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Kedd

Esküt tettek az elsős lovagok
■ Sárkányölő Szent 
György tiszteletére má
sodik alkalommal szer
veztek programot.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.)
-  A múlt héten pénteken a te
lepülés iskolája a diák-önkor
mányzati nappal egybekötött 
rendezvény nyitó eseménye
ként saját készítésű pajzzsal, 
zászlóval, csákóval felszerelt 
lovagrendek sorakoztak fel az 
iskola udvarán az eskütétel
hez, majd csapatokban indul
tak a „hétpróbára”.

A lovagi élethez kapcsolódó 
állomásokon megmutathatták 
erejüket, ügyességüket, bátor
ságukat is, izgalmas volt a 
rönkhajítás, a sárkányölés, 
vagyis papírból készült sár
kányfejek begyűjtése, a fakar
dokat pedig egy percig kellett 
kitartani a kis lovagoknak.

A hetedik, elméleti próba
helyen számot adhattak a cse
meték arról, mennyire sike
rült a felkészülés során megis
merni a lovagrendeket, a sár
kányölő legendáját és a lova- 
gias viselkedés szabályait.
Nagy Jánosné nevelő, a ver
seny szervezője fontosnak 
tartja, hogy még a legkiseb
bek is megtanulták, hogy a 
magyarországi lovagrendet 
Károly Róbert alapította 1326- 
ban.

-  A felkészülés során sok 
hasznos ismeretre tettek szert 
a gyerekek, de célunk volt az 
is, hogy a várjátékok hangu
latát is megidézzük, amit te
lepülésünk földrajzi helyzeté-

gyon érdekes volt az esküté
tel, Németh Sára pedig annyi
ra izgult, hogy nemcsak az es
küszöveget, de még a tanító 
néni utasításait is megismé
telte.

Ugyanezen a délelőttön Ko
vács Ferencné, a diákönkor
mányzatot patronáló tanár 
szervezésének köszönhetően a 
felső tagozatosok sem unat
koztak. Népes csapat indult 
Moczok Gyuláné, Katonáné Ka
tona Erzsébet és Moczok Gyula 
vezetésével a kertek alatt Fü- 
löpre, a több mint tíz kilomé-
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teres távot természetesen gya
log tették meg. A másik csa
pat Kiss Józsefnével Nyíradony 
felé vette útját kerékpárral, s 
ha már ott voltak, az uszoda 
vizében is megmártóztak. Az 
iskola aulájában frizura- és 
kalapbemutatóra, táncver
senyre gyűltek össze a diá
kok, óriási sikere volt a csi
gafuttató derbinek is, legna
gyobb népszerűsége mégis a 
tanár-diák meccseknek volt 
amit a tanárok tisztes helyt! 
állása mellett természetesen a 
diákok nyertek.

A Sólymok lovagrend hölgyei

bői adódóan nem láthatnak a 
nyíracsádi gyerekek -  fogal
mazott a szervező.
G yalog és b ic ik liv e l

Az első osztályos Dudás Tí
mea és Szabó Mária, a Hold
nővérek lovagrend tagjai a 
karikadobálást és a sárkány
fejek gyűjtését élvezték a leg
jobban. A negyedikes lányok 
a Sólymok nevet viselték, 
mert Nagy Noémi, aki a címer
állatot készítette, ezt a mada
rat tudta legszebben megraj
zolni. Magyar Dóra szerint na-


