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Az elsõ korcsoportban 2. A dicséreténeklõk közül Mága Anasztázia 8. osztályos diák a 
helyezett lett Fehér Atilla 2. 2. helyet, Somogyi Gréta 8. osztályos tanuló a 3. helyet nyerte 
osztályos tanuló, felkészítõ el. Felkészítõ tanáruk: Nagy Tibor.
tanára: Tárnokné Szilágyi Minden évben két pedagógus fogja össze a versennyel 
Beáta. Különdíjat kapott kapcsolatos feladatokat: Gál Piroska és Tóthné Danisovszki 
Farkas Anikó 1. osztályos Ágnes. Mellettük a rendezvény megszervezésében, lebonyo-
tanuló, Felkészítõ tanára: lításában részt vett az egész tantestület, az iskola összes 
Kunné Pádár Gyöngyi. dolgozója.

A negyedik korcsoport- Köszönjük a támogatok segítségét! 
ban különdí ja t  nyer t  Reméljük, hogy jövõre is házigazdái lehetünk ennek a rangos 
Somogyi Gréta 8. osztályos országos versenynek!
tanuló, felkészítõ tanára: Nagyné Smányi Hedvig 
Nagyné Smányi Hedvig.

Viszont minden nap van tesi óránk, és sokszor bábozunk, Végre elsõsök lettünk!?
mesélünk. Mostanában arra lettünk figyelmesek, hogy egyre Nem véletlen a címben egymás mellett a két írásjel. Nem 
több dolgot tudunk elolvasni az újságban, az úton, anya egyértelmû, kinek mekkora öröm, hogy végre elkezdhette 
könyvében, apa pecás újságjában. Ez egyre jobban érdekel iskolás éveit. Egész tavasz óta, mikor az iskolahívogatókon 
bennünket. Olyan jó, hogy nem kell mást kérdezni, mi van ismerkedtünk az iskolával, a tanítónénikkel, azt hallottuk 
odaírva. Igaz még néhány betût nem ismerünk, de már sokkal nemsokára kezdõdik az iskola, hû az ám nem olyan, mint az 
boldogulunk. A számolás is jó, fõleg a számkirály, mert a óvoda, milyen nagy vagy már… Hát ebbõl nem érzünk semmit, 
koronát hazavihetjük és csak másnap kell visszahozni, és otthon vagy alig valamit. Igaz, nem a megszokott dajka nénink és óvó 
is lehet hordani. Már egy csomó mesét, verset, mondókát is nénink, de ez máskor is megtörtént már. Nekünk Éva néni és 
tanultunk. Ezeket néha el is játszottuk, még jelmezünk is volt.Niki néni a tanítónk. Segítségünkre van még Dominika néni, aki 

A legnehezebb dolog az írás. Hát van egy-két kacifántos betû, mindkét osztálynak segít, ha olyan óránk van, ahol egy ember 
amivel nehezen lehet boldogulni, de küzdünk teljes erõnkbõl.kevés ahhoz, hogy minden gördülékenyen haladjon. 

Minden szónak egy a vége, gyertek ovisok nyugodtan! Jó hely 
ez az iskola, mi legalábbis nagyon jól érezzük itt magunkat. 
Még érdekes versenyek, különbözõ programokkal is sok 
vidámságot kapunk. Volt közlekedési napunk, ünnepeltünk 
Halloween-t… Most nagyon várjuk a Mikulást!

1.a osztályos tanulók és tanító nénik

Verseny Tiszabõn
A Tiszabõi Általános Iskola hagyományosan, minden évben 

versmondó versenyre hívja a környékbeli iskolák tanulóit. 
 A Kunhegyesi Általános Iskola Dózsa Tagintézményét két 

elsõs, Bagi Csenge és Kovács Blanka képviselte 2014. novem-
ber 21-én. 

Nõni se sokat nõttünk még, de az utóbbi napokban valakinek 
mindig kiesett a foga, pedig nem is verekszünk, mert azt nem 
szabad. Meg még sok dolgot nem szabad. Enni órán, felállni, ha 
nem szólítanak, játszani számolás, írás, olvasás közben.

Ennek a versenynek az a célja, hogy a gyerekek jobban megis-
merjék a roma költõk verseit, meséit. Mivel elsõseinknek van 
cigány népismeret tantárgyuk, ezért vállaltuk a megmérettetést. 

Komlósi Edit, Blanka édesanyja vitte a kis csapatot 21-én 13 
órára Tiszabõre. Nagy izgalommal várakoztunk, mert az elsõ-
sök a másodikosokkal vannak egy korcsoportban, és csak a két 
kunhegyesi leány volt elsõs a mezõnyben, a többiek másodi-
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