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Sorban előkerültek az új táskákból a gondosan bepakolt 
tolltartók, a beborított könyvek, füzetek. Lehet beszélgetni, 
ismerkedni egymással, a tanító nénikkel. Mennyi név!

A szünetben előkerültek a finom tízóraik no meg a butykosok, 
majd jöhet a játék az udvaron! A fiúk rohangálnak vagy 
fociznak, a kislányok sétálgatnak, beszélgetnek, mi 

pedagógusok meg gyönyörködünk bennük, hogy milyen 
aranyosak.  Telnek az órák, megyünk ebédelni. Egészen jó 
étvággyal falatoznak, állapítjuk meg.  Kis játék az udvaron, 
majd jön a napközi. Bizony ekkorra már elfáradnak, egyre 
gyakrabban kérdezgetik: „Mikor jön anyukám?” Elérkezik ez a 
boldog pillanat is, felkerülnek az iskolatáskák a hátakra, sőt 
inkább anyu kezébe és indulás haza. Végre!!! Majd holnap újra 

találkozunk és még sok- sok napon keresztül az elkövetkező 
években! Megszokjátok!!!

Áldás békesség! Jó tanulást kíván osztályfőnökötök Gyöngyi 
néni, valamint Ibolya és Anna tanító nénik!

Kunné Pádár Gyöngyi 

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

„Lehajtom fejemet a hősök emlékének
Kik fáklyák, lángok, fények, tudták, miért élnek.
Messzire néztek, látták, a holnap a miénk lesz
Találtak egy mécsest, vége lett a sötétnek.
Találkoztak emberek, kik nem ismerték egymást
Nem tudták, hol a híd, nem tudták, hol a forrás
Mégis odaértek, az út szélén keresztfák,
 Megfeszítették őket, mert a jövőt előre látták.
Tudták, a szó végül eljut majd az égig
Elöl állnak mindig, kik a máglyán végzik.
Voltak, vannak, s lesznek még, akik sohase félnek
Lehajtom fejemet a hősök emlékének.”

Azokra a hősökre emlékeztünk, akik ugyan szörnyű 
kegyetlenséggel haltak meg, de mégis elöl álltak.

Olyan hősök ők, akik nevét Magyarország történelmében 
csakis vérvörös betűkkel lehet illetni, mert 169 évvel ezelőtt 
ezen a napon a vérüket áldozták az országért.

Büszkék lehetünk rájuk, hiszen az áldozatkészség, a 
bajtársiasság, a szabadságszeretet jellemezte őket. Olyan 
értékek hordozói, megtestesítői voltak, amelyeket ma is 
vállalunk, amelyek ma is élnek bennünk.

Arad gyertyái az erkölcsi példát világítják meg nekünk. 
Tanuljunk történelmünk nagy alakjaitól, és a széttöredező 
magyar valóságban nyújtsuk egymás felé a kezünket!

Az a 28 refis tanítványom is hős volt azon a pénteki napon, 
amikor tisztelettel, méltósággal állt ki a színpadra és emlékezett 
meg a 169 évvel ezelőtt meghalt katonákra. Egészséges 


