
Vidéken élő gyerekek ritkán kirándulhatnak Budapestre, így a 
díjkiosztó ünnepség előtt egy kis kitérőt tettünk, hogy fővá-
rosunk néhány nevezetességét megcsodáljuk. Túránkat a Szent 
István-bazilikában kezdtük. Lenyűgözött minket a templom 
szépsége, hatalmas mérete. A Szentjobb eddig csak valami fur-

csa történet volt, most láthattuk saját szemünkkel államalapító 
királyunk kezét. A templom kupolájába végeláthatatlan csiga-
lépcsőn jutottunk fel. Bár remegett a térdünk, de a panoráma 
minden félelmet elűzött. Egész Budapest a lábaink előtt hevert.

Innen elsétáltunk a Szabadság térre, majd a Kossuth téren 
megnéztük a Parlamentet. Az idő sürgetett, így buszra szálltunk, 
indultunk Törökbálintra.

A helyi általános iskola adott helyet az ünnepségnek. Nem-
csák Károly színművész-színigazgató előadása és Zöld Csaba 
színművész dala után következett a díjátadás. Az ország álta-
lános- és középiskoláiból 8 iskola diákjai kaptak jutalmat, 
melyeket Hanesz József, a KLIK elnöke adott át. 

Az ünnepség után állófogadáson megnézhettük egymás mun-
káit, beszélgethettük, ismerkedhettünk és természetesen 
pótolhattuk az elvesztett energiát pizzával, palacsintával.

A hazaúton örömmel és büszkén – bár kicsit már fáradtan – 
nézegettük okleveleinket és különdíjunkat, 50000 forint értékű 
könyvjutalmat.

6.b és 3.b osztály diákjai

Nehéz verseny volt
Kiskunhalas számomra már nemcsak a halasi csipke városa, 

hanem az Országos szövegértési versenynek is otthont adó 
helyszín. A Bibó István Gimnázium magyartanárainak 
munkaközössége szervezi ezt a versenyt, amint megtudtam, 
immár 23. éve. 

A feladatok összeállítói magasra tették a mércét, ezért isko-
lánk 7.-8. osztályos tanulói számára nagy kihívást jelent a verse-
nyen egyáltalán elindulni, hát még a döntőbe jutni! A dózsások 
közül idén másodszor sikerült ezt a magasságot „megugrani” 
kettőnknek is. Csörögi Róbert és én kaptunk meghívót az orszá-
gos döntőbe az iskolai fordulóban elért eredményünk alapján. A 
felkészülést nehezítette a sok délutáni elfoglaltságunk és 
betegség, de mindketten legjobb tudásunk szerint igyekeztünk 
helytállni. 

Bár nem sikerült a mezőny első felében végeznünk, azért az 
eredmény nem is olyan rossz, ha arra gondolok, hogy több száz 
diák közül jutottunk be a legjobb harminc közé. Leendő közép-
iskolás osztálytársaink közül nem sokan mondhatják majd ezt el 
magukról. Mindenesetre kipróbálhattuk magukat olyan helyze-
tekben, amelyekre eddig élesben nem volt alkalmunk: az első 
fordulóban hallott szöveg alapján válaszoltunk kérdésekre, a 
második fordulóban szövegértési, műveltségi és anyanyelvi 
feladatokat oldottunk meg 45 percen keresztül, a harmadik for-
dulóban pedig egy négytagú zsűri előtt kellett ismeretlen szöve-
get felolvasnunk, és a tartalmát visszamondanunk.

A szervezők nagyon figyelmesek voltak; eredményhirdetésig 
különböző programokon vehettünk részt, egész nap ingyen büfé 
várt bennünket, és minden versenyző ajándékcsomagot kapott. 
Az egész rendezvény nagyon jó hangulatban telt.

Tar Ivett
8. osztályos tanuló

Társastánc tanfolyam a Dózsában
Iskolánkban minden év tavaszán elindítjuk a társastánc 

tanfolyamot Bakonyi István táncpedagógus vezetésével.

Decemberben már húsz, táncolni vágyó nyolcadikos tanulónk 
kezdte a 7 tánc (keringő, rumba, cha-cha-cha, foxtrott, tangó, 
csárdás, rocky) alaplépéseit tanulgatni. Március 6-ig - a záró-

vizsgáig - minden héten kétszer találkoztunk, és hol nehezeb-
ben, hol könnyebben, de fokozatosan javultak és szépültek a 
lépések. Ráéreztek a tánc „ízére”, ritmusára.


