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Túrával emlékeztünk az aradi vértanúkra
Október 5-én délután gyalogtúrával emlékeztünk az aradi 

vértanúkra. Vártuk már ezt a napot, hiszen először vettünk részt 
ilyen eseményen, és nagyon bíztunk benne, hogy jó időnk lesz. 
Valóban így is történt, kellemes őszi napsütésben vágtunk neki 
az előttünk álló útnak. A túra állomásai olyan helyszínek voltak, 
amelyek valamilyen módon kapcsolódtak az 1848/49-es 
szabadságharc történéseihez.

A versenyre 3-4 fős csapatokban lehetett beneveznünk. 
Délután kettőkor a Dózsa iskola könyvtárában gyülekeztünk 
csapattársaimmal. Miután megkaptuk a menetlevelet, 
elindultunk az első állomásra, a kunkapitány-házba. Ott 

megoldottuk az Ilosvai Varga Imréről szóló totót, majd 
továbbmentünk a következő helyszínre, a katolikus temetőbe. 
Itt csendben elhelyeztük a honvédsírra a virágunkat, és néma 
fejhajtással adóztunk a kápolnai csatában megsebesült, majd 

Kunhegyesen eltemetett 30 honvéd emlékének. Még néhány 
kérdés megválaszolása után a Cserepes csárdához vezetett 
utunk, amely régen hadikórházként működött. Itt az eredeti 
emléktábla elolvasása után egy másolatban kellett felfedeznünk 
az elrejtett hibákat, majd elénekeltünk egy dalt, mely a 
szabadságharcot idézte. Miután begyűjtöttük a maximális 
pontszámot, a városi könyvtárban folytattuk az újabb feladatok 
megoldását. 

Az utolsó állomásunk az iskola könyvtárában volt, ahol a 
kivégzett tábornokok életével kapcsolatos keresztrejtvényt 
fejtettük meg, majd fel kellett sorolnunk a mártírok nevét. Most 
örültünk csak igazán, hogy előzőleg ezt megtanultuk!

Úgy éreztük, jól sikerült teljesítenünk, sok pontot szereztünk, 
így nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést. Vajon 
hányadikok lettünk? Örültünk, amikor megtudtuk, hogy 
korcsoportunkban az 1. helyen végeztünk. Jutalmul csokit, 
oklevelet kaptunk és történelemből ötöst!

Biró Balázs és csapata
5. a osztály

Bábelőadás a könyvtárban
Októberben rend-

hagyó könyvtárláto-
gatáson jártunk.

Edit néni meghívá-
sára a Batyu Színház 
előadójával, Boro-
n y á k  G e rg e l l y e l 
ismerkedtünk meg. 
Ravaszdi mester volt 
a tárgybábos előadás 
címe. A bábok cipők-
ből készültek. Külön-
leges rókát és farkast 
nézhettünk. Nagyon 
tetszet tek ezek  a 
kreatívan elkészített 
állatok. Interaktív 
m e s e s z í n p a d i 
produkciót láttunk. 
Aktívan bekapcso-
lódtunk a mesékbe, 
szerepeket kaptunk a bábművésztől. 

Nagyon jó hangulatú, vidám délelőtt volt. Köszönjük a 
színésznek és a könyvtár dolgozóinak ez a lehetőséget.

2. b osztály

NINÓ 
rajzpályázat

A Groupama Biz-
tosító szeptemberben 
rajzpályázatot hirdetett 
6-9 éves gyerekeknek. 
Színes a lkotásokat 
kértek az értük szá-
guldó életmentők szá-
mára.

Nagy örömünkre, az 
eredményhirdetésre 
Kunhegyesről az óvo-
dás Baranyai Andrást 
és a 2. osztályos Bara-
nyai Nórát is meg-
hívták Mogyoródra. 


