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2017. március 20-án (hétfőn) 16 órakor
szeretettel várunk minden leendő iskolást

és a kedves szülőket az
„ISKOLAHÍVOGATÓ A DÓZSÁBAN”

programsorozatunk vidám, játékos sportdélutánjára!
Gyerekek!

Sportos öltözékben és tornacipőben gyertek a tornaterembe!

A tanító nénik

Foci a Dózsában
„Ha minden mérkőzésnek előítéletek nélkül megyünk neki, 

akkor bravúrokra lehetünk képesek. Minden összecsapás új 
lehetőség mindenkinek, hogy megmutassa valójában mire 
képes.”

Király Gábor

Iskolánkban a labdarúgás a Bozsik Egyesületi Program és a 
Bozsik Iskolai Program keretében folytatódik ebben a tanévben 

is. Az előbbi programban U9-ben, U-11-ben 27 diák focizik 
Tatai Tibor testnevelő tanár vezetésével, az U13-ban, U16-ban a 
7-8. osztályosok közül 24 tanuló rúgja a bőrt hétköznap és 
hétvégén Nánási István edző vezetésével.

A Bozsik Iskolai Programban 11 évesek edzenek szintén Tatai 
Tibor irányításával. Tehát a futball iskolai szinten is vezet a 
népszerűségi listán.

Az U-13
Csapatunk 10 fővel a Bozsik U-13-ban játszik. Ugyanebben a 

csoportban szerepel Tiszafüred, Tiszaszentimre, Fegyvernek és 
Tiszagyenda. Az edzéseken alapozó és játékos gyakorlatokat 
szoktunk végezni. Most fejeztük be a téli teremtornát, amelyen 
változó sikerrel szerepeltünk. Nagyon várjuk már a tavaszt, 
hogy a szabadban játszhassunk, és javíthassunk eddigi 
helyezésünkön.

Véleményünk: bár a futballhoz szükséges néha a szerencse, 
de a szerencséért tenni kell!

Kocsis Zsombor 
A serdülő csapatról…
Minden évben indul egy serdülő csapat, de az utóbbi két 

évben egyre jobb helyezést értünk el a tabellán Nánási István 
tanár úr vezetésével. A javuló eredmények oka, hogy rendsze-
resen és keményen edzünk. 

A csapatunk igen családias hangulatú, tizennyolcan játszunk 
benne, és baráti a kapcsolat közöttünk. Ez nem is lehet másként, 
hiszen a pályán össze kell dolgoznunk, mert egy célért küzdünk. 
Minden meccsen megpróbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból. 
Szerencsések vagyunk, hiszen megvan minden felszerelésünk 
ahhoz, hogy jó edzéseket tartsunk, és jól szerepeljünk.

Reméljük, ebben a szezonban dobogós helyezést érünk el.
Fábián Ákos és Jákó Barna

Elüldöztük a telet!

Mindig arra neveljük a gyerekeket: „Legyetek kreatívak!”. A 
képzelőerő a tanulás, humor az egészség alappillére is egyben. 
A nagy kihívások, nehéz feladatok ösztönzőleg hatnak a 
fantáziára. Jól tudják ezt diákjaink is, akik a félévi 
megmérettetés mellett a felvételivel, különböző versenyekkel 
és megemlékezések szervezésével is nap mint nap komoly 
energiákat mozgósítanak az áhított cél elérésére. Csodálkozunk 
hát, ha farsangkor azt látjuk: a Mozart által felszolgált Mozart-
golyókat majszoló görög istenek a cowboy-okkal és rioi 
papagájokkal kiegészült 101 kiskutyával ropják a retro 
limbóval felturbózott mulatóst egy Frankenstein-Piedone 
génekkel megáldott mennyasszony és csökkentlátású férjura 
esküvőjén? – ez az eszeveszett karneváli látkép csakis azt 
mutathatja: minden rendben van.

A dózsás farsangnak komoly, hosszú évtizedekre visszamenő 
hagyományai vannak: az igazi díjat és elismerést nem a 
kiosztott oklevelek és jutalom sütik jelentik, hanem a saját 
kezűleg készített jelmezekbe fektetett közösségépítő munka és 
ötletelés, valamint a koreográfiák begyakorlása közben szerzett 
vidám pillanatok emlékei. Jól felismerte ezt szülő, diák és 
pedagógus is egyaránt, ezért mindenki nagy erőkkel dolgozott 
azért, hogy a rendezvény idén is hozza a megszokott magas 
színvonalat. Az eredmény ezúttal sem maradt el.


