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"Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust A tanév második félévében járva egymást érik a tanulkeresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta." mányi versenyek. Sok növendékünk jutott be az országos
versenyek megyei fordulójába, s a református tanulmányi
/Máté evangéliuma 28,5-6/ versenyeken is kivétel nélkül mindegyiken részt veszünk.
Szinte minden péntek reggel indul egy-két versenyzõ
A húsvéti örömhírrel köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány csapatunk az iskola udvaráról. Az is elõ fog fordulni, hogy
nappal virágvasárnap elõtt. Gyönyörû tavaszunk van, az három kisbusz három égtáj felé viszi tanulóinkat.
ablakon áradnak be a melengetõ napsugarak. Már csak Az eddig elért kiváló eredményekrõl az iskolagyûléseken,
emlék a hosszú tél - az elsõ hóesés december 21-én, az az iskolarádióban, a www.kistk.hu honlapon és lapunk
utolsó március 16-án volt -, mely bõséges lehetõséget biz- hasábjain is boldogan számolunk be.
Iskolánkban is sorjáznak a jobbnál jobb programok: verstosított szánkózásra, hógolyózásra és hóemberépítésre.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a H1N1 vírus elkerülte ünnep, szavalóverseny, Mesevilág Színjátszó Fesztivál, a
iskolánkat, köszönhetõen a védõoltásoknak, a higiénés nyolcadikosok tánciskolája, a Négy elem napja, írószabályok betartásának és az egészséges életmódnak. Így olvasó találkozó a könyvtárban, stb.
rendezvényeinket is mind sikerrel megtarthattuk: a Új színfoltként jelenik meg a palettán a tanév elején
Kölcsey Napokat - istentisztelettel és városi tanulmányi alakult - elsõsorban nem zenetagozatosokból álló - kórus,
versennyel, az alsós és felsõs farsangot, a Suli-süti második a KisTk-s Kottások elsõ önálló hangversenye.
Az pedig már hagyomány, hogy a tavaszi szünet elõtt
fordulóját és a március 15-i ünnepséget.
Idõközben - a beiratkozással - lezárult a következõ tanévre húsvéti istentiszteletet tartunk a Református Nagytempvonatkozó beiskolázási folyamat. A jelentkezések magas lomban.
számára való tekintettel iskolánk fenntartója - az 1.a, 1.b, A tantestület nevében jó pihenést és áldott húsvéti
1.c, 1.d, és 1.z osztályok mellett - engedélyezte újabb elsõ ünnepeket kívánok valamennyi tanulónak és családjának!
évfolyamos osztály indítását 1.e osztály néven.
Iskolánk történetében elõször fordul elõ, hogy hat
Ember Sándor
párhuzamos osztályunk lesz az elsõ évfolyamon! A több
igazgató
mint 170 tanulóval a KisTk összlétszáma szeptembertõl
megközelítheti az 1000 fõt.
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Kálvin János - III.
Ebben az élvben ünnepeljük Kálvin születésének 500. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból egy sorozatot indítottunk útnak, ami 4 részen keresztül mutatja be a genfi
reformátor életét és örökségét. Itt olvashatjátok a harmadik részt.
A kitartó kérésnek enged, és visszatér Genfbe. Döntésérõl így ír: "Ha énnekem szabad
választásom lenne, bizony akármit is szívesebben tennék, mint azt, hogy e tekintetben
engedelmeskedjem, de hát én magam felett nem rendelkezem, szívemet mintegy feláldozva az Úrnak áldozatul szentelem."
1541 szeptemberében érkezik meg újra Genfbe. Megérkezése után egy hónappal a városi
tanács elé terjeszti Egyházi Rendtartásait, amiben szól a lelkipásztorokról, a tanítókról, a
diakónusokról, és a vénekrõl. Fontosnak tartja az iskolákat és tanítókat, hiszen "vigyázzon
a jelen nemzedék arra, hogy a jövõ nemzedéknek ne hagyjon üres templomokat örökségül." Egyháztanácsot szervez, melynek "kötelessége mindenkinek életmódját figyelemmel kísérni, barátságosan meginteni azokat, akiknek buzgósága megapad, meginteni
azokat, akik rendetlenül élnek." A szegények gondozására, a betegek ápolására, és
adományok gyûjtésére diakónusokat rendel, kórházat alapít. Gondoskodik a gyermekek
oktatásáról, részükre kátét ír. A szülõk kötelességévé teszi, hogy gyermekeiket rendszeresen iskolába járassák. A kocsmákat bezáratja, a fényûzést korlátozza, a kártyázást, az
uzsorát és a koldulást megtiltja. A tisztességes kamatszedést megengedi, felvirágzik az
óragyártás és az aranymûvesség. Sokan lázadoznak, mégis Kálvin támogatói kerülnek hatalomra. 15 év után új korszak kezdõdik. Megnyitja a genfi iskolát, amelyik messze földön
híres volt. Kálvin halálának évében (1564) 1200 hallgatója volt. Az egyik tanítvány a genfi
tanácshoz intézett levelében így szól: "1560-ban mentem fel telve lelkesedéssel az önök
akadémiájára, nem azért mentem oda, mert az van a legközelebb, hanem mert az nyújtja az
égi tudomány tiszta forrásvizét… elmondhatom, hogy annyi világosságot, annyi
nagyérdemû és nagy tudományú férfiút találtam ott a tudománynak minden ágában, hogy
az irodalom s a tudomány egész tárháza nyílt meg ott elõttem."John Knox, Skócia reformátora, Kálvin Genfjét Krisztus legtökéletesebb iskolájának nevezi, amilyen az apostolok
kora óta ezen a földön nem volt.
SzT

Hahn Viktória 6.c rajza

RÓLAD VAN SZÓ!
szinte sóhajtozik, amint nagy nehezen
vonszolja a szerelvényt, hogy az utasokat
az üdülõhelyekre vigye. Mindenütt örvendezõ, várakozással teli arcokat lehet látni.
Csak az egyik kupéban, ahol két férfi ül,
tükrözõdik szomorúság a fiatalabbik
arcán. Útitársa elgondolkozva figyeli,
majd mond valamit az idõjárásról, hogy
szóba elegyedhessen a fiatalemberrel. S
Boldog, akinek bûne megbocsáttatott!
Szinte kínos lassúsággal döcög a vicinális lám, a jég megtörik, az ifjú beszélni kezd,
a hegyvidéken át. Az ósdi gõzmozdony elõször félénken, majd amikor látja a
másik igazi segítõkészségét, egyszerre
megindul belõle a szóáradat.
- Hosszú ideig börtönben ültem, s ma
reggel szabadultam - mondja. - Most
hazafelé tartok. Milyen szégyent hoztam a
rokonaimra! A börtönévek során egyszer
sem látogattak meg, és levelet is csak
nagy
ritkán
írtak.
Eljátszottam
szeretetüket! Ó, hogy utálom egész elmúlt
életemet, és mennyire bánok mindent!
Hogy szüleim helyzetét megkönnyítsem,
levélben azt javasoltam, adjanak jelt,
amelyrõl megtudhatom, miként veszik a
hazatérésemet. Arra kértem õket, hogy ha
megbocsátottak, akkor a kertünkben levõ
nagy almafa ágára akasszanak ki egy
fehér szalagot. Ha nem tartják kívánatosnak a hazatérésemet, ne tegyenek
semmit. A vonat éppen a kertünk alatt
halad el, ha nincs szalag, egyszerûen nem
szállok le a vonatról, hanem utazom
tovább. Hogy hová, azt még magam sem
tudom.
Ahogy a vonat egyre közelebb
ér, a fiatalember izgatottsága is egyre nõ,
Karácsony Dorottya 4.a rajza
már az ablakon sem bír kinézni, csak
Kedves Gyerekek!
Közeledik a húsvét ünnepe, amikor arra
emlékezhetünk, hogy Jézus Krisztus úrrá
lett a halál felett. Az Õ váltsága révén új
életet kapnak mindazok, akik hisznek
Benne. A mostani történetben az új
életrõl és a bûnbocsánatról olvashattok.

halkan mondja:
- Nemsokára jön egy kicsiny híd, azután a
sorompó, és azután…azután…
Útitársa gyorsan helyet cserél vele, és
megígéri, hogy figyeli a nagy almafát.
Alighogy ez megtörténik, kezét a
fiatalember karjára teszi:
- Ott van! - Szinte csak suttogni tud, hangja elcsuklik, könnyek gyûlnek a
szemében. - Minden rendben! Az egész fa
tele van aggatva fehér szalagokkal!!!
A fiatalember keserûsége, gondja, félelme
egy pillanat alatt eloszlik: szülei megbocsátottak és várják haza! Milyen öröm! Az
ifjúra rá sem lehet ismerni, úgy ragyog a
szeme!
Vajon Neked megbocsátottak már? Volt
már ilyen nagy örömöd? Tudom, nem
voltál börtönben, hisz nem tettél ilyen
súlyos dolgot, de vajon hányszor bántottál
meg mást gúnyoló szavakkal? Hányszor
szegted meg az adott szavad? És még
sorolhatnánk! Milyen jó, amikor földi
szüleink azt mondják: bármit is tettél, én
szeretlek! De van ettõl jobb: amikor a
mennyei Atya mondja ugyanezt. Keresd
ezen az ünnepen a vele való igazi
találkozást, hogy te is hazatalálhass a
szülõi házba!
Legyen hát áldott húsvéti találkozásod a
feltámadott Úrral!
Szeretettel: Kurgyisné Zsuzsa néni
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Eredményeink
Január 22-én tizenharmadik alkalommal rendeztük meg a Kölcsey
Napokhoz kötõdõ Városi Tanulmányi
Versenyünket, amin idén a város mintegy húsz iskolájából több, mint kétszáz
gyerek vett részt és mérte össze
tudását.

képviselõ Csukás Ádám, Balogh Anett
és Csepreghy Krisztina megszerezte az
elsõ helyet.

Ezeken igen szép eredményeket értek el a
mi iskolánk tanulói is. Az 5-6-osok angol
versenyén Németi Kornél és Hinnah
Barbara második helyezést ért el és a 78 -osok angol nyelvi versenyében is a mi
csapatunk lett a második. Ezt a csapatot
Kovács Patrícia és Offra Flóra alkotta.
A komplex tanulmányi verseny
gyõztesei
Informatikából a nyolcadik osztályosoknak volt csak verseny. Ezen Molnárfi
Mátyás a 3. helyezést érte el.
Rajzból is voltak versenyek. Ezen a
versenyen 3-4. évfolyamon tanulók között
Gerda Dorina kapta a második
helyezésért járó jutalmat.

Hinnah Barbara és Németi Kornél a
versenyen.
Az 7-8. osztályosok mûveltségi versenyén Tóth Amanda és Füredi Dóra
párosa érte el az elsõ helyet
Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedõ
is volt az 5-6. osztályosoknak. Ezen
Szécsi András és Nagy Márton indult,
akik a 3. helyet érték el.

Az 5-6. osztályosok rajzversenyén Kasza
Dominika a második lett. A 7-8. osztályosok rajzversenyén Szabados Judit
rajzát értékelte a zsûri a második helyre
érdemesnek, Kasza Veronika rajza pedig
a harmadik helyezett lett.
Január 16-án, szombaton Sportmászó
Diákolimpiai Országos Döntõt rendeztek
Kiskunfélegyházán, ahol kiemelkedõen
szerepeltek a mi iskolánkból indult
gyerekek.
A lányok között elsõ korcsoportban
Kalmár Eszter országos bajnok lett, a
második korcsoportban Nagy Lili a
negyedik helyet szerezte meg. A fiúknál a
harmadik korcsoportban Nagy Dávid lett
az ötödik. Gratulálunk nekik.
Január 8-án volt a hajdúszoboszlói Árpád
uszodában a megyei úszó diákolimpia
döntõje. A versenyen csaknem 800 gyerek
vett részt!

A könyvtárhasználati verseny résztvevõi.
A hetedikesek matematika versenyén
Takács Dorottya a harmadik helyezést
érte el, a nyolcadikosoknál pedig Kasza
Roland szerezte meg a harmadik helyet.
A 8. osztályosok komplex természettudományi versenyén egyénileg
versenyzett mindenki. A minket
képviselõ Nagy Márta az elsõ helyezést
érte el.
A harmadik-negyedik osztályosok komplex tanulmányi versenyén három fõs
csapatok versenyeztek. Ezen a minket

Az elsõ korcsoportban Major Panna 50
méteres mellúszásban harmadik helyezett
lett. A második korcsoportban 50 méteres
hátúszásban Szolnoki Alexandra városi
harmadik helyezett lett, Ulics Szilvia
pedig negyedikként érkezett a célba.
Ebben a korcsoportban a lányok 4-szer 50
méteres gyorsváltója a városi elsõ és
megyei második helyet szerezte meg. Õk
a következõ összeállításban úsztak:
Szolnoki Alexandra, Helmeczi Gréta,
Ulics Szilvia és Kövesi Lolita. A harmadik korcsoportban Éles Zsolt 100
méteres hátúszásban városi elsõ és megyei
másodikként
érkezett
a
célba.
Ugyanebben a korcsoportban a lányok
között Nagy Fruzsina 100 méteres
gyorsúszásban városi második helyezett
lett. Ebben a korcsoportban 100 méteres
hátúszásban Balla Barbara érkezett

városi másodikként, Mecsei Kíra harmadikként, Balla Dorottya negyedikként
a célba.
A harmadik korcsoportban a lányok
között Kövy Andrea a 100 méteres
gyorsúszásban városi másodikként és
100 méteres hátúszásban városi negyedik
helyezettként állhatott a dobogóra,
Kecskés Fanni 50 méteres mellúszásban
szerezte meg a városi második helyet.
A harmadik korcsoportban a lányok 4x50
méteres gyorsváltója városi elsõ és
megyei második helyezett lett. Ebben a
váltóban Balla Barbara, Sztányi Borka,
Nagy Fruzsina és Sásdi Panna úszott.
A negyedik korcsoportban Bulyáki Péter
a 100 méteres hátúszásban és a 100
méteres pillangóban is elsõ helyezett lett
városi és megyei szinten is.
A negyedik korcsoportban a lányok 4x50
méteres, Balla Dorottya, Balla
Barbara, Kövesy Hanga és Mecsei
Kíra összeállítású gyorsváltója megyei
és városi elsõ helyezett lett.
A lányok negyedik korcsoportjában
Kövesi Hanga 100 méteres gyorsúszásban és 100 méteres hátúszásban is városi
elsõ helyezett lett.
Január 25-én zajlott a megyei könyvtárban az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati verseny megyei fordulója,
ezen iskolánkból két tanuló vett részt,
akik közül a 6.c osztályos Fejérvári
Virág a belépõ kategória gyõztese lett.

A versenyek gyõztesei a felsõs
iskolagyûlésen.
Február 3-ána a Szent József Gimnáziumban rendezték meg a Játék és
történelem országos versenyt, ahol Bán
István 7.b osztályos tanuló második
helyet szerzett.
Március 5-én volt a Zrínyi Ilona
Országos Matematika Verseny megyei
eredményhirdetése Derecskén. Ezen a 3.a
osztályos Békési Rebeka tizenegyedik
lett, a 3.c osztályos Szörényi Mátét
tizenhetedik helyezettként szólították a
színpadra. A 7.b osztályos Takács
Dorottya 18-ik legjobb eredményt érte el
a megyében.
Március 5-én Szentesen Multimédiás
Bibliaismereti versenyt rendeztek. Ezen a
3-4-esek között Nagy Benedek Soma és
Batta Barnabás elsõ helyezett lesz. Az
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5-6-ik osztályosok versenyén Ozsváth
Eszter és Hinnah Barbara csapata is
elsõ helyezett lett, a hetedik-nyolcadikosok között pedig Nagy Kristóf Pál
és Kicska László kettõse második
helyezettként fejezte be a versenyt.
A Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan
Verseny iskolai fordulójából a 7.b-s
Kõszegi Boglárka és a 8.z-s Nagy
Kristóf Pál jutott be a megyei fordulóba.
Az Hevesy György Országos Kémia
Verseny iskolai fordulójából a 7.b osztályos Balla Dorottya és Bulyáki Péter,
valamint a 8.b-s Borics Fanni és a 8.c
osztályos Nagy Márta mehet a megyei
versenyre.
Az országos angol nyelvi verseny iskolai
fordulójából a 7.b osztályos Popovics
Patrik, Szirák Anna és Tamus Elvira
valamint a 8.c-s Dászkál Fruzsina és a
8.b osztályos Offra Flóra a jutottak be a
megyei fordulóba.
Az Országos Történelem Tantárgyi
verseny iskolai fordulójából a megyei
fordulóban a 7.b osztályos Bán István és
Kõszegi Boglárka fogja képviselni
iskolánkat.
Március 2-án és 5-én volt a Bibliai
történetmondó verseny iskolai fordulója.
Az elsõ helyezettek, a legjobbak Gyulán
képviselhetik iskolánkat. Az elsõsök
között Sarkadi Máté nyert, a másodikosok között Fecske Benjámin bizonyult a
legjobbnak, a harmadik évfolyamon
Balogh Zsófia volt a legjobb, a negyedik
osztályosok közül Vass Gabriella lett az
elsõ. A felsõsök közül az 5.b osztályos
Fecske Blanka, a 6.c-s Petróczi Dániel,
a 7.b-s Major Péter és a 8. c-s Kiss Judit
nyert.

Néhányan az alsó tagozatos verseny
résztvevõi közül.
dulója alkalmából megrendezet természetismereti verseny, amin elsõ
helyezést ért el iskolánk csapata. Ennek
tagjai az 5.b osztályos Petruska Fatima és
Nagy Bálint, valamint a 6.c osztályos
Komár Kinga és Kiss Zsuzsanna voltak.

Március 12-én a budapesti Julianna
Református Általános Iskolában rendezték meg a Béres Ferenc Országos
Éneklõ Versenyt. Ezen egy nyolc fõs
csapat képviselte a mi iskolánkat.
Õk kitûnõ eredményeket értek el. A csapat valamennyi tagja valamilyen helyezéssel jött haza. Az elsõ osztályosok
között Tordai Rebeka elsõ helyezett lett,
a másodikos Gajdos Balázs pedig a harmadik helyet szerezte meg a maga
évfolyamán. A 3.z osztályos Bacsó
Vivien éneklését is harmadik helyre
értékelte a zsûri. A negyedikesek
versenyén a minket képviselõ Elek Petra
elsõ helyezettként jöhetett haza. Az
ötödik osztályosok között Sas Nelli is
elsõ helyezett lett. A hatodikos Kaszoni
Péter saját évfolyamán szintén a legjobbnak bizonyult. A hetedik osztályos Diós
Fruzsina és a nyolcadikos Harmati
Fruzsina pedig évfolyama harmadik
helyét szerezte meg.
Felkészítõik Szilágyi Zoltánné Enikõ
néni és Vad Péter tanár úr voltak.

A természetismereti verseny gyõztesei

Március 11-én anyanyelvi és nyelvhelyességi városi versenyt is rendeztek a Petõfi
Sándor Általános iskolában, amin szintén
elsõ helyet ért el iskolánk csapata. Ezt az
5.b osztályos Petruska Fatima, a 6.b-s
Németi Kornél a 7.b-s Szirák Anna és a
8.c osztályos Dászkál Fruzsina alkotta.
Ugyanebbõl az alkalomból informatikai
versenyt is rendeztek, amin az 5.a osztályos Farkas Renáta évfolyamának
második legjobbja lett számítógépes
illusztrációjával, a 7.b osztályos Keczeli
Március 10-én volt a Petõfi Sándor Zsanett pedig második lett számítógépen
Általános Iskola fennállásának 60. évfor- készített plakátjával.

Március 19-én és 20-án Kecskeméten
rendezték meg a "Velünk az Isten" elnevezésû XIII-ik Országos Bibliaismereti
Versenyt. Ezen mi is részt vettünk egy
csapattal, akik korcsoportjuk ötödik
helyét érték el. A Csapat tagjai Kardos
Anna, Tar Csenge, Csendom Bálint,
Kiss Ábris és Bereczki Bence voltak.
Erre a versenyre egy bibliai témájú színdarabbal is készülni kellett.
A "Nyelv egy szépen szóló muzsika" elnevezésû megyei helyesíró versenyt március 22-én került megrendezésre a
Karácsony Sándor Általános Iskolában.
Hausel Kinga (5.z) hatodik helyet
szerzett, Tamus Elvira (7.b) második
helyezést ért el.
Gratulálunk!

Felvételi közben
Riporter - Most néhány 8.b osztályos azért jól is meg lehetett írni.
K.P.- Én elsõ helyen a Kossuth
tanulóval beszélgetünk a felvételirõl. N.Cs.- A magyar az sokkal könnyebb Gimnáziumot jelölöm meg, második
Mutatkozzatok be!
volt, az idõbe is jobban belefért.
helyen a Tóth Árpád Gimnáziumot, a
harmadik helyen a Fazekas Mihály
- Kovács Patrícia vagyok.
R.- Egyedül vagy segítséggel készül- Gimnáziumot és utána az Ady Endre
- Kecskeméti Elizabeth vagyok.
tetek?
Gimnáziumot jelölöm meg. Végül
- Nagy Csaba vagyok.
pedig a Péchy Mihály Szakközép- Tóth Gergõ vagyok.
K.P.- Egyedül is és segítséggel is.
iskolát.
K.E.- Én matematikából apukámtól K.E.- Én egyedül a Fazekas Mihály
R. - Hogyan bírjátok ezt az idõszakot? kértem segítséget, õ segített benne, a Gimnáziumba adom be a jelentkezési
magyarban pedig anyukám.
lapom.
K.P.- Elég nehezen feszített a tempó
N.Cs.- Nálam elsõként a Tóth Árpád
és sokat kell tanulni.
R.- Melyik iskolában írtátok?
Gimnázium áll, harmadik és negyedik
K.E.- A szóbeli felvételire sokat kell
helyen a pedig a Refi.
készülni és kevés az idõ.
T.G.- Én az Ady Endre Gimná- T.G.- Én elsõ helyen az Ady Endre
ziumban.
Gimnáziumot, második helyen a
R - Az írásbelin már túl vagytok. N.Cs.- Én a Tóth Árpád Gimnázi- Refit, harmadik helyen pedig a
Kinek hogyan sikerült?
umban írtam.
Medgyessy Ferenc Gimnáziumot
jelöltem meg.
T.G.- A matematika nagyon nehéz R. - Hova adtátok be a felvételi
volt, nagyon kevés volt az idõ, de papírokat?
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R. - A szóbeli felvételire mennyire
készültök?
K.P.- Én minden hétvégén elõveszem
a régi könyveimet, azokból ismételek,
valamint a könyvesboltból vettünk
szóbeli
felvételire
felkészítõ
könyveket és abból gyakorlok.
K.E.Mivel
történelembõl
felvételizek ezért ötödiktõl nyolcadikig átnézem a könyveket és a
tételeket kidolgozom magamnak.
Franciaországból is felvételizek és
úgy készülök, hogy Franciaországról
mindent kigyûjtök.
N.Cs.- Nagyon készülök, biológiából
és kémiából elsõsorban.
T.G.- Én angolból szóbelizek, és
nagyon sokat szoktam otthon gyakorolni.
R. - Van e valamilyen jó tanácsotok a
mostani hetedikeseknek? Mi hogyan
készüljünk a felvételire?
K.P.- Én azt tanácsolom, hogy nagyon
hamar kezdjétek el a tanulást, mivel
nagyon-nagyon stresszes idõszak
lesz. Nyilván lelkileg is bírni kell. A
régi könyveket is vegyétek elõ és
elõkészítõkre kell járni.

Kovács Réka 1.a rajza

K.E.- Én azt tanácsolom, hogy még
nyáron kezdjétek el a matematika és a
magyar írásbeli felvételire a
felkészülést, és amint megtudjátok,
hogy
mibõl
fogtok
szóban
felvételizni, egybõl kezdjetek el tanulni.
N.Cs.- Kezdjétek el nagyon hamar a
tanulást és húzzátok meg az évet,
akkor minden össze fog jönni.
T.G.- Igen, nagyon hamar kell elkez-

deni és nagyon intenzíven kell tanulni.
R. - Köszönjük a beszélgetést és
további jó tanulást.
A riporterek Jeges Henrietta (7a) és
Kecskeméti Emese (7a) voltak. A
beszélgetés elhangzott az iskolarádió
2010. február 11-ei adásában.

Élmények a Béres Ferenc Éneklõ Versenyen

Sipos Fatime 4.a rajza

Budapesten a Julianna Református
Általános Iskolában rendezték meg
március 12-én a Béres Ferenc
Országos Éneklõ Versenyt. Ezen egy
nyolc fõs csapat képviselte a mi
iskolánkat, akik mindannyian valamilyen helyezéssel jöttek haza. A
következõ riportot a 6.z osztályos
Kaszoni Péterrel készítettük, aki
korosztálya elsõ helyét szerezte meg.
- Hogy készültél a versenyre?
- Egy hónapig készültem a versenyre,
mindig énekeltünk a felkészítõ

- Megérkeztünk Budapestre, lehetett
reggelizni, utána elkezdõdött a verseny, aztán, amikor az befejezõdött,
kijöttünk a terembõl ahol zajlott az
egész, akkor volt kézmûves foglakozás és táncház. Utána kezdõdött az
eredményhirdetés.
- Hogy érezted magad?
- Jól éreztem magam.
- Hányan voltak a korcsoportodban?
- Kilencen voltak, és én voltam az
egyetlen fiú.
- Mennyire izgultál?
- Nem izgultam csak egy kicsit, mert
ugyanazok voltak az ellenfeleim, akik
tavaly is, és szerintem nem énekeltek
valami jól, csak néhányan.
- Hogy fogadtad az eredményt?
- Nagyon örültem, és izgultam a többiekért is.
tanárokkal.
- Milyen gyakran voltak ezek a - Milyen jutalomban részesültél?
- Egy oklevelet kaptam, és kaptam
felkészülések?
még egy CD-t, amin népdalok van- Minden nap énekeltünk.
nak, egy érmet és itt az iskolában egy
- Mit énekeltél?
- Két népdalt és két zsoltárt. A 380. igazgatói dicséretet fogok még kapni.
dicséretet és a 130. zsoltárt énekeltem. - Köszönjük szépen, hogy meséltél
nekünk élményeidrõl.
- Kik voltak a felkészítõ tanáraid?
- Szilágyi Zoltánné Enikõ néni és Vad
A beszélgetés elhangzott az iskoPéter tanár bácsi.
larádió 2010. március 18.-ai
- Hol volt a verseny?
- Budapesten volt, a Julianna adásában. A riporter Jeges Henrietta
és Kecskeméti Emese (7.a) voltak.
Református Általános Iskolában.
- Hogy történt a verseny?
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Néhány szó a farsangról
- Most Szécsiné Szász Enikõ nénivel beszélgetünk a farsangi szokásokról.
Milyen néphagyományokra hívná fel Enikõ néni a figyelmünket?
- A világ nagyon sok országában elterjedt ebben az idõszakban
a farsangi népszokás, amely egy õsi hiedelemre vezethetõ
vissza, a középkorban az emberek azt hitték, hogy a nappalok
rövidülésével és az éjszakák hosszabbodásával a gonosz szellemek életre kelnek és bizony ezektõl nagyon tartottak, nagyon
féltek, és mindenképpen ezeket el akarták ûzni.
- A mi iskolánkban van- e olyan szokás ami a farsangi mulatsághoz kapcsolódik?
- Van, már egy pár év óta a farsangi felvonulás, ahol mindenféle színes jelmezekbe felöltözött gyerekek vonulnak fel. És
ehhez kapcsolódik a pár éve életre hívott farsangi alakoskodás,
amelyet a mi osztályunk a 4.z fog ebben az évben is elõadni.
- Mit jelent ez a farsangi alakoskodás?
- Hát ez valóban a régi néphagyományon alapul. Minél nagyobb zajt keltve próbálták elûzni õseink is a gonosz szellemeket, és nem csak hogy zajosan, de minél csúfosabb jelmezt
próbáltak felölteni. Ezeknek a jelmezeknek az álarca, a maszkja a Magyarországon még ma is szokásos és világhírû
busójárás ma is élõ hagyománya. Ennek egy változatát
próbáljuk életben tartani. Kolompokkal, különbözõ maszkokba
beöltözve próbáljuk ezt a szokást felidézni, és ezzel is kedvet
csinálni a farsanghoz.
- Farsangkor mindenki egy kicsit megváltozik és jelmezbe
bújik, Enikõ néni is minden évben egy különleges jelmezt ölt
magára. Hogyan találja ki ezeket a jelmezeket?
- Ennek nagyon egyszerû magyarázta van : elõzõ napokban a
ruhás szekrényemben találok olyan ruhadarabot, amely ötletet
ad valami szellemes megoldáshoz, akkor felvonulok valamilyen jelmezben, ha ez nem sikerül, akkor bizony nem lesz
jelmez,.
- Enikõ néni gyermekei segítenek ebben?
- Mindig meg szoktam õket kérdezni , de sajnos a legtöbb esetben nem szoktak jó ötlettel segíteni, úgyhogy ebben egy kicsit
magamra vagyok hagyva .
- Melyik jelmez volt Enikõ néni kedvence?
- Inkább arra tudnék válaszolni, hogy melyik az a jelmez, amelyikrõl mások azt tartották, hogy jópofa és ötletes volt. Úgy
tudom, hogy a nagy Ho-ho-ho horgász volt, ami sikert aratott,
ide sorolható a Döbrögi és a Ludas Matyi jelmeze is.
- Szabad e tudni, hogy most mibe öltözik?
- Szabad, de mivel még legalább egy hét van a farsangig ezért
még a szekrényemet nem nyitottam ki ezzel a céllal.
- Köszönjük szépen a beszélgetést.
A riporterek Jeges Henrietta (7a) és Kecskeméti Emese (7a)
voltak.
A beszélgetés elhangzott az iskolarádió 2010. február 4-ei
adásában.
A farsang képei
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Diákjaink tollából

A VV LAP tudósítása a Holdról

Nagyon Jó Volt!

Beszállás elõtt ….
- Hú, te izgulsz, Dorina? - kérdezte Mesi.
- Már nagyon várom! Mi leszünk az elsõ gyerekek, akik kijutnak az ûrbe!
- Visszaszámlálás! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, zéró!!!
A VV LAP ûrhajója megkezdte a felszállást. Irány a Hold!
Egy héttel késõbb…
… az ûrhajó leszállt.
- Innen, közvetlenül a Holdról tudósítja Önöknek Ráday Zsófia!
Különös látvány tárul elénk. A Hold felszíne olyan, mint egy
kõsivatag. Rejtélyes kráterek törik meg az egyhangúságot.
Nemrégen vizet is találtak kutatóink a felszín alatt.
A tudósítás közben Asi - a VV LAP szerkesztõség kabalája ugrált mögötte.
- Svélecz, szerinted a kamerában profilból vagy szembõl nézek
ki jobban?- szólalt meg váratlanul Lala.
- Ebben a sisakban senki sem látja az arcodat!- legyintett Peti.
- Akkor legyen a felvétel elölnézetbõl! - döntött Lala.
- Amint látják a képen - folytatta a tudósítást Rá - a folyékony
tárgyak, mint például a tej, golyókban lebegnek itt az ûrben.
Miközben Rá tudósított, Svélecz akkorát ugrott, hogy nem
tudott visszarepülni a Hold felszínére, ezért Lala utána kapott, és
megfogta a lábát. Ekkor Dorina elkapta a távolodó Lalát, majd
Asi meg Ákos visszahúzták õket a "földre".
Ezt Ráday Zsófi észre sem vette, annyira belemerült a
közvetítésbe.
A mûsor végén mindenki belevéste egy tetszõlegesen kiválasztott sziklába a nevét. Természetesen hoztam szuvenírt is, egy
különösen csillogó követ.
Visszaúton arról beszélgettünk, honnan közvetítsünk
legközelebb.
- Legyen Mexikó a következõ úticél! - mondta Rá.
- Oké! - helyeselt Asi.
- Carramba! - kiáltotta Lali.
Ezen jót nevetett mindenki.
- Ez volt életem legjobb kalandja! - jegyeztem meg Dorinának,
amikor kiszálltunk az ûrhajóból.
- Igen, én is úgy vélem! - helyeselt Dorina.
Vidáman, élményekkel gazdagon mentem haza és azon gondolkodtam, milyen izgalmak várnak ránk a következõ út során!

A felkelõ nap bevilágította a nagy tavat. A tó fölött gém szállt,
ijedt rikoltozását visszaverték a fenyõerdõk.
Az úszó mozdulatlanul állt, és én is ezt tettem a parton. Csend
volt. Csak a házból hallatszott néha csörömpölés. A parton huszonhét törpeharcsa csapkodott. Éppen "táncukat" néztem,
mikor megrándult az úszó. Nem volt nagy dolog, mert tudtam,
hogy törpeharcsa. Viszont a vízbõl tenyérnyi halacska
emelkedet ki, szúrós uszonyok nélkül. Szakértelemmel figyeltem a botot, magamtól jó messze eltartva.
- Keszeg! -lépett ki a teraszra Robi. Felcsillant a szemem.
- Megsütjük?
- Majd a nagy halat sütjük meg, amit fogunk vele.
Egy pillanatra elszomorodtam, majd megörültem. Hiszen csak
én fogtam a keszeget… Csak én! És a dicsõségtõl szédülten
ültem a csónakba.
A tó közepén hûvös volt a levegõ, viszont én ezt nem éreztem.
Eveztem. Egyedül. Már elég éhes voltam, meg fáradt, viszont
ettõl közérzetem nem romlott. Nagyon örültem, mikor a parton
megéreztem a halászlé illatát.
Ebéd után sétáltunk, majd vacsoraidõben egy rókát láttam. Errõl
a rókáról már sokat hallottunk. Fényes volt a bundája, ragyogó
a szeme. Eltûnt. Be kellett menni. Még egyszer visszanéztem a
tóra, majd bementem. Gyönyörû nap volt.
Balogh Anett 4.a

Nagy Nóra 4.a rajza

Vastag Emese 4.b

A liliomszál
Lankad a liliom lila virága,
Hajlik a levele,
Törik a szára.
A hóba befekszik,
A takaróban is fázik.
Arra megy egy kismadár,
Fa ágáról lekiált:
- Mily' fehér a világ!
Mi a baj, kisvirág?

Baráth Nóra 4.a rajza

Én itt maradtam,
A többiek elutaztak,
Afrikában vannak.
Nem tudtam elmenni
Törött szárnyammal.
- Elmennék én Afrikába
-Szól a kisvirágCsak szárny kéne hozzá.

Ha lenne szárnyam, elrepülnék,
De így nem tudnék.
Búcsút mondok Afrikának,
Meg sem várva a virág válaszát, Búcsút az egész világnak.
Megszólal a kismadár:
Balogh Anett 4.a
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Ezek meg mit akarnak?

Nyitrai Blanka 4.a rajza

Éppen a mókus-élet szépségérõl elmélkedtem,
amikor fura dolog történt. Gazdáim a ketrec
mellé álltak, katonai tartásban. A kezükben
törölközõ. Leesett az álam, mármint a mogyoró a
kezembõl. Farkasszemet néztem mindnyájukkal,
de a szememben lévõ félelem miatt inkább
bárányszemnek mondanám…
Eltelt egy kis idõ, és az ajtó kinyílt. Egy másik
univerzum? -nézelõdtem érdeklõdve. Kimegyek gondoltam, de a következõ pillanatban nõtt a
törölközõk száma. Nem normálisak, hiszen jól
láthatóan száraz vagyok, ezek meg törölnének…
Nem megyek ki - határoztam el, és …
Kiugrottam.
Persze csak a világom falán mászkáltam, mert
féltem a diliktõl. (Idõközben meggyõzõdtem róla,
hogy azok.)
A világom kívülrõl érdekes volt, és kicsi.
Leugrottam a földre, szaladni kezdtem.
Felfedeztem a széket, hogy milyen érzés a lábát
rágni, hogy milyen beugrani a sarokba, aztán
nagy nehezen kikecmeregni onnan.
Egy törölközõ pedig… Rám ugrott! Sötét lett.
Aztán csend. Én is csendben voltam. Aztán
végigtapogattak, és mire befejeztem az emiatt
kitört hisztit, a ketrecben találtam magam. A
kalandnak tehát vége lett.
Balogh Anett 4.a

Tisztelt Támogatóink!
Iskolánk PRO EMINENCIA ALAPÍTVÁNYA nevében ezúton
fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik az adójuk 1% ával támogatták munkánkat. Ez a bevétel - a további más
adományokkal együtt - a költségvetési tervünkben elõírtaknak,
valamint az alapító okiratban meghatározott feladatoknak
megfelelõen került felosztásra:
- tanulmányi kirándulások, erdei iskolák
- kulturális programok támogatására
- napközis foglalkozások anyagköltségére
- erdélyi cserekapcsolataink útiköltségére
- tanév végi könyvjutalmakra
- tanulmányi versenyek nevezési díjaira

303.840 Ft,
393.700 Ft,
35.342 Ft,
100.000 Ft,
372.125 Ft,
444.970 Ft.

A 2009-es évi részletes beszámoló megtekinthetõ iskolánk
hirdetõjén és az APEH honlapján.
Köszönjük a szülõk és kollégák lelkes közremûködését programjaink sikeres megvalósításában.
Az Alapítvány Kuratóriuma külön köszönetét fejezi ki Gyalog
Gábornak és Gyalogné Szombathy Edinának a könyvelési
munkálatok elvégzéséért; Dr. Rádayné dr. Dobi Margitnak,
Tõzsér Péternek és Nagy Katalinnak, akik nagylelkû
adományaikkal segítették alapítványi céljaink megvalósulását.
Kérjük, hogy - lehetõségeikhez mérten - iskolánk tanulóit természetben vagy adományaikkal továbbra is támogassák! A
jövõben is örömmel vesszük, ha adójuk 1 % -át gyermekeik
fejlõdési lehetõségeinek gyarapítására fordítják!

Adószámunk: 1 9 1 2 5 1 6 3 - 1 - 0 9
Köszönettel:
Juhász M. Tünde
az alapítvány elnöke
A Pro Eminencia Alapítvány segítésére szervezett
Suli-süti akción készült fényképek

9
Kézdivásárhelyen március 15-é
én
Március 12. és 16. között iskolánkból
egy huszonhét diákból és négy tanárból álló csoport látogathatott el
Kézdivásárhelyre, az ottani Bod Péter
Tanítóképzõ vendégeként.
A következõ beszélgetést egy olyan
gyerekkel készítette az iskolarádió
riportere, aki ennek résztvevõje volt.

- Most Horváth Ivettel beszélgetek az
erdélyi utazásról. Mikor indultatok és
milyen volt az utazás?
- Március 12-én indultunk az
iskolából. Az utazás szédítõ volt, sok
volt a kanyar és a kacskaringó.
Nagyon jól éreztük magunkat a buszon, de sokan rosszul lettek. Hosszú
volt az út. Sok helyen megálltunk.
- Milyen programokon vettetek részt?
- Az utazás közben megálltunk
Segesvárnál, megnéztünk néhány

sza, akit én fogadtam. Sokat nevettünk
együtt.
- Volt e lehetõséged szabad programokon részt venni?
- Sok lehetõségünk volt. Igazából a
délutánok voltak szabadok. Elsõ nap
templomokat néztünk meg, a második
nap a március 15-i felvonulást néztük
meg. Mi is részt vettünk a felvonuláson, nagyon jó volt, sokat beszélgettünk és felidéztük az emlékeket.
templomot, a várat. Nagyon jól - Vágytál-e haza?
- Úgy igazán nem, de egy hét után már
éreztük magunkat.
- Milyen volt a szállás?
- Nagyon jó volt. Az én családom
bent a belvárosban lakott egy panelházban.
- Hogy érezted magad a fogadó
családnál?
- Kedvesek voltak, szeretettel vártak.
Örültem, hogy ahhoz kerültem visz-

igen. Ha jövõre újra lesz lehetõségem,
akkor ismét megyek.
- Köszönjük a beszélgetést.
- Én is köszönöm.
A riport elhangzott az iskolarádió
március 18-i adásában. A riporter
Pataki Mercédesz (7.a) volt.

Húsvéti recept
Sonkás húsvéti kuglóf
Hozzávalók a tésztához:
500 g búzaliszt
1 tasak instant élesztõ
1 teáskanál porcukor
1-1 és fél teáskanál só
1 tojás (közepes méretû)
150 ml joghurt
250 ml langyos fehérbor
100 g mogyoró
250 g sonka
1 hagyma
75-100 g aszalt datolya vagy aszalt szilva
1 ág friss rozmaring
Elõkészítés:
A kuglóf sütõformát (24-26 cm átmérõjû) kivajazzuk. A sütõt
elõmelegítjük. A mogyorót egy serpenyõben zsiradék nélkül
aranybarnára pirítjuk. Majd hagyjuk kihûlni. A sonkát felkockázzuk. A hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk. A datolyát
apróra vágjuk. A rozmaringot megmossuk, lecsöpögtetjük, és
apróra metéljük.
Elkészítés:
A lisztet az instant élesztõvel elkeverjük, és egy keverõedénybe
szitáljuk. Hozzáadjuk a cukrot, a sót, a tojást, a joghurtot és a
bort, majd konyhai robotgéppel (dagasztó spirállal) elõször ala-

csony, majd a legmagasabb fokozaton 5 percig sima tésztává
dagasztjuk. Majd hozzáadjuk a sonkát, a rozmaringot, a mogyorót, a datolyát és a hagymát, és jól eldolgozzuk. Végül meleg
helyen letakarva kelni hagyjuk, míg láthatóan megnõ.
A tésztát egy enyhén lisztezett munkalapon még egyszer átgyúrjuk, majd az elõkészített formában egyenletesen elosztjuk.
Meleg helyen további 15 percig pihentetjük, míg láthatóan
megnõ. Végül a sütõformát a sütõ alsó harmadába toljuk, és a
süteményt megsütjük.
A megsült kuglófot 10 percig a sütõformában, majd a formából
kivéve egy sütõrácson hagyjuk hûlni. A kuglófot langyosan
tálaljuk.
A gyümölcsöket és a magvakat mindig a tészta összedolgozását
követõen adjuk az alaphoz, hogy azok ne roncsolódjanak.
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Kicsinyeknek

Hogyan választották Robin Hoodot az
erdõ bujdosói kapitányukká?

Az emberek a
pálmaágakkal
integetnek . Kétkét pár teljesen
egyforma.

Régi angol mondát idéz Mándy Iván feldolgozásában a Robin Hood címû izgalmas regény. Robin és társai számtalan
kalandban leckéztetik meg a hazug,
gonosz nottinghami városbírót és a gõgös,
kegyetlen királyi vadászokat. A bátor
Robin fejére vérdíjat tûznek ki. A bujdosók törvénye a harc a szegények elnyomói ellen, hûséges Oroszlánszívû
Richárdhoz, akinek trónját János herceg
bitorolja.
Mándy Iván:Robin Hood.- Móra
Könyvkiadó:Budapest,1980

Melyek ezek?

A szakács
Csörög a vekker,
a tészta megkel.
(Már ha elkészítem.)
De nincs hozzávaló?
Ezt kikérem!
Mármint magamnak és az alapanyagnak.
Na mindegy!
Csináljunk fõzeléket!
Nem találom a turmixgépet!
A konyha üres, te jó ég!
Még szerencse, hogy nincs vendég!
Ráday Zsófia 4. b

Csorba Márton

Keresd meg a három különbséget a két kép között!
Utána ki is színezheted õket!

Jézus
Régen, egyszer Betlehemben
Egy kisgyermek született.
Anyja volt Mária,
Apja az Úr maga.
Nem volt neki pólyája,
Szalma volt a kiságya.
Jött minket megmenteni,
Bûneink megbocsátani,
Jött fényt hozni.

Ma már nincs köztünk,
Csak lélekben,
De ha kérjük,
Megment minket,
S a Mennybe kerülünk
Pokol helyett.
Balogh Anett 4.a
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Rejtvényes oldal

Vajon melyik gyümölcshöz szalad a kis sündisznó? A körtéhez, a citromhoz, az almához, a banánhoz vagy a szõlõhöz? Kövessétek végig
a vidám süni útját a labirintusban, és könnyedén rájöhettek a
megoldásra!

A rajzolónak annyira megtetszett, ahogy a nyuszi
apuka kicseréli a villanykörtét, hogy úgy gondolta,
kétszer is lerajzolja. Csakhogy közben néhány hibát
vétett! Találjátok meg az öt különbséget!
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