
saját korcsoportjában ki tudja a leghitelesebben tolmácsolni az 
általa választott költő gondolatait, érzéseit. 

Az idén is nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt diákok, 
szülők és pedagógusok részéről egyaránt. Öröm volt látni, 
hallani a jól felkészült szereplőket, akik mindent megtettek, 
hogy a közönség és a zsűri tetszését elnyerjék. A jutalom – az 
elismerő taps, a dicsérő kritika, az oklevél, értékes könyv, 
csokoládé – nem is maradt el.

A legnagyobb jutalmat azonban a közönség kapta: lelkét 
ünneplőbe öltöztette ez a délután. 

A szoros versenyben a következő eredmények születtek: 
1-2. osztályosok  I. helyezés: Nagy Dóra Anna
  II. helyezés: Szívós Luca Fanni
  III. helyezés: Berkó Liliána
3-4. osztályosok  I. helyezés: Nagy Péter Donát
  II. helyezés: Szabó Larina
  III. helyezés: Csörgő Zoé Sára
5-6. osztályosok  I. helyezés: Tóth Zsanett
  II. helyezés: Szilágyi Lara
  III. helyezés: Házi Dorka
7 - 8 . osztályosok  I. helyezés:Szilágyi Eszter

  II. helyezés: Gorzás Gergő
III. helyezés: Bagi Bianka 

a DÖK

A rendezvényen Szász Fruzsina,
a DÖK titkára konferált

Megint együtt a rénszarvasoknál
„Karácsony ünnepén mindenhol gyertya ég,
Békesség jelképe, a gyertyaláng…” – énekli Halász Judit egy 

csodaszép dalban. 
A kis táncosainkkal mi is gyertyás műsorral készültünk a 

szokásos szereplésre a rénszarvas szánnál. December 14-én, 
hétfőn a dózsások adtak műsort a város lakóinak. A nép-
táncosokon kívül – akik a fent említett gyertyás formációt adták 
elő – felléptek még a zeneiskolásaink is Zsámboki Árpád tanár 
úr vezetésével. Gyönyörűen zengett a furulyások előadásában 
az ismert dalokból összeállított műsor. Az iskolai szavaló-
verseny legjobbjai pedig elmondták a télről, a karácsonyról 
szóló versüket: Bíró Balázs, Kónya Gréta, Nagy Dóra, Berkó 
Liliána, Szívós Luca Fanni. A versek, zene, tánc után minden 
jelenlévő családtagot, nézőt meghívtunk a táncházba. Jó volt 
együtt táncolni a szülőkkel, a nagymamákkal. Nekem évek óta e 

műsor után kezdődik a karácsony a szívemben. 

Jó lenne még egy párszor ott állni, táncolni a gyerekekkel a 
gyönyörűen kivilágított téren.

Gratulálok tanulóinknak a színvonalas produkciókért, és 
köszönöm a felnőtteknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték 
iskolánk műsorát. 

Találkozzunk jövőre Önökkel, Veletek ugyanitt!
Gál Ildikó tanító

Kreatív karácsony
A karácsonyi készülődés nagyon fontos, hiszen mindenkinek 

rá kell hangolódnia az ünnepre.  Az ünnep előtt talán az egyik 
legjobb mulatság a közös mézeskalácssütés; a gyúrásban, 
formázásban, díszítésben a gyerekek fáradhatatlanok. 
Ugyanilyen lelkesek a sajátkezű ajándékok készítésében is, 
legyen az szegfűszegekkel díszített narancs vagy só-liszt 
gyurmából készült, utólag kifestett karácsonyfadísz vagy 
bármilyen kis dekoráció.


