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nyerhetett, aki csak egyvalamiben jó. Azért a csúcs mindenképp 
az összetett verseny megnyerése. Tehát a Dózsa „csúcsai” 7.-8. 
osztályban: Rácz Helga és Csörögi Csaba, 5.-6. osztályban: 
Botos Bence és Forgó Vanda lettek.

A lány atlétika abszolút győztese

Néhány győztes a hatodikosok közül

Az eredményhirdetés az iskolában, szünetben zajlott, hogy a 
legjobbak fürödhessenek egy kicsit a sikerben. Gratulálunk a 
nyerteseknek! Már most biztosak vagyunk abban, hogy jövőre 
sokkal több induló lesz, és az elkövetkező évek során sorra 
dőlnek az iskolai rekordok!

A 8. osztályosok

Február 22-én vasárnap elindultunk Tiszaföldvárra a soron 

következő kézilabda meccsünkre. Mire odaérkeztünk, már ott 
volt a többi csapat is, izgatottan melegítettünk.

Az első mérkőzést az egri sportiskolásokkal játszottuk. 
nagyon küzdöttünk, szoros volt a meccs, végül elvesztettük a 
mérkőzést 15:12-re. Nem csüggedtünk el, mert a kis szurkoló-
táborunk végig drukkolt és szurkolt nekünk. 

Kis pihenő után következett a második küzdelem. A 
tiszaföldvári lányokat már sokkal nagyobb önbizalommal 
győztük le. Csapatunk tagjai: Apostol Patrícia, Forgó Vanda, 
Gönczi Réka, Gulyás Csilla, Házi Vivien, Herbály Fanni, 
Jámbor Kitti, Kolozsvári Georgina, Rácz Helga, Szász Csenge, 
Szász Fruzsina, Tóth Zsanett, Zolnai Réka és Bukta Petra.

Nagyon örültünk a győzelemnek is, de főleg annak, hogy 
büszke volt ránk Gyula bácsi.

Szász Fruzsina
6. a osztályos tanuló

A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Szakiskolában a 2015/2016. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozás időpontja:

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra

A beiratkozás helye: 
Kunhegyes, Dózsa György u. 38. 

A beiratkozáskor szükséges iratok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény)

A szülő a 2009. augusztus 31-ig született gyermekét 
köteles a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Szeretettel várjuk a leendő első osztályosokat!

Kovácsné Lázár Elvira
intézményvezető


