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találkoztak újra az egykori óvó nénikkel, és vannak olyanok, 
akiknek a kistestvére most is „zádoros”. 

A gyerekek izgatottan készültek erre az eseményre is, a 
jelmezek még nem tűntek el a szekrények mélyén, mindent 
beleadtak, hogy a korábban nyújtott színvonal most is látható 
legyen. Jó volt megtapasztalni azt, ahogy élvezték a szereplést, 
és a szombat délelőttjüket is feláldozva jöttek el azért, hogy a 
kicsiknek örömet okozzanak. 

Ezúton köszönöm meg nekik a munkát, és a szülőknek a 
segítséget, akik első szóra támogattak bennünket, hogy ott 
lehessünk egy újabb farsangon. 

Molnár Szilvia 
5. a osztályos osztályfőnök

Diákolimpia: megyei I. hely
Jász-Nagykun-Szolnok megyében is véget értek a 2018-

2019. évi Diákolimpia III. korcsoportos leány kézilabda 
bajnokság küzdelmei. 

Megyénkben 13 iskola csapata nevezett ebben a korcsoportban. 
A csoportmérkőzések után négy csapat került a megyei döntőbe: a 
jászberényi Lehel Vezér Gimnázium, a törökszentmiklósi 
Hunyadi Mátyás Általános Iskola, a mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és a Kunhegyesi Általános Iskola.

A sorsolást követően az első mérkőzésen Mezőtúr megverte 
Jászberényt, Kunhegyes pedig 18:16-ra nyert Törökszent-
miklós ellen. A bronzérmet a miklósi lányok vehették át, miután 
megverték a jászberényi csapatot. A döntőben a kunhegyesi 
lányok 23:13-ra diadalmaskodtak a mezőtúriak fölött, így 
övéké lett az aranyérem és a megyei bajnoki cím. Ezzel jogot 
szereztek arra, hogy képviseljék megyénket az országos 
területi döntőben, ahol 28 csapat küzd azért a 8 helyért, ami az 
országos döntőt jelenti. 

A csapat tagjai: Csörgő Zoé, Csörögi Fanni, Dobi Fanni, F. 
Nagy Sára, Herbály Hanna, Herbály Léna, Herbály Réka, 
Lukács Viktória, Molnár Tünde, Viola Jázmin, Zabolai 
Adrienn. Testnevelő: Fazekas Gyula

Gratulálok az eredményhez, és további sikeres folytatást 
kívánok a lányoknak!

Fazekas Gyula
testnevelő tanár

Mert focizni jó!
Iskolánk tanulói ebben a félévben is részt vesznek az 

intézményi és az egyesületi k- . Különböző Bozsi programban
korosztályokban közel 50 tanuló foglalkozik aktívan a focival. 

A labdarúgó 
edzéseket az is-
kola testnevelői 
tartják. A gyere-
kek heti rend-
s z e re s sé gg e l 
járnak mérkő-
zésekre. A téli 
felkészülési idő 

alatt több terem-
tornán is részt 
v e t t e k :  a 
legkimagaslóbb 
eredményt a 11 
éves korosztály 
érte el a Fegyi-
kupán,  ahol a 
d o b o g ó  I I I . 
helyére állt fel a 
c s a p a t é s,   
Molnár Milán 4. a osztályos tanulónk lett a gólkirály. 

Az MLSZ által rendezett FUTSAL bajnokságban pedig a 11 
évesek bejutottak a megyei döntőbe. 

Szeretettel várjuk azokat az óvodás gyerekeket, akik 
szeretnének labdarúgással foglalkozni! A foglalkozások 
szerdán és pénteken négy órakor kezdődnek a Dózsa iskola 
tornatermében Biró Lajos vezetésével.

Nánási István 
testnevelő tanár

11. hagyományápoló kirándulás: Tápióbicskére
Lengyel Zoltán anyagi támogatásával

Lengyel Zoltán és felesége immár 11. alkalommal tette 
lehetővé a kunhegyesi általános iskolák felső tagozatos diák-
jaiból egy buszra valónak, hogy tartalmas kirándulás keretében 
ismerkedjenek a magyar történelem jeles eseményeivel, kiváló 
alakjaival.

Az idén az 1848/49-es szabadságharc dicsőséges tavaszi 
hadjáratának egyik emlékezetes színterére: Tápióbicskére uta-
zott a lelkes diáksereg kísérő tanárjaival együtt. Az eddigi ha-
gyományoktól eltérően nem előzte meg a kirándulást szavaló-
verseny, most a történelem tantárgy iránt rajongók legki-
válóbbjai jöhettek.

Tekintsünk vissza történelmünkbe mi is történt 1849. április 4-én?,  
A dicsőséges tavaszi hadjárat 1849. április 2-21-ig tartott, 

melynek során a magyar honvédsereg óriási katonai sikereket 
aratott. A terv a császári seregek bekerítése és Komárom fel-

mentése volt, a mellék hadszínte-
reken pedig Erdély felszaba-
dítása és a Délvidék elfoglalása 
volt.

Április 4-én a magyar honvéd-
sereg első hadteste  e lér te 
Tápióbicskét. Klapka György 
hadtestparancsnok azt hitte, a 
faluban csak az ellenség poggyá-
sza van, ezért a nagy zsákmány 
reményében úgy döntött, rajtaüt 
az ellenséges csapatokon. A falu-
b a n  a z o n b a n  J e l l a s i c s 


