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Dózsás hírek
A „Mi Hortobágyunk”
Idén két csapat nevezett a Dózsa iskolából a „Mi Hortobágyunk” nevû háromfordulós vetélkedõre. A lányok
csapatát Szegediné Horváth Magdolna tanárnõ, a fiúkét
Papp Bernadett tanárnõ készítette fel a több mint három
hónapon át tartó versengésre. Csapattagok: Hortobágyi
lányok – Szilágyi Ágnes, Péter Emese, Kovács Lívia;
Hortobágyi csikós legények – Péter Patrik, Czövek
Levente, Kiss István.

A természettel kapcsolatos kérdéseken túl sok feladat
volt néprajzi jellegû, de leginkább a „kreatív” feladatok
jelentettek kihívást az elsõ három forduló során: színdarabot kellett írni, illetve társasjátékot készíteni. Sokat küzdöttünk délutánonként, de megérte, mert igen szép pontszámokat kaptunk egy-egy beküldött feladatsor után. Ennek eredményeképpen, e-mailben jött a „hír”, hogy a Hortobágyi lányok a harmadik, a Hortobágyi csikós legények
pedig a negyedik helyen jutottak (volna) be a döntõbe.
Azért „volna”, mert figyelmen kívül hagytunk egy apróságot: egy iskolából csak egy csapat versenghet a végsõ
megmérettetésen. A szervezõk azonban szeretettel várták
a fiúkat is: versenyezni ugyan nem szállhattak be, de a
kísérõ rendezvényeken, programokon részt vehettek.
Május 30-án, kissé borongós reggelen elindult a két
csapat a Hortobágyra. Az eredeti helyszíntõl eltérõen nem
a Hortobágyi Halastavaknál, hanem a Látogatóközpont-

ban nyitották meg a rendezvényt, alakították ki a helyszíneket. Itt a két dózsás csapat elbúcsúzott egymástól – a
lányok kissé megszeppenve vágtak neki az állomásoknak:
egyik helyen madárfelismerés volt a feladat, a másikon
csikós viseletét kellett pontosan ismerni, de kvíz kérdések
és tesztfeladatok, illetve népi játékok is vártak rájuk. A
fiúk mindeközben a központban sétáltak, a Madárkórházban tettek látogatást, megszámolták a Hortobágyi Kilenclyukú híd aljánál a lyukakat (valóban kilenc van… J
), az
összes múzeumot végigcsodálták, sokat emlegették a
lányokat, szurkoltak nagyon!
Ebédidõben újra összetalálkoztunk, a finom hortobágyi
slambuc mellett élménybeszámolót tartottak egymásnak a
tanulók.
Az ebéd után végre elérkezett az eredményhirdetés. Bár
lányaink dobogós helyezést nem értek el, értékes és szép
ajándékokkal lettek gazdagabbak: pendrive-ot, pólót,
bögrét és sok más apróságot kaptak jutalmul. Az elsõ
három helyezett csapat tagjai nagyon értékes ajándékokat
kaptak: fényképezõgépet, táblagépet, ill. mobiltelefont.
Ezúton biztatunk minden leendõ hatodikost, hogy vágjanak bele ebbe a vetélkedõbe, hisz megéri!!!
Az izgalmas eredményhirdetés után volt még egy
érdekes program: a szervezõk Pusztatúrára invitáltak
minden résztvevõt, ahol már felszabadultan, izgalmak
nélkül vettek részt a csapatok.
Hortobágyi lányok, Hortobágyi csikós legények
6.o. csapatai
* * *

Atlétikai emlékverseny
Május 21-én és 22-én került megrendezésre a Sípos József
Atlétikai Emlékverseny Tiszagyendán.
A két nap alatt minden korosztályban összemérték erejüket öt
iskola kiválasztott diákjai. 21-én az alsó tagozatosak, 22-én
pedig a felsõ tagozatosak vetélkedtek a klasszikus
versenyszámban: rövid távfutás, kislabda hajítás, távolugrás,
magasugrás, hosszútávfutás.

Az atlétikai versenynek van egy „filingje”: akárhová nézel,
mindenhol verseny, és mindenhol más. Az egyik fiú éppen
kislabdát hajít, a másik lány távolt ugrik, az ötödikes sprintel, a
nyolcadikos magasat ugrik.

