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emberi volt. A művész kunhegyesi kötődését mutatja, hogy a 
református templomot több változatban rajzolta meg, 
mindegyiket szinte egyetlen lendületes vonallal.

A figyelmünket nagyon megragadta a teremtés történetét 
bemutató hét festmény, amelyek finom színekkel és egyszerű 
vonalakkal ábrázolják a Bibliából ismert történetet. Kedvet 
kaptunk, hogy rajz órán mi is megpróbáljunk hasonló stílusban 
rajzolni. Reméljük, sikerülni fog.

a 7. a osztályos tanulók

Testnevelés a strandon
Iskolánk Tiszagyendai Tagintézménye részt vesz a TÁMOP 

3.1.4. B-13/1-2013-0001 számú „  Köznevelés az iskolában”
című, EU támogatásból megvalósuló, kiemelt projekt egyik 
moduljában, az intézményfejlesztési modulban. Ennek 
köszönhetően a mi diákjaink is több ingyenes lehetőséget kaptak 

különböző szabadidős programokban való részvételre; 30 db 
belépőt a Tisza-tavi Ökocentrumba, 30 db belépőt a Fővárosi 
Állat- és Növénykertbe és 200 db belépőt helyi strandra. A 
budapesti programot a másodikosok, a poroszlóit a 

negyedikesek, a strandolási lehetőség egy részét a napközis tábor 
résztvevői használták ki még az elmúlt tanévben. A megmaradt 
belépőkkel szintén a kicsik folytatták a fürdőzést az új tanév első 
napjaiban, így aztán vidáman kezdődött számukra az iskola.

a 4. osztályos tanító nénik

„Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom, 
kezdődik az iskola,
csak aszondom.
Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem könnyű a tanulás,
csak aszondom…”	

(Weöres Sándor)

Sok diák gondolja most ugyanezt, 
m i u t á n  s z e p t e m b e r  e l s e j é n 

becsöngettek az első órára. Bizonyára vegyes érzésekkel 
fogadták ezt a napot; kicsit (vagy inkább nagyon?) sajnálják az 
elröppent vakációt, de talán már ott van bennük a tenni akarás 
vágya és a kíváncsiság; milyen feladatok várnak ránk az új 
tanévben?

Természetesen még a kis elsősökben a legnagyobb az 
érdeklődés, akik a tanévnyitó ünnepségünkön az óvó nénik 
munkájának köszönhetően ügyesen bemutatkoztak, s leendő 
iskolásokhoz méltóan állták a sarat. Azóta már megismerkedtek 
a tanító nénikkel, az osztályteremmel, az iskolaudvarral, s 
lassan, fokozatosan kezdenek beilleszkedni az új közösségbe is. 
Tudjuk, nem lesz könnyű dolguk, de a tanító nénik lelkesedése, 
türelme és szeretete segít nekik az akadályok leküzdésében, és 
sok sikerélményhez juttatja őket. A kínai mondást kicsit 
átalakítva: a tudás kapuját kitárják, . s segítenek rajta bemenni

Iskolánkban szeptember első napjaiban 43 elsős kisdiák 
lépett be ezen a képzeletbeli kapun. Nekik és a többi 
tanulónknak is szorgalmas munkálkodást, örömteli és 
eredményes tanulást kívánunk. 

Timárné Parázsó Rozália

A Művelődési Központ induló tevékenységei:
Szeptembertől péntekenként szakköri keretekben folytató-

dik városunkban a néptánc oktatás. A foglalkozások a Műve-
lődési Központban Árvai Zsigmond néptánc pedagógus 
szakmai vezetésével folynak. A szakkör díja 1600 Ft/ hó.
A mazsorett csoport megkezdte foglalkozásait. Keddenként 

14 órától a nagycsoport, 15 órától pedig a kisebbek 
foglalkozása zajlik Fehér Judit középiskolai tanár 
vezetésével. A csoportba várjuk az újabb érdeklődők 
jelentkezését. A foglalkozás éves díja 7000 Ft, mely két 
részletben térítendő.
Szeptember 16-án szerdán 15 órától kezdi meg 

foglalkozásait a Foltvarró kör. Várjuk a hímzést, 
csipkeverést, foltvarrást és más kézműves technikákat 
művelőket és tanulni vágyókat egyaránt.
Októbertől induló foglalkozásaink : rajz szakkör, design kör, 

citera kör, szövés- melyekre várjuk az érdeklődők 
jelentkezését.


