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versével indulok, aminek az a címe, hogy Gyermekjáték. 
Miután elmondta mindenki a maga versét, prózáját, következett 
egy kis szünet, amikor a zsűri sokáig tanakodott. Végül 
megszületett az eredmény. Megkaptam Csikós Sándor zsűri 
elnök különdíját. Köszönöm szépen a felkészítést Bea néninek.

A versenyen részt vett még iskolánkból Budai Bella 3. 
osztályos tanuló, aki szintén szépen adta elő versét. Felkészítő 
tanára: Kunné Pádár Gyöngyi.

A verseny végén hazaértünk és megosztottam ezt a csodás hírt 
a családommal.

Fehér Attila 4./b osztály
Városi szavalóverseny

Ha József Attila nevét halljuk sokunknak április 11., a 
költészet napja jut eszünkbe.

Minden évben ezen a napon az Ilosvai Varga István 
Művelődési Központ megrendezi városi szavalóversenyét, 
melyre Kunhegyes általános- és középiskolás diákjai 
jelentkezhetnek. Iskolánkból idén is szép számmal vettek részt 

alsós és felsős diákok. Számukra Arany János és Petőfi Sándor 
műveit ajánlották a szervezők. A megmérettetésre hetekig 
készültek a diákok a tanárokkal. A következő eredményekre 
lehetünk büszkék:

Az első korcsoportban Tárnok Zalán 2. osztályos tanuló 2. 
helyezést ért el.

Felkészítője: Gorzásné Nagy Judit

A második korcsoportban az első helyet nyerte el Fehér Attila 
4. osztályos diák, Rézsó Róbert 4. osztályos tanuló pedig a 
harmadik helyezést kapta.

Felkészítőjük: Tárnokné Szilágyi Beáta
A harmadik korcsoportban első helyezett lett Rézsó Nóra 6. 

osztályos tanuló.
Felkészítője: Nagyné Smányi Hedvig
Szépen szerepelt még Rózsa Boglárka 1. osztály, Tóta Jázmin 

2. osztály, Farkas Anikó, Kolláth Imre 3. osztály, Szegedi 
Sarolta 5. osztály, Miczi Viktória 6. osztály.

Nagyné Smányi Hedvig

Házi olvasmány kicsit másként…
A házi olvasmányok végigolvasása nem tartozik a diákok 

kedvelt elfoglaltságai közé, így  is feladja a A kőszívű ember fiai
leckét még az olvasni jól tudó és szerető gyerekeknek is. Főleg, 
ha az a gyermek egy tizenhárom éves kamasz, akit rendkívül 
nehéz kiszakítani a maga irányította virtuális világból, és 
passzív olvasóként visszavinni a XIX. századi történelmi 
események helyszíneire, szereplői közé. 

Ezért is tartjuk nagyon jó ötletnek tanárok és diákok egyaránt, 
hogy a Szigligeti Színház műsorára tűzte a regényből készült 

színművet. A péntek 
délutáni előadás iránt 
több mint negyven 7-
8. osztályos érdek-
lődött, akik nem kis 
várakozással néztek 
a z  e l ő t t ü k  á l l ó 
program elé. 

A színpadon zajló 
események: a for-
radalom jelenetei, a 
tánccal tarkított ka-
tonaélet és csata-
jelenetek bemuta-
tása, az arisztokrá-
cia estélyeibe, társa-
sági szokásaiba való 

bepillantás, monológok és párbeszédek, a korhű öltözetek, a 
látványos színpadi technika lekötötte a gyerekek figyelmét; 
szinte szemrebbenés nélkül követték a jeleneteket. 

Különösen nagy erénye volt a feldolgozásnak, hogy úgy 
emelte ki a fordulatos, több szálon futó cselekmény lényegét, 
hogy a „lényeg” valóban benne maradt: a humor, a dráma, a 
vívódás család és haza között, az önfeláldozás, hűség, szeretet, 
szerelem, gyűlölet, bosszú… az érzelmek széles skáláját 
átélhettük mi, nézők. 

A gyerekek értékelték a nagyszerű színészi teljesítményeket, 
nagy ovációval és tapssal 
jutalmazták a szereplőket, 
főleg kedvenceiket.

Úgy tűnt, a darab segí-
tett a regény értelmezé-
sében, közelebb hozta a 
mai ifjúsághoz elődeink 
letűnt világát, és abban is 
reménykedünk – remél-
jük, nem alaptalanul −, 
hogy velük is gyarapodni 
fog a színházlátogatók 
tábora.

Timárné Parázsó Rozália
magyartanár


