
téma a magyar költészetben, mint szeretet, család, természet, 
állatok, így ők is találtak olyan költeményeket, amelyeket nagy 
átéléssel tudtak tolmácsolni. 

A szakmai zsűrinek hosszas fejtörést okozott a sorrend 
kialakítása, hiszen az erős mezőnyben sok színvonalas 
produkciót hallott. Az értékelést és az eredményhirdetést 
minden jelenlévő izgatottan várta. A dózsás diákok sok dobogós 
hellyel büszkélkedhetnek.

A legjobb szavalók egy csoportja

Gorzás Gergő, Szilágyi Eszter, Kocsis Dominika, Földes 
János, Házi Dorka, Szilágyi Lara,

Bagi Bianka, Forgó Vanda

Korcsoport Helyezés	
1-2. osztály II. Szívós Luca	 	

 III. Novák Bianka - Fedák Borbála
 Különdíj: Budai Bella - Kovács Blanka

3-4. osztály II. Szakály Zsolt	
 III. Házi Szilvia- Szabó Larina
 Különdíj: Nagy Péter Donát – Puha Ixion

5-6. osztály I. Házi Dorka	
 II. Szilágyi Lara
 III. Kocsis Dominika – Tóth Zsanett
7-8. osztály II Szilágyi Eszter Virág	 .	
	 III. Gorzás Gergő

Örömmel tapasztaltuk, hogy városunkban milyen sok diák 
szeret verset olvasni és szavalni, s ezeknek a költeményeknek 
szép számú hallgatósága is van. 

Timárné Parázsó Rozália
magyartanár

*   *   *

„Kedvenc versem” – rajzpályázat
A költészet napja alkalmából a városi szavalóversennyel 

egyidejűleg hirdeti meg a Művelődési Központ ezt a 
rajzpályázatot, melyen a verskedvelő, jól rajzoló gyerekek 
bizonyíthatják ügyességüket, tehetségüket. Az idén is sok 
dózsás diák fantáziáját és ceruzáját mozgatta meg a téma. A 
következő eredmények születtek: 

1-2. osztály
I. hely: Gál Ágnes Orsolya	
3-4. osztály
I. hely: Nagy Péter Donát	
II. hely: Varga Dominika	
III. hely: Ördög Kiara	

5-6. osztály
I. hely: Házi Dorka	
II. hely: Gorzás Vivien	
III. hely: Tóth László	
7-8. osztály
I. hely: Szilágyi Ágnes	
II. hely: Szilágyi Eszter	
III. hely: Ördög Patrícia	

Néhányan a legügyesebb rajzolók közül

*   *   *

Végre sikerült!

Már 5. osztályos korunkban megszerettük a történelmet, és 
beneveztünk a MOZAIK Országos Internetes Történelem 
Tanulmányi Versenyre.

Döntő Debrecenben

Akkor még a korcsoportunkban szerény eredményt értünk el, 
de nem adtuk fel! Titkos vágyunk volt, hogy a több száz 
versenyző közül a legjobb 10 közé jussunk. 6. osztályban az 
eredménytáblázaton már jóval előrébb léptünk, de még mindig 
nem volt az igazi. Az idén harmadszor is nekifutottunk. 5 
fordulón keresztül kitartóan oldottuk meg a feladatokat, melyek 
nagyon sok időt igényeltek, hisz mindegyik összetett volt. Majd 
nap mint nap vártuk az értesítést, amely meg is érkezett: 
DÖNTŐ! A téma pedig: Ferenc József. Miután igyekeztünk 
minél alaposabban felkészülni a témából, a döntős feladatsort 
Debrecenben megírtuk. Úgy éreztük annyira könnyű volt, hogy 
ez mindenkinek jól sikerült. Szerencsére nem így történt.


