
Emma orszfg®s mesefr6 paEyazatot nyert
Tagy  sikerre  lehet  btisalre  a  RIsszandsi  Sallai  Istvin  AItala-
Los Iskola. Hodort{czfo. Em7rm, ar oktatisi intezm6ny 4. oszta-
yosdialEiaorszigosmeseir6palyazatotnyert.PapSzonj.ajdrdsi
nesemond6versenyen,Be7iedekesengeszaval6versenyenjeles-
:edett.Jve77iethzsombo7.ratpalydraton6rtelmdsodikhelyez6st.

Hodonichd   Emma   4,res   tanu-
} K6t lds din6 videken cimti palya-
iunkaja6It orszagos 1. helyez6st 6rt
I a Pagony Kiad6 Trik6 ds Nyamm
jabb  kalandjal  Ofmti  palyazatin.
)klevel6t Berg Jttch.t ir6n6 latta el
6zjegy6vel.
-  Vettem  mar  r6szt  szaval6-  6s
`esemond6  versenyeken  mssz6l-
ison, jdr6si szinlen, iskolat vet€I-
ed6k6n.  Ezeken is eredm6ngesen

nguluk, p6rtyuk is van ~ rcondto
Vo7.ga Edit tanit6n6, ald meghall-
gatta dii]Sa palyazatra {rt mes6jct,
6s 6r6mmel fogadta a r6szvitel6t a
megm6rettetdsen.
Az eredm6nyhirdetesre december-

ben keriilt sor, a dijazottat lev6lben
6rtesitettek az  el6rt  1.  helyez6sr6l
A j6 hir egy nagy borit6kban 6rke-
zett  meg  Kisszalldsra.  Az  ckleve-
let kdsfflb, mar az idei 6vben pos-

T,erepeltem. A mesdr6 p6lydzatra

±esang6m talfrlt r6 az inlemeten
tudtuk meg  Emmat61.  -  jGfj7ii!-

o,Iiil kit honap voit a fiogalmazds
'kesztt6s6re. Az enydr am6l sz61,

•gy  a din6k elf6rmck Kissrfullds-
i, 6s megismerkediink uemk. J6t-
unk,  mood felirlnck  a hombdrfu
I, 6s c[rahak. fin is megjelenek a
I.es6ben a din6kkal, akik elt6l±enek

iynapotacsal6dunkkal.Ahdrom
rty&nk is r6sze a hozbs program-
ik - tette hozzi.
3redetileg Berg Judit irt mes6t  a
it ]ds din6r61. Ez a pftyazat lehe-
;s6get adott arra, hogy a gyerekck
ivibbgondoljck a t6rt6netet. Elen-
3dhett6kafantiziajukat.
-  EiTma  nagyon  sz6pen  oivas,
tjzol, nagyon j6 a hdyesirdsa. Ez
mck is kdszbnhet6, hogy az 6des-
wiasohalohasuele6sakisbces6-
31,  Band6val.  Errma  61latbarat,

tiztck.  Emma  boldogan  vette  at,
6s tervezi, hogy a j6v6ben is r6szt
vesz megm6rettet6scken. Az oktati-
si int6zm6ny tobb dial¢a is tovibbi
sz6p eredm6nyekkel bdsck61kedhet.

Zsoidos ndoho 6s Hodoniecki Emma

Nemeth  Zsombor  4.-es  tanul6  az
EGYMI rajxpalyizatin 2. helyezett
lett. Benedck Csenge 3. oszfflyos di-
at a jdrasi szaval6versenyen 3. he-
lyez6st 6rt  el.  Pap  Szonja 3.-os ta-
nul6ajirdsimesemond6verseny4.
helyezettiekent jutott tovibb a me-
gyei, tankerdieti fordul6ra.
-Avchle6ngctmfin6pmes6velin-

dullc[m, ugyanezt adorn el6 ott is -
tudtuk meg Szonjat61, aha kordbban
szaval6versenyen is r6szt vett.
- Egyardat szereti a uerseket 6s

Szerenes6s Andrdsn6 6s Pap Szolya

a mes6ket. Towaly az iskolal verse-
iryen is dobog6s hekyez6st dr el -
ffizte hozza Szereriesds A7tdrds-
7t6 tarit6n6.
Zsozdes  Jzdik6  igazgat6n6  na-

gyon  fontosnak  tart}.a  a  tehetseg-
gondozdst. Tinogatja, ki miben si-
keres, abban fejl6dhessen. Iskolaj uk
er6ss6geikent  nevezte  meg  a  sza-
val6- 6s mesemond6versenyeket,  a
rajzot, a mtivdszetcket, a kemyezet-
videlmct, a femtarthat6sagot.

-   RErmyezetu6d6   pfrkydratckon

is  r6szt  vettiin]c,  id66drds-jeleTit6
&llomdsunk  is  van  mar.  Rendel-
kezink   16gszennyez6s-m6r6   esz-
hozzel.   Terveink  kbz6tt   szerepel
magas &gydsok kialckitdsa az is-
kola horill, minden osztdlynak lesz
kiskertje.Sof@tm6kusa,chc6javan
az iskoldndk.  Hotl6pdr 6s bagoly
/gszke! az nit/aron - mondta Zsol-
dos Ildik6.
Az  eredm6nyckr6l,  a  ffiss  btrek-

rfu az iskola kez6ss6gi oldalin 6s a
Kisszands esoportban is taj6koztat-
jck az 6rdckl6dcket. A helvi pl'og-
ramckon thl budapesti 6s pakei ta-
nu]mtryutat is szervez az oktatasi
int6zm6ny.

Kfrsz6veg:pflLffl6


