
Nyolcadik alkalommal jöttek össze Kunhegyes felső 
tagozatos diákjai, hogy közülük is a legjobbak a magyar törté-
nelem és irodalom legjelesebb képviselőinek írásait előadva 
bebizonyítsák, hogy értik eleink gondolatait, gondjait, tetteit s 
érzelmileg is tudnak azonosulni vele.

A szavalóverseny és nemzeti hagyományápolás szervezője, 
ötletgazdája: Lengyel Zoltán és kedves felesége Lengyel 
Zoltánné, mint arról már több alkalommal beszámoltunk.

A verseny immáron hagyománnyá nőtte ki magát, s a legked-
veltebb versenye a kunhegyesi általános iskolásoknak. Hogy 
miért? Nyomós érv szól mellette, hiszen minden résztvevő egy 
kiránduláson vehet részt jutalmul, aminek költségeit a 
nagyvonalú Lengyel házaspárnak köszönhetik a résztvevők, 
felkészítő tanárok, s a zsűritagok.

Az idén a 19 század felvidéki költőinek, íróinak politiku-
sainak írásai kerültek reflektorfénybe. A diákok felkészülését 
most is segítették a pedagógusok, de valószínűleg a szülők 
biztató, építő kritikája is elősegítette a verseny magas színvo-
nalát. A jelentkezők legnépesebb korcsoportja a hetedikesek és 

nyolcadikosok voltak, de szép számban versenyeztek az 5. 6. 
osztályosok is.

A szavalók, szövegolvasók között voltak szép számmal, akik 
először álltak közönség és zsűri elé, de voltak rutinosok is,akik 
évek óta színvonalas előadással örvendeztetik meg  tanáraikat, 
szüleiket, s nem utolsó sorban dicsőséget okoznak iskolá-
juknak.

A zsűri az idén is háromtagú volt: Koszta Béláné, Baranya 
Pálné és Somodiné Jánosi Klára.

Értékelésükben méltatták az 5-6. osztályosok felkészült, 
színvonalas versmondását, s kiemeltek néhány produkciót, 
köztük is néhány Kossuth szónoklat előadást.

Minden helyezést elért tanuló értékes könyvet is kapott 
ajándékba, aminek témája, megjelenése egybevágott a verseny 
témakörével.

A legszínvonalasabb teljesítményt az alábbi tanulók érték el a 
zsűri döntése alapján:

5-6.osztály 7. osztály:: 
    1. Baranyai Boglárka      1. Szendrei Szabolcs
    2. Házi Dorka      2. Berkó Georgina
    3.Tornyi Barbara      3. Gorzás Gergő
Különdíjas: Tóth Zsanett 
8. osztály:

1. Kota Zsófia
2. Balogh Boglárka
3. Horog Rita

A Jutalomkirándu-
lás helyszíne egykori 
fővárosunk a csodála-
tos volt!Pozsony 

Óriási izgalomban 
volt a gyereksereg, 
hiszen közülük sokan 
először hagyták el az 
országhatárt. Az eddigi kirándulások legtávolabbi célpontja lett 
az egykori magyar város, s a mostani szlovák főváros. 
Mindannyian úgy indultunk, hogy tudtuk, komoly történelmi 

Öt osztályunk Egerben a Gárdonyi Géza Színházban bérletes 
előadásokon látott meséket.

A harmadik és negyedik évfolyamosoknak szövegértés ver-
senyt, az első és második osztályosoknak szép olvasó versenyt 
rendezett az alsós munkaközösség. Ötven tanuló mérettette meg 
magát.

A szövegértés három fordulójában kilenc különböző, érdekes 
szöveggel foglalkoztak a gyerekek.

Az olvasás verseny első részére otthon készültek a tanulók, a 
második fordulóban pedig egy meserészletet kaptak, amelyet 
rövid felkészülés után felolvastak. 

Gorzásné Nagy Judit

A NET veszélyei 
Május 19-én ismét egy tanulságos előadás résztvevői lehettek 

iskolánk tanulói. Fekete András főtörzszászlós Úr érkezett hoz-
zánk megint, Tokai Lajos rendőr alezredes úr (suli rendőrünk) 
szervezésében. 

A témában „lubickoltak” a gyerekek, hiszen valós, mind-
egyikük által használt eszköz a virtuális kommunikáció. Csak 
sajnos amennyire hasznos, hogy kitágul a világ, hogy rengeteg 
ismeretszerzésre, szórakozásra, tanulásra, kapcsolatteremtésre 
használják, az óvatosságról nagyon gyakran elfelejtkeznek. 
Erre világított rá előadónk. Oktatófilmje bemutatta, hogy mire 
kellene figyelniük, hogy ne adják ki magukat, vigyázzanak a 

rosszakaratú, más arca mögé bújt emberekkel! Ne higgyenek el 
feltétel nélkül mindent, amit beszélgetőtársuk állít! Ne legyen 
látható az a környezet, ahol élnek! Arra is felhívta a figyelmüket 
előadónk, hogy mire vigyázzanak, ha a NET-ről vásárolnak.

A gyerekek kérdései, hozzászólásai kifogyhatatlanok voltak, 
nem egyszer még előadónkat is meghökkentették. Ezek után 
közösen vonták le azt a régi tanulságot, hogy „Jobb félni, mint 
megijedni!” Az óvatosság sosem árt!

Találkozunk nyári napközis táborunk „Rendvédelmi Napján” is!
Kunné Pádár Gyöngyi tanítónő


