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100 éves a Kossuth Iskola
Vetélkedõvel ünnepeltük meg e jeles évfordulót, ahol iskolánk református temp-

történetérõl és Kossuth Lajos életérõl, munkásságáról szóló is- lom történetével 
mereteikrõl adtak számot iskolánk tanulói. A rendezvény nem tit- való ismerkedés 
kolt szándéka volt az osztályok, az iskola közösségének erõsítése. Nagy Kálmán re-

formátus lelkész 
tartalmas, érdekes 
elõadásának kere-
tében az „Alföld 
katedrálisának” fa-
lai között.

Meglepetésként 
húsz éves filmfel-
vételekkel kedveskedtünk tanítványainknak. A filmkockák azo-
kat a pillanatokat varázsolták elõ, amikor iskolánk ünnepélyes 
rendezvény sorozat keretében felvette Kossuth Lajos nevét.

Talán nincs is városunkban olyan család, akiket ne érintene 
meg a Kossuth Iskola emléke.

Emlékezéssel ünnepeljünk!
Somodiné Jánosi Klára

Több hetes elõkészület elõzte meg a rendezvényt. Az iskola 
történetének kiindulópontja Somodi József tagintézmény-
vezetõ iskolánk történetét feldolgozó diplomamunkája volt. A 
vetélkedõn sor került többek között osztály-induló írására, ami-
nek a „Kossuth Lajos azt izente” c. népdal dallamára kellett rí-
melnie. A feladatok között szerepelt összerakós játék is, amin a 
régi és a mostani iskolaképnek kellett kirajzolódni. Tesztkérdé-
sekkel gyõzõdtünk meg, mennyire készültek fel tanulóink az is-
kola történetérõl, valamint egy rejtvény megoldásával bizonyít-
hatták be, mennyire ismerik Kossuth tevékenységét, történelmi 
jelentõségét. Minden osztály önkifejezési képességét bizonyít-
hatta jelvény, iskolacímer, osztály-önjel tervezésével és megva-
lósításával. Rendezvényünk része volt a református egyház, és a 

Október közepére meghívást kaptunk a Városi Könyvtárból. könnyebben kapartuk ki belõle. Kis mécsessel világítottuk meg. 
Egy kis ismer- Bizony nagyon 
tetõ után elkez- ijes ztõe k let-
dõdött a mun- tek!
ka. Hajtottunk, Otthon is ké-
vá gt un k,  ra- szítettünk tök-
gasztot tunk.  lámpásokat… 
Amikor  elké- nem is kevesen 
szültek a Jack- az osztályból!
lámpások, bol- T o v á b b i  
dogan hoztuk öröm is jutott 
el magunkkal. erre a hónapra. 

Köszönjük, Editke néni az élményt… a Az abádszalóki iskola rajzpályázatot 
finom szellemsütikrõl nem is szólva.J hirdetett, melyre mi is valamennyien be-

Másnapra anyukámmal hoztunk be az nev ezt ünk . Osz tál ytá rsa m, Für jes  
osztályba hét csodaszép tököt a Magdi- Vivien III. helyezést ért el, és egy cso-
ka és Tündike néni által meghirdetett fa- daszép csomagot is kapott jutalmul. 
ragóversenyre. Kettesével alkottunk. Egyformán örültünk sikerének!
Elõször megterveztük papíron, hogy mi-
lyen is legyen, aztán belekarcoltuk, Tar Kristóf. 4. osztályos tanuló
majd „elõvarázsoltuk” az arcot. Le- Kossuth Tagintézmény
szedtük a kalapját is, így a magokat is 

Tökvarázslat


