
meg ezrek emelték égre kezeiket s egy szívvel, szájjal mondták 
Petőfi után az eskü szavait.” 

Nekünk, Refiseknek is dicső volt az a csütörtöki nap, az a 
március 15-e, amikor a városi közönség előtt megemlékeztünk 
az 1848-as eseményekről. Templomunk lépcsőjén elevenítettük 
meg azokat a jeleneteket, amelyeket annak idején a pesti nép a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjénél láthatott.

24 lelkes kisdiák szólaltatott meg dalokat, verseket, 
csatakiáltásokat, melyek mellett szerepet kapott a néptánc is. Az 
ünneplést koszorúzással zártuk.

Juhász Gyula a Március idusára című versében a következő 
gondolatokat fogalmazta meg a szabadságharc napjairól:

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan,
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”

Nagyné Smányi Hedvig

„Csodát virágzik a jelen.”
Ez a mottója annak a szavalóversenynek, melyet 

Nyíregyházán rendeztek meg március 8-án, s amelyre a Kárpát-
medence református iskoláiból várták a tanulókat. Iskolánkat 
Tárnok Zalán képviselte, aki a 33 iskolából érkezett 450 
tanulóval együtt egy nagyon színvonalas versenyen a 
színészekből és drámapedagógusokból álló zsűri döntése 
alapján különdíjat érdemelt. Felkészítője anyukája, Tárnokné 
Szilágyi Beáta volt.

Egy kellemes délután Tiszafüreden
A Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Óvoda szervezésében megrendezett 
„Nagyjaink: Csukás István meséi” alkotói pályázat ered-
ményhirdetésén vettünk részt Tiszafüreden 2019. március 5-én.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Szabó Konrád Tanár Úr 
méltatta Csukás István munkásságát, – aki betegsége miatt nem 
tudott megjelenni a rendezvényen –, majd Osvát János Igazgató 
Úr köszöntötte a résztvevőket, aztán pedig a helyi iskola tanulói 
elevenítették fel Csukás István műveit.

Iskolánkból 11 tanuló vett részt a versenyen. A következő 
eredményekkel büszkélkedhetnek:

Az 1. korcsoportban  1. 3. helyezést ért el Nász István
osztályos tanuló fafaragási munkáival.

Felkészítője: az édesapja, Nász István.
A 2. korcsoportban  4. a 3. helyezett lett Gregor Blanka

osztályos tanuló.

Felkészítő: Fekete Budai Borbála.
A 3. korcsoportban az  6. a 1. helyet Nagy Janka Daniella

osztályos tanuló nyerte el, a 2. helyezést pedig Gonda Viktória 
kapta, szintén a 6.a osztályból.

Felkészítőjük: Göncziné Koch Ibolya.
A 4. korcsoportban  8. osztályos tanuló szerezte Apostol Inez

meg a .2. helyezést
Felkészítő: Göncziné Koch Ibolya.
Emléklapot kapott: Witt Csilla, Szalai Szabina Sára 5.o., 

Pásztor Roland 1.o., Gráczer Hanna, Mertz Virág, Tornyi 
Mercédesz 4. a o.

Az ünnepélyes eredményhirdetés uzsonnával és a kiállítás 
megtekintésével folytatódott.

Göncziné Koch Ibolya
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