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Nagyon örültünk, hogy a megyéből benevezett 89 csapatból 
ott vagyunk a legjobb 10 között. A 9. helyen végeztünk, aminek 
nagyon örültünk, hiszen mi voltunk a legfiatalabbak ezen a 
megmérettetésen. A  csapat tagjai: Aradszki Barna, Méhecskék
Bakos Kitti, Kónya Zorka és Varga Achilles.

Igyekezni fogunk, hogy a jövő tanévben is ilyen szép 
eredményeket érjünk el.

a 2.a osztály tanulói

„Táncolnék veled!”
Táncolni mindenkinek meg kellene tanulnia! A tánc az ember 

legősibb kifejező eszköze, művészet és szépség, amely minden 
történelmi korban jelen volt. A tánc maga a csoda, egy varázslat, 
hiszen ha bánatosan is érkezel egy táncórára vagy táncestre, 
derűsebben távozol, mintha valamiféle varázsitalt ittál volna.

A Dózsa iskolában már több évtizede éve biztosítjuk a 
nyolcadikosok számára a társastánc-tanulást. Bakonyi István 
táncpedagógus januárban kezdi az oktatást − a gyerekek a 
gyakorlást−, hogy majd márciusban a záróvizsgán gyönyör-
ködhessünk tanítványainkban, mozgáskultúrájuk, ritmus-
érzékük fejlődésében, harmonikus tánclépéseikben. Ekkorra 
hét tánc alapjait sajátítják el a gyerekek: bécsi keringő, tangó, 
csárdás, cha-cha-cha, foxtrott, rock and roll és rumba.

Idén március 8-án volt a vizsgabál hagyomány szerint a mű-
velődési házban. A péntek délutáni meghitt hangulatról gon-
doskodtak a táncoló párok. Jó érzés volt látni a kívül-belül ün-
neplőbe öltözött, elegáns ifjúságot − akik a kamaszkorra egyéb-
ként nem jellemző komolysággal viselkedtek. Jó volt látni, 
ahogy a kezdeti meghatottságot egyre inkább felváltotta a zené-
be, a mozgás örömébe belefeledkezett felszabadultság érzése.

A zsűrinek most sem volt könnyű dolga; amíg döntött, a 
gyerekek gyűjtötték a közönségszavazatokat.

Arra azért volt idejük, hogy a szülőket, pedagógusokat 
felkérjék egy keringőre. Idén a zsűri és a közönség szerint is a 
legjobbak voltak: Házi Dorka és Kocsis Zsombor, Fedor Emma 
és Kovács Sándor.

A többiek egy-egy kabalát kaptak aszerint, melyik táncban 
voltak a legügyesebbek.

Köszönjük a diákoknak ezt a szép délutánt, a szülőknek 
pedig, hogy segítették a munkánkat.

Reméljük, a leendő nyolcadikosok közül jövőre is sokan 
választják a kikapcsolódásnak, a társasági időtöltésnek ezt a 
hasznos és kellemes formáját, melynek során baráti kapcso-
lataik is erősödnek. A tánc segít feloldani a szorongásukat, 
feszültségüket; derűt varázsol a lelkükbe.

Gál Ildikó

Dózsás élmények a tápióbicskei kirándulásról
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nyomait kutatva 

idén 11. alkalommal vettek részt kunhegyesi általános iskolás 
diákok ingyenes jutalomkiránduláson. Az elmúlt években 
felkeresték mindazon helyszínek nagy részét, amelyek 
valamilyen módon kötődnek történelmi múltunk e nevezetes 
eseményéhez és azt alakító személyekhez: pl. Hatvan, Tápió-
bicske, Isaszeg, Cegléd, Monok, Pozsony, Temesvár, Világos, 
Arad… De folytathatnánk a sort olyan falvakkal, városokkal is, 
melyekhez a szabadságharcot megéneklő költők élete kap-
csolódik: Nagyszalonta, Kassa, Nagyvárad…Az idén megint 
Tápióbicske került az érdeklődésünk középpontjába, a helyszín 
ismétlődött, de a gyereksereg változott. 

A kiránduló gyerekek élménybeszámolóiból idézünk:
Kupai Boglárka 8.a osztály:
„Általában nem szeretek múzeumba járni, de a jászberényi 

Jász Múzeum tetszett. Megtekintettük   A szabadságharc gyer-
mekhősei című állandó kiállítást. Itt elmondta az idegenvezető, 
hogy számos 10-14 éves korú gyermek harcolt a szabadságért 
1848-ban. Láthattuk az 1848-49-es szabadságharc csatáinak 
festőjének tartott Than Mór képét a tápióbicskei csatáról.”

Andróczky Beatrix 6.b osztály:
„Számomra legérdekesebb a kiránduláson az volt, hogy 

láthattam a jászberényi Jász Múzeumban a Lehel kürtjét. 
Ismerem a róla szóló mondát, miszerint a 955-ös augsburgi 
csatában Lehel vezér ezzel a kürttel egyetlen csapással megölte 
Konrád német császárt. Élmény volt felvételről meghallgatni a 
kürt hangját.”

Molnár Tamás 6.a osztály:
„A legemlékezetesebb számomra az volt, hogy az 

1849.04.04-én megvívott tápióbicskei győztes csata emlékére 
emelt honvéd emlékműnél szervezett ünnepi műsoron és 
megemlékezésen részt vehettem. Engem ért a megtiszteltetés, 
hogy Apostol Inez refis diáktársammal együtt koszorúzhattam a 
kunhegyesi általános iskolások nevében. Érdekes volt, hogy 
nem mi helyeztük el a koszorúkat az emlékmű talpazatán, 
hanem két hagyományőrző huszár vitte előttünk, mi csak 
lépkedtünk utánuk méltóságteljesen. Felemelő érzés volt.”

Szatmári Dorina 7.b osztály:
„A Vadász csárdában kissé hosszúra nyúlt a háromfogásos 

ebéd elköltése, ezért lekéstük a gyermekek csatáját. Táská-
inkban pedig ott lapultak az alufóliából készített golyóbisok. 
Mindezekért kárpótolt bennünket az „Élő történelemóra” 
hadijáték. A narrátor előre figyelmeztetett bennünket a várható 
fény- és hanghatásokra, mégis összerezzentem, amikor 
megszólalt Gábor Áron rézágyúja.”

Kalmár Zsolt 7.a osztály:
„Még soha nem láttam a Hídi csatához hasonló történelmi 

bemutatót. Közelről megcsodálhattam a magyar lovas 
huszárok, tüzérek ruházatát és fegyverzetét. Mi az osztrák 
csapatok mellett álltunk, akik folyamatosan ágyúzták a 
Nagykáta felől érkező magyarokat. Nagyon szurkoltam, hogy a 
mieink győzzenek, habár tudtam, hogy ők fognak.”

Felejthetetlen élmény volt a gyerekek és kísérőtanáraik 
számára 2019.04.04-e. Köszönjük Lengyel Zoltánné és 
Lengyel Zoltán szponzoroknak.
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