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nevezetességét, a Bory-várat. víztõl nem elszakadva halastavat néztünk, állatokat 
simogattunk, és kipróbáltuk a gyönyörû játszóteret is. 

Összességében úgy gondoljuk, igencsak hasznos 
kirándulásunk nemcsak szép és emlékezetes volt, hanem 
hasznos is, fõképpen, hogy teljes egészében kapcsolódik volt és 
leendõ tananyagunkhoz. 

Felejthetetlen napokat töltöttünk együtt, amelyeket még „Csodálatos, mit mûvelhet egyetlen napsugár az emberi 
maradandóbbá tesz a sok fotó, amit készítettünk, és az lélekkel!”
emléktárgyak, amelyeket kaptunk vagy vettünk. Köszönjük Talán e látvány  több kis nebulónk lelkében megnyitja 
tanárainknak és szüleinknek, hogy lehetõvé tették ezt a szép ilyenkor azt a természet adta kaput, ami minden emberben  
nyaralást. benne van, csak nem figyelünk rá eléggé, ez a természet iránti 

Bárány Odett, Lenge Anna, Tar Ivett szeretet, amit nem lehet elég korán elültetni a csemetékben.
8. osztályos tanulók

*   *   *

Nyeremény utunkon, a tanösvényen
Harmadikos kirándulásunk valóban a megérdemelt munka 

gyümölcse, hiszen a Tiszavirág Ártéri Sétaút és Tanösvény, 
Tiszaörvény pályázatát olvasva nagy izgalommal fogtunk neki 
a kiírt munkának. Több csoportmunka közül, igen csak nehezen 
választottuk ki a legígéretesebbeket. Tanítványaink mindent 
beleadva dolgoztak, ami meg is hozta az eredményt. 

Így jutottunk el arra a gyönyörû helyre, ahol a tanösvény útját 
végigjárva láttunk sok-sok természeti szépséget.  Végig 
kísérhettük a tiszavirág, kérész életét, a Tisza-tó élõvilágát, 

Hasonló élményekben gazdag,  kellemes pihenést kívánunk madár lesen voltunk egy igen meredek toronyban  és  
kis tanítványainknak, és kívánjuk, a nyár folyamán jussanak el beleülhettünk   Göbe halász ladikjaiba is.
szebbnél-szebb helyekre!Visszautunkat hasznosan töltve megnéztük a Szõlõszem 

Farm Szórakoztató és Egészségfarmot Tiszaszõlõsön, ahol a 
Békés Imréné és Vas Elekné  tanító nénik

Felhívás!
Az Ilosvai Varga István Városi Mûvelõdési Központ 

2014-ben ér mûködésének 50. évébe. Ehhez 
kapcsolódóan „Az én kultúrházam” címmel egy 
jubileumi könyv megjelentetésére készül az intézmény. A 
könyvbe várjuk mindazok írását, akik emlékeiket, 
kulturális élményeiket vagy egy-egy aktív közösségre 
irányuló emlékezést szívesen megosztanának, 
megõrzésre közreadnának.

A könyv tervezett megjelenési ideje
2014. november. 

Elõfizetõi támogatást a Kunhegyes Kultúrájáért 
Alapítvány Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 
Kunhegyesi Fiókjában vezetett számlán fogadunk. A 
könyv elfizetõi ára 1500 Ft.
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