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pontot gyûjte-Október van már…
ni, hogy az él-Eltelt az elsõ hónap. Sok érdekességgel találkoztunk az 
m e z õ n y b e n  órákon, és azokon kívül is.
végezzünk. A Egyik alkalommal elsétáltunk a Kálvin utcai gesztenye-fák-
szabályos köz-hoz. Már javában po-
lekedésre és a tyogtak a kis barna ter-
fegyelmezett mések. Szedtük a fa 
viselkedésre is alól, az árokból is. Sõt 
külön pontot még az  emele tes  
kaptunk. Mi házaknál, az udvarra is 
hárman vol-bebocsátást nyertünk.
tunk egy csa-Voltak kedves szü-
patban, s jól lõk, akik nem sajnál-
szerepeltünk. A maximális 67 pontból 63-at szereztünk, így az ták a fáradságot, és 
5.-6.-osok korcsoportjában az elsõk lettünk! Kaptunk egy szép szabad  ide jükbõ l  
oklevelet, de jól jött az ötös is, ami történelembõl került a áldoztak osztályunk 
naplóba.hasznára.

a Dessewffy Arisztid csapat tagjai:N a g y  k ö s z ö n e t  
Berkó Georgina, Gorzás Gergõ és Szilágyi Eszternekik érte ezúton is.

*   *   *A jól végzett munka 
után igazán jólesett A zene vagy az idõsek napja?

Október 1-jén két nemzetközi rangú esemény is helyet kapott 
a naptárban, s úgy látszik, jól megférnek egymással. Ezt mutatta 
a Mûvelõdési Központ által szervezett rendezvény, amely 

elcsipegetni egy méltóképpen köszöntötte az idõs embereket – a többi mellett 
f inom süt i t  a  zeneiskolásaink pro-
Deko Presszóban dukciójával. 
a gyûjtésért ka- A mûsorban szere-
pott pénz egy kis pelt a Zsámboki Árpád 
részébõl. tanár úr által felké-

(https://www.f szített furulyacsoport, 
acebook.com/ph melynek tagjai voltak: 
oto.php?fbid=10 Fábián Ivett, Gönczi 
20288875755549 Réka, Nyíri Szilvia, 
8&set=a.1679985395022.2078490.1099153564&type=1&co Szilágyi Ágnes, Szilá-
mment_id=10202895860853076&notif_t=like) gyi Eszter és Tóth Zsanett. A zongoradarabokat Kovács 

Krisztina tanárnõ tanította be, akinek tanítványai közül 
Pál Magdolna és Török Tünde tanító nénik és kis elsõseik hatkezest adott elõ Holocsi Noémi, Kis Regina és Kupai 

Boglárka, a zongoraiskola másik jeles növendéke, Kalmár Anna *   *   *
pedig szólóban játszott egy lírai darabot. A leginkább Egy ötös története
mulatósnótákat kedvelõ idõs emberek nagyon nyitottak voltak Izgatottan vártuk az október 7-i délutánt, mert elõször 
ezekre a dallamokra is, és lelkes tapssal köszönték meg a diákok vehettünk részt azon a gyalogtúrán, amelyet az aradi vértanúk 
mûsorát. emlékére szerveztek tanáraink az iskolában.

A zene varázsa mellett a vers és a próza is szerepet kapott a 3-4 fõs csapatokat alakítottunk, majd megtanultuk a kivégzett 
meghitt hangulatú összeállításban; Szilágyi Eszter a tábornokok és a miniszterelnök nevét felsorolni, sõt helyesen 
nagyszülõk szeretetérõl mondott szívet-lelket melengetõ leírni is! (Szerintünk a két legnehezebb név: a Batthyány és a 
sorokat, Gorzás Gergõ pedig egy humoros prózában faggatta a Dessewffy.) Miután megkaptuk a menetlevelet, elindultunk a 
nagypapát arról, hogy vajon hány éves?  Valószínû, hogy a felsorolt helyszínekre. Az elsõ állomás a Dózsában volt, majd 
közönség magára ismerhetett mindkét történetben, ugyanis következett a kunkapitány-ház, katolikus temetõ, Cserepes 
idõnként meghatódva, máskor jókat nevetve hallgatta azokat.csárda és végül a Kossuth iskola. Az öt állomáson különbözõ 

Úgy tûnt, a rendezvényen megjelent nagymamáknak, f e l a d a t o k a t  
nagypapáknak sikerült egy kellemes, örömteli órát szereznünk.oldottunk meg. 

Timárné Parázsó RozáliaEzek nemcsak 
*   *   *az aradi ese-

Tisztelt érdeklõdõ olvasó!m é n y e k r õ l  
Az új tanév elindulásával megkezdtük a munkát a röpis szóltak, hanem 

gyerekekkel. Április 18-án szülõi értekezlet keretében Kunhegyesnek 
tájékoztattam a szülõket egyesületünk szakmai és anyagi az 1848/49-es 
helyzetérõl. Megbeszéltük ez évi céljainkat, majd aktuális szabadságharc 
kérdésekre válaszoltunk.idején vállalt 

Edzéseinket a Sport csarnokban tartjuk: hétfõn, kedden és szerepérõl is. 
csütörtökön 14.00-tól 15.30-ig. Nagyon élvezzük a gyönyörû Igyekeztünk 
környezetet. A kisebbekkel én dolgozom, a nagyobb fiúkkal, m i n é l  t ö b b  

tanévkezdés után
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