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A költő visszatér: „Szabadság, szerelem”
A költő visszatér! Nem a
naptárból, nem a történelemkönyv lapjairól, hanem úgy
és oly módon, ahogy csak a
költő tud!
Észrevétlenül belesimul szívünkbe,
ahol éltető piros vérünk 72-szer surran
át percenként. Erőt
ad szívünknek, éltető
meg-megújuló
erőt.
Megérinti lelkünket a
tavasz hírnökének,
hóvirágnak fehérségével, szeretet,
szerelem és a hűség
tiszta színével.
Visszatér és rügyet pattant
a téli, megfáradt gondolataink
fölé, előcsalogatja a tavaszt,
zöldben ébredő új káprázatot,
reményt fakasztva a természet
megújuló ölelésével.
Visszatért és eljött egy kunhalmoktól ölelt kisfaluba, és
egységbe szövi itt és most az
erő, a hűség és a remény gyönyörű színeit.
Úgy, mint 1848. március
15-ének délelőttjén, amikor a
költő hazatért kedveséhez, szerelméhez, Szendrey Júliához,
észrevétlen csókkal érintette

arcát, két szót suttogott fülébe:
„Szabadság, szerelem”!
Az asszony, a feleség meghallva és értve férje kimondott és kimondatlan
szavait, mivel egyek
voltak ők szeretetben,
munkához
látott. Elővette varrókosarát, tűpárnájából előkereste a legszebben varró tűt, a
sokféle cérna közül
ráleltek női ujjai a legselymesebbre. A költő
hitvese sietősen,
de mégis nagy odafigyeléssel
kiválasztott a keze ügyébe kerülő szövetek sorából három
pántlikát: egy piros egy fehér
és egy zöld színűt. Szorgosan
és aprólékosan öltötte tűjét a
három, különböző színű pántlikák szöveteibe, s a szerelmes
asszony munkája végül kokárdává formálódott, s vált eggyé
az erő, a hűség és a remény, a
három, de a magyar lélekben
örökre összetartozóvá lényegült három szín a kiolthatatlan
egységet alkotó három kifejezésében. Lánglelkű férjének
fehér ingére feltűzte lelke és

keze munkájának kincsét, a
háromszínű kokárdát.
A költő megcsókolta kedvese arcát, elköszönt és útra
indult. Elindult a pesti utcán,
eleinte egyedül, majd egyre
többen mellészegődtek, mire a
Múzeum elé ért. Mint a nemzetek nagy fiai előtt, úgy előtte,
mint körötte a téli álmukból
ébredező fák egyszerre ingadozni, hajladozni kezdtek,
mintha könnyű, kellemes szédülés fogta volna el őket, nyújtózkodni kezdtek, rügy pattant
ágaikon sorra egymás után. A
lágy tavaszi szellők lengedezve
széttolták a nap elől a borús,
sötét árnyként az ég alatt sorjázó felhőket.
A Múzeum előtt hatalmas
tömeg gyűlt egybe. Fölment a
Múzeum lépcsőin, elővett egy
frissen írott papírt, melyről olvasni kezdett, ekképp: „Talpra
magyar, hí a haza!” kezdte és
folytatta sorait, miközben az
ég, úgy, mint a megújuló föld is
értve a költőt, világos sugarakkal díszítette fel a teret, megteremtette pillanatok alatt a friss
tavaszt, a szabadság napját.
1848. március 15. volt ez a nap.
A költő visszatért, itt van most

is köztünk, erőt ad tavaszként
ébredő gondolatainkba, hűséggel ötvözi szerelmünket, és
reménnyel aranyozza be mai,
újuló, ébredő hitünk: „Szeretünk szabadság!”
Ünnepünkön, itt kis falunkban a szeretet öleli körül a fákat, miként a lelkünket! Tárjuk
ki a természet megújulása, a
szabadság tiszta szellői elé lelkünk! Tegyük ezt bátran, félelem nélkül, erővel, hűséggel,
reménnyel, hittel!
Dr. Varga Lajos

Meghívó
Dombegyház Nagyközség
Önkormányzata az általános
iskolával közösen 2014.
március 14-én 12 órai kezdettel a művelődési házban

„Hol a szabadság,
ott a haza!”
címmel ünnepséget rendez
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc tiszteletére.
Program:
• ünnepi beszédet mond
dr. Varga Lajos polgármester
• a Balsaráti Vitus János
Általános Iskola műsora.

227 fő alkalmazásban – a menzára termelnek, parkosítanak, állatokat gondoznak…
Dombegyház 104 millió forint értékű Startmunka-programot valósít meg ebben az évben. A tervek szerint idén 140 ember kap
munkát a program keretében.
– Simonka György országgyűlési
képviselőnek köszönhetően a településen 2012 óta működik a Startmunka-program. Ennek keretében
227 főt tudtunk alkalmazni közel
218 millió forintos támogatásból.
Továbbá több mint 43 millió forintért vásároltunk mezőgazdasági gépeket és kertészeti eszközöket. Nagy
segítséget jelent az itt élők számára
a Startmunka-program, mivel a településen kevés más munkalehetőség
van – tájékoztatott dr. Varga Lajos.

Tavaly 170 embert foglalkoztatott maradnak, de lesznek bővülések is csatornák tisztítására, járdák, utak
az önkormányzat, ebből több mint a programban. Főként mezőgaz- rendbetételére, parkosításra kerül
70 fő vett részt a téli időszakban dasági munkálatokat végeznek sor 2014-ben.
– A menzán 480 iskolásra, óvodásra
és idős emberre főznek. A programban megtermelt zöldségek teljes
mértékben fedezik az itteni szükségletet. Jelenleg 474 db 9 fajta őshonos baromfit tartunk, 60 sertést,
ebből 40 mangalicát hizlalnak és
magyar óriás nyulat szaporítanak
a startosok. További tervek között
szerepel az állatlétszám növelése,
és a menzára való feldolgozása. A
helyben előállított, feldolgozott nöképzéseken és tett sikeres vizsgát. majd, kertészeti, illetve szántóföldi vények és állatok, mindenki számára
Az idei évben a főbb tevékenységi növénytermesztést és állattenyész- biztosítják az egészséges étrendet –
területek megszokottan ugyanazok tést. Továbbá termékek előállítására, fogalmazott a polgármester.
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Szaktudás, szeretet, egyéni bánásmód
Házigondozóként látom el
feladatomat 2011-től a Gondozási Központnál. Ez alatt
az idő alatt átéltem jó és kevésbé jó élményeket, de ez a
hivatással együtt jár.
Házigondozóként dolgozni
egy igazi kihívásokkal teli és
szerteágazó munka. Fontos,
hogy a lehető legjobb tudásunkkal, nagyadag szeretettel
és türelemmel végezzük munkánkat. Én úgy vélem, hogy
kolléganőimmel együtt megteszünk mindent, hogy az idősek elégedettek legyenek. Nagy
dolog bizalmon alapuló kapcsolatot kiépíteni az idősekkel,
főleg, akik egyedül élnek, távol
rokonoktól,
családtagoktól,
mivel beengednek személyes
környezetükbe, és elfogadják
segítségünket. Jó látni, mikor
várnak, és örülnek a segítségnek, s ha valami problémával

fordulnak hozzánk, és segíteni
tudunk, az jó érzés mindkét
fél részéről. Mint házigondozók, egy kicsit bizalmasuk,
kicsit lelki támaszuk és egy
kicsit családtagok is vagyunk,
mivel részt veszünk mindennapjaikban. Fontos az egyéni

bánásmód, mivel minden idős
más személyiség, és mások az
igényeik. Munkánk nemcsak a
mindennapi rutinfeladatok ellátásából áll, hanem váratlanul
adódó lelki problémákat, pl.
egészségi problémákat is észre
kell vennünk, és a lehető leg-

jobban megoldanunk. Megéri.
Jó érzés, mikor őszinte mosoly
ül az arcokon, és megköszönik,
hogy segítünk. „De jó, hogy
vagy nekünk, köszönjük a segítséget!” Ennél nagyobb elismerés nem kell. Tudjuk, hogy
jól végezzük a munkánkat.
Vannak ugyan konfliktushelyzetek, de azt is megpróbáljuk
a lehető leggyorsabban és legjobban kezelni.
Külső szemlélő számára
könnyű munkának tűnik, de
bizony mi érezzük, hogy milyen sokrétű embert kívánó
hivatás a miénk. Igazi kihívás nap, mint nap más problémát és feladatot sikeresen
ellátni, de megéri mikor azt a
szót halljuk: „köszönöm”. Ennél több nem kell, hogy mindennap újult erővel nézzünk
szembe az előttünk álló feladatokkal.
P. I.

Örömteli eseményekkel kezdődött az idei év a Gondozási Központban
Egy új esztendő mindig új örömöket, de új megoldandó problémákat is hoz magával. Az új év bő két
hónapja több kellemes történést
is hozott az intézmény életébe.
Az első kedves dolog, ami történt
velünk, hogy lett egy aranyos kutyusunk, akit valószínűleg a szilveszteri
tűzijáték zaja ijesztett meg, és a Gondozási Központig szaladt a mi nagy
örömünkre.
Sokáig vártuk a gazdit, de nem jelentkezett. Elneveztük Pubinak –
van, aki Foltosnak szólítja – mindkét
névre hallgat. Etetjük, itatjuk, szeretjük és kényeztetjük. Ezt ő úgy hálálja
meg, hogy minden dolgozót – házi
gondozókat, az ebédért menőket –
hűségesen elkísér, vigyáz rájuk.
Az idősek is szívesen simogatják, ő
egy terápiás kutyus nekünk. Szeretjük és vigyázunk rá, jó, hogy ide sodorta a sors.
Mindennapjainkat sokszor citeraszó
vidítja fel, mióta Szanda Pali bácsi
közösségünk, kis családunk tagja
lett. A citeraszó sokakat nótázásra
késztet, jókedvre derít.
Az idén is megsütöttük a sok éve hagyománnyá vált farsangi fánkunkat.
Az idősek nagyon örültek az otthoni
ízeket idéző finomságnak.
A délelőttök mozgalmasan telnek
nálunk, 10 órakor mindennap torna

van a folyosón. Eleinte sokat kellett
noszogatni az időseket, de ma már
szinte mindenki részt vesz a napi
mozgásgyakorlaton. Szükség is van
erre a rendszeres mozgásra, mert
általa könnyebb a napi tevékenység
elvégzése is, amit ők is elismernek. A
napi mozgás után egy kis beszélgetés, újságolvasás, szólánc-játék kö-

festéssel tette hangulatossá, egyedivé a gyerekek kedves, megható
verseit. Egy nemrégen beköltözött
lakónk meghatottan köszönte meg a
műsort. Elmondta, hogy ő ilyen szépet még nem látott, s ez a meghatottság könnyeket csalt a szemünkbe. Ezekért az apró kis örömökért
érdemes ezt a munkát végezni, az

vetkezik, csiszolandó a gondolkodás,
a beszéd képességét, amire nagy
szükség van ebben a korban.
A kora tavasz első ünnepe a nőnap.
A Balsaráti Vitus János Általános Iskola színjátszó szakkörének tagjai
köszöntötték szép műsorukkal az
idős néniket és a dolgozókat. Gulyás
Imréné Gabika kivetítős válogatása
gyönyörű virágokkal, szép zenei alá-

ilyen szavaktól feltöltődünk, és újult
erővel próbáljuk szebbé tenni időseink életét.
A gyerekek műsorával még nem
értek véget a nőnapi köszöntések.
Március 7-én délelőtt a Polgármester Úr személyesen, gyönyörű tulipánokkal köszöntötte a Gondozási
Központ minden dolgozóját. Ezúton
is köszönjük a szép virágokat és a

figyelmességet, mellyel kitüntetett
minket a nőnap alkalmából. Korona is került a nőnapi köszöntésekre.
Szombaton ellátogatott intézményünkbe Simonka György országgyűlési képviselő, aki saját kertészetében nevelt, változatos színekben
pompázó primulával örvendeztetett meg minden hölgyet, lakókat,
dolgozókat egyaránt. Szép szavait
köszönjük, és örülök, hogy el tudott
jönni hozzánk, mert a legtöbb idős
ember személyesen még nem találkozott vele, így látogatása számukra
és mindannyiunk számára megtiszteltetés volt.
A meglepetés látogatást megtisztelte jelenlétével Polgármester Úr
és felesége is. A köszöntések végén
Polgármester Úr fekvőbetegeinknek
is átadta a virágokat, dicséretet is
kapott kedves szavaiért. „De szép
fiatalember!” – mondta 93 éves, legidősebb lakónk. Egy kis beszélgetéssel, a finom dombegyházi pogácsa
és a kolléganő által sütött meggyes
süti elfogyasztásával zárult ez a szép
„Meglepetésnap”!
„Kis meglepetések adnak ízt, színt,
dallamot, szárnyat a szeretetnek.”
A Gondozási Központ minden lakója, ellátottja és dolgozója szeretettel
üdvözli a Dombegyházi Friss olvasóit. Sustik Ferencné, intézményvezető
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Kamerarendszer kiépítése a közbiztonságért
Dombegyház 7 millió forintot nyert kamerarendszer
kiépítésére a Leader-pályázat keretén belül, amely 100
százalékban támogatott, így
nem kellett önerő.
– Tavaly 9 kamerát szereltünk fel a település különböző
pontjain, ennek köszönhetően
a belső utakat, illetve a bejövő forgalmat is megfelelően
szemmel tudjuk tartani. A kamerák számítógépen rögzítik a
településen történt eseményeket, baleseteket, és segítségül
szolgálnak a rendőrség munkájában. A kameráknak vis�szatartó erejük van, s ez meglátszik a bűncselekmények
számának alakulásán, jobb a
közbiztonság a településünkön. A pályázat benyújtásakor
pedig ez volt a cél, hogy növel-

jük az itt élők biztonságérzetét
– nyilatkozta dr. Varga Lajos,
Dombegyház polgármestere.

hogy az önerőt nem igénylő
pályázaton valamennyi település induljon. A következő

A közbiztonság növelése
érdekében komplex projektet
indított a kistérségi elnök. Simonka György arra bátorította
az önkormányzati vezetőket,

lépcsőben arra is írtak pályázatot, hogy a térfigyelő kamerák diszpécserközpontját a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságra telepítsék, hiszen így

biztosan hozzáértők kezelik a
felvételeket. Mindemellett az
elmúlt két év intézkedéseinek
köszönhetően minden településre került körzeti megbízott,
s a kovácsházi kapitányság
több mint tíz rendőrautóval
bővíthette járműparkját.
– Szeretnénk tovább fejleszteni a kamerarendszert, újabb
6 szerkezet beszerzésére pályázunk. Továbbá csatlakozni
szeretnénk ahhoz a rendszerhez, amelyben közvetlenül
továbbítják a képeket a rendőrségi diszpécserközpontba,
ehhez szintén külső forrásra
van szükségünk. A fejlesztési
lehetőségek elnyerésében nagyon számítunk az országgyűlési képviselőnk segítségére,
csakúgy, mint eddig is – fogalmazott a polgármester.

Címerkiállítás Budapesten Sikereses tanfolyamzárás
2013. december 2-tól 10
dombegyházi lakos kezdett
kisgépkezelői és betanított
parkgondozói tanfolyamot a
KLIK Békéscsabai Tankerületének szervezésében.
A résztvevők napi 6 órában
sajátították el a képzés elvégzéséhez szükséges tudást a művelődési ház épületében.
A 360 órás – elméleti és gyakorlati részre oszló – képzést
mind a 10 résztvevő kimagasló
eredménnyel zárta 2014. március 5-én. A képző intézmény

2014. február 20-án volt
Budapesten az országos Címerkiállítás ünnepélyes megnyitója.
A WestEnd City Centerben
rendezett kiállításon ott látható településünk – Dombegyház – Címere is, a négy évre
tervezett, bővülő rendezvény
kezdetén! Megtekinthető, s lehet szavazni is rá, a „legszebb
címer” versenyében!
Sok szép települési címer
(259) közül nekem Dombegyház Címere a legszebb! Te-

kintsen rá büszkeséggel Dombegyház valamennyi embere,
éppúgy a Dombegyházról elszármazottak, dombegyházi
kötődésű emberek sokasága,
mint az üzletközpontba látogató – éves szinten kétmillió –
hazai és külföldi ember!
E Címer a miénk! Összetartozásunk, összetartásunk jelképe! Szemünknek, szívünknek, lelkünknek : csodaszép!
Elérhető, megtekinthető az
interneten: smartface.tv/dombegyhaz

szervezésében több dél-békési
településen indultak hasonló
tanfolyamok, és mindannyiunk megelégedettségére Dombegyházon volt a legkevesebb
probléma a kurzus látogatottságával.
Minden résztvevő nagy
megelégedettséggel fejezte be
a tanfolyamot, amelyen a megszerzett tudást már Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
foglalkoztatásában
kamatoztatják.
Talpai Gábor István

4

DOMBEGYHÁZI FRISS • DOMBEGYHÁZ NAGYKÖZSÉG IDŐSZAKI KIADVÁNYA

2014. MÁRCIUS 13.

WWW.DOMBEGYHAZ.HU

Szépséget és jó illatot a településközpontba
Elkészült Dombegyházon
az új út, benne a körforgalmi
csomóponttal, hosszú időre
meghatározva településünk
központját.
Kialakultak mellette különböző nagyságú „szabad”, földdel borított szigetek. Elemi
erővel jött a tavasz. Elhatároztuk és megterveztük, hogy az
út menti területekre virágok
kerülnek (a körforgalomba is).

Évelő és egynyári növények,
fajtában és színben vegyesen,
de „összeillően”. Elkezdődtek
a munkálatok, a tervek szerint.
A régi növények helyébe
újak kerülnek. Rózsáktól az
estikéig!
Szépség és illat! Minden
dombegyházi embernek, s
mindenkinek, aki kis falunk
felé jár.
Dr. V. L.

Februári iskolai versenyek, események, rendezvények
Februárban iskolánkban a nagysikerű
farsangi bál mellett magyar nyelvi és
irodalmi programokon vehettek részt
tanulóink. Ezeken kívül számos rendezvény közül választhattak az érdeklődők.
AZ ANYANYELVI HÓNAP ESEMÉNYEI
„Lámpagyújtó versfesztivál” helyi
fordulója az 5-8. osztályosoknak. A Kalocsa Róza Nonprofit Egyesület pályázata
keretében megrendezett versenyen, az
osztályszintű válogatók után 23 tanulónk vett részt. Korcsoportonként mérték össze tudásukat. A zsűri tagja Jankó
Erzsébet, a pályázat vezetője, a zsűri
elnöke Mészáros Mihály, a Békéscsabai
Jókai Színház színésze. Az eredményhirdetéskor a művész úr kedvesen, közvetlen hangon adott tanácsokat.
1. helyezett: Fóris Erik 6. o., Isztin Ferenc
8. o.
2. helyezett: Rédai Georgina 5. o., András Bálint és Szűcs Rozália 8. o.
3. helyezett: Szűcs Tibor 6. o., Domonkos Dorottya 7. o.
A területi fordulón az 1. és 2. helyezettek képviselik iskolánkat. Szervező: Király Lászlóné.
Olvasási verseny az 1-4. osztályosoknak, évfolyamonkénti eredmények
1. helyezett: Gurzó Enikő 1. o., Gyüre Szidónia 2. o., Kovács Botond 3. a, Czikkel
Lídia 4. o.
2. helyezett: Dávid Luca 1. o., Fóris Fruzsina 2. o., Csík Szonja 3. b és Sallai Tibor
3. a, Lengyel Péter 4. o.
3. helyezett: Kovács Patrik és Herédi
Luca 1. o., Bába Kamilla 2. o., Denucz
Katalin 3. b, Dohor Hanna és Molnár
Richárd 4. o.
Helyesírási verseny az 1-4. osztályosoknak, évfolyamonkénti eredmények
1. helyezett: Dávid Luca 1. o., Fóris Fruzsina 2. o., Ternován Karolina 3. b, Czikkel Lídia 4. o.
2. helyezett: Erdélyi Barnabás 1. o., Bába
Kamilla 2. o., Magyar Balázs 3. a, Lengyel
Péter 4. o.

3. helyezett: Debreczeni Mirtill 1. o.,
Gyüre Szidónia 2. o., Kovács Botond 3. a,
Varga Orsolya és Rédai Diána 4. o.
Versmondó verseny az 1-4. osztályosoknak, évfolyamonkénti eredmények:
1. helyezett: Drágán Dóra 1. o., Bába
Kamilla 2. o., Magyar Balázs 3. a és Denucz Katalin 3. b, Rédai Diána 4. o.
2. helyezett: Mezei Klaudia 1. o., Gyüre
Szidónia 2. o., Debreczeni Rebeka 3. o.,
Dohor Hanna 4. o.
3. helyezett: Kovács Patrik 1. o., Csatlós
Tímea 2. o., Csík Szonja 3. o., Czikkel Lídia 4. o.
Az alsó tagozatosok versenyeit szervezők: dr. Iszályné Hegedűs Anna Mária,
Pál Gáborné, Mag Lászlóné, Kukláné
Megyeri Anita, Gombkötő Katalin, Takács Lajos.
Meseíró-, rímfaragó-, valamint meseillusztráció-verseny
» Meseírás
1. helyezett: Gyenes Róbert 5. o. „A
nagypapa visszatér”
2. helyezett: Rédai Georgina 5. o. „A titokzatos domb”
3. helyezett: Hurguly Márk és Pelsőczi
Márk 7. o. „Állati kalandok”
» Versírás
1. helyezett: Rémes Rímfaragók 4. o. „A
tél” (inkognitóban: Rédai Diána, Dohor
Hanna, Czikkel Lídia, Lengyel Péter)
További helyezések:
2. helyezett: Bajkán Dávid 6. o. „A felhő”
3. helyezett: Pelsőczi Márk 7. o. „Árnyékban járok”
» Meseillusztráció
1. helyezett: Varga Orsolya 4. o.
2. helyezett: Gál Krisztián 4. o.
3. helyezett: Pelsőczi Márk 7. o.
Szervező: Király Lászlóné magyartanár.
PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
Utazó planetárium – Élve a battonyai
Mikes Kelemen gimnázium által felajánlott lehetőséggel – iskolánk 40 tanulója a szomszéd településre látogatott.
Részt vehettek a gimnázium tornater-

mében felállított utazó planetáriumban
egy űrbéli utazáson. Az Illés Tibor csillagász, a Partiscum Csillagászati Közhasznú Egyesület elnöke által vezetett naprendszerbeli utazás rendkívüli élményt
nyújtott diákjaink számára.
Az előadást múltbéli látogatással kezdték, mely során a dinoszauruszok világa
elevenedett meg. A program során egy
15 perces, teljes kupolás, fullHD film segítségével végiglátogatták a Naprendszer bolygóit, megismerkedtek ezek jellegzetességeivel, fizikai paramétereivel,
sőt néhány bolygó felszínére „le is szálltak”. Ezt követően élőszavas kommentár
segítségével a diákok tanulmányozhatták az égbolt nevezetes csillagképeit, a
jellegzetes égi mozgásokat (csillagok,
csillagkép, szabadszemes jelenségek,
bolygók, galaxisok, csillagködök, csillagcsoportosulások). A bemutató végén
valósághű felvételek segítségével elevenedtek meg a Naprendszer égitestjei.
Az „Út a középiskolába” pályázat nyerteseinek, 11 tanulónak az éves tanulmányi ösztöndíja kiosztásra került. Azok a
7. és 8. osztályos hátrányos helyzetű
tanulók pályázhattak, akiknek a tanulmányi eredménye elérte a 3.5 átlagot.
Pozitív elbírálás után 8000-14000 Ft/hó
ösztöndíjat kaptak.
Az „Út a szakmaválasztáshoz” esélyteremtő pályázaton 12 tanulónk indult,
két tanuló nyert, a többiek elbírálása
folyamatban van.
A Zrínyi Ilona matematikaversenyt
február 21-én rendezték Mezőkovácsházán. Iskolánkat 5 tanuló képviselte.
Isztin Ferenc 8. osztályos tanuló bekerült megyénkben a legjobb 15 közé,
és meghívást kapott a sarkadi díjátadó
rendezvényre. Felkészítő tanár: Szekeres Csaba.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja „A jövendő nemzedékek előtt
kötelességünk feljegyezni a XX. század
bűneit, és biztosítani, hogy azok soha

nem ismétlődhetnek meg.” / George W.
Bush/
Az Országgyűlés 2000. június 13-án
fogadta el azt a határozatot, amelyben
rögzítette, hogy minden év február
25-én emlékezzünk meg az áldozatokról. A kommunista diktatúrák halálos
áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Közép-Európában
a számuk eléri az 1 millió főt. Ennyien
vesztették életüket. Jóval többre tehető
azok száma, akiket testileg és lelkileg
megnyomorítottak, kirekesztettek, börtönbe zártak, kényszermunkatáborba
hurcoltak.
Ennek jegyében és tudatában iskolánkban, a felső tagozatos tanulók megemlékeztek a kommunista diktatúrák áldozatairól ezen a napon. Megismerték
néhány áldozat sorsát, szembesültek az
áldozatokkal szemben elkövetett mérhetetlen igazságtalansággal. Tisztelettel és együttérzéssel hallgatták végig a
megemlékezést.
„Magyar költők – magyar évszázadok”
Február végén hangversenyt tartott
településünkön a nyíregyházi Dongó
együttes, a filharmóniai koncertsorozat
keretében. A harmadikosok (Denucz
Katalin, Csík Szonja, Ternován Katalin)
fogalmazást is írtak élményeikről.
Hüllőkiállítás és ásványbörze
Iskolánk 64 tanulója Mezőhegyesre
utazott, ahol március 4-én „Állati napokon” vett részt. A hüllőkiállításon és ásványbörzén közel 50 állatfajt (kígyókat,
gyíkokat, teknősöket, kaméleonokat,
pókokat stb.) láthattak, nyuszit simogathattak. Az állatok mellett különféle
színekben pompázó kristályokban,
kagylókban, korallokban is gyönyörködhettek, s aki akart, vásárolhatott is a
kövekből, ásványékszerekből: nyakláncot, medált, kulcstartót, karkötőt, gyűrűt. A legszemfülesebbek „kígyóinget”
is kaptak.
Sztankovánszki Anna, intézményvezető
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