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Ez a címe annak a Jókai-novellának, amellyel kapcsolatos 
feladatokat kellett megoldaniuk az idei, Dr. Szabó Miklós 
nevével fémjelzett országos szövegértési verseny iskolai 
fordulójában a 7. és 8.-os diákoknak. 

Maga a verseny már 22 éves múltra tekint vissza, a mi 
munkaközösségünk pedig 6. éve vesz részt rajta, s joggal 
büszkélkedhetünk „némi” eredménnyel. Az elmúlt években az 
országos döntőben a legjobb 30 versenyző között előkelő 
helyen végzett a kossuthos Agócs Katinka és Győri Vivien, a 
dózsások közül pedig Gál Roland és Tóth Márkó. Az idei 
eredménye alapján bizakodva várhatja a döntőbe szóló 
meghívót Csörögi Róbert és Tar Ivett.

Reméljük, márciusban utazunk a kiskunhalasi Bibó István 
Gimnáziumba!

Timárné Parázsó Rozália
munkaközösség-vezető

Iskolánk ebben a tanévben is részt vesz a három előadásból 
álló Filharmóniai hangversenysorozaton, melyhez közel 
harminc tanuló csatlakozik évről évre. 

Az idei tanévben az Ifjúsági hangversenybérlet második 
fellépője a budapesti Muzsikás együttes volt. A négyfős zenekar 
tagjai: Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter és Hamar 
Dániel, akik a rendkívül gazdag Kárpát-medencei népzenével 
és közös énekléssel teremtettek vidám hangulatot. A 
hangszerbemutató is érdekes volt számunkra: a furulya, a 
hegedű és a nagybőgő sokunknak ismerős volt, de láthattunk 

olyan különlegességet is, mint például az ütőgardon, mely egy 
húros-ütős népi hangszer. 

Különböző néprajzi területekről származó keserves és 
táncdallamokat hallhattunk, és részt vehettünk egy képzeletbeli 
falusi lakodalmon is, melynek mi is „aktív résztvevői” 
lehettünk: az előadók segítségével tanultunk egy csujogatást, 
melynek szövegét gyerekek és felnőttek, fiúk és lányok 
egyaránt lelkesen és nagy átéléssel énekelték:

„Járd ki lábam, járd ki most,/Nem parancsol senki most!
Jobbik lábam jól vigyázz,/Mert a balog meggyaláz!”
Az előadás nagyon jó hangulatban telt, mindenkire nagy 

hatással volt. Társaim közül többen jelezték, hogy szeretnének 
jövőre részt venni a néptáncos foglalkozásokon. Köszönjük 
Detti néninek, hogy elvitt bennünket erre a fergeteges 
produkcióra.

Takács Judit 6. a

Egy fiatal, tehetséges festőművész képeiből nyílt kiállítás a 
Művelődési Központban. A facebook oldalán annyit tudunk 
meg Tóth Tiborról, hogy a Pécsi Tudományegyetemen tanult, 
tiszagyendai lakos, és jelenleg Tiszagyenda Község 
Önkormányzatánál dolgozik. 

Viszont annál többet árulnak el róla képei, amelyeket néhány 
dózsás osztállyal megnéztünk, és nagyon érdekesnek, 
figyelemfelkeltőnek találtunk. Egy rajztanár számára külön 
öröm, ha a tanítványaival testközelből szemlélhetnek egy 
műalkotást, yönyörködhetnek benne, és az gondolatokat 
ébreszt bennük.

A kultúrház vezetésének köszönünk minden olyan 


