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Az I. fordulót decemberben, a II. fordulót január 19-én 
rendeztük meg az iskolánkban. Ez utóbbi azért volt izgalmas, 
mert a III. fordulóra már csak hét csapat jutott tovább. A 
gyerekek alapos felkészülésről adtak számot a 7 feladat 
megoldása során. Az eredményhirdetés után azok sem 
szomorkodtak, akik nem jutottak a következő fordulóba, hiszen 
az elmúlt hetekben szép mesékkel gazdagodtak, a versenytől 
búcsúzók pedig oklevelet kaptak.

A sikeresen szereplő csapatoknak jó felkészülést, szereplést 
kívánunk február 23-án az Ilosvai Varga István Művelődési 
Központban megrendezendő III. fordulóban.

A továbbjutó csapatok:
ź Manócskák (4. a osztály)
ź Tündérkék (4. b osztály)
ź Mesemondók (2. a osztály)
ź Vuk (2. a osztály)
ź A négy vándor (3. b osztály)
ź A négy királylány (3. b osztály)
ź Az okos törpék (3. b osztály)

Tóbiásné Simon Emese
intézményvezető-helyettes

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján hagyományt 
teremtettünk a Dózsa iskolában. 

Hogyan? A Himnusz költőjére emlékeztünk rendhagyó 
módon. Az iskola apraja-nagyja összegyűlt a tornateremben, 
hogy közösen szavalja el nemzeti imádságunkat. Ezzel 
emlékeztünk rangjához leginkább méltó módon a magyar 
költészet egyik legjelentősebb alkotójára és a magyar nép 
összetartozásának szimbólumára. Egyúttal csatlakoztunk 
ahhoz a mozgalomhoz, melynek során magyar anyanyelvű 
általános és középiskolás diákok határon innen és határon túl, 
szerte a világban ezen a napon ugyanazokban a percekben 
szavalják a megható sorokat. 

Jövőre találkozunk ugyanezen a napon ugyanitt!
Timárné Parázsó Rozália

magyartanár

Nagyon vártuk már azt a pénteki napot, amikor Budapestre 
mentünk kirándulni. Bár elsősorban a Nemzeti Színházba 
készültünk, de kísérő tanáraink, Soósné Jákó Szilvia és Timárné 
Parázsó Rozália vezetésével a budai vár fő nevezetességeit is 
megnéztük. Szerencsénk volt, mert a köztársasági elnök 
palotája előtt épp akkor volt zenés díszőrségváltás. Legjobban 
azonban a Magyarság Házában éreztük magunkat, ahol zenét 
hallgattunk, Rubik-kockával játszottunk, gombfociztunk, íjjal 
lőttünk, lovagi öltözetet emeltünk meg, „lovagoltunk”, híres 
magyar filmeket néztünk. Megismertük a Kárpát-medence 

élővilágát, történelmi épületeket „részeire szedtünk”, 
megnéztük eredeti felvételeken az olimpiák legszebb magyar 
győzelmeit, megismertük magyar középiskolások és 
egyetemisták tudományos versenyeken elért kiváló 
eredményeit. Elolvastuk a 12 legszebb magyar verset és 
interaktív játékkal a Marson tettünk sétát. Mindent ki sem 
tudtunk próbálni, olyan gyorsan eltelt az idő.

Miután sétánk véget ért a budai várban, átgyalogoltunk a 
Lánchídon, és busszal indultunk tovább a Nemzeti Színházba. 
Az épület csodálatos környezetben, szintén a Duna partján 
található. Előtte készítettünk egy csoportképet, majd beléptünk 
a várva várt helyre. Csodálkozva vettük észre, hogy vörös 
szőnyeg vezet fel az emeletekre. Az épület üvegfalain keresztül 

meseszép kilátás nyílt a budai oldalra. Természetesen az 
üvegfalú liftet is kipróbáltuk, amelyen keresztül kicsit félve 
tekintgettünk kifelé. 

Viszont a hangszórókból egy halk hang figyelmeztetett 
bennünket, hogy foglaljuk el helyünket, mert kezdődik az 
előadás. A nézőtér megtelt gyerekekkel. A színdarab, a János 
vitéz fantasztikus volt! Nagyon látványos, a díszletek sokszor 
változtak, a színpad minden része mozgatható, forgatható volt. 
A színészek alakítása is nagyon érdekes és humoros volt. Az 
előadás végén óriási tapsot kaptak. 

Sajnos, ez a nap is véget ért, de olyan szép emlékekkel 
gazdagodtunk, amelyeket nem felejtünk el soha, az biztos.

Szabó Katalin, Szilágyi Eszter
6. a osztályos tanulók

Köszönjük a KLIK vezetésének, hogy lehetővé tette 28 diák 
számára ezt az ingyenes, felejthetetlen élményt nyújtó 
kirándulást.

Kovácsné Lázár Elvira
intézményvezető


