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szarvasagancsot, vadászkutyákat. Megnézhettük, hogy mi 
mindent készítenek fából, csontból vagy a növények különböző 
részeiből. Ingyenesen kóstoltunk erdei gyümölcsökből készült 
lekvárokat, szörpöket, illetve mézet, az ügyesebbek pedig erdei 
termésekből emléktárgyakat készíthettek. Számunkra külön 
érdekesség volt a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és 
Vadgazdálkodási Szakképző Iskola standja, ahol a diákok 
mutatták be iskolájukat.

A kiállítás megtekintése után gyalog, egy erdei ösvényen 
folytattuk utunkat Sástóhoz. Bár alsó tagozatban már voltunk 
itt, de a csónakázás akkor még kimaradt. Ideje volt elkezdeni az 
evezés megtanulását! Ez nem ment könnyen, mert a csónak 
sokszor önállósította magát, nehéz volt megszokni az irányí-
tását, és a lapáttal is sikerült összecsapni utastársainkat − és 
persze magunkat. Szerencsénk volt, hogy a jó időben hamar 
megszáradtunk. 

Akinek ezután még maradt energiája, és nem volt tériszonya, 
az megmászhatta a kilátó tetejére vezető kb. 280 lépcsőt, és 
gyönyörködhetett a nem mindennapi panorámában. 

Az eseménydús program után kissé elfáradva szálltunk 
buszra. Örömünket csak az csökkentette, hogy osztályfőnö-
künket, Timárné Babi nénit ismerve, sejtettük, erről a napról 
fogalmazást kell írnunk. Valóban így is történt.

a 8. a osztály tanulói

MÉRFÖLDKŐ ISKOLÁNK ÉLETÉBEN
Minden nagyobb változás mérföldkőnek számít intéz-

ményünk életében. Ilyen ponthoz érkeztünk ebben az évben is. 
Már tavasszal elkezdődtek a munkálatok, a fejlesztés három 
területet érintett. Időszerűvé vált a '80-as években épült 
tornaterem tetejének újraszigetelése. Nagyobb esőzések 
alkalmával beázást tapasztaltunk, ami a parketta burkolatot 
veszélyeztette.

Ezzel párhuzamosan sor került a fűtés korszerűsítésére. Ez a 
tornaterem és kiszolgáló helyiségei fűtésrendszerének levá-
lasztását jelentette. Az új kazán beépítésével külön szabá-
lyozható a tornaterem és a hozzá tartozó helyiségek hőmérsék-
lete, így beállítható lesz az optimális hőfok. Hatékonyabbá és 
gazdaságosabbá válik a működtetés.  

Iskolánk sportudvara is megújult. Májustól figyelemmel 
kísérhettük a változást. A szürke aszfaltpálya korszerű rekortán 
borítást kapott. Ez nem csupán szebb külsőt jelent, a legújabb 
technológiával készült rugalmas burkolat egészségesebb, 
ízületeket kímélő mozgást tesz lehetővé tanulóink számára a 
testnevelés órákon és szabadidős programokon.

Végül a pálya körüli tereprendezés következett: az ebédlőhöz 
vezető utat térkő burkolattal látták el, az épületek közötti köz-
lekedést a betonburkolatok kiegészítése és javítása biztosítja.

Ezekkel a fej-
lesztésekkel ne-
v e l ő - o k t a t ó 
munkánk fel-
téte le i  je len-
tősen javultak.

Szeptember 
3 0 - á n  ü n n e -
pélyes keretek 
között történt az 
átadás és pálya-
avató.

Iskolánk nevelőtestülete, a diákok és szülők nevében 
szeretnék köszönetet mondani Polgármester Úrnak és 
Kunhegyes Város Önkormányzatának, hiszen iskolánk 
fejlesztéséhez folyamatosan keresik az erőforrásokat, pályázati 
lehetőségeket, így megvalósulhatott a nagyszabású beruházás. 
Köszönjük Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úr támogatását. 
Örülünk, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott 
pályázat is támogatást nyert. Köszönet a kivitelezőknek, 
mindazoknak, akik a felújítási munkálatokban részt vettek. 

Kovácsné Lázár Elvira
igazgató

 16 Kunhegyesi Híradó 2016. Október


