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Az Arany Dózsa-medál legújabb, büszke
tulajdonosai
Az Arany Dózsa-medál iskolánk diákjai számára a
legrangosabb kitüntetés. Nyolcévi szorgalmas és eredményes
tanulás, példamutató magatartás és a közösségért végzett
munka jutalmaként vehetik át a végzős diákok közül a
legjobbak. A 2017/2018-as tanévben a Dózsa-medál büszke
tulajdonosai lettek:
Doma Fanni
Szorgalma, magatartása példás,
tanulmányi eredménye a 8 év során
kitűnő vagy jeles.
Iskolai és intézményi tanulmányi
versenyek rendszeres résztvevője
volt. 5. osztályos kora óta az iskolai
kézilabdacsapat aktív tagja, hét évig
néptáncolt a Pátria, majd Tisza –
tavi Alapfokú Művészeti Iskolában,
városi rendezvényeken nagyon sok
sikeres fellépése volt. Közösségi
munkája is kiemelkedő.
Fábián Ivett
Tanulmányi eredménye a 8 év
során kitűnő vagy jeles, szorgalma
és magatartása példamutató. Évről
évre gyarapította tudását intézményi, városi, megyei és országos
tanulmányi versenyeken. Kitartó
szorgalmát bizonyítják a különböző
tantárgyakból elért eredményei.
Első osztályos kora óta furulyázik.
A néptánccsoport tehetséges tagjaként iskolai és városi ünnepségek
színvonalát emelte produkcióival.
Kun Réka
Magatartása, szorgalma példás,
tanulmányi eredménye 8 éven át
kitűnő.
Feladatait lelkiismeretesen, precízen, nagy igényességgel végezte el.
A tantárgyi órákra való szorgalmas
felkészülés mellett megyei tanulmányi versenyeken, rajz- pályázatokon, városi szavalóversenyeken
szerepelt eredményesen.
8. osztályban a Jászsági Helyesíró
Verseny döntőjébe jutott. Első
osztályos kora óta zongorázik, az
iskolai és városi rendezvények állandó szereplője volt.
Szerénysége, szorgalma, közösségi munkája példa értékű
minden diák számára.
Szász Csenge
Bizonyítványa 8 éven keresztül kitűnő, sok tantárgyból
dicséretes ötös. Országos és megyei tanulmányi versenyeken
több alkalommal ért el kimagasló eredményeket:
- az országos Bendegúz Tudásbajnokságon 7. osztályban
biológia ezüst fokozat
- 8. osztályban a Szegő Gábor matematika verseny döntőjében 10. helyezés
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- a megyei Jászsági Helyesíró
Versenyek döntőjének résztvevője.
Több éven keresztül folytatott
zenei tanulmányokat: hat évig
furulyázott, két évig zongorázott,
mellette versenyszerűen sportolt:
több éven keresztül kézilabdázott az
iskolai csapatban.
Rendszeresen tantestületi dicséretben részesült. Magatartása,
szorgalma példamutató.

Tóth Zsanett
Tanulmányi eredménye jeles,
magatartása, szorgalma példás.
Emlékezetes alakításokat nyújtott
az iskolai, városi és megyei szavalóversenyeken, szerepléseivel emelte
a nemzeti ünnepek alkalmából
szervezett emlékműsorok színvonalát. 5. osztályos kora óta aktívan
kézilabdázik.
Közösségi munkája példamutató,
lelkiismeretes, minden feladat megoldásában lehet rá számítani. Az
osztályközösség meghatározó egyénisége, a Dózsa Diákönkormányzat elnökeként pedig az iskolai közösség életében is fontos
szerepet töltött be.
Gratulálunk kitartó, szorgalmas munkájukhoz, középiskolai
tanulmányaikban további sikereket kívánunk!
A Nevelőtestület

Polgármesteri fogadás: 2018. május 24.
A városvezetés részéről nagyon tiszteletre méltó kezdeményezés, hogy minden tanév végén elismerő oklevéllel és
állófogadással jutalmazza azokat az általános és középiskolás
diákokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak országos,
megyei tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, így
öregbítve Kunhegyes hírnevét.
Az idei tanévben is sok kunhegyesi diák részesült ebben a
kitüntetésben, köztük a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói.
ALSÓ TAGOZAT
Verseny - Tanuló neve - Osztály - Helyezés - Felkészítő tanár
ABÁDSZALÓKI MEGYEI VERSMONDÓ VERSENY Kovács Blanka - 4. a - megyei 1. - Szabóné Török Éva
BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA
TUDÁSBAJNOKSÁG
– Anyanyelv
- Kónya Zorka - 1. a - megyei 5.
- Bakos Kitti - 1. a - megyei 6.
- Tóth Dorina - 1. a - megyei 7.
- Szoboszlai Kitti - 1. a - megyei 8. - Szabóné Nagy Mária
BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA
TUDÁSBAJNOKSÁG
– Matematika
- Aradszki Barna - 1. a - megyei 7.
- Szász Miklós - 1. a - megyei 10. - Molnár Nikoletta

