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Országos sakkverseny
A februárban megrendezett megyei sakkversenyen két 

korosztályban sikerült iskolánk lányainak az elsőbbséget 
kivívni, mellyel jogot szereztek az Országos Diákolimpiai 
rendezvényen való részvételre.

Rózsa Viktória 5. osztályos tanulónk a II. korcsoport 
leányaival sakkozott, Budai Bella 5. osztályos tanulónk a III. 
korosztály versenyzője volt.

A helyszín ebben az 
évben ismét a Miskolci 
Rendészeti Szakgimná-
zium, amely évek óta 
helyet ad a monumen-
tális és rangos egyéni 
országos sakk diák-
olimpiának. Több mint 
500 sportoló és az őket 
kísérő szülők, felké-
szítők elszállásolása és 
étkeztetése pontos, ala-
pos szervezési munkát 

igényel. 
A versenyre az összes 

megye a legjobb diákját 
delegálta. A főváros 
több tanulóval is nevez-
hetett, így a korosz-
tályonkénti létszám, 
mindkét csoportban 26 
fő volt. Maga a mérkő-
zések lebonyolítása az 
intézmény tágas sport-
csarnokában történt. 
Igazi tehetségek mérték 
össze tudásukat, s ez 
lebilincselő és színvonalas játszmákat eredményezett.

Rózsa Viktória 13 tanulót megelőzve, Budai Bella pedig 
kiválóan helytállva, méltón képviselték megyénket az erős 
mezőnyben.

Remélem az itt megélt érzések, izgalmak, tapasztalások 
tovább élnek a lányok emlékezetében és az iskolához kötődő 
élményeiket színesítik.

A szülők és a magam nevében köszönjük az iskola anyagi 
támogatását.

Gratulálok a lányoknak és további sikereket kívánok!

Madarasiné Váradi Anna

ANGOL VERSENY
Apostol Inez 8. osztályos és Tóth Imre Marcell 7. osztályos 

tanulók 8. helyezést értek el a tiszafüredi Bán Zsigmond 
Református Általános Iskola által megrendezett Tiszántúli 
Református Általános Iskolák V. angol nyelvi versenyén. 

Páros munkaformában oldottak meg feladatokat beszéd-
gyakorlat, hallott és olvasott szövegértés területeken az erre a 
korcsoportra kifejlesztett Junior Nyelvvizsga nyelvi szinten. 

A versenyen 14 tanulópár vett részt. Tanítványaink 110 
megszerezhető pontból 89-et kaptak. Teljesítményüket későbbi 
nyelvvizsgák szempontjából ígéretesnek tekintjük. Köszönjük 
a konstruktív hozzáállást és a némileg szokatlan, de rendkívül 
hasznos módon szervezett kihívás vállalását.

Szendrei Zsuzsanna, Felső Andrea

Szavalóverseny a költészet napján
Hazánkban 1946 óta József Attila születésnapján, április 11-

én ünnepeljük a költészet napját. Tőle származik a következő 
gondolat: „A dolgok változnak. A vers örök.”

Napjainkban már nem annyira divatos verseket olvasni, pedig 
születnek ma is olyan költemények, amelyek hallatán az ember 
megborzong.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mondta: „Vegyél a 
kezedbe egy szép verset, olvasd el többször is, a szép szavak 
gazdagítsanak téged!”

A versek szeretetére buzdítanak minden évben az Ilosvai 
Varga István Művelődési Központ programszervezői minden 
kunhegyesi diákot, amikor meghirdetik számukra a költészet 
napi szavalóversenyt.

Idén, az Ady-emlék-
évben a szervezők java-
solták, hogy Ady Endre 
verseivel ismerked-
jenek az idősebb diá-
kok. Persze „többen 
más vizekre eveztek”, 
és kedvenc költőikre 
hagyatkozva szavaltak 
például Petőfi, Arany, 
Kosztolányi, József 
Attila kincsestárából. 
Az adott téma alapján 
megszólaltak a család-
ról, a szeretetről, a kör-
nyezetről szóló művek.

Tartalmas délelőttöt 
töltöttünk együtt, kicsik 
és nagyok kifogástalan 


