
Kékbe,
■ A  szombaton megtar
tott diáknapon ért véget a 
víz napjától a Föld napjáig 
tartó rendezvénysorozat.

N yíracsád  (HBN -  K. Z. E.) 
-  A település általános iskolá
jában Katonáné Katona Erzsébet
munkaközösség-vezető á lta l 
szervezett egy hónapos prog
ram sorozat keretében Kiss Jó
zsef ra jz tanárra l kavicsot fes
tettek, Kiss lózsefnével kerék
p á rtú rá n , Moczok Gyulánéval 
és Moczok Gyulával 14 kilomé
teres gyalogtúrán vettek részt 
a gyerekek. Egy csoport bete
kintést nyert a szennyvíztelep 
m űködésébe, az iskolarádió
ban, az iskolaújságban feltett 
kérdések  pedig könyvtári, 
in ternetes búvárkodásra ösz
tönözték a diákokat. A palack
zsugorító versenyt több száz 
m űanyag „pogácsa” gyártásá
val toronym agasan  nyerték  
Veres Istvánná hatodikosai, az 
au tóm entes napon pedig a 
gyerekek és felnőttek egy
a rá n t két keréken és gyalog 
jöttek iskolába.

Diákvezetőt választottak
A víz napján kékbe, mivel 

a Föld napja (április 22. ) va
sá rn ap ra  esett, ezért áp rilis

21-én zöldbe öltözött a suli. A 
diákok előkotorták a szekré
nyek m élyéről valam ennyi 
zöld ru hadarab juka t, hisz 
pontozták nem csak a látható, 
de a lá th a ta tlan  fehér, azaz 
„zöldnem űt” is. A nyolcadik 
osztályos Macsi Zsuzsa és Sen- 
ger Márta helyett ezen a napon

új vezetőket is választottak a 
nyíracsádi diákok. Mivel Ja
kab Viktória és Nagy Dóra sza
vazategyenlőséggel végeztek 
az élen, Kovács Ferencné patro
náló tan á r vezetésével újabb 
voksolással döntik  m ajd el, 
hogy kié lesz a diákelnöki, kié 
a helyettesi „szék”. A vidám

délelőttön Kiss Pál testnevelő 
tan á r-d iák  röplabdam eccset, 
Kedves György labdarúgó-osz- 
tálybajnokságot, Pintye Sándor- 
né játékos kérdezz-felelek ve
télkedőt szervezett, déltől pe
dig az országos faluszépítő , 
szemétszedő akcióhoz is csat
lakoztak a nyírségi diákok.

majd zöldbe öltöztek

A türkiztől a mélyzöldig valamennyi árnyalat megtalálható volt a diákok és tanárok ruházatán a 
„zöldnapon" <Fotó: Kedves zilahi Enikő>


