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A március 15-i műsor a mi szemszögünkből…
Iskolánk tanulói ebben a tanévben újra egy szép, ám nehéz
feladat elé lettek állítva: mi készítettük a március 15-i városi
műsort. Ez a munka több szempontból is nagy kihívás volt a

szervezők számára, hiszen ismét kerek évfordulót ünnepeltünk,
mégpedig az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
kitörésének 170. évfordulóját, ezért ehhez méltó, színvonalas
műsorral kívántunk az esemény előtt tisztelegni.
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hozzájárultak azok a tanulók is, akik már felsősként nagy rutinra
tettek szert a különböző városi rendezvényeken, vers- és
prózamondó versenyeken.

A tavaszi időszak mindenki számára nagyon megerőltető
volt, hiszen a műsorban résztvevő diákok közül többen más
tanulmányi vagy sportversenyben is érdekeltek voltak, ez néha
a koncentrációjukon is meglátszott, főleg, hogy a felkészülésre
nagyon intenzív két hét állt rendelkezésre. A műsort övező
érdeklődés és az előadás utáni számos elismerő dicséret végül
bizonyította azt, hogy a leterheltségük mellett a szereplőgárda
tagjai maradéktalanul hozták azt a színvonalat, ami méltó az
iskolánk hagyományaihoz és az ünnephez is.
Molnár Szilvia magyartanár

Arany-busz Kunhegyesen
Színes rajzaival szemet vonzó, a Toldi ismerős jeleneteivel
megfestett autóbusz állt márciusban egy napig a Dózsa iskola
parkolójában, hirdetve: megérkezett a Petőﬁ Irodalmi Múzeum
vándorkiállítása, a 200-as jelű Arany-busz.

Nagy kihívás volt ez a tanulók számára is, mert az előző
tanévben, az 1956-os forradalom 60. évfordulójára adott
nagysikerű műsorunkhoz kellett „felnőniük”,
nem feledve azt a tényt,
hogy az akkor fellépő
diákok nagy része azóta
már középiskolába jár.
Nem könnyítettük meg
a gyerekek dolgát azzal
sem, hogy a forgatókönyv összeállítása
során számos táncos
jelenet volt, így ebben
az 5. és 6. osztályos népi
táncos tanulóinkra hárult nagy „munka”. Ám
elmondható, hogy a
diákok végül megvalósították azt, amit színpadra álmodtam. Persze
ehhez nagymértékben

A Petőﬁ Irodalmi Múzeum Arany János munkássága előtt
tisztelegve, a költő születésének 200. évfordulója alkalmából
rendezte meg a különleges vándorkiállítást, melyet a buszban
megtekinthettünk. A nem mindennapi tömegközlekedési
eszközt ugyan még tavaly állították menetrendbe, de az óriási
érdeklődés miatt csak az idén érkezett el hozzánk.
A jármű már a külsejével is érdeklődést keltett, ugyanis
oldalait a Toldi jeleneteit ábrázoló festmények díszítették. Az
utastérbe lépve versekkel, képekkel és relikviamásolatokkal
találkozhattunk, melyek segítettek a diákoknak megismerni

