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Tisztelt érdeklõdõ Olvasó! Mini II csapat III. hely (Gönczi Bertold, Far-
kas Viktor, Bukta Márk, Csoma Bence)

Örömmel számolok be az eddig végzett munkánkról és ered- November 9-én Szegedre utaztunk a hagyományos Markovics 
ményeinkrõl. Szeptembertõl a felsõs röpis gyerekekkel, az új Kupára. A mini I csapat minden mérkõzését megnyerve színvo-
tornacsarnokban tartjuk az edzéseket. A gyönyörû környezet és nalas döntõt játszott a Dabronc csapatával. 14 csapatból 2. he-
a szuper tárgyi feltételek talán számomra a legszokatlanabbak, lyezést értünk el, a mini II csapat 12. lett. Doma Dávid különdí-
de hozzá fogok szokni, ígérem. Hétfõ, kedd és péntek délután a jat kapott kiváló játékáért.
felsõ tagozattal edzünk, kedden és csütörtökön az alsósokkal a Gyermekcsapatunk 9 nevezõbõl a 6. helyet érte el. Jó játékkal, 
Kossuth Iskola tornatermében. de alacsony méretekkel. Kicsik vagyunk ebben az évben.

Végre bekerült a röplabda is a támogatott sportágak közzé!! November 30-án rendeztük a III. Kunhegyes Kupát gyerek 
Ez azt jelenti, hogy egy tanévben kb. 3 versenyzési lehetõséget korcsoportban (8. osztály), melyre 6 csapatot hívtunk meg. A 
biztosít a Magyar Röplabda Szövetség a negyedik és hatodik két pályán jó hangulatú és színvonalas mérkõzések folytak reg-
osztályos gyerekek számára illetve kap az iskola 5 db röplabdát. gel 9-tõl délután 5-ig. A kupánkat idén Kecskemét vitte el.
Ilyen versenyen vettünk részt november 23-án Szolnokon 4 csa- Eredmények:
pattal. A szépen felújított Szandaszõlõsi iskolában egy jól szer- I. Kecskemét - Arany J. Iskola
vezett és hangulatos tornán, hagyományainknak megfelelõen II. Szolnok I.
szerepeltünk. A legkisebbeknek is sikerült az aranyérem meg- III. Gödöllõ
szerzése. 12 csapat nevezett szupermini (4. osztály), 12 csapat IV. Kecskemét - Vásárhelyi P. Iskola
mini (6. osztály) korcsoportban. Fiúk és lányok is versenyeztek V. Runkil - Zugló
egymás ellen. Minden résztvevõ sportoló oklevelet kapott. De a VI. Szolnok II.
kunhegyesi gyerekek mindannyian éremmel is gazdagodtak. VII. Kunhegyes

Eredményeink: Csapat tagok: Pénzes István, Pénzes Ákos, Madarasi Imre, Far-
Szupermini I. csapat I. hely (Soós Attila, kas Béla, Kocsis Roland, Halas Balázs, Nagy Tamás, Takács 

Szelekovszky István, Bezsella András) Sándor, Földes Dániel
Szupermini II csapat II. hely (Tar Kristóf, Szabó Gratulálok fiúk!

Patrik, Korsós Martin)
Mini I csapat I. hely (Nagy Tamás, Doma Tamasiné Ács Judit

Dávid, Földes Dániel, Lukács Máté) KRDSE elnök

2013. november 26-án került megrendezésre Tiszafüreden a - pincér
szakmák vására. A környezõ települések nyolcadik osztályos ta- - szerkezetlakatos
nulói vettek részt ezen a rendezvényen. - élelmiszer-és vegyi áru eladó

Az említett napot nagy izgalommal vártuk, nemcsak azért, - autószerelõ
mert számunkra ez tanítás nélkül telt, hanem azért is, mert a to- - autóelektronikai mûszerész
vábbtanulással kapcsolatosan hasznos információkat szerezhet- - jármûfényezõ
tünk. A Kunhegyesi Járási Hivatal Já- Lehetõségünk volt egy-egy szakmát 
rási Munkaügyi Kirendeltség bizto- kipróbálni. Fa lapkába ábrákat graví-
sította iskolánk számára a buszt, mel- rozhattunk, tesztekkel adhattunk szá-
lyel kedd reggel közel 50 tanuló in- mot tudásunkról, flambírozott almát és 
dult a rendezvényre. palacsintát ehettünk. A kiállítók töre-

Ez a kiállítás lehetõséget teremtett kedtek minden érzékszervünkre hatni 
arra, hogy a pályaválasztás elõtt álló és szemléletesen bemutatni kínálatukat.
diákok a helyszínen tájékozódjanak a Rendhagyó osztályfõnöki órának is ré-
szakiskolákban, szakközépiskolák- szesei lehettünk, ahol az elõadó humo-
ban, gimnáziumokban folyó képzé- ros személyiségével az „unatkozó” diá-
sekrõl, a jelentkezés feltételeirõl, és kok érdeklõdését is felkeltve számos és 
az iskolai-kollégiumi életrõl. hasznos ismeretet közvetí-

A kiállításon 16 iskola mutatkozott tett felénk különbözõ szak-
be, számos szakmacsoport felvonultatásával. mákról.
Többek között a következõ szakmákkal ismer- Kora délután tértünk ha-
kedhettünk meg: za errõl a tartalmas kirán-

- mezõgazdasági gépész dulásról. Köszönjük a lehe-
- környezetvédelem-vízgazdálkodás tõséget a munkaügyi hiva-
- belügyi-rendészeti pályaorientáció tal szervezõinek: Györgyné 
- gazdasági informatikus Dávid Ilonának és a kísérõ 
- molnár pedagógusoknak.
- szakács
- cukrász Madarasi Imre
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