
NYÍLT NAP A DÓZSÁBAN

KEDVES SZÜLŐK!

Iskolahívogató programsorozatunk keretében
2019. március 28-án (csütörtökön)

nyílt napot szervezünk a leendő elsős szülők számára. 
Az érdeklődők a következő órákon vehetnek részt:

7:45 8.00 −  Köszöntés
1. óra 8:00 – 8:45 Magyaróra 1. osztály

(Szabóné Török Éva)
2. óra 9:00 – 9:45 Angolóra 7. osztály

(Tóth Mónika)
3. óra 9:55 – 10:40 Matematikaóra 2. osztály

(Molnár Nikoletta)
4. óra 10:50 – 11:35 Informatikaóra 8. osztály

(Dr. Kissné Borbély Katalin)

A tanítási órákon betekintést kaphatnak iskolánk életébe és 
az itt folyó színvonalas pedagógiai munkába.

Sok szeretettel várjuk Önöket!
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Író-olvasó találkozón voltunk
Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor február 27-én 

egy író-olvasó találkozón vettünk részt a Városi Könyvtárban. 
A vendég Vig Balázs meseíró volt. Többen tudtuk róla, hogy 
egyik legismertebb meseregénye a  Három bajusz gazdát keres
című műve, melyben Kunkori, Harcsa és Kedves bajusz világgá 
mennek szerencsét próbálni, és sok mulatságos helyzetbe 
keverednek. Sokak által kedvelt még A rettegő fogorvos, a 
Puszirablók, a Todó kitálal a suliról nem csak alsósoknak – , 
vagy a  –  című írása. Todó kitálal az oviról nem csak ovisoknak

A találkozó rendkívül jó hangulatban telt, élmény volt, hogy 
Todó iskoláról szóló történetéből a szerzővel közösen olvastunk 
fel részletet. Úgy éreztük, ezek a történetek valóban rólunk 
szól(hat)nak, hiszen mindegyikőnkkel történtek hasonló dolgok 
már. Sokat nevettünk, és valószínűleg Víg Balázs is jól érezte 
magát, mert a blogjában is azt írta. „Jobban nem is kezdődhetett 
volna az idei turné! Kunhegyesen kezdtem…”.

az 5.a. osztályos diákok

MEGÚJULT TORNATEREMBEN TORNÁZNAK 
A DÓZSÁS DIÁKOK

A „Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulói környezetének infrastrukturális megújulása” EFOP- 
4.1.3-17-es pályázat keretében a legjelentősebb fejlesztés az 
intézmény tornatermét és kiszolgáló helyiségeit érintette. 

Megvalósult:
- az épületegyüttes homlokzati hőszigetelése
- a külső nyílászárók (ablakok, ajtók), üvegfelületek teljes 

cseréje hőszigetelt nyílászárókra és üvegfelületekre
- a belső ajtók cseréje
- a vizesblokkok (WC-k, zuhanyzó) teljes felújítása
- a vizesblokkok és folyosók padlóburkolatának cseréje

- fűtéskorszerűsítés (gázkazán és radiátorok cseréje)
- az elektromos hálózat korszerűsítése
- a tornaterem padlóburkolatának cseréje (a fellazult, kopott 

parketta helyére korszerű sportpadló került)
- a tornateremben új labdafogó hálók kerültek felszerelésre.
A pályázati forrásból a következő sporteszközökkel 

gazdagodtunk:
- labdák (futball-labdák, kézilabdák, kosárlabdák, 

medicinlabdák, fitneszlabdák)
- tornazsámolyok
- kézilabdakapuk hálóval
- magasugrólécek magasugró mércékkel
- labdatartó kocsik
- fémrugós dobbantó fa
- stopperórák
- egyensúlyozó ügyességi eszközök.
Tanulóink nagy örömmel vették birtokukba a felújított 

épületegységet és eszközöket. Pedagógusaink korszerű 
körülmények között tarthatják a mindennapos testnevelés óráit, 
a délutáni sportfoglalkozásokat, edzéseket, szabadidős 
tevékenységeket.

Köszönjük a pályázat megvalósítóinak.
Kovácsné Lázár Elvira

intézményvezető

7 mérföldes csizmában heted 7 határon át
Országos Mesevetélkedő 2018/2019.

A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény gyermekkönyvtárai ebben az évben is meghirdették 
a „   című játékos 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át”
mesevetélkedő sorozatot a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
általános iskolák 2-3-4. osztályos tanulói számára. A 
vetélkedőre 4 fős csapatok nevezhettek.

A játék keretét a magyar népmesék adják. 2019-ben Benedek 
Elek születésének 160. és halálának 90. évfordulójára 
emlékezünk. Ezért Elek apó gazdag mesevilágából is 
válogattak. Az ismert történetek felidézik kedvenc mesehőseink 
kalandjait, de találkozhatunk eddig még nem ismert 
szereplőkkel is, határon innen és túl!

Az I. forduló – a tavalyihoz hasonlóan – egy visszaküldendő 
feladatlap volt, amit a nevezés után kaptak kézhez a csapatok. A 
II. és III. fordulót – írásbeli és szóbeli feladatokkal – az 
iskolákban kellett lebonyolítani. Iskolánkban 12 csapat 
nevezett, ebből 3 csapat jutott tovább a Szolnokon 
megrendezésre kerülő területi döntőre.


