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Megyei megmérettetés
A Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 38. alkalommal rendezte meg 2019. 
február 22-én a Mátyás tudósai tehetséggondozó versenyét. E 
rangos versenyre a megye számos általános iskolája jelent-
kezett, köztük néhány művészeti intézmény is.

Iskolánk minden évben részt vesz ezen a megmérettetésen. 
Idén is 14 tanuló vállalkozott arra, hogy becsülettel felkészüljön 
és legjobb tudását nyújtva helyt álljon. Az általános iskolák 3-8. 
osztályos diákjai indulhattak versmondásból, nyelvészetből, 
rajz és matematika tantárgyakból.

A délelőtt egy igen színvonalas megnyitóval kezdődött: mo-
dern táncot, népi táncot láthattunk, egy gyönyörű dalt hall-
gathattunk meg. Ezután kezdődtek a versenyek más-más hely-
színeken. A kezdeti izgalom után mindenki szép élményként 
élte meg a versengés pillanatait, és nyugodt, mosolygós arccal 
jött felénk a maga terméből. Büszkék lehetünk, hiszen sok 
rangos helyezést is magunkénak tudhatunk.

Az alsósok közül  (4. b) versmondónk  Tárnok Zalán 3.
helyezett,  (4. b) matematikusunk szintén  Horváth Kata 3.
helyezett lett. Osztálytársuk,  nyelvészként Auner Dániel
jeleskedett, és a . helyen végzett,  (3. o.) pedig . 4 Nagy Hanna 5
lett.  (3. o.) matekból a . helyre került.Kiss András 10

Szépen szerepelt még  (4. b) rajzból, Horváth Hanna
Ambrus Tímea Kavisánszki Csongor (4. a) és  (3.o.) 
versmondásból,  (4. b) matematikából.Mihály Emma

A felsősök is nagyon ügyesek voltak, hiszen rajzból Gonda 
Viktória 10. Nagy Janka (6.a) a  helyen végzett, társa  is szuper 
„művel” állt a zsűri elé,  (8. o.) pedig az  Apostol Inez 5.
helyezést érte el.

Versmondóink is arattak:  (6.b) és Fehér Attila Nagy Lilla 
Hédi 1. (7.o.) a rangos  helyezést szerezték meg maguknak. A 
helyezettek értékes könyvjutalomban részesültek, és minden 
versenyző emléklapot kapott.

A versenyző tanulók felkészítő pedagógusai: Gorzásné Nagy 
Judit, Hadnagyné Csomor Andrea, Szabó Józsefné, Tárnokné 
Szilágyi Beáta, Göncziné Koch Ibolya, Nagyné Smányi Hedvig.

Köszönjük a felkészítők munkáját, a szülők és az iskola 
támogatását!

Nagyné Smányi Hedvig
Tárnokné Szilágyi Beáta

Felkészítő- és kísérő nevelők

Refis farsang
A Kunhegyesi Református Általános Iskola farsangi 

mulatságot tartott 2019. február 16- án 14 órai kezdettel.
A jelmezes felvonuláson először az egyénileg beöltözött 

tanulók vonultak be, majd a csoportos jelmezesek következtek. 

A felvonulók között volt hercegnő, boszorkány, Lego, kígyó, 
ami megeszi az embert, egérfogóba ragadt egér, dobozos tej és 
még sok-sok nagyszerű, ötletes jelmez.

Amíg a zsűri döntött, addig a kedves megjelentek a büfében a 
szülők segítségével vásárolhattak szendvicseket, süte-
ményeket, és olthatták a szomjukat üdítőkkel.

A jelmezverseny eredményhirdetése után tombolanyeremé-
nyek kisorsolására került sor. Fődíjak két Decatlon vásárlási 
utalvány volt. Kicsik és nagyok mind izgatottan várták már a 
sorsolást, ahol sok szép ajándék talált gazdára.

Diákok, szülők, tanárok egyaránt jól szórakoztak a farsangon.
Iskolánk tantestülete, Szülői Munkaközössége köszönetét 

fejezi ki a tombolatárgyak felajánlóinak és adományozóinak.
Gál Piroska


