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Kiskunhalason. A verseny szervezõi Petõfi Sándor halálának 3-4. osztály: Janics Alexandra 4. helyezés
165. évfordulója alkalmából a feladatokat a költõ életébõl és Kardos Blanka 11. helyezés
munkásságából állították össze. A döntõ 3 fordulóból állt. 5-6. osztály: Kota Zsófia 10. helyezés
Elõször hangzó szöveghez 25 perces írásbeli feladatsort, majd Kalmár Anna 21. helyezés
45 perces írásbeli feladatsort oldottak meg a versenyzõk. Utána 7-8. osztály: Agócs Katinka 5. helyezés
következett a szóbeli: Kota Klaudia 9. helyezés
Szendrey Júliáról, Petõfi A 30-40 fõs korcsoportokból kiemelkedik 2 versenyzõ 
Sándor feleségérõl szóló teljesítménye. Janics Alexandráé, aki fél ponttal maradt le a 3. 
szöveg elolvasása, majd helyezettõl. Felkészítõje: Pál Magdolna tanítónõ volt. És Agócs 
elmondása. A verseny 9 Katinkáé, aki hibátlan tollbamondásával versenybe szállt a 
órakor kezdõdött, és bizony „Legjobb tollbamondást író” címért. 
délre járt az idõ, amikor Megdicsérem a versenyzõket szorgalmukért, kitartásukért.
Kata 5. sorszámmal szó- Borbélyné Ács Erzsébet
belizett. A Szép magyar be- *   *   *
széd versenyek rutinos A költészet napján
versenyzõjeként gyönyörû-

A Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény 
en olvasott, és jól mondta el 

ebben az évben is meghirdette általános- és középiskolások 
a tartalmat. Kata elégedett 

számára a városi szavalóversenyt. Az általános iskoláskorú 
volt a délelõtti teljesít-

felsõ tagozatos gyerekek számára Petõfi Sándor verseit 
ményével, én is magunkkal, 

ajánlották a költõ halálának 165. évfordulójára emlékezve.
hogy eljutottunk egy ilyen 
rangos országos versenyre. 
A feszültséget városi sé-
tával vezettük le a verõ-
fényes napsütésben. Az 
eredményhirdetés meg-
érdemelt, szép sikert hozott: Agócs Katinka a Kunhegyesi 
Általános Iskola 8. osztályos tanulója 6. helyezést ért el! 
Megszerzett pontjainak száma: 62,25. A verseny nagyon szoros 
volt, az elsõ helyezettõl mindössze 9 ponttal maradt le.

Gratulálok a rendkívül tehetséges és sokoldalú tanítvá-
nyomnak, aki õsztõl a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban 
folytatja tanulmányait.

Borbélyné Ács Erzsébet
*   *   *

Jászsági Helyesíró Verseny
Idén 22. alkalommal rendezték meg a jánoshidai megyei 

helyesíró versenyt. A Kunhegyesi Általános Iskola Kossuth 
Tagintézménye kezdetektõl fogva részt vesz a megméret- A Kossuth Tagintézményt 8 tanuló képviselte a versenyen:
tetésben. Fehér Sándor 4. osztály

Ivanyics Dávid 5. osztály
Kota Zsófia, Gönczi Bertold 6. osztály
Nachtigál Viktória, Lakatos Erik 7. osztály
Agócs Katinka, Kota Klaudia 8. osztály

Mindannyian Petõfi-verset szavaltak. A 3 tagú zsûri D. Szabó 
Miklós újságíró elnökletével 2 helyezést ítélt oda versmon-
dóinknak:

5-6. osztály: Kota Zsófia 1. helyezés
Ivanyics Dávid 3. helyezés

A legkedvesebb versem címû rajpályázaton Tar Linda 4. 
osztályos tanuló 1. helyezést ért el, Agócs Katinka 8. osztályos 
tanuló különdíjat kapott a korcsoportjában. 

Gratulálok minden versenyzõnek, helyezettnek.
Borbélyné Ács Erzsébet

A döntõt 5 fordulós iskolai verseny elõzi meg, ahol 3 kor-
csoportban kiválasztjuk a 2 legjobb helyesírót, akik majd képvi-
selik iskolánkat a megyei versenyen. Erre ebben a tanévben 
2014. április 16-án került sor 18 iskola 130 tanulójának rész-
vételével. A döntõ 2 részbõl állt: egy tollbamondásból, és egy 45 
perces feladatsorból.

A Kossuth Tagintézmény tanulói a következõ eredményeket 
érték el:
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