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A Karcagi Szakképzési Centrum kunhegyesi Nagy László 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiuma 2018-ban immár 
a negyedik alkalommal szervezte meg a centrum középiskolái 
és az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és 
Szakközépiskola történelmet kedvelő középiskolásai részére a 
jászkunok történetében igen fontos eseményre, az 1745-os 
redemptióra történő megemlékezést, melynek napját, május 6-
át a magyar országgyűlés emléknappá nyilvánította 2014-ben.

A vetélkedő kétfordulós volt minden alkalommal. Az idei 
első, írásos megmérettetésben esszét kellett írniuk a kunok 
magyarországi történetéről és egy totót kitölteni a Zádor és 
Ágota c. kun legenda kapcsán. 

Az írásos forduló alapján legtöbb pontot kapott 7 csapat 
(Kunszentmárton, Mezőtúr, Túrkeve, Kisújszállás, Kunhegyes) 
mérte össze tudását a 2018. május 8-án Kunhegyesen 
megrendezett döntőben.

Az illéssysek felkészítő tanárnője, Perneki Adél így foglalta 
össze az eseményeket csapatának szemszögéből: „A vidám 
hangulatú verseny első három feladatának elvégzését követően 
a csapat az élen állt. Jól töltötték ki az elméleti ismereteket mérő 
totót. Az igaz-hamis játékban megfelelően emelgették a nevető 
vagy szomorú smiles fakanalakat. Helyesen tették időrendbe a 
kun népcsoporttal kapcsolatos évszámokat és az azokhoz 
kötődő eseményeket. Az utolsó, 4. feladat volt a sorsdöntő. A 
csapattagok szájról szájra adták a kijelölt monda (Zádor és 
Ágota) történetét, azonban konok természetük kissé visszafogta 
őket, hogy az eseményeket színészi képességeiket bevetve 
megjelenítsék. Mindezek ellenére a jó kiállás, talpraesettség és 

az Illéssy szellemisége meghozta az újabb sikert.” (A tanárnő 
csapata harmadik helyezést ért el a nemes versengésben.)

Kettős mezőtúri csapatgyőzelem született. A kunhegyesi 
csapat negyedik helyen végzett. A vetélkedő csapatok 
mindegyike értékes tárgyjutalomban részesült.

A kellemes hangulatú vetélkedőt szerény ebéd zárta. A 
búcsúzás pedig csak a jövő évig szól, mert a vetélkedés 
hagyományát folytatni szeretné a kunhegyesi középiskola a 
résztvevők kérésére.
 Víg Márta
 helytörténész, szervező-játékvezető

Redemptiós vetélkedő középiskolásoknak

Sportsikerek a Nagy László középiskolában a 2017/18 tanévben
Egy arany, két ezüst és egy bronz érem a diákolimpia országos döntőkben

A 2017/18 tanévben iskolánk tanulói, edzői kitettek ma-
gukért, hiszen ilyen éremeső még nem volt az iskola életé-
ben,hogy egy arany, két ezüst és egy bronz érmet szerezzenek 
diákjaink diákolimpiák országos döntőiben.

Manapság hajlamosak vagyunk csak az eredményeket fel-
sorolni és nem nézünk azok mögé mennyi munka és mennyi 
izzadtság csepp gördül le az arcokon egy-egy eredmény eléré-
séhez. Minden héten edzésre bírni a fiatalokat nem könnyű, de a 
röplabdás fiúk hittek abban, hogy ebben a tanévben fel fognak 
állni a dobogó valamely fokára, s ezért minden meg is tettek.

Országos I. helyezést ért el az  V. korcsoportos A kategória 
strandröplabda fiú diákolimpián . Nagy Tamás, Földes Dániel
A fiúk dacolva az időjárással (egész idő alatt szakadt az eső), az 
egész verseny alatt magabiztosan vették az akadályokat, 
csoport győztesként vághattak neki a keresztjátéknak. Az 
egyenes kieséses rendszerben sem volt aki meg tudta volna őket 
szorítani, s lettek nagyon megérdemelten egész éves kitartó 
munkájuknak köszönhetően diákolimpiai bajnokok.

Az amatőr kategóriában (4 fős csapatok) országos 2. 
helyezést sikerült elérni. A csoportmérkőzések során itt sem 
talált legyőzőre csapatunk, majd a keresztjátékban Kecskemét 


