Szakmák vására
Mi, nyolcadikosok nagyon sokat töprengünk azon, hova menjünk továbbtanulni, melyik iskolába jelentkezzünk, milyen szakmát tanuljunk. Nehéz a választás, mert nagy a választék és nem
igazán ismerjük az iskolákat, csak középiskolás ismerőseink
történetei – rémtörténetei alapján van némi információnk.
Így nagy segítséget jelentett számunkra, amikor osztályfőnökeinkkel az egyik novemberi délelőtt elmentünk a Művelődési Házba a Munkaügyi Központ által rendezett Szakmák
vására bemutatóra.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Diáksport Szövetség – mint szervezők – képviseletében Soós Ádám
köszöntötte az alsó tagozatos gyerekeket és a pedagógusokat.
Kovácsné Lázár Elvira igazgatónő megnyitója után pedig

Itt nagyon sok megyei és megyén kívüli középiskola, gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző mutatkozott be. Sok
szakmával ismerkedhettünk meg: cukrász, asztalos, kovács,
pék, szobafestő-mázoló, szakács stb. A szakmunkástanulók
süteményekkel kínáltak bennünket, de mi is beállhattunk palacsintát sütni. Volt, akinek már nagyon jól ment. Sok ﬁú megnézte a rendészeti szakközépiskolások és a honvédség bemutatóját. Különösen a fegyverek működése, szétszedése, összerakása érdekelte őket (persze, üres volt a tölténytár). A lányok
pedig festékszóróval készítettek képet maguknak vagy ajándékba. Szórólapokat is kaptunk, amelyek részletesen tájékoztatnak bennünket a továbbtanulási lehetőségekről.

A standok közötti nézelődést és sétálgatást még érdekesebbé
tette a színpadon zajló előadás: néptánc, szavalat.
Többen kaptak kedvet valamelyik iskola nyílt napjának
meglátogatásához, és már döntöttek is. Mindenképpen nagyon
hasznos volt ez a rendezvény, segítette számunkra a tájékozódást, megkönnyítette a választást.
a 8. a és 8. b osztály tanulói

„A sport legyen a tied!”
Szeptemberben a 3. és 4. osztályosok közül ötvenen képviselték iskolánkat Törökszentmiklóson „A sport legyen a tied –
Találd meg a sajátodat!” elnevezésű programon. Most, novemberben azonban hozzánk, a tornaterembe költözött ki ez az
esemény. Célja továbbra is a mozgás népszerűsítése volt.

kezdődhetett a bemutató és a játék. A röplabdázással ismerkedhettünk meg Bodó István és városunk ﬁatal
sportolói segítségéve l. Érde kl ődéssel
ﬁgyelte, próbálgatta
mindenki az alkar- és
kosárérintést, az alsóés felső nyitást.
Nagyon fontos, hogy diákjainkat egészséges életmódra, a
mozgás szeretetére neveljük. Ezért is ragadunk meg minden
lehetőséget, bemutatót a cél érdekében.
Tóbiásné Simon Emese
igazgatóhelyettes

KUNHEGYESI HÍRADÓ
a Kunhegyesi Városi Önkormányzat és
Polgármesteri Hivatal lapja
Az interneten is olvasható: www.kunhegyes.hu
Felelős kiadó: Barta Ferenc aljegyző
Szerkesztőség: 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
( 59-530-030 E-mail: hirado@kunhegyes.hu
ISSN: 08653054

