A Kölcsey Ferenc
Református Gyakorló Általános Iskola lapja

XIV. évfolyam 4. szám 2013. június

„ Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett!
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.
Nagy irgalmát naponként tölti ki rád:
Áldását mindenben érzed.”

A református énekeskönyv 264. dicséretének soraival
köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány nappal a 2012/2013as tanév befejezése előtt. Jubileumi évben járunk, hiszen
iskolánk a tanítóképző főiskolával együtt 20 esztendővel
ezelőtt vált reformátussá. Ünneplésünk a tanévnyitó istentiszteleten kezdődött, melyen Vad Zsigmond, a Debreceni
Református Egyházmegye esperese hirdette közöttünk
Isten igéjét. Az iskolai év folyamán minden jelentős rendezvényünkön elhangzott, hogy a jelenlegi a 20. református tanévünk. Áprilisban a „Hálaadás hete” címmel rendezvénysorozatot szerveztünk.
Az alsó és felső tagozatos ünnepi reggeli áhítatok mellett
angol-magyar nyelvű bibliaolvasásra / Húsz év – húsz
fejezet a Bibliából /, bibliai témájú bábelőadásra és nagytemplomi múzeumi kiállítás megtekintésére is sor került. A
hét elején nyílt meg az iskola református sokszínűségét
bemutató fényképkiállítás, a hét végén pedig kosárgála volt
a tornateremben, református iskolák csapatainak részvételével.
Megemlékezésünk 2013. június 13-án a Református
Nagytemplomban ünnepi istentisztelettel zárul.
Megtiszteltetés számunkra, hogy Bölcskei Gusztáv, a
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke elfogadta
meghívásunkat és igehirdetésre való felkérésünket.
A másnapi ballagással és tanévzáró ünnepéllyel véget is ér
a tanév, amely minden szempontból rendkívül sikeresnek

mondható, hiszen ismét rengeteg kiváló eredmény született. Közülük is kiemelkedik a Logo Számítástechnikai
Verseny és a Herman Ottó Természetismereti Tesztverseny
országos döntőjében elért első helyezés, az Aerobik
Diákolimpia országos döntőjében szerzett hat aranyérem,
a Református Általános Iskolák Országos Angol Nyelvi
Versenyének ragyogó mérlege: két első és egy második
helyezés, valamint a „Velünk az Isten” Országos
Bibliaismereti Versenyen a legkisebbek korcsoportjában,
csapatban elért első helyezés.
Diákjaink nagy részével újra találkozunk a nyári szünetet
követően, azonban 103 nyolcadik évfolyamos tanítványunktól el kell búcsúznunk a következő napokban.
Kedves, humoros és szeretetteljes visszaemlékezéseik –
amelyek újságunk belső oldalain olvashatók –
megerősíthetik a felnőtteket abban a hitükben, hogy jó
úton, a Szentlélek vezetése alatt járnak: a szülők helyesen
választottak gyermekeiknek iskolát, s a nevelők életre
szóló élményeket és tanítást adtak a végzős tanulóknak.
Köszönöm a szülők bizalmát, pedagógus kollégáim és a
nevelő-oktató munkát segítő munkatársak egész éves
fáradozását, valamint az eredményekről és programokról
rendszeresen tudósító iskolarádió, iskolaújság és iskolai
honlap szerkesztőinek áldozatos és lelkiismeretes
munkáját.
A gyakorlóiskola tantestülete nevében minden kedves
diákunknak és családjának kellemes nyári vakációt, jó
pihenést kívánok!
						
Ember Sándor
igazgató
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Együtt maradni mindörökké
„… én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét… ti
azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”
(János evangéliuma 14,16-17)
A kislányom néhány napig nem mehetett óvodába.
Megbetegedett. Egyik este elalvás előtt azt monda: Nagyon
hiányoznak már a barátaim! Minél előbb szeretnék velük
találkozni! Talán Te is jártál már így. Amikor valaki, akit szeretsz, nagyon hiányzik. A szüleid, a barátaid, vagy éppen a
testvéreid. Azt szeretnénk, hogy mindig mellettünk legyenek.
Mert közelségük biztonságot jelent, mert jó hozzájuk bújni,
mert jó velük játszani, vagy legféltettebb titkunkat velük megosztani. Sajnos, ez nem mindig sikerül. Vannak alkalmak,
amikor távol kerülünk egymástól hosszabb vagy rövidebb
időre.
Helmeczi Petra 1.b rajza
A fenti mondatot Jézus mondta a tanítványainak. Akkor,
amikor még együtt volt velük. Biztatta őket. Mert tudta, hogy nem lesz mindig velük. Legalábbis nem úgy, mint addig.
Elmondta nekik, hogy az Atyához megy. De éppen azért, mert szereti őket, másik Pártfogót küld nekik, aki örökké
velük lesz: az igazság Lelkét. Mennybemenetele után tíz nappal, az első pünkösd ünnepén valóra vált az ígéret. A
tanítványokra kitöltetett a Szentlélek. Kitöltetett, és ők megértették mindazt, amit Jézustól hallottak, és tették a dolgukat, mindazt, amit Jézus rájuk bízott: tanítottak és gyógyítottak Vele együtt, az Ő nevében.
Egyházunk egyik hitvallása, a Heidelbergi Káté így tanít (53. kérdés-felelet): „Mit hiszel a Szentlélekről? Hiszem
először, hogy Ő az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Másodszor, hogy Ő nekem is adatott, engem igaz hit
által Krisztusnak és minden Ő jótéteményének részesévé tesz, vígasztal és velem marad mindörökké.”
Pünkösd ünnepére készülünk. Az ünnepre, amelyen egykor Isten Lelke által átölelte tanítványait – az ünnepre, amelyen Isten Lelke ma is átöleli tanítványait. Átöleli, mert szereti őket, és velük akar maradni. Átölel minket is, mert
szeret, és velünk akar maradni. Azért, hogy meghallgasson, hogy elmondhasd neki legféltettebb titkaidat, hogy kérdéseidre választ adjon, hogy vezessen és őrizzen - azért, hogy veled maradjon mindörökké. Így legyen örömünnep számunkra a húsvét utáni ötvenedik nap! Ámen.
Szilágyi Tamás

Kedves Gyerekek!
Ez a tanév is hamar elrepült! Immár az
utolsó ezévi lapunkat tartjátok a
kezetekben. De most sem akarlak
titeket kalandos olvasmányok nélkül
hagyni! Fogadjátok szeretettel az utolsó
regény-ajánlót!
Patricia M. St. John: Egyetlen
megoldás
„Ha visszatekintek eltelt éveimre, nem
értem, miért nem kérdeztem meg már
korábban. Hiszen éreztem, hogy életemet gyermekkoromtól kezdve valami
titok veszi körül. Soha senki nem
beszélt róla, mégis bizonyosan tudta,.
hogy nem laktam mindig az eastwoodi
uradalom bejáratánál álló kertészházban. Régen valami más helyen éltem,
kék, felhőtlen ég alatt. Egy magas
termetű férfi hordott a karján, és még
jól emlékszem rá, hogy egyszer négykézlábra állt, s én a hátán lovagolhattam Később sokat töprengtem azon,
hogy talán ő volt az apám. De különös
módon sosem kérdeztem meg.
Még arra is jól emlékszem, mikor kezdtem gondolkozni ezen. Májusi délelőtt
volt, 11 óra. Első osztályba jártam
ekkor. A játszótéren ültem az iskolatársaimmal egy almafa alatt, s éppen az
uzsonnatejet ittuk. Meleg szél lenge-

dezett, hajunkba fújta a rózsaszín virágszirmokat, s az utca másik oldalán
elterülő réten csillag módra ragyogtak a
százszorszépek. Minden olyan szép
volt, míg a bankigazgató fia, Tamás,
hirtelen rám nem emelte kíváncsian kerekre nyílt szemét a csészéje fölött, és
hangosan meg nem kérdezte:
-Lucy, te miért laksz a nagymamádnál?
Miért nincs neked anyukád és apukád,
mint nekünk?”
Bevezető sorait olvashattátok egy kisregénynek, mely Lucyról, egy félárva
kislányról szól. Édesanyja belehalt a
szülésbe, édesapja pedig veszélyes dolgokba keveredett, ezért a kislányt a
nagyszülei nevelik Angliában. Az édesapa azonban 10 évi börtön után szabadul,
és találkozni szeretne a lányával.
Kapcsolatuk alakulásáról és a közben
átélt kalandokról szól ez a kisregény,
tele tanulságos mondanivalóval.
Remélem, kedvet kaptatok az elolvasásához!
Patricia M. St. John (1919-1993)
Élete jelentős részét misszionárius
nővérként töltötte Marokkóban. Szülei,
Harry és Ella St. James, szintén misszionáriusként szolgáltak Dél-Amerikában.
Patricia harmadikként született az öt
gyermekes családban, miután szülei
visszatértek Angliába. Később laktak a

svájci Alpokban is, ezekből az
emlékekből írta második könyvét, melynek címe: Nyomok a hóban.
A II. világháborúban nővérként vett
részt, majd fivérével együtt Marokkóba
költözik. Később ott egy missziós kórház
igazgatója lesz.
Legjelentősebb, gyermekeknek szánt
könyveit a missziós évek alatt írta. A
bemutatott műveken túl a következők is
az ő nevéhez fűződnek:
-A forrás
-A köpeny
-Az elveszett vitorlás
-Az ezüst út
-Hajnali meglepetés
-Négy szál gyertya
-Nyomok a hóban
-Onesimus
-Harold St. John (édesapja életrajza)
-Patricia St. John elmondja élettörténetét
Végére értünk hát a tanévnek. Remélem,
sikerült nektek kellemes pillanatokat
szereznem a könyvajánlásokkal.
Használjátok ki a szünidő minden percét,
legyetek sokat a friss levegőn, kiránduljatok, de vigyetek magtokkal mindig
valami jó könyvet kikapcsolódásul!
Kellemes nyári vakációt kívánok!
			
Szeretettel:
Kurgyisné, Zsuzsa néni
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Eredményeink

Március 25-én rendezték meg a Református Általános Iskolák Országos
Angol Nyelvi Versenyét a Ceglédi Református Általános Iskolában. Ezen az
5. évfolyamosok között az 5.b osztályos
Kálmánczhelyi Dóra 2. helyet szerzett. A
6.-osok között a 6.b osztályos Parti Bence
1. helyezést ért el. A hetedikesek közözött
pedig a 7.b osztályos Pataki Lajos lett az
első.
Március 27-én volt a Béres Ferenc népdal- és zsoltáréneklő Verseny Budapesten a Julianna Református Általános Iskolában. Ezen a 2.z osztályos Lehner Zalán
1. helyezést és arany minősítést érdemelt
ki. A 3.z osztályos Harcsa Regina arany
minősítést és 3. helyezést szerzett. A 6.z
osztályos Szepesi Emese arany minősítést
és második helyezést kapott énekléséért.
Az 1.z osztályos Kiss Borbála és a 7.z osztályos Molnárfi Melinda arany minősítést és különdíjat kapott.
Április 4-én volt a Városi és Megyei
mezeifutó diákolimpia a nagyerdőn.
Ezen a 4.b osztályos Bökönyi Adrián harmadikként ért célba. Az első korcsoportban a mi iskolánk érte el csapatban az első
helyet. Ezt a csapatot Benke Berzsián,
Csirkés Péter, Hacsi Ádám, Bökönyi
Martin, Tacsi Hunor és Vár-Patai Noel
alkotta. A második korcsoportos fiúk
csapata második helyezett lett az iskolák
közötti versenyben. Ebben a csapatban
Bökönyi Adrián, Oláh Máté, Balogh
Zoltán, Posta Máté és Major Levente
szerepelt. A második korcsoportos lányok
csapata is második helyezett lett az iskolák
versenyében. Ebben a csapatban Fitori
Regina, Rácz Vivien, Horváth Rebeka,
Nagy Márta és Parti Eszter futott. A negyedik korcsoportos fiúk csapata harmadik helyezett lett. Ebben a csapatban K.
Nagy Tamás, Oláh Marcell, Szécsi András, Nagy Dávid és Szabó Bence futott. A
negyedik korcsoportos lányok csapata pedig második helyen végzett az iskolák közötti versenyben. Ezt a csapatot Helmeczi
Gréta, Balla Barbara, Tácsik Lívia, Szabó
Anna és Katona Ágnes alkotta.
Április 4-én a Kinizsi Pál Általános iskolában városi matematika verseny volt.
Ezen a 3.d osztályos Nagy Bence hibátlan
feladatmegoldással első helyet szerzett a
maga évfolyamán, a 4.d osztályos Dóka
Gabriella pedig mindössze két pontot veszítve lett első a negyedikesek között.
Április 6-án rendezték meg a Velünk az
Isten elnevezésű Országos Bibliaismereti Versenyt Kecskeméten. Ezen iskolánk
csapata 1. helyezést ért el. A csapat tagjai:
Hamza Virág Csenge, Horváth Dorina,
Menyhárt Ágnes, Szász Eszter és Török
Adél voltak. Valamennyien 2.c osztályos
tanulók.
Április 12-én A Szent Efrém Általános
Iskolában regionális népdaléneklési
versenyt rendeztek, amin az 1-2. osztályosok egyéni éneklői között a 2.z osztályos Lehner Zalán első helyezett lett.

Április 12-én volt a Nyelvész elnevezésű anyanyelvi verseny megyei döntője,
amin a 3.d osztályos Nagy Anna Viktória
megyei hetedik helyezett lett.
Április 10-én Hajdúszoboszlón volt az
Alapműveleti Matematika verseny körzeti fordulója a Gönczy Pál Általános
Iskolában. Ezen a 4.osztályosok között
Dóka Gabriella lett az első, Szőke Csenge a negyedik, Császár Orsolya az ötödik
és Császár Zsófia a hatodik. Az ötödikesek között a körzeti verseny legjobb négy
versenyzője a mi iskolánkból került ki.
Hajkó Bálint negyedik, Kálmánchelyi
Dóra a harmadik Zemlényi Regina a
második és Gajdos Balázs az első lett. A
hatodik osztályosok Alapműveleti Matematikai versenyén Csukás Ádám a második Bedő Áron pedig a harmadik helyet
szerezte meg, a nyolcadikosoknál pedig
Füredi Szilárd lett az első és Borics Péter
a harmadik.
Az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulójában Ráday
Zsófia 2., Vastag Emese 4. helyet szerzett.
Mindketten iskolánk 7.b osztályos tanulói.
A Teleki Pál Országos Földrajz-földtan
Verseny megyei döntőjén a 7.b osztályos
Hinnah Richárd megyei negyedik helyezést ért el.
Április 15-én volt Mezőtúron a Református Iskolák Országos Úszóbajnoksága,
a IX. Széchy Tamás Emlékverseny, ahol
a mi iskolánkból induló gyerekek ismét
kiemelkedő eredményt értek el. A III.
korcsoportos lányok között az 50 méteres
hátúszásban Szolnoki Alexandra érkezett elsőként a célba. Ezen kívül harmadik
helyet szerzett 50 méteres gyorsúszásban,
mellúszásban és pillangóúszásban is. Ebben a korcsoportban a 4x50 méteres vegyes váltó harmadik helyezést szerzett.
Ennek a csapatnak Helmeczy Gréta,
Balla Barbara, Szolnoki Alexandra és
Fekete Alexandra volt a tagja. Az iskolák
közötti csapatversenyben a mi iskolánk
csapata szerezte meg a harmadik helyet.

Szolnoki Alexandra a versenyek után.
Április 16-án volt a labdarúgó diákolimpia
városi döntője, ahol iskolánk csapata harmadik helyezést ért el a III. korcsoportos fiúk
kategóriájában A csapat tagjai: Major Sámuel 4.d, Czapp Sebestyén 4.c, Bökönyi Adrián 4.b,Fehér Viktor 5.b, Szabó Zsombor
5.b, Korompay Attila 5.b, Novotni Viktor
6.c, Deczki Máté 6.c, Oláh Szabolcs 6.b,
Borbély Milán 6.b, és K.Nagy Zsombor 6.b
osztályos tanulók voltak.

A kosárlabda diákolimpián a III. korcsoportos lányok csapata városi I. helyezést
ért el. A csapat tagjai: Szabó Zita 3.c, Vastag Gabriella 4.c, Szakál Dorisz 4.c, Kiss
Bianka 5.z, Kiss Blanka 5.z, Szabó Gréta 6.c, Szilágyi Anna 6.c, Héjas Dorina
6.c, Baji Eszter 6.c, Kiss Sára 6.c, Major
Panna 6.b, Nagy Alexandra 6.b osztályos
tanulók.

A kosárlabdázó lányok csapata.
Április 26-án Miskolcon rendezték meg
a PC Kismester Országos Informatikai
Csapat Versenyt. Ezen iskolánk csapata
ötödik helyet ért el. A csapat tagjai Rédai
Attila, Szabó Bence, és Szilágyi Balázs
voltak.
Április 27-én volt a Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny központi eredményhirdetése az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, ahol megtudtuk, hogy
az 5. osztályosok között Gajdos Balázs
országos 3. helyezést ért el, Hajkó Bálint
pedig 9. lett.
Április 28-án rendezték meg az aerobic
diákolimpia országos döntőjét Budapesten. Ezen egyéniben első helyezett lett
Bökönyi Klaudia, és Szatmári Anna is
a saját kategóriájában. Sport aerobik kategóriában trióban két első helyezést is
szereztünk. Az egyik trió tagjai: Magyar
Anna, Bökönyi Klaudia és Ökrös Janka voltak, a másik aranyémes triót pedig
Molnár Tamara, Nagy Dorina és Szőke
Csenge alkotta. Basic aerobic kategóriában egy párosunk és egy csapatunk is
aranyéremmel jöhetett haza. A párosnak
a tagjai Illés Tamara, és Szatmári Anna
voltak, a csapatot pedig Bródi Bianka, Erdős Petra, Ónadi Zsófia és Tácsik Hanga
alkotta.
Május 9-én volt a Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny eredmény hirdetése Budapesten, ahol megtudtuk, hogy az 6.b osztályos Barnóth Gábor
megnyerte korcsoportja versenyét.
Május 9-én volt a Megyei Atlétikai Diákolimpia, ahol Rácz Vivien egyéni első
helyezést ért el és ezzel kijutott az országos
döntőre.
Május 10-én volt a Bolyai János Általános
iskolában a Bolyai Matematika verseny.
Ezen a 3.d osztályos Nagy Bence Botond
és a 8.b osztályos Füredi Szilárd ötödik
helyezett lett a saját évfolyamán. A 4.z
osztályos Szőke Csenge negyedikként
végzett ezen a versenyen, az 5.b osztályos
Kálmánczhelyi Dóra második helyet ért
el, a 6.b osztályba járó Csukás Ádám pe-

4
dig első helyezett lett a saját évfolyamán.
Május 10-én volt a Mazsi Matek elnevezésű egyházkerületi matematika verseny
Hajdúböszörményben. Ezen a versenyen
Csaplovics Enikő és Veréb Gergely első
helyezést ért el, Fazekas Bálint és Kálmán Borisz pedig második lett a második osztályosok közötti versenyben. Nagy
Mária és Ócsai Réka pedig nyolcadik helyet ért el.
Május 10-én Mezőtúron volt a Református Általános Iskolák Országod Atlétikai Bajnoksága. A II. korcsoportban
Rácz Vivien 1. helyezést ért el 60 méteres
síkfutásban és távolugrásban is, mindkét számban a legjobb eredményt elérve,
amiért különdíjat is kapott. Első helyezést ért el a leány svéd váltónk is. Ennek

a tagjai: Nagy Márta, Kató Csenge, Horváth Rebeka és Rácz Vivien, voltak. A
II. korcsoportos fiúk között Oláh Máté
első helyet ért el 800 méteres síkfutásban.
Ebben a korcsoportban a fiú svédváltónk
második helyet szerzett. Ezt Oláh Máté,
Oláh Márk, Major Levente és Bökönyi
Adrián alkotta. A harmadik korcsoportosok között Elek Péter a 800 méteres
síkfutás harmadik helyét szerezte meg.
A negyedik korcsoportban a lányok között harmadik helyet ért el Kiss Eszter
a magasugrásban. Ugyancsak harmadik
lett a korcsoport leány svédváltója. Ennek tagjai Tácsik Lívia, Kiss Eszter, Balla Barbara és Helmeczi Gréta voltak. A
legnagyobbak között 3. helyezést ért el
100 méteres síkfutásban Szécsi András.
Ebben a korcsoportban első helyezett lett

a fiú svédváltónk. A csapat tagjai: Szécsi
András, Szabó Bence, K.Nagy Tamás
és Oláh Marcell voltak. K.Nagy Tamás
200 méteres síkfutásban és távolugrásban
is megszerezte korcsoportja első helyét,
méghozzá mindkét számban a legjobb
eredménnyel, amiért különdíjat kapott.
Május 11-én volt az Alapműveleti Matematika verseny országos döntője Marcaliban, ahol az 5. osztályosok között Gajdos Balázs 8. helyezést ért el.
Csepreghy Krisztina, 7.b osztályos tanuló eredményes tanulói munkájáért és
kimagasló sportteljesítményéért elnyerte
a „Magyarország Jó tanulója - jó sportolója” címet.
Gratulálunk!

Ballagó nyolcadikosok
8.a Gavallérné Hajdú Mária

Adorján Brendon, Adorján Patrik, Balázs Lilla, Békési Napsugár Zsófia,
Bíró Zsolt, Blascsák Botond, Deczki Dániel, Farkas Bernadett, Farkas
Renáta, Galvácsi Erna, Guzsik Dávid József, Juhász Niké Médea, Komor
Dorottya Daniella, Major Máté, Mészáros Vivien Szidónia, Nagy Barbara,
Pál Ádám Imre, Pályi Fruzsina, Pintér Krisztián, Sásdi Panna Boglárka,
Szabó Zoltán Sándor, Tarcsi Dániel, Tőzsér Kata, Tőzsér Péter, Végvári
Nikolett, Vincze Kíra Ráchel

8.b Leskó Angéla

Andorkó Katalin Virág, Balla Barbara, Balogh Anita, Borics Péter, Füredi
Szilárd Ferenc, Guti Boglárka, Helmeczi Gréta, Imre Boglárka, K. Nagy
Tamás, Katona Ágnes Rita, Krizsán Virág, Linzenbold Anna, Máthé
Mirtill, Mártonfalvi Bence, Nagy Dávid, Nagy Márton Zsolt, Nagy Péter,
Oláh Marcell Imre, Papp Áron, Petruska Fatima, Soós Kristóf, Szabó
Bence József, Szécsi András Ferenc, Szilágyi Kata, Szűcs Bianka, Tóth
Emese Klára, Tóth-Szolnoki Éva, Urbán Ádám

8.c Emberné Balogh Emőke

Duró Zsolt Bence, Erdei Krisztina, Farkas Klaudia, Kádasi Réka, Kiss
Tamás Flórián, Kovács Flóra Ilona, Major Aletta Petra, Máthé Edit
Nikolett, Mihálykövi Sára, Mitala Máté Attila, Nagy Márton, Ötvös Bella,
Papp Dániel, Rázsó Fanni, Rédai Attila, Sándor Gergő, Szabó Anna, Szabó
Bence, Szilágyi Balázs, Takács Gréta Anita, Takács Levente, Tang Martin,
Tóth Lili, Véha Szilvia, Veréb Petra Judit

8.z Czegle Mária

Bagi Cintia, Beeri Jonatán Péter, Bellon Rebeka, Berecz Andrea, Dusa
Patrik Norbert, Gulyás Dóra Zita, Hausel Kinga Patrícia, Kecskés Petra,
Kiss Dániel Sándor, Kiss Noel Márk, Kiss Vivien, Kovács Gergely,
Kőszegi Bettina, Oláh Judit Ágnes, Papp János, Papp Márton, Papp
Mátyás, Pianovszky Noémi Diána, Rácz Fanni, Rácz Petra, Sas Nelli
Eszter, Szabó Dávid Ruben, Szabó Zita, Takár Róbert, Záhonyi Bianka
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Tánciskola közben
Március 1-jén kezdődött a nyolcadik osztályosok tánciskolája, május 17-én pedig a záró bemutatót is megnézhették az érdeklődők. Az alábbi beszélgetést még a próbák
alatt készítették az iskolarádió riporterei a nyolcadik osztályosokkal.

A 8.z osztályosokkal beszélgetünk a tánciskoláról.
Elsőször kérlek titeket, mutatkozzatok be!
- Szabó Zita vagyok.
- Én Oláh Judit vagyok a 8.z osztályból.
- Kőszegi Bettina vagyok.
- Ki a tánctanárotok?
- Kacsora Tamás, táncpedagógus.
- Mikor és hol vannak a táncpróbáitok?
- Szerdán és pénteken tartjuk őket a tornateremben.
Szerdán öt órától, pénteken fél öttől kezdődnek a próbák
és másfél óráig tartanak.
- Milyen táncokat tanultok? Miket tanultatok eddig?
Ezek nehezek, vagy könnyűek?
- Elég sokféle táncot tanultunk, köztük van a tangó, a
rumba, a szamba. Mindenféle van közöttük, még csárdás
is, amin egyébként nagyon meglepődtem. Szerintem ez az
egyik legnehezebb, legalábbis abból a szempontból, hogy
könnyen el lehet benne szédülni, mert folyamatosan
forogni kell.
- Van kedvenc táncotok?
- Az én kedvenc táncom a swing, a szamba is nagyon jó.
- Szerintem a country a legjobb, mert az a legkönnyebb.
- Nekem a bécsi keringő és a country a kedvenceim.
- Mennyire nehezek a táncok és melyik a legnehezebb?
- Szerintem minden tánc különféle nehézségeket rejt

magában, de nekem a bécsi keringő a legnehezebb.
- Én a csárdást nem szeretem, ezen kívül még a rumba
nehéz számomra. Túl sok elemből áll, túl sok mozdulatot
kell megtanulni.
- Nekem egyik sem olyan nehéz. Megtanuljuk őket és jó
lesz.
- Könnyen tanuljátok a táncokat? Mondtátok, hogy vannak kevésbé nehezek. Mennyi ideig foglakoztok egy-egy
tánccal?
- A táncokat lépésről lépésre tanuljuk. Egy órán igyekszünk átvenni az egész táncot. Legtöbbször kétszer táncoljuk el a táncokat.
- Igen legtöbbször kétszer táncolunk végig egymás után
minden táncot. Tehát kétszer megy végig a zene, közben
párokat váltogatunk.
- Nehézséget okoz az, hogy lépésekre bontva tanuljátok a
táncokat, vagy így könnyebb?
- Könnyebb.
- Így, hogy lépésekre bontva tanuljuk a táncokat, így
egészen könnyű megtanulni őket.
- Könnyebb, mert „leegyszerűsíti” nekünk lépésről lépésre
a táncokat, és így gyorsabban tanuljuk meg.
- Milyen hangulatúak a próbák?
- A táncpróbák mindig nagyon jó hangulatúak, és a tanár
úr is folyton viccelődik és párok is nagyon kedvesek
egymással.
- Én például jártam úgy, hogy teljesen negatív hangulatban
mentem táncpróbára és vidáman jöttem ki.
- Ti választottátok a párotokat, vagy beosztották őket
hozzátok?
- Úgy volt, hogy választottunk párokat, de a táncpróbán
azt mondta tanár úr, hogy vegyesen táncolunk. Tehát mindenki mindenkivel. A táncgálán és az előtte lévő főpróbán
fogunk az eredeti párunkkal táncolni.
- Miért ajánlanátok a tánciskolát a jövő évi nyolcadikosoknak is? Miért jó dolog ez?
- Én nagyon szeretem. Jó hangulata van a próbáknak, tanár
úr is folyamatosan viccelődik, ezzel is feldobva a hangulatot. Ám, ha másért nem, már azért is ajánlanám a tánciskolát, hogy megtanuljanak táncolni.
- Szerintem egy nagyon jó buli, aki kihagyja, az megbánja.
- Köszönöm a beszélgetést!
A riport elhangzott az iskolarádió április 25-ei adásában.
A riporter Kiss Dániel (8.z) volt.
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„Most búcsúzik tőle…”

-avagy nyolcadikosaink tanévzáró gondolatai„Bennem még nem tudatosult, hogy eltelt
8 év, és nemsokára mindennek vége!
Még nem gondoltam bele, hogy meg kell
válnom az osztálytól, a tanáraimtól. Már
nem fogunk templomba járni, nem lesz
több reggeli áhítat, reformhét. Már nem
tudok beugrani az alsós tanító nénikhez,
mert nem hoztam körzőt vagy vonalzót.
Ha a folyosókon sétálgatok és benézek
egy-egy terembe, akkor is megannyi
emlék tör fel bennem. És ezek szép
emlékek.”
„Furcsa, hogy már nyolcadikosok
vagyunk. Én úgy érzem, mintha tegnap
még csak kis elsős lettem volna! Az események közül a táncvizsga tetszett a
legjobban! Azért volt jó ide járni, mert itt
nem olyan emberek vannak, mint máshol,
ahol a gyerekek durvák egymással, itt a
gyerek biztonságban érezheti magát.”
„Nekem a kedvenc tanévem volt az idei.
Nagyon sajnálom, hogy itt kell hagynom
az iskolát! Hiányozni fog a sok szórakozás az osztálytársaimmal, és ami érdekes, a tanárokkal is! Mindegyik tanáromnak köszönök mindent: segítettek nekem,
biztattak, és ha kellett, néha le is szidtak.
Nagyon hálás vagyok érte minden embernek ebben az iskolában, hogy varázslatossá, viccessé, érdekessé és örömtelivé
varázsolta az egész tanévet! Hiányozni
fog mindenki! Köszönöm.”
„ Hála Istennek, nagyon jó osztálytársaim voltak. Mindenféle személyiség
megtalálható itt: a csendes, az okos, a
lüke, a cuki. Így sohasem voltak unalmasak a napjaink. Kiegészítettük, segítettük
egymást!”
„Csak most tudatosult bennem, hogy mit
is kaptunk az elmúlt évek alatt. Például
odafigyelést, szeretetet, barátokat. Persze
izgatottan várjuk az új iskolát, az új
környezetet, de nem tudnánk elképzelni a
jövőnket a mi iskolánk nélkül, hiszen
tényleg a második otthonunk volt.”
„Nagyon jó volt a tánciskola, hisz együtt
volt az egész nyolcadik évfolyam, így

Zámbori Kincső 1.b rajza
nagyon jól megismertük egymást. Máris
hiányoznak a táncpróbák, bár az elején
nem nagyon szerettem volna járni, de
már tudom, miért mondogatták a tanárok,
hogy jó lesz!”
„Amit sajnálni fogok, az a szigorúság és
rend, ami itt van.”
„Nagyon jó volt a tánciskola, amit soha
nem fogok elfelejteni! Jó volt, hogy
összehozta az egész nyolcadik évfolyamot. Nagyon sajnálom az osztályt, a
barátokat, a tanárokat és minden mást.
Ezt a kis időt ki kell élvezni, amíg van rá
lehetőség!”
„Emlékezni fogok a kedvenc tanáraimra,
akik jók voltak hozzám, és akikre
számíthattam ebben a nyolc évben.
Nagyon szépen köszönöm nekik!”
„Nagyon jó volt, hogy ebbe az iskolába
járhattam, mert ez Debrecen egyik legjobb iskolája! Nagyon sok ismerősömet
és barátomat ennek az iskolának
köszönhetően ismertem meg.”
„Amit nagyon sajnálok, az az, hogy nem

Kézdivásárhely
Két nyolcadikos diákkal, Petruska Fatimával és Oláh Marcellel
beszélgetünk, akik március 15-én Kézdivásárhelyen tartózkodtak.
- Mikor és hány órakor indultatok Kézdivásárhelyre?
- Március 13-án, szerdán reggel indultunk az iskola udvaráról.
- Hány órát utaztatok?
- Körülbelül tizenkét órát utaztunk, de Segesvárnál megálltunk
és megnéztük a várat.
- Hol voltatok elszállásolva?
- Családoknál voltunk elszállásolva. Én Imre Bogival együtt
voltam egy családnál. Nagyon kedvesek voltak. Egy tizenkettedikes lány volt a diák, aki fogadott.
- Engem egy kilencedikes fiú fogadott. Egy Poian nevű faluban
laktunk. Ott dolgoztak a szülei is. Én nagyon élveztem.
- Milyen programokon vettetek részt?

első osztály óta járok ide!”
„Nagyon sajnálom, hogy el kell ballagni!
Nagyon szép nyolc évet töltöttem itt. Sok
emlék kapcsol az iskolához, amit soha
nem felejtek el. Nem akarok elballagni,
minden emlék ide fűz!”
„Azért volt jó ide járni, mert az osztály és
a tanárok kapcsolata nagyon jó!”
„ Ez az iskola biztonságot, szeretet, tudást,
otthont nyújtott nekem nyolc éven át. Itt
forrott ki mindaz, ami leszek, itt szereztem a legjobb barátaimat. A felső tagozat
komoly, de megszerethető volt. Itt olyan
embereket ismertem meg, akiket mindig
is becsülni fogok. Megtanultam
felelősségteljesen gondolkodni és az élet
útján biztonságos lábakon állni. Ez itt az
én kis iskolám, ahol több mint ezer jó
ember is elfér. Sose feledem ezeket az
éveket. Köszönöm azt a sok szép évet
mindazoknak, akik körülöttem voltak!”
A 8. c és a 8. z osztály tanulóinak írásaiból válogattunk.
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- Az úton megálltunk Segesvárnál a Petőfi emlékműnél és a
városban is. Kézdivásárhelyen bejártuk az egész várost. Részt
vettünk a március 15-i ünnepségen is, majd ezen a napon
Kézdivásárhelyen a Vigadóban voltunk az esti megemlékezésen.
Voltunk az ezeréves határnál a gyimesi csángóknál, ahol a
Magyar Házban láttak minket vendégül. Voltunk sóbarlangban,
aminek az volt az érdekessége, hogy bent a barlangban volt egy
ortodox kápolna. Március 14-én Nyergestetőn voltunk, ahol
műsor volt és koszorúzás. Visszafele úton megálltunk Tordánál,
ahol túráztunk egy keveset, de mivel egészen jeges volt az idő,
ezért nem tudtunk felmenni a tetejére.

- Ott hogyan ünneplik a március tizenötödikét?
- Óriási ünnepség volt Kézdivásárhelyen. A környező falvakból
érkező emberek is itt ünnepelték a forradalom ünnepét. Már reggel rengeteg székely ruhás és kokárdás emberrel lehetett
találkozni az utcákon. Korán kellett kelni, és mentünk a Bod
Péter Tanítóképzőhöz, ahonnan elindult a menetünk.
Végigmentünk az egész városon. Útközben katonadalokat
énekeltünk és megálltunk egy-két helyen koszorúzni. Majd
elérkeztünk a Kossuth Lajos emlékműhöz, ahol mi, a debreceniek és a Bod Péter Tanítóképző kórusa adott egy rövid műsort.
A műsor nagyon jól sikerült, csak az volt a baj, hogy nagyon
hideg volt, és a műsor közepén elkezdett esni a hó. Eközben sok

szekeres ünneplővel is találkoztunk, akik jöttek a falvakból nagy
lovas szekerekkel. Amikor vége volt a műsornak, folytattuk a
felvonulást egészen a főtérig, ami akkor már teljesen tele volt
emberekkel. Mindent fellobogóztak magyar és székely zászlókkal. Óriási volt ez az egész ünnepség és a hangulat. Ezután
következett a huszárok és a vidékiek felvonulása. Kétszer mentek körbe a szekerekkel. A lovakkal mutatványokat csináltak,
énekeltek. Nagyon jó volt minden.
- Hogy éreztétek magatokat a családnál és mi tetszett a legjobban Kézdivásárhelyen?
- Én nagyon jól éreztem maga, főleg mert egy falusi családnál

voltam, akik ott gazdálkodtak és voltak állataik. Segítettem a
ház körül is és sok helyre elvittek. Délelőttönként a debreceniekkel voltunk kirándulni minden nap.
- Volt-e olyan nap, amikor nem az iskolával, hanem a vendéglátóitokkal mentetek kirándulni?
- Nem, ilyen nem volt. Öt napig voltunk ott, és ebből az első és
az utolsó nap csak az utazással telt. A második napon voltunk
Nyergestetőn az iskolával és a Bod Péteresekkel. 15-én volt az
ünnepség, akkor csak a főtéren voltunk. Az utolsó napon pedig
néhány székely gyerek és a Bod Péter Tanítóképző tanárai
voltak velünk. Ekkor mentünk a sóbarlangba, az ezer éves
határhoz és a csángókhoz.
- Külön a családdal esténként nem mentünk sehova, de elmentünk
a Vigadóba, ahol egy március 15-i műsort adtak elő a székely
gyerekek. Táncoltak, népdalokat énekeltek és szavaltak. A
végén együtt énekeltük el a Nemzeti dalt. Nekem ez az előadás
nagyon tetszett. Ezen kívül esténként együtt volt a család, és
otthon segítettem nekik.
- Kik kisértek el titeket?
- Sarkadi Ferenc, Salánki Ferenc tanár úr, Galambosné Boros
Jutka néni és Kiss Sára tanárnő.
- Visszamennétek Erdélybe?
- Természetesen. Már az úton visszavágytunk és tervezzük,
hogy nyáron ők is eljöjjenek ide hozzánk.
A riport elhangzott az iskolarádió március 21-i adásában. A
riporter Kőszegi Bettina (8.z) volt.
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Z- sek koncertje

- Május 14-én volt a zenetagozatosok
zárókoncertje a Bartók Teremben. Most
olyan 8. z osztályosokkal beszélgetek,
akik itt felléptek. Mutatkozzatok be!
- Szabó Zita vagyok.
- Sas Nelli vagyok.
- Milyennek ítélitek, hogyan sikerült a
koncert?
- A koncert nagyon jól sikerült, bár voltak
benne kisebb bakik. Például a „Tavaszi
dal” után, amivel felvonultunk a színpadra, tapsot kaptunk. Nem kellett volna.
Nehezen tudtuk így elindítani a „Régi
mese” című dalt.

- Volt olyan mű, aminek az előadásától
különösen tartottatok?
- A „Gaudeamus”-tól. Mert táncoltunk is
közben.
- Én a „Gergely járás”-tól, mert gyors és
kapkodni kell a levegőt.
- Melyik volt a kedvenc dalotok?
- A „Tavaszi dal”, amivel felvonultunk.
- Az „Énekelek”, amivel Etelka nénitől
búcsúztunk el.
- Milyen volt a koncert hangulata?
- A koncert hangulata nagyon jó volt.
Izgalmas volt és a végén nagyon
megható. Telt ház volt.
- Ez volt az utolsó fellépésetek a kórussal. Mit gondoltok, fogtok még hasonló
módon színpadra állni?
- Én még biztos, Mert a Kodályban fogok
tovább tanulni.
- Szoktak visszatérő diákok fellépni a
kórussal?
- Szoktak. Leginkább olyanokon, amikre
külön felkérik a kórust. Országosan és
nemzetközileg is elismert versenyeken.
- Utánaszámoltatok már, körülbelül hány

fellépésen vagytok túl az elmúlt négy
évben?
- Elég sok fellépésen szerepeltünk már.

Nagyjából ötvenen.
- Mire emlékeztek legszívesebben az
énekkarral kapcsolatban?
- Az énekkari táborokra, ami egy nagyon
jó élmény volt, és egy remek lehetőség
arra, hogy a Bartók Béla Kórusversenyen
is szerepeljünk.
- Arra, hogy az énekkart felkérték, hogy
a színházban is szerepeljen.
- És mi az, ami a legkellemetlenebb?
- A Simonyi Óbester napok, amikor
nagyjából két órát álltunk a hidegben.
- A legkellemetlenebb nekem az újramondások voltak, amikor vagy a saját
hibánkból, vagy a kisebbek felkészületlensége miatt többször újra kellett
mondani a művet.
- Elbúcsúztatok Etelka nénitől is. Hogyan
és mit köszöntetek meg neki?
- Énekeltünk neki. Az „Énekelek” című
művet, amit még hatodikban tanultunk.
Megköszöntük a négy éves fáradságos és
kitartó munkáját a kórus élén.
- Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert és
kitartást kívánok nektek!
A riport elhangzott az iskolarádió 2013.
május 16-i adásában.
A riporter Kiss Dániel (8.z) volt.

Versnapi versek
A magyar költészet napja alkalmából a diákönkormányzat versírásra ösztönzött
minden arra kedvet érzőt. Most ezek közül olvashattok néhányat.

Tengerpart

Az iskola

Ébredés

Egyszer voltam tenger mellett,
Csónakok a lábam mellett.
Rákok voltak a köveken,
Teknősök a szigeten.
A halak csak úszkáltak,
A majmok csak ugráltak,
A sirályok repültek,
Az emberek üdültek.
Ott nem voltak cápák,
Sem a harapós murénák.
Ott volt egy olyan állat,
Nem tudták milyen állat.
Azt hitték, hogy egy cápa
Pedig csak egy kisebb bálna.

Az iskola nagyon jó,
Van benne sok tanuló.
Egyik szőke, másik barna,
A harmadik a tudást akarja.

Itt van már a kikelet!
A nap a felhők közül kinevet.
Nyílik már az aranyeső,
Jó, ha hull rá langyos eső.

Mászlai Gergő 3.z

Matek óra, magyar óra,
Hittan s környezet
Tudom már a gombák nevét:
Kucsma, őzláb, pöfeteg.
Minden teremben van tábla.
Mindegyiknek jó a tanára.
Megtanították már a szorzást, osztást.
Minden gyerekben van agyforgás.
Szeretem az iskolát,
Mert van benne sok jó barát.
Minden nagycsoportost ide várunk.
Az ajtóban tárt karokkal állunk.
Vincze Rebeka 3.c

A madarak is csiripelnek,
Örülnek a kikeletnek.
A szellő lágyan simogat,
Tavasztáncra hívogat.
Frissen szalad a kis patak,
Vígan fickándoznak a halak.
Mielőtt eljön a nyár,
Ébred az egész határ.
Kiss Gréta Borbála 3.c

9
Karate verseny Ikrényben

2013. április 20-án került megrendezésre a Győr melletti
Ikrényben a XI. Shinju-kai nemzetközi Kyokushin Karate küzdő
verseny. A versenyen körülbelül 200 versenyző vett részt.
Debrecent a mi dojo-nk, a Kyosumi dojo képviselte 4
versenyzővel. A versenyre való nevezést csak a verseny napján
10 óráig lehetett megtenni, így csapatunk a hajnali órákban
indult el Debrecenből. A mérlegelés, a sportorvosi igazolás és a
budo pass ellenőrzése után kezdődhetett el a verseny. A kategóriák kihirdetése után 5 küzdőtéren folytak párhuzamosan a
küzdelmek. Az én kategóriámban az első körben egyenes kieséssel folytak küzdelmek, utána pedig már mindenki küzdött
mindenkivel. A kitartó és alapos felkészülés azonban meghozta
az eredményét, hiszen a dobogó legmagasabb fokára állhattam
fel, magasabb öves karatékákat is legyőzve. Természetesen
azonban ez nem csak a saját érdemem, hiszen mesterem Sensei
Badar Attila még a verseny előtti utolsó percekben is hasznos
tanácsokkal segített, ahogyan 5 éve mindig minden edzésen,
mióta karatézom. Nagyon sokat tanulhatok tőle, nekem ő a példaképem. 33 éve karatézik, és járja a budó útját. Ha valakire,akkor
rá igaz Lev Tolsztoj mondata: ”Egyszerűség,jóság,igazság-ezek
mind nélkülözhetetlenek az ember nagyságához”. Hiszen a
karate nem sport, hanem harcművészet és nem csak egy küzdésforma, hanem egy életszemlélet is.
A KARATÉRÓL
A Kyokushin karate a legkeményebb karate minden ágazat
közül (a Kyokushin jelentése: a végső igazság keresők társasága
vagy találkozás a végső igazsággal). A Budo (harciművészetek)
útját járva rengeteg dologra tanít meg. Néhány közülük: alázat,
tisztelet, segítőkészség. A stílusalapítónk (Sosai Masutatsu
Oyama) egy edzőtermi esküt is írt, amit nekünk -karatésoknakmeg kell tanulnunk kívülről magyarul és japánul is. Sosai
Masutatsu Oyama borzasztóan erős volt. Át tudta ugrani a saját
magasságát, 12 másodperc alatt futott száz métert, 2 ujjon tudott
fekvőtámaszt nyomni, 200 kilogrammot tudott kinyomni fekve.
Még bikák ellen is harcolt -természetesen puszta kézzel, hisz a
karate szó is puszta kezet jelent- és kézélének egyetlen csapásával
törte le a bikák szarvát. Miután Japánban már minden mestert
legyőzött, felment a Kyosumi hegyre és ott önmagában edzett és
fejlesztette ki a karatét. 18 hónapon át fejlesztette magányosan

Berki Lóránt karate ruhában.
technikáit, napi 16 órát edzett, és így hozta létre a világ legkeményebb karate stílusát.
Néhány mondat a stílusalapítótól:
”A harci művészetek udvariassággal kezdődnek, és udvariassággal végződnek. Ezért mindig udvariasak.”
„A harci művészetek útja olyan, mintha egy meredek sziklafalra
másznánk fel, de ha erre tettük fel életünket, pihenő nélkül
tegyük ezt.”
„A harci művészetek útja 1000 nap tanulással kezdődik és
10.000 nap tanulás után teljesedik ki.”
„Ne feledjük el, hogy a harci művészetekben bő termést csak a
hit és az elmélyedés segítségével arathatunk le.”
Keményen edzünk és közben megtanuljuk az önfegyelmet, a
tiszteletet és a kitartást. Ha többet szeretnél tudni, vagy szeretnél
edzésekre járni, látogass a honlapunkra: www.karatekyokushin.
hu vagy keress meg engem!
Ha kedvet kaptál várunk téged is az edzéseinken: hétfőn-szerdán
és pénteken (pénteken nem kötelező járni a kezdőknek) 5 órától
a Fazekas Mihály Általános Iskolában!
Gyere és próbáld ki te is!
Berki Lóránt 5.b osztály

Kedves Érdeklődők!
re azzal a céllal, hogy könyvtárával,
DVD gyűjteményével és kulturális
programjaival biztosítsa az Amerikai
Egyesült Államokkal kapcsolatos
információk hozzáférhetőségét.
Most a Kuckóban éppen egy
környezetvédelmi kiállítás tekinthető
meg, mely szervesen kapcsolódik
ahhoz a természetvédelmi projekthez,
melyen már november óta dolgozik
az osztályunk 4-5 fős csoportokban.
Néhány nappal ezelőtt osztályfőnökünk,
Bartha Ila néni meglepett minket egy
számunkra nagyon különleges ajándékkal. Elvitt bennünket az Amerikai
Kuckóba, melynek a Kossuth utcai
Debreceni Művelődési Központ ad helyet. Ezt a kulturális és információs
irodát, mely 2006. óta működik, az
Amerikai Nagykövetség, Debrecen
város önkormányzata és a Debreceni
Egyetem közös elhatározása hívta élet-

Miután megtekintettük a kiállítást,
feladatokat adott, illetve játékokat
szervezett nekünk egy szakértő.
A csoportom és én állatvédelemmel
kapcsolatos kézműves foglalkozást
választottunk, melynek keretében egy
teknősbékát készítettünk PET
palackok felhasználásával.
Nagyon jól éreztük magunkat, mindenkinek ajánlom.
Fekésházy Eszter 4.c
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Bencemondások
AVAGY: HUMOR AZ ISKOLÁBAN
A 6. z osztályos Bolla Bence József és segítőtársa (ő
nevet a vicceken) Bedő Gábor Áron mondásaiból
szedtünk nektek egy csokrot. Íme:
A hazug embert hamarabb utolérik, ha sánta.
A sánta kutya lassabb, mint az egészséges.
Néha szomorú az ember…de néha…nem.
Minden szemnek maga felé fordul a pupillája.
Minden jó, ha nekem jó.
A kutya ugat, a karaván nem.
Ki tudja, mit hoz a honlap!
Felszáll a fehér üst.
Kicsi a bors, de vannak barátai!
Az egyik 19, a másik vermet ás.
Járt út helyett a járatlanon eltévedsz.
A bőség szamara.
Túllőtt a céltáblán.
Jobb adni, ha előtte kapsz!
Az okos enged, a szamár pedig hanyatt esik.
Egy fecske nem csinál 100 bolondot.
Reméljük jól mulattatok! A következő számban
folytatjuk!

Tóth Milán 3.c rajza

Tornyok mikrohullámú sütőben
Hozzávalók:
14 dkg liszt
1/2 evőkanálnyi sütőpor
7 dkg vaj
6 dkg finom barna kristálycukor
1 tojás
1 üvegnyi feketeribiszke dzsem
1 1/2 evőkanálnyi tej
tubusból kinyomható tejszínhab
Szükséges eszközök:
6 db papírpohár (Csak papír pohár a
megfelelő.)
fakanál
nagy tányér
nagy tál
nagy fémkanál
kés
1 lépés:
A feldarabolt vajat morzsold el a liszttel és a sütőporral! Keverd hozzá a
cukrot

2. lépés
Verd fel a tojást és keverd hozzá a
tejet és a feketeribiszke-dzsem felét!

5. lépés
Tedd be őket mikrohullámú sütőbe!
Erős fokozaton kb. 4 percig süsd, s
közben egyszer fordítsd meg! Egy
percig hagyd pihenni!
6. lépés
Borítsd ki a tornyokat, és díszítsd
őket tejszínhabbal!

3. lépés
Tegyél mindegyik papírpohár aljára
egy fél evőkanálnyi dzsemet!
4. lépés
A lisztes keverékkel töltsd félig mindegyik poharat.
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Kicsinyeknek

Színezd ki a képet!

Rejtvényes
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