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Szervusz, szeptember!
Nincs olyan jó, ami egyszer véget ne érne. Bizony, bizony 

nem kivétel ez alól a vakáció sem. Megszólalt a csengõ, 
melynek hangja a mi számunkra épp olyan új volt, mint 
elsõseinknek. Izgalomnak nem volt híján tehát se gyerek, se 
felnõtt. 

Pásztó, Túrkeve, Jászberény illetve Mezõtúr. Az utazások a 
gyerekek számára ingyenesek, sportfelszerelést, labdákat is 
kapunk.

Fazekas Gyula
testnevelõ tanár

*   *   *

„Õsz van, megnyílt az iskola”

„Kicsit elrabolt a rigó,/csöppet elcsípett a darázs,
elvitt belõle a patak,/vonat, tenger, táborozás,
s mire megcsörren a dió,/volt-nincs már a vakáció!”

Ismerkedünk egymással, ismerkedünk a hellyel. Így túl az Bizonyára sok diák hallgatta szomorúan Létay Lajos vakációt 
elsõ héten azonban már sokkal otthonosabban mozgunk búcsúztató verssorait az augusztus 31-i tanévnyitó 
mindahányan. ünnepségünkön. Valószínû, hogy ez nemcsak nálunk volt így.) 

Számok, betûk, hadat üzenünk hát nektek! Ha eddig még A gyerekek szomorúságát esetleg feledtette, hogy 
sikerült is elrejtõznötök apróságaink elõl, jobb, ha tudjátok, találkozhattak rég nem látott osztálytársaikkal; két és fél hónapi 
hogy számotokra az bizony csak múló állapot! A sisere had pihenés után már ébredezni kezdett bennük a tudásvágy és a 
elindult Betû- és Számország meghódítására! kíváncsiság az új tankönyvek, új tantárgyak, új tanító nénik 

Feladata tehát mindenkinek bõven... mi pedig megígérjük, iránt.
hogy igyekszünk legjobb tudásunk szerint gazdálkodni a ránk 
bízott két lábon járó kincsekkel.

Pál Magdolna és Török Tünde tanító nénik
*   *   *

Kézilabda hírek
Augusztus második felében minden nap délután 

gyerekzsivajtól volt hangos a Sportcsarnok. A Dózsa iskola 
lányai ismerkedtek a kézilabdázás fortélyaival. Volt olyan, 
akinek már hiányzott a labda, volt, aki most ismerkedett ezzel a 
sportszerrel.  

A lányok három korcsoportban dolgoznak és játszanak. Ettõl 
az évtõl kezdve szeretnénk mindegyik kézilabdás csoportnak a 
csarnokban tartani az edzéseket. Az idén is újra próbálkozunk az 
„Erima” Országos Bajnokságban. Nem lesz könnyû dolgunk, 
mert városi egyesületek ellen fogunk küzdeni, akik heti 3 – 5 

Hagyományainkhoz hûen a hatodik osztályosok feladata volt edzést tartanak. Sokat kell dolgoznunk, hogy megálljuk 
a tanévnyitó ünnepély szervezése, s a lelkes kis társaság helyünket ebben az erõs mezõnyben. 
igyekezett megfelelni ennek a szép feladatnak. Szorgalmasan Ez a program kicsit országjárás is. A tavalyi évben Békés és 
munkálkodtak: dekorációt készítettek, berendezték az udvart, Hajdú-Bihar megyében fordultunk meg, az idén Heves és 
konferáltak, mûsort adtak, s köszöntötték „… a sok kis pislogó Nógrád megye városai következnek: Eger, Hatvan, Gyöngyös, 

Kezdõdik a tanév...
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