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ün ne pi mel lék let

HÕSÖK NAPJA

Az 1917. évi or szág gyû lés VIII. tör vény cik ke lye el ren del te, hogy
min den köz ség és vá ros mél tó em lé ken örö kít se meg mind azok ne vét, 
akik la kói kö zül a ha zá ért éle tü ket ál doz ták fel.

Te le pü lé sün kön is név sze rint õrzi az I. és II. vi lág há bo rú ál do za -
ta it két em lék mû a Hõ sök te rén, ugyan itt az 1956-os for ra da lom ra és
ál do za ta i ra egy kop ja fa em lé kez tet. 

A hõ sök nap ja al kal má ból ezen em lék mû vek elõtt em lé ke zünk, és
ide hoz zuk a meg em lé ke zés vi rá ga it azok nak, akik kö zénk tar toz tak,
de tõ lünk tá vol hal tak meg. Em be rek re, ál do za tok ra em lé ke zünk, nem 
esz mék re! A ka to ná ra, aki tel je sí tet te ha za fi úi kö te les sé gét, aki a ha -
zát véd te, azok ra, akik dik ta tú rák ál do za tai let tek, aki ket le pe csé telt
mar ha va gon ok ban hur col tak a kon cent rá ci ós tá bo rok ba, és aki ket
„két na pos mun ká ra,” „málenkij ro bot ra” vit tek el. Kö zü lük so kan soha
nem tér het tek haza. Ide gen föld ben vár ják a fel tá ma dást… ér tük szólt 
a ha rang! Rá juk em lé ke zünk min den má jus utol só va sár nap ján. Így
most is.

A Szent Imre temp lom nagy ha rang ja Pün kösd va sár nap ján, és a
Hõ sök nap ján ün ne pi és en gesz te lõ mi sé re hív ta az itt élõ ket és az el -
szár ma zot ta kat.

Mise után a Hõ sök te ré re ment az ün nep lõ se reg, ahol a Him nusz
kö zös éne ke után Vaszkó Il di kó nar rá tor kö szön töt te a meg je len te ket. 
Meg em lé ke zõ mû so runk elsõ szá ma ként el hang zott Ju hász Gyu la:
OBSIT címû ver se, Trendl And rás, a Beth len Gá bor Szak kép zõ Is ko la
má sod éves ta nu ló ja elõ adá sá ban. A vers után a Vá ro si Ze ne- és Mû -
vé sze ti Is ko la ének ará nak mû so rá ban, va la mint Gera Ni ko lett, a Kner
Imre Gim ná zi um 9. osz tá lyos ta nu ló ja ál tal csen gõ han gon elõ a dott
nép dal cso kor ban gyö nyör köd het tek a je len lé võk.

Már ha gyo mány nak szá mít, hogy az ün ne pi be szé det Turi-Kovács
Béla or szág gyû lé si kép vi se lõ mond ta el. A szó nok lat ve zér gon do la ta:
„…. hogy nem csak a hal lot ta ink a hõ sök, ha nem azok is, akik a bor -
zal ma kat túl élik és éle tük kel pél dát ad nak. A mi ha zánk ban im má ron
1000 éve azok az ün ne pek, ame lyek a nem zet hez kö zel áll nak, azok
az em lé ke ze tes na pok össze forr nak a ke resz tény ség ün ne pe i vel. Így
vál hat nak a gyász ün ne pei az em lé ke zés és egy ben a re mény ség nap -
já vá is, ezért lett ma Pün kösd va sár nap ja egy ben a ma gyar hõ sök nek
is em lé kez te tõ nap ja. 

A II. vi lág há bo rút kö ve tõ
év ti ze dek olyan sö tét kort
hoz tak erre a nem zet re,
amely nem szólt, nem szól -
ha tott a hõ sök rõl. Pe dig en -
nek az idõ szak nak volt
né hány olyan nap ja 1956.
ok tó be ré ben, amely nem ze -
tünk leg di csõbb idõ sza kát
idéz te fel. A nem zet ön tu dat -
ra éb re dé sét, amely min dig a 
hõ sök szü le té sé nek is vissza -
té rõ idõ sza ka. 1848-49 sza -
bad ság har ca, 1957 ok tó be re
úgy szül te meg sa ját hõ se it,
hogy azok nem egy had se reg 
ré sze i ként, nem az ál lam ha -
ta lom zsol do sa i ként, ha nem
a nem zet ka to ná i ként vál tak
iga zi hõ sök ké. A tûz, amely
1848-ban lo bo gott, újra éledt 
1956-ban, és meg kell, hogy
ma rad jon a szí vünk ben örök -
re.

… Sok év ti ze des hall ga -
tás, be le nyug vás és meg hu -
nyász ko dás után így
ér kez tünk el ah hoz az idõ -
szak hoz, amit rend szer vál -
tás nak szok tak mon da ni.
Za va ros, ne he zen át te kint he -
tõ olyan idõ szak kö vet ke zett
és kü lö nö sen olyan idõ sza kot 
élünk ma, ami re mély sé ge -
sen igaz Ka rin thy Fri gyes
gon do la ta: „Új Bá belt élünk,
a fo gal mak po ko li zûr za va -
rát. Gya lá za tos ha zu gok
meg ron tot ták a sza vak be -
csü le tét.” Ha Ka rin thy így ér zett és gon dol ko zott sa ját ko rá ról, va jon
mi lyen sza va kat kel le ne hasz nál nia nap ja ink ban. Ne künk 56-osok nak
ma újra és újra fel me rül a gon do lat, ha mind az igaz len ne, amit né me -
lyek mon da nak és le ír nak, va jon kik vol tunk mi 1956-ban? Ha nem hõ -
sök, ak kor ter ro ris ták? Kik vol tak a Prá ter ut cai gye re kek, akik
molotov kok télt dob tak a szov jet tan kok ra, mert kö vek he lyett ezek
hasz no sabb nak bi zo nyul tak, go nosz te võk let tek vol na vagy a nem zet
ifjú hõ sei? És va jon kik vol tak azok, akik nép bol do gí tó jel sza vak kal jöt -
tek fel sza ba dí ta ni ha zán kat és ti por ták egy ben vér be azt, amit mi sza -
bad ság harc nak hit tünk és hi szünk a mai na pig. Meg boly dult
vi lá gunk ban hol van nak a hõ sök, kik azok akik fegy ver te le nül éle tü ket
koc káz tat va tan kok, re pü lõk, ra ké ták el len küz de nek, hõ sök-e õk,
vagy ter ro ris ták? Igaz sá got kell ten ni! A vi lág nak el kell jut nia ad dig,
hogy a sza vak és gon do la tok kap ják vissza iga zi ér tel mü ket. Ne künk
so kat szen ve dett ma gya rok nak nem le het más hol a he lyünk, csak a
sza bad ság mel lett. A ter rort, a ke gyet len sé get, az em ber te len sé get el
kell uta sí ta nunk, jöj jön az bár hon nan, le gyen mö göt te bár mi lyen ide -
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o ló gia. A sza bad ság a béke a hõ sök vég sõ ju tal ma. So -
kan, leg töb ben csak ha lá luk kal nye rik azt el. Hin nünk kell
azon ban ab ban, hogy a min den nap hõ sei is el nyer he tik
leg fõbb ju tal mu kat az igaz sá gos és tisz tes sé ges bé két. 

Ke se rû sza vak ezek, né me lyek ta lán azt gon dol hat -
ják, nem a hõ sök nap já hoz il le nek. Én azon ban úgy gon -
do lom, a Hõ sök nap ján leg alább annyi ra
mindannyionknak bát rak nak kell len nünk, hogy mer jük
ki mon da ni azt, amit igaz nak hi szünk…. Van-e hát re mény 
arra, hogy a hõ sök nem él tek hi á ba, éle tü ket nem a sem -
mi ért, ha nem egy jobb tisz tes sé ge sebb a nem zet szá má -
ra emel ke dést je len tõ jö võ ért ál doz ták. A re mény ott van, 
amely na pon a hõ sök re em lé ke zünk. Ál dott szép pün -
kösd nek ez a gyö nyö rû szép ide je nem más, mint a jö võ -
ben a nem zet sé günk be ve tett hi tünk és re mény sé günk.
Oly gyö nyö rû en írta Ba las si Bá lint a hõs, a köl tõ:

„Újul még a föld is min de nütt te tõ led,
Tisz tul ho má lyá ból az ég is te vé led,
Min den te rem tett ál lat meg in dul te ben ned.

Ily jó idõt ér vén Is ten ke gyel mé bõl,
Di csér jük szent ne vét fe jen ként jó szív bõl,
Igyunk-lak junk egy más sal ví gan,
Sze re tet bõl.”

Ez az, amely nem csak biz tat és él tet, de jö võt is ad az egy más irán ti és leg fõ kép pen a haza
irán ti sze re tet, amely te gye nek bár mit a go no szok, min dig meg szü li az új ma gyar hõ sö ket.”

A szó nok lat után kö vet ke zett az I. vi lág há bo rú hal lot ta it el si ra tó gyász ének. Az ének szö ve -
gét az endrõdi Ró mai Ka to li kus Egy ház kán to ra Új há zi Mik lós – az öreg kán tor –  írta, a há bo rú
ide jén, az el eset tek em lé ké re. A gyász éne ket az I. vi lág há bo rú éve i ben hall hat ták az endrõdiek
elõ ször. A kéz irat ban fenn ma radt éne ket az óta most hall hat tuk is mét. Elõ ad ta Tóth Mi hály, az
endrõdi Szent Imre Temp lom je len le gi kán to ra. Éne ke alatt so kunk nak könny szö kött sze münk -
be, szív be mar ko ló an fáj dal mas gyö nyö rû volt a kán tor úr éne ke. Él mény. 

* * *

A ko szo rú zás meg ha tó per ci kö vet kez tek. A Fürjesi Ra dar Szá zad ka to nái áll tak dísz õr sé get a 
II. vi lág há bo rú em lék mû vé nél. Ka to nai kí sé ret tel ko szo rú zott Csepregi ez re des úr és Gu lyás õr -
nagy, majd az egy ház, az is ko lák, ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi, és az ál do za tok és hõ sök hoz zá tar -
to zói vit ték az em lé ke zés vi rá ga it. Köz ben hal kan szólt a zene Mik ló sa Eri ka éne kel te a
„Fo goly ének” meg ha tó an szép so ra it:

Vaszkó Il di kó nar rá tor az aláb bi gon do la -
tok kal fe jez te be az em lé ke zõ ün nep sé -
get:  
„Az elsõ vi lág há bo rú ba el vit tek 4000
endrõdi em bert, 397-en soha nem jöt tek
vissza.
A má so dik vi lág há bo rú alatt is több ezer
em bert ve zé nyel tek ki a front ra, és de -
por tál tak szü lõ he lyünk rõl.
A ka to nák a front pok lát jár ták meg, a
de por tál tak a holokauszt iszo nya tát. A
ször nyû idõ szak nak na gyon sok em ber
esett ál do za tul, akik soha nem tér het tek
haza. 

Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség!
Hõ sök napi mû so run kat a kö vet ke zõ gon -
do lat tal zár juk:

„Por lad hat tes tük tá vo li hant alatt,
A lel kük itt van, s min dig itt is ma rad.”

GYÁSZÉNEK

Gyász bo rít ja szí vün ket
Úgy né zünk az égre.
Kö nyö rü lõ Szent Is ten
Te kints Te né ped re!
Annyi most az új sír
Mint me zõ kön a vi rág
Gyász bo rít ja szí vün ket,
Sok vá rat lan ha lál. 

II.
Nem is tud ják mely sír ban
Nyugosznak az apák,
Hol könnyez het nek ér tük
Öz ve gyek és ár vák,
Nem hull fia sír já ra,
Apa, s anya könnye,
Sze re te tünk sír hal ma
Vér vi rág gal tele.

III.
An gya lok száll nak oda,
Hol hõ sök nyug sza nak,
Buz gó imá kat tesz nek,
Sír ra ko szo rú nak,
Oly szé pen be ra gyog ják,
Azo kat a csil la gok,
Sír ja ik ra bo rul nak,
Menny bõl az an gya lok.

IV.
Nem szól nak a ha ran gok,
Az ágyuk dö rög nek,
El tö rött fegy ve rek bõl,
Lesz nek a ke resz tek,.
Az el esett hõ sö ket,
Baj tár sak el han tol ják,
A sze ret te ik he lyett,
Õk el is si rat ják.

V.
Ké rünk gyá szo ló szív vel,
Egek szent Is te ne,
Vedd ma gad hoz, aki nek
Ha zán kért folyt vére,
Nyu gosz tald meg sír juk ban
Drá ga elesteinket,
Ko szo rúzd meg örök re,
Üd vét lel ke ik nek.
Ámen.

Dal la ma: Jé zus az én re mé nyem…
(fenn ma radt az I. vi lág há bo rú éve i bõl
kéz irat ban)

„Óh nézz le édes Szûz anyánk
Hû ma gyar ja id ra.
Vi gasz ta ló de rûs nap fényt 
Ad jál fi a id ra.
Ke gyel mes jó Anyánk,
te kints a fog lyok ra!
Ó nagy ir gal mas Szûz anyánk
ve zesd õket haza!

Szûz Má ria ma gyar fog lyok
Hívõ nagy asszo nya,
Messze ide gen or szág ban 
Légy re mény csil la ga
Ke gyel mes jó Anyánk,
te kints a fog lyok ra!
Ó nagy ir gal mas Szûz anyánk
ve zesd õket haza!

Messze ide gen or szág ban
Szen ved nek fiad
Ben ned bíz nak Szûz Má ria
Se gítsd õket haza
Ke gyel mes jó Anyánk,
te kints a fog lyok ra!
Ó nagy ir gal mas Szûz anyánk
ve zesd õket haza!

Ó te kintsd az anyák könnyét,
Gyer me kek imá ját,
Se gítsd haza a fog ság ból
Fiút, test vért, apát
Ke gyel mes jó Anyánk,
 te kints a fog lyok ra!
Ó nagy ir gal mas Szûz anyánk 
ve zesd õket haza!”

Ju hász Gyu la: OBSIT

Amer re tart az el fá radt se reg
Nem dob pe reg, de hul ló le ve lek.

A harc az múló, ám a csend örök
A föld s a csil la gok fö lött.

Ó jöj je tek, fe hér ken dõ vel int
A régi ott hon, a bús és sze líd.

S mint ré mes ál mot éb re dõ gye rek
A szí ve tek bõl ki tö röl je tek:

Négy év pokolt. Min dent fe led ni kell,
Az em ber töb bé ilyet nem mível!

A szu ro nyok ból ásó, lesz s kapa,
Öreg ba kák ból édes jó apa.

Ha lál ár ká ból, mely könnyel tele,
Arany ka lá szok szõ ke ten ge re.

Ölõ acél ból író, tisz ta toll,
Örök élet rõl mely him nuszt da lol.

A vén ba kancs nem a ha lál ba tart,
De a sza bad ság szent út já ra majd.

A há ti zsák kal dob já tok le mind,
A szol ga ság és szé gyen ter he it.

S da los re ménnyel úgy in dul ja tok
A szebb jö võ be, mun kás ma gya rok!
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Ver seny ered mé nye ink:

Idén is mi ren dez tük meg a Zrí nyi Ilo na ma -
te ma ti ka ver seny kör ze ti for du ló ját, ahol 5 is ko -
lá ból 143 ta nu ló ver seny zett. Is ko lánk 40
ta nu ló ja kö zül Matyelka Zol tán 8. a osz tá lyos ta -
nu ló a me gyé ben in du ló 313 kor tár sa kö zött a 19. 
he lyen vég zett. Az alsó ta go za to sok kö zül Fü löp
Csa ba 3. a osz tá lyos ta nu ló 383 in du ló ból a 29.
he lyet sze rez te meg.

A nyol ca di kos gye re kek kö zül eb ben az év -
ben is töb ben el men tek an gol ból nyelv vizs gáz ni. 
Ki lenc gye rek kö zül hét nek si ke rült az alap fo kú
szó be li nyelv vizs ga. Gra tu lá lunk Szakálos Zsu -
zsi, Far kas Dóra, Matyelka Zol tán, Szakálos
Ernõ, Vaszkó La jos, Elek Krisz ti na, Tí már Ró -
bert 8. a osz tá lyos ta nu lók nak és fel ké szí tõ jük -
nek, Lász ló Gab ri el la ta nár nõ nek. Az írás be li
ered mé nye it né hány hét múl va tud juk meg.

A me gyei tör té ne lem ver se nyen Matyelka
Zol tán 8. a osz tá lyos ta nu ló 3. he lye zést ért el.

A „Herman Ottó éle te és mun kás sá ga” címû
or szá gos bi o ló gia ver seny me gyei dön tõ jén 6.
he lye zést ért el Mikó Imre 8. a osz tá lyos ta nu ló.
Fel ké szí tõ ta ná ra Dr. Valach Béláné.

A Ró zsa he gyi Könyv tár ál tal ren de zett
Arany fo nál Vá ro si me se mon dó ver se nyen 115
ál ta lá nos is ko lás diák vett részt.  

Is ko lánk ból az aláb bi ered mé nyek szü let tek:
1.osz tály
I. hely: Paróczai Zsó fia 1. a
II. hely:Vaszkó Áron 1. a
      III. hely: (meg osz tott)Liszkai Kata 1. a

2.osz tály
III. hely: (meg osz tott)Baráth Ber nát 2. b

3.osz tály
I. hely:To kai Kin ga 3. a
II. hely:Véha Bi an ka 3. a
Tí már No é mi 3. a
III. hely: (meg osz tott)Vaszkó Ni ko lett 3. c
Kü lön díj:Ba lázs Ger gõ 3. a

4.osz tály:
I. hely: (meg osz tott)Vaszkó And rás 4. a
II. hely: (meg osz tott)Kmellár Vik tó ria 4. b

Fel sõ ta go zat:
      I. hely:Ma jo ros Ra mó na 6. a
Gele Vik tó ria7. b
      III. hely:Iványi Ani ta 5. a
      Gesz ti Bet ti na 7. b
      Kü lön díj: Iványi Ani ta 5. a

A deb re ce ni Graph-Art Stú dió Kft. 2003.
õszén in dí tot ta út já ra a Tudisuli ma te ma ti ka ta -
nul má nyi ver se nyét. A gye re kek 4 hó na pon ke -
resz tül kap ták a fel ada to kat, majd ezt kö ve tõ en a
100 %-os tel je sít ményt el érõ ket be hív ták egy te -
rü le ti ver seny re Deb re cen be. Is ko lánk ból Dá vid
Ben já min, Palercsik Dá vid és Vaszkó And rás 4.
a osz tá lyos ta nu lók vet tek részt, ahol 10 fel ada tot 
kel lett 45 perc alatt meg ol da ni uk. Igaz, nem ju -
tot tak to vább az or szá gos ver seny re, de jövõre
újra meg pró bál ják.

A Vá ro si Vers- és Pró za mon dó ver se nyen a
24 alsó ta go za tos in du ló ból az elsõ 6 he lyet rang -
so rol ták. A mi ta nu ló ink ered mé nyei:

1. hely:Vaszkó And rás 4.a
2. he lye zet tek: To kai Kin ga 3. a
Véha Bi an ka 3. a
Ba lázs Ger gõ 3. a
Vaszkó Ni ko lett 3. a
3. hely:Liszkai Má ria 3. a
6. hely:Szentpéteri Ba lázs 3.a

A fel sõ ta go za to sok ver se nyén is ko lánk 3 ta -
nu ló ja osz to zott a do bo gós he lyen: 

1.hely:Gonda Bar ba ra 7. a
2. hely:Cserenyecz Dóra 7. a
3. hely:Ma jo ros Ra mó na 6. a

Bé kés Me gye Képviselõ-Testülete Nem ze ti
és Et ni kai Ki sebb sé gi Bi zott sá ga és a Hu mán
Fej lesz té si és In for má ci ós Köz pont ál tal má sod -
szor meg hir de tett ver seny so ro za tok ered mé nyei:

A szá mí tás tech ni kai ver seny Bé ké sen ke rült
meg ren de zés re.

A 8 ver seny zõ csa pat kö zött is ko lánk ból a 
Sza bó Ta más 6. a
Var ga At ti la 6. a
Var ga Vik tor 7. a osz tá lyos ta nu lók al kot ta

csa pat elsõ he lyen vég zett.

A Ma gyar nyel vi és kom mu ni ká ci ós ver -
senyt, me lyet idén is a mi is ko lánk ren de zett meg 
a

Ba logh Haj nal ka 5. a
Ke resz tes Kit ti 6. a
Var ga At ti la 6. a osz tá lyo sok ból álló csa pa -

tunk nyer te meg.

A ver seny so ro zat utol só ál lo má sa Sar ka don
az an gol nyel vi ver seny volt. A mi is ko lán kat 

Dinya Dóra, 
De me ter Jó zsef és
Var ga Vik tor 7. a osz tá lyos ta nu lók kép vi sel -

ték.

A ver seny so ro zat ra a csa pa to kat Komóczi
Attiláné, Lász ló Gab ri el la és Paróczai Zol tán ké -
szí tet ték fel, a mi ren dez vé nyün ket Kónyáné Ja -
kab Ida szer vez te meg.

A Te le ki Pál föld rajz föld tan ver seny me gyei 
for du ló ján is ko lán kat két ta nu ló kép vi sel te.
Dinya Dóra 7. a osz tá lyos ta nu ló a 27 ver seny zõ
kö zött a 6. he lyen vég zett. Matyelka Zol tán 8. a
osz tá lyos ta nu ló 21 ver seny zõ kö zül szin tén a 6.
he lyet sze rez te meg. 

Büsz kék va gyunk rá juk és fel ké szí tõ ta ná -
ruk ra, Molnárné Pésó Irma ta nár nõ re.

Ügyes kezû gyer me ke ink kö zül Szakálos
Zsolt a spe ci á lis ta go zat 8. osz tá lyos ta nu ló ja a
„Biz ton sá gos köz le ke dés” címû rajz pá lyá za ton a 
ki ál lí tó ta nu lók kö zött sze re pelt. Mun ká ját a
Csa ba Cen ter ben te kint het ték meg.

Mol nár Zsolt 5. a osz tá lyos ta nu ló az „Olim -
pia éve” címû rajz pá lyá za ton me gyei má so dik
he lye zett lett.

Az újkígyósi Pa let ta Pa pír- Író szer Szak üz let 
ál tal ki írt „Az én pa pír bol tom” el ne ve zé sû me -
gyei rajz pá lyá za ton a leg több raj zot ké szí tõ osz -
tály ka te gó ri á ban is ko lánk ból a 7. a osz tá lyo sok
vit ték el a pál mát. Ju tal muk egy sza ba don vá -
lasz tott mozilátogatás a bé kés csa bai Cen ter mo -
zi ban. Fel ké szí tõ ta ná ruk Szentpéteriné Uhrin
Il di kó.

Eb ben az év ben is több, mint két szá zan mu -
lat tunk az is ko la va cso rán.  A jó han gu la tú, kel le -
mes es tét a pe da gó gu sok ének ka ra nyi tot ta meg.
Ez úton is kö szön jük a lel kes szü lõk nek és tá mo -
ga tók nak, hogy hoz zá já rul tak a jó té kony sá gi va -
cso ra si ke ré hez. A be vé tel bõl az is ko la ud va rán
lévõ já té ko kat sze ret nénk bõ ví te ni és fel újí ta ni.

Di ák sport Egye sü le tünk fenn ál lá sá nak elsõ
évé ben pá lyá za ton nyert tá mo ga tás ból szer vez -
tünk Vá ro si sport na pot má jus 7-8-án, me lyet a
fel újí tott für dõ - és tan uszo da át adá sá hoz kap -
csol tunk. A prog ram meg szer ve zé sé ben a DSE
ve ze tõ je mel lett a vá ros is ko lá i ból né hány lel kes
sport sze re tõ pe da gó gus is te vé ke nyen részt vett.
A két nap han gu la tát a rossz idõ já rás sem tud ta

tönk re ten ni. Is ko lánk min den ta nu ló ja és
pe da gó gu sa részt vett a pén te ki prog ra mo kon. A
dí ja kat Kun Aliz, a bé kés csa bai At lé ti ka Klub
ver seny zõ je, a me gyei at lé ti kai vá lo ga tott tag ja
adta át. 

A szom ba ti úszó ver se nyen kö zel 100 ta nu ló
vett részt. Ba lázs Tí mea 4. a osz tá lyos ta nu lónk
nyer te meg az uszo da tör té ne té nek elsõ ver seny -
szá mát, és fo gad ta Medgyessy Pé ter mi nisz ter el -
nök gra tu lá ci ó ját. Kü lön kö szön jük Keresztesné
Jáksó Éva, Havelda Jánosné, Dr. Valach Béláné
és Vaszkán Gá bor mun ká ját, akik a pá lyá zat
meg írá sá ban és a ver seny le bo nyo lí tá sá ban is
orosz lán részt vál lal tak.

Vá ro si sport nap

Má jus 14-15-én im már nyol ca dik al ka lom -
mal ren dez tük meg a Ró zsa he gyi Na po kat. A
ren dez vényt Földesi Zol tán or szág gyû lé si kép vi -
se lõ nyi tot ta meg. Az igaz ga tó nõ be je len tet te,
hogy az „In for má ci ós tech no ló gia az ál ta lá nos
is ko lá ban” címû Eu ró pai Uni ós PHARE pá lyá -
za ton 143 978 eurót nyert az is ko la. A tá mo ga -
tás ból épü le tet újí tunk fel és in for ma ti kai
be ren de zé se ket vá sá ro lunk.

A na pok ban kap tuk meg az Ok ta tá si Mi nisz -
té ri um ok le ve lét és em lék táb lá ját a Comenius
2000. II. mi nõ ség irá nyí tá si mo dell be ve ze té sé -
ért. 

Ró zsa he gyi Na pok meg nyi tó ja

Név adónk, Ró zsa he gyi Kál mán szob rá nak
ko szo rú zá sa

A má so dik fél év ered mé nyei, fon to sabb ese mé nyek a Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko lá ban
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A két nap alatt gyer mek, fel nõtt egy aránt jól
érez het te ma gát, ked vük sze rint vá lo gat hat tak a
prog ra mok kö zül.

A gye re kek az ér dek lõ dé sük höz leg kö ze lebb 
álló rend ha gyó órá kon ve het tek részt. Mi vel ez a
két nap el sõ sor ban a ta nu lók ról és a ta nu lók nak
szólt, így ter mé sze te sen a fõ sze re pet is õk kap -
ták. 

Az is ko la fo lyo sói az al ka lom hoz il lõ en új
ar cu la tot öl töt tek, me lyet a kép zõ mû vész szak -
kör tag ja i nak és Molnárné Pésó Irma ta nár nõ nek
ez úton is kö szö nünk.

Az elsõ nap dél elõtt jét díj át adá si ün nep ség
zár ta. A rend ha gyó órá kat tar tók kö zül Tóth Ta -
más ter mé szet vé dõ, Blaskó Já nos és Szujó Zol -
tán mo del le zõk - mi vel elõ ször vol tak elõ adók az 
is ko lánk ban - Ró zsa he gyi Em lék pla ket tet és em -
lék la pot kap tak. Giricz Lász ló uta zó, Szabóné
Koleszár Edi na sik ló er nyõs re pü lõ, Szon da Ist -
ván ne me ze lõ, Gál Fe renc film elem zõ már több
al ka lom mal tar tott a gyer me kek nek rend ha gyó
órát. Az õ ked ves sé gü ket könyv vel és em lék lap -
pal kö szön te meg az igaz ga tó nõ.

Ez után a dí jak át adá sa kö vet ke zett. 
-To kai Gréta 6. b osz tá lyos ta nu ló ki tû nõ ta -

nul má nyi ered mé nye, a sport ban nyúj tott tel je -
sít mé nye, pél da mu ta tó ma ga tar tá sa és kö zös sé gi
mun ká ja ré vén az öreg di ák ok ál tal ala pí tott
Szent Imre díj ban ré sze sült.

To kai Gréta Szent Im re-díjat ka pott

-Ró zsa he gyi-dí jat kap tak:
§Komóczi Attiláné ma gyar sza kos ta nár nõ,

aki évek óta igen ma gas szín vo na lú is ko lai és vá -
ro si ün nep sé gek szer ve zé sé vel öreg bí ti iskolánk
hírnevét.

Komóczi Attiláné Ró zsa he gyi-díjat ka pott

§Tóth Pálné, az is ko lai kony ha sza ká csa, aki -
nek ve ze té sé vel a mi kony hánk híre már na gyon
sok fe lé el ju tott az or szág ban, hi szen az ide lá to -
ga tó ven dé gek nek min dig va la mi lyen he lyi spe -

ci a li tás sal tu dunk ked ves ked ni. Ezen kí vül az íz -
le tes és vál to za tos ebédek segítenek a napi
munka elvégzésében.

Tóth Pálné Ró zsa he gyi-díjat ka pott

§Is ko lánk név adó já nak éle té bõl össze ál lí tott
ve tél ke dõt eb ben az év ben a leg na gyob bak kö zül 
a 8. a osz tály nyer te, a ki seb bek nél pe dig a 6. b
osz tály. Az alsó ta go za to sok ver se nyét a Méz ga
csa lád nevû csa pat nyer te. Mind há rom gyõz tes
ju tal ma egy-egy na gyon fi nom csokitorta volt,
melyet a konyhán készítettek.

A Sulifirka nevû is ko la új ság leg utób bi szá -
má ban ki írt pá lyá za tok, rejt vé nyek gyõz te se it is
itt ju tal maz tuk.

Na gyon meg tisz te lõ szá munk ra, hogy szá -
mos el fog lalt sá ga mel lett el fo gad ta meg hí vá sun -
kat Szujó Zol tán, az RTL-klub sport ri por te re.
Fe lejt he tet len dél utánt töl töt tünk el a kö zön ség -
ta lál ko zón és az azt követõ baráti beszélgetésen.

Na gyon szim pa ti kus volt köz vet len sé ge,
ahogy a gye re kek kér dé se i re vá la szolt. Sok ér de -
ke set tud tunk meg a Forma-1 és a pro fi boksz vi -
lá gá ról. Szí ve sen em lé ke zett arra az idõ re,
ami kor még ta ní tó je lölt ként itt töl töt te gya kor la -
tát is ko lánk ban. Ígé re tet kap tunk arra, hogy a
Ró zsa he gyi na pok rendszeres elõadói között
tarthatjuk számon.

Szujó Zol tán au tog ra mot osz to gat 
a gye re kek nek

Ezt a na pot a tá bor tûz és a kö zös ének lés zár -
ta. 

A szom bat dél elõtt a sport je gyé ben telt. Na -
gyon sok gyer mek, szü lõ, pe da gó gus vett részt a
sor-vál tó ver se nyen, ahol ve gyes csa pa tok szer -
ve zõd tek és ver se nyez tek a kar ton ból készített
érmekért.

A részt ve võk feje fö lött lát vá nyos be mu ta tót
tar tott mo to ros sik ló er nyõ jé vel Sza bó Péter
oktató.

A sik ló er nyõs sze ren csé sen föl det ért

Sor ver seny a sport pá lyán
Kel le me sen el fá rad va tér tünk haza dél ben,

hogy újabb erõ vel ve hes sünk részt az esti gá lán,
ahol sok ven dég volt kí ván csi ta nu ló ink pro duk -
ci ó i ra. 

A mû sor ban mint egy 130 ta nu ló sze re pelt.
Ez a szám is azt bi zo nyít ja, hogy a gye re kek szí -
ve sen mu tat ják meg szí né szi, tán cos és ze nei
képességeiket. 

Kö szön jük a Szü lõi Mun ka kö zös ség nek,
hogy se gí tet tek a ren dez vény le bo nyo lí tá sá ban.

Az is ko la ének ka ra a szín pa don

A gá la mû sort kö ve tõ fo ga dá son Do mo kos
Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ kö szön töt te a
ven dé ge ket és az is ko la dol go zó it. A fel nõt tek a
kel le mes este után újult erõ vel ru gasz kod hat nak
neki az év végi munkának. 

Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta lá nos Is ko la
ne ve lõ tes tü le te

KÖSZÖNET - A Ró zsa he gyi Kál mán Ál ta -
lá nos Is ko la és Di ák ott hon egy ko ri ta nít vá nya
Gorton (Gyuricza) Irma és édes ap ja, Gyuricza
Lász ló je len tõs ér té kû és kü lön le ges köny ve ket
ado má nyo zott az is ko la könyv tá rá nak, ame lyet
ez úton kö szön meg az is ko la ta nu lói és dol go zói
ne vé ben Far kas Zoltánné igaz ga tó.
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