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Szavalóverseny, majd kirándulás Aradra, Világosra
Mint ahogy évek óta, az idén is megrendezésre került az a A versenyfelhívás Kunhegyes általános iskoláinak felsõ 

szavalóverseny, aminek eszmei szerzõje és szponzora Lengyel tagozatos diákjait szólította meg. A versválasztásnál kritérium 
Zoltánné és Lengyel Zoltán, és akiknek ezúton is köszönjük a volt, hogy csak hazafias töltetû 19. századi költõk mûveibõl 
sok élményt. A verseny apropóját változatlanul az 1848-49-es lehetett meríteni, különös tekintettel az aradi vértanúknak 
forradalom és szabadságharc hagyományainak ápolása adta. emléket állító versekre.

Kétségtelen tény, hogy mindhárom iskola diákjainak, 
tanárainak kedvenc versenye ez. Ez csöppet sem véletlen, 
hiszen minden résztvevõ nem sokkal a verseny után egy tar-
talmas kiránduláson vehet részt évek óta a Lengyel házaspár 
jóvoltából.

A verseny színhelye a 100 éves Kossuth Iskola egyik tanterme 
volt, ahol a korhû dekoráció hangulata is segítette a szavalókat a 
versek interpretálásában. Az érkezõk láthatólag barátilag, s 
ismerõsként köszöntötték egymást, de most mégis komoly 
versengésre készültek. A zsûri tagjai: Víg Márta tanár, helytör-
ténész, Baranya Pálné nyugalmazott iskolaigazgató, és Kisné 
Veres Edit könyvtáros voltak. Munkájukban sokak véleménye 
szerint korrektek, igazságosak voltak. Az eddigieknél is 

és két szülõvel megerõsítve visszaindultunk Kunhegyesre, ahol ez sikerült is!
folytattuk a túrát. Az útvonal a következõ volt: Purgány út, A nagyon szoros 
Hétvezér út, Kürt út, Bihari út, Gyepszél út, a BHG mögötti versenyben az alábbi 
tanya, Szivárvány út, Jókai út, Wass Albert út, Garay út, Vénkert eredmények születtek: 

1.osztály
1.helyezett: Susányi 

Máté
2 .he lyezet t :Tóth  

Réka
3.helyezett: Jakus 

Tamara
2.osztály
1.helyezett: Rácz 

Hilda
2.helyezett: Nagy 

Péter Donát
3.helyezett: Varga 

út, Hajnal út, Wesselényi út, Zádor út, Magyar út, Tomaji út. Dominika
Ennyi kalandozás után értünk vissza a suliba. Fáradtan, 
szomjasan, de nagyon büszkén, mert teljesítettük a hosszú, 3.osztály
mintegy 15 km-es távot. Jó kihívás volt! 1.helyezett: Varga 

4. osztály tanulói Dominika Fanni
*   *   * 2.helyezett:Jámbor 

KittiTanulmányi verseny
3.helyezett: Holocsi 

A Szilárd alap--
készségekért mun-
kaközösség által 

Noémi
szervezett házi ta-

4.osztály
nulmányi verse-

1.helyezett: Gönczi 
nyek döntõjét min-

Réka
den tanév májusá-

2.helyezett: Szász 
ban bonyolítjuk le.

Csenge
Az idei megmé-

3.helyezett: Janics 
rettetésre május 

Alexandra
13-án délután ke-
rült sor. A két for-

G r a t u l á l u n k !  
duló összesített 

Reméljük, hogy a 
eredményei alap-

következõ tanévben is 
ján a legügye-

velünk tartotok!
sebbek jutottak a 
döntõbe. A gyerekek izgatottan készültek a versenyre és min-

Minden kedves kis diákunknak jó pihenést kívánunk a nyári 
denki a legjobb tudása szerint oldotta meg a feladatokat. 

szünetre!
Tanulóink igyekeztek bizonyítni, hogy valóban itt a helyük és 

A Szilárd alapkészségekért munkaközösség tagjai
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