalom eseményeiről.

Mi, reﬁsek ezt az alkalmat mindig istentisztelettel egybekötve
ünnepeljük meg. Idén is összegyűlt az iskola apraja- nagyja.
Nagy Kálmán Nagytiszteletű Úr igehirdetését követően néhány
tanuló rövid műsorral tette meghittebbé az emlékezést. Először
a forradalom és a szabadságharc eseményeiről láthattunk egy
kisﬁlmet, ezután az énekkarosok szólaltattak meg forradalmi
dalokat, majd szavalat és a 12 pont felolvasása következett.
Nagyné Smányi Hedvig

Lelki feltöltődés a Városi Könyvtárban
„A zene a legtitokzatosabb és legemelkedettebb dolgokat is
elmondja, amit a lélek érez és megálmodik. Az eszmék és
érzések magasabb rendjét fejezi ki, mint az emberi szó. A
végtelent tárja fel.”
E gondolatokkal nyitotta meg Kissné Veres Edit könyvtáros a
vers napja alkalmából szervezett összejövetelt.
Húsvét előtt, egy szerdai estén lehetősége volt kicsiknek és
nagyoknak találkozni a Városi Könyvtárban, és egy órácskára
átadni magukat a kultúra világának.
A könyvtár dolgozói a két helyi általános iskola tanulói közül
invitált 4-4 diákot, hogy a vers napja alkalmából mutassák meg
tehetségüket egymás előtt és egy kisebb városi közönség előtt.
Nem régen ünnepeltük Arany János születésének 200.
évfordulóját. Ezt az ünnepet folytatván Arany János művekkel

készültek a gyerekek. A reﬁsek közül Fehér Attila 5.o, Nagy
Lilla Hédi 6.o, Rézsó Nóra 7.o, és Baranyai Boglárka 8.o tanuló
vállalkozott a szereplésre. A versek között halhattunk komoly és

humoros költeményeket is. Mindannyian jól felkészülten,
határozottan álltak ki a lelkes közönség elé. Az estet egy
gitárművész, Németh Klaudia játéka színesítette, aki mindanynyiunkat elvarázsolt. A zene és a vers jól kiegészítette egymást e
találkozón. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a rendezvénynek! Külön köszönjük Kissné Veres Edit könyvtáros lelkes
szervező munkáját!
Nagyné Smányi Hedvig

SZÖSZMÖTÖLŐ A REFIBEN
„Nyuszi ül a hóban”… lehetett volna így is énekelni a
közismert gyermekdalt, hiszen hó borította az udvart utolsó
foglalkozásunk idején, amit a húsvét jegyében tartottam.
Zsúfolásig megtelt a negyedikesek terme most is. Vidám,
nevetős gyerekek zsibongása töltötte be a teret egészen addig,
amíg a digitális táblán el nem indultak a „Magyar népmesék”
epizódjai. Miután mindenki megérkezett, kezdetét vette a
foglalkozás egy hittanos játékkal, amit Gál Piroska kolléganőm
tanított a gyerekeknek. Ügyesen, ﬁgyelmesen és fegyelme-

