
indultunk el Zetelakára és Zeteváraljára. Megtekintettük a 
duzzasztógátat, mely a környék ivóvízellátását szolgálja. A 
Küküllő vizét duzzasztották fel. Onnan a Libántetőn keresztül 
jutottunk el Gyergyószentmiklósra, ahol egy sétát tettünk, 
fagyiztunk, és csoportképet készítettünk. Indultunk tovább a 
Gyilkos-tóhoz, majd a Békás szoroshoz. A Gyilkos tónál 
gyönyörködtünk a látványban, elfogyasztottuk az ebédet. A 
Békás szoros tetején kiszálltunk a buszból, és gyalog indultunk 
el. Lélegzetelállító látvány tárult elénk és hallhattuk a Békás 
patak a morajlását. Egy kis vásárlásra is volt még időnk, majd az 
izgalmak után indultunk tovább Gyergyószentmiklóson 
keresztül Csíkszeredába, majd a Csíksomlyói kegytemplomba 
érkeztünk, ahol hétfő révén egy kis hétkezdő áhítatot tartottunk 
Kálmán bácsi vetetésével. Hazafelé Hargita fürdő felé mentünk, 
de sajnos a nagy meleg miatt a hó már elolvadt. Máréfalvára 
érve székely kapu számlálásba kezdtünk, ahol több, mint 130 
da ra bo t  s zá m ol t unk  m e g  az  ú t  m e n t i  h áz a kná l . 
S z é k e l y ud v a r h e l y  é r i n t é s é v e l  é r k e z t ü nk  h a z a . 
Elfogyasztottunk az aznapi vacsorát és kifáradva ugyan, de 
rengetek élménnyel gazdagodva hajtottuk álomra fejünket, 
tudván azt, hogy sajnos holnap már véget ér e kirándulás.

Az 5.a osztály
4. nap
Elérkezett az utolsó nap, amit senki sem várt. De sokak 

bánatára elindultunk Székelykeresztúrról.  A reggeli 
elfogyasztása után nehéz szívvel vittük a buszhoz a 
csomagokat. Első úton a Medve tóhoz mentünk. A következő 
megálló Marosvásárhely volt. Egy szép környezetben 
elhelyezkedő várat néztünk meg. Épp majálist tartottak benne. 

Jó volt sétálni az udvaron. Innen azonban már csak a 
hazaérkezés várt ránk. Elbúcsúztunk Erdélytől, a csodálatos 
hegyektől. Kicsit el is szomorodtunk. A határtól hazafelé hosszú 
kocsisor állt. De, hogy ne unatkozzunk mesét néztünk. Este 
pedig feltűnt Kunhegyes Református templomának tornyai, 
hazaérkeztünk.

A 7. osztály

Köszönjük szépen Nagy Kálmán Nagytiszteletű Úrnak az 
utazás megszervezését, a sok-sok érdekes történetet, a hatalmas 
türelmét!

Osztályfőnökeinknek köszönjük, hogy elkísértek bennünket, 
vigyáztak ránk, és segítségünkre voltak mindenben!

Kirándul az osztály
Itt a tavasz! Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 

mindenki kirándulni megy. Szépen lassan, egy-egy napra 
„eltűnik egy osztálynyi gyerek” az iskolaudvarról. Gondoltuk, 

miért ne tehetnénk így mi is. Május 8-án kicsit borongós 
reggelre ébredtünk, de ez nem tántorított el bennünket, 1. a 
osztályos diákokat, szüleiket, tanító néniket úti célunktól. Év 
elején még félve tettük meg az első lépéseket a buszhoz, ma már 
rutinosnak mondhatjuk magunkat. Hiszen voltunk már együtt 
múzeumban, moziban, tanulmányi versenyeken, de 
állatkertben még soha. Ki is szemeltük magunknak a 
Nyíregyházi Állatparkot úti célul. Mindenkinek megvolt a 
megszokott helye és útitársa a buszon. Megérkezésünk után 
megnéztük a vicces és látvá-nyos elemekkel tarkított Fóka 
Show-t. Csodálva figyeltük, hogy a három oroszlánfóka milyen 
pontosan hajtotta végig idomárjaik utasításait. A bohókás- és 
akrobatikai elemek után megcsodálhattuk az állatkertben lakó 
állatokat. Az állatkertet kontinensenként osztották fel, így 
láthattuk minden földrész legismertebb állat- és növényfajait 
sétánk során. Találkoztunk Ameri-kában élő pumákkal, bölé-
nyekkel, Ausztráliában őshonos emukkal, a Sark-vidéken élő 
jegesmedvékkel; Afrika kultikus állatfajaival, mint a zsiráfok, 
oroszlánok, antilopok, páviánok; vala-mint Európa, azon belül 
is a magyar paraszti udvarok lakóival. A Zöld Piramis és 
Ócenáriumban egy üveg-folyosón átsétálva megfigyeltük a 
cápákat, rájákat és egyéb tengeri állatokat. A túra zárásaként 
pedig a Mc Donald's-ban uzsonnáztunk. Hazafelé a buszon 
megbeszéltük ki milyen állatot látott, vagy épp nem látott a 
hosszú út alatt. Új ismeretekkel, élményekkel gazdagodva 
értünk haza. 

Köszönjük szüleinknek, tanítóinknak ezt a felejthetetlen 
napot! 

Az 1.a osztályos diákok 

Házi tanulmányi verseny – döntő
Már hagyomány iskolánkban, hogy szeptemberben házi 

tanulmányi versenyt hirdetünk a tiszagyendai és a „dózsás” 
tanulók számára. Az idén 90 gyermek dolgozott nagy 
izgalommal három fordulón keresztül, hogy évfolyamonként az 
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