
részese voltam. Az eredményhirdetésen kiderült, hogy nyertünk 
egy tortát, de sajnos a tombolán nem az én számaimat húzták ki. 
Ez nem is volt baj, hiszen nekem az is nyeremény volt, hogy ott 
lehettem a farsangon.

Tóth Kristóf 4.b.

Wass Albert Országos Vers-és Prózamondó Verseny
A törökszentmiklósi 

Bethlen Gábor Refor-
mátus Általános Iskola 
idén is megrendezte a 
Wass Albert Országos 
Vers- és Prózamondó 
Versenyt. Nagyon örül-
tem, hogy idén is én 
képvise lhet te m az 
iskolánk negyedik év-
folyamát. Versenyzett 
még Rézsó Nóri 6.o., 
Nagy Lilla 5.o. és 
Tárnok  Zalán 2.o. 
Mikor odaértünk az 
ünnepélyes megnyitón 
szépen beszéltek Wass 
Albert életéről, ami 
nagyon tetszett nekem. 

A megnyitó után elérkezett a verseny. Miután mindenki 
elmondta a maga kis versét vagy prózáját szünet következett. Az 
iskola megvendégelt bennünket. Az ünnepélyes eredmény-

hirdetésre szintén a 
templomban került 
sor. Nagy Lilla Hédi 
5.o. különdíjat ka-
pott. Kicsit csaló-
dott voltam, de ez 
az érzés szerte-
foszlott, amikor a 
n a p  z á r á s a ké n t 
együtt elénekeltük a 
magyar és a székely 
himnuszt is.

Fehér Attila 4. b. 
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A barokktól a jazzig
Nem kell megijedni a könnyűzene kedvelőinek sem a komoly 

címtől, melyet az 2. előadása viselt. Olyan „köz-Ifjúsági bérlet 
érthető”, szórakoztató formában mutatták be a ClaXo Ton 
Quartet tagjai a különböző zenei irányzatokat, azok legis-
mertebb vagy kevésbé ismert darabjait, hogy a diákközönség 
minden korcsoportja számára élvezhető, „fogyasztható” volt a 
műsor. 

A már megszokott interaktív, zenészek – közönség kapcsolat 
is nagyon jól működött: a gyerekek aktívan válaszoltak a kérdé-
sekre, és bátran választottak a felkínált zeneszámok közül. A 

moderátor is alaposan felkészült a mai fiatal hallgatóság szo-
kásaiból, végig fenn tudta tartani a gyerekek érdeklődését és 
irányítani figyelmüket; pedig szinte teltház volt a művelődési 
ház nagytermében aznap délelőtt.

A hangversenybérlet februári előadása diákok és felnőttek 
számára egyaránt kellemes zenei csemegét jelentett. Várjuk a 
folytatást! 

A zenepedagógusok

Zöldszívesek a Tisza-tó nyomában
Február 7-én a Dózsa iskolában a Tisza-tó élővilágáról 

hallgathattunk meg egy érdekes előadást, amely madártoll-
felismeréssel folytatódott. A Hortobágyi Nemzeti Park 
igazgatóságától érkezett két előadó, akik a poroszlói vízi túrák 
vezetői is egyben.

Alsó és felső tagozatosok részére külön tartották meg a 
diavetítéssel egybekötött bemutatójukat, amelyen iskolánk 
tanulói közül kb. 80 diák vett részt.


