
A zene iránti vonzalomnak számos formája létezik. Van, aki 
hallgatja, van, aki írja, megint csak mások előadóivá válnak 
egyes zenei daraboknak. Az egyes dallamok tartalmukkal is 
sajátos hatást gyakorolnak hallgatóikra, amit tovább gazda-
gíthat az előadó(k) egyénisége. 

A népdalaink legjobb kifejezői voltak minden időben az egy-
szerű emberek hétköznapi érzéseinek, gondjainak, örömeinek. 
Választékosan megfogalmazott, tömör sorokban egész törté-
netek tárulnak elénk.

Az élet minden meghatározó eseményére születtek szebbnél 
szebb dallamok, melyek átsegítették az embereket az élet leg-
nehezebb pillanatain, de az öröm kifejezésének is legked-
veltebb formája volt.

Napjainkban újra „felfedezésre” kerültek a népdalok, – a 
fiatalabb generációk körében is – gyakran hangszeres kísérettel 
színesítve.

A népzenei hagyományaink őrzését számos kulturális ese-
mény is szolgálja, különböző szintű megmérettetések, a tehet-
ségek megmutatkozását segítő alkalom érhető el a műfajt 

művelők és kedvelők által egyaránt. Ilyen alkalom városunkban 
immár húsz éve a Jászkun Citeratalálkozó, mely egyben a 
KÓTA által szervezett Országos Népzenei Minősítő is. Az 
ország számos szegletéből érkeztek már a kezdetekkor a 
népdalkörök, népzenei együttesek. Az érdeklődés évről évre 
fokozódott rendezvényünk iránt, gyakran a túljelentkezés tette 
kétségessé a megvalósíthatóságot – legalább is egy napon belül.

Sok-sok baráti kapcsolat, neves szakemberek segítő tanácsai, 
az együtt éneklés élménye, arany és ezüst minősítések 
elérésének lehetősége évről évre a Művelődési Központba hívja 
az amatőr népzenei közösségeket, egyéni előadókat.  Idén épp a 
huszadik alkalommal teremtődik meg ennek lehetősége a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, és a Nemzeti 
Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Intézeté-
nek együttműködésével.

Május 21-én 10 órától várjuk a népdalokat kedvelő 
közönséget a jubileumi alkalomra.

	 Szentpéteriné Lévai Mária

„A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan,
 mégsem maradhat kimondatlanul.”
                                                                (V. Hugo)				

London Bridge Angol Nyelvi Verseny
Idén is részt vettek diákjaink a London Bridge Angol Nyelvi 

Tesztversenyen.
Mindenki megírta a házi fordulót, ennek eredménye alapján 

javasoltam néhány tanulónak, hogy nevezzen be a fizetős 
országos versenyre.

Annak volt esélye, aki legalább 60 százalékot ért el. Nem is 
olyan könnyű ezt teljesíteni, mivel csak abban az esetben kap 
valaki pontot, ha minden helyes megoldást megtalál. Viszont 
egy feladatnak lehet 1,2, esetleg 3 jó megoldása is.

Hat tanuló(3 hatodikos és 3 nyolcadikos) írta meg az első 
feladatsort.. Közülük egy diák, a 6.osztályos Incze Zoltán jutott 
be az utolsó fordulóba.

Április 24-én Budapesten, a Műszaki Egyetem Központi 
Épületében rendezték a döntőt. A legjobban teljesítő 147 tanulót 
hívták be az ország különböző tájairól.

A verseny 20 feladatból állt, 1 óra hosszat lehetett dolgozni 
rajta. Zoli, elmondása szerint 15 perc alatt készen lett! Ezzel az 
eredménnyel az országos 2. helyezést érte el.

Könyvet, oklevelet kapott a helyszínen. Itthon pedig sok-sok 

gratulációt és természetesen igazgatói dicséretet.
Büszkék vagyunk rád Zoli!
További sok sikert, szép eredményeket kívánunk!

Kocsis Gáborné

Gyulai Országos Bibliai Történetmondó 
Verseny

Ebben az évben április 22-én került megrendezésre a Gyulai 
Országos Bibliai Történetmondó verseny. Iskolánkból hárman 
indultunk: Bodnár Fruzsina 8.o. Illusztrációval, Somogyi 
Noémi 4.o., Tornyi Barbara 6.o. történetmondással.

A versenyt egy templomi megnyitó ünnepséggel kezdtük. Az 
iskola igazgatója köszöntötte a verseny résztvevőit. A megnyitó 
után elkezdődött a várva várt verseny. Mindenki megpróbálta a 
legjobbat kihozni magából. A sikeres helytállás után izgatottan 
vártuk az eredményt. Közben lehetőség volt arra, hogy kéz-
ügyességünket megmutassuk, illetve megismerjük Gyula váro-
sát. Az eredményhirdetés után kicsit csalódottan indultunk 
haza. Helyezést csak Fruzsina ért el, mi  ugyan nem, de tapasz-
talatokat nyertünk.

Mindenki jól érezte magát, és úgy éreztük, hogy jövőre is 
próbálkozunk. Egy élményekkel gazdag nap volt, melyet 
Piroska néninek is köszönhetünk, hiszen ő segített bennünket a 
felkészülésben. Köszönjük!

Tonyi Barbara

Városi Szavaló verseny
2016.április 12-én rendezték meg a Költészet napját ünneplő 

szavaló versenyt és az ehhez kapcsolódó rajz versenyt.
A versenyt a kunhegyesi Művelődési Házban tartották. 


