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Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az Köztársaság jó tanulója - jó sportolója" címet, s van már
atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az õ gyer- diákolimpiai bajnokunk is úszásban.
mekeiknek, amikor feltámasztotta Jézust."
A napokban értesültünk arról, hogy a 2008. évi országos
/Apostolok cselekedetei 13,32/ kompetenciamérésen jelenlegi 7. évfolyamos diákjaink
kimagasló teljesítményt nyújtottak. Szövegértésük
A húsvéti örömhírrel köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány átlageredménye - 602 pont - nemcsak az országos átlagot
nappal virágvasárnap elõtt. Lassan véget ér a szokatlanul haladja meg, hanem a megyeszékhelyi általános iskolák, a
hosszúra nyúlt tél és elõbb-utóbb megerõsödik iskolánk budapesti általános iskolák és a 8 évfolyamos gimnáziudvarán az õsszel telepített növényzet. Terveink szerint umok átlagát is. Matematikából pedig mindössze 12
rövid idõn belül vadonatúj kovácsoltvas padokon foglal- megyeszékhelyi általános iskola teljesített náluk jobban.
hatnak helyet a várakozó szülõk.
Rendkívül jól sikerült leendõ elsõ évfolyamosaink beisA farsangi idõszak elmúltával kezdetét vette a tanulmányi kolázása, a 2009/2010-es tanévre 140 gyermek iratkozott
versenyek sorozata. A megyei fordulókba jutott tanuló- be. A vonzó iskolai környezeten túl bizonyára az is segíinknak ezúton is sok sikert kívánunk.
tette a családok választását, hogy intézményünkben a
A református tanulmányi versenyek félidejében számos református alapokon nyugvó szigorú szeretet derûs,
kiváló eredményt könyvelhetünk el. A szentesi országos kiegyensúlyozott légkört teremt. Nevelõ - oktató
multimédiás bibliaismereti versenyrõl egy elsõ és egy munkánkról, az iskola életérõl megújult honlapunkon második, a ceglédi országos angol nyelvi versenyrõl három www.kistk.hu - keresztül is igyekszünk tájékoztatást adni
elsõ és két második, a nyíregyházi "Csodát virágzik a az érdeklõdõknek.
jelen" országos tanulmányi versenyrõl két elsõ, két
második és egy harmadik, a budapesti Béres Ferenc orszá- A közelgõ tavaszi szünetre a tantestület nevében jó
gos éneklõ versenyrõl egy elsõ, két második és két har- pihenést és áldott húsvéti ünnepeket kívánok valamennyi
tanulónak és családjának.
madik helyezéssel tértek vissza versenyzõink.
Sportsikerekrõl is beszámolhatunk: egyik végzõs növenEmber Sándor
dékünk - Hagymási Alexandra - elnyerte "a Magyar
igazgató
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"Azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit."

(János 18,9)

Húsvétra készülünk, böjtben vagyunk. A böjtrõl leginkább
étkezési tilalmak jutnak eszünkbe. Vagy talán az, amit
ötödik osztályban tanulunk: a nagyböjt húsvét elõtt 40 nappal kezdõdik, lényege a lélekben való felkészülés a húsvétra.
A Bibliában, az Ó- és Újszövetség lapjain különbözõ böjti
gyakorlattal találkozunk: az õsatyák idejében még nincs szerepe
a böjtnek, a babiloni fogság utáni próféták pedig már maguk is
böjtölnek. Zakariás évente több alkalommal tartott böjtrõl ír
(8,19), Ezsdrás pedig a Babilonból hazatérõ családfõk körében
hirdet böjtöt a sikeres út érdekében (8,21).
Az újszövetségi korban a korábbi böjtölési gyakorlat kibõvül: a
farizeusok hetente két alkalommal böjtöltek, és Jézus is
negyven napos böjttel készült megváltói szolgálatára (Máté
4,2). Ugyanakkor tudjuk, hogy Jézus elítélte a farizeusok külsõdleges, formális böjtölését.
A késõbbiekben a hangsúly eltolódik: a böjtrõl szóló apostoli

tanítás lényege sokkal inkább a másik érdekében történõ
lemondás valamirõl. Azért mondok le valamirõl, hogy azzal a
másikat segítsem, felelõsséget vállalva érte.
Így mond le Jézus nagypénteken a saját életérõl azért, hogy a
rábízottakat, az egykori és mai tanítványait megtartsa.
Egy történet szerint egyszer egy bölcs rabbi megkérdezte a
tanítványaitól, hogy szerintük mikor kezdõdik a nappal. Az
egyik azt felelte: "Akkor, amikor már meg tudok különböztetni
egy bárányt egy kutyától." Egy másik így próbálkozott: "Akkor
van nappal, ha meg tudom különböztetni az olajfaágat a fügefa
ágától." A bölcs rabbi így felelt: Akkor van nappal, és akkor lesz
benned világosság, ha a másik szemébe nézve meglátod benne a
felebarátodat. Idáig csak sötétség uralkodott benned.
Adja Isten, hogy ilyen felebarátot felismerõ szemmel és látással
tekintsünk egymásra, különösen böjtben, húsvétra készülve.
Ámen.
Sz.T.

NÕK A BIBLIÁBAN

Kedves Gyerekek!
A Húsvét közeledtével, íme kezetekbe
vehetitek az iskolai újság legfrissebb számát. Ez alkalommal két olyan asszonyról
írtunk nektek, akik kapcsolódnak az elsõ
Húsvét eseményeihez. Rájuk is emlékezve
kívánunk mindnyájatoknak, családotokkal
együtt: ÁLDOTT HÚSVÉT ÜNNEPET!
Mária és Márta
Jeruzsálemtõl néhány km-nyire található
egy kis falu, az Olajfák hegyének Jerikó
felõli oldalán. Jézus sokszor áthaladt erre
Jeruzsálembe menet. És nem csak áthaladt, hanem meg is állt itt néhányszor, már
csak azért is, mert kedves barátai voltak a
településen. Hogy kicsodák? Három
testvér: Mária, Márta és Lázár.

Emlékszel rájuk? Amikor Lázár beteg lett,
nõvérei hívták Jézust, hogy gyógyítsa
meg õt. Mire Jézus a faluba ért, barátja
már meghalt. Jézus azonban csodát tett, s
Lázár feltámadt a halálból.
Egy másik alkalommal csak a két nõvért
említi a Biblia. Mártát, mint szorgos háziasszonyt, Máriát pedig mint Jézusra
figyelmesen hallgató tanítványt. Az utóbbi bizony nem volt mindennapi dolog!
Egy asszony helye Jézus korában nem a
Mester mellett volt, hanem bizony a konyhában! Mégis mit mondott Jézus? "Mária
a jó részt választotta…"
Majd az elsõ nagyhéthez kapcsolódó
esemény: Jézus Betániában van, vacsorához készül barátaival, s ekkor érkezik
egy asszony. Õ Mária. Azért jön, hogy
Jézussal valami különlegeset tegyen: nárdus olajjal mossa meg a Mester lábát, és

saját hajával törli meg azt. Amikor az asztal körül ülõk ezt rossz szemmel nézik,
Jézus újra megvédi Máriát. Megmondja
tanítványainak, hogy mindez már a
temetésére való elõkészület. A tanítványok mindezt majd csak Jézus halála és
feltámadása után értik meg igazán.
Mária és Márta példakép lehet a mai
embernek, felnõttnek és gyereknek egyaránt. Jézusért képesek voltak áldozatot is
hozni - az olaj elég drága dolog volt akkoriban is -, de tudták azt is, hogy igazi
segítséget csak Jézustól kaphatnak, s ezért
gondjaikkal
is
hozzá
fordultak.
Hasonlítasz-e hozzájuk?
Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa

Betánia
Betánia egy kis falu volt az Olajfák
hegyének keleti lejtõjén, Jeruzsálem
közelében, a Jerikó felé vezetõ út mentén.

Betániában töltötte az estét, ill. az éjszakát. Mai nevét azután a sír után kapta,
amelyet a hagyomány Lázár sírjaként tart
számon. Ez így hangzik: el-Azarije.
Betánia az a hely, ahol Jézus gyakran
Az Ószövetségben még Ananja néven megpihent, ahol mindig jó szívvel
szerepelt. Jézus korában Betániában lakott fogadták. Itt fogadta el Mária és Márta
Lázár, Márta és Mária és a leprás Simon. szolgálatát, itt hívta elõ a sírból a halott
Jézus Jeruzsálembe való bevonulása után Lázárt. Innen indult újra és újra

Betánia napjainkban

Jeruzsálembe, abba a városba, ahol saját
szavai szerint: sokat kell szenvednie, ahol
a nép vezetõi elítélik, keresztre feszítve
megölik, de harmadnapra feltámad. Innen
indult a jeruzsálemi bevonulásra, és innen
küldte elõre az utolsó vacsora
elõkészítésére is tanítványait.
Engszler Attila

Sziklába vésett lépcsõkön keresztül lehet megközelíteni
Lázár sírját Betániában
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Élmények a Béres Ferenc Éneklõ Versenyen
Budapesten a Julianna Református Általános Iskolában rendezték meg március 13-án a Béres Ferenc Országos Éneklõ
versenyt. Ezen egy hét fõs csapat képviselte a mi iskolánkat,
akik mindannyian valamilyen helyezéssel vagy különdíjjal
jöhetett haza. A következõ riportot a 6.z osztályos Diós
Fruzsinával készítettük, aki korosztálya második helyét
szerezte meg.

- Hogy érezted magad?
- Nagyon jól éreztem
magam, és nagyon
örülök, hogy erre a
versenyre eljuthattam.
- Mennyire izgultál?
- Izgultam. A verseny
elõtt nagyon, de
utána, amikor már
elkezdtem énekelni
már nem, mert azt
mondtam magamnak, hogy nincs értelme, mert elrontom
Diós Fruzsina
a dalokat.
- Hogy fogadtad az eredményt?
- Nagyon örültem neki, és nem számítottam rá, hogy második
leszek. Azt hittem, hogy különdíj, esetleg harmadik hely jut
nekem. Nagyon örülök neki.
- Milyen jutalomban részesültél?
- Egy oklevelet kaptam, és kaptam még egy CD-t, amin népdalok vannak és itt az iskolában egy igazgatói dicséretet fogok
még kapni.
- Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk élményeidet.

- Hogy készültél a versenyre?
- Két hétig készültem a versenyre. Elõször kiválasztottak.
Hárman jelentkeztünk, Batta Dóri, Csiki Boglárka és én. Etelka
néni és Kurgyisné Zsuzsa néni segített ebben a kiválasztásban.
Két hétig készültünk rá szünetekben, néha órákról is késtem.
- Mit énekeltél?
- Két zsoltárt és két népdalt. A 84. zsoltárt és a 483. zsoltárt
énekeltem, és két népdalt. Volt egy szabadon választott. A bús
gerlice madarat választottam szabadon választott dalként és a
kötelezõ pedig az Annyi bánat a szívemen címû dal volt.
- Ki volt a felkészítõ tanárod?
- Kurgyisné Nagy Zsuzsa és Pallagi Etelka néni.
- Hol volt a verseny?
- Budapesten volt, a Julianna Református Általános Iskolában.
- Hogy zajlott az egész?
- Nagyon jó volt. Viszonylag hamar lezajlott. Hat órakor indultunk és tíz órakor érkeztünk oda. Azután úgy volt, hogy a zsûri
fél háromkor hozza meg a döntését, de már egy órakor megvoltak az eredmények. Akkor már ki is hirdették az eredményt,
utána pedig kettõ óra körül beültünk a buszba és indultunk ha- A beszélgetés elhangzott az iskolarádió 2009. március 19.-ei
zafelé.
adásában. Készítette: Szabó Renáta (6.a).

Kézdivásárhelyen voltunk
Március 12. és 16. között iskolánkból egy huszonhét diákból és négy
tanárból álló csoport látogathatott
el Kézdivásárhelyre, az ottani Bod
Péter Tanítóképzõ vendégekét.
A következõ beszélgetést négy
olyan gyerekkel készítették az iskolarádió riporterei, akik ennek
résztvevõi voltak.
- Most a 7.b osztályos tanulókkal
beszélgetünk a Kézdivásárhelyen
szerzett élményekrõl. Mutatkozzatok
be!
- Kecskeméti Elizabeth vagyok.
- Én Kovács Patrícia vagyok.
- Pásku Enikõnek hívnak.
- Szilágyi Vanessza a nevem.
- Mikor és hány órakor indultatok?
- Március 12-én reggel az iskola
udvaráról.
- Hány órát utaztatok?
-Körülbelül tizenkét óra volt az út.
Elég fárasztó volt, de jól éreztük
magunkat és így hamar eltelt az idõ.
- Hol voltatok elszállásolva?
- Különbözõ családoknál, mindenki
más helyen, én egy nálam idõsebb
lánynál voltam.
- Én egy kilencedikes lánynál voltam
elszállásolva. A családja nagyon
kedves volt és jól éreztük magunkat.
- Én egy tizenöt-tizenhat éves lánynál
voltam elszállásolva.

- Milyen programokon tudtatok részt
venni?
- Kézdivásárhely és a környezõ települések nevezetességeit néztük meg.
Voltunk a március 15-ei lovas felvonuláson, mi is szerepeltünk versmondással.
- A többiekkel együtt Kézdivásárhely
környékén voltunk kirándulni.
- Voltunk síelni, Kárpátia koncerten,
otthon beszélgettünk, sokat nevettünk
- Voltunk hegyet mászni, sütöttünk
kürtös kalácsot.
- Én Zabolán voltam elszállásolva. Az
ottani grófi kastélyt néztük meg, ott
sétáltunk beszélgettünk. Néztünk lovakat is. Nyergestetõn részt vettünk az
ünnepségen, ahol verset mondtam.
- Voltunk egy Gelencei kis templomban is, freskók voltak a falakon és
ezek különbözõ történeteket meséltek
el. Tizenkettedik században épült a
templom, és nagyon szép volt, csak
már elég nehezen lehetett felfedezni a
képek figuráit.
- Sokféle templomban és múzeumban
voltunk, például Zabolán a csángó
múzeumot néztük meg.
- Hogy éreztétek magatok, mi tetszett
a legjobban?
- Nekem a Kárpátia koncert.
- Nekem is.
- Nekem a legjobban az tetszett, amikor elmentünk hegyet mászni, és

igazából abból is leginkább a táj, amit
itt Debrecenben nem lehet látni, de
ott ez olyan mindennapos.
- Nekem leginkább a közös városnézések, és a nevezetességek.
- Nekem a síelés tetszett a legjobban,
amikor a családdal elmentünk a
Hargitára.
- Mi az, ami kevésbé tetszett?
- Nekem az, amikor a március 15-ei
ünnepségen a lovakkal elég rosszul
bántak.
- Hogy éreztétek magatokat a családnál?
- Én nagyon jól éreztem magam, viszonylag szép volt a környék is,
igazándiból nem volt másabb, mint
itthon. Más volt a mosdó, de kibírható volt.
- Én nagyon jól éreztem magam. A
beszédszokások kicsit másmilyenek
voltak, kicsit nehezen értettem meg
õket. Az étel finom volt, nagyon ízlett.
- Én is nagyon jól éreztem magam.
Minden nap nagyon finom ételek
voltak. Akinél el voltam a szállásolva, az anyukája szakácsnõ, tehát
nagyon finom volt minden és a
körülményekkel is nagyon meg voltam elégedve.
- Mennyi idõt töltöttetek a családnál?
- Sok idõt töltöttünk együtt, de
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egyébként a délelõttöt a programok
vették el.
- Volt e olyan nap, amikor nem az
iskolával, hanem a családokkal
mentetek kirándulni?
- Az utolsó két délután volt olyan,
amikor a családokkal közösen lehetett programokat szervezni.

- Kik utaztak el veletek?
A beszélgetés elhangzott az isko- Négy tanár volt. Edit néni, Margó larádió 2009. március 19-ei adásában.
néni, Czegle Marika néni és Sarkadi
Ferenc bácsi.
Készítették:
- Visszamennétek?
Kecskeméti Emese és
- Én nagyon szívesen, ha megoldható.
Takács Adél
- Természetesen.
(6.a).
- Köszönjük a beszélgetést.
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Eredményeink
Január 22-én tizenkettedik alkalommal rendeztük meg a
Kölcsey Napokhoz kötõdõ Városi Tanulmányi Versenyünket, amin idén a város mintegy húsz iskolájából több,
mint százötven gyerek vett részt és mérte össze tudását a
különbözõ tantárgyi versenyeken. Ezeken igen szép eredményeket értek el a mi iskolánk tanulói is. Most az õ eredményeiket ismertetjük.
A 7-8 -osok angol nyelvi versenyében Gyõry Balázs és Birtók
Benjámin elsõ helyezést ért el.
A 7-8. osztályosok német nyelvi versenyében párosok indultak.
Itt Keczeli Péter és Szász Ede megszerezte a második helyet.
Az 7-8. osztályosok mûveltségi versenyén Dászkál Fruzsina és
Nagy Márta párosa érte el az elsõ helyet
Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedõ is volt az 5-6 osztályosoknak. Ezen Kecskeméti Emese és Szabó Renáta indult,
akik a 2. helyet érték el.
Matematikából az ötödik osztályosok között Kardos Anna lett
a harmadik helyezett. A 6 osztályosok között Hacsi Ágnes a harmadik legjobbnak bizonyult. A hetedikesek matematika
versenyén Tóth Amanda a második helyezés érte el, a nyolcadikosoknál pedig Berki Alexandra szerezte meg a harmadik
helyet.
A 8. osztályosoknak volt egy komplex természettudományi
verseny. Itt egyénileg versenyzett mindenki. A minket képviselõ
Magócs Éva az elsõ helyezést érte el.
A harmadik -negyedik osztályosok komplex tanulmányi
versenyén három fõs csapatok versenyeztek. Ezen a minket
képviselõ Vastag Emese, Hausel Kinga és Nagy Dávid megszerezte az elsõ helyet.
Informatikából a nyolcadik osztályosoknak volt csak verseny.
Ezen a 8. z osztályos Csizmár Patrik a 2. helyet szerezte meg.
Rajzból is voltak versenyek. Az itt készült rajzokból láthattok
kiállítást az aulában. Ezen a versenyen 3-4 évfolyamon tanulók
között Petruska Fatima kapta a második helyezésért járó jutalmat, az 5-6-osok között pedig Kasza Veronika az elsõ, Keczeli
Zsanett a második lett. A 7-8 osztályosok rajzversenyén
Kacsora Fanni rajzát értékelte a zsûri az elsõ helyre érdemesnek.
A tornateremben falmászó verseny volt húsz gyerek részvételével. Ezen a lányok között Nagy Lili szerezte meg a második
helyet. A fiúk között Szabó Bence József lett a harmadik és
Nagy Dávid a második.
Bod Péter Országos könyv és könyvtárhasználati verseny
megyei fordulóját rendezték meg január 26-án a Méliusz
könyvtárban. Ezen a 8.z osztályos Boros Lajos második
helyezett lett.
Január 17-én Sportmászó Diákolimpiai Országos Döntõt rendeztek Kiskunfélegyházán, ahol kiemelkedõen szerepeltek a mi
iskolánkból indult gyerekek.
A lányok között elsõ korcsoportban Kalmár Eszter a harmadik
lett, Nagy Lili a negyedik, Balogh Noémi a hatodik. A lányok
harmadik korcsoportjában Kiss Rebeka szerezte meg a hatodik
helyet, a negyedik korcsoportban pedig Szabó Dalma lett a
negyedik és Magócs Éva a hatodik.
A fiúknál a második. korcsoportban Nagy Dávid lett a harmadik, a negyedik korcsoportban pedig Magócs Ádám érte el a
negyedik helyet.
Január 9-én volt a hajdúszoboszlói Árpád uszodában a Megyei
Úszó Diákolimpia döntõje. A versenyen csak nem 800 gyerek
vett részt!
A második korcsoportban 50 méteres mellúszásban Atyi Ádám
elsõ helyezett lett. Szintén elsõ lett ebben a korcsoportban az
Atyi Ádám, Borics Péter, Kovács Attila, Csizmár Kristóf
összetételû 4x50 méteres fiú gyorsváltó, a lányok pedig a harmadik helyet szerezték meg ebbe a számban. Õk a következõ

összeállításban úsztak: Mihálykövi Sára, Sásdi Panna, Rácz
Gréta, Müller Nikolett.
A harmadik korcsoportban Bulyáki Péter a 100 méteres
hátúszásban és a 100 méteres pillangóban is elsõ helyezett lett.
Ugyanebben a korcsoportban a lányok között Kövy Andrea 100
méteres gyorsúszásban és 50 méteres mellúszásban is második
helyezettként állhatott a dobogóra.
A lányok 4x50 méteres, Balla Dorottya, Balla Barbara,
Kövesy Hanga és Mecsei Kíra összeállítású gyorsváltója szintén második lett.
A negyedik korcsoportban a fiúk 4x50 méteres gyorsváltója
második helyezett lett. Ezt a csapatot Gyõry Balázs, Csizmár
Patrik, Holp Nándor és Éles Zsolt alkotta.
A lányok 4x50 méteres gyorsváltója pedig harmadik lett. Ebben
a váltóban Borics Fanni, Kövesi Hanga, Újvári Fanni és Tasó
Dorottya úszott.
Országos döntöbe Atyi Ádám és Bulyáki Péter jutott
egyéniben, valamint a fiúk második korcsoportos gyorsváltója.
Ezt Atyi Ádám, Borics Péter, Kovács Attila és Csizmár
Kristóf alkotja. Az országos döntõben Atyi Ádám 1. helyezést,
Bulyáki Péter 2. helyezést ért el!! Gratulálunk!
Játék és történelem vetélkedõ volt a Szent József Gimnáziumban január 15-én. Ezen a versenyen az iskolánkból indult
Hacsi Ágnes (6.z) elsõ helyezést ért el, Bán István (6.b) pedig
harmadik lett. Felkészítõ tanáruk Péntek Gáborné.

Néhányan az úszóverseny érmesei közül
Az Árpád Vezér Általános Iskolában December 4-én megyei
angol versenyt rendeztek. Ezen az 5-6 osztályosok között Áncsán Petra (5.b) és Szirák Anna (6.b) elsõ helyezést érdemlõen
szerepelt, a 7-8 osztályosok között Molnár Zsófia (7.c) és
Hagymási Alexandra (8.b) másodikként végzett.
Január 13-án, a Szent József Gimnázium és Kollégium által
szervezett városi angol nyelvi egyéni versenyt rendeztek. Ezen
a 6. osztályosok között Popovics Patrik (6.b) elsõ helyezést ért
el, Szegedi Bence (6.b) pedig harmadik lett. A nyolcadik
évfolyamosok közötti versenyen Magócs Ádám (8.b) a
második helyet szerezte meg.
Március 6-án volt a Zrínyi Ilona Országos matematika verseny
megyei eredményhirdetése Derecskén. Ezen a 3.b osztályos
Szakács Ákost 11. helyezettként szólították a színpadra a 4.d
osztályos Kovács Attila pedig nagyon szoros eredménnyel a 13.
helyezett lett.
Március 6-án és 7-én volt Nyíregyházán a Csodát virágzik a
jelen elnevezésû országos református tanulmányi verseny. Ezen
a 4.z osztályos Hausel Kinga magyar nyelvbõl elsõ helyezett
lett. A 6.a osztályos Kasza Veronika elsõ lett saját korosztálya
rajz versenyén.
A 6.z osztályba járó Hacsi Ágnes hatodik helyezett lett saját
korosztálya magyar nyelvi versenyén, a 7.b-s Szilágyi Vanessza
pedig harmadikként fejezte be a versenyt. A 8.b osztályos
Kacsora Fanni pedig elsõ helyezett lett a 7-8-osok rajzversenyén.
Március 13-án, pénteken a budapesti Julianna Református Általános Iskolában rendezték meg a Béres Ferenc Országos Éneklõ
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Versenyt. Ezen egy hét fõs csapat képviselte a mi iskolánkat. Õk
kitûnõ eredményeket értek el. A csapat valamennyi tagja, valamilyen helyezéssel vagy különdíjjal jött haza.
Az elsõ osztályosok között Gajdos Balázs második helyezett
lett, a másodikos Bacsó Vivien pedig a harmadik helyet szerezte
meg a maga évfolyamán. A 3.z osztályos Elek Petra éneklését
elsõ helyre értékelte a zsûri.
A negyedikesek versenyén a minket képviselõ Sas Nelli harmadik helyezettként jöhetett haza. Az ötödik osztályosok között
Kaszoni Péter különdíjat kapott. A hatodikos Diós Fruzsina

saját évfolyamán a második legjobbnak bizonyult a hetedik
osztályos Harmati Fruzsina pedig szintén különdíjat kapott.
Március 13-án a Petõfi Sándor Általános Iskolában városi magyar nyelvhelyességi csapat versenyt rendeztek, ahol az 5-6
osztályosok versenyében a mi iskolánk csapata második
helyezett lett. A csapat tagjai Tamus Elvira, Szabó Hanna,
Kmeczkó Sára és Szirák Anna voltak.
Gratulálunk nekik!

Gyerekszínjátszó az iskolánkban
Március 17-én délután az Alföld Gyermekszínpad elõadásában láthatták az alsó
tagozatosok a Garfield játékok címû színjátékot. Ennek a társulatnak a tagja
Kulcsár Nikolett, aki a 7.c osztályba jár. A
most következõ beszélgetést vele készítettük az elõadás elõtt.
- Hetente hányszor jársz próbára?
- Általában kétszer, a fontosabb elõadások
elõtt többször is.
- Hol zajlanak a próbák?
- A Gambrinus közben, a régi mûvelõdési
központban.
- Ki a vezetõtök?
- Várhidi Attila.
- Hányan vagytok a társulatban?
- Az Alföld Gyerekszínpadban körülbelül
tizenöten, a Fõnix Diákszínpadban, ahova a
gimisek járnak, ott körülbelül tízen.
- Hány éve jársz a próbákra?
- Másfél éve.
- Milyen szerepet játszol a Garfieldban?
- Én leszek Garfield szereleme, Heléna.
- Köszönjük a beszélgetést, további sok sikert.
A riport elhangzott az iskolarádió 2009. március 12.-ei adásában. Készítették: Kecskeméti
Emese és Jeges Henrietta (6.a).

Jelenetek az
elõadásból

Bohó(c)kás délután
A könyvtár az a hely, ahova mindenki olvasni vagy tanulni
megy. Egy csendes hely, ahol a tudományok laknak…
Nem így volt ez február 19-én délután! Egy bohóc, polgári nevén
Könnytáros, és segítõje a Boszorkány költöztek be egész délutánra a kis tk könyvtárába. Könnytárost, a bohócot igen hamar
megrohamozták a kicsik és a nagyok egyaránt, hiszen bohócemlékezet óta nem járt mókamester a könyvtár falain belül.
Hivatásához hûen nem szûkölködött a viccesebbnél viccesebb
mutatványokban, de ezeken kívül leportalanította a gyerekeket és
még cukorkát is osztogatott.
Hûséges kísérõje a Boszorkány erre a délutánra csupán egyetlen
varázslatot hozott magával: a késedelmi díj eltüntetést. Ugyanis
minden késõ könyvet ingyen lehetett visszahozni. Sokan éltek is
ezzel a lehetõséggel.
Az arcfestésben, kacsatáncban és kacagásban gazdag délután
nagy sikert aratott. Többen is kérlelték a messzi földrõl érkezett
vendégeket, hogy jöjjenek vissza jövõre is, ami akár elõ is fordulhat, ha ennyi mosolygós és késõ kisdiák lesz.
Krocsek Andrea - fõiskolai hallgató
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Egy nap az ATOMKI -b
ban
Ez év március 7-én rendezték meg a Fizikusnapokat, a Debreceni Egyetem Szilárdtest fizika
tanszékén. A kísérletek bemutatására az
Atommagkutató Intézetben került sor.
Itt érdekes kísérleteket mutattak be. Láttunk
átszúrt léggömböt, ami nem eresztett le, banánnal bevert szeget, hallottunk embereket hol
magas, hol mély hangon megszólalni. Láttuk,
hogy a mágnes másképp esik le üvegcsõben és
másképp alumínium csõben. Volt elektromosan
feltöltött macskaszõr, ami fény hatására elvesztette a töltését, üveggömb óriási szikrákkal.
Hihetetlen volt, ahogy az izzószál folyékony
nitrogénben világított. Ezeket a látványos dolgokat nemcsak bemutatták, de el is magyarázták.
Nekem legjobban a sült virslis kísérlet tetszett,
amit árammal sütöttek meg. A virsli két végébe
két csavart hajtottak, utána rákapcsolták az
áramkörre.
Ezen az elõadáson Molnár Tibi bácsival, a
fizikatanárunkkal voltunk. A teremben 30-40
érdeklõdõ hallgatta a fizikusok magyarázatait. A
vendéglátók látványos, tetszetõs, színvonalas és
érdekes bemutatóval leptek meg minket.
Mindenkinek ajánlom az ehhez hasonló rendezvényeket, aki szereti a fizikai kísérleteket, a
fizikát, és kíváncsi arra, hogy a mindennapi
életünket hogyan hatja át ez a tudomány.
Kupás Zoltán 7./b

Az ábrák a Fizikusnapok bemutatóján készültek

Az egércsalád meg a macska
Egyszer régen a Kerek erdõ közepében élt egy kis egércsalád. Egy anyó egér, akit Incifincinek hívta, egy apó egér,
akit Cincurnak hívtak, egy kisbaba egér, akinek Sajti volt a
neve és két gyerek egér, akiket Fodroskának és Bajszinak
neveztek el.
November hónapban járt már az idõ. Az egereknek
télre ennivalót kellett gyûjteniük. Ennek az egércsaládnak
is gyûjtögetnie kellett. Sajtot, napraforgómagot, kukoricamagokat, búzát, árpát, meg hasonlókat. Viszont az
egereknek, ahogy az már lenni szokott, nagyon nagy ellensége volt a kandúr.
Mert a kandúr nagyon sok egeret
megevett már. Egy
hideg napon elmentek hát gyûjteni a
betevõ falatot, de
Cincur tudta, hogy
veszély leselkedik
rájuk és nagyon lassan mentek, hogy
nehogy meghallja a
macska. Végül is
nem volt buta a
macska sem, mert õ
is ennivalót gyûjtött, hogy azzal csalogassa magához az
egereket. Incifinci
meglátta, hogy a
Barath Nóra Natália 3.a
macskának
több

tápláléka van, mint nekik, ezért odaosontak, hogy
ellopják az ételét. A macska azt játszotta, hogy alszik, de
nem aludt csak tettette. Egy óvatlan pillanatban kinyitotta a szemét és megtámadta az egér családot. Fodroska
észrevette, hogy felébredt a macska. A kandúr két hátsó
lábára ágaskodott, az egerek pedig kapaszkodtak belé, de
végül lepottyantak. Ahogy csak a lábuk bírta, úgy futottak, de hiába, mert a macska bekapta és egészben lenyelte õket. Egyedül Bajszi és Sajtibaba tudott elbújni
elõle, vagyis õket nem kapta be a cica. Sírtak, kiáltoztak,
nagyon féltek. Incifinci kikiáltott a macska hasából:
- Bajszi, kedves gyermekem, hívd ide jó barátunkat,
Albert kutyát!
- Rendben anya, azonnal megyünk Sajtibabával! - mondta Bajszi.
Bajszi megfogta Sajtibaba kezét, és azonnal szaladtak
Albert kutyához.
- Albert kutya! Itthon vagy? - kiáltott Bajszi.
- Mit szeretnél Bajszi?
- Segíts kérlek! A macska bekapta a családomat! Csak te
segíthetsz! - kérte Bajszi Albert kutyát.
- Rendben. Mutasd az utat! - mondta Albert.
Eközben a macska jóllakottan álomba szenderült. Albert
ráugrott a békésen alvó macska hasára, aki ijedtében
kiköpte az egereket, és mivel nagyon megijedt soha
többé nem volt bátorsága egereket enni.
Az egércsalád boldogan élt, míg meg nem halt.
Bokor Gréta 3.z
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Csibike kalandja

Gnandt Fruzsina 3.z

Csibike társaival együtt tegnap kelt ki a tojásból.
Kibújt kotlós mama szárnyai alól, mert úgy gondolta, ideje megismerni a világot.
- Mama!
- Tessék Csibi, drágám.
- Elmehetünk világot látni?
- Jó, de akkor én is megyek!
- Jó! - mondták kórusban a kiscsibék.
- Na kezdjük a tyúkóllal!
Bementek a tyúkólba. Ahogy beléptek, a
tyúkok körül állták õket, és így szólt az egyik:
- Ezek nem közénk valóak!
- Jó, akkor megyünk -mondta a Kotlós Mama.
- Menjünk mami az istállóhoz.
- Jó.
Miközben totyogtak az istállóhoz,
találkoztak Blökivel a kutyával.
- Sziasztok! Hova mentek?
- Szia Blöki, éppen megnézzük az udvart.
- Körbevezethetlek titeket?
- Persze!
- Gyertek.
Majd körbevezette õket. Minden csibének tetszett az udvar, de legjobban a csibéknek.
Aki nem hiszi járjon utána!

Képversek

Hadházy Zsófi 3.z

Képversek a 2.c osztályosoktól

Diákjaink tollából
A teknõs

Macskazene

Nehéz teknõ,
Sír az erdõ,
Õszi mocsár,
Jaj de sivár.

Macskazene,
Seprû nyele,
Nagy-nagy kefe,
Csapot bele.

Nehéz teknõ,
Szép az erdõ,
Tavasz eljõ,
Esik esõ.

Macska jaj,
Macska jaj!
De hát hová lett a vaj?
Cipõ repül hevesen,
Macska elfut sebesen.

Nehéz teknõ,
Nyár is eljõ,
Száraz erdõ,
Forró szellõ.
Nehéz teknõ,
Havas fenyõ
Üres teknõ,
Sír az erdõ.
Baráth Nóra Natália 3.a

Virágok
Virradnak a virágok
Illatos Virágok
Ragyognak a bimbók
Árva kis bimbók
Gazdag szépségükben

Réten járok,
Szélben szállok,
Az állatok boldogságát látom,
Fák suhogását hallom.
Erdõszélen, s a virágok
Nyílását látom a messzeségben.

Kövesi Lolita 3/a
Sipos Ivett 3/a

Álmomban

Álmomban. álmomban
Piros rózsát láttam.
Álmomban, álmomban
Nem volt jó a szerenád,
Zöld füvet látta.
Vajon Cirmi mit csinált?
Amerre csak jártam
Cirmi csak a tejfölt nyalta, A természetet láttam
Szegény feje csak bánhatta. S csicsergõ madarak
Dalára vártam.
Bánhatta is a feje,
Ám álmom véget ért,
Hisz eltalálta a seprû nyele. A tavaszra várni kell még.
Baráth Nóra Natália 3.a

Természet

Sipos Ivett 3/a

Hasonlatok
Alma, alma piros alma,
Gömbölyû, mint a labda
Narancs, narancs, sárga narancs
Sárga, mint a nap.
Banán, banán, sárga banán,
Kifli alakú banán.
Szõlõ, szõlõ, zöld szõlõ,
Zöld, mint a fû.
Szabó Gréta - Héjas Dorina 2.c
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De szeretnék….

A medve

De szeretnék madár lenni, hogy tudjak
repülni. Repülés közben a nagy világot
belátni. Fújná a szél a gyönyörû szárnyamat.
Mézet eszik s málnát,
S a friss levegõt szívnám egész nap. A felVígan tovább alussza álmát.
hõk fölé repülnék és onnan fentrõl nézném
Baráth Nóra Natália 3.a az egész világot.
Nyáron csak málnát zabál,
Télen meg édesen szundikál.

Vatai Kitti 3.d

Papp Angelika Lilla 2.d

De szeretnék…
Zsíros Liza 3.z
De szeretnék macska lenni.
Egész nap csak heverészni.
Kutyának sem lehet szörnyû,
nem kell neki korán kelni.
Ha delfin lehetnék,
Vízben úszkálnék.
A gondolatolvasó sem rossz, megtudnám,
mi jár az emberek fejében. De inkább így
maradok, mert mindenben van jó és rossz.
Kiss Tamara 3.d

Locsoló vers
Kiserdõbe' jártam,
Nyúllal találkoztam,
Azt mondta a nyuszi:
Eredj locsolkodni!
Vatai Kitti 3.d

Deczki Máté 2.c

Egy volt diák látogatása
Sziasztok. Én az ,Erõs" Pista vagyok. Azért Erõs, mert
erõs vagyok, de ezt most hagyjuk. Nem régen az történt
velem, hogy megyek haza az iskolából, és valaki utánam
kiáltott.
- Pisti! Pisti! Várj meg! - Hátra nézek, és látom, hogy Zoli
lohol utánam.
- Húúú! -fújta ki magát Zoli- Végre utolértelek! A matek
tanár oda akarta adni füzetedet, mert nála maradt.
- És itt van?
- Nincs. Csak szólni akartam.
- Sebaj, fejbõl tudom a házit. - Ekkor valaki utánunk kiáltott.
- Hahó! Skacok hallottátok a hírt?- megfordulva láttuk,
hogy "Tréfás Gyerek" fut utánunk. Hogy miért Tréfás?
Hát, azért mert mindig tréfálkozik, és emiatt elsõ óta így
hívjuk
- Nagy kosár verseny van a volt sulidban. Téged is
meghívtak.
- Kösz, hogy szóltál. Akkor ma délután benézek a suliba.
Elindultunk Zolival csámborogni. Délután elváltunk, és én
a volt iskolám felé kanyarodtam. Néztem, néztem, de csak
furcsálltam, hogy az egykori fehér épület helyén egy szép
színeset látok.
- Lehet, hogy eltévesztettem a sarkot?- gondoltam magamban- De nem. Ez az én volt iskolám- gondolkodtam
tovább.
Benézek a tesi terembe, semmi. Benézek a tesi tanáriba, és
ott áll a két kedvenc tesi tanárom. - Szia, István. Szeretnél
valamit?
- Igen. Nekem azt mondták, hogy ma egy meccs lesz és...

- Pedig ma nem lesz. Sebaj, maradj itt, és nézz körül.
- Jó, de nem is lesz egy meccs se?
- Nem, sajnos.
Beszélgettem még egy kicsit, aztán elindultam körülnézni.
Amint kiléptem a tanáriból láttam, hogy a volt lány osztálytársaim jöttek le a lépcsõn. Amint megláttak sarkon
fordultak, és elfutottak. Végül kiderült, hogy szétkürtölték
ittlétemet, de én ennek örültem, mert az összes barátom
idejött és jót beszélgettünk együtt. Így telt a napom amikor
meglátogattam az régi iskolámat.
Pavló Gergely - egy volt diák

Brumán Vivien 2.d
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Sulipuska - Agatha Christie
Ebben a rovatban hallásra ismerõsnek tûnõ kissé excentrikus belga detektívet, Hercule
dolgokról írunk nektek, abban bízva, hogy Poirot-t.
néhány új és érdekes tényt is megtudtok róluk. A háború után a fiatal pár Londonba költözött.
Archibald egy banknál kapott állást, Agatha
Egyesek biztos ismerik a Poirot (Poárot) vagy otthon maradt. 1919-ben született meg
a Mrs. Marple (Márpül) könyveket és ezek Rosalind az egyetlen gyermek. 1926-ban
szerzõjét, Agatha Christie-t. De vannak meghalt imádott édesanyja, összeomlott ettõl
olyanok is, akik nem. Nekik most bemutatjuk, Agatha. Sajnos férje nem tudta megérteni
felesége változásait: elõször más karjaiban
hogy ki is volt ez a nõ.
keresett vigaszt, majd gyerekük hetedik
Agatha Mary Clarissa Miller, akit a világ min- születésnapján bejelentette, hogy válni akar.
den pontján Agatha Christie néven ismernek. Ez sok volt a meggyengült idegrendszerû
1890. szeptember 15-én született a délnyugat- Agatha-nak, aki 1926. december 3-án eltûnt a
Anglia Torquay-ban, Devonshire grófság egy világ szeme elõl, és december 13-ig életjelet
tengerparti városkájában, az amerikai sem adott magáról. Valójában az észak-YorkFrederick Alvah Miller és az angol Clarissa shire termálszállodájában élt. Mrs. Neele-t
Margaret Boehmer harmadik gyermekeként. ismerve, nem tudta, hol van. Hosszan tartó
Nõvére (Margaret Frary Miller) tizenegy, míg pszichiátriakezelés után ismét talpra állt,
bátyja (Louis Montant Miller) tíz évvel volt belevetette magát a munkába. Agatha 1928idõsebb nála. Mivel ekkora korkülönbség volt ban hivatalosan is elvált. Az egyedülálló nõ
testvérei és közte, akik bentlakásos iskolában elindult keletre, hogy kipihenje magát, és új
tanultak, Agatha egykeként nõtt fel. A kor élményeket szerezzen. Utazásának elsõ
szokásainak megfelelõen otthon nevelkedett. állomása Bagdad volt, ahonnan továbbutazott
A tanulás mellett rengeteget olvasott. Korai az õsi Urba. Itt ismerkedett meg a fiatalabb
irodalmi élményei közé tartoztak Carroll, régészasszisztenssel, Max Mallowan-nel,
Defoe, Dickens, Verne és Dumas mûvei. 1901- akivel 1930-ban összeházasodott. Az írónõ
ben halt meg édesapja. Édesanyja egy évig segített a férje munkájában, éjszaka azonban
helyi leányiskolába járatta, ahol algebrát, újabb és újabb gyilkosságokat agyalt ki.
nyelvtant és fogalmazást tanult. 1906-ban Ugyanebben az évben jelent meg az elsõ Miss
Agatha Párizsban folytatta tanulmányait Marple-regény, a Gyilkosság a paplakban. A
többek között irodalom és filozófia terén. történet egy elképzelt faluban játszódik. Szent
Eközben zongorázni és énekelni kezdet. Arra Mary Mead helyi erkölcseirõl szól, de jól
vágyott, hogy Wagner-énekesnõ legyen, ám jellemzi az egész vidéki angol társadalmat. A
hangja nem volt elég erõs, és félt a nyilvános II. világháború elején Agatha lánya hozzáment
szerepléstõl. Férjét Archibald Christie-t Hubert Prichard-hoz. 1943-ban megszületett
Angliában ismerte meg. Nem sokkal késõbb közös gyermekük, az írónõ egyetlen szeretett
eljegyezték egymást, 1914 karácsonyán össze- unokája, Mathew. Egy év múlva a kisfiú édeházasodtak. Az elsõ világháborúban Archibald sapja elesett a háborúban. Rosalind másodszor
vadászrepülõként szolgált, Agatha pedig is férjhez ment. Második férje, Anthony Hicks
kórházi ápolónõként dolgozott. Késõbb áthe- a szanszkrit nyelv ismeretével bûvölte el
lyezték a gyógyszertári részlegbe, ahol alapos anyósát. 1956-ban Agatha megkapta a Brit
és pontos ismereteket szerzett a különféle Birodalmi Rend parancsnoki fokozatát férje
Max hat évvel késõbb kapta meg, majd 1971gyógyszerekrõl és mérgekrõl.
Ekkor kezdet írni. Elsõ regénye A titokzatos ben Mrs. Mallowant lovaggá ütötték, férjét
Styles-i eset, amelyet 1920-ban adták ki. Ez három évvel korábban. Ekkoriban helyezték el
volt az a történet, amelyben megismerték a az írónõ fényképét a Nemzeti Portégalériában,

az osztrák Oscar Kokoscka portrét festett róla,
és viaszmása Madame Tussaud londoni panoptikumába került be. Bár nem hagyta el magát,
egészsége évrõl évre romlott. Végül 1976.
január 12-én békében és csendben távozott az
élõk sorából. Bûnügyi könyvei a XX. század
elsõ harmadába repítenek vissza. Olyan életszerûen írja le az akkori angol életformát, hogy
az olvasó teljesen megfeledkezik a XXI.
század "civilizált" világáról, amelyben tombol
az erõszak, fröcsög a vér, ha egy krimiben a
lehetõ legfélelmetesebb vagy különös brutális
dolgok történnek.
Agatha Christie rengeteg gyilkosságot és
rablást agyalt ki, könyveiben mégsem
találkozunk a fentebb említett szörnyûségekkel. Nála - hála jó neveltetésének, tájékozottságának, és élénk fantáziájának - nem az
elkövetés módján, hanem az indítékon, és a
gyilkos személyének megtalálásán van a
hangsúly. Könyveinek cselekménye általában
bonyolult, mégsem fedezhetünk fel bennük
egyetlen következetlenséget sem. Mûveivel
nem csupán az olvasókat, hanem a mozifilmek
és színházi elõadások szerelmeseit is meghódította.
Poirot-t a logika és pszichológia nagy
nyomozójának tartották. A bûncselekmény(ek)
motivációja, a bûnözõ, és áldozat lélektana
érdekelte. Mivel az emberek profinyomozónak
tartják, kitartóan keresi, kutatja a gyilkost.
Csak saját zsenialitásában hisz. Mániákusan
imádja a rendet, szimmetriát, és a tiszta
áttekinthetõ dolgokat.
Miss Marple egy idõs néni. Minden bûncselekményt analógia, hasonlóság, párhuzamok
segítségével old meg. Szerinte az emberi természet nem változik, csak a körülmények.
Miss Marple, ha kiruccan kis falucskájából,
akkor egy nagyvárost lát maga körül. Az
emberek mind egyformák. És egy öreg kisaszszony a világ bármely pontján talál egy fotelt,
amiben kötögethet.
Ráthonyi Ráhel Sára (5. a )és
Kiss Dániel Sándor (4.c)

Húsvéti receptek
HÚSVÉTI HAMIS
SONKASZELETEK

HÚSVÉTI LOCSOLÓCSALOGATÓ

Hozzávalók
1kg húsos füstölt csülök, 1 púpozott
kiskanál zselatinpor, 3 dl tejszín

Hozzávalók
8 egész tojás, 12 evõkanál hideg víz, 3 csapott evõkanál
vaníliás porcukor, 20 evõkanál kristálycukor, 20 evõkanál
finomliszt, fél csomag sütõpor
A mázhoz: 15 dkg keserû kakaópor, 12 dkg kristálycukor ,
3 dl forró víz, 25 dkg margarin, 15 dkg kókuszreszelék.

Tálaláshoz:
2 fõtt tojás, 1 fej saláta,
ecetes torma
A füstölt csülköt egy éjszakán át hideg
vízben áztatjuk, majd kuktában puhára
fõzzük, hogy a csontot könnyedén ki
tudjuk fejteni belõle. Ezután a húst kétszer
ledaráljuk. A zselatint 1 dl vízben - még
jobb ha a hús fõzõlevébõl vesszük el kevergetve fölforraljuk. Megvárjuk amíg
langyosra hûl, majd a kemény habbá vert
tejszínbe csorgatjuk. A darált húst óvatosan beleforgatjuk, és a masszát folpackkal bélelt õzgerincformába simítjuk.
Hûtõszekrényben megdermesztjük, végül
deszkára borítjuk és fölszeleteljük.
Salátalevéllel, tojáskarikákkal meg ecetes
tormával díszítjük.

Egyszerû vizes piskótát készítünk úgy, hogy elõször
szétválasztjuk a tojásokat. A fehérjéket a vízzel és a porcukorral habosra felverjük.
Kanalanként hozzáadjuk a kristálycukrot, közben folyamatosan keményre verjük. Majd egyenként a tojások sárgáját is beledolgozzuk. Legutoljára apránként belekeverjük a sütõporral összeforgatott lisztet. Végül az egészet
sütõpapírra bélelt tepsibe simítjuk, és elõmelegített
sütõben közepes lángon kb. 180 fokon 20 percig sütjük.
Ezalatt megfõzzük a forró kakaós mázat. A kakaót és a
cukrot összekeverjük, a forró vízzel felengedjük, egy tálba
ráöntjük a puha margarinra, és simára keverjük. Egy másik
tálba szórjuk a kókuszreszeléket.
A kész piskótát még langyosan deszkára borítjuk, és 4-5
cm-es kockákra vágjuk. Nyomban belemártjuk a forró
kakaós mázba, majd megforgatjuk a kókuszreszelékben.
Szép formás piramist építünk a csokis, kókuszos kockákból.
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Kézmûves rovat
Ültetõkavics
Anyagok:
- Nagyméretû kavicsok
- Színes festékek
- Ecset
Ha a kavicsok túl sötét színûek, érdemes õket világos festékkel alapozni. A gyerekarcok festéséhez használhatunk sablont, de saját fantáziánk szerint is elkészíthetjük az arcokat a meghívott gyerekek
jellemzõ arcvonása, hajszíne és formája alapján. Elõször ceruzával rajzoljuk meg az arcokat, majd fessük ki õket élénk, vidám színekkel.
Végül írjuk fel a neveket, majd száradás után lakkozzuk vékonyan.
Nyári gyerekzsúrok hangulatos kellékei és ajándékai lehetnek a kész
ültetõkavicsok.

Lapozgató
Nógrádi Gábor: Segítség, ember!
Nógrádi legolvasottabb könyvét elõször 1989-ben adták ki, és olyan nagy sikert aratott hogy azóta
már több kiadást is megélt. Népszerûségének oka a hamisíthatatlan Nógrádi-stílus, ahogyan a
gyerekekhez szól. A Segítség, ember! címû regénye negyvenöt állatot szólaltat meg, akik egyesével elmondják a véleményüket rólunk, emberekrõl. Ha beszélni tudnának, szerinted mit mondanának
rólunk? Ebbõl a könyvbõl megtudhatod! Például Mek Donáld, a kecske sem rejti véka alá
véleményét arról, hogy szerinte õ a leghasznosabb állat, amit csak egy ember a kertjében tarthat. Az
üzenetük egyszerû: ne csak szívvel, hanem ésszel is szeresd az õket! A történeteket Cakó Ferenc vicces rajzai kísérik.
Nógrádi Gábor a mai magyar gyermekirodalom egyik legismertebb írója, híres regényei közé tartozik még Az anyu én vagyok, a Pete Pite és A bátyám zseni címû könyvek is. Április 16-án pedig
iskolánkat is meglátogatja, hogy egy délutánon keresztül szórakoztasson minket történeteivel. Ne
hagyd ki te sem!
Bajiné Takács Margit

Kicsinyeknek
Húsvéti csirke
1. Színezd ki a rajzot! 2. Vágd ki a határoló vonalak mentén! 3. A hátoldalain ragaszd
össze a fejénél és a farkánál, úgy, hogy középen szétnyitható legyen, és a tojást bele
lehessen rakni
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A Lajtorja elkészítésében részt vettek:
Bajiné Takács Margit, Engszler Attila, Kálmándi Zoltánné, Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa, Kursinszky Viola, Szakál László
Szepesi Istvánné, Szilágyi Tamás, Törökné Bordák Erika
Készült a DELA kft. nyomdájában, Felelõs vezetõ: Ujvári Béla, Tel.: 52/533-183
Felelõs kiadó: Ember Sándor igazgató
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