
Másodikosok a Szigligeti Színházban
Süsü, a sárkány

2017. január 26-án 40 gyerekkel indultunk egy kis időuta-
zásra. Az időjárás is kedvezett nekünk, még a nap is kisütött. 
Izgatottan várták a gyerekek, hogy megérkezzünk a színházba. 
A várakozás kicsit nehezükre esett, de megérte, mert a zenés 
mesejáték nagyon jó szórakozást nyújtott még nekünk, fel-
nőtteknek is. 

Süsü története generációk kedvence ma is. A csetlő-botló, 
bumfordi sárkány szerethetősége éppen esendőségében rejlik. 
Egyszerűségével a legfontosabb dologra tanít minket: ne 
ítéljünk elhamarkodottan, nyitottan, szeretettel közeledjünk 
egymáshoz!

A színészek játéka, az ötlétesség, a látványos díszletek 
elvarázsoltak bennünket. Ez a régi mese új köntösben jelent 
meg, a mai gyerekekhez szólt. 

Nagyon jól szórakoztunk.
A tanító nénik
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A  téli kép  rajzpályázata 
A Kunhegyesi Református Általános Iskola és Óvoda 

megrendezte az iskolai téli kép rajzpályázatát, amelyen 
szívesen  részt vettem.

Három hetet kaptunk a rajzok elkészítésére, a leadási határidő 
időpontja a téli szünet után volt. Borcsi néninek kellett odaadni 
az alkotásokat. Egy hét múlva volt eredményhirdetés. Hétfőn 
reggel Kálmán bácsi megtartotta az áhítatot, azután Ibolya néni 
kihirdette, hogy ki milyen eredményt ért el. Mindenki örült az 

elért helyezésének. A díjazottak oklevelet és csokit kaptak. 
Rézsó Róbert

4.o
Röpiznek a refisek

A szegedi Gyík Utcai Sportiskola meghívott bennünket a IV. 
Titkos Lajos emlékversenyre 2017. január 22-ére. Az utat külön 
autóbusszal tettük meg, tele várakozással. Az első mérkőzé-
sünket a szolnoki Fiumei Sportiskola ellen játszottuk, amit 
megnyertünk. A többi meccs közül a legnehezebb a szegedi 
RSE ellen vívtunk, de ezt is megnyertük. Minden mérkőzésen 
nyertünk így a csapat neve felkerült a Vándor Kupára. Hazafelé 
megálltunk sütizni, ezt kaptuk „Edző bától”. Lovász Bence 
öröme volt a legnagyobb, mert Ő hozhatta haza a csapat legjobb 
játékosa címet.

Február 5-én Gyöngyösre utaztunk Vollé – 2020 Röpsuli 
Versenyre. Az autóbuszon míg Gyöngyösig értünk vicc mesé-
léssel telt el az idő. Sajnos úgy kezdtünk, hogy nem tudtunk 
bemelegíteni, mert későn értünk oda. Ennek ellenére, – mert 
egy-egy csapatban 5 – 5 fő lehetett így két csapatként röpiztünk 
– elhoztuk az I. és a III. helyezést.

Köszönjük Bodó István edzőnknek a felkészítést!
A csapat tagja:
Ardai Attila, Bezsella András, Kolozsvári Milán, Lovász 

Bence, Juhász Sándor, Molnár Balázs, Nagy Lajos Dávid, Pál 
Mihály, Papp Ákos, Rézsó  Nóra.


