
Tehenészetben jártunk
2019. 10. 02-án, szerdán kíváncsian indultunk el biciklivel a 

helyi tehenészetbe, ahol a telepvezető, Kiss István már nagyon 
várt minket, a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola 4. b. osztályát.

Két órát töltöttünk a szarvasmarha telepen, ahol először meg-
néztük, hogy hol és hogyan fejik a teheneket, majd utunk a 
„szülőszobába” és a „bölcsödébe” vezetett. Itt láthattunk ellésre 
váró állatokat és pár órás, napos borjúkat is. Aztán következett 
az „óvoda” és az „alsó tagozat”. A fiatal állatok mindvégig 
barátságosak voltak, könnyen meg lehetett őket simogatni, volt, 
amelyik a takarmányt is szívesen elfogadta tőlünk. 

Az istállókból kiérve két traktorba is beülhettünk, mely nagy 
élmény volt a fiúknak, de a lányok sem zárkóztak el kipróbá-
lásuktól. Elérkeztünk a szalmabálákhoz, mely egy nagy placc 
mellett volt több szinten felpakolva. Itt szabadon szaladhattak, 
mászhattak a diákok, még a bálák között élő rókacsaládot is 
keresgélték. Végül a bikákhoz és az öregebb tehenekhez láto-
gattunk el. A gyerekek nagyon érdeklődők voltak, folyamatosan 
kérdezősködtek, kíváncsiskodtak.

Hatalmas élményekkel tértünk vissza az iskolába, több napig 
beszélgettünk a látottakról. Tavasszal ismét várnak Bennünket, 
mi pedig biztos, hogy újra meglátogatjuk a négylábú, foltos 
állatokat.

Kató Fruzsina, tanító

A zene világnapja
Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO 

október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. A hegedű-
művész szerint meg kell becsülnünk a csöndet, az ezerarcú 

muzsikát megismernünk azért fontos, mert közelebb hozza 
egymáshoz az embereket és a kultúrákat.

„A zene a káoszból rendet teremt; a ritmus a széttartót egy-
ségbe fogja; a melódia a megszakítottat folytonossá varázsolja; 
a harmónia az össze nem illőket összeegyezteti.”

Ebből az alkalomból a művészeti iskola diákjai rajzokat 
készítettek, melyeket zsűriztünk is.

Holocsi Hajnalka és Kató Fruzsina tanítónőket kértünk fel a 
zsűrizésre. Sok szép rajz érkezett be, melyekből a zsűri kivá-
lasztotta a három díjazottat.

Első Gál Ágnes Orsolya, második Nagy Petra, a harmadik 
helyezett pedig Nagy Dóra lett.

Szeretnénk gratulálni minden résztvevő tanulónak, megkö-
szönve munkájukat.

„Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten 
összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal 
a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondjuk 
majd igazán: ÖRVENDJEN AZ EGÉSZ VILÁG!” (Kodály 
Zoltán)

Kurucz Krisztina
zenepedagógus

Világ Gyalogló (hó)Nap 2019. október
Az őszi táj gyönyörű, az idő csodálatos, ilyenkor a falevelek 

ezerféle színben pompáznak, még a levegő illata is meg-
változik… érdemes kirándulni egyet, gyalogolni a hegyekben, 

felfedezni például a Bükkalja látnivalóit, turistaútjait. Ilyen 
gondolatok után vállalkoztunk arra, hogy jelentkezünk a 
Magyar Szabadidősport Szövetség Világ Gyalogló (hó)Nap 
pályázatára. 
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