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színvonalú elõadásukkal tették ünnepé- Az ismertetõ után a gyerekek a szom-
lyessé a városi rendezvényt. szédos teremben a tanulói laptopokon 

A Magyar Kultúra Napja nemcsak a sze- kaptak feladatokat. Nagy élvezettel 
replés miatt volt különleges számunkra. dolgoztak, lelkesen oldották meg a 
Az ünnepségen Polgármester Úr átad- feladatokat, színeztek.
ta felajánlását: a Szilveszteri Jóté- Ez alatt a szülõk az iskolaérettségrõl 
konysági Bál bevételébõl 100 000,- fo- hallgattak meg egy elõadást. A törvényi 
rinttal támogatta a Zeneiskolai Tago- háttér és a különbözõ területek érettségé-
zatot. Ebbõl a pénzbõl lehetõségünk lesz nek elvárható fokán túl a fejleszthetõség 
hangszerek vásárlására, és szeretnénk játékos formáira is igyekeztem felhívni a 
gyarapítani kottáinkat. figyelmet és ötletekkel segíteni a szülõ-

Zeneiskolás növendékeink, a nevelõ- ket.Ezúton szeretném megköszönni az isko-
testület és a szülõk nevében ezúton is lában dolgozók a szülõk, és vállalkozók 
szeretném megköszönni Polgármester önzetlen segítségét, hiszen nélkülük ez a 
Úr támogatását. rendezvény nem lett volna ilyen sikeres.  

Kovácsné Lázár Elvira
igazgató

*    *    *

Farsang a dózsában
Ha február, akkor FARSANG! Idén az 

elsõ napját jelöltük ki a karnevál idõpont-
jának. Bár a dátum kicsit merésznek 
sikerült, alig a februári félévi értesítõk 
után már hozzá kellett kezdeni a készülõ-
déshez. Tanítók, tanárok, szülõk és diá- Szeretném megköszönni a szép szám-
kok nagy lelkesedéssel álltak neki a jel- mal megjelent családoknak az érdeklõ-
mezkészítéshez. Közel kétszáz felvonuló dést. Annak ellenére, hogy az idõjárás 
várta a zsûri döntését nagy izgalommal. nem kedvezett, a közlekedés nehezebb Köszönjük Farkas Béla támogatását, 

volt a megszokottnál, sokan érdeklõdtek aki már számos alkalommal szórakoz-
a program iránt. tatta diákjainkat. 

Tatai Tibor
DÖK felnõtt segítõje

*    *    *

Iskolahívogató a Dózsában
2014. január 27-én, hétfõn volt iskolánk 

elsõ „iskolahívogató” rendezvénye.  Tóbi-
ásné Simon Emese tagintézmény-vezetõ 
bemutatta iskolánk hagyományait, 
jellemzõit, sajátosságait, az itt tanulók lehe-
tõségeit. Sok vidám képpel illusztrálta Volt játék, tombola, disco, sütemény, 
elõadását, hogy a leendõ elsõsök is értsék szendvics, üdítõ és perec. Kicsi és nagy is 
és nekik is érdekes, szórakoztató legyen.megtalálta a neki való szórakozást.  Nagyon 

A következõ foglalkozást 2014. febru-sokan voltak szülõk, nagyszülõk, testvérek 
ár 24-ére tervezzük, de mindenki szemé-és kistestvérek, kígyózott a sor az ajtó elõtt. 
lyes meghívót kap majd a pontos dátum-A tombola várakozáson felül fogyott, hi-
mal.szen a diákönkormányzat által megvásárolt 

fõdíj TABLET megtette a hatást.
Szeretettel várok mindenkit egy kel-A farsangi bevétel 360.000 forint lett, 

lemes farsangi, kézmûves délutánra!aminek a felét az osztályok fogják meg-
kapni a végzett munkájuk szerint eloszt-

Szabóné Török Évava. A másik felével is a diákok fognak 
tanító nénirendelkezni, hiszen terveink között 

szerepel, hogy az udvaron pihenõhelye-
ket alakítsunk ki. 

Figyelem!
Kedves volt Dózsások!
Idén 25. éve rendezzük meg a társastánc tanfolyamot.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki 1989-2013 között 

társastáncra járt.
Találkozzunk az idei záró rendezvényen 2014. március 7-én a 

Mûvelõdési Központban 16.00 órakor.
Bõvebb információért keressetek meg a Dózsában. Várlak vis-

sza Benneteket egy kellemes kikapcsolódásra, táncolásra.
Gál Ildikó szervezõ


