
Kunhegyesi Híradó 112014. Május

Évek óta hagyomány, hogy áprilisban egy héten át A hét eseményeinek és az egészséges életmódnak a jegyében 
programokat szervezünk névadónk, Nagy László tiszteletére. a vetélkedõ gyõztes csapata, a 11. D osztály ültetett egy 
Ezekben a napokban különbözõ humán és reál témájú program, almafát iskolánk díszudvarán.
verseny, vetélkedõ zajlik iskolánkban. Ebben a tanévben az A diákönkormányzat és a stúdió szervezésében az 
alábbiakban mérték össze tanulóink a tudásukat, ügyességüket. iskolarádióban egész héten zenei verseny zajlott. A 

Kedden rendeztük az iskolai szavalóversenyt. Iskolánk szünetekben megszólaló zenét kellett felismerni. A hét végén 
tanulói vehettek részt, s 15 fõ jelentkezett. Választani lehetett összesítették az elért eredményeket. A legjobb és leggyorsabb a 
Radnóti Miklós és Váci Mihály verseibõl. A zsûri tagjai voltak: 12.C csapata volt (39 pont), s a többi részt vevõ csapat azonos 
Agócsné Sipos Edina igazgatóhelyettes, Dósa Ildikó, Dósa eredményt ért el: 11.C - 10.A - 12.A (34 pont).
Lajos, Perneki Adél és Dienes Edit szaktanárok. A tanulók A versenyek mellett a hét folyamán elõre meghirdetett 
felkészülten érkeztek a versenyre, és színvonalas szavalatokat feladatok is voltak. Szintén az egészséges életmód, az alma 
hallhattunk. A következõ eredmény született: jegyében plakátot lehetett készíteni. Ötletes, kifejezõ 

9-10. osztály: 1. Szabó Szilárd 10.A remekmûvek születtek. Az értékelés az alábbi:
2. Oláh Liliána 9.A 1. helyezett: Szabó Szilárd 10.A
3. Mága Csilla 9.A 2. helyezett: Farkas Krisztina, Pusoma Daniella 10.A

11-12. osztály: 1. Szabó Dóra 11.C Készített még plakátot: Branner Olivia, Gyõri Vivien, 
2. Kollonay Mercédesz 11.C Ábrahám Julianna, Márkus Nikoletta, Bernát Boglárka 10.A
3. Szilvási Edina Bernadett 12.A Szintén az egészséges életmód és az alma jegyében 

Õk könyvjutalomban részesültek, és képviselték rajzversenyt is hirdettünk. Díjazott lett Ollé Anna 
iskolánkat a városi szavalóversenyen. Tovább- 11.D, Lukács Viktória 11.D, Branner Olivia 10.A, 
jutott még a városi versenyre Gyõri Vivien 10.A, Nagy Norbert 12.D és Mága Csilla 9.A osztályos 
Szathmári Dóra 10.A osztályos és Szpisják tanulók ötletes, kifejezõ és színvonalas alkotása.
Beatrix szakmunkás tanuló. A sport sem maradhatott el a versenyek 

Az iskolai versenyen részt vett még: Agócs sorából, röplabda meccsre hívta ki a 9.A 
Zsófia 9.A, Pékó Boglárka 9.A, Rácz Gabriella osztály a 10.A osztályt. Az eredmény: a 9.A 
11.D, Endrédi Jennifer 11.D, Túró Paula csapata nyert. A csapat tagjai a következõk 
szakmunkás tanuló. voltak: Horog Márk, Ipolysági Dániel, K. Tóth 

Szerdán a hagyomány szerint iskolánk új András, Takács Krisztián, Csonka Erik, 
tanulói, a 9. osztályosok vetélkedõje zajlott. Itt Magyar János. A szervezõ Nagyné Molnár 
megmutathatták, hogy mit tudnak iskolánk név- Erzsébet tanárnõ volt.
adójáról, Nagy László pedagógusról. A versenyt Csütörtökön még egy érdekes és színvonalas 
Dósa Lajos tanár úr szervezte és vezette. A zsûri bemutatóban (amely egyben verseny is volt) 
tagjai voltak: Dósa Ildikó és Munkácsy Mariann vehettünk részt. Sütemények „versenyeztek” a 
tanárnõk. A tanulók ügyesen szerepeltek, s az alábbi készítõik által, s természetesen minden almából 
eredmények születtek: készült. Megkóstolhattunk különbözõ almafajtákat és 

1. helyezett csoport: Csonka Erik, Pékó Boglárka, Kovács süteményeket, valamint egy finom gyümölcssalátát.
András A zsûri a tanulók csoportja volt, aki megkóstolta a finom-

2. helyezett csoport: Szabó Szilvia, Szabó Henriett, Horváth ságokat, az szavazhatott. Az alábbi eredmények születtek:
Roland 1. helyezett: Burai Rebeka habos almáskrémes süteménye 

3. helyezett csoport: Agócs Zsófia, Túri Cintia, Király Evelin (10.A)
4. helyezett csoport: Oláh Liliána, Dienes Nikolett, Takács 2. helyezett: Jusztin Katalin almás lepénye (12.D)

Krisztián 3. helyezett: Kovács Veronika muffin süteménye (10.A)
5. helyezett csoport: K. Tóth András, Czövek Szabolcs, Különdíjat kapott Farkas Krisztina gyümölcssalátája (10.A)

Magyar János Emellett mindenki nyert, aki megkóstolta a versenymûveket, 
Csütörtökön a természettudományi munkaközösség hiszen minden nagyon finom volt. Közben megtekinthettük az 

szervezésében egy vetélkedõn vettek részt az osztályok almából készült érdekes szobrokat.
csapatai. Minden az „ALMA” jegyében zajlott. Minden A hét folyamán megörökítette az eseményeket Papp János és 
kérdés, feladat kapcsolódott valamilyen formában ehhez a Balogh Péter tanár úr. A fényképek megtekinthetõk iskolánk 
gyümölcshöz. Érdekes feladatokban mérték össze „erejüket”, honlapján.
ügyességüket a tanulók. Volt közmondás rendszerezése, Az ünnepélyes eredményhirdetésre pénteken délben került 
képfelismerés, szövegértés mese alapján, versírás, TOTO… sor. A tanulók, a csoportok jutalomban részesültek: gyümölcsöt, 
stb. A verseny szervezõje és lebonyolítója Fazekasné Gál könyvet, tortát, csokit, oklevelet vehettek át. Méltó lezárása volt 
Erzsébet és Munkácsy Marianna tanárnõk, munkájukat ez a hétnek.
segítette Agócsné Sipos Edina igazgatóhelyettes és Dienes Edit Jó hangulatban telt a hét minden programja. Sikeres és 
tanárnõ. maradandó élményeket szereztek tanulóink és mi, szervezõ, 

Az alábbi eredmények születtek: részt vevõ tanárok is. Most is bebizonyosodott, hogy kreatív, 
1. helyezett csapat: Nagy Timea, Ollé Anna, Patakfalvi ügyes tanulóink vannak. Örömmel tapasztaltuk, hogy 

Krisztina, Lukács Viktória (50 pont) 11.D viszonylag nagy számban, szívesen vettek részt a prog-
2. helyezett csapat: Ábrahám Julianna, Gyõri Vivien, Kovács ramokban. Minden részt vevõ tanulónak gratulálunk!

Veronika, Szathmári Dóra (49,5 pont) 10.A
3. helyezett csapat: Branner Olivia, Farkas Krisztina, Dienes Edit

Pusoma Daniella, Szabó Szilárd (47 pont) 10.A humán mk.-vezetõ

Nagy László Napok rendezvényei a középiskolában
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