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Az ópusztaszeri kaland 
Egy szép őszi délután történt, hogy a Röszkei Vadásztársaság meghívására 

ellátogattunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba.  
Délután 13 óra körül indultunk az iskola elől buszokkal és autókkal. Az út nagyon jó 

volt, és gyorsan eltelt. Mikor megérkeztünk, a Rotunda felé vettük az irányt, közben 
megnéztük a Solar Parkot, valamint az Árpád és vezérei szoborcsoportot, ezt viszont 
csak az láthatta, akinek volt energiája felszaladni a dombra. A szobrok nagyon 
valóságosak voltak. Ezután tovább indultunk, hogy megnézhessük a Feszty-körképet. Az 
épületben egy sötét folyosón át jutottunk be a fő látványossághoz. Mindenki ledöbbent, 
mert az alkotás lélegzetelállító volt. Nem csak a mérete miatt (ami 2,5 m magas és 12 m 
széles), hanem az elrendezése és kidolgozottsága miatt is. Olyan volt, mintha az akkori 
világba csöppentünk volna. Kár, hogy csak rövid ideig lehetett nézni, mert igazán sok 
felfedezni való volt rajta. Visszamentünk a földszintre és megtekintettük a Vadászati 
Kiállítást, ahol őz, szarvas és vaddisznó trófeákat, valamint kitömött állatokat és 
csapdákat lehetett látni. Majd a Régészeti Kiállítás következett. Nagyon érdekes volt, 
mert korabeli használati tárgyakat, ékszereket, lószerszámokat ismerhettünk meg. Ezzel 
véget is ért az Emlékpark látogatása. Több mindent sajnos most nem tudtunk megnézni, 
mert itt olyan sok érdekesség van, hogy ahhoz egy egész napot kellett volna itt tölteni. 

Visszasétáltunk a járművekhez, és egy kis uzsonna után haza kellett indulnunk. 
Köszönjük szépen a szervezőknek ezt az emlékezetes délutánt! 

Szoboszlai Réka és Tamási Barbara Petra 7.o. 

  
 

1956. október 23-ra emlékeztünk 
Október 22-én ünnepeltük a forradalom napját a Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol 
a nyolcadikosok adtak elő műsort. A diákok jelenetekkel, versekkel idézték fel 
történelmünk tragikus időszakát és a forradalmi eseményeket. Kissné Veres Györgyi 
tanárnő és osztálya színvonalas előadással ajándékozott meg bennünket. 
Lélegzetvisszafojtva, csendben néztük az ünnepi megemlékezést. A hangtechnikai 
segítséget Szekeresné Ábrahám Gyöngyinek köszönhetjük. 

  

A 4. osztályos tanulók feladatul 

kapták, hogy írjanak meséket. 

Nagy lelkesedéssel fogtak hozzá, 

s valóban szebbnél-szebb 

alkotások születtek. E sorozatban 

szeretnénk bemutatni a kis 

meseírók szárnypróbálgatásait  

(Kozmáné Vastag Judit) 
 

 A kisegér vándorútja 
Egyszer volt, hol nem volt, volt 

egyszer egy kisegér. Ez a kisegér 
egyszer elhatározta, hogy világgá 
megy. 

Ment-mendegélt, és közben 
nagyon megéhezett. – Ó, bárcsak 
ehetnék egy sajtot! – gondolta 
magában. Egyszer csak látja, 
hogy egy cinke ül a faágon. 
Leröppen, és megkérdi a 
kisegeret: - Mi járatban vagy 
erre? – Vándorúton vagyok, és 
nagyon megéheztem. Azt mondja 
a cinke: - Én tudom, hogy hol 
ehetsz. Kimész az erdőből, és 
bemész az egyik házba. – 
Köszönöm a segítséget! – 
mondta a kisegér, és elszaladt az 
erdő széle felé. Amint fut, 
találkozik egy kandúrral. Nagyon 
megijedt, és hazafutott.  

Eldöntötte, hogy mindenhol jó, 
de a legjobb otthon! Talán akad 
egy kis sajt ottan is. 

László Iringó, 4.a 
 

Bábszínházban jártunk! 
November 15-én eljött hozzánk a 
vajdasági Jancsi bohóc 
bábszínháza Egyesület, hogy 
bemutassák nekünk Gárdonyi 
Géza: Ugri meg Bugri című 
bábelőadásukat. Az alsós 
évfolyamok két külön csoportban 
tekinthették meg a műsort és 
remekül szórakoztak. A tanulók 
sokszor segítették a két kis 
főszereplőt a kalandozásaik 
közben, és az előadás végén a 
művészek keresztrejtvénnyel 
lepték meg őket, amit magukkal 
is vihettek. 
 

 
 

Filharmónia koncert 
A Filharmónia koncertsorozat keretei között október 14-én a Tisza Kvintett rézfúvós 
zenekar hangversenyét csodálhatták meg iskolánk tanulói. Minden hangszer hangját és 
kialakítását egyenként is megismerhettünk. A program helyszínét a röszkei Közösségi 
színtér és Könyvtári, Információs és Közösségi Hely biztosította. 

        


