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program  elnevezésű 
labdarúgó fesztiválo-
kon, ahol szintén sok él-
ménnyel és tapaszta-
lattal gazdagodnak a 
gyerekek.

Remélem, sikerült sok 
olvasót meggyőznöm 
arról, hogy az ovifoci 
kellemes időtöltés, jó 
kikapcsolódás, remek 
lehetőség arra, hogy a 
gyermekek megsze-
ressék a labdarúgást. 
Akinek kétségei lenné-
nek, bizonyítékul az írás 
mellé, íme néhány, a foglalkozásokon készült fotó.

Akinek felkeltette az érdeklődését kis csapatunk, kedvet és 
tehetséget érez gyermekében, bátran látogasson el edzésünkre! 

Bíró Lajos
tanító bácsi

Sítábor 2017.
Tamasiné Ács Judit tanárnő októberben hívta fel figyelmün-

ket a sítáborra. Igaz, hogy a többségnek még soha nem volt síléc 
a lábán, de annyira meggyőző volt Judit néni, hogy belevágtunk 
a kalandba. A Dózsa iskolából nyolc tanuló jelentkezett, közü-
lük csak ketten tudtak síelni, a többiek teljesen kezdők voltak.

Izgatottan indultunk útnak január 29-én reggel. Kora délután 
érkeztünk a festői szépségű Donovalyba. Mivel az idő gyönyörű 
volt, a kipakolás után azonnal felcsatoltuk a síléceket, és 

kezdődhetett a tanulás. Elmondhatom, hogy kisebb – nagyobb 
esések után mindenki ráérzett a síelésre, így már másnap 
mindenki a pályákon síelhetett. Először a kisebb pályákon 
próbálkoztunk, majd az egyre nagyobbakra merészkedtünk. 

Nem csak a síelést kellett megtanulnunk, hanem a felvonón való 
közlekedést is. A gyerekeken kívül egy-két lelkes szülő is 
próbálkozott a síeléssel. Nekik sem ment könnyebben, igazán 
vicces látványt nyújtottak kiterülve. 

A mozgalmas napokat mozgalmas esték követték. Minden 
estére volt program: séta, bowling, pizzázás vagy csak 
egyszerűen bandázás. Az élmény, a táj, a hangulat tényleg 
felejthetetlen. Arra bíztatok mindenkit, hogy jövőre tartson 
velünk, nem fogja megbánni!

Köszönjük Judit néninek ezt a páratlan lehetőséget. Mivel 
Judit néninek sincs nyolc szeme, ezért köszönjük a lelkes, síelő 
felnőttek, Tamasi István és Szabó Miklósné segítségét is.

Varga Viktória
8. a

Kedves nagycsoportos! 
A Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhely Intézménye 
szeretettel várja a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket  

2017. február 16-án, csütörtökön 16 órakor délután  
a Dózsa iskolában kezdődő

ISKOLANYITOGATÓ rendezvényére. 

A foglalkozás témái:

fejlesztő játékok kipróbálása
kézműves foglalkozás 

 Bódisné Kota Erzsébet és Szabóné Nagy Mária 
 tanító nénik


