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Köszönjük osztályfőnökünknek Piroska néninek, hogy 
türelmes volt hozzánk.

Gál Piroska

Így teltek a tavaszi hónapok…
Az évszakok tudják, hogyan következnek egymás után. 

Megjött a várva várt tavasz is.
Az osztályban nem állt meg az élet. Móka, kacagás, tanulás, 

sportolás. A sorrend persze néha változott.
Mindenki tehetsége, szorgalma szerint tanult, versenyzett, 

röplabdázott, táncolt, sakkozott, rajzolt vagy pecázott.
Versenyekből nem volt hiány! A 7 mérföldes csizmában heted 

7 határon át Országos Mesevetélkedő negyedik, kerületi 
fordulója következett márciusban. Csapatunk az első helyen 
végzett. Következett a megyei döntő Szolnokon. Itt is a 
legjobbak lettek. Elhozták a vándor kupát. Az országos döntőt 
Hódmezővásárhelyen rendezték. Megtudtuk, hogy az egész 
országból 500 csapat nevezett be a versenybe. Nagy volt az 
izgalom. Megállták a helyüket itt is. Horváth Hanna, Horváth 
Kata, Mihály Emma és Auner Dániel az ötödik helyen végeztek. 
Szintén ez a csapat nyerte meg a Tiszántúli Református 
Egyházkerület matematika csapatversenyét Tiszafüreden. 
Tárnok Zalán szavalni szeret. A Kárpát-medencei tehetség-

kutató versenyen külön díjat kapott. Első helyezett lett a városi 
szavaló versenyen. A röplabdás fiúk és lányok is több érmet 
szereztek a tavasszal rendezett versenyeken. Röplabdáztak: 
Auner Dániel, Dienes Attila, Somogyi Tibor, Borbély Balázs, 
Tárnok Zalán, Fehér Lilla, Horváth Kata, Kabai Nóra, Horváth 
Hanna. Kimagasló játékáért Lakatos Endre külön elismerést 
kapott. A modern táncban Molnár Zoé jeleskedett. Verseny 
eredményei magukért beszélnek.

A Refi gálán táncoltunk a Muzsika hangjára: Dó, ré, mi… Az 
egyház családi napján szintén felléptünk. Itt sakkozott jó 
eredménnyel Budai Zsolt, és az aszfalt rajzversenyen harmadik 
helyen végzett Böjtös Larina, Fehér Lilla, Sótér Dóra, Molnár 
Zoé, Nagy Luca csapata.

Somogyi Tibor horgász versenyeken járt és ért el jó 
eredményt. A néptáncosok szorgalmasan tanulták az újabb és 
újabb lépéseket.

Anyák napján a templomban virággal köszöntöttük 
édesanyánkat, nagymamánkat.

Jártunk a piacon is, ahol virágokat vettünk, amiket elültettünk 
az iskolában.

Bárki bármit csinált, azt szívesen és kedvvel tette.
Hurrá, itt a VAKÁCIÓ!

A 4.b osztály

Jó tanulók, jó sportolók: 
polgármesteri fogadás 2019.

Június 6-án délután ismét zsúfolódásig 
megtelt a művelődési ház nagyterme: a 
2018-2019-es tanévben tanulmányi-, 
illetve sportversenyeken kimagasló 
eredményt elérő diákokat és szüleiket 
érte a megtiszteltetés, hogy Szabó András 
polgármester úr által tartott fogadásra 
meghívást kaptak. 

Az ünneplőbe öltözött diákok között 
sok volt a visszatérő, olyanok, akik évek 
óta hozzák az eredményeket maguk, 
családjuk, iskolájuk és Kunhegyes 
örömére és dicsőségére.

A Dózsa iskolások és felkészítő 
tanáraik is sok szép eredménnyel 
büszkélkedhetnek. Következzen azok 
névsora, akik ebben a tanévben átlagon 
felüli szorgalmuknak és kimagasló 

képességeiknek köszönhetően a legjobb 
eredményeket érték el tantárgyi, illetve 
sportversenyeken:

Versmondó verseny:
Tóta Jázmin (4. o.) különdíj
Felkészítő tanító: Békés Imréné
Tóth Bence (3. o.) megyei 3. hely
Felkészítő tanító: Végsőné Lukács Edit
Matematika tantárgy:
Vajda Milán (1.o.) megyei 1. hely
Lakatos Bertalan (1.o.) megyei 2. hely
Felkészítő tanító: Szabóné Török Éva
Lakatos László (2.o.) arany minősítés
Felkészítő tanító: Molnár Nikoletta
Anyanyelv tantárgy:
Tóth Dorina (2.o.) megyei 9. hely
Bakos Kitti (2.o.) megyei 10. hely
Irodalom tantárgy:
Kovács András (3 o.) megyei 3. hely
Felkészítő tanító: Végsőné Lukács Edit

Lakatos László (2.o.) megyei 8. hely
Varga Achilles (2.o.) megyei 10. hely
Felkészítő tanító: Szabóné Nagy Mária
Környezetismeret:
Barta Viktória (4.o.) megyei 3. hely
Tóta Péter (4.o.) megyei 6. hely
Nagy Petra (4.o.) megyei 9. hely
Felkészító tanár: Kiss Julianna
Mesevetélkedő
4. a osztályosok: megyei 7. hely:
Barta Viktória, Bodzás Márk
Budai Enikő, Horváth Máté
4. a osztályosok: megyei 10. hely
Berkó Liliána, Nagy Petra
Szilágyi Szabolcs, Tóta Péter
Felkészítő tanító: Békés Imréné
2. a osztályosok: megyei 9. hely:
Aradszky Barna, Bakos Kitti
Kónya Zorka, Varga Achilles
Felkészítő tanító: Szabóné Nagy Mária
Helyesíró verseny


