
Nem kis izgalommal vártuk a nagy napot, melyre szüleinket is 
meghívtuk, s nagyon szerettük volna, ha büszkék lehetnének kis 
csemetéjükre. Mindenki elővette a jobbik énjét, s a helyzethez 

méltó komolysággal és a tőle telhető legnagyobb átéléssel 
előadta-elmondta, eltáncolta a szerepét. A műsort nagyjelenettel 
zártuk, amikor minden szereplő a színpadon volt, és a Szózatot 
együtt harsogtuk el. (Milyen jó érzés volt, hogy nem kellett 
tartanunk a felsüléstől, hiszen ezt tanultuk meg leghamarabb!) 
Úgy tűnt, az előadásunk tetszett a közönségnek, mert nagy 
tapssal jutalmazták, s a szüleink is örültek, hogy megdicsér-
hetnek bennünket.

A nap ezzel még nem ért véget, a délután hagyományos 
emléktúrával folytatódott, ahová több csapattal neveztünk be , 
és szép sikereket értünk el: négy csapatunk közül három 
dobogós helyen végzett, s a tavalyihoz hasonlóan az 1. 
helyezést is a mi osztályunk szerezte meg. De ez már egy másik 
történet.

a 7. a osztály tanulói

Emlékezzünk túrával!
Október 6-án délután túrával emlékeztünk az aradi 

vértanúkra. Vártuk már ezt a napot, és bizakodtunk, hogy jó 
időnk lesz. 

Erre az eseményre 3-4 fős csapatokban lehetett beneveznünk. 
Délután kettőkor gyülekeztünk a csapattársaimmal: Henivel és 
Vikivel Miután megkaptuk a menetlevelet, elindultunk az első 
állomásra, a Kossuth Tagintézménybe. Ott megoldottuk a 
feladatot, és ezután a Kunkapitány-házhoz mentünk, ahol egy 
totó kitöltése várt ránk. Harmadik megállónk a katolikus temető 
volt, ahol a honvédek sírján virágot helyeztünk el, és 
meggyújtottuk a mécsest, amit magunkkal hoztunk. A kérdések 
megválaszolása után utunk a Cserepes csárdához vezetett, ami 
régen hadikórházként működött. Az utolsó előtti állomásunk az 
iskola könyvtárában volt, ahol Szalay-könyvekből oldottunk 
meg feladatot, végül a kiindulási állomásra tértünk vissza, ahol 
keresztrejtvényt fejtettük meg.

Másnap nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést. 
Vajon hanyadikok lettünk? Örültünk, amikor megtudtuk, hogy a 
3. helyen végeztünk.
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Egy szép októberi délelőtt (az egyik tanítási óra helyett) a 
városi könyvtárba mentünk az osztályunkkal.

Ott Edit néni fogadott bennünket, és arra kért, üljünk le körbe 
a gyerekkönyvtárban. Itt már várt bennünket egy ismeretlen 
néni, aki a nevetés jótékony hatásáról beszélt. „Mennyit 
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