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vacsora után (amit Lali apukája fõzött – nagyon finom volt!), figyeltük a kis patakban úszkáló halakat. A csodálatosan 
diszkóval zártuk a napot. Kellõen elfáradtunk, senkit nem felújított múzeum pedig bemutatta nekünk a Mátra gazdag 
kellett ringatni, mindenki aludt, mint a bunda. élõvilágát. Ezután kisvasúton mentünk tovább Mátrafüredig, 

majd autóbusszal „hódítottuk meg” hazánk legmagasabb 
pontját, a Kékest. Aki még magasabbról akart gyönyörködni a 

Másnap reggeli után lementünk a tóhoz csobbanni még egyet, 
majd ebéd után meglepetés várt ránk: Pisti és Ákos anyukája, 
Enikõ néni utánunk jött, hozott egy hatalmas tortát számunkra! 
Köszönjük neki!

Délután 3 óra körül indultunk haza. Kellõen fáradtak voltunk, 
de mindenki kitartott. 18 óra körül érkeztünk Kunhegyesre. 

Hiányozni fog az osztály. Jó volt így együtt. Utoljára… panorámában, az pedig felmehetett a kilátóba, onnan 
A nyolcadikosok szemlélhette az alattunk elterülõ tájat. Utunk következõ 

*   *   * állomása a parádfürdõi Kocsimúzeum volt, ahol idegenvezetõ 
segítségével megismertük a mai autók elõdjeit, betekintettünk a Élményeink a Mátrában
kocsikészítéssel kapcsolatos mesterségek fortélyaiba is. De Mi, alföldi gyerekek ritkán jutunk el a hegyekbe, ezért 
annak örültünk legjobban, amikor megsimogathattuk az osztálykirándulásunkat a Mátrába terveztük. A sok érdekesnek 
istállóban pihenõ lovak közül a legbarátságosabbakat. Ezután tûnõ program közül annyit választottunk ki, amennyi csak 
ellátogattunk a közelben lévõ, recski Nemzeti Emlékparkba, belefért egy napba. Aztán a várva várt reggelen a két ötödik 
ahol megnéztük, milyen körülmények között éltek emberek osztály autóbuszba ült, és nekivágott az útnak.
hazánk történelmének egy szomorú korszakában. Itt tudtuk 
meg, hogy másféle tábor is létezett, mint amit eddig mi 
ismerünk. Természetesen nem hagyhattuk ki az Adrenalin 
Kalandparkot sem, ahol igyekeztünk minél több érdekes játékot 
kipróbálni. Az volt a furcsa, hogy a bobpályán nem szédültünk, 

Meglátszott, hogy nem szoktuk a hegyi utazást, mert az 
pedig sokkal kacskaringósabb volt, mint a hegyi utak! De emelkedõk és kanyarok felkavarták néhány tanuló gyomrát. 
legtöbbet a vízi gömböcözõ gyerekeken nevettünk.Végül is több kényszerpihenõ után szerencsésen megérkeztünk 

Mivel elég késõn értünk haza, aznap már nem tudtunk a sok minden helyszínre. Ezek közül az elsõ a gyöngyösi Mátra 
élményünkrõl beszámolni szüleinknek. Így türelmetlenül Múzeum volt. Hatalmas kertjének terebélyes fái alatt sétáltunk, 
vártuk a másnapot.

Az 5. a és b osztály tanulói
*   *   *

Bolondballagás a Dózsában
Minden diák izgatottan várja a tanév utolsó napját, ami 

fokozottan igaz a nyolcadikosokra. Ekkor van ugyanis 
hagyományaink szerint a „Bolondballagás”. 

A reggeli órákban lázas készülõdés mellett kialakultak a 
jobbnál-jobb jelmezek: találkozhattunk öregasszonnyal, 
Piroskával, voltak sziámi ikreink, csinos lányok (akik amúgy a 
szürke hétköznapokban fiúk…), még sorolhatnám… Az alsóbb 
évfolyamok kíváncsian vártak bennünket, hiszen amellett, hogy 
feltûnõ külsõvel rendelkeztünk, hangosan énekeltünk, még 
cukorkát is dobáltunk számukra! (Rájöttünk, hogy 
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