
Dózsás iskolahívogatónk első foglalkozása
Fontos feladatunk, hogy bemutassuk iskolánkat leendő első-

seinknek. November 29-én kezdtük el programjainkat. 

Mi, negyedikes tanító nénik szerveztük a kezdő iskola-
hívogatót. Először igazgatónő köszöntötte vendégeinket, majd 
zeneiskolás diákjaink bepillantást nyújtottak a zongora-, ill. 
furulyaoktatás életébe. Rövidke koncerttel szórakoztattak 
minket. Ezután végigsétáltunk a folyosókon, megnéztük az 
informatika termet, a tornatermet, a könyvtárat, az ebédlőt… 
Képes prezentáció segítségével illusztráltuk mindennapjainkat, 
szokásainkat. Játszhattak a gyerekek tanulói laptopjainkkal.  
Minden kis ovis gyakorlott mozdulattal, ügyesen használta az 
eszközöket. Nagy érdeklődés kísérte foglalkozásunkat.

Reméljük, megtetszett iskolánk. Találkozzunk 2017 első hó-
napjaiban a legközelebbi foglalkozásunkon, melyre mindenki 
személyes meghívót kap majd a pontos dátummal, témával. 

Bódisné Kota Erzsébet, Gál Ildikó, Szabóné Nagy Mária
tanító nénik

Hangverseny gyerekeknek
2016. november 24-én a kunhegyesi művelődési központ 

nagytermében mutatta be a  Filharmóniai hangversenysorozat
első koncertjét a Szolnoki Szimfonikus Zenekar.

Ezt a rendezvénysorozatot kifejezetten gyermekek számára 
kezdeményezték, mellyel azt a célt szeretnék elérni, hogy a 
felnövekvő nemzedékkel megismertessék és megszerettessék a 
komolyzenét. Repertoárjukat is a gyerekek életkori sajátos-
ságainak megfelelően állították össze. A mai gyerekek számára 
is ismert mesékből (Süsü...; Mézga család; Magyar népmese; 
Tv maci...) játszottak részleteket. Az előadás nagyon interaktív 

volt; a gyerekeket aktív szereplőként végig bevonták a 
hangszerfelismerésen és a közös éneklésen keresztül. Az 
izgalmat az is fokozta, hogy az előadás közben a zenekar által 
interpretált meserészleteket egy grafikusművész a homokba 
rajzolta, és a kivetítő vásznon a mesefigurák rögtön „életre is 
keltek”. Az előadás záróakkordjaként a gyerekek is segített a 
rajzok elkészítésében.

A résztvevők számos új élménnyel gazdagodtak, és bízunk 
benne, hogy a rendezvénysorozat után a komolyzene iránti 
érdeklődésük a jövőben is megmarad.

Kurucz Krisztina
zenepedagógus

Egy nyolcadikos gondolatai
Nem is gondoltam volna, hogy ilyen hamar eljön az 

iskolaválasztás ideje. Úgy tűnik, még csak nem régen lettem 
felső tagozatos.

Szüleim mindig mondták, hogy 
nem az iskolának, hanem magam-
nak tanulok; most értem már igazán, 
mit jelent ez. Mivel néha be-becsú-
szott egy-két négyes a bizonyít-
ványomba, ezért tanév elején elha-
tároztam, hogy nagyon összesze-
dem magam, teljes erőbedobással a 
tanulásra koncentrálok. Jó lenne, ha 
sikerülne felvételt nyernem az első helyen megjelölt 
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