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Fehér Ádám 3. osztály
Budai Zsolt 5. osztályos tanulók.

Az I. és II. korcsoport első három helyezettje továbbjutott az 
országos döntőbe, mivel az alsó tagozatban megrendezett 
amatőr sakk diákolimpiát összevonták az értékszámos, 
úgynevezett profi kategóriába tartozó versenyzőkkel.

Így Szabó Zoé, Kabai Hanna, Dudás Viktória és Balogh Lili 
jogot szerzett a tavasszal megrendezésre kerülő Országos Sakk 
Diákolimpián való részvételre.

A 2020. február 01-én megrendezett Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei csapat sakkverseny korcsoportonkénti, nemenkénti   
eredményei:

I-II. korcsoport lányok:
1. hely: 

Dudás Viktória  4. osztály
Balogh Lili Anna  3. osztály
Szabó Zoé Brigitta 2. osztály

5. hely:
Kabai Hanna Kitti 2. osztály 
Őzse Panna 2. osztály

III.-IV. korcsoport  lányok:
2. hely:

Budai Bella 6. osztály
Rózsa Viktória  6. osztály
Kolláth Marianna Aida 6. osztály

III.-IV. korcsoport fiúk:
5. hely:

Budai Zsolt  5. osztály
Rézsó Róbert  7.b osztály
Szabó Ferenc  6. osztály
Kolláth Imre Axel  6. osztály

Az első és második korcsoportban első helyezést elért tanulók 
részt vehetnek a tavasszal megrendezésre kerülő három napos 
országos sakk diákolimpián!

Minden helyezettnek és résztvevőnek gratulálok, s kívánom, 
hogy mindig leljék örömüket a kockás táblán folyó harcban!

 Madarasiné Váradi Anna

HATODIK OSZTÁLY A CIRKUSZBAN
Február 12-én a Fővárosi Nagycirkuszban járt osztályunk. Az 

utazás a Lázár Ervin Program keretében jött létre. Köszönetünk 
jeléül készítettük a következő élménybeszámolót.

HÓFÖDTE ÁLOM
Ősi cirkuszi mese

Nemzetközi, fiatal,  elhivatott művészeket láttunk 
Amerikából, Kínából, Japánból, Etiópiából, Oroszországból, 
Fehéroroszországból, Olaszországból és Magyarországról. Az 
előadásuk szórakoztató és nem utolsósorban lenyűgöző volt, 

melyet mindenki feszült 
figyelemmel nézett végig. 
Nagy siker  övezte if j. 
Richter József és felesége 
műsorszámát.

A fellépők által képviselt 
hozzáállás – egymás iránti 
elkötelezettség, együttmű-
ködés, türelem, kedvesség, 
magas színvonalú munka – 
nagyon jó példát nyújtott 
számunkra.

Nehéz lenne kedvenc 
műsort kiemelni, hiszen 
mindegyik egyedi és látvá-
nyos volt. Nekünk egy lovas 
akrobatikus előadás tetszett 
mégis legjobban. Mindannyiunk egy szép élménnyel 
gazdagodott a Fővárosi Nagycirkusz meglátogatásával. 

Budai Bella 6. o., Felső Andrea of.

A Mátyás Tudósai Megyei Versenyen jártunk 
Szolnokon

Február 25-én rendezte a Mátyás Tudósai Megyei 
Tanulmányi Versenyt immár a 39. alkalommal a Körösi Csoma 
Sándor Általános Iskola Szolnokon. A fél kilenckor kezdődött 
megnyitón Gál Gábor intézményvezető köszöntötte a 
versenyzőket, kísérőiket, felkészítőiket, a külsős zsűritagokat 
és az iskola saját dolgozóit, akik a gazdag programot és a 
vetélkedés anyagát összeállították, a rendezvényt biztosították. 

A Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója, a verseny 
fővédnöke, Szutorisz-Szügyi Csongor nyitotta meg a 
megmérettetések sorát, nagyra értékelve a kis tudósok 
felkészülését és jelentkezését az eseményre. Az iskola 
aulájában adott művészeti programot tovább színesítette Marik 
Anikó festményeinek a kiállítása. A megnyitón jelen volt 
Verebes György festőművész is, a Szolnoki Művésztelep 
vezetője, aki zsűrizést is vállalt a legnagyobbak alkotásait 
értékelve. A versenyen 354 tanuló jelent meg 20 települést és 32 
iskolát képviselve. így aztán minden meghirdetett területen éles 
versengés alakulhatott ki. A kis nyelvész, a kis matematikus, az 
angol nyelvi, a versmondó és a képzőművészeti verseny egész 
délelőtt zajlott, majd az eredményhirdetésekkel zárult a nap.

Mi, refisek minden évben részt veszünk ezen a rangos 
versenyen, olykor számos díjjal térünk haza.

Idén iskolánkból 10 tanuló vállalta a versengést, ők a legjobb 
tudásukat nyújtva tettek eleget a feladatoknak. Versmondóink 
közül Fehér Attila 7. osztályos tanuló 1. helyezést ért el 
korcsoportjában, Tárnok Zalán az 5. b osztályból a 4. helyen, 
Nagy Lilla Hédi 8. osztályos tanuló az 5. helyen végzett.


