
Labdarúgás hírek
A szeptemberi csengőszó nem csak a tanulás és az iskola 

kezdetét jelenti nálunk, hanem a Bozsik Labdarúgó Programok 
elindulását is egyben.

Már az első hé-
ten elkezdtük a 
felkészülést, ki-ki 
a saját korosztá-
lyával 7, 9, 11 és 
13 éves korcso-
portban, aki pedig 
„kiöregedett”, az 

az U-16-ban foly-
tathatja tovább. 
Szoros együttmű-
ködés van az isko-
la és a KESE lab-
darúgó szakosztá-
lya között, ők biz-
tosítják a versenyt, 
mi pedig a ver-
senyzők 90%-át.

A mérkőzések Kunhegyesen, Fegyverneken és Karcagon 
kerülnek megrendezésre hétről hétre. Nagyon komoly elvá-
rásoknak kell megfelelnünk, a tornákon az MLSZ küldöttei 
rendszeresen részt vesznek, és figyelik a labdarúgókat, na és a 
lebonyolítást.

Az egyesületi program mellett neveztünk a Bozsik Intéz-
ményi Programba is, ahol olyan diákjaink ölthetnek mezt, és 
focizhatnak, akik az egyesületi programban nem jutnak szerep-
hez. Itt lányokat is nevezünk, akik mellesleg nem is ügyetlenek.

A program által rengeteg új szerhez, sporteszközhöz jutunk, 
ami biztosítja labdarúgóink számára a megfelelő körülménye-
ket. Hétről hétre szemmel látható a gyerekek fejlődése, úgy 
gondolom, hogy az edzések és a rendszeres játék meghozza a 
kívánt eredményt.

„Egy jó focista ott van, ahol a labda. Egy nagyszerű focista ott 
van, ahol a labda lesz!”

HAJRÁ DÓZSA!
Tatai Tibor
testnevelő

TeSzedd!
– Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk 

legnagyobb önkéntes mozgalma, melyet idén immár hetedik 
alkalommal szervezett meg a Földművelésügyi Minisztérium.  

A program támogatja a gyermekek és a fiatalok környezeti 
nevelését, kiváló közösségformáló erő és népszerűsíti az 
önkéntességet. Aki egyszer részt vesz egy ilyen szemétgyűjtési 

akcióban, jobban odafigyel környezete tisztaságára, sokkal 
érzékenyebbé válik a természeti erőforrások megőrzésére. A 

környezetünkre való odafi-
gyelés pedig ma már termé-
szetes elvárásnak számít 
mindannyiunk felé. A sze-
métgyűjtési akció keretében 
szerte az országban „nagy-
takarítottak” a  TeSzedd!
önkéntesei.

Mi, dózsások szeptember 
15 -én  kapcsol ód tunk a 
háromnapos akcióhoz. A 
tanulók megértették, hogy 

fontos számunkra a tiszta 
környezet, és ezért tenni is 
kell. Szorgalmas munká-

jukkal egyúttal jó példát is 
mutattak gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt.

Köszönjük a diákok aktivi-
tását, és csak remélni tudjuk, 
hogy a jövőben egyre keve-
sebb szemétszedő önkéntesre 
lesz szükség.

Zöld Szív Természetvédő Mozgalom
pedagógusai

Kétkeréken a Tisza-tónál
Minden mindennel összefügg; a héten ez is bebizonyosodott 

számunkra. Nem is gondoltuk, hogy a kerékpározás és az 
olvasás között kapcsolat van, pedig így igaz.

Nemrég azzal a kéréssel-kérdéssel keresett meg bennünket a 
városi könyvtár vezetője, Kissné Veres Edit, lenne-e kedvünk 
részt venni egy általa szervezett kerékpártúrán a Tisza-tóhoz. 
Nem sokat gondolkoztunk, vagyunk néhányan pedagógusok, 
akik nem ijedünk meg egy kis biciklizéstől, a gyerekek 
lelkesedésében is bíztunk, így hamar igent mondtunk.

A megbeszélt időpontban aztán nekivágtunk az 5-8. 
osztályosokból álló csapattal, hogy legyőzzük a távolságot és a 
szelet, amely igyekezett megnehezíteni sportteljesítményünket, 
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