
„Ki a legjobb előadó?”
Ezt a kérdést minden év decemberében felteszi a Dózsa 

Diákönkormányzata iskolánk tanulóinak. A verseket kedvelő és 
szívesen szavaló gyerekek pedig évről évre izgatottan készülőd-
nek a versenyre, hogy kiderüljön, abban az évben a saját korcso-
portjában ki tudja leghitelesebben tolmácsolni az általa 
választott költő gondolatait, érzéseit. 

Az idén is nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt diákok, szü-
lők 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: Fedák Borbála
 II. helyezés: Tar József	
	 	III. helyezés: Berkó Liliána

 Fedák Borbála Kovács Blanka

 Házi Dorka Tóth Zsanett

3-4. osztályosok	 	I. helyezés: Kovács Blanka
	 	II. helyezés: Soós Imre
	 	III. helyezés: Szakály Zsolt

5-6. osztályosok	 	I. helyezés: Házi Dorka
	 	II. helyezés: Nagy Péter Donát
	 	III. helyezés: Tóth Petra

7-8. osztályosok	 	I. helyezés: Tóth Zsanett
	 	II. helyezés: Gorzás Gergő
	 	III. helyezés: Berkó Georgina

A DÖK

Adventi kirándulás
December 8-án a Dózsa iskolából egy lelkes, 28 fős csapattal 

elindultunk Budapestre, hogy megnézzük a „híres” karácsonyi 
vásárt a Vörösmarty téren. A hideg időjárás miatt jó melegen 
felöltöztünk, így csodáltuk a csillogó kirakatokat, az ünnepi 
forgatagot. Apró ajándékokat, kürtős kalácsot, meleg teát 
vettünk. Sétálva, beszélgetve, nevetgélve telt el a délelőtt.

Átfázva, kicsit el is fáradva érkeztünk meg kora délután a 
Fővárosi Nagycirkuszba, ahol a  című Dima karácsonya
előadásnak tapsolhattunk. A gyönyörű díszletet, a csillogó 

ruhákat, a káprázatos jelmezeket már magukban is szájtátva 
néztük. Amikor pedig az artistaszámok, az állatszámok, a 
bohócok színre léptek… és a zárókép a tűzijátékkal! Tele 
élménnyel, jókedvűen indultunk haza a díszvilágításában 
pompázó Andrássy utat érintve.

A késői érkezésre és a feldobódott hangulatra csak az vetett 
egy kis árnyékot, hogy másnap reggel iskolába kellett menni, 
hiszen péntek következett…
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