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A kunhegyesi gimnáziumi képzés 50. évfordulója alkalmából gok tanárai és diákjai megismerjék egymás életét, tapaszta-
jelent meg egy 318 oldalas jubileumi évkönyv – a Kunhegyesi latokat szerezzenek különbözõ területeken. Ezt a témát is érinti 
helytörténeti füzetek 12. számaként –, melyet szerkesztõjeként a kiadvány.
szeretnék röviden bemutatni. Tanárok és diákok emlékeznek vissza, 

Azon kívül, hogy tõsgyökeres kunhe- vallanak az iskola falai között töltött 
gyesi, s jelenleg a 2003-ban összevont éveikrõl. 
középiskola szakképzõ részének tanára A kiadvány végén a jubileumi tanév 
(korábban könyvtárosa voltam) vagyok, adatai következnek: az itt tanító tanárok és 
családom tagjai által is kötõdöm a tanulók neve osztályonként.
gimnáziumhoz, hiszen bátyám 1969-ben, Közel kétévi gyûjtõmunka eredmé-
lányom pedig 2001-ben itt érettségizett. nyeként született meg a kiadvány. 

Fellapozom Önöknek most a kiadványt! Engedjék meg, hogy megköszönjem az 
Metzinger Ferenc igazgató úr bevezetõ 54 segítõ szándékú tevékenységét és né-

gondolati után a kunhegyesi gimnáziumi hány nevet kiemeljek a névsorból. Külön 
képzés 19. századi elõzményeirõl és 20. köszönetet mondok az elsõ tantestület ala-
századi kihelyezett iskolaként mûködõ pító tagjának, Smányi Györgynének és 
intézményérõl olvashatnak röviden. A Csiszér Miklósnak, és a késõbb itt tanító 
társadalmi igények változása hívta életre tanároknak az eljuttatott dokumen-
az önálló intézményt, melynek törté- tumokért. 
netérõl és mûködésérõl ezután lesz szó. Jelenlegi tantestületi tagok is, fõként 
1989-ben az addig névtelen iskola azok, akik egykor diákjai is voltak a gim-
névadására került sor. A 19. század elején náziumnak, segítették a munkálatokat 
született híressé lett kunhegyesi peda- dokumentumok gyûjtésével, írásaikkal. 
gógus nevét, Nagy Lászlóét viseli azóta az Szeretném egy mostani diák nevét is 
oktatási intézmény. A gimnáziumi oktatás kiemelni, aki a munkálatokat elejétõl 
mellett beindult szakközépiskolai képzést legvégéig segítette, sok idõt áldozva és 
is tárgyalja a könyv. A nappali tagozatos oktatás mellett szól a fáradságot felvállalva: õ Szabó Szilárd 10. osztályos tanuló.
kiadvány a felnõtt- és a levelezõ oktatásról is. Megragadom az alkalmat, hogy a 85 elõfizetõ-támogatónak is 

A kollégiumi és az iskolai diákéletet, a különbözõ verse- megköszönjem az anyagi támogatást, mellyel a jubileumi 
nyeken való részvételeket is igyekeztünk fotók segítségével évkönyv kiadáshoz hozzájárult!
bemutatni. Külön fejezetbe kerültek az iskola sportéletének Kérem, olvassák, lapozgassák a könyvet olyan szeretettel, 
eseményei, eredményei. amilyen szeretettel mi azt készítettük!

Az iskolai hagyományos ünnepségek közül kiemeltük a Reméljük sok kedves arcot, élményt fog felidézni a kiadvány.
szalagavatót, a bolondballagást, szerenádot és a ballagást. Érdeklõdni a kiadvány után Szatmári Zoltán nyomtatvány-

Az utóbbi idõben bõvültek az iskola külföldi kapcsolatai. boltjában vagy vigmartika@freemail címen lehet.
Különbözõ pályázati lehetõségek segítik, hogy az uniós orszá- Víg Márta

Könyvismertetõ

ELSÕ OSZTÁLYOSOK 

BEÍRÁSA

A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola 
és Szakiskola értesíti a kedves szülõket, hogy nevelési-

oktatási intézményében
a 2014/2015-ös tanévre az ISKOLAI felvételre jelentkezés

idõpontja:
2014. április 28. (hétfõ) 8.00 – 18.00 óráig
2014. április 29. (kedd) 8.00 – 18.00 óráig
2014. április 30. (szerda) 8.00 – 18.00 óráig

helye:
Székhely Intézmény (Dózsa Gy. u. 38.)

Kossuth Tagintézmény (Kossuth L. u. 43.) 

A beíráshoz szükséges okmányok:
/a gyermek személyi azonosítója és lakcímkártyája 

vagy születési anyakönyvi kivonata
/a gyermek TAJ kártyája
/a iskolaérettségi lap, melyet a csoportvezetõ 

óvónõtõl minden szülõ kézhez kap

A Kunhegyes i  Re formátus  Egyházközség  
Presbitériuma, mint a Kunhegyesi Református Általános 
Iskola és Óvoda fenntartója nevében 2014/2015-ös 
tanévre a beiratkozás idõpontját

2014. április 28., 29., 30. napokra írom ki.

Beiratkozás ideje:
00 002014. április 28. hétfõ 8  - 18
00 002014. április 29. kedd 8  - 18
00 002014. április 30. szerda 8  - 18

Beiratkozás helye:
Református iskola gazdasági irodája.

Az elsõ évfolyamra történõ beiratkozáskor a gyermek 
személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

Nagy Kálmán
elnök-lelkész


