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"Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöltötte
az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg elõttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta
nekik, hogy szóljanak.”
/Apostolok cselekedetei 2,1-4/

A pünkösdi örömhírrel köszöntöm a Lajtorja olvasóit
néhány nappal áldozócsütörtök után. Köztudott, hogy az
egyházi iskolákban minden idõben rendkívül hangsúlyos
volt a nevelés is a színvonalas oktatás mellett. Ennek volt
köszönhetõ, hogy a tanulókat a jólneveltség fémjelezte, s a
kibocsátott növendékek mindig alapos illemtani
ismeretekkel hagyták maguk mögött az Alma Matert.
Amikor értesültünk arról, hogy meghirdették a Tiszántúli
Református Egyházkerület elsõ illemtan versenyét, azonnal tudtuk, hogy ott a helyük versenyzõinknek. Nem
pusztán a részvétel miatt, hanem azért is, mert bíztunk a
sikeres szereplésben. Vajon mibõl táplálkozott ez az
egészséges önbizalom? Természetesen nem valamiféle felsõbbrendûségi érzésbõl, ez ugyanis egyáltalán nem lett
volna helyénvaló, sokkal inkább a hétköznapi tapasztalatokból. Tanítványaink zöme ugyanis teljes mértékben
tisztában van a kulturált viselkedés szabályaival. Ez nap
mint nap megnyilvánul a köszönés, a megszólítás, a társalgás, valamint az öltözködés gyakorlatában.
Tanulóink képesek az épületen belüli tolongásmentes
közlekedésre, a hirdetések figyelmes meghallgatására, a

mértéktartó tetszésnyilvánításra, s nem utolsósorban az
étkezési elõírások betartására.
Vendégeink gyakran adnak hangot tanulóifjúságunk
udvarias magatartásával kapcsolatos kedvezõ benyomásaiknak.
S ahogyan arról honlapunkon is beszámoltunk,
reménykedésünk nem volt hiábavaló: csapatunk elsõ
helyezést ért el az illemtan versenyen!
Sikerekben egyébként sem szûkölködünk a jelenlegi
tanévben. A tagozatonként megtartott májusi iskolagyûléseken hosszú percekig tartott a tanulmányi és
sportversenyek dobogós helyezéseinek felsorolása.
A kiváló eredmények mellett rendezvényeink
gazdagságára is méltán lehetünk büszkék. A
MESEVILÁG Színjátszó Fesztivál, a nyolcadik évfolyam
tánciskolai záróvizsgája, az ének-zene tagozatosok
tanévzáró hangversenye, a bolhapiac és a diák-önkormányzati nap sokak számára jelentett és jelent felhõtlen
szórakozási, kikapcsolódási alkalmat. A tanévzáró istentisztelet, a ballagás és a tanévzáró ünnepély pedig hagyományainknak megfelelõen megkoronázza a tanévet.
Az eseményekrõl rendszeresen tudósító iskolarádió és
iskolaújság munkatársainak áldozatos és lelkiismeretes
munkáját ezúton is köszönöm. Külön köszönetet érdemelnek technikusaink és rendszergazdánk, akik hathatósan
segítették iskolánk elsõ Digi évkönyvének elkészítését.
Intézményünk tantestülete nevében minden kedves
diákunknak és családjának kellemes vakációt, jó pihenést
kívánok!
Ember Sándor
igazgató
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Kálvin János - IV.
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.
A sok munka aláássa Kálvin egészségét, betegségek kínozzák. 1564. februárjában tartja
utolsó elõadását az akadémián, és prédikál utoljára. Húsvét vasárnap részt vesz az ünnepi
istentiszteleten, majd a genfi jegyzõvel leíratja végrendeletét. Április 27-én a városi tanács
tagjaitól így búcsúzik: "Nagy hálával tartozom önöknek, Uraim, a tisztességért, a barátságért, amelyben engem részesítettek, gyöngeségeimet gyakran türelmesen elviselték…
Ha nem tettem meg mindent, amit meg kellett volna tennem, igen kérem, ne tulajdonítsák
ezt akaratom, hanem erõim fogyatékosságának." Másnap a lelkészektõl is elköszön:
"Nekem sokféle gyengeségem volt, amelyeket nektek el kellett tûrnötök… Azt azonban
elmondhatom, hogy mindig jót akartam, hibáim nekem nem tetszettek soha, s az Úr
félelme mindig bent gyökerezett szívemben. Ti elmondhatjátok, hogy szándékaim jók
valának, s azért kérlek, bocsássátok meg hibáimat, s ha valami jó van bennem, vegyétek
azt figyelembe és kövessétek… Gyûlöletbõl soha semmit sem írtam, hanem azt tártam elõ,
amirõl azt hittem, hogy az Isten dicsõségére szolgál." 1564. május 27-én halt meg. Másnap,
vasárnap délután két órakor temették el minden pompa nélkül.
Kálvin tanai elterjedtek Európában és az egész világon. Magyarországról a 16. századtól
kezdõdõen sokan tanultak Kálvin Akadémiáján, és hozták haza mindazt, amit ott hallottak.
A reformáció nyomán bibliafordítások készültek és iskolák születtek. Hazánkban a mohácsi vész utáni évtizedekben olyan közel állónak érezték a kálvini tanításokat, hogy a református vallást magyar vallásnak nevezték. A 16. század derekán szinte egymást érték azok
a zsinatok, melyeken egy-egy vidék lelkészei a reformáció kálvini ága mellett döntöttek.
Ezek sorából kiemelkedik az 1567-es debreceni alkotmányozó zsinat, ahol Tiszántúl
lelkészei Méliusz Juhász Péter püspök vezetésével elfogadták a kálvini reformáció legfontosabb hitvallását, a II. Helvét Hitvallást. Kálvin magyarságra gyakorolt hatását Illyés
Gyula: A reformáció genfi emlékmûve elõtt címû versében így foglalja össze: "Hiszed,
hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs - Kálvin?" Nem hiszem.
Szilágyi Tamás

Kasza Veronika 7.a rajza

Néhány szó az áldozócsütörtökrõl
- Most Szilágyi Tamás bácsival,iskolánk lelkészével beszélgetünk az áldozócsütörtökrõl. Mire emlékezünk ezen az
ünnepen?
- Áldozócsütörtök egy érdekes ünnep, mert tulajdonképpen két
ünnepkör határán van. A húsvéti ünnepkör végén járunk, és a
pünkösdi ünnepkör kezdetén. Ennek a két ünnepnek a határán
található áldozócsütörtök. Áldozócsütörtököt a negyedik századig
együtt ünnepelték az õskeresztyének a pünkösddel, tehát nem volt
külön napja. Pünkösdkor emlékeztek meg Jézus Krisztus mennybemenetelérõl. Késõbb, a középkori egyházban körmeneteket tartottak. A katolikus egyházban 1918-ig ez a nap volt a húsvéti
kötelezõ szentáldozásnak a határnapja. Eddig kellett a híveknek a
szentáldozást elvégezni. Innen ered az ünnep magyar elnevezése,
hogy áldozócsütörtök. Ez húsvét után a negyvenedik napon van,
és Krisztus mennybemenetelét ünnepeljük ezen a napon.
- Miért fontos ez az ünnep a református keresztyéneknek?
- Áldozócsütörtök nehezen értelmezhetõ és kevésbé érthetõ ünnep
a többi nagy ünnepünkhöz képest. Azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát az okozza, hogy emberileg nehezen tudjuk
elképzelni, hogy mit is jelent az, hogy Jézus Krisztus mennybe
ment. Mindenféle elválás egyfajta problémával jár az emberek
Tóth Áron 1.c

között. Áldozócsütörtökön az történik, hogy Krisztus otthagyja a tanítványait, a mennybe megy. De ez nem egy elszakadást
jelent, hanem azt ígéri Krisztus az õ tanítványainak, hogy
velük lesz az idõk végezetéig. Ez nem egy elszakadást jelent
Krisztustól, hanem egy másfajta, egy teljesebb együttlétet. Azt
gondolom, az is nagyon fontos, hogy amikor Jézus Krisztus
mennybe megy, akkor áldásra emeli a kezét. Tehát a távozó
Krisztus megáld bennünket, megáldja a tanítványait. Az is
nagyon lényeges, hogy Krisztus nem azért hagyta itt a
tanítványait, hogy megszakítsa velük a kapcsolatot, hanem
tegyen értünk valamit. Mert tudjuk azt, hogy Krisztus a
mennyben közbenjár értünk. Ez azt jelenti, hogy gondoskodik
rólunk. Áldozócsütörtöktõl kezdve Jézus Krisztus egy másfajta formában van jelen. A lelke által jelen a van a mindennapjainkban is. Áldozócsütörtök egyébként a pünkösdre való
készülõdésnek is az ünnepe, amikor a szentlelket várjuk, Isten
lelkének a kitöltetését. Ennek a fényében éljük az áldozócsütörtök és pünkösd között tíz napot. Ez egy kicsit a pünkösdnek
az adventje is.
- Hogyan emlékezhetünk meg errõl a napról?
- Lehetséges úgy megemlékezni, hogy részt veszünk
Istentiszteleten, másik módja ennek --valaki úgy fogalmazta
meg-, hogy áldozócsütörtök a tanítványok öntudatra ébredésének a napja. Innentõl kezdve a tanítványoknak kell
elvégezniük és továbbadniuk, amit addig Jézus Krisztus végzett közöttük. Azt gondolom, hogy ez nekünk is egy fontos
dolog lehet. Iskolában, a családban fel kell vállalnunk azokat
az értékeket, amiket Jézus Krisztustól tanultunk meg. Ez egy
nagyon nehéz dolog, egy nagyon nehéz küzdelem. Nehéz
megélni a mai világban, a mindennapokban a türelmet, a
szeretetet, a megbocsátást, de éppen pünkösdre való tekintettel
lehet reménységünk az, hogy ebben Isten lelke által velünk
van, és segít. Azt hiszem, ez lehet áldozócsütörtök lelkülete,
amit Krisztus tanítványaként képviselnünk kell.
- Köszönöm a beszélgetést.
A riporter Horváth Ivett (7a) volt. A beszélgetés elhangzott az iskolarádió 2010. május 13.-ai adásában.
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Eredményeink
Március 30-án a Kinizsi Pál Általános
iskolában a "KINIZSI-napok" keretében
megrendezett Városi Tanulmányi Verseny
matematika versenyén a 2. osztályosok között
a 2.c osztályos Hajkó Bálint 1. helyezést ért
el, a 2.z osztályos Gajdos Balázs pedig a
második helyet szerezte meg.
Március 22-én a Ceglédi Református
Általános Iskola adott otthont a Református
Általános Iskolák Országos Angol Nyelvi
Versenyének. Ezen iskolánk tanulói a
következõ eredményeket érték el: 5.
évfolyamosok között az 5.b osztályos Biroga
Bence és Nagy Bálint 1. helyezést ért el. A 7.
osztályosok versenyén a 7.b-s Popovics
Patrik 1. helyezett lett, Kõszegi Boglárka
pedig a harmadik helyet érte el. Ugyancsak
harmadik lett a nyolcadikosok között a 8.b
osztályos Offra Flóra is.
Március 19-én rendezték meg a "Törd a
fejed!"
Tehetséggondozó
Matematika
Vetélkedõt Mezõcsáton az Enyedi Andor
Református Általános Iskolában. Ezen az 1.
évfolyamon 2. helyezést ért el Kovács
Alexandra az 1.b osztályból. A 3. osztályosok
között is 2. helyezést szerzett Csukás Ádám,
aki a 3.b osztályba jár. A csapatversenyben is
2. helyezést ért el iskolánk. A csapat tagjai
Kovács Alexandra 1.b, Zemlényi Regina
2.b, Csukás Ádám 3.b, Hajkó Balázs 4.b,
Békési Napsugár 5.a osztályos tanulók
voltak.
Diákolimpiai mezei futóbajnokság megyei
döntõjét rendezték március 29-én a
Nagyerdõn. Ezen kiemelkedõ eredményt értek
el iskolánk tanulói. Az elsõ korcsoportos fiúk
csapata harmadik helyezett lett. Ezt a csapatot
Korompai Attila, Keczeli Dávid, Fejes
Márton, Ordasi Gergõ és Parti Bence alkotta. A második korcsoportos lányok között
Asbóth Zsófia megyei harmadik, Tácsik Lili
pedig megyei ötödik helyezett lett. A negyedik
korcsoportos fiúk versenyén Gulyás Ábel
hetedikként ért célba. A harmadik korcsoportos lányok csapata megyei második helyezett
lett. Ebben a csapatban Csiszárik Florina,
Tácsik Anna, Szabó Anna és Katona Ágnes
szerepelt. Csiszárik Florina egyéni megyei
második helyezettként ért célba. Ezzel az
eredménnyel továbbjutott a gödöllõi országos
döntõbe.
Április 16-án rendezték meg a Református
Iskolák IX. Országos Magyar Versenyét a
Miskolc-Diósgyõri Református Általános
Iskolában. A Szövegértés, nyelvtan, helyesírás
komplex írásbeli versenyen a 3. évfolyamosok
között Szörényi Máté 3. helyezett lett. Az 5.
osztályosok között: Nagy Bálint 1. helyet
szerzett. Ugyanígy elsõ helyezést ért el a 6.
osztályosok között Tar Csenge is. A 7.
évfolyamon tanulók versenyén Szirák Anna
3. helyezést ért el, a nyolcadik osztályosok
versenyén Dászkál Fruzsina képviselt minket, aki második helyezettként jöhetett haza.
Versmondó versenyt is rendeztek Diósgyõrött.
Ebben az 5. évfolyamosok között
Mártonfalvi Bence második helyezést ért el,
a hetedikesek versmondó versenyén
Kecskeméti Emese harmadik helyezett lett.
Április 15-én rendezték a Városunk
vetélkedõt, amin a mi iskolánkból indult csapat második helyet szerzett. Ezt a csapatot
Füredi Dóra, Orha Tímea és Tóth Amanda
alkotta.
Április 15-én volt Mezõtúron a Református

Iskolák Országos Úszóbajnoksága A VI.
Széchy Tamás Emlékverseny, ahol a mi
iskolánkból induló gyerekek ismét kiemelkedõ
eredményt értek el.
A fiúk III. korcsoportjában 50 méteres mellúszásban Atyi Ádám 1. helyezettként ért
célba. Éles Zsolt pedig harmadik lett. Az 50
méteres hátúszásban szintén Atyi Ádám lett az
elsõ. A lányok II. korcsoportjában a 25 méteres
hátúszásban Helmeczy Gréta ért másodikként
a célba. Ebben a korcsoportban a lányok 4 x 25
méteres gyorsváltója 2. helyezést ért el. A
csapatot Helmeczy Gréta, Mihálykövi Sára,
Szolnoki Alexandra és Ulics Szilvia alkotta.
A 4 x 25 méteres vegyes váltó pedig harmadik
helyezést szerzett. Ennek a csapatnak
Helmeczy Gréta, Mihálykövi Sára, Szolnoki
Alexandra és Ulics Szilvia volt a tagja. A III.
korcsoportos lányok között az 50 méteres
hátúszásban és 50 méteres gyorsúszásban is
Kövy Andrea érkezett harmadikként a célba.
Az iskolák közötti Csapatversenyben a mi
iskolánk csapata szerezte meg a harmadik
helyet.
Április 18-án rendezték az AEROBIK
Diákolimpia Országos Döntõt Békésen. A
Sportaerobik UP3 trió 1. helyezést szerzett Ezt
a triót Boldizsár Dóra, Bökönyi Klaudia és
Csepreghy Krisztina alkotja. Sportaerobik
UP2 nõi egyéni 3. helyezést ért el Nagy
Barbara. A Sportaerobik UP2 csoportunk is 1.
helyezést szerzett: ebben Nagy Barbara,
Tóth-Szolnoki Anna, Török Dóra, Nagy
Dorina szerepelt.
Április 15-én volt a "Ne szóljon igéd hiába"
elnevezésû Országos Református Bibliai
Történetmondó Verseny Gyulán a Magvetõ
Általános Iskolában. Ezen a 8. osztályosok
között a 8.c osztályos Kiss Judit harmadik
helyezett lett.

évfolyamán. Ugyanezen a napon Városi
Népdaléneklõ Versenyt is rendeztek a Bányai
Júlia Általános Iskolában. Ezen egyéniben a
3.z-s Bacsó Vivien 2. helyezést ért el. A 4.b
osztályos Kiss Diána 3. helyezést szerzett.
A csoportok versenyében a negyedikesek
között második helyre értékelte iskolánk
csapatát a zsûri. Ezt Hadházi Zsófi, Kiss
Eszter és Nagy Benedek Soma alkotta. Õk
mindannyian 4.z osztályosok. A másodikosok
csoportja 3. helyezést érdemelt ki, ebben a 2.z
osztályos Kiss Bianka, Kiss Blanka és
Molcsányi Vivien énekelt.
A Megyei Képzõmûvészeti Pályázaton a 8.c
osztályos Szabados Judit rajza 3. helyezést
kapott.
Április 14-én volt az Alapmûveleti
Matematika Verseny megyei fordulója a
Csapókerti Általános Iskolában. Ezen a 6.
osztályosok között a 6.b-s Németi Kornél 2.
helyezést szerzett. A 8.b osztályos Tóth
Amanda pedig elsõ lett a saját évfolyamán.
Május 4-én volt az Angol Nyelvi
Országismereti Csapatverseny a Debreceni
Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános
Iskolájában. Itt a mi iskolánk csapata második
helyezést ért el. Ezt a csapatot Korcsmáros
Anna, Kõszegi Boglárka és Tamus Elvira
alkotta. Õk a 7.b osztályba járnak.
Május 4-én volt a Tiszántúli Református
Egyházkerület
I.
Illemtan Versenye
Kisújszálláson a Török Pál Református
Általános Iskolában, ahol a mi csapatunk 1.
helyezést szerzett. Ezt az 5.b-s Petruska
Fatima a 6.c osztályos Hinnah Barbara a 7.bs Szirák Anna és a 8. b osztályos Kupás
Zoltán alkotta.
Május 7-én a Bolyai János Megyei
Matematika Versenyen a Bolyai János
Általános Iskolában a második osztályosok
között a 2.c osztályos Hajkó Bálint elsõ
helyezett lett.
Április 9-én a Huszár Gál Általános iskolában
rendezték meg a Nyelvész Országos
Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulóját, ahol az 5. évfolyamon tanulók között
az 5.b osztályos Tácsik Anna harmadik
helyet szerzett.

Az felsõ tagozatos versenyek helyezettjei az
iskolagyûlésen
Április 16-án rendezték a "Debrecen múltja,
jelene" elnevezésû Városi Tanulmányi
Versenyt az Eötvös Utcai Általános Iskolában.
Ezen iskolánk csapata második helyezést ért el.
A csapat tagjai: Füredi Dóra, Orha Tímea, és
Tóth Amanda voltak, akik mindannyian a 8.b
osztályba járnak.
Április 15-án a Bányai Napok keretében több
versenyt is rendeztek a Bányai Júlia Általános
Iskolában. A "VARÁZSOLVAS" elnevezésû
megyei szépolvasó versenyen a 2.z osztályos:
Gajdos Balázs 1. helyezést szerzett. A 3.c
osztályos Balogh Bíborka szintén megszerezte az 1. helyet. A 4.z-s Szabó Zsófia pedig
különdíjat kapott.
A Városi Szövegértési Versenyen a 2.
évfolyamosok között a 2.c osztályos Hajkó
Bálint elsõ helyezett lett. A 3.c-s Tóth
Sebestyén pedig második helyet szerzett a saját

Május 7-én volt a MAZSI MATEK feladatmegoldó páros verseny a Tiszántúli
Református Egyházkerület általános iskolái
számára Hajdúböszörményben, a Baltazár
Dezsõ Református Általános Iskolában. Ezen
a versenyen a 2.z osztályos Péter-Szarka
Benedek és a 2.b-s Zemlényi Regina párosa
1. helyezést ért el. A 2.z osztályba járó Fecske
Benjámin és Gajdos Balázs pedig második
helyet szerzett.

Az alsó tagozatos versenyek helyezettjei az
iskolagyûlésen
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Május 7-én volt az õszrõl elhalasztott
Országos Református Zsoltáréneklõ Verseny a
Budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri
Református Általános Iskolában. Az I. korcsoportban Vas Rebeka a 2.z osztályból arany
minõsítést kapott. A II. korcsoportosok között
a 3.z osztályos Bacsó Vivien 2. helyezettként
zárta a versenyt. A III. korcsoportban a 4.z-bõl
Nagy Benedek Soma 2. helyezést ért el és a
"Ki tud több zsoltárt?" kategóriában elsõ
helyezettként jöhetett haza. A IV. korcsoportban 2. helyezést ért el az 5.z osztályos Sas
Nelli Eszter, az V. korcsoportban a 6.z osztályos Kaszoni Péter elsõ helyezett lett. A VI.
korcsoportban a 8.z osztályos Nagy Kristóf
Pál különdíjat kapott és megszerezte a "Ki tud
több zsoltárt?" kategória 1. helyezését is.

Tóth Levente. A 6.z-s Szilágyi Richárd és
Kaszoni Péter, a 6.a osztályos Szabó Bence, az
5.z-s Deczki Dániel és az 5.a osztályos
Adorján Brendon. Csapatunk ezzel az eredménnyel bejutott az országos döntõbe!

Május 13-án volt a Labdarúgó Diákolimpia
megyei döntõje Sárrétudvariban, ahol az 5-6.
évfolyamosok között iskolánk csapata
A Diákolimpiai Megyei Bajnok csapatunk
szerezte meg az 1. helyezést.
A csapat tagjai voltak a 6.b osztályos A 7.b osztályos Balla Dorottya a Curie
Bereczki Bence, Szilágyi Gábor, Áncsán Országos Kémia Emlékverseny megyei dönLevente, Csendom Bálint, Dukát Péter és

tõjébõl bejutott az országos döntõbe, amit
május 15-én rendeztek meg Szolnokon az
Újvárosi Általános Iskolában. Itt Dorottya
megszerezte a 13.-ik helyet.
Május 15-én Csákváron rendezték meg a
"Madarak és fák napja" Országos Verseny
döntõjét, ahol iskolánk csapata ötödik
helyezést ért el. A csapat tagjai: Nagy Csaba
és Orha Tímea a 8.b osztályból és Nagy
Dávid az 5.b-bõl.
Április10-én volt a Teleki Pál Országos
Földrajz-Földtan Verseny megyei döntõje,
amin a 8. évfolyamon a 8.z osztályos Nagy
Kristóf Pál megyei elsõ helyezett lett és ezzel
továbbjutott az országos döntõbe. Ezt május 15-én rendezték meg Balatonalmádiban, amin 15. helyezést ért
el.
Nagy Kristóf Pál 8.z
Gratulálunk!

A ballagó nyolcadikosok
8.a
Kovács Zsolt
Bartus Bence József, Bujdosó Alexandra, Fehér Eszter, Földesi Gábor,
Gerda Marco, Grenczer Márk, Juhász Tamás Péter, Kis Beatrix, Kiss Panna
Denis, Kreszán Fruzsina Anna, Kupás Enikõ, László Zsófia, Papp Gergely
László, Pásztori Eszter Dóra, Pozsár Bence, Sánta Fruzsina, Schinko
Samanta, Szabó Bence, Szilágyi Ádám, Szilágyi Dániel, Szilárd Dávid,
Szondi Péter Dániel, Török Dóra

8.b.
Bodóné Vladár Edit
Atyi Lajos, Barna Zsombor, Borics Fanni, Cseh Mercédesz, Daku Anita,
Füredi Dóra, Gyurkó Leila, Izsoó Kolos, Kecskeméti Elizabeth, Koi Bence,
Kováts Patrícia, Kupás Zoltán, Macsi Dominik László, Nagy Csaba Péter,
Offra Flóra, Orha Timea, Pásku Enikõ, Rózsa János, Sági Márk Endre,
Sárkány Bence, Szilágyi Vanessza, Szõke Georgina, Tóth Amanda, Tóth
Eszter Anna, Tóth Gergõ, Tóth Imre, Urbán Antal

8.c.
Dr. Veress Jánosné
Bartha Gréta, Bécsi Ákos, Dászkál Fruzsina, Kasza Roland Nova, Kegyes
Lilla, Keresztes Réka, Keresztes Tamás, Kiss Judit, Kovács Lilla, Kulcsár
Nikolett, Marosi Nándor, Molnár Zsófia Csilla, Nagy Kitti, Nagy Márta,
Papp Emese, Potyók Dávid Áron, Sásvári Enikõ, Simon Ákos Balázs,
Szabados Judit, Szabó Melinda, Szabó Regina, Szász Attila Ádám, Takács
Csaba, Tiba Krisztián

8.z.
Sarkadi Ferenc
Daróczi Áron Gyula, Farkas Emese, Farkas Krisztián, Fehér Norbert,
Harmati Fruzsina Gréta, Juhász Bettina, Kaszanyi Fanni, Kerek Melinda,
Kicska László, Kiss Henrietta, Kondor Máté, Kriskó Szabolcs, Linczer
Mátyás, Máté Anikó Petra, Molnárfi Mátyás, Nagy Kristóf Pál, Nagy
Richárd Sándor, Nagy Vivien, Papp Orsolya, Pál Sándor, Simó Dávid,
Szanics Levente, Szántó Vince, Szikszay Mária Blanka, Szilágyi Zsófia,
Taskó Kristóf, Tóth Alexandra, Üsth Ella, Varga Vanda, Varga Zsófia
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Idén nem " a nyolcadikosok", hanem MI ballagunk
Szemüveges, pufók, lófarokba csurizott hajú kislány szalad az anyukájával az iskola udvarán. A hátán kék,
méhecskés iskolatáska. Késésben
vannak, velem együtt. Akár én is
lehetnék, jó pár évvel ezelõtti kiadásban.
A kislány kap egy búcsúpuszit az
ajtóban: "Jó legyél, kincsem!", aztán
szalad fel a lépcsõn. Amíg lohol, én
lassú léptekkel is megelõzöm nemhiába, a 172 centi mellé hosszú
láb is jár -, és míg gondolataimba
merülök, õ az elsõ emeleti kanyarban,
mindenféle jelzés nélkül próbál a
táskám alatt átbújni, hogy tovább szaladhasson az osztályába.
Felérek a másodikra. Gyorsan köszö-

Fekete Alexandra 1.a rajza

nök Dávidnak, aki a szüneteket inkább a folyosón tölti, mintsem a padjában. Belépek a terembe, bevágok
egy "Hellóó"-t, a táskámat pedig
olimpiai kalapácsvetõket megszégyenítõ módon repítem el Fruzsi feje
felett a helyemre.
A lányokkal megvitatjuk a világrengetõ problémákat, filozofálgatunk,
elmélkedünk, de leginkább csak
nevetünk. Megszólal a csengõ, de feleslegesen, vihogásunk úgyis elnyomja.
Megérkezik Gábor bácsi, kezdõdik
egy újabb németóra...
Óra alatt a lányok között egy cetlit
küldözgetünk: "Hé, lányok, pénteken
tánc elõtt meki?" és " Adjon már valaki egy matekházit!" Szünetekben,
csak hogy bizonyítsuk érettségünket,
a Pokemon-dalt énekeljük, lehetõleg a
kicsiknek, hogy lássák, mi milyen
kedvesek vagyunk!
Bezzeg, amikor mi voltunk kicsik,
akkor a nagyok nem Pokemon-dalt
énekeltek, sokkal szívesebben piszkálódtak. Vagy lehet, hogy akkor más
szemszögbõl láttuk a dolgot? Ki
tudja... Az viszont tény, hogy nyolcadik végére megõrültünk.
Megnézzük a folyosóra kirakott élõszivárványos képünket, és kommentáljuk:
"Amikor Ibolya néni azt mondta,
hogy jövõre ebbõl mi már kimaradunk, na akkor én azt hittem, elsírom
magam!"
És valóban. Naponta emlékeztet minket valaki, hogy lassan vége. Hamarosan
táncvizsgaSEGÍTSÉG!

Tánciskola közben

Március 19-én kezdõdött a nyolcadik
osztályosok tánciskolája, május 21-én
pedig a záró bemutatót is megnézhették
az érdeklõdõk. Az alábbi beszélgetést
még a próbák alatt készítették az iskolarádió riporterei a nyolcadik osztályosokkal.
Riporter: - Most néhány 8.b osztályos
tanulóval beszélgetünk a tánciskoláról.
Elõször is mutatkozzatok be!
- Kecskeméti Elizabeth vagyok.
- Gyurkó Leila vagyok.
- Kovács Patríciának hívnak.
- Rózsa Jánosnak hívnak.
- Én Sárkány Bence vagyok.
Riporter: Mikor vannak a próbák?
K.E.: Hétfõn és pénteken délután.
R.: Hányan táncoltok?

HELP!-, osztálykirándulás, DÖKnap, BALLAGÁS. Vége.
Órák után rövid távú versenyfutás az
ebédlõig, odabent pedig kisebb kajacsata: "...de Évaanéníííí, már megin'
az ások kezdték!"-, aztán együtt indulunk haza.
Ahogy az iskolaudvarra érek, gondolataimba merülök, de a többiek beszélgetnek tovább. Az iskolaudvar, a
falak, a halk kacajok most úgy visszahúznának, mikor elindulok! Kétségbeesetten nézek vissza az ajtóra, ami
lassan bezárul mögöttünk. Kicsit
szokatlan lesz ez az idei ballagás,
most nem azok a "szemtelen nyolcadikosok", hanem MI ballagunk...
És ti, akik itt maradtok?
Most akármennyire várjátok a vakációt, mégis becsüljétek meg a hátralévõ tanítási napokat. Lázongjatok
néha a tanárok akarata ellen, késõbb
úgyis rájöttök majd, hogy mind csak
minket formálnak jobbá. Turkáljátok
az ételt az ebédlõben, majd ha hét órátok lesz, elég éhesek lesztek ahhoz is,
hogy a lencsefõzeléket is megegyétek! Szaladgáljatok a folyosón,
addig, amíg nem nevetnek ki titeket a
többiek, mert ez olyan gyerekes!
Lányok, higgyétek el, egyszer majd a
fiúk is megkomolyodnak, nem kell
már sokáig várnotok! Kitartás hetedikesek, jövõre ti is felvételiztek, de
nyugi, nem életveszélyes!
És használjatok ki minden percet! Én
szívesen maradnék még egy kicsit....
Kulcsár Nikolett 8.c
S.B.: Nekem is swing és a cha-cha.

R.: Könnyen megtanuljátok a táncokat?
K.P.: Az egész nyolcadik évfolyam, egyK.E.: Igen. Általában a fiúk és a lányok
két kivétellel.
szeparálódnak, és külön-külön megtaR.: Milyen táncokat tanultok?
nuljuk az egyes lépéseket, utána pedig
R.J.: Eddig az amerikai rumbát, a együtt.
swinget, az angol és a bécsi keringõt, a R.: Milyen a tánctanárotok?
salsát, a cha-cha-cha-t és a foxtrottot
Gy.L.: Nagyon
kedves és aranyos,
tanultuk meg.
könnyen el tudja magyarázni az egyes
R.: Mennyire nehezek a táncok?
lépéseket.
S.B.: Van olyan tánc ami nehéz, de a R.: Ti választottátok a párokat vagy
nagyobbik részét már egészen jól tán- beosztották õket hozzátok?
coljuk.
K.E.: Nálunk a fiúk választottak, a többi
R.: Melyik tetszik a legjobban?
osztálynál pedig általában az osztályK.E.: Nekem eddig a swing tetszik a fõnök beosztotta, hogy ki kivel táncol.
legjobban.
R.: Köszönjük a beszélgetést.
A riport elhangzott az iskolarádió április
K.P.: Nekem a cha-cha.
29-ei adásában. A riporterek Jeges
Gy.L.: Nekem is a swing.
Henrietta (7.a) és Kecskeméti Emese
(7.a) voltak.
R.J. Nekem is a swing.
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Mi az életünk feladata?
- Érdekes eltöprengeni: Vajon mi lehet életünk feladata?
Lehet, hogy mindenkinek más véleménye van errõl a
kérdésrõl. De nekem személy szerint az a véleményem,
hogy segítsük egymást, hisz még gyerekszemmel is látni,
hogy az élet csupa nehézség. És ha mi nem segítünk
egymáson, ki segít majd rajtunk? Tehát életünk feladata,
hogy együtt tudjunk mûködni.
- A gyereknek az a feladata, hogy menjen az iskolába és
tanuljon. A felnõtteknek az a feladata, hogy menjen a
munkahelyére és dolgozzon.
- Mindenkinek más az élete feladata. Van, akinek nagy
dolgokat kell csinálni, megváltoztatni a világot. Pl.: Albert
Einstein. Vannak, akiknek kisebb a feladatuk, de mégis
fontos a munkája. Van, olyan, aki látszólag csak rontja a
világot, mégis fontos lehet. Egyszóval mindenkinek van
feladata.
- Szerintem az életben nagyon sokat kell még tennünk. Az
egész világon segíteni kell az embereknek. Sok apró kedvességgel egymásnak örömet szerezni a mindennapokban.
A mások öröme minket is boldoggá tesz. Ha örömet
adunk, mástól mi is örömet kapunk.
- Az a legjobb dolog a világon, hogy tudunk szeretni, és
van, akit szerethetünk. Együtt minden dolgot könnyebb
megoldani, mint egyedül. Én is a mennybe szeretnék
kerülni majd, de addig még sok idõ van, ezért igyekszem
úgy élni, úgy viselkedni, hogy megérdemeljem.
- Véghezvinni, amit elhatároztunk, megtanulni a dolgokat,
ez életünk célja. Kitûzni azt, amik felnõtt korunkban el
akarunk érni, és ezt megvalósítani.
- Életem legfontosabb célja a becsületes munka.
Szeretném, ha boldog családom lenne. Gyermekeimet a
szépre és a jóra tudnám nevelni. Sokáig tudnám támogatni a szüleimet. Isten segít majd minden nehézségen.
- Szerintem az az életünk feladata, hogy éljünk. Ne
veszekedjünk, ne hülyéskedjünk, vegyük komolyan a dolgokat.
- A legfontosabb, hogy szeressük egymást. Kijavítsuk,
amit õseink elrontottak, megállítsuk a rossz lelkeket.
Egyre jobb szívûek legyünk, és a nálunk kisebbeket és
fiatalabbakat megtanítsuk hinni abban, hogy meg tudja
csinálni a dolgokat. Békességet teremtsünk magunk körül,
és barátságokat kössünk.
- Használjuk ki, hogy van életünk! A legfõbb feladat az,
hogy úgy éljük le az életünket, hogy segítsünk másokon,
és akkor úgy halunk meg, hogy az Isten is látja, jó
emberek voltunk.
- Segíteni másokat, és jól viselkedni. Fontos az is, hogy
szeressük egymást, és ne verekedjünk.
- Az életünk feladata, hogy szeressük egymást, és segítsünk egymáson. Ezért az a jutalom, hogy ettõl jól érezzük
magunkat. Mivel az életünk rövid, élvezzük ki minden pillanatát, mert nem a pénz a fontos, hanem a szeretet.
- Életünk legfontosabb feladata, hogy segítsünk másokon,
és tanuljunk meg együttmûködni. Még sorolhatnék sok
mindent, de egyelõre töröm a kobakomat.
- Az élet nagyon nehéz. Vannak benne rosszak és jók.
Segítenünk és támogatnunk kell egymást, gondoskodnunk
a másikról.
- Az életünk feladata változtatni a rosszról jóra, a jóról
még jobbra. Szeretni kell egymást. Nem kell félni semmitõl. Ha te jószívû vagy, veled is jószívûek lesznek. Ha

te nem bántasz senkit, téged sem bántanak. Ha a mennybe
jutsz, akkor becsüld meg, ha a pokolba, akkor viseld el!
Mindig van lehetõséged jobbá válni.
- Az életünk feladata csatázni a rosszal és gyõzni a jóval.
Azt te döntöd el, hogy ki gyõz. Feladatod megvédeni
magad, a családod. Fontos kiállni osztályodért, társaidért.
- Feladatunk, hogy higgyünk valamiben. Kicsit lehetünk
néha rosszak is, hogy kipróbáljuk milyen.
- Míg feladatunkat végezzük, történnek velünk jó és rossz
dolgok. Úgy érzem, hogy az a célom, hogy kiváló legyek.
- Az életben azért él mindenki, mert van valami feladata.
Sok ember azt hiszi, hogy nincs értelme az életének, de ez
nem így van. Az ember az élettõl kap tanácsokat.
- Sokan kérdezik ezt. Az én válaszom az, hogy az életünk
feladata a haza szolgálata. Ezen azt értem, hogy védjük a
környezetet, úgy ahogy tudjuk a magunk módján. Óvjuk a
kék bolygót!
- Tudni szeretném én is, ezért megkérdeztem anyukámat,
de õ azt mondta, majd rájövök. Apukámnál sem jártam sok
sikerrel, mert õ is ugyanazt mondta. Szerintem
összebeszéltek. Elkezdtem gondolkodni rajta én. Végül is
nem jutottam semmire. Talán majd jövõre sikerül.
- Megpróbáltam anyát kifaggatni errõl, de sajnos kevés
sikerrel. Apánál sem jártam szerencsével. Egyik órán azon
gondolkodtam, hogy nekem az a feladatom, hogy jó tanuló legyek.
- Amit kinéztünk célokat, azokat elérjük és teljesítsük.
Hogyha ez készen van, új célokat nézzünk ki.
- Vannak az élet során megválaszolatlan kérdések.
Valószínûleg mindenkinek vannak álmai és céljai. A legfontosabb, hogy fennmaradjon az ember.
- Végül is arra jutottam, hogy az a feladat, hogy éljünk. Az
élet csupa nehézség, akadály, kihívás. Ennek kell
megfelelni.
- A válasz egyszerû: Az életünk feladata, hogy vigyázzunk
környezetünkre, a növényekre, az állatokra és a többi
ember egészségére.
- A szeretet és a család a legfontosabb az életben.
- Az életünk feladata a jóság és a barátság.
Az gondolatokat a 3.c osztály tanulói fogalmazták meg.

Tulipán Márton 3.a rajza
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Költészet napi versek
Tavasz éneke

Turulmadár

Mikor már visszatért az utolsó madár,
A levegõben virágillat száll,
Mikor már a természet nem gyér,
Itt a tavasz, itt a remény!

Turulmadár, te, sasoknak királya
Tatabányáról tekintesz hazádra.
Erre a szép magyar földre
S e képet szívedre zárod-örökre.

Bíborszín ruhákban kel fel a nap,
Ezernyi tükörként csillog a harmat.
Ezt susogja szellõ, ezt pletykálja szél;
Itt a tavasz, itt a remény!

Kiterjeszted hatalmas szárnyadat
Erõs karmaid közé kardot ragadsz
Ezzel is mutatod, milyen egy király
S a hazád népe már felnéz reád.

Megárad a folyó, jön a zöld ár
Talán ezt dalolja a sok madár
Kinek éneke a legszebb költemény:
Itt a tavasz, itt a remény!

Halász Árpád Armand 1.a rajza

És az erdõ lesz a legszebb opera;
Madarak éneke, õzek balettja,
És egyre csak azt zengem én:
Itt a tavasz, itt a remény!

Húsvét

Ha tavaszi zápor egy cseppje koppan,
Sokszor a szív is szerelemre lobban,
Mely zengi a tavasznak gyönyörû ódáját,
Melynek most fejeztem be codáját.*

Szemlélted ezt a kicsiny országot
Mit körbeölelt rég a Kárpátok
S mit Európa szívébe zárt
Így nézed szerény apró hazád.
Ezt látod onnan fentrõl
Onnan arról a hegyrõl
Csodálod ezt a kis földi Kánaánt
Mit hazádnak hívhatsz és büszke lehetsz rá.

A húsvét egy olyan ünnep,
amit mindenki ismer,
40 nap böjt után itt van,
s készülünk rá szorgalommal.

Kasza Dominika 6.c

Jézus Krisztus ekkor már nem volt halott,
halálával minden bûnt megbocsátott
Hinnah Barbara 6.c és a világ minden szíve újra tiszta lett
mert Isten jobban szeretett bárminél minket.
Itt vannak még a régi szokások,
amik minden családban már-már hagyományok,
tojásfestés, locsolkodás verssel,
és finom sonka amennyi csak kell.

Õszi készülõdés
Itt az õsz
Készülõdnek a madarak,
Csomagolják a bõröndöt,
Anyjuk után szaladnak.

Most már illatos kölnivel locsolkodunk,
de régen ez nem így volt,
tojásért cserébe a lányok jutalma
egy vödör jeges víz volt.

Na meg a medvék,
Aludni mennék
pihe-puha ágyikó
Jaj, és a meleg kandalló

De a fiúknak sem volt mindig olyan jó,
hisz nem volt még csoki tojás és nyúl,
lehet, hogy unták már a fõtt tojást,
viszont a sonka mindenért kárpótol.

Mókus bácsi gyûjtöget
Mókus néni sütöget
Készülõdnek a télre,
Itt van lassan az õsz vége.

És ezen a fontos ünnepen,
száz meg apró élmény van még,
mint a családi együtt lét amely békés és szép,
pont úgy, mint a megváltás bûneinkért.

S egyszerre csak…
Elmentek a madarak
A medve ott szundít a dunna alatt.
A mókusok is mély álmot alszanak.

Kovács Réka 1.a rajza

Tél

Imre Boglárka 5.a
Az erdõ csendes.
Egy madár sem repdes.
Mindegyik elszállt melegebb vidékre.
Ki akar maradni e zord, kegyetlen télre?

Mihálykövi Sára 5.c

De a városban tovább zajlik az élet,
Hiába van melegebb nyáron, mint télen.
A madarak elmennek, az emberek maradnak,
Hiszen õk fel tudnak öltözni bundába. kalapba.

A tavasz
Mikor a szellõ járja az utcákat
S lengeti a kerti fákat
És a róka is ott van, a ravasz
Na akkor van csak igazán tavasz!

Rügyeznek a fák, nyílnak a virágok,
Amiket már én is nagyon várok.
Meg persze a horgászok,
Nemsokára én is azzá válok.

Mindent belep a hó.
Gyûlnek a rigók.
Gyûlnek, de maradnak,
Õk menni nem akarnak.

Mert a tavasz a természet évszaka
Ekkor dalol minden kis madárka
De a növények is fontosak.
Az embernek õk oxigént adnak.

És tavasszal a lányok mit csinálnak?
A réten virágokat szakasztanak.
Meg persze még sok minden mást,
Amikrõl a fiúk nem vesznek tudomást.

Hiába zord e kegyetlen tél.
Hol minden állat fél.
Félnek, hogy nem élik túl,
Mi vár rájuk, ha újra tûz gyúl.

Tavasszal támadt fel Jézus is,
Legyõzte a halált is.
Nem más ez ünnepnek a neve
Mint a húsvét, hallottad-e.

Beköszöntött a nyár,
Amit minden diák már nagyon vár.
A virágok még nem hervadnak,
De vége van a tavasznak.
Füredi Szilárd 5.b

Nagy Bálint 5.b
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Egy gyermek nevelési tanácsai szülõknek!
1. Tegyetek meg mindent, hogy nekünk, gyermekeknek boldog gyerekkora legyen!
2. Azért nem kell annyira elkényeztetni bennünket, mert akkor
követelõzõvé válunk. A végén már hely sem lesz a lakásban a sok
feleslegesen megvett holmitól.
3. Ne óvjatok bennünket a széltõl is! A kisebb sérülések, horzsolások természetesek.
4. Ne szidjatok le mindenért! Gyerekkorotokban ti is követtetek el
hibákat.
5. Azért néha meg lehet bennünket dorgálni, mert akkor fogjuk megtanulni, mit szabad és mit nem.
6. Mutassatok példát nekünk! Ne veszekedjetek, éljetek egészségesen,
legyetek egymással is tapintatosak!
7. Foglalkozzatok sokat velünk, hogy érezzük, fontosak vagyunk nektek,
szerettek bennünket.
8. Ha kérdezünk valamit, mondjátok meg az igazat! Ha felnövünk, mi is
a ti példátokat követjük.
9. A szomorú, bántó dolgokat se hallgassátok el elõlünk. Ha gyengéden,
türelmesen mondjátok el, könnyebben fel tudjuk dolgozni a megrázkódtatást is.
10. Ha kisállatot (kiskutyát, kiscicát stb..) kérünk, csak akkor vegyétek
meg, ha valóban felelõsséggel tudjuk gondozni. Teszteljetek bennünket,
akár egy ismerõs állatának rövidebb ideig tartó gondozásával is!
Vastag Emese 4. b

Váncsa Erik 1.a

Diákjaink tollából
Az én anyukám

Kitti a kutya

Egészen biztos, hogy nincs még egy olyan jó anyuka a világon,
mint az én anyukám. Ugyanis õ tud a világon a legjobban
szeretni. Õ a legokosabb anyuka, mert mindig tudja, hogy mire
vágyok, mit érzek, mire gondolok, és még azt is tudja, hogy mi
a jó nekem! Néha megharagszom rá, hogy miért nem engedett
meg valamit, de késõbb mindig rájövök, hogy csak jót akart
nekem. Sajnálhatják a többiek, hogy nekik nem õ az anyukájuk.
Nincs testvérem, szóval csak engem áldott az Úr ezzel a jó
humorú, kedves anyukával. Szerintem nagyon jól jártam vele!

Kitti az elsõ kutyám, ezért nagyon a szívemhez nõtt. Õ
németjuhász kutya. Kitti kb. 60 cm magas. Szõre fényes, fekete,
csak a papucskái fehérek. Lába erõs, izmos, farka hosszú, lompos. Nagy termetes fején fülei szét állnak amikor ellazítja õket.
Szeme sötétbarna, mint az étcsokoládé. Sötétben meggyszínûnek tûnik. Nedves fekete orra alig látszik ki sûrû fekete
bundájából. Egészséges fogait keveset látjuk, mert nagyon
szelíd, így ritkán vicsorog. Nap közben Kitti be van zárva a
kenelbe, de maikor este kiengedjük az udvarra vidáman
futkározik. Kedvenc játszópajtása a lánya Csücsike.
Legemlékezetesebb kalandom Kittivel egy szép õszi napon
történt. Elmentünk a közeli kiserdõbe sétálni. Amikor úgy gondoltuk, hogy elfáradtak, elengedtük õket. Mikor szabadon
futkároztak a kutyák, arra lettünk figyelmesek, hogy egy
õzgidát kergettek ki az erdõbõl. Természetesen nem akarták
bántani, csak kergetõztek egy kicsit.
Az a véleményem, hogy Kitti egy értelmes, okos, szép
és meglehetõsen szelíd kutyus.
Hadházy Zsófi 4.z

Balogh Anett 4.a

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?
Meg sem várva a virág válaszát,
Megszólal a kismadár:
Ormos Leóna 1.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,
Búcsút az egész világnak.
Balogh Anett 4.a
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Ménes

Jézus

Koppan a kõ, rezzen a fû,
a paták hangja gyönyörû!
Széllel szemben vágtat a ménes,
kecsesen lebben dús sörénye,
megáll-e, ha leszáll az este?
Reszkessen mindenki,
ha útjukat állja,
mert biztosan odavész
a paták forgatagában.
Kitágult orrlyukak,
csillogó szemek,
perzselõ pusztán
mint õrült szellemek.
Ki valaha is ilyen csodát látna
megfordulna fejében,
valós-e eme vágta?
Ó, ha az egyiken én ülhetnék,
pusztán át sebesen röpülnék.
Valóság ez, vagy csak holmi
álom?
Mikor is szállhatnék
musztáng(o)ló-háton?

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

A Hold
Major Panna 3.a rajza

Jégvirág,
Holdvilág,
Nem sötét
Így a világ

Ébredezik a világ

Kék láng,
Kék virág,
Fényesek
Az éjszakák.
Éjszakai vándor,
Ki veled van bárhol,
S ha jön a nap úr, Aki nagy úr,
A Hold fénye porba hull.

Ébredezik a világ,
Elküldi az éjszakát.
Harmatcseppek ragyognak,
Ragyognak a kistavak.
Jön a nagy nap,
Fut a csillag.
Megy a sötét,
Éljen a napfény!
Balogh Anett 4.a

Balogh Anett 4.a

Vastag Emese 4.b

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

LAPOZGATÓ
Aki nem olvas, annak üres marad a feje" - Csukás István
Csukás István: Nyár a szigeten
Melyik gyerek ne szeretne egyszer szülõi felügyelet nélkül táborozásra indulni? E könyv kis hõsei pontosan ezt teszik, és hamarosan kiderül, hogy nem is
olyan könnyû dolog a felnõttek segítsége nélkül boldogulni... Ez azonban
senkit ne riasszon el! Hiszen a könyv szereplõire is rengeteg izgalmas kaland
várt. Akarsz te is a részese lenni ezeknek? Láss hozzá az olvasáshoz!
"...Tuka még egyszer végigfutotta gondolatban a tenni- és hoznivalókat, hogy
nem felejtett-e ki valamit. Bár elég sokat ábrándoztak meg álmodoztak errõl a
táborozásról, a gyengék, a félénkek is lemorzsolódtak a tervezgetés ideje alatt,
így maradtak hatan, hat jó barát. Gyûjtöttek a közös kasszába, számtalan listát
és programtervezetet készítettek, úgyhogy mindenki kívülrõl tudott már mindent, és ez az utolsó "eligazítás" is feleslegesnek tûnhet a közömbös szemlélõ
elõtt. Csakhogy a közömbös szemlélõ nem tud semmit! Nem tudja elõször is
azt például, hogy micsoda szívet-tüdõt tágító öröm volt az, amikor végre a
szülõk is beleegyeztek a tervbe. Vonakodva, az igaz, mert a szülõ azért szülõ,
hogy aggódjék a csemetéjéért. És ennél az esetnél az aggódást be kell szorozni
tizenkettõvel, és akkor még nem is számoltuk a nagymamákat és egyéb oldalági rokonokat - és ez így is akkora hatalmas aggódás, amellyel már egy közepes
szélmalmot el lehet hajtani. Ezt még annak idején Sunyók jelentette ki, nagyon pontosan érzékeltetve a szülõk ellenállását. Hogyisne, hiszen õk hatan, teljesen egyedül, minden felügyelet nélkül, felnõtt férfiak módjára, meg akartak
vívni a természettel! Ezt Bádogos mondta, amin mindenki elcsodálkozott, mert ilyen értelmes mondást Bádogostól
még nem hallottak!..."
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Csukás István: Vakáció a halott
utcában

Színezd ki a képet!

Meleg, fülledt nyár van. A lakótelep
szép és új, viszont borzasztóan unalmas. Semmi kaland, semmi izgalom.
Szerencsére néhány gyerek felfedez a
közelben egy szemmel láthatólag
lebontásra ítélt utcát. Halott ez az utca,
üresek a házak, a redõnyök leeresztve.
De nézzünk csak szét egy kicsit alaposabban: valóban kihalt és érdektelen? Nem is olyan biztos… Kiderül,
hogy ugyancsak van mi után
nyomozni. Talán még igazi halott is
akad a halott utcában!

Kézmûves Rovat
Horoszkópos kavics
A kavicsokat alaposan tisztítsuk meg. A
minták alapján alkoholos filccel rajzoljuk elõ a motívumot.
Fessük ki tetszés szerinti színûre. Ha
megszáradt, fújjuk le legalább kétszer
akrillakkal. Családtagjainkat, barátainkat
megajándékozhatjuk vele, örülni fognak
a figyelmességnek. Persze elõször derítsük ki, melyik csillagjegyben születtek.
Kálmándi Zoltánné
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Rejtvényes oldal

Kitöltõcske
Írd be a mini rejtvényháló megfelelõ sorába, oszlopába a képen látható dolgok nevét.
Ha jól dolgoztál egy név kimarad az ábrából. Melyik?
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