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iskolánk 40 fős 
csoportja izgulta 
végig, sőt, volt 
olyan gyerek is, 
aki maga is részt 
vett az előadás-
ban, mikor is a 
bohócok kihívták 
a porondra, hogy 
ott nagy nevetések 
közepette, pénzt 
varázsoljanak ki 
belőle. 

A műsor után az élményektől, a színek és hangok kaval-
kádjától még egy kissé zsongó fejjel, de kihasználva a tavaszias 
időjárást, jutott még lehetőség egy sétára is a Városligetben, 
valamint fényképeket készítettünk a Hősök terén is. 

Meggyőződhettünk róla, hogy a cirkuszművészet nem csak 
egy szórakoztató műfaj, hanem egy olyan előadóművészeti ág, 
amely oktatási-nevelési feladatokat is el tud látni. Hatni tud, 
érzéseket és gondolatokat képes kiváltani a gyerekekből is, 
hiszen másnapi beszélgetéseink során ők is elismerően 
nyilatkoztak a művészeknek az emberi teljesítőképességét 
feszegető látványos és izgalmas produkcióiról, melyek a kitartó 
munka, a hivatástudat gyönyörű példái voltak számunkra.

Molnár Szilvia osztályfőnök

ISKOLAHÍVOGATÓ
Februárban a harmadik iskolahívogatónkra került sor a Dózsa 

Iskolában. A termet megtöltötték a leendő iskolások és szüleik. 
Ki megilletődve, ki az édesanyja vagy édesapja kezét szorítva 
ült be az iskolapadba. Volt, aki bátran kérdezett, olyan is, aki 
félénkebb, csendesebb volt. A kicsiken látszott az izgalom, a 
kíváncsiság. 

Meghallgattuk Kovácsné 
Lázár Elvira igazgatónő 
beszámolóját az iskolában 
folyó munkáról, az elért 
eredményekről. Ezt követően 
Végsőné Lukács Edit tanító 
néni foglalkozott a gyerekek-
kel. Az óra első részében 

ma temat i kafog lal kozás t 
tartottak a farsang és a tavasz-
várás jegyében. A kicsik 
nagyon ügyesek, figyelmesek 
voltak, tetszett nekik az 
interaktív tábla. Számoltak, 
formákat ismertek fel. Kaptak 
feladatlapokat is, melyeket a 
táblán lévő képek segítsé-

gével és Edit néni útmutatása alapján meg is tudtak oldani. 
Felszabadultan dolgoztak, örültek a sikereknek. 

Az agytorna után az izmaikat is megmozgatták a gyerekek. 
Vidáman ugrabugráltak, természetesen még számoltak is torna 
közben!  A foglalkozás második felében farsangi fejpántok 
készültek. A ragasztásban már a szülők is segítettek, akik addig 

is nagy lelki támaszt nyújtottak a kicsiknek biztatásukkal, 
bátorító mosolyukkal. 

Jó hangulatban, vidáman telt el a délután. Szeretnénk, ha az 
utolsó hívogatóra is legalább ennyien lennének kíváncsiak. 
Ekkor már a sporté lesz a főszerep. A végső cél pedig az, hogy 
iskolásként köszönthessük majd szeptemberben a mostani kis 
óvodásokat. 

Koszta Béláné pedagógus

DÓZSA-FARSANG 2020
Ami nem romlik el, azt nem kell megjavítani. Manapság a 

szinte az élet minden területén már csak a változás állandó: 
hetente lehet hallani egy új módosításról, szemléletváltásról. 
Prioritások pattognak pingponglabdaként egyik végletből a 
másikba – ebben a folyton áramló közegben még inkább fel-
értékelődnek a generációkról generációkra szálló hagyományok, 
melyek biztos pontot jelentve útjelzőként funkcionálnak. Hogyha 
Dózsa Iskola, akkor pedig Farsang! A rendezvény, ahol az 
egykori  gyermekei ma emotikonokként Dr Bubó és Son Goku
táncolnak a  slágereire, majd jóízűen elfogyasztják A TikTok
Farsangi Szendvicset. Eközben tombolajegyeiket izgatottan 
szorongatva abban reménykednek, hogy Marcsi néni legkö-
zelebb őket szólítja nyereményükért a színpadra… Ismerős 
emlékek, ugye?

Szerencsére nem kellett négy évet várni rá, csupán a 
konstellációk hozták úgy, hogy 2020. február 29-én ismét 
farsangi maskarát öltött a Dózsa Iskola diáksága… és néhány 
egyéb entitás. Természetesen az előjelek már jóval hamarabb 
nyilvánvalók voltak. A technika órák termelésfokozása mintegy 
megkétszerezte az iskolai GDP-t. A folyosókat betöltötte a zene. 
A tanári szoba hipermarketté alakult. Kunhegyes kiütötte a Times 
Square-t az egy négyzetméterre jutó hirdetések mezőnyében. Az 
osztályfőnökök paranormális tevékenységeket produkáltak 
(mármint a szokásosnál is jobban). A gyerekek pedig majd-
hogynem 30 kredites továbbképzéseket indítottak a KRÉTA-
rendszerben házalóügynök kategóriában, hiszen igazi profikként 
adták el a tombolajegyeket. Mindenki tudta jól: nem a tél közeleg, 
hanem a farsang. 

Bár arculatformáló, régóta nagy becsben tartott büszkeségünk-
nek tekintjük karneváli mulatságunkat, sose hittük volna, hogy 
gyökerei az ókori Hellászhoz nyúlnak vissza, ugyanis mint 
kiderült, leginkább az eposzok mintájára lehetne jellemezni:

1. – segélykérés: Esetünkben az eposz kb. 99%-át Invokáció 
teszi ki.

2.  – rögtön a dolgok közepébe: 14:00-kor egyből In medias res
kezdetét vette a felvonulás.

3.  – seregszemle: Kiselsőseinknek almuk sem Enumeráció fog
volt, milyen lalkozást nak ki ni. Össze lalva, fog fog fog fog
ki ásolhatatlan akká és tündérekké ta össze őket fog fog fog fog
Hajni néni, kissé el ult orvosuk, akik meg adták, hogy fog fog fog
fel ták a mosás almát. A másodikosok szerelemvonatára fog fog fog
még Lali bácsi is retúrjegyet váltott, bár a közönség is oda-vissza 


