
kutakodtunk, és megtudtuk, hogy az év emlőse 2016-ban a 
hazai denevérfajok, az év vadvirága pedig a mocsári kockás-
liliom, amit felfedeztünk, hogy tényleg kockás. Ennél a feladat-
nál képet kellet készíteni valamelyikről tetszőleges technikával. 
Mi mindkettőről készítettünk. Az alapok megrajzolásában 
Mága Ödön apukájának a kézügyességét vettük igénybe. Az el-
készült rajzra búzadarát szórtunk, amit száradás után megfes-
tettünk. Büszkék lehetünk arra, hogy ez a kép még a Nemzeti 
Park honlapjára is felkerült. Persze senki ne gondolja, hogy a 
gyerekek teljesítmény kényszerben voltak, ugyanis közben so-
kat játszottunk, énekeltünk, verseltünk, meséltünk, nevettünk.

És akkor elérkezett az eredményhirdetés ideje.
Sajnos a dobogóról hajszállal, de lemaradtunk. Óvodásaim 

lelkesedését látva azonban úgy gondoltam, hogy az egész 
belefektetett munka gyümölcse akkor érik be igazán, ha a 
gyerekek élőben is megtapasztalhatják mindazt, amit eddig 
csak könyvekben, képekről láthattak. A kirándulás megvaló-
sításához Fábián-Major Anikó intézményvezető és Szabó 
András polgármester úr segítségét kértem és meg is kaptam. 
Ezúton is szeretném nekik megköszönni, hogy hozzájárultak 
egy izgalmas és élmény dús kiránduláshoz.

A szervezőmunkát követően – egyeztetés a Nemzeti Parkkal, 
autóbusz megrendelése, étkezés biztosítása – elérkezett május 
17.-e, amit a gyerekek nagy-nagy izgalommal vártak. Már az 
úton nagy felfedezéseket tettek. Felismerték a gémeskutakat, és 

nagy kedvencüket a „seggen ülő hodályt” amit kitörő kacagás 
övezett. Reggeli után egy aranyos volt óvó néni vitt bennünket 
rövid tárlatvezetésre a Pásztor múzeumba és elmondta a Kilenc-
lyukú híd történetét is. A Vadasparkba szafari busz szállított 
bennünket, ahol sok izgalmas állatot nézhettünk meg. Leg-
népszerűbb a három farkas volt és az a kis róka, aki szinte pózolt 
Anita néni fényképezője előtt. Nagyon hamar eltelt a délelőtt, 
sokáig el lehetett volna még nézelődni, de közben mindenki 
megéhezett. Ebéd után még játszottunk egy nagyot a Látogató-
központ melletti játszótéren és az időjárás azt is megengedte, 
hogy elfogyasszunk egy fagyit. A hazafelé úton a lelkesebbek 
még énekeltek, de voltak olyanok, akik a fáradtságtól elaludtak. 
Az átélt élményekről még napokig beszélgettünk, az ügyeseb-
bek pedig le is rajzolták a nekik legjobban tetsző dolgokat. 

A gyerekek és magam nevében szeretném megköszönni Anita 
néni munkáját is, a sok ráfordított szabadidejét, amivel a techni-
kai feltételeket biztosította. Köszönöm a szülők támogatását, 
türelmét és bizalmát, hogy elengedték gyermekeiket.

Azt gondolom, hogy a közösen átélt élmények még jobban 
összekovácsoltak bennünket, igazi közösséggé váltunk. Ezért is 
lesz nehéz az előttünk álló búcsúzkodás. Fáradtan, de izga-
lommal várjuk a napot, amikor elbúcsúztatjuk nagycsoporto-
sainkat. Bízom benne, hogy olyan emlékekkel, élményekkel 
indulnak útra, amire még sokáig emlékezni fognak.

Takácsné Zelizi Mária óvónő 

Április hónapban egy meghívó érkezett a címemre. A Kunhe-
gyesiek Baráti Köre és a Városi Könyvtár szervezésében vers-
felolvasó estre invitált. A könyvtárba érkezésemkor már ott volt a 
Szélcsengő kórus több tagja, tanárok, diákok, érdeklődők. Kisné 
Veres Edit köszöntője után a kórus énekelt, sőt egy dalt Agócsné 
Sípos Edina szólóban is előadott. Ezután következtek a versek. A 
Kossuth, a Dózsa és a Református iskolák diákjai forgószínpad 
szerűen váltották egymást és Kosztolányi Dezső versei szólaltak 
meg. Aztán a kórus zendült fel újra. Voltak akik „csak” közön-
ségként voltak jelen, de legtöbben aktív résztvevői voltak az 
estének. Több előadást a hallgatóság tapssal jutalmazott. Talán 
mások nevében is mondhatom, hogy köszönet a szervezőknek, 
köszönet a támogatóknak (Malom étterem)! Remélem jövőre is 
lesz hasonló rendezvény, hiszen a bevezetőben is elhangzott, hogy 
az ember nem csak táplálékkal, de szellemi munícióval is él.

Szentpéteri Bálint

A várva várt nap
Napok óta különleges izgalom járt át bennünket, mindenki 

csak erről beszélt. Végre eljött május 25. szerda, a kirándulás 
napja. A másodikosok és mi negyedikesek útnak indultunk 
Debrecenbe a Kerekerdő Élményparkba.

A buszban nagyon jó volt a hangulat, hiszen évek óta együtt 
kirándulunk, jókat beszélgettünk, nevetgéltünk. Mikor 
odaértünk felderítettük a terepet, megnéztük az összes játékot. 
Volt hálós akadálypálya, Flinstone vízi bicikli, drótkötélpálya, 
kisebb-nagyobb ugráló vár, Bungee trambulin, tutajos pálya és 
még sok minden más. Ezek között voltak fizetős dolgok is, 
melyekre a megkapott kupont használhattuk. A merészebbek 
kipróbálták a tó fölötti átcsúszást a drótkötélpályán. Én vízi 
biciklizni voltam. Rátaláltunk a beszélőfára, amely ekkor csak 
zenélt. A labirintus is jó volt, voltak benne rejtett kapuk. A 
mesejelenetekbe életnagyságú bábuk szerepeltek. Az önfeledt 
játékon egy hirtelen jött jégeső hagyott nyomot, nagy lett a 

riadalom, alaposan eláztunk. A buszban átöltöztünk, így senki 
sem fázott meg. A másodikosok ekkor éppen a játszóházban 
voltak, ők szárazon maradtak.

A sok élménytől fáradtan érkeztünk haza. Ez a kirándulás az 
eső ellenére is nagyon jó volt.

Pádár Zsuzsanna, 4. osztályos tanuló

Univer gyár – Kecskemét
A Tavaszi nyílt napok keretében gyárlátogatást szerveztünk a 

gyerekeknek és szüleiknek Kecskemétre.
Nagyon színvonalas idegenvezetés, vendéglátás fogadott 

minket, le a kalappal (a bűvésznek szól). Védőruha, az egyéni 


