
emléklapot kapott, Kovács Blanka 3. helyezést, Fedák Borbála 
pedig 1. helyezést ért el. 

A szervezőknek köszönjük a lehetőséget és a munkájukat; a 
gyerekeknek gratulálunk; a szülőknek köszönet, hogy segítet-
ték a gyerekeknek megtanulni a hosszú verseket.

Szabóné Török Éva
tanító néni

„Együtt szaval a nemzet”
Három éve kezdődött az a program, amely január 22-én a 10 

óra utáni percekben több százezer diákot kapcsolt össze közös 
szavalással; ugyanis a világ valamennyi magyar nyelvű 
általános és középiskolájában . Méltó együtt szavalt a nemzet
emlékezés a Himnusz írójára, s méltó megünneplése a magyar 
kultúra napjának. 

Talán maga Kölcsey Ferenc sem sejtette, hogy ez a műve lesz 
a magyar irodalom legismertebb alkotása és a magyar nép első 
számú nemzeti imádsága. 1844-ben egy pályázatra Erkel 
Ferenc megkomponálta a Himnusz zenéjét, és még ugyanebben 
az évben bemutatták a Nemzeti Színházban. Hivatalos állami 
ünnepségen először 1848. augusztus 20-án szólalt meg.

Mit jelent ma számunkra a Himnusz? Kicsit szomorúan 
hallgatjuk tanévnyitókon, meghatottan dúdoljuk egy-egy városi 
ünnepségen, büszkeségtől dagadó mellel énekeljük, amikor 
magyar sportolók tiszteletére játsszák, és egész vidáman állunk 
vigyázban hangjaira a tanévzárókon. Egy biztos: összekapcsol 
bennünket, magyarokat; és mindig megadjuk számára a 
tiszteletet.

Iskolánk diákjai az idén másodszor vettek részt a közös 
szavaláson. A tornateremben kossuthos és dózsás, elsős és 
nyolcadikos együtt mondott verset; kis közösségünk tagjaiban 
ezek a felemelő pillanatok biztosan erősítették az összetartozás 
érzését.

az Iskolavezetés

„Itt születtem én, ezen a tájon…”
Bodnár Emese tanárnőtől hallottunk erről a pályázatról még a 

tanév kezdetén. A témakör kiválasztása után elkezdtük 
kidolgozni a pályamunkát. Több érdekes feladat közül lehetett 
választani.

Én, Gina a népművészeti hagyományokkal kapcsolatos 
feladatot választottam, mert a csipkeverést nagyon szeretem. 
Ennek a rejtelmeit Kun Zsuzsa nénitől tanultam, aki az 
anyaggyűjtésben is segített. 

Én, Viki a családfakutatás mellett döntöttem, mert számomra 
nagyon izgalmas feladatnak tűnt a rokonaim megismerése. Eb-
ben a nyomozásban sokat segítettek a nagyszüleim és a szüleim.

Beküldés után kb. 3 hét múlva megkaptuk az értesítést: 
mindketten bejutottunk a díjátadóra, amelyet december 4-én a 
Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában tartottak. A 
díjátadó ünnepség a megszokottól kicsit eltérő volt, mert a 
diákok olvastak fel részleteket a pályamunkájukból. A 
felolvasók között volt Varga Viktória, dózsás tanuló is. Mind a 

ketten arany okle-
velet kaptunk.

Nagyon örültünk 
az eredményünk-
nek, és köszönjük a 
felkészítő tanárunk 
munkáját. Remél-
jük, jövőre is meg 
fogják rendezni ezt 
a versenyt.

Berkó Georgina és Varga Viktória
7. a osztályos tanulók

Folytatódik a Bozsik-program
Labdarúgóink 7-13 éves korig képviseltetik magunkat a 

KESE színeiben. Óvodás kortól a serdülő bajnokságig 7 – 9 – 11 
– 13 éves fiúk edzését és versenyeztetését vállaltuk iskolánkban.  

 Az érdekünk közös: részünkről gyermekeink versenyez-
tetése, amire a Bozsik Gyermek Labdarúgó Programnak 
köszönhetően remek lehetőség adódik, az egyesület számára 
pedig a kötelező utánpótlás kérdése megoldott. Ősszel már 9 
fordulót játszottunk, amit általában szombatonként rendeztek 
meg. A helyszín mindig Kunhegyes, hiszen körzetenként ide 
gyűlnek össze a környező település „labdazsonglőrei”. Ha 
valaki egy ilyen torna alkalmával elhalad a városi sportpálya 
mellett, szép látványban van része, hiszen sok kis csillogó 
szemű, mezbe öltözött labdarúgó palántát lát a pályán, 
körülöttük pedig izguló szülőket, nagyszülőket, akik lelkesen 
buzdítják őket. 

Jelenleg a téli teremtornák zajlanak 11 és 13 éves 
korosztályban, de gőzerővel készülünk a tavaszi füves pályás 
folytatásra is.

Tatai Tibor
testnevelőtanár

Óvodások iskolánkban
Február 2-án 16 órakor tartottuk második összejövetelünket a 

leendő 1. osztályosok részére.
Programunkban szerepelt:
 tájékoztató a tankötelezettségről, az iskolaérettségről
 fejlesztő játékok kipróbálása
 kézműves foglalkozás: hóemberek készítése hajtoga-

tással, nyírással, ragasztással színes papírból, krepp papírból.
Nagy lelkesedéssel, ügyesen dolgoztak a gyerekek. 

Köszönjük az érdeklődést, a szép számú részvételt!
Szeretettel várunk mindenkit a következő foglalkozásra 2015 

márciusában ornaterembe, melyre külön meghívót  a t
küldünk. Sportos öltözékben, tornacipővel gyertek!

Végsőné Lukács Edit és Holocsi Hajnalka
tanító nénik


