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Versenyre. Az autóbuszon míg Gyöngyösig értünk vicc mesé-
léssel telt el az idő.  Sajnos úgy kezdtünk, hogy nem tudtunk 
bemelegíteni, mert későn értünk oda. Ennek ellenére, – mert egy 
– egy csapatban 5 – 5 fő lehetett így két csapatként röpiztünk – 
elhoztuk az I. és a III. helyezést.

Köszönjük Bodó István edzőnknek a felkészítést!
A csapattagja:
Ardai Attila, Bezsella András, Kolozsvári Milán, Lovász 

Bence, Juhász Sándor, Molnár Balázs, Nagy Lajos Dávid, Pál 
Mihály, Papp Ákos, Rézsó  Nóra.

Mátyás tudósai megyei verseny
Február 24-én pénteken délelőtt egy 11 fős kis csapattal 

Szolnokra utaztunk a „Mátyás tudósai” elnevezésű, nagy 
hagyományokkal rendelkező megyei versenyre. Igazán kemény 
megpróbáltatás várt a gyerekekre, hiszen megyei, tagozatos 
iskolás tanulók közt versenyezni mindig nagy kihívás. A 
következő tantárgyakból indultak diákjaink:

Kis nyelvész: Szalai Szabina Sára 3. osztály
Matematika: Varga Róbert 4.b osztály, Varga Zalán 4.a 

osztály, Tokai Bence 3. osztály, Rózsa Dániel 3. osztály. 
Versmondás: Deák Panna Míra 3. osztály, Farkas Anikó 3.o.
Rajz: Gonda Viktória 4.a ,Kun Vivien 4.b. ,Apostol Inez 6. 

osztály, Koncz Tímea 7.o.

Nagy volt az örömünk az 
eredményhirdetéskor, hiszen 
Kun Vivien 2. helyezést ért el 
korcsoportjában a rajzosok 
közül. (Felkészítője: Tárnokné 
Szilágyi Beáta volt) és Farkas 
Anikó korcsoportjá-ban 32 ver-
senyző közül a 3. helyet sze-
rezte meg. (Felkészítője Kunné 
Pádár Gyöngyi volt.)

Bekerült a 10 legjobb közé 
Szalai Szabina Sára és Deák 
Panna Míra 3. osztályos tanuló 
is. A többiek a középme-
zőnyben végeztek és dicsére-
tesen teljesítettek! Felkészítők 

voltak még: Göncziné Koch Ibolya és Tóthné Danisovszki 
Ágnes tanítónők.

Gratulálunk a szép teljesítményekhez!
Kunné Pádár Gyöngyi 

Tanítónő

Farsangoltunk
2017.02.20-án volt a refis farsang. Bár először sajátosan akar-

tam beöltözni, de megváltozott a véleményem és egy nagyon jó 
ötlettel álltam az osztály elé. Mi lenne, ha a Naprendszer 
bolygói lennénk?

A tanító néni megdicsérte az ötletemet. A jelmez elkészí-
tésével nem haboztunk! Sokat segítettek az ügyes kezű lányok 
és a tanító néni. Végre elérkezett a várva-várt nap, a farsang 
napja. Én a Naprendszerben a Föld voltam. A közönségnek és a 
zsűrinek is nagyon tetszett a jelmezünk. Amikor a felvonulás 
véget ért, valaki kitalált egy „partiszerpentint”, aminek én is 


