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„Aki én bennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül 

semmit sem cselekedhettek.”(János 15,5) 

 

                                                      Kedves Szülők! 

Szeretettel köszöntjük Önöket májusi levelünkkel. Hálás szívvel gondolunk vissza áprilisi 

rendezvényeinkre, közös programjainkra.  

A költészet napját versmondó versenyekkel ünnepeltük. Néhány verseny eredmény a teljesség 

igénye nélkül: a városi versenyen Nagy Zsófia 7. osztályos és Deák Gréta Eszter 6. osztályos 

tanulók első helyezést, Szilágyi Blanka 7. osztályos tanuló harmadik helyet ért el. A mezőtúri 

versenyen Szabó Tímea 2. osztályos tanuló harmadik, Könnyű Ágota 2., Lisznyai Sándor 

különdíjas lett.  Hálásak vagyunk a sok tehetséges gyermekért, szavalatukkal, 

megörvendeztettek bennünket. A Református Országos Atlétikai versenyen távolugrásban 

Vecseri Bettina 3. és Lakatos Krisztofer kislabda hajításban lett harmadik. A futó váltó a 

hatodik helyezett lett. Gratulálunk nekik és a csapat többi tagjának is.  

 

A virágvasárnapi istentiszteleten a 7. osztályos tanulók konfirmáltak. 

Hálás szívvel gondolunk vissza az ünnepre, melyen a szülők, gyerekek, pedagógusok sokasága 

megtöltötte a templomot. 

Örömmel adunk tájékoztatást arról, hogy a 2017/2018-as tanévre az első osztály beíratása 

megtörtént, valamint az óvodai beíratás is. 

Nagy örömmel vettek részt 7. évfolyamos diákjaink a Határon túli pályázat kirándulásán, ahol 

többek között meglátogatták Kolozsvárt és a helyszínen megemlékeztek Arany János 

születésének 200. évfordulójáról is. 

 

Májusi programjaink:  

Május 8-án (hétfőn) és 9-én (kedden) ebédbefizetés lesz május hónapra.  

Azoknál az osztályoknál, akik májusban mennek osztály kirándulásra, ebből az összegből 

levonjuk a kiránduló napok számát.  

Május 8-án fogadóóra lesz az alsó és a felső tagozaton egyaránt. 

Május 17-én (szerdán) országos idegen nyelvi mérés lesz 6. és 8. osztályosoknak. A III. 

Nagykunsági Egyházmegyei Szépen és Helyesen író verseny is ekkor kerül megrendezésre az 

1. és a 2. osztályosok számára. 

Május 19-én délután Szeretethíd program lesz. 

A Szeretethíd a Magyar Református Szeretetszolgálat kezdeményezése, melyhez a gyülekezet 

már több éve csatlakozik. Tavaly 20 fővel képviseltük iskolánkat, bízunk benne, hogy idén is 

sok gyermeket, felnőttet megmozgat e felhívás.  

Amennyiben szívesen csatlakoznának hozzánk, kérjük, jelezzék ezt Gulyás István 

vallástanárnál. Várunk mindenkit szeretettel, építsük együtt a szeretet hídját!  

Május 24-én (szerdán) kerül sor az országos kompetenciamérésre 

6. és 8. évfolyamon. Az érintett gyermekek 8 órától 12 óráig írják a tesztet, az 5. és 6. óra 

elmarad. A többi osztályban órarend szerinti tanítás lesz.  
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Május 25-én (csütörtökön) 11 órakor Mennybemeneteli ünnepi istentiszteleten veszünk részt 

a templomban. Szeretettel hívogatjuk mindazokat, akiknek lehetőségük van eljönni ezen a 

délelőttön.  

Május 26-án, valamint június 2-án (pénteken) gyermeknapi programok lesznek az iskolában.  

A nap részletes programjáról az osztályfőnökök értesítik Önöket. 

 

- A belső vizsgák időpontjáról részletes tájékoztatást kaptak az érintettek. 

- Májusban a 8. osztályos tanulók közül többen nyelvvizsgán vesznek részt. 

- Május és június hónapban folyamatosan zajlanak az osztálykirándulások. 

  

Júniusi előzetes:  

Június 5-én, pünkösd 

Június 9. péntek: Szülők estje a Korda Sándor Színházteremben  

Június 12-13.: Ebédfizetés. 

Június 18. vasárnap: Ballagás, tanévzáró istentisztelet  

 

Minden kedves családnak jó év végi készülődést kíván a nevelőtestület! 

 

Túrkeve, 2017. május 2. 


