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Izgatottan vártuk az indulást, hiszen tudtuk, hogy a Pusztán 
mindig van valami újdonság, érdekesség, ami felejthetetlenné 
teszi a napunkat. Most sem volt ez másképp: a település több 
pontján különböző rendezvények voltak, pl.: kirakodóvásár, 
néptáncbemutató, a vízi színpadon pedig a Balkan Fanatik 
zenekar fergeteges koncertjét élvezhettük az első sorból! 

A Pusztai Állatparkban szürkemarhabika-vásárt tartottak. 
Ilyet sem lát minden nap az ember! Nagyon érdekes volt, ahogy 
az állatokat egyesével felvezették, bemutatták, majd árverés so-
rán licitáltak rá a tenyésztők. Itt ezen kívül megtekinthettük az 
őshonos magyar jószágokat: láttunk pulykát, mangalicát, rac-

kát, kecskét, vízibi-
valyt, nyulakat, ga-
lambot és a baromfi-
udvar népes társa-
ságát. 

Délutáni záró prog-
ramunkként busszal 
kimentünk a Puszta 
„közepére”, a Horto-
bágyi Vadasparkba. Itt 
szakvezetést kaptunk, 
és részünk lehetett 

pelikán, farkas, róka és aranysakál látványetetésben is. Záró 
programunk után autóba ültünk, és indultunk haza. Itt 
szeretnénk megköszönni Fábián Józsefnek és Béres Andrásnak, 
hogy lehetővé tették nekünk ezt a kirándulást, és elvittek 
bennünket. 

Reméljük, idén is meghirdetik a hortobágyi néprajzi 
versenyeket! Ránk számíthatnak, mert mi biztosan benevezünk 
ebben a tanévben is!

Tóth Zsanett 6. a

A sport legyen a tied!
Szeptember 21-én a 3. és 4. osztályosok ötvenen képviselték 

iskolánkat Törökszentmiklóson „  – A sport legyen a tied Találd 
meg a sajátodat!” elnevezésű programon. 20 nagyvárosban, 
köztük itt is a mozgás népszerűsítése volt a szervezők célja. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Diáksport 
Szövetség közösen szervezte a rendezvényt, amelyen sportolók 
ismertették meg a különböző lehetőségeket a gyerekekkel. 

Nagyon fontos, hogy 
diákjainkat egészséges 
életmódra, a mozgás 
szeretetére neveljük. 
Ezért is ragadunk meg 
minden lehetőséget , 
bemutatót a cél érde-
kében. Itt aztán ked-
vükre válogathattak a 
gyerekek, kipróbál-
hatták a birkózást, a 
judót, a kajak-kenut, a 
kézilabdát, a kosár-
labdát, a labdarúgást, az 
ökölvívást, a röplabdát, 
a sportlövészetet,  a 
tollaslabdát, a tornát, a 
vívást… Kipirosodva, 
cs i l logó szemekkel 
szaladoztak ide-oda a 
tornacsarnokban. Ez a 
„mindennapos testne-
velés”, a mozgás lénye-
ge! 

Köszönjük a KLIK támogatását, az utazás biztosítását!
a 3. és 4. osztály tanulói és kísérő pedagógusai


