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A kirándulásról szóló élményeket a mai napig szívesen
idézem fel a Pecasulis foglalkozásokon, hiszen a gyerekek
csodálatos programon vehettek részt.
Bíró Lajos tanító

Sítábor 2018.
Tamasiné Ács Judit tanárnő már ősszel felhívta ﬁgyelmünket
arra, hogy megint lesz sítábor. Mivel tavaly az alapokat már
megtanultuk, így az idén is belevágtunk a nagy kalandba. A
jelentkezők többsége már tudott síelni, kevesebben voltak azok,
akik csak most ismerkedtek ezzel a sportággal.
Izgatottan indultunk útnak az egyik
januári hideg reggelen. Kora délután érkeztünk a festői széps égű Donova lyba.
Mivel az idő gyönyörű volt, a kipakolás
után azonnal felcsatoltuk a síléceket, és
irány a bemelegítés. Elmondhatom, hogy a tavalyi táborozók közül mindenki hamar
ráérzett a megfelelő mozdulatokra, így kezdődhetettfolytatódhatott a pályákon a
síelés.
A kezdők természetesen
először a kisebb pályákon
próbálkoztak, majd fokozatosan merészkedtek az egyre
nagyobbakra. Nem csak a
síelést kellett megtanulniuk,
hanem a felvonón való közl e k e d é s t i s . A g y a k o rlottabbak már a piros pályán élvezték a száguldást. A
gyerekeken kívül egy-két lelkes szülő is próbálkozott a
síeléssel. Nekik sem ment könnyebben, igazán vicces látványt
nyújtottak kiterülve.
A mozgalmas napokat mozgalmas esték követték. Minden
este volt valamilyen program: séta, bowling, pizzázás,
zenehallgatás vagy csak egyszerűen bandázás. A legnagyobb
izgalmat azonban az éjszakai síelés jelentette! Az élmény, a táj,
a hangulat tényleg felejthetetlen. Arra bíztatok mindenkit, hogy
jövőre is tartson velünk, nem fogja megbánni!
Köszönjük Judit néninek ezt a páratlan lehetőséget. Mivel
Judit néninek sincs nyolc szeme, ezért köszönjük a lelkes, síelő
felnőttek segítségét is.
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és technika órákon, fejben és lélekben egyaránt. Nagyszerű
alkalom ez arra, hogy diákjaink a hétköznapok (nem feltétlenül
szürke) rutinjából kilépve mások bőrébe bújhassanak nemcsak
külsőleg, hanem személyiségükben is: a színpadon állva nagy
gonddal elkészített jelmezükben pár pillanatra ők lehetnek a
Birodalom asztmatikus gondokkal küzdő sötét Sith nagyúra, a
mesék és kislányok fantáziáját betöltő unikornisok, vagy
jégkirálynők.
Őszinte örömünkre a téli hideg merevségét dominókként
döntötték le osztályaink. A táncpárbajok és focimeccsek
drukkhangulatát idéző parádé zsírkréták módjára színezett
mosolyt (avagy smiley-t) nemcsak a party struccok, Hupikék
Törpikék, vagy farsangi szellemek, hanem a közénség arcára is.
Így biztosítva táptalajt a mulatság kertjében arra, hogy a jókedv
szárba szökkenhessék. A rendezvényt a márciusi ifjak is
megtisztelték jelenlétükkel, méltóságteljes
megemlékezésükkel emelve a délután színvonalát. Meg
szeretném említeni végzőseink környezetbe olvadó maskaráit
is, akik a felvételiben megfáradt bulizni vágyó tinédzsereknek
öltöztek és 100%-os átéléssel hozták a kívánt karaktert.
A jelmezesek felvonulása után kezdődtek azok a tartalmas
programok, amelyek oly könnyen beazonosíthatóvá teszik a
Dózsa-farsangot: a gyerekek által saját kezűleg készített
dísze kke l dekorált t ornat eremben kezdetét vette a
zsetonvadászat, amiket játékokkal lehetett összegyűjteni és
ajándékokra beváltani. Az öltözésben elfáradt karneválozók
üdítőkkel csillapíthatták szomjukat, és ﬁnom süteményekből, a
már-már ikonikus farsangi szendvicsekből lakmározhattak.
Ezután a tombolahúzás következett számos értékes és gyönyörű
nyereménnyel. A „kiváló meggyőzőkészség és kereskedői
véna” jutalma egyértelműen a tombolákat árusító diákokat
illeti, akik reklámcégeket megszégyenítő hatékonysággal és
kitartással adták el a nyertes jegyeket. Az estét mint mindig,
most is a disco zárta.
A bevétel (453.000 Ft) egy részét az elvégzett munka
arányában osztja ki a szervező diákönkormányzat, a
fennmaradó összegből pedig iskolánk fejlesztését, programokat
támogatnak.
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DÓZSA FARSANG 2018
Nem titkoltan kedvenc programjaink közé tartozik a farsang
mind diák, szülő és pedagógus részéről: az izgatottsággal
vegyes megmérettetés találkozik az önfeledt bulizás
felszabadultságával. Ez a nyerő kombináció lesz később a
diákévek egyik legkedvesebb emléke, hiszen igazi örömöt
csakis a jól végzett és elismert munka büszkeségében
felszabaduló jókedv jelenthet. Nagy becsben tartjuk évtizedek
alatt folyamatosan csiszolt és tökéletesített rendezvényünket,
mely színes programkínálata mellett az osztályközösségek
formálásában is oroszlánrészt vállal.
Bár a mulatságra február 24-én, szombaton került sor, a
farsangozás már hetekkel korábban elkezdődött osztályfőnöki
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