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Soli Deo Gloria

10. OLDAL

2015. MÁJUS 24.

Lorántffys hírek
ALSÓSOK MÛSORA. A Lorántffy
iskola 4/b osztályos tanulói április
29-én a gyülekezeti házban –
Hartner Jánosné és Szûcs Gyöngyi
pedagógusok vezetésével – kis mûsorral ajándékozták meg a Nõszövetség megjelent tagjait.

kiegészítése, múzeumi séta megtervezése, dalfelismerés a kuruc kor
zenéjébõl, valamint egy történelmi
teszt is. Iskolánk csapata a vetélkedõrõl gyõztesen, komoly könyvjutalmakkal és egy izgalmas nap élményeivel térhettek haza.

A KENGURU megyei matematika
versenyen –
március 19-én
– 5. helyezést
ért el Surányi
László, valamint 6. helyezést Felházi
Boglárka 4/b
osztályos tanulók. Képünkön felkészítõ
tanítójukkal,
Szûcs Gyöngyivel, a Lorántffy Zsuzsanna szobra elõtt.

PAPÍRGYÛJTÉS. A Lorántffy iskola
szülõi munkaközössége május 7-re
szervezte a már szokásos tavaszi papírgyûjtést. Összesen 13491 kg papír
gyûlt össze. Az osztályok az alábbi
helyezéseket érték el: Alsó tagozatnál I. helyezett: 4/a, II.: 1/a, III.: 4/b.
Összesen 5415 kg papírt gyûjtöttek.
Felsõ tagozatnál I.: 6/a, II.: 5/b, III.:
7/b. A felsõsök 5860 kg papírt gyûjtöttek. A gimnáziumi tagozaton I.
helyezett lett 9. osztály. A gimisek
összesen 1213 kg papírt gyûjtöttek.

GIMNÁZIUMUNK kilencedik évfolyamára 27 tanuló nyert felvételt.
Közülük tizenhatan, akik eddig is
iskolánk diákjai voltak, 4,0 feletti tanulmányi eredményükkel automatikusan, a felvételi eljárásban való
részvétel nélkül kerültek be a gimnáziumi tagozatra.
II. RÁKÓCZI FERENC IRODALMI ÉS
MÛVELTSÉGI VERSENY. A budai II.
Rákóczi Ferenc Gimnázium rendezésében, kassai, munkácsi, budapesti, vásárosnaményi csapatok
mellett iskolánk három tanulója –

Kéry Klaudia, Maráz Henriett 11.
osztályosok és Farkas Klaudia 9.
osztályos (képünkön) – is részt vett
április 18-án a budapesti vetélkedõ
döntõjében. A tudást és kreativitást
egyaránt igénylõ feladatok között
szerepelt iskolánk PPT-s bemutatója, a Rákóczi család családfájának

HITTANOSOK SIKERE. Iskolánk két
csapattal indult április 1-jén a székesfehérvári Talentum versenyen. A
4. osztályos hittanosaink elsõ, a 7.
osztályos töriseink 4. helyen végeztek. Képünkön hátsó sorban: Tódor
Balázs (balról), Légrádi Erzsébet, Fe-

kete Anna és felkészítõjük Biró Erika
pedagógus. Elöl a gyõztes hittanosok: Nagy Dorina, az oklevéllel,
Klaxa Gergõ és Czár Gyula.
INDUL AZ ÓVODA! A Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium
2015 szeptemberében induló óvodai
kiscsoportjában, a „Szivárvány” csoportban két óvó néni és egy dajka
néni szárnyai alatt kezdi meg óvodás
éveit 23 kisgyermek.
LEENDÕ ELSÕSÖK. Az általános iskola elsõ évfolyamán jövõre 49 gyermek kezdi meg tanulmányait Balázs
Judit, Böröczné Vekerle Andrea,
Hartner Jánosné és Szûcs Gyöngyi
tanító nénik vezetésével.

ÁPRILY LAJOS VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY KECSKEMÉTEN
A Kecskeméti Református Gimnáziumban tartották április 28-án a
XXI. Országos Református Középiskolai Áprily Lajos Vers- és Prózamondó Verseny döntõjét. A versenyzõknek két versbõl kellett felkészülniük: idén az elsõ szabadon választott vers témája a zene, a második vers pedig József Attila szabadon
Merk Bálint átveszi a díjait
választott költeménye volt.
A verseny résztvevõit Kuti József
református lelkész köszöntötte: „Egy kecskeméti indulókon kívül Budaolyan ember neve alatt gyûltünk egy- pest, Debrecen, Gödöllõ, Halásztebe, aki a mai napot egy szép Isten-di- lek, Kaposvár, Karcag, Kiskunhalas,
cséretté nemesítheti. Én azt kívánom Kunszentmiklós, Mezõtúr, Miskolc,
mindenkinek, hogy legyen ez a nap Nagykõrös, Pécs, Sárospatak, Tata
örömteli nap: nemcsak a szép sza- református középiskoláiból érkezvaknak, a szép hangnak a dicsérete, tek. A zsûri elnöke Orbán Edit Radhanem a teremtett világnak a dicsé- nóti-díjas, és Toldi-díjas, magyar
rete. Ebben a kettõben egyesüljön ez szakos drámapedagógus, a Kecskea mai nap: adjon sok örömet tanár- méti Katona József Gimnázium tanára volt.
nak, diáknak, szülõknek.”
Iskolánkat Merk Bálint 11. osztáSzenes Mártonné Durucz Anna, a
Kecskeméti Református Gimnázi- lyos tanuló képviselte, aki második
um igazgatónõje elmondta, hogy a helyezett lett, valamint elnyerte a
versenyen résztvevõ 29 diák a „a közönség különdíját is.

