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Majosházi Református Általános Iskola hírei
A Majosházi Református Általános Iskola a 2018‐2019‐es tanévben 149 létszámú tanulóval és
új iskolavezetéssel kezdte el működését. Majosháza Egyházközség Presbitériuma által kiírt
intézményvezetői pályázatára Kégli Erzsébet kapta meg a megbízást.
Kégli Erzsébet /Nádasi Erzsébet/ 5 éve a Majosházi Református Általános Iskola tanítója.
Személye nem ismeretlen sem a szülők, sem a tanulók előtt. Pályázati programjában olyan célokat
fogalmazott meg, melyek iskolánkat vonzóbbá tehetik a szülői közösség számára. Az igazgatóhelyettesi
feladatokat továbbra is Fibi Diána tanárnő látja el. Az ő személye is ismert úgy a szülők, mint a tanulók
előtt. Több éve iskolánk tanára. Mondják: „Minden kezdet nehéz.” Az új vezetésnek is komoly gondot
okozott, hogy a Bocskai István Református Oktatási Központ felmondta a 13 évig nyújtott
buszszolgáltatást. Közel 80 tanuló jár Szigethalomról. Ennek ellenére a szülők bizalma az iskola és az
új vezetés iránt töretlen maradt. Továbbra is idejáratják gyermekeiket. A felsősök VOLÁN busszal
jönnek tanári kísérettel, az alsósokat a szülők felváltva hozzák személygépkocsival. Az igazgató asszony
megígérte, hogy rövid időn belül vesz az iskola egy kis buszt és megoldódik a probléma. Az igazgató
asszony és az igazgatóhelyettes felkeresték a szigethalmi polgármester urat, Fáki Lászlót és a képviselő
– testület tagjait az utaztatási problémával. Eredményes megállapodás született, mert a képviselő –
testület 1millió Ft‐ot adományozott a buszvásárláshoz, támogatásként.
Eredményeinkről:
Alig telt el egy hónap az iskolakezdés óta, máris szép eredményekről számolhatunk be.

2018. október 5‐én, Püspökladányban az
Országos népmese napja alkalmából
rendezett versenyen 27 iskola közül országos
IV. helyezést ért el a 3. osztály négy fős
csapata: Bon Zselyke, Csöröncsics Izabell,
Ullmann Bálint, Varga-Dudás Csenge.
Felkészítő tanár: Kégli Erzsébet.

Kiskunlacházán, október 10‐én a Kiskun Farkas
László szavalóversenyen, versmondásban 24
fős mezőnyben I. helyezést ért el Farkas
Bendegúz, 7. osztályos tanuló. Különdíjként
egy hetes táborozást kapott a Szép Szó
Műhelybe, amit a Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete szervez. Felkészítője:
Fibi Diána tanárnő.
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Október 6-án nagyon színvonalas megemlékezést tartottunk templomunkban. A műsort az 5.
osztály tanulói adták Markóné Zöldág Ágnes tanárnő szervezésével.
Sikeres papírgyűjtési akció indult okt.9‐11‐ig az iskolában Domonkos István tanár úr
szervezésével. Köszönet a tanulóknak és szülőknek a 4251,31 kg papír és egy 4 köbméteres konténer
PET palack gyűjtéséért.
Iskolánk sok megkeresést kap különböző versenyekre. A tanítók, tanárok sok esetben élnek a
lehetőséggel, folyamatosan készítik fel tanulóinkat a megmérettetésekre. Ennek az összehangolt,
lelkes munkának az eredménye, hogy a gyermekek ilyen szép eredményeket érnek el.
Adja a jó Isten, hogy ez a közös tenni akarás megmaradjon és további sikeres eredményeket hozzon.
Kontha Emilia, nyugdíjas tanító

