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„Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen értékű kincsekkel teli 
bányát. Egyedül csakis a nevelés képes arra, hogy feltáruljanak a kincsei, s 

hogy azok az emberiség javára váljanak.” 
 
 

(Baháolláh) 



Március Témahét a 3.b osztályban 
 

A 3.b osztály a húsvéttal ismerkedett meg 

közelebbről. Témahét keretében, érdekes feladatokon 

keresztül szereztek új ismereteket e fontos egyházi 

ünnepünkről. „A hierarchikus munkamegosztás 

helyett a kooperativitás, az együttműködés kerül 

középpontba. Kitűzött feladatainkat a változatos 

tevékenységek biztosítása mellett jó hangulatban 

sikerült megvalósítani. Minden nap nagy élményt 

jelentett a gyermekek számára, melyre a következő 

tanévben építeni tudunk.” (Polyákné Zsivkó Marianna 

– osztályfőnök) 

Olvasás: tojásfestési és locsolási szokások 

Fogalmazás: interjú a plébánossal a húsvéti ünnepkörről 

Környezetismeret: húsvéti ételek- vitaminsaláta készítése 

Ének: Tavaszi dalcsokor 

Horvát: Blagdani –USKRSI 
Atlétika 

 

Márciusban rendezték meg Szekszárdon Wallacher Ákos emlékére a 

fedett pályás atlétikai versenyt 2.-3.-4. osztályosoknak. Helyből távolugrás, 

50 m gát futás és 4x100m futás szerepelt a kiírásban.  

Tanulóink szép eredményeket értek el: 

Váltóban: Kiss Zsolt 4.a, Varga Zoltán 4.b, Varga István 4.b, Szegedi 

Árpád 3.a  bronzérmes 

Gátfutásban: Varga István 4.b aranyérmes, Fonyódi Sára 3.b ezüstérmes  

Távolugrásban: Varga István 4.b bronzérmes, Dobos Dorka 3.a 

bronzérmes  
 

Szintén márciusban rendezték a Boros Dezsőről elnevezett verseny 

utolsó fordulóját Bonyhádon. Ezúttal az ország minden részéről érkeztek 

versenyzők, de dusnoki atlétáink ismét kitettek magukért, számos érmet és 

helyezést szereztek. A 12 fős csapat legjobb eredményei: 

60 m futás:  Kiss Zsófia  6.a ezüstérmes 

 Varga István 3.b bronzérmes Felkészítő tanár: 

60 m gát: Nagy László  4.a bronzérmes Szegedi Gábor 

300 m futás:  Varga István  3.b ezüstérmes 

Magasugrás:  Nagy László 4.a bronzérmes 

 



Magasugró verseny  Szervező: Szegedi Gábor  
 

Tanulóink április 11-én mérhették össze magasugró tehetségüket. Nagy volt a 

küzdelem, többen szereztek sérüléseket, mindenki derekasan helyt állt. Az eredmények 

a következőképpen alakultak: 
 

 
 

2004 – 2005-as születésűek: 

 
 

lányok: fiúk: 
 

Kelcz Lilla 3.b 90 cm I. hely Szegedi Árpád 3.a 95 cm 

Deutsch Jázmin 2.a 85 cm II. hely Bolvári Imre 2.a 80 cm 

Antal Ágnes 3.a 85 cm III. hely Mondovics Dávid 2.a 75 cm 
 

 

 

2002 – 2003-as születésűek: 

 
 

lányok: fiúk: 
 

Juhász Nóra 3.b 105 cm I. hely Nagy László 4.a 110 cm 

Dobos Dorka 3.a 90 cm II. hely Pécsi Patrik 4.a 105 cm 

Csorba Etelka 4.a 90 cm III. hely Hodován Tibor 3.b 100 cm 
 

2000 – 2001-es születésűek: 

 
 

lányok: fiúk: 
 

Kiss Zsófia 6.a 115 cm I. hely Pécsy Endre 6.a 125 cm 

Hodován Klára 5.a 105 cm II. hely Kiss István 6.a 110 cm 

Miskei Hajnalka 5.a 100 cm III. hely Sipos Tamás 6.a 110 cm 
 

 

1998 – 1999-es születésűek: 

 
 

 

lányok: fiúk: 
 

Juhász Viktória 8.a 110 cm I. hely Sánta Zsolt 8.a 140 cm 

Farkas Hanna 7.a 110 cm II. hely Rácz Zsolt 8.a 130 cm 

András Angéla 7.a 105 cm III. hely Juhász-Nagy Zsolt 8.a 130 cm 
 



 

Szavalóverseny 
 

Az idei tanévben a hagyományoknak megfelelően április 11-én 

rendeztük meg iskolai szavalóversenyünket. Ezúttal Weöres Sándor és 

Romhányi József verseiből válogathattak felső tagozatos diákjaink. Bár a két 

költőt többnyire tréfás költeményeiről ismerjük, néhány komolyabb 

mondanivalójú verssel is találkozhattunk. Örömmel tapasztaltuk, hogy a 

tavalyihoz képest többen érdeklődtek a versek iránt, így azonban még 

nehezebb dolga volt a zsűrinek, de végül megszületett az eredmény:  
  

 5.-6.-osok  7.-8.-osok 
  

I. hely:  Mihalik Emőke  5.a I. hely:  Szilágyi Julianna  8.a 

 Sipos Tamás 6.a II. hely:  Varga Nikolett  8.a 

II. hely:  Laczkó Klaudia  5.b III. hely: Tarnai Bence  8.a 

III. hely:  Viszmeg Johanna  5.b 

  

Különdíj:  Kiss István 6.a 

 Tarnai Bianka 6.a 
  

Felkészítő tanárok: Gorbay – Nagy Éva 

   Mihalik Gábor 
 

 
  

A szavalóverseny remek hangulatát az iskolai énekkar alapozta meg. 

NyelvÉsz Anyanyelvi Tanulmányi Verseny 
 

Április 12-én rendezték Kecskeméten a XIV. Anyanyelvi Tanulmányi 

Verseny megyei fordulóját. Iskolánkból öt tanuló vett részt a 

megmérettetésen. Mindenki eredményesen szerepelt, Nagy Laura az 

országos döntőbe is bejutott. 
 

Nagy Laura  8.a 1. hely 

Hodován Tünde  8.a 5. hely 

Bogárdi Imre  4.a 8. hely 

Matán István 5.a 15. hely 

Szegedi Árpád 3.a 24. hely 
 

  

Felkészítő tanárok: 

Gorbay – Nagy Éva 

Nagyné Óvári Ágnes 

Sántáné Ambrus Judit 



Simonyi Zsigmond verseny 
 

Az iskolai fordulót követően három tanulónk jutott be a Simonyi Zsigmond Kárpát – 

medencei Helyesírási Verseny megyei döntőjébe. Április végén megyeszékhelyünkön 

ragadtak tollat, és legjobb tudásuk szerint oldották meg a feladatokat. A következő dicséretre 

méltó eredmények születtek: 
 

Nagy Laura 8.a 3. hely  Felkészítő tanár: 

Mihalik Emőke 5.a 7. hely  Gorbay-Nagy Éva 

Hodován Tünde 8.a 8. hely 
   

Indián délután a könyvtárban 
 

„Nagy volt az érdeklődés az indiánok 

kultúrája iránt, melyet szabadon választott 

foglalkozás keretében a könyvtárban tartottunk. 

Miután mindenki fejdíszt készített magának, 

jöhettek az indián játékok: indián tánc, indián 

nyelv, békepipát szívtunk, indián népmesét 

hallgattunk. Megtanultuk, hogy mi is az a tapi és 

kiből lehet törzsfőnök.” 
 

Szervező: Nánai Gabriella 

Bogárdi Imre 4.a Anyanyelv 3-4. 34. hely 

Hubert Emma 5.a Természetismeret 5-6. 68. hely 

Jáksó Péter 4.a Anyanyelv 3-4. 43. hely 

Matán István 5.a Természetismeret 5-6. 77. hely 

Nagy Laura  8.a Anyanyelv 7-8. 3. hely 

  Angol haladó 7-8.  11. hely 

Sipos Tamás 6.a Természetismeret 5-6. 55. hely 
   

Felkészítő tanárok:  

 Gorbay - Nagy Éva Hodovánné Billibók Tünde 

 Hubert Zsuzsanna Nagyné Óvári Ágnes  

Mozaik tanulmányi verseny 
 

A Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen 13 tanulónk indult, az országos 

döntőbe hatan jutottak be, volt, aki több kategóriában is versenyzett. Így április 20-án az 

alábbi eredményekkel öregbítették iskolánk hírnevét: 



Hulladékgyűjtés a Föld napja alkalmából 
 

A Föld napja alkalmából tanulóink felkerekedtek, és 

közös erővel tisztították meg falunkat. Számos szemetes zsák 

telt meg a jó hangulatú túra során. 

Szakma Sztár Fesztivál 
 

„A 7. évfolyam április 24-én vett részt a 

Szakma Sztár Fesztiválon Budapesten. A 

részvételt egy pályázat előzte meg, amit a szülők 

és a tanulók közösen sikeresen teljesítettek. A 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 

szervezett verseny célja a pályaorientáció, a 

pályaválasztás elősegítése és a hiányszakmák 

népszerűsítése volt. A szakmai versenyeket 

szórakoztató kulturális műsorok tették 

színesebbé. A dusnoki diákok és a fajszi 7. 

osztály 45 fővel vett részt az ingyenes 

programon. Nagy érdeklődéssel figyelték az 

egyes szakmák standján versenyzőket és maguk 

is kipróbálhatták tehetségüket.” 

Kísérő tanárok és a pályázat segítői: Nánai 

Erika, Mihalik Gábor és Mihalik István 

Országos Szépíró Verseny 
 

Április utolsó szombatján, Budapesten rendezték meg a 

II. Országos Szépíró Verseny döntőjét. Iskolánkat a járási 

és megyei forduló győztese Holdas Enikő 4.b osztályos 

tanuló képviselte. Enikő korcsoportjában kb. 1400 tanuló 

nevezett az országban, és kb. 60 diák jutott be az országos 

döntőbe. A hosszú és fárasztó út ellenére Enikő nagyon 

ügyesen oldotta meg a feladatot, és legszebb írásával 

másolta le a kapott szöveget. Ezt a számos művészből álló 

zsűri is így látta, és végül a 7. helyet sikerült 

megszereznie. Az eredményhirdetést megelőzően érdekes 

programokban vehettek részt a gyerekek, illetve a 

Tehetségnap keretében színvonalas előadásokat 

tekinthettek meg. 
 

Felkészítő tanár: Barta Nikolett és Nánai Gabriella 



Témahét a 6.a osztályban 
 

A hagyományoknak megfelelően a Föld 

napja, április 22. alkalmából Témahetet szerveztünk 

a 6.a osztályban, Kincsünk, a Föld címmel.  

„A témahét feladatai a környezetvédelem témaköreit 

ölelték fel: védett állatok és növények, szelektív 

hulladékgyűjtés, mindennapi teendőink. Közvetlen  

környezetünk, a Vajas-part élővilágának a feldolgozása.” (Hubert Zsuzsanna) A 

feladatokat egyénileg, páros munkában és csoportmunkában oldották meg a 

diákok. 

Feladatok az egyes tanórákon: 

 irodalom: a vízpart állat- és növényvilágának megtekintése 

 testnevelés: a Vajas környékének takarítása  

 természetismeret: „Kincsünk a Föld” plakátok készítése a 

 Vajasban élő halakról 

 angol: védett állatok betűrejtvény, fordítás angol nyelvre 

 történelem: környezetvédelem régen és most 

matematika: sorba rendezés hallé receptjei alapján  

 informatika: a Föld élővilága, adatgyűjtés internetről 

  Szervező: Hubert Zsuzsanna 

Bendegúz levelező tanulmányi verseny 
 

A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia a 2012/2013-as tanévben is 

meghirdette levelezős versenyét, melynek célja az érdeklődés felkeltése, a 

szaktárgyak megszerettetése. A dusnoki iskolából három tanuló jutott az 

áprilisi országos döntőbe, ahol szép eredménnyel szerepeltek. 

 
 

 Sipos Tamás 6.a Történelem 14. hely 

 Hubert Emma  5.a Természetismeret 25. hely 

 Matán István   5.a Természetismeret 17 . hely 

 

Felkészítő tanárok: Hubert Zsuzsanna és Zabolainé Horváth Erika 

 



Május Témahét a 3.a osztályban 
 

Talán legszebb ünnepünk az anyák 

napja, mellyel idén a 3.a osztály 

ismerkedett meg közelebbről. A témahét 

során a gyerekek átérezték az ünnep 

fontosságát, mélységét. Beszélgettek 

édesanyjukról, nagymamájukról, a 

családról. Személyes, kognitív és szociális 

kompetenciájuk egyaránt fejlődött.  

A gyerekek egyéni, páros és kooperatív 

csoportmunkában oldották meg a 

feladatokat. 

Témahét az 5.b osztályban 
Bár az ötödikesek idén nem a 

Dunakanyarba szervezték 

osztálykirándulásukat, témahét keretében 

közelebbről is megismerkedtek a 

vidékkel. A Pilisről és két nagy városáról, 

Visegrádról és Esztergomról tudhattak 

meg új információkat a tanulók.  

 rajz:  reneszánsz udvar  

 matematika: a küldetés költségvetése   

 irodalom: az idegenvezető feladatai  

 földrajz: hegyi portya 

 történelem: a Pilis titkai  
 

 Felelős: Mihalik Gábor 

Különböző munkaformák (egyéni, páros, csoportmunka) tették színesebbé 

a tanítási órákat. 

 

 informatika:  meghívó készítése 

nyelvtan: melléknevek gyűjtése  

 anyuról 

  fogalmazás: Az én anyukám 

  olvasás: az anyák napi versek 

  testnevelés: virágültetés 

  ének: anyák napi dalok 

  írás: interjú anyával 



Iskolai szorzóverseny 
 

A tavalyihoz hasonlóan, idén is megrendeztük iskolai 

szorzóversenyünket, ahol másodikos, harmadikos és negyedikes alsósaink 

vehettek részt. Mindenki nagyon ügyesen szerepelt, de a legjobbnak a 

következők bizonyultak: 
 

 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 
 

I. hely Sánta Lilien  Tarnai Márk 3.b Nagy László 4.a  

II. hely Deutsch Jázmin  Facskó Roland 3.b  Varga Zoltán 4.b 

  Sánta Dominik    

III. hely Sánta Liliána Szegedi Árpád 3.a Mácsai Gréta 4.b 
 

Felkészítő tanárok: Nánai Gabriella, Nagyné Óvári Ágnes, Polyákné Zsivkó 

Marianna, Sántáné Ambrus Judit, Tarnainé Koprivanacz Éva 

 

NyelvÉsz Anyanyelvi Tanulmányi Verseny – országos döntő 
 

A megyei fordulóban Nagy Laura az élen végzett, így ő  

képviselte iskolánkat a NyelvÉsz Anyanyelvi Tanulmányi 

Verseny országos döntőjében május 18-án. A harminc induló 

8. osztályos versenyző közül Laura a VII. helyet szerezte 

meg. 

Felkészítő tanár: Gorbay – Nagy Éva  

Gyermeknap 
 

Gyermeknap alkalmából 

diákjaink háti zsákja nem könyveket 

rejtett. Felsőseink kerékpárral 

kirándulni indultak Fajszra, Hajósra 

vagy éppen Dusnok egy távoli 

pontjára. Az alsósok az iskolában 

töltötték el a délelőttöt: célba 

dobtak, ugráltak, tekéztek. A nap 

végén mindenki lángost kapott. 



„Az Év Olvasója” Díj 
 

Hagyománynak mondható, hogy könyvtárunk minden évben átadja 

„Az Év Olvasója” Díjat. Ez alkalommal Miskei Hajnalka 5.a osztályos 

tanuló érdemelte ki ezt a megtisztelő címet. 
 

A díjat elnyerheti, aki: 
 

 iskolánk könyvtárának beiratkozott olvasója 

 rendszeresen kölcsönöz könyveket 

 részt vesz a könyvtár programjain, pályázatain 

 és ami a legfontosabb: 
 

SZERET OLVASNI! 
 

 

Szervező: Nánai Gabriella 

Országos kompetenciamérés 
 

Május 29-én 4., 6. és 8. évfolyamos tanulóink kompetencia felmérést 

írtak szövegértés és matematika témakörben. A mérésben alkalmazott  

feladatok célja nem az adott év tananyagának számonkérése 

volt, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig 

elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni 

a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.  

Író-olvasó találkozó a könyvtárban 

Május 29-én,  szerdán könyvtárunk vendége 

volt Vig Balázs, a Három bajusz gazdát keres és A 

rettegő fogorvos című gyerekkönyvek szerzője. A 

felnőttek és a gyerekek egyaránt élvezettel 

hallgatták végig az előadást, amelyben az író egyik 

könyvét mutatta be interaktív formában.  
 

Szervező: Nánai Gabriella 

Moduláris oktatás 
 

A tanév során több évfolyamon valósult meg moduláris oktatás az 

alábbi témákban: 

1. a osztály:  Természet- és környezetvédelem 

3. b osztály: Az egészséged csak a tied! 

8. a osztály: Életpálya-építés 



Osztálykirándulás 2.a 
 

Másodikosaink közeli úti célt választottak és 

Kalocsára látogattak. Megtekintették az Érseki 

Könyvtárat, majd a Kézműves Manufaktúrában 

mindenki saját ízlése szerint díszíthette ki porcelán 

kannácskáját. Végül egy újonnan épült játszótéren 

töltötték a délutánt, ahol természetesen a fagyi sem 

maradhatott el. 

Osztályfőnök: Tarnainé Koprivanacz Éva 

Osztálykirándulás 3.a 
 

Harmadikosaink idén úgy döntöttek, külön indulnak kirándulni. A 3.a 

osztály Ópusztaszerre látogatott, ahol megtekintették a Feszty-körképet, régi 

mesterségekkel ismerkedtek meg, illetve egy tanyasi iskola tanítási óráján 

vettek részt. 

Osztályfőnök: Sántáné Ambrus Judit Osztálykirándulás 3.b 
 

A másodikosokhoz hasonlóan a 3.b osztály is Kalocsára tervezte 

kirándulását. Ellátogattak az Érseki Könyvtárba, illetve ők is kipróbálhatták 

kézügyességüket a Kézműves Manufaktúrában. Az itt készült művekkel 

később édesanyjukat köszöntötték a tanulók. A gyerekek elmondása szerint a 

legjobb program a tanító néninél készített paprikás krumpli elfogyasztása 

volt. 

Osztályfőnök: Polyákné Zsivkó Marianna 

 Osztálykirándulás 4.a és 4.b 
 

Fővárosunkat tűzte ki úti célul a 

negyedik évfolyam. A számos látványosság 

közül először az Országházat csodálták meg, 

majd a Közlekedési Múzeumba látogattak el. A 

komolyabb programokat követően a Csodák 

Palotájában bővíthették fizikai ismereteiket, 

végül a Tropicarium különleges állataival 

ismerkedhettek meg testközelből. 

Osztályfőnök és kísérő tanár: 

Nagyné Óvári Ágnes és Hodovánné Tarnai Márta 



Osztálykirándulás 5.a, 5.b és 6.a 
 

Legfiatalabb felsőseink összefogtak, és közös 

erővel vették be Eger városát. Bár törökökkel nem 

kellett megküzdeniük, ellátogattak az egri várba, 

megcsodálták a székesegyházat. Első túrájukat 

Szilvásváradon tették meg, melynek célja a Fátyol 

vízesés volt. Aggtelek, a cseppkőbarlang sem 

maradhatott ki a látványosságok sorából. Lillafüreden 

szépségeit kisvasútról, illetve egy újabb túra 

keretében csodálhatták meg, végül a fürdés sem 

maradt ki, a miskolctapolcai fürdőben pihenhették ki 

fáradalmaikat. 

Osztályfőnökök: Deutschné Tóth Mária, Gorbay-Nagy Éva és  

 Hodovánné Billibók Tünde 

Osztálykirándulás 7.a és 7.b 
 

Két hetedik osztályunk szintén együtt vágott neki 

a kirándulásnak. Budapestre utaztak, ahol elsőként a 

Parlamentben tettek sétát, majd a Közlekedési Múzeum 

járműveit csodálták meg. A Planetáriumban A világűr 

meghódítása című előadást tekintették meg 3D –ben. 

Az éjszakát Csillebércen töltötték, majd másnap a 

Csodák Palotájában ismerkedtek meg bővebben a 

fizika világával. Végül az Aquaworld medencéiben, 

csúszdáin  szórakoztak. 

Osztályfőnökök. Nánai Erika és Mihalik Gábor 

Osztálykirándulás 8.a 
 

Fővárosunk sokszínűségét bizonyítja, hogy nyolcadikosaink is ezt 

választották úti célul. Szinte az egész várost bejárták: végigsétáltak az 

Andrássy úton, megnézték a Hősök terét, a Terror házát, a Széchenyi Fürdőt. 

Felmentek a várba, és megmászták a Citadellát is. Nagy Laura jóvoltából az 

Aquaworldben pihenhettek az iskolai megpróbáltatások után. 
 

Osztályfőnök és kísérő tanár: Hubert Zsuzsanna és  

 Polyákné Zsivkó Marianna 



Egészséghét 
 

Az utolsó tanítási hét az egészség jegyében telt. Számos program várt a 

gyerekekre:   
Hétfő 

 „Mézzel az egészségért” – Mindszenti Marija előadása 

 Karate bemutató  

 „Ésszel az egészségért” – Kissné Dudás Mariann és Kiss  

 Attila előadása 

 „Gondatlan vagy tudatlan?” – Hodovánné Billibók Tünde  

 előadása 

 Egy magyar vadász Afrikában – dr. Szőts József előadása 

 Filmvetítés: Mézengúz 

 „Elszalasztott életek – az alkohol következményei” - Hodovánné Billibók  

 Tünde előadása 

 „Mondd, te mit választanál?” – Farkasné Zsuzsa előadása 

 „Veszélyben vagy te is?” - Hodovánné Billibók Tünde előadása 

Kedd 

 Tanár-diák kosárlabda mérkőzés 

 Sportnap: minden osztály a sportpályán 

próbálhatta ki ügyességét.  

 A feladatok között szerepelt váltófutás, 

akadálypálya, kapura rúgás/dobás, labdaterelgetés, 

kötélhúzás, labdarúgás, gátfutás. 
 

A gyerekek almát, gyümölcslevet kaptak. 
Szerda 

 Gyümölcs – vagy zöldségsaláta készítő verseny 

 Gyümölcs – vagy zöldségszobrászat 

 Dohányzás prevenció – Ollósiné Kajdácsi Tünde előadása 

 Néhány szó a higiéniáról – Ollósiné Kajdácsi Tünde előadása 

Csütörtök 

 Diszkós balesetek, internetes bűncselekmények – rendőrség dolgozóinak 

  előadása 

Június 



Ballagás 
 

Délutánra mindenki ünneplőbe öltözött és 17 órakor utoljára szólalt meg 

az iskolacsengő. Hetedikeseink méltóképpen búcsúztatták a végzősöket, akik 

könnyeikkel küszködve szavalták verseiket, mondták el búcsúbeszédeiket. A 

legeredményesebbek jutalmakat vehettek át. 22 diákunk folytatja tanulmányait 

középfokú intézményben. 

Bolondballagás 
 

Június 14-én délelőtt utolsó alkalommal 

látogatták meg az osztályokat ballagó 

nyolcadikosaink. Tréfás ruhákat öltöttek, és 

szeretetüket számos rúzsos puszival fejezték ki. 

Ellátogattak az óvodába is, ahol elbúcsúztak az 

egykori óvó néniktől is. 

Szerenád 
 

Búcsúzó diákjaink szerenáddal köszöntek el a pedagógusoktól. Június 

13-án délután énekkel kezdődött az összejövetel, majd a pedagógusok 

vendégül látták a tanulókat. Ezt követően korábbi anyák napi videók, 

fényképek nézegetésével folytatódott a nosztalgiázás. 

A 

továbbtanuláshoz 

és a későbbi 

élethez minden jót 

kívánunk nekik! 

  Atlétika 
 

A diákolimpia városkörzeti döntőjét Kalocsán rendezték meg. 

Természetesen Dusnok is képviseltette magát a megmérettetésen, szép 

eredménnyel: 

II. korcsoport 

lányok csapata:  II. hely fiúk csapata: III. hely 

Egyéni:  Varga István  4.b  III. hely 
 

III. korcsoport 

lányok csapata: IV. hely  

Egyéni:  Kiss Zsófia  6.a  I. hely 

  Felkészítő tanár: 

    Szegedi Gábor  



Színházlátogatások 
 

Alsósaink két alkalommal is ellátogattak a bajai 

József Attila Művelődési Házba, ahol színdarabokat 

tekintettek meg. Elsőként a Mirkó királyfi című 

magyar népmese bábos-muzsikás változatot látták a 

Magyar Népmese Színház előadásában.  

Következő alkalommal a Robin, a hód meg a kutya fája című 

mesejátékot tekintették meg a Petőfi Csarnok színészeinek tolmácsolásában. 

 

Szervező: Hodovánné Tarnai Márta 

 

Helye:  Hetvehely, Nyáras-forrás, Nyugat-Mecsek 
 

Ideje:  2013. július 7 – 14 – ig 
 

Indulás:  július 7-én vasárnap 

  a reggeli hetes mise után 

Érkezés:  július 14-én  vasárnap 

 a nagymisére 
 

Mindenkit szeretettel várunk! Ha valamilyen problémád van, de jönnél, 

szólj, megoldjuk! 
 

A tábor előtti megbeszélés: június 28. 19 óra, iskolaudvar 
  

 MdG 

 csapatparancsnok 
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