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A Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjainak átadása
Szeptember 30-án, a magyar népmese napján
került sor az előkészítő osztályosok Rákóczi
ösztöndíjának ünnepélyes átadására iskolánk
dísztermében. Délután négy órától az újszentesi,
igazfalvi, végvári, ötvösdi, dettai, pusztakeresztúri, zsombolyai, nagyszentmiklósi, lugosi
és óteleki gyermekek szülei, fél hattól pedig a
temesvári előkészítő osztályos gyermekek szülei
vették át a tízezer forint értékű támogatást. Temes
megye az idei évben vált a Rákóczi Szövetség több
mint tízéves Beiratkozási Programjának kedvezményezettjévé. A program érinti a
teljes Felvidéket, ahol 3550 diák részesül az ösztöndíjban, Bihar, Temes megyét és
Dést, ahol 1800 iskolakezdőhöz jut el a támogatás, része a programnak a kárpátaljai
Felső-Tisza vidék 100 iskolakezdője, továbbá 40 délvidéki szórványtelepülés 350
első osztályosa, Horvátországot és a Muravidéket is beleértve. A program célja,
hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás
fontosságára és helyességére. A Beiratkozási Program mögött nagyszabású
társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi
önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és alapítványok sorakoztak fel.
A rendezvényen dr. Erdei Ildikó igazgató köszöntötte az egybegyűlteket
és az anyanyelvű oktatás ünnepének nevezte a Rákóczi ösztöndíjak
átadását, hiszen ez egy olyan lelki támogatás, amely megerősíti a gyereküket
magyar iskolába íratott családok identitástudatát. Kiss Ferenc tanfelügyelő
ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az igazi értéket az anyanyelven
megszerzett alapos tudás jelenti majd az idén beíratott kisdiákok számára.
Kovács Melinda és Tóth Gimi Róbert, harmadik osztályos tanulók egy-egy
magyar népmesét mondtak el, az iskola citerásai és furulyásai pedig
egy-egy dalcsokorral kedveskedtek a közönségnek.
Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára elmondta: a Beiratkozási
Program 2004-ben a Felvidéken indult és azóta zajlik annak érdekében, hogy
minél több külhoni magyar
család merje vállalni gyermeke
magyar
tannyelvű
iskolába
íratását, vállalva ezzel a magyar
közösségek megmaradását is.
„Ez a szimbolikus, de annál sokkal
nagyobb eszmei értékű ösztöndíj
nagyon sok jó érzésű magyar
embernek a kézfogása, elismerése,
bátorítása hálául azért a döntésért,
amit meghoztak!”
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Játékos építészet

Az épített környezeti nevelés egyre
népszerűbb
fogalommá
válik
lassan
országunkban, ezt az irányzatot karolta fel és
népszerűsíti az iskolai oktatásban a romániai
De-a arhitectura Egyesület. Mit is jelent az
„épített környezeti nevelés”? Játékot, amellyel
gyermek és építész-pedagógus egyaránt
épít – a gyerekek saját világukat, az őket segítő felnőttek pedig a kicsik lelkét.
Ez a munka minden résztvevőtől nyitottságot kíván, hiszen idegen terület,
amelyre lelkesedésből merészkednek mind a pedagógusok, mind az építészek.
Temesvári magyar építészek, iskolánk volt diákjai, Réthy Dóra és Hajdu
Brigitta immár két esztendeje Játékos építészetet tanítanak az elemi osztályokban
választható tantárgy keretén belül.
A tanórákon az oktatók az épített környezetünk szellemi, erkölcsi értékeire, a
tudatosságra és igényességre hívják fel a gyermekek figyelmét. A tanítási módszerek
változatosak: bemutatók, projektek, orientációs gyakorlatok, expedíciók keltik
fel a diákok kíváncsiságát, a részletekre való odafigyelést és a kritikai szemléletet.
A programban résztvevő tanulók a tanév végéig egy komplex város-makettet
készítenek, amelyet az iskolában, majd városi szintű kiállításon mutatnak be.
Idén is folytatódik a Játékos építészet-program szakkör formájában, lelkes
építészeink várják azokat az érdeklődő diákokat, akik szeretnek felfedezni,
játszani, építeni, alkotni. Előbb házat, várost, aztán majd később társadalmat.
Pál Krisztina tanítónő

Közös kirándulás a lugosi testvérosztállyal
Október 23-án a Lépésről lépésre III. osztály
látogatást tett a lugosi testvérosztálynál. Az utazás
egyrészt a gyerekek kívánságaként fogalmazódott
meg, mivel nagyon szerettek volna együtt
vonattal utazni, másrészt egy három évvel korábban megalapozott
partnerkapcsolat következő lépése volt. Közös tevékenységeink voltak
az elmúlt évek folyamán Temesváron és Lugoson is, majd együtt
kirándultunk
a
Limán-völgyébe.
Lugoson
ismerkedő
körjátékok
után hangulatos őszi díszeket készítettünk együtt, de kipróbálhattuk a
Magyarságismereti játékokat és a temesvári osztály által türelmesen összegyűjtött
dobozkákból való építést is.
Az osztálylátogatás része volt egy-egy levelezőtárs kiválasztása és a
következő közös program megtervezése is. Legközelebb a novemberi Játszóházban
fognak találkozni a testvérosztályok, amikor a III. osztály látja vendégül a lugosi
gyerekeket/osztályokat.
Köszönjük a lugosi tanítónőknek, Madaras Andrea, Romas Anikó és a
szülőközösségnek a szívélyes vendéglátást.
Apró Juliánna és Palkó Margit tanítónők
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A kis cserkészek bejárótábora
Az idei évben lehetőség nyílt arra, hogy tanulóinknak a nyári szünetben szórakoztató
programokat szervezzünk. Így az elemi iskolás gyermekek egy csoportja már a vakáció
első hetét ügyesen kihasználták, hisz bejárótáborban vettek részt, melynek témája a
cserkészet volt. Mivel a gyermekek különböző
osztályokból voltak, alkalmuk adódott
ismerkedésre, barátkozásra. Megtanulták és
gyakorlatba is ültették a cserkészet fontosabb
szabályait, a cserkész himnuszt és az indulót.
Minden reggel lelkiismeretesen köszöntek
cserkész módra, bal kézzel fogtak kezet, majd a
jobb kezükkel tisztelegtek „Jó munkát!” kívánva
egymásnak.
A hét folyamán a gyerekek többféle
izgalmas tevékenységen vettek részt, éspedig: séta a Bega-parton, ahol megfigyelték az ott
élő növényeket, halakat és madarakat; kövecskedobáló és szaladóverseny; a cserkészek
címerének készítése; séta a Botanikus parkban, ahol közösségépítő játékokat játszottak,
Kincskereső- játék, hisz fontos, hogy a cserkészek tudjanak tájékozódni a jelek szerint;
bábok készítése; mesék dramatizálása. A tevékenységek sorát fagyizással és díjkiosztással
zártuk. Gyorsan teltek a napok, a színes program alatt röpült az idő s bár az időjárás néha
kedvezőtlen volt, nem szegte meg a kis cserkészek vidám kedvét. Gyermekek és tanítók
egyaránt elmondhatjuk, hogy tartalmas hétre tekinthetünk vissza s kíváncsian várjuk a
második Cserkész-tábort.
Szilágyi Emilia és Milos Edit tanítónők

Biciklis-németes bejárótábor
A nyári vakáció második hetében biciklisnémetes bejárótábor szervezésére került sor
olyan elemi osztályos diákok számára, akik
tudnak, szeretnek kerékpározni s szívesen
megismerkednének a német nyelv alapjaival.
Első nap gyalogosan tettünk sétát az
iskola környékén, megfigyeltük a közlekedési
táblákat, gyakoroltuk az úttesten való
átkelést, megbeszéltük a legfontosabb szabályokat, majd az iskola udvarán kerékpárral
gyakoroltuk az indulást- fékezést- megállást, távolságtartást a többi kerékpárostól, az
akadályok közötti és az egyes sorban való biciklizést. A következő napokon egy-egy túrát
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tettünk elsősorban a város árnyas parkjaiban. Délutánonként a Stop! Közlekedj okosan!
című rajzfilmsorozat részeit is megtekintettük, valamint kartonból mindenki egy-egy
olyan autót készített magának, amelybe beleülve otthon autósmozit rendezhet.

Utolsó nap a szülőknek kis bemutatót tartottunk a tanult német
mondókákból, énekekből. A gyermekek megérdemelten vehették át az
emléklapokat, hiszen figyelmesen, biztonságosan bicikliztek, s ügyesen
megalapozták német nyelvtudásukat. A vidám csapat a ,,jövőre németül
biciklizek” gondolatával zárta a jól sikerült tábort.
Programfelelősök: Kiss-Pataki Adél és Tasi Ottilia- Gyöngyvér

Ügyes kezek tábora
Július 6-10. között az Ügyes
kezek táborában szorgoskodtak
a Bartók Béla Elméleti Líceum
elemi osztályos diákjai. A tábor
vezetői Adorjányi Borbála tanítónő,
Nüszl Erzsébet rajz szakos és
Salat Beáta magyar szakos tanárnők
voltak. A harmadik bejárótábor
tevékenységeinek célja az volt, hogy
a gyerekek minél több kézimunka
technikával
megismerkedjenek,
azokat elsajátítsák.
Az első nap a barátkozás
napja volt: csapatépítő játékok
segítségével ismerkedtek meg a gyerekek egymással, ugyanakkor saját csapatzászlót is
készítettek, amit az ügyes kezek lenyomata díszít. A nap második részében elkezdődtek
a különböző műhelyek: rajzolás/színezés, négyes és nyolcas fonással virág, pillangó és
ujjbáb készítés, valamint quilling. Ugyanakkor a barátságkarkötő készítését is már első
nap megtanulták a diákok, amiből a hét folyamán talán a legtöbb lett.
A hét további részén a következő műhelyek voltak még: agyagozás, só-liszt
gyurmázás, batikolás, szalvéta technikával terítőcske és kistáska készítése, sok festés és
rajzolás, szélharang készítés, gyöngyfűzés, hipózás, ajándék doboz készítés, illetve az első
napon megtanult technikákkal is a hét többi napjain még sok kincs készült, ugyanakkor
a játékok sem maradtak ki.
Az utolsó délután bemutatásra került a sok kincs, az ügyes kezek táborán készült
alkotások tárlatán, amelyeket a szülők ámulva csodáltak. Mindenki elégedetten és
büszkén mutatta be, ami készített.
Végül elmondhatjuk, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, sok új kézimunka
technikát tanult meg és új barátokat szerzett, így egy sikerélményekben gazdag, örömteli
hét volt ez.
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Játszva alkotunk és
tanulunk!
Nem véletlen, hogy éppen a Lego a
témája az iskolánk által megszervezett
negyedik nyári bejárótábornak. A LEGO
tulajdonosának Kjeld Kirk Kristiansen szavai
ihlették ennek a hétnek a történetét: “Arra
biztatom a gyermekeket, hogy fedezzék fel, tapasztalják és alkossák meg saját világukat,
egy világot határok nélkül.Továbbra is így gondoljuk, hogy csak a legjobb lehet elég jó,
mert a gyermekek a legjobbat érdemlik”
Egy álló héten át 22 gyermek megtervezte, majd életre keltette a várost, amit
megálmodott magának. Volt benne iskola, repülőtér, vasútállomás, cukrászda, zöldövezet,
bevásárlóközpont és sok más. A program végén felavattuk a várost és polgármestert is
választottunk. Ezek után a szülők is meglátogathatták.
A tábor másik fő eleme a román nyelv gyakorlása volt, de nem maradt ki ebből
a hétből sem a szabadtéri játék, a társasjáték és a kézművesség. Barátságok születtek,
tapasztalatokat osztottunk meg és nagyon jól szórakoztunk.
Programfelelős tanárok Pál Krisztina és Moldoveanu Melinda, önkéntes diák Silaghi Patricia (VII.B)

Erzsébet-tábor
Iskolánk tíz negyedik osztályos
tanulója augusztus 22-28. között a
zánkai Erzsébet-táborban nyaralt. Bár
zuhogó esőben indult a csapat, odaérve
nagyon kedvező időjárásban lehetett
részünk.
A
táborban
a
szervezők
változatos
programokat
kínáltak
a gyerekek számára: kézműves
foglalkozások,
versenyek,
tábori
olimpia, erdei séták, túlélési technikák
megismerése,
sportjátékok,
és
természetesen mindennapos program volt a Balatonban való fürdőzés. Hétfő este a
Langaléta Garabonciás Társulat előadását tekintettük meg, majd kedd este a Kolompos
együttes muzsikált a gyerekeknek. Kedden egy nagyszerű kiállítást is megnézhettünk
Budapesten, a Magyarság Házában, ahol a Kosztolányi Dezső által kiválasztott 10
legszebb magyar szó segítségével mindnyájan képet kaphattunk arról, milyenek vagyunk
mi, magyarok. Ezt megelőzte egy tanulmányi séta a Budai-várban, ahol a különböző
épületek- és emlékművekről tudtunk meg érdekességeket.
Nagy élmény volt részt venni a táborban szervezett Nemzetközi Versenyen, ahol
iskolánk csapata, a ,,bartókosok” a második helyen végzett. Szintén élményt jelentett az
éjszakai akadályverseny is, de erről hadd meséljenek a gyerekek:
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,,Idén nyáron pár osztálytársammal részt vettünk a zánkai Erzsébet-táborban,
ahol sok élményben volt részünk. A bátorságpróba a harmadik napon volt, 22:00 órakor
kezdődött. A tábor közelében volt egy erdő. Az erdőben vámpírnak és bokornak álcázott
emberek bújtak el a fák mögé. A gyerekek énekelve sétáltak és ők váratlanul kiugrottak
a fák mögül. Mi nagy sikítással, egymás kezét fogva, próbáltunk bátrak maradni. Ez volt
az én legszebb élményem az Erzsébet-táborból.” (Szabó Izabella)
,,Az Erzsébet-tábor volt az első táborom. Jól éreztem magam Zánkán. Nagyon
tetszett amikor zumbáztunk, lipinkáztunk vagy fürödtünk a Balatonban! Tetszett a
bátorságpróba is! A bátorságpróba éjjel volt. Új barátokat szereztem. És nagyon köszönöm,
hogy Emília tanító néni arra vigyázott, hogy legyen szép a táborunk.“ (Marton Isabella)
Köszönjük az Erzsébet-tábor szervezőinek, önkénteseinek, hogy feledhetetlenné
tették számunkra ezt a hetet!
Boros Emília tanítónő

VII. Anyanyelvi bejárótábor (nyárutó)
Kisiskolások számára, immár hetedik
alkalommal,
játszóházas
bejárótábort
szerveztünk augusztus 31 — szeptember 5-e
között Milos Edit, Palkó Margit és
Tamási
Emese
tanítók
vezetésével.
Az anyanyelvi játékok, mesék mellett,
kézműveskedés, sport és stratégiai táblajátékok
gazdagították a programot.
Az őszi vakációban folytatjuk.

A Magyar Népmese Napja
Nagy volt az öröm, amikor szeptember 30-án délelőtt A magyar népmese napja
alkalmával a Lépésről lépésre IV. osztály tanulói az előkészítő osztályokba látogattak.
Több meglepetéssel is készültek: felolvasták A szomorú királykisasszony című
népmesét, furulyáztak és a kicsiket saját készítésű mesekártyákkal ajándékozták meg.
A rövid, kellemes együttlét során jó érzés volt újból megtapasztalni a meseolvasás és
mesehallgatás örömét. A népmesék szinte kifogyhatatlan kincsestára pedig hasonló
találkozások szervezésére ösztönöz.
Bakos Ágnes- Mónika és Tasi Ottilia-Gyöngyvér tanítónők
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Versek
A csalán
Csalán a nevem,
Biztos ismersz engem,
Csípésemtől hosszú ruha takar,
Finom leves lesz belőlem,
Ha a háziasszony akar.
Kiss-Istvánﬁ Kinga, Lépésről lépésre IV.
osztály

Tik-tak
Tik-tak, tik-tak,
Az óra hív,
Tik-tak, tik-tak, a kis Jani
Még a kávéját sem issza ki.

Vörös róka a nevem,
A csirkecombot szeretem.
Vörös, lompos farkam van,
Nagy divat most Párizsban.
Kedvelem a halat, sajtot,
Kinyitok én minden ajtót.
Tyúkot könnyen megfogok,
Gyorsan beleharapok.
Hollót, medvét becsaptam,
Olyan nagyon nem bántam!
Okos vagyok, nagy a szám,
Minden állat irigy rám.
Dan Ştefan, Lépésről lépésre IV. osztály

Kezdődik az iskola

– A toll, a ceruza

Megvan-e, anyuka?
– A táska vár, a táska kész,
Indulhatunk már, kis vitéz!

Megkezdődött az iskola,
Elröppent a nyár.
A gyerekek szépen sorakoznak,
Az iskola megnyitóján.

Ezt anya mondja s mosolyog,
S mosolyognak a házsorok,
Az utca és az utcakő,
S Jani lábán az új cipő.

Megkapják a könyveket,
Nézegetik, olvasgatják.
Kíváncsiak arra,
Mit rejtegetnek az új órák.

És mosolyog az iskola,
Janira fénylik mosolya,
Ablakszeme oly ragyogó,
S hívogat, mint nyáron a tó!

S megannyi kisdiák
Megkezdi Betűország felé vezető útját,
A nagyobbak is örömmel kezdenek,
Hisz új tantárgyak új kincseket rejtenek.

Szász Norbert, Hagyományos IV. osztály
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A róka

Bereczki Bernadett, Hagyományos IV. osztály

Válogatott írások
Amikor tanító néni voltam...
Egyszer, egy reggel, amikor felvettem a szemüvegemet, felnőtté
változtam.
Amikor bementem az osztályba, lássatok csodát: a gyerekek a
padokban ültek és rám vártak, hogy elkezdjem az órát. Csak akkor
vettem észre, hogy tanító nénivé változtam. Nagyon boldog voltam,
hogy én taníthatom a gyerekeket.
Románórán gyönyörűen olvastak, matematikaórán ügyesen mondták az osztótáblát, magyarórán
tollbamondás volt és végül kézimunkaórán színeztek a gyerekek. Délután szépen elköszöntek
tőlem és hazamentek. Nagyon jólesett a tanítás, de nagyon fárasztó munka.
Este levettem a szemüvegem és újra a régi Kinga voltam.
Kiss-Istvánﬁ Kinga, Lépésről lépésre IV. osztály

A varázstoll
Réges-régen, amikor még kisgyermek voltam, akkor történt ez
a történet, elmesélem nektek is. Egy nap kijelentette a király, hogy aki
megmenti szépséges leányát a tizenkétfejű sárkánytól annak odaadja
feleségül és még a fele királyságát is jutalmul.
Gondoltam egyet és jelentkeztem. Anyám feltarisznyázott, a
kulacsomat megtöltöttem friss kútvizzel és útnak indultam. Nem
jutottam messzire, csak a faluvégi árokpartig ahol egy madarat
pillantottam meg, amely beleragadt a sárba. Segítettem neki.
Megszólalt:
– Te fiúcska, mert ilyen jószívű voltál, tessék, odaadom neked
ezt a varázstollat! Szükség esetén vedd elő, mondd ki amit kérsz és
az megjelenik!
Megköszöntem és továbbmentem. Tizenkét lépés után szembetaláltam magam a
tizenkétfejű sárkánnyal. Nem ijedtem ám meg, rögtön eszembe jutott a madár ajándéka.
– Kard! – kiáltottam. Megjelent nagy suhogással egy kard, egyet suhant s levágta a sárkány
összes fejét. Ahogy a sárkány kilehelte a lelkét előállt a királylány is. Olyan szép volt, hogy a
napra lehetett nézni, de rá nem. Nem bántam meg, hogy útnak indultam.
– Hintó! – rögtön megjelent egy aranyhintó.
– Gyere velem, Aurélia királylány! – mondtam.
A királylánnyal együtt nagy örömmel beszálltunk és a királyi palotáig meg sem álltunk.
Az öreg király betartotta a szavát, feleségül adta hozzám leányát és nekem adta fele királyságát.
Akkora lakodalmat csaptunk, hogy hetedhét határra szólt.
A varázstollú madár pedig minden reggel madárcsicsergéssel ébresztett.
Berta Evelyn, Lépésről lépésre IV. osztály
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Morte, a róka

(I. rész)

Egyszer régen a távoli Németországban élt egy róka.
Ez a róka más volt, mint a többi, nem mezei nyúlra vagy egérre vadászott, hanem
szívesebben ment be a közeli falvakba szárnyast lopni. A gazdák elnevezték ezt
a rókát Mortenak, ami latinul azt jelenti, hogy halál, mert amelyik gazdaságban járt, ott megölt egy
szárnyast.
Egy ember a faluban épített a farmja köré egy nagy kerítést és vett öt vérszomjas kutyát. Morte
eldöntötte, hogy megpróbál aznap este betörni a gazdaságba és ellopni egy libát. Elindult hát a kerten
keresztül a farmra, átugrotta könnyedén a kerítést, de amint a libaólhoz ért, furcsa zajt hallott. Előre
nézett, hát látta, hogy a farmer közeledik feléje. Ahogy meglátta az embert, gyorsan a fészer alá bújt, és
hallotta a gazda szavait:
– Különös, mintha azt láttam volna, hogy valami mozog itt az udvaron!
A gazda a biztonság kedvéért átkutatta a farmot, de szerencsére Mortet nem találta meg.
Hosszas keresgélés után elment lefeküdni. Ekkor Morte előbújt a rejtekhelyéből, berontott a libaólba s
már vitte is az egyik libát a rókalyuk felé.
Másnap az emberek rókavadászatot szerveztek. Morte hallotta a kürtszót, villámgyorsan ugrott ki a
lyukból s futott az erdő felé. Az ám, de a vadászok bekerítették, elfogták, egy ketrecbe zárták és a faluba vitték.
A faluban eladták egy nagyon híres divattervezőnek.
Vajon sikerül megszökni Mortenak? Az majd kiderül a második részben.
Major Barna-Péter, Hagyományos IV. osztály

Körök - tevékenységek:
MIKOR?

HÁNY ÓRÁTÓL?

HOL?

KINEK SZÓL?

KI TARTJA?

Baranta - foglalkozás

Hétfő,
Szerda

16,00-17,45

Tornaterem

8-16 éves gyerekek

Fábián Lóránd

Bóbita Néptánccsoport próbái

Szerda

15,00–17,00

35-ös terem

A csoport tagjainak

Pál Krisztina

Péntek

14,00-16,00

35-ös terem

A csoport tagjainak

Ozsváth Erika

Szerda

13,00-14,00

19-es terem

IV. H,SBS osztály tanulói

Bartyik Zita

Játékos tudomány-kör

Péntek

11,00-12,00

11-es terem

IV. H,SBS osztály tanulói

Bartyik Zita

Eszterlánc Néptánccsoport próba

Péntek

17,00-19,00

35-ös terem

A csoport tagjainak

Tamási Emese

Százszorszép Néptánccsoport
próba

Péntek

15,00-17,00

Tornaterem

A csoport tagjainak

Kele Lídia, Tamási Emese

Aprókák Néptánccsoport próba

Szerda

16,00-17,30

23-as terem

Előkészítő, I osztály tanulói Kele Lídia, Nagy Áron

Magyar nyelvi
fejlesztő-program

Hétfő

13,00-14,00

Pszicho-kab.

I-III osztály tanulói

Ilyés Szeréna

Kedd

13,00-15,00

Olvasóterem

I-III osztály tanulói

Ilyés Szeréna

Szerda

13,00-14,00

Olvasóterem

I-III osztály tanulói

Ilyés Szeréna

Csütörtök

13,00-15,00

Pszicho-kab.

I-III osztály tanulói

Ilyés Szeréna

Hétfő

15,30-16,30

30-as iskola uszodája úszni tudó diákok

Gallovits Gyula

Kedd

15,00-16,00

30-as iskola uszodája úszni tudó diákok

Gallovits Gyula

Kedd

15,00-16,00

12-es terem

III,IV.H,SBS osztály tanulói

Nüszl Erzsébet

Úszás
Grafika, írásművészet,
kultúrtörténeti érdekességek
Sakk kör

Kedd

14,00-15,00

14-es terem

elemi osztályok tanulói

Balla Tamás

Ökosuli

Szerda

15,00-16,00

1-es terem

III-VI osztály tanulói

Vinczeffy Kinga, Moldoveanu Melinda

Társasági tánc próba

Csütörtök

16,30-18,00

23-as terem

alsó tagozatos diákok

Metz Rita

Bokréta Néptánccsoport
próbái

Kedd

14,00-15,00

12-es terem

Kisbokréta csoport

Szabó Ferenc

Kedd

17,30-18,30

12-es terem

Ovis Néptánccsoport

Boros Beáta,Szabó Angéla,Szabó Ferenc

Szerda

13,00-14,00

12-es terem

Morzsa csoport

Szabó Ferenc

Hétfő

13,00-14,00

12-es terem

kezdő csoport

Szabó Ferenc

Kedd

15,00-16,00

12-es terem

Kisbokréta csoport

Szabó Ferenc

Hétfő

14,00-15,00

12-es terem

haladó csoport

Szabó Ferenc

Szerda

14,00-15,00

12-es terem

kezdő csoport

Szabó Ferenc

Citera próba
Furulya próba
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a 2015-2016-os tanévre
Jan

ve
o
N

m ber 2 8
.

uár 30.

Feb

ruár 27.

Farsangi
Tavaszváró

M ár

cius 1 9
.

Adventi

Ok

tóber 2 4.

Húsvéti

Á p r il i s 2 3 .

Tarka-barka

e
Sz

p te mb e r 2 6
.

Hívogató

Máj

us 28.

Anyák napi

Gyermeknapi

http://jatszohaz.bartok.ro

Mindenkit szeretettel várunk!

