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Különleges kokárda
Mint minden évben, az idén is megemlékeztünk mi, második 

osztályosok is nemzeti ünnepünkről, március 15-ről. Olvas-
mányokkal, versekkel, dalokkal idéztük fel történelmünk neve-
zetes eseményeit és hőseit. Most is kisétáltunk a honvédek sírjá-
hoz, ahol szavaltunk, énekeltünk az ünnephez méltó módon. 

Az idei ün-
nepi hangula-
to t  a zonba n 
még emlékeze-
tesebbé tette a 
k ü l ö n l e g e s 
k o k á r d á k 

készítése, melyet a Művelődési 
Házból érkező, ügyes kezű asszo-
nyok, nevezetesen Bagi Andrásné 
és Szathmári Józsefné mutatott 
meg nekünk, illetve az összes alsó 
tagozatos kisdiáknak. 

Köszönjük szépen türelmes mun-
kájukat, és ígérjük, hogy viselni is 
fogjuk a különleges kokárdánkat, melyek szalmából és 
nemzetiszínű szalagból készültek. 

A másodikos tanító nénik

Matematikai tehetségprogram iskolánkban
MaTalent  néven indított az Oktatási Hivatal egy matematikai 

tehetségpályázatot.  Negyedikeseink közül tizenöten 
próbálhatták ki a kétfordulós online feladatok megoldását. Az 
első megmérettetés próba volt azért, hogy a szervezők 
megtudják: hogyan „viselkedik” a rendszer, az összeállított 
feladatok közül melyek a legalkalmasabbak a kiválóságok 
kiszűrésére. 

A második fordulóban jött az „igazi verseny”, ahol már a 
diákok egyéni teljesítményét mérték. A versenyzők a 
számításokat papíron végezték, de az eredményeket 
számítógépen kellett rögzíteniük. 20 feladat megoldására - 
hogy számot adjanak tudásukról - 45 perc állt rendelkezésükre. 
Bátran, lelkesen, nagy odafigyeléssel teljesítették a 
követelményeket. 

Kíváncsian várjuk az eredményeket, a program folytatását.
Szabóné Nagy Mária

tanító néni

Társastánc: VOLT, VAN, LESZ!
A Dózsa iskolára ez mind igaz: az idén 28. éve indult a 

társastánc tanfolyam, amely legalább olyan régi, szülők, 
gyerekek által nagyon kedvelt hagyomány, mint a Dózsa-gála.

A 8. osztályosok minden évben nagy érdeklődéssel várják a 
tanfolyamot, melyen Bakonyi István táncpedagógus vezetésével 
hét tánc alapjait tanulják meg. Az idén különösen népes csoport 
alakult ki; 32 diák sajátította el a bécsi keringő, a tangó, a csárdás, 
a  cha-cha-cha, a foxtrott, a rumba és a rock and roll lépéseit, 
illetve az ezzel együtt járó, a táncparketten kötelező − de a civil 
életben sem elvetendő − kulturált viselkedés szabályait.

A záró rendezvényen, március 10-én teltház előtt mutatták be 
tánctudásukat a gyerekek, s sikerült egy emlékezetes, jó 
hangulatú délutánt varázsolniuk a megjelent érdeklődők 
számára. Kezdetben a szülők, hozzátartozók kicsit elfogódottan 
és legalább olyan izgalommal szemlélték csemetéiket, mint 
amennyire ők is izgultak, de a jó zene és az egyre magabiz-
tosabbá váló lépések a lámpalázat hamarosan feloldották mind-
két oldalon.

Természetesen a produkci-
ók értékelése sem maradt el. A 
sok színvonalas, egyéni és pá-
ros teljesítmény láttán az 
egyes kategóriák győztesének 
kihirdetése nem kis fejtörést 
okozott a szakmai zsűri szá-
mára. Végül a következő 
eredmény született:
 a z sű ri  dí já t  Szász 

Fruzsina és Sztojka János 
kapta, 
 különdíjas lett Szilágyi 

Eszter és Fábián Ákos, 
 a közönség pedig a 

legtöbb szavazattal Berkó 
Georginát és Jákó Barnát 
jutalmazta.


