
A megyei versenyre való bejutás előfeltétele a helyi 5 forduló 
megírása volt, amelyet követően az adott korcsoport két 
legügyesebb versenyzője jutott tovább a döntőbe, így isko-
lánkat 6 tanuló képviselte a komoly megmérettetésben. 

A megyei döntő április 12-én zajlott Jánoshidán. A Helyesíró 
Verseny idén ünnepelte 25. évfordulóját, ezért a rendezvény és a 
versenyzők felé a szokottnál is nagyobb figyelem fordult a 
média részéről is. 

A Dózsa iskola legjobb helyesírói
A kunhegyesieket nagyon várták a szervezők, ami a szívélyes 

fogadtatáson is érezhető volt, köszönhetően ez a hosszú évek 
óta kimagasló eredményekkel szereplő diákjainknak, de legfő-
képpen a már több éve nyugdíjas éveit töltő Koszta Bélánénak. 
A Tanárnő, sajnos, egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott szemé-
lyesen megjelenni a versenyen, de érdemeit a megnyitó beszé-
dében külön méltatta a verseny fő szervezője, aki megköszönte 
a Koszta Béláné által alapított különdíjak felajánlását is.

A döntő két részből állt: először a diákoknak egy tollba-
mondási feladatot kellett sikeresen teljesíteniük, majd 
következett egy nyelvtani feladatsor, amelynek elkészítésére 45 
perc állt a rendelkezésükre. 

A megyei döntő résztvevői
A rendezők mindent megtettek annak érdekében, hogy a ver-

senyzéssel járó természetes izgalom ne menjen a teljesítmény 
rovására, és a gyerekek és az őket kísérő felkészítő tanárok 
minél kényelmesebben érezzék magukat. 

Ezt a célt szolgálta a finom ebéd, valamint a különféle 
kézműves foglalkozások, játéklehetőségek is; ezek oldották az 
eredményhirdetésig hátralévő idő feszültségét. A sok gyakorlás 
és munka meghozta végül a gyümölcsét: a legkiemelkedőbben 
Susányi Máté 4. osztályos tanuló szerepelt, aki összetettben – 
ugyanúgy, mint az elmúlt évben – a 2. helyen végzett. Szilágyi 
Eszter Virág összesített eredményei alapján a 7-8. osztályosok 
korcsoportjában 4. helyezést ért el. A 3-4. osztályosok között 
Csörgő Zoé Nagy Péter , az 5-6. osztályos korosztályban 
Donát és Csala Petra Berkó , a 7-8. osztályos tanulóknál pedig 

Georgina nyújtott kimagasló teljesítményt.
Gratulálok a versenyző gyerekeknek és a felkészítő 

tanároknak, és jövőre is kívánok mindenkinek ilyen szép 
eredményeket!

Molnár Szilvia
magyartanár

Vetélkedő a Föld napja alkalmából
Minden év április 22-én, a Föld napján különféle eseményeket 

rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld 
természeti környezetének megóvására. A napot 175 országban 
tartják, Magyarországon 1990 óta rendezik meg.

A Dózsa iskolában is minden évben hangsúlyt fektetünk a Föld 
védelmére, ez alkalomból rendeztük meg a vetélkedőnket is. 

A felső tagozatos diákok előzetes feladatként évfolyamonként 
megadott témákban kutatómunkát végeztek, és prezentációkat 
készítettek. Az ötödik évfolyam a szelektív hulladékgyűjtés, 
újrahasznosítás, a hatodikosok az országos Fenntarthatóság 
Témahét keretén belül megadott egészséges táplálkozás, 
vitaminok szerepe témakörökben búvárkodtak. A hetedikesek az 
üvegházhatást, globális felmelegedést, a nyolcadikosok pedig a 
megújuló energiaforrásokat és a passzív házakat dolgozták fel. A 
prezentációkat a vetélkedőn mutatták be.

A zsűri tagjai iskolánk vezetősége volt. A vetélkedő feladatait 
legügyesebben megoldó csapattagok kirándulást nyertek a 
Tisza-tóhoz, a vízerőművet és a hallépcsőt tekinthetik meg egy 
autóbusz kirándulás keretében.

Köszönjük a zsűri tagjainak, hogy elfogadták felkérésünket.
Gratulálunk a nyerteseknek: Csík Eugénia, Fülöp Bence, 

Jámbor Kitti, Kupai Boglárka
6. a osztályos tanulóknak!
További jó munkát és kellemes, tartalmas kirándulást 

kívánunk!

„Ember, óvd a Földet,
Őrizd meg világod,
Csodáld a sok zöldet,
Kinyíló virágot!”

Aranyosi Ervin

Kassayné 
Karmazsin 

Eszter
biológia-

földrajz 
szakos 

tanárnő

KUNHEGYESI HÍRADÓ
a Kunhegyesi Városi Önkormányzat és

Polgármesteri Hivatal lapja
Az interneten is olvasható: www.kunhegyes.hu

Felelős kiadó: Barta Ferenc aljegyző
Szerkesztőség: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
 59-530-030 E-mail: hirado@kunhegyes.hu

ISSN: 08653054

 10 Kunhegyesi Híradó 2017. Május


