A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola
Gyakorló Általános Iskolájának lapja

XI. évfolyam 1. szám 2009. október

"Ti pedig, testvéreim, ne fáradjatok bele a jó cse- kovácsoltvas padok, melyeken ülve bizonyára kényelmelekvésébe."
sebb lesz a várakozás.
A külsõ változásokon túl belsõ változásaink is vannak.
/2 Thessz 3,13/ 150 elsõ évfolyamos tanulónknak és a más iskolából
érkezett gyerekeknek köszönhetõen jelenlegi tanulólétszámunk 936 fõ.
Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit a Kálvin Az intézmény történetében elõször fordul elõ az, hogy 33
Évben, Kálvin János igehirdetõ reformátor születésének osztályban folytat nevelést és oktatást a tantestület.
500. évfordulóján.
E sorok írásakor már mögöttünk van az egész iskola
Iskolánk újságja - egy évtizedes múlttal a háta mögött - részvételével megtartott zenei világnap, s készülünk az
igyekszik az új tanévben is széles körû tájékoztatást adni állatok világnapjára, az október 6-i és az október 23-i
rendezvényeinkrõl és a tanulóink által elért eredményekrõl. megemlékezésekre, az iskolánk növendékeinek és a kézDiákjaink írásai mellett lehetõséget biztosítunk arra is, divásárhelyi Bod Péter Tanítóképzõ diákjainak közrehogy egyes alkalmainkról, a vélhetõen kedvezõ benyomá- mûködésével megvalósuló Kulturális Gálára, valamint a
sokról a szülõk is megfogalmazhassák gondolataikat.
reformációi istentiszteletre.
A 2009/2010-es tanév kezdetére tovább szépült iskolánk Az elsõ negyedévet a Református Iskolák XIII. Országos
épülete, ezúttal a Vár utcai homlokzat vált színessé az Tanulmányi Versenyével zárjuk 2009. október 22-én.
ablakok cseréjével és a hõszigeteléssel egyidejûleg.
Tanulóinknak és tanárainknak jókedvû és eredményes
Diákjaink nagy örömére - a sikeres bolhapiac bevételének munkát, a kedves szülõknek pedig sok sikert és örömöt
felhasználásával - elkészült az új játékvár a belsõ udvaron. kívánok az egész tanévre!
A megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ eszköz alá
szeptember folyamán ütéscsillapító játszótéri talaj - gumi
esésvédõ burkolat és kavics - került.
Ember Sándor
Az iskola elõtti udvarra a nyár folyamán megérkeztek a
igazgató
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Kálvin János - I.
Ebben az évben ünnepeljük Kálvin
születésének 500. évfordulóját. Ebbõl
az alkalomból egy sorozatot indítunk
útnak, ami 4 részen keresztül mutatja
be a genfi reformátor életét és örökségét.
Kálvin János 1509-ben született a franciaországi Noyonban. Szülei papnak
szánják, és Párizsba küldik tanulni.
Késõbb a jogtudományok doktorává
avatják. Élénken érdeklõdik az evangélium iránt, a Szentírást eredeti nyelven
olvassa. Messze földön hírlik róla, hogy
Európa legtanultabb embere. A Biblia
tanulmányozása végül döntésre juttatja:
"Isten egy hirtelen megtérés által leigázta, és engedelmességre kényszerítette
szívemet."
Szakít a régi egyházzal. Barátja rektori
székfoglaló beszédének megírása után
feljelentik, és mint veszedelmes
eretneket az országgyûlés elé idézik, és
kiadják ellene az elfogató parancsot.
Lakására katonák mennek, mielõtt
rátörik az ajtót, barátai egy ruháskosárban az ablakon keresztül leengedve az
utcára menekítik. Párizst álruhában
hagyja el.

Hazájában üldözni kezdik a reformáció
híveit. Sokakat megkínoznak, ezreket
máglyára küldenek, így Svájcban,
Bázelben telepszik le, és A keresztyén vallás rendszere címmel könyvet ír. Mûvét a
francia királynak ajánlja, azzal a kéréssel,
hogy személyesen gyõzõdjék meg arról,
hogy a reformáció hívei nem országháborítók, hanem igaz keresztyének, és
hazájuk becsületes polgárai. Neve egész
Európában ismertté lesz. Mûvérõl egy
magyar reformátor így ír: "Az szent
könyvek után, kiket az nagy apostolok
írtak, Ennél jobb könyvet még soha senki
nem írt." Egy alkalommal Genfen átutazva, szállásán Farel Vilmos, genfi lelkész
keresi fel, arra kérve, hogy maradjon ott,
és segítsen a genfi reformáció megerõsítésében. Kálvin errõl hallani sem
akar. Végül Farel prófétai erejû szavakkal
fordul felé: "A mindenható Isten nevében
mondom neked: Isten átka fog sújtani, ha
megtagadod tõlünk az Úr munkájában a
segítséget, és inkább önmagadat keresed,
mint Krisztust." Kálvin úgy érzi, Isten
szólítja meg, így enged a kérésnek, és
marad.
SzT.

Kálvin János

RÓLAD VAN SZÓ!
Kedves Gyerekek!
Ebben az évben különleges történetekkel találkozhattok ebben a
rovatban. Hogy mitõl különlegesek?
Attól, hogy vagy az események vagy
a szereplõk rendkívüliek. Ráadásul,
bár nem bibliai történetek, mégis
közük van a Biblia Urához, Jézus
Krisztushoz. Remélem, megkedvelitek az új rovatot! Íme, az elsõ
történet!
A sorsdöntõ aláírás
Nagy Péternek, minden oroszok cárjának szokása volt idõrõl-idõre levetni
császári díszét, és egyszerû öltözékben, ismeretlenül elvegyülni a nép
között. Még mielõtt 1862-ben trónra
került volna, beutazta szinte egész
Európát (Hollandiában ácsként dolgozott!). Amikor a kormányzási gondok
már nagyon lefoglalták, csak ritkábban utazhatott. Rendszerint egyszerû
tiszti vagy tisztviselõi ruhában vette
szemügyre a katonaságnál levõ
fegyelmet.
Volt abban az idõben egy fiatal orosz
törzstiszt, aki számvivõ tisztként szolgált az egyik határmenti erõdítményben. Feladata volt a zsoldok
kifizetése. Ez a tiszt azonban rossz
befolyás alá került, játszani kezdett, s
hamarosan minden megtakarított
pénzét elkártyázta. Nem tudott

ellenállni a kísértésnek, s hozzányúlt a
rábízott
pénzhez.
Hónapokon
keresztül ment ez így, míg egy napon
tudomására hozták: másnap egy
udvari tisztviselõ érkezik, aki a
kasszát és a könyvelést fogja
ellenõrizni.
A tiszt remegve állt neki a leltár
készítésének. Egész éjjel számolt, írta
a mérleget, s reszketõ kézzel számolta
meg a kasszában levõ pénzt. Hatalmas
hiánya volt. Reményvesztetten bámult
az elõtte fekvõ papírra, s a hiányzó
összeg száma alá írta ezeket a
szavakat: "Óriási adósság! Ki tudja
ezt kifizetni?"
Ült a fiatal tiszt az íróasztala mellett, s
gondolkodott. Keserû szemrehányásokat tett magának, de az már mit sem
használt. Végül úgy döntött, hogy
véget vet elrontott életének. A töltött
pisztoly már ott fekszik elõtte az asztalon… És ekkor olyan ólmos fáradtság vesz erõt rajta, hogy szeme lecsukódik.
Ezen az éjszakán a cár épp ebben a
laktanyában tartózkodott. Éjjel körbejárt, s meglepõdve vette észre, hogy az
egyik szobából fény szûrõdik ki.
Belépett, s meglátta a fiatal tisztet és
az elõtte levõ számadást. A cár nem
szólt semmit, csak a tollal egyetlen
szót írt a sorok alá és elhagyta a
szobát.

Hajnalban riadt fel az alvó tiszt.
Tekintete a papírlapra tévedt, s
meglátta azt az egy szót, mely nem
volt ott, amikor elaludt: "PÉTER"
Hitetlenül dörzsölgeti a szemét, majd
egy iratot vesz elõ, amin a cár
aláírása is olvasható. Kétség nincs,
valóban az övé az aláírás!
Másnap reggel egy futár érkezik a
cári udvartól, s egy vászonzacskót
nyújt át a tisztnek. Pontosan annyi
pénz van benne, amennyi a hiány
volt. A tiszt meg van mentve. A cári
revizor mindent rendben talál.
A mi "adóslevelünket" is aláírta már
valaki, méghozzá élete árán: Jézus
Krisztus! Elfogadtad-e már ezt az
elszámolást? Ha nem, tedd meg még
ma!
Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa
Ki is volt Nagy Péter
I.(Nagy) Péter orosz cár, az orosz
történelem egyik legnagyobb formátumú, egyben legvitatottabb alakja.
1672. június 9-én Moszkvában
született. Apja halálakor négyéves
volt, ekkor a cári trónt még nem õ,
hanem féltestvére, a betegeskedõ
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Fjodor foglalta el. Az õ 1682-ben
bekövetkezett halála után Péter és
egy másik testvére, társuralkodó lett.
A társuralkodó Iván 1696-ban meghalt, Péter egy évvel késõbb 250 fõs
küldöttséggel Nyugatra indult az
európai országok gazdaságának és
kultúrájának tanulmányozására. Álnéven hajóácsként dolgozott Hollandiában és Angliában. Hazájába a
cári testõrök lázadásának hírére tért
vissza.
Péter
uralkodásának
kezdetén
Oroszország elmaradottnak számított, így a cár célja az lett, hogy a
birodalmat a nyugat-európai országokhoz hasonló fejlettségi szintre
hozza. Az élet minden területére
kiterjedõ reformok egész sorát
vezette be, kíméletlenül megbüntetve
az elképzeléseivel egyet nem értõket.
Naptárreformja szimbolikus jelentõségû: 1700-tól Oroszországban már
nem a világ keletkezését, hanem
Krisztus születését tekintették az
idõszámítás kezdetének, az új év

pedig január 1-jén kezdõdött, nem
pedig szeptember 1-jén.

1703-ban a Néva folyó torkolatánál
parancsára új várost kezdtek építeni,
amely Szentpétervár néven 1712-ben
Oroszország fõvárosa lett.
Egészsége, amelyet amúgy is aláásott
a feszített tempójú munka és a
kíméletlen életmód, a sok háború és a
táborozás során végzetesen megrendült. 1724 õszén meghûlt, télen
állapota súlyosbodott, és 1725. február 8-án Szentpéterváron meghalt.
Halálakor az orosz birodalom a
Fehér-tengertõl a Kaszpi-tengerig, a
Balti tengertõl a Csendes-óceánig terjedt. A trónon özvegye követte I.
Katalin néven. Nagy Péter személye,
uralkodása nemcsak kora társadalmát, hanem az utókort is
megosztotta. Mitikussá nõtt alakjában egyesek benne látták a nagy
államépítõt, a leghaladóbb orosz
uralkodót.
Engszler Attila

Hittan tábor - Zsáka június 22-2
26.
Idén nyáron a református hittan
tábor Zsákán volt. Iskolánkból
körülbelül harminc gyerek kirándult a Debrecenhez közeli faluba és
szerintem mindannyian nagyon jól
éreztük magunkat.
Hétfõn reggel indult a kis csapat a
tábor helyszínére busszal. A szállásunk egy nagy ház volt - ahol négy-,
nyolc- vagy többszemélyes szobákban
aludtunk
(Maki
verem,
Szoba/csõlakók, Mókus csapat, Fiú
szoba) - közös fürdõvel, konyhával.
Volt egy nagy helyiség, amit társalgónak hívtunk. Itt ült össze a társaság
esténként és reggelenként az áhitatokon vagy foglalkozásokon. Ezeken
énekeltünk, beszélgettünk, történeteket tanultunk. A tábor végén
ezekbõl rendezett nekünk Tamás
bácsi és Zsuzsa néni vetélkedõt. Az
étkezések a szállástól nem messze,
(egy "Sanyiasándor szaglásnyira") az
iskola ebédlõjében voltak.
Sok szépet és érdekeset láthattunk az
öt nap alatt, amíg táboroztunk.
Megnéztük a faluban lévõ gyógy-

növényszárítót, a Rhédey-kastélyt,
egy görög katolikus és egy református templomot. Ellátogattunk egy
tanyára, ahol kutya, macska, ló,
tehén, mindenféle állat élt. Berettyóújfaluban megnéztük "A fagylalt története" címû kiállítást, ami
után mindenki kapott egy gömb fagyit (volt bõven választék, ki mit
kért: eper, vanília, csokoládé, barack,
puncs, stb.). Egyik délelõtt a falu pékségébe látogattunk, ahol mindenki
készíthetett kalácsot, brióst. A péksüteményeinket haza is vittük.

Sokat játszottunk, szórakoztunk a hét
során. A fiúk elmentek focizni,
voltunk játszótéren, az egyik este
még moziztunk is. Kétszer voltunk
strandon. Utolsó este pedig Ki mit
tud? -ot rendeztünk.
Péntekre nagyon jól összeszokott a
csapat, így érthetõ, hogy fájó szívvel
búcsúztunk egymástól, amikor a busz
megérkezett Debrecenbe. Szerintem
mindenki számára felejthetetlen
marad ez az egy hét, amit együtt
töltöttünk.
Offra Flóra 8.b
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Az új elsõsök
1.a
Osztályfõnök:
Oláhné Soós Mónika
Antal Petra
Bán-Földváry Lóránd
Bányai Angéla
Bordás Levente
Czégény Gréta Laura
Csendom Anna
Dobos Zoé Inez

1.b
Osztályfõnök:
Bélteki Gáborné
1.c
Osztályfõnök:
Kursinszky Viola
Baji Gergely
Bellon Bíborka
Bíró Balázs
Czapp Sebestyén
Csécsei Hanna
Gáspár Dorottya
Goda Fruzsina Panna
Guti Adrienn
Gyulai Anna Lili
Horváth Sándor
Jung Seo Eun (Eszter)
Kapusi Viktória
Király Nikolett Judit

Lakatos Zsófia
Magura Áron
Molnár Orsolya
Molnár Tamara
Nádasdi Noémi
Nemes Krisztián
Papp Cecília Zsófia
Papp Virág Eszter
Prokisch Dominik Ferenc
Rácz Tamás
Sarkadi Máté
Soós Vilmos
Szabó Tulipán
Szakál Dorisz
Varga Bendegúz
Vastag Gabriella
Verba Máté

Nagy Emese
Nagy Dorina
Ormós Leona
Ökrös Dalma
Pap Mátyás
Szabó Lili
Széki Petra
Tamás Gréta
Tóth Áron Bence
Váncsa György Erik
Vona Brigitta Zoé
Szathmári Enikõ

Fekete Alexandra
Fekete Dóra Katalin
Galambos Árpád
Halász Árpád Armand
Karmanoczki Fanni
Király Vajk
Kókai Janka
Kovács Alex
Kovács Réka Sára
Kökényesi Péter
Müller Tamás

Bakó Sarolta
Bernád Szabolcs
Bíró Mátyás
Bökönyi Adrián
Császár Orsolya
Császár Zsófia
Csepreghy Tamás
Csontos Bence
Csorba Zsuzsanna
Fitori Regina Laura
Konyári Eszter Éva
Kovács Alexandra Márta
Mátrai Sebestyén Gyula

Mercs Richárd Ferenc
Morvai Ákos
Müller Lili Anna
Nagy Nándor
Nemes Alíz Sára
Osgyán Olivér
Parti Eszter
Pozsgai Bianka Diána
Pozsgai Tamás Csaba
Selyem Bence
Szirbucz Milán
Szûcs Viktória Krisztina
Taricska Bianka Julianna
Tóth Kristóf Imre
Veres Anna Nóra
Cseh Alíz

1.d

Osztályfõnök:
Orosz Magdolna

Gacsályi Miklós
Hodosi Gábor Máté
Kádasi Márton
Kerekes Gergõ
Balogh Viktor Szebasztián Keserû Norbert
Kozák Liliána Anna
Baráth Lóránt Erik
Mata Fruzsina
Berényi Dániel
Nagy Roberta Sára
Braun Laura
Németh Dorottya
Csire Réka
Németi János Márton
Deményi Dániel
Opre Levente István
Delbrassinne Emma
Orbán Letícia
Fábián Szofi
1.z
Osztályfõnök:
Szûcsné Gali Ildikó

Sajtos Tímea
Sánta Johanna
Szabó Kinga
Szalóki Laura
Szegedi Rebeka
Szõke Csenge
Tordai Rebeka Laura
Török Lilly Letícia
Túri Panna
Vincze Kármen

Dezsõ Rózsa Sára
Dóka Gabriella
Fazekas Fanni Vivien
Fejes Adrienn
Halmai Balázs
Halmi Zsolt Balázs
Havas Kincsõ Dorina
Herczku Tamara
Jakics Mercédesz
Kató Csenge
Kocsis Gergely
Kovács Marietta Mária
Kovács Roland Márk

Lévai Zoltán
Lipõk Lambert Attila
Lengyel Barnabás Mihály
Major Sámuel
Márkus Máté
Nagy Huba Benedek
Nagy Márta
Rácz Vivien
Rádai Máté
Tóth Laura Lili
Tóth Tamara
Tóth Zsigmond
Végh Gaszton
Vígvári Tímea Petra
Schmidt Sebestyén
Kiss Márk
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Új tanáraink

Sarkadiné Halász Tímeának hívnak, 1973. október 25-én születtem.
Általános iskolai tanulmányaimat itt,
a KFRTKF Gyakorló Általános
Iskolában végeztem zenei tagozatos
osztályban. Gimnáziumba a Fazekas
Mihály Gimnáziumba jártam fakultatív angolos osztályba. Ezután
végeztem el a fõiskolát tanítói szakon,
testnevelés szakkollégiummal. A
fõiskola elvégzése után Kismarján
tanítottam harmadiktól nyolcadikig
testnevelést.
Három év után felvételiztem a
Kossuth Lajos Tudományegyetem
angol nyelvtanári szakára, amely
elvégzése után új munkahelyre kerültem, Aradványpusztára. Itt szintén
testnevelést tanítottam felsõ tagozaton, és természetesen már angolt is
negyediktõl nyolcadikig.
2002-ben született Máté fiam, 2006ban pedig Milla lányom. A
gyerekekkel való otthon lét végén a
Company nyelviskolában dolgoztam
2 évig, ahol felnõttekkel foglalkoztam, és az utolsó fél évben ezzel
párhuzamosan
Hajdúhadházon
voltam óraadó az egyik általános
iskolában angol nyelvtanárként.
Az idei év szeptemberétõl pedig itt
tanítok angol nyelvet harmadik,
ötödik, hetedik és nyolcadik osztályokban.

Magamról annyit szeretnék elmesélni,
hogy két kisfiúnak vagyok az édesanyja. Itt az iskolában a 2.b-nek a napközis nevelõje, 5.c-nek és az 5.z-nek a
történelem tanára vagyok.
Na igen, a visszatérés… Ki mihez
térhet vissza? van, aki egy félbehagyott könyv olvasásához, egy el nem
készült házi feladathoz, régi hobbijához, kedvenc sportjához, munkájához, akadhat olyan, aki otthonába,
hazájába térhet vissza.
Én hét év kihagyás után a
munkámhoz. Hét év hosszú idõ. Ez
alatt sok minden változott. Régi diákjaim elballagtak, újabb gyerekekkel
teltek meg a padok, a tantestületben is
voltak változások, az iskola kívülbelül megújult, megszépült.
Sok esetben a visszatérés örömteli
esemény, fõleg ha az ember azt folytathatja, amit annak idején szívvellélekkel végzett. Ezt a helyzetet izgalmasabbá teszi az, hogy újabb kihívásokkal, lehetõségekkel kell szembenézni.
Végezetül megragadom az alkalmat,
hogy itt a Lajtorja sorain keresztül
kívánjak áldott, sikeres tanévet az
iskola minden diákjának, valamint
családjaiknak és az összes kedves kollégámnak.

Szanka Fanni vagyok, 23 éves, napközis tanító. Tanulmányaimat a Lilla
Téri Általános Iskolában kezdtem,
majd a Tóth Árpád gimnáziumban
folytattam humán tagozaton. 2005ben lettem a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola tanítókommunikáció szakos hallgatója, idén
szeptemberben pedig beálltam a Kis
Tk-sok sorába. Itt szeretném megjegyezni, hogy leírhatatlanul jó érzés
ehhez a közösséghez tartozni,
köszönöm a bizalmat.
Azon kívül, hogy Fanni néni vagyok,
a Rádió Fm95-be dolgozok be, mint
rovatszerkesztõ. Nagyon szerencsének tartom magam, hogy a mindennapjaiban azt csinálhatom, ami a
Mercsné Juhász Anikó vagyok. hobbim, amit a legjobban szeretek.

Szabadidõm nagy részét a családommal és a barátaimmal töltöm.
Továbbá nagyon szeretek olvasni,
színházba és moziba járni, kulturális
programokon részt venni. Vidám természetû vagyok, és ezt a vidámságot
próbálom belecsempészni mindazoknak az életébe is, akikkel kapcsolatban vagyok. A kedvenc idézetem is
errõl árulkodik: "A mosoly nem kerül
pénzbe, viszont nagyon sok ember
gazdagabb lesz általa."

Majorné Aranyosi Ildikó
Nyíregyházán születtem, szüleim és
húgom a mai napig ott élnek. Egy
városszéli kis iskolában végeztem el
az általános iskolát. Majd a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnáziumban tanultam és ott végeztem el a
Tanítóképzõ Fõiskolát is.
Férjhez mentem és ezután kerültem
Debrecenbe, ahol már 23 éve élek.
Elõször Hajdúböszörményben kezdtem tanítani az 1.sz. Általános
Iskolában.
Két gyermekem születése után kerültem át a debreceni Kazinczy Ferenc
Általános Iskolába, ami a Tócóskertben található. Itt 9 évig tanítottam.
4 évet dolgoztam még a Nagysándor
József Általános Iskolában, onnan
kerültem ide hozzátok. Másfél évig
eljáróként dolgoztam és az idei
tanévet, nagy örömömre már napközis nevelõként kezdtem. Az 1.b
osztályban vagyok, Bélteki Gyöngyi
néni párjaként.
Kossuth utcai református gyülekezet
énekkarának alt szólamát erõsítem.
Családomról pár szót: férjem, Zsolt,
orvosi mûszerész és kick-boksz edzõ,
3 danos mester. Fiam, Péter 21 éves
és banki szakügyintézõnek tanul.
Lányom, Dóri 18 éves 12-os a
Református Kollégium Gimnáziumában.

H
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A balatoni tábor
Már régóta vártam, hogy elmehessek a barátaimmal egy
táborba. Ez a tábor Balatonfenyvesen volt, az iskola után
június végén ahová Hegedûs Sándorné Kati néni és a
könyvtáros Margó néni kísért minket.
Vonattal tettük meg a hosszú utat. A lányokkal megszámoltuk, hogy összesen 33 megállóhelyen álltunk meg.
Amikor megérkeztünk, szakadt az esõ, és az összes
holmink vizes lett. A tábor szerencsére közel volt a
vasútállomáshoz. A szállóhelyen már mások is voltak,
amikor odaértünk. Mikor bementünk a lányokkal a
szobánkba, az nem tûnt nagyon otthonosnak, de ahogy
kipakoltunk és megágyaztunk, már hangulatos lett. Az
elsõ nap még csöndes volt, nem történt semmi különös, de
már szétnéztünk a táborban.
Sajnos, csak kétszer tudtunk fürödni a Balatonban, viszont
sok érdekes dolgot csináltunk. Például Eszti barátnõmmel
A tábor résztvevõi
csocsóbajnokságon indultunk, voltunk a Ded Cherry csoki
gyárban, ahol nagyon finom csokik voltak. Komolyan, aranyosak voltak. Az utolsó nap gyorsan eltelt, és "terpedig én nem szeretem a csokoládét! Kétszer diszkó is mészetesen" már hétágra sütött a nap. Nagyon jó volt havolt, Keszthelyen vitorlás hajón hajókáztunk, utaztunk zajönni, de hiányozni fognak az ottani élmények.
kisvonaton. Megismerkedtünk olyan gyerekekkel is, akik
állami gondozásban nevelkedtek, és nagyon kedvesek,
Katona Ágnes 5.a osztály

Mászótábor 2009
Kedves volt tanáraim, diáktársaim.
Idén is én nyilatkozok nektek a nyári
mászótáborról.
Szóval megint összehoztuk. Igaz kissé
kevesen voltunk elõzõ táborainkhoz
képest, mivel még indulás elõtt pár
nappal többen jelezték, hogy sajnos
betegek és nem tudnak eljönni. Így
július 13-án csupán tizenketten indultunk el. A megszokott útvonalat
megtéve dél körül megérkeztünk a
már két éve használt szálláshelyre.
Lepakoltunk majd Feri bácsi megtartotta az újak számára az eligazítást.
Következõ nap már indulhatott is a
mászás. Elõször úgy terveztük gyalog
megyünk fel a szikláig, mint már a
korábbi években is. Azonban elég
késõn keltünk, így az indulás is elcsúszott. Végül felhasználtuk, hogy
rendelkezésünkre áll két kocsi is,
ezért ameddig lehetett kocsival mentünk. Ezt azután következõ nap és az
utána lévõ napokban is eljátszottuk.
A sziklánál vált nagyon elõnyössé,
hogy tizenketten voltunk, hiszen volt
hat kötelünk és így tudtunk párokat
kialakítani. Ebbõl adódik, hogy
rengeteget másztunk. Utolsó elõtti

éjszakán mi, a "nagyobbak" fennaludtunk a szikla tetején Feri bácsival és
Kristóf Palival (Feri bácsi régi
kosaras tanítványa). Úgy gondolom
minden "nagy" nevében szólhatok,
hogy ez az éjszaka volt az eddigi
táborok legjobb estéje. Hajnalig fenn
voltunk, beszélgettünk, régi történeteket, vicceket meséltünk. Csodálatos volt a kilátás, látni ahogy lemegy a nap, ahogy elsötétedik az alattunk lévõ világ, ahogy felgyulladnak a
kis falvakban a lámpák. Éjfélkor
kipróbáltuk azt, ami szinte minden
mászó egyik álma a sok közül: az
éjszakai mászást. Nagyon szuper volt.
Elképesztõen félelmetes és furcsa
érzés, amikor egy fejlámpával a fejeden kell eltájékozódnod. Sokkal nagyobb figyelmet, magabiztosságot, és
nyugodtságot igényel. Azt hiszem, ezt
jobban leírni nem lehet szavakkal,
csupán ha kipróbálja az ember, akkor
érti meg valójában mirõl is beszélek.
Végül hajnali két óra körül elaludtunk. Reggel Feri bácsi már élvezettel
fotózott bennünket, miközben még
mélyen aludtunk (sebaj… így
szeretjük Feri bácsit).
Azután, hogy felébredtünk páran úgy
döntöttünk mi nem bírjuk ki egy kis
mosdás nélkül. Így felkerekedtünk és
elindultunk lefelé a forrás felé.
Útközben összefutottunk a kisebbekkel, mivel õk már jöttek felfele
mászni. Mire leértünk a forráshoz,
megfürödtünk és észrevettük elég
sötét van ahhoz képest, hogy reggel 9
óra van. Visszaindultunk felfele és
feltûnt, hogy az ég be van borulva,
valamint iszonyat hangosakat dördült,
majd villámlott. Ahogy felértünk már
láttuk, hogy a többiek pakolnak,

kezdett eleredni az esõ. Pár perc se
kellett: máris zuhogott. Tudomásunk
szerint volt ott a közelben egy esõtõl
védelmet nyújtó hely. Elég hosszú
nyári záporral volt szerencsénk
találkozni, így 1-2 óra múlva-mikor
elállt- már senkinek sem jutott eszébe
mászni. Ezért utolsó mászó napunkat
is elmosta az esõ. Ez azonban minden
évben elõfordul, így számítottunk rá.
A mászással kapcsolatban még annyit,
hogy nagyon sokat fejlõdött mindenki. Térjünk ki még pár szóban a tábori
életre is. Nagy örömünkre csodálatos
szakácsnõt kaptunk. Feri bácsi családja már évek óta kísér minket Hejcére.
Most azonban Timi néni (Feri bácsi
felesége) elvállalta, hogy fõz ránk.
Még egyszer szeretném megköszönni,
hiszen ennél jobbat régen ettünk egy
táborban, mint most. Hogy kimutassuk hálánkat megleptük újdonsült szakácsunkat egy köténykével, -amire
rajzoltunk pár dolgot- illetve egy
fakanállal.
Emellett megajándékoztuk edzõnket,
mivel annyi mindent köszönhetünk
már neki, hogy nem hagyhattuk szó
nélkül. Elkészítettük az "õ pólóját"
saját emlékeit rárajzolva.
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mindig van, neki köszönhetõen.
Ezeket az ajándékokat a tábor embere
választása során adtuk át, vagyis utolsó éjszakán. Bele adtuk szívünketlelkünket, reméljük elnyertük tetszésüket.
Elérkeztünk július 18-ához, a hazaúthoz. Ekkora már csupán öten
maradtunk akik vonatoztak hazafele.
A többiek vagy kocsival vagy egy
nappal hamarabb elmentek mert dolguk akadt. Így olyanok voltunk akár
egy "kis család". Egy kalauz is így
Megleptük Palit is egy pólóval, gondolta: azt hitte Feri bácsinak
hiszen nélküle a tábornak nem lenne vagyunk mindannyian a gyerekei.
meg az az igazi hangulata, ami Sajnos nem bírtuk ki nevetés nélkül.

Végül megérkeztünk a debreceni
Nagyállomásra és búcsút mondva
egymásnak mindenki ment a maga
útján.
Magócs Éva (a tavalyi 8.b-bõl

Zöld háló természetismereti verseny
A ZÖLD KÖR által
meghirdetett versenyre 23 fõs csapatok jelentkezhettek, akik a feladatlapokat elektronikus úton
kapták meg és küldték
vissza.
A verseny három fordulóból állt. Az elsõben
még 17 csapat versenyzett,
a második fordulóra csak
12 maradt, a szóbeli döntõre pedig már csak 6
csapat kapott meghívást:
egy kalocsai és öt debreceni, közülük 4 a mi iskolánkból!
Azok, akik a döntõbe nem kerültek be, oklevelet kaptak. A
döntõ 2009. június 9.-én volt a Nagyerdei Kultúrparkban.
A csapatoknak a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet ter-

mészetvédelmi és kulturális értékeibõl kellett felkészülniük. A végsõ erõpróbán sok érdekes feladat volt:
keresztrejtvény, activity játék, kirakó és képfelismerés a
természetismereti, környezetvédelemi témákhoz kapcsolódóan.
Mialatt a zsûri értékelte a megoldásokat, mi egy állatkerti túrára indultunk. Az eredményhirdetésen kiderült,
hogy a csapataink 1., 2., 4., és 5. helyen végeztek.
Minden csapat kapott oklevelet és a dobogósok könyvjutalomban is részesültek.
Erre a nagyon érdekes versenyre a felsõ tagozatosok
közül bárki jelentkezhet, aki jó biológiából, természetismeretbõl, vagy földrajzból. A következõ verseny várhatóan jövõ év elején indul.
Figyeljétek a www.zoldkor.hu honlapot, vagy érdeklõdjetek Tünde néninél!
Kupás Zoltán 8. b

Kutatók Éjszakája 2009 Debrecen
Már ötödik alkalommal rendezték meg a Kutatók Éjszakáját. De mi is történik ezen a rendezvényen? Ilyenkor
országszerte tartanak nyilvános elõadásokat és érdekes
kísérleteket az egyetemeken. Ezek közé tartozik többek
között a Debreceni Egyetem is. A 6. c osztály, és Juhász
M. Tünde néni tehetséggondozó csoportjának tagjai
meglátogatták az egyetemet erre az estére. Köztük voltam
én is.
Elõször a látványos kémiai kísérleteket néztük meg. Itt
bemutatták, hogyan lehet az anyagok elszínezõdésével
idõt mérni, és azt, hogyan néz ki, ha egy folyadék folyamatosan változtatja a színét. Emellett készítettek rázásos
módon szilárd anyagokból jeget, voltak igazi nagy durranások, és csak sötétben látható tûz, ami nem égetett el
semmit. A kísérletek többsége csak sötétben volt igazán
élvezetes, mert ilyenkor az anyagok világítottak. Mivel az
utolsó egy sikertelen próbálkozás volt, jövõre mindenkit
visszavárnak, hogy mégis megtekinthesse. Az egyetemen
van a Kárpát-medence egyetlen szélcsatornás laborja. Ez
mondhatni Európában is egyedülálló, hiszen hozzánk
legközelebb csak Németországban és Belgiumban van
hasonló. A Debreceni Egyetem szélcsatornáját az 1970-es
években alkották, és bár Magyarországon is van más
típusú szélcsatorna, csak ezt lehet, és ezt használják a szélnek a talajon, és a növényeken folytatott munkájának a
kutatására. Ez úgy folyik, hogy a gépben van egy homoktalaj, és egy olyan rész, ahová a mûnövényzetet (füvet)
tesznek. Itt szintén jártunk, és osztálytársaimmal interjút is
készített egy TV stáb.

Utoljára megnéztük a folyóvizes labort, ami valójában egy
óriási terepasztal, amit mi fölülrõl csodálhattunk meg. A
terepasztal rétegei: emelõszerkezet, gumiabroncsok,
fekete fóliaréteg, csapok, homok. A bemutató elõtt elhelyeztek több kicsi homokházat, amibõl az elõadás végére
csak egy-kettõ maradt. A folyó munkáját nagyon érdekes
volt látni, ahogy kialakítja magának a medrét, kivág a
hegybõl, hozzáad a parthoz. Számomra ez volt a
legérdekesebb kísérlet.
Aki még többre vágyna az ellátogathat a KUTATÓK
ÉJSZAKÁJA SZEPTEMBER 25. web oldalra, vagy
jövõre személyesen is megtekintheti a programokat.
Hinnah Barbara 6. c
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA VERSENY 2009. 05. 09- 10.
Csapatunk tagjai: Nagy Kristóf Pál (8.z), Nagy Csaba
Péter (8.b) és Csapó Bence (iskolánk volt tanulója).
Felkészítõ tanáraink: Juhász M Tünde és Lisztes
Anna.

Múzeumot és a híres csata emlékhelyét. Ellátogattunk a
kölkedi gólyamúzeumba és a rendezõ iskola saját fenntartású erdei iskolájába is.
Remélem, felhasználva tapasztalatainkat és bõvítve idei
tudásunkat, jövõre nyerünk!

A Madarak és fák napja elnevezésû verseny országos döntõjét Dombóváron rendezték meg, melyre a területi forduló megnyerésével jutottunk ki. Összesen 11 csoport
képviseltette magát a versenyen.
Mi a második helyen végeztünk mindössze hét ponttal
maradva el az elsõ helyezettõl. A megszerezhetõ 269 pontból 236 pontot értünk el és ez 87.7 %-os teljesítményt
jelent.

Nagy Csaba 8.b

Kis ízelítõ a verseny feladataiból:
Pontvadászat: az iskolakert fáinak felismerése idõre;
Totó: a TÚZOK az MME címermadara
Lepkefogó: védett fajok jellemzése és madár felismerés,
Madárvédelem: odu- és fészektípusok bemutatása
Madárhang felismerés;
Diafelismerés: hazánk élõvilágának képviselõi képeken;
Nyomolvasás: növényi részek, termések, állatok részeinek
megnevezése;
Körös Maros Nemzeti Park nevezetességei, értékei;
Preparátumok: kitömött madarak felismerése.
A verseny másnapján szakmai programon vettünk részt.
Megtekintettük Mohács nevezetességeit: a Busó

Fecske Blanka (5.b) rajza

A kishercegnõ csodamedálja
kastélyába és belopakodott a szobájába. Ekkor szegény kishercegnõt
megátkozta, hogy csúnya legyen,
mert azt remélte, hogy a csúnyaságtól
leesik Kornélia nyakából a medál.
De mi történt? A hercegnõ bizony
csúnya lett, mint az öreg ördög, de a
medál nem esett le a nyakából. A
kishercegnõ megijedt és beszaladt a
Volt egy nagy ellensége Kornéliának: másik szobába. Bibircsók pedig hazaBibircsók boszorkány. Ennek a ment, hogy kieszeljen egy jó kis terBibircsóknak az volt a vágya, hogy vet, hogyan szerezze meg a medált.
megszerezze a kishercegnéitõl a
Eszébe jutott, hogy próbára teszi a
medálját.
hercegnõt.
Egy nap Bibircsók besurrant Kornélia Kegyetlen, ördögi tervet forralt a
Hol volt hol nem volt, volt egy
csodálatos kastély. Abban lakott egy
gyönyörû szép kis hercegnõ. Ennek a
szép kis hercegnõnek Kornélia volt a
neve. Kornéliának volt egy káprázatos
medálja. Ez a medál egy varázslatos
képességgel rendelkezett: megvédte
viselõjét a haláltól.

boszorkány. Ha vissza akarja szerezni
a szépségét a lány, sünökön kell lépkednie egy órán keresztül. Ha nem
állja ki a próbát, oda kell adni a
medált. A tüskék szúrása nagyon fájdalmas, kevesen bírják ki. A
boszorkány is úgy hitte, hogy a
hercegkisasszony hamarosan feladja.
De nem! Kornélia bármit megtett
volna, csak hogy ne kelljen odaadnia a
medált. Zokszó nélkül tûrte a fájdalmat, mert tudta jól, hogy ez az
egyetlen út az átok megtöréséhez.
A boszorkány egyre növekvõ csodálattal figyelte, milyen kitartó a lány.
Kornélia egyre lassabban lépkedett,
lába dagadt és sebes volt a tüskéktõl.
Már-már feladta, de akkor felragyogott
a medál és ez erõt adott neki. Végül
letelt az egy óra. Mikor az utolsó perc
is letelt, szépségét visszanyerte és
ragyogóbb volt, mint valaha.
A boszorkány irigységében még
rondább lett, és mivel nem sikerült
megszereznie a medált, dühében mondott egy versikét:
Öröklétre vágytam,
Ezért a medált kívántam.
Mivel a vágy nem teljesült,
Bibircsók nagyon felsült.
Errõl szólt az ének,
Így hát vége van a mesének!

Balogh Anita (5.b) rajza

Schneider Anett - Szatmári Anna 3.b

9
Diákjaink tollából
Két család találkozása
Augusztus 15-én este, anya az udvaron locsolt, amikor Sokáig néztük õket, amint a magas fûben, szorosan a kerítés
valamit észrevett. Furcsa, kicsit ijesztõ neszre lett tövében, egymásután libasorban tovább álltak.
figyelmes. Egy süncsalád! Gyorsan kihívott minket. A
fürdõszobából törölközõbe bújva szaladtunk ki, hogy
Vastag Emese 4.b
láthassuk õket.
Egy anyasüni és három pici! A kerítés mellett a tuják
között bújócskázva kocogtak a kapu felé. A kicsik
orrukkal döfködték az anyjuk oldalát, mert éhesek
voltak. Az anya nem akarta elõttünk megszoptatni õket,
de végül bedobta a törölközõt és megetette a kicsiket.
Hangos cuppogásokat és röfögõ hangokat hallottunk.
A sünanyát elneveztem Süni néninek, az elsõt Sün
Balázsnak, mert annyira hasonlított arra a sünire, amelyiket az osztály bulin találtunk. A másodikat
Borzoskának, a harmadikat, pedig Sün Bandinak. Olyan
édesek voltak! Mikor észrevettek minket, gyorsan az
anyjukhoz húzódtak. Eközben apa óvatosan kinyitotta a
kaput, õk, pedig a sötétben elszaladtak.
Vastag Emese (4.b) rajza

Nyári élményeim

Kalmaczhelyi Dóra (2.b) rajza

(…)Ma elmentünk mamáékhoz. Ott is aludtam.
Reggel amikor felkeltünk fél nyolckor, nem indult jól a
napunk. Marco a kiskanalat benne hagyta a lekvárban,
az el is süllyedt. Utána kiborította az innivalóját, én
pedig magamra borítottam a lekvárt. Késõbb Marco és
én kimentünk a tanyára biciklivel. Nagyon hosszú volt
az út, de nem fáradtam el. Amikor a tanyára értünk
még bicikliztem néhány kört. Öt óra felé kimentünk a
Keletire, de nem biciklivel.
Úsztunk a vízben. Nagyon mély volt. A közepéig és
vissza. Amikor a még tanyán voltunk Marcoval játszottunk vízicsatát. Nagyon jól éreztük magunkat.
Ma eljöttek hozzánk Hangáék. Nálunk is alszanak
négy napig. Az utolsó elõtti napon eljöttek hozzánk
Hanga szomszédjai, Nóri és Márk. Nóri tizenkét éves,
Márk egyidõs Marcoval. Nórival nagyon jó barátok
vagyunk. Játszottunk vízicsatát. Három lány három fiú
ellen. Teletöltöttünk lufikat vízzel. Csurom vizesek lettünk. Iszonyú jól éreztük magunkat.
Gerda Dorina 4.b

A három fához, és az unokámhoz
Juhar nem terem cseresznyét,
Dió nem piroslik,
Cseresznye nem nõ dióra.
Egymás közt élnek, egymáshoz érnek,
Szeretnek -nem ember módraAz idõk eleje óta.
Madár, ha járja egy se kérdi:
Miért cseresznye, dió, vagy hárs.
Magától tudja, érti,
Együtt jó élni, bár mindenki más.
(Egy 1.c osztályos tanuló nagypapája)

Borics Péter (5.b) rajza
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Betûsaláta

Órarend gyurmából

Keresd ki azokat a betûket amelyek egynél többször fordulnak elõ. Írd le õket a nagyságuk szerinti sorrendbe -a
legnagyobbal kezdd! Így egy foglalkozásnevet kapsz,
amely a pásztor neve lehet.

Melyik juh melyik pásztoré?
Keresd ki azokat a betûket amelyek egynél többször fordulnak elõ! Írd le õket a nagyságuk szerinti sorrendbe! A
legnagyobbal kezdd! Így egy foglalkozásnevet kapsz,
amely a pásztor neve lehet.

Készítsd el a z órarended gyurmából! Használhatsz akár
só-liszt-, égethetõ- vagy fõzhetõ gyurmát. A még
képlékeny gyurmát színezd temperával, kissé erõteljesebben, mint a valóságos színárnyalatot, hiszen a
száradáskor halványodni fog. A táblácskákat szárítsd ki,
s ha készen van, csak azután írd vagy rajzold át filctollal
az órák nevét. Színtelen lakkal kend le, így tovább megtartja az eredeti színét. Kemény kartonra ragaszd rá, és
készen is van az egyedi órarended.
Kálmándi Zoltánné

Louis Sachar:

Bradley, az osztály réme
Kiadó: Animus
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 235

Nagy Bandó András

Madarak tolláról
Kiadó: Jelenkor
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 113
Nagy Bandó András humorista, elõadómûvész és író egy
személyben.
A Madarak tolláról címû kötete, ahogyan a cím is elárulja a
természet világából kiemelt állatokról és növényekrõl szól.
A mûvek között találhatóak vers formájú találós kérdések
is."Varjú: Sok mindent elért õ, így lett kár-szakértõ." A
könyvet elsõsorban az alsó tagozatos diákoknak ajánljuk,
de mindazoknak is, akik kedvelik a rövid, mókás és frappáns verseket.
Aki a figyelmetekbe ajánlotta a kötetet: Varga Gergõ
másodéves hallgató.

Bradley ötödikes fiú, aki kötekedik, verekszik iskolatársaival, és ez alól a lányok sem kivételek. Ráadásul tanulni sem szeret igazán, így nem meglepõ, hogy nem
kedvelik sem a diákok, sem a tanárok. Érkezik azonban
egy új tanár, aki szerint Bradley megváltozhatna, csak
akarnia kell. Vajon képes lesz erre Bradley?
9-14 éves olvasók számára ajánlanám, ezt a magával
ragadó történetet, õszinteséggel, és ami legfontosabb
egy ifjúsági könyvnél elbûvölõ humorral fûszerezve.
Sachar legismertebb regénye, amely Amerika-szerte
tizenkilenc, gyerekek szavazatai alapján odaítélt díjat
nyert el.
Aki, figyelmetekbe ajánlotta: Hartman Panna
másodéves hallgató
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Rejtvényes oldal

A sün
Mit kell tudni róla?

A sün a legismertebb erdei rovarevõ, testhossza alig haladja meg a 30 cm-t, testtömege kb. 1 kg. Testét homlokától a
farkáig, és oldalait is 2 - 3 cm hosszú tüskék borítják.
Pofáját, hasát és lábait durva szõr fedi. A tágas tisztások
lakója, de bemerészkedik a városi parkokba, kertekbe is.
A nõstény nyári idõszakban 3 - 6 utódot hoz a világra. A
kicsinyek tüskéi a bõrükbe van ágyazódva. Az anyaállat
kb. másfél hónapon át, szoptatja a kicsinyeit. Amíg
táplálékot keres, kicsinyeit elrejti. A kölykök 2 hónapos
korukban elválnak az anyától.
A süni éjjeli állat. Földigilisztát, rovarokat, kisebb
emlõsöket, madarakat, sõt kígyókat is eszik.
Nagyon hasznos állat!
Vastag Emese 4.b

Mikor húzták fel az órákat?
Az óragyûjtõ összes órája megállt. Utoljára valamennyit
egyszerre húzta fel. Az egyik 32 óra után állt meg, a másik
24 óra után, a harmadik 22 óra után és a negyedik csak 18
órán át ketyegett. Hány óra volt, amikor utoljára felhúzta
ezeket?
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