A Kölcsey Ferenc
Református Gyakorló Általános Iskola lapja

XVI. évfolyam 1. szám 2014. Október

„Törekedj az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal eredményes munkavégzésünket.
A szép környezet
együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.”
megóvása viszont a jövőben is közös feladatunk!
/ 2 Tim2, 22 /

Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit 2014
októberében. Örömmel számolok be arról, hogy a nyár folyamán befejeződött a közel egy évig tartó építkezés.
Iskolánk belső udvara teljesen átalakult, az első udvarra
lépcsőház épült, a tornaterem felső szinttel bővült, s a
korábban egyemeletes épületszárny az emeletráépítésnek
köszönhetően minden részében megfiatalodott. Időközben
új szomszédaink, a Debreceni Református Kollégium
Általános Iskolája és a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziuma is elfoglalták helyüket a volt tanítóképző
főiskola épületében. Nevelő-oktató munkájuk folytatásához
ezúton is sok sikert kívánunk!

Az előttünk álló tanév sok tekintetben könnyebbnek
ígérkezik, mint az előző. Az említett változások miatt
azonban új rendet kellett kialakítanunk a három intézmény
által közösen használt területeken. Tantestületünk eddig is
számtalanszor bizonyította, hogy képes megtalálni az
észszerű és gyermekbarát megoldásokat. Nyilvánvalóan
ezúttal sem lesz másképp, s az 1111 diák számára ugyanolyan színvonalon biztosítjuk a nevelést és az oktatást, mint
tettük azt a mögöttünk lévő években, évtizedekben.
Legfrissebb lapszámunk megjelenésekor már mögöttünk
van több nagyszabású esemény, melyekről honlapunkon is
olvashatók és láthatók tudósítások. Szinte nem múlt el hét
intézményünkben megemlékezések, kiállítások, diákönkormányzati rendezvények nélkül.
Iskolánk történetének kiemelkedő pillanata volt az a
szeptemberi délután, amelyen iskolánkba látogatott Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke.
Az első negyedévet a Református Iskolák XVIII. Országos
Tanulmányi Versenyével zárjuk 2014. október 22-én.

A nyári szünetben a főépületben is folytak munkálatok.
Több tanteremben festésre, valamint új PVC-borítás elhelyezésére került sor. A bolhapiac bevételét felhasználva
minden szinten elhelyeztünk 2-2 darab rozsdamentes ivókutat. A harmadik emeleti leány és fiú mosdókat teljes
körűen felújítottuk, és 307-es számmal új tantermet alakítottunk ki Az acélkeretes ajtók eltávolításával tágasabbá
tettük a második és a harmadik emeleti folyosókat. Tanulóinknak és tanárainknak jókedvű és eredményes
Könyvtárunk olvasótermének külsejét alaposan megváltoz- munkát, közös élményeket, a kedves szülőknek pedig sok
tattuk, technikai felszereltségét pedig jelentős mértékben örömteli pillanatot kívánok az egész tanévre.
korszerűsítettük.
					 Ember Sándor
A rendezett körülmények minden bizonnyal segíteni fogják
igazgató
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A ládikó
Valaki nemrég arról panaszkodott, hogy nem tud megbocsátani egy régi ismerősének, aki csúnyán megbántotta. A
barátságuk megromlott. Már semmi sem olyan, mint régen.
Persze ez így nem jó, sokkal jobb lenne megbeszélni a
problémát, de hát büszkeség is van a világon. Nem tudok
megbocsátani, igazam van, haragszom rá!
A bibliai Jónás Istennel szemben fogalmazott meg valami
hasonlót, amikor így kiáltott fel: Haragszom mindhalálig!
Megbántva és becsapva érezte magát, és nem tudott megbocsátani, még Istennek sem.
Hányszor járunk így mi is! Mindannyian küzdünk valami
hasonlóval, hiszen naponta bántunk meg másokat és bántanak meg minket. Van, aki könnyen, és van, aki nehezebDonka Ákos 2.a. rajza
ben lép túl ezen, és van, aki egy életen át cipeli magával a
sértődöttség terhét, még akkor is, ha kényelmetlen és nehéz. Pedig le is lehetne tenni…
Egyszer egy tanár furcsa feladatot adott a diákjainak. Mindenki szerezzen be egy kis ládát, és abba egy héten keresztül minden
nap tegyen bele egy barackot akkor, ha valaki megbántotta, és ő nem tudott megbocsátani. A ládát mindenhová vigye magával:
haza és az iskolába is. A diákok az elején élvezték a dolgot, ám ahogy teltek a napok, és egyre több barack gyűlt össze a
ládában, kezdett a helyzet kényelmetlenné válni. A ládikó egyre nehezebb lett, a barackok pedig megromlottak, elkezdtek szétfolyni, és büdösek lettek.
Egy hét elteltével mindannyian megértették, amiről a tanáruk beszélt. A barackok növekvő száma és súlya, a magunkban hordozott, másokkal szembeni haragot és indulatot jelenti. Azt hisszük, hogy óriási kegyelmet gyakorlunk akkor, amikor másoknak
megbocsátunk, valójában azonban önmagunkkal teszünk jót.
Az Úr Jézustól tanult imádságban, amit talán naponta elmondunk, így imádkozunk: bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Október a reformáció hónapja. A megújulásé, a visszaformálódásé. Amikor arra emlékezünk, hogy reformátor eleink felismerték, hogy a fölösleges terhektől meg kell szabadulnunk, és ami arra emlékeztet minket, hogy mássá kellene lennünk.
A te ládikódban vajon hány barack van, és mit akarsz azokkal tenni?

Szilágyi Tamás

Kedves Gyerekek!
Már az október is bekopogott az ajtónkon, jelezve: igazán
megérkezett az ősz. Sárgulnak a falevelek, minden az idő múlását
jelzi. A sok-sok tanulás mellett azonban hátha jut idő egy kis
kikapcsolódásra a Lajtorjával! Ebben a tanévben 4 könyvet
szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Íme, egy kis ízelítő az
elsőből!
Halálos csapda
Daudi megköszörülte a torkát.			
- Csak azokat fogja meg a halálos csapda, akik a majombölcsességet nagyra értékelik.
Hallgatói bólintottak. M’gogo mindkét fülét hegyezte. Nagyon
figyelt. Daudi tovább folytatta elbeszélését.
- Perembi, a vadász csapdát állított fel. Ez a csapda csak egy
olajoskanna volt, amelyre felül egy kerek lyukat vágott. Először
jó alaposan megtöltötte homokkal és kaviccsal, azután egy réteg
földimogyorót szórt rá. A kannát az erdőben egy buyufa alá állította, utána nyugodtan elment, távolabb leült az árnyékban és
figyelt.
Hamarosan megjelent Nyaninak, a majomnak nagyszámú rokonsága. A földimogyoró illata csiklandozta orrukat. Egymással

fecsegve közeledtek, és Totó, az egyik, odament a kannához
és közelebbről szemügyre vette. (…) Ó, micsoda pompás
illat! Majomesze azt tanácsolta: „Dugd kezedet a lyukba, és
a mogyoró a tied!” Totó hallgatott erre a tanácsra és aszerint
cselekedett. Körülnézett és azután villámgyorsan dugta be
kezét a kis lyukon és annyi mogyorót markolt össze, amenynyit csak tudott.
Gyorsan ki akarta rántani a kezét, de a lyuk pereme fájdalmasan belevágott a csuklójába. Mogyoróval telt ökle nem fért át
a nyíláson. Totó hangosan sivalkodott és törzsének tagjai vele
együtt torkuk szakadtából kiabáltak és visítottak. Különféle
majomtanácsokkal látták el őt. Totó minden erejével küszködött, hogy kiszabadítsa öklét, de hiába volt minden fáradozása, semmire sem jutott. Perembi, a vadász nagyon jól
kiszámította, mekkorára vágja a lyukat.
Tviga, a zsiráf fürkészve nézett egy nagy tövisbokron keresztül.
- Ereszd el a mogyorót, Totó, és rögtön kiszabadul a kezed
– tanácsolta barátságosan. De Nyani törzsében nem szokás
elereszteni a földimogyorót, amit egyszer megkaparinthattak.
Tviga újból figyelmeztette:
- A mogyoró fogott meg. Ereszd el és szabad vagy!
Az árnyékban a vadász csendesen mosolygott magában.
Felemelte rostból készült zsákját, megragadta bütykös botját,
és lassan elindult a majom felé. …..
A történet itt még nem ér véget! Vajon mi lesz Totóval? Mit
ért meg Daudi történeteiből M’gogo, a tanganyikai fiú?
Mindezekre a kérdésekre és még másokra is választ kaphattok Paul White: A buyufa alatt c. könyvéből! Ha kedvet kaptatok az olvasásához, ne habozzatok!
Kellemes kikapcsolódást és feltöltődést kívánok mindnyájatoknak!

Szilágyi Dorba 2.b rajza

Kurgyisné, Zsuzsa néni
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Új tanáraink

Nagyné Vass Ágnes
vagyok, Ági néni. A
Nyíregyházi Főiskolán
végeztem biológia- háztartásökonómia-életvitel szakos
tanárként.
Szeptembertől
pedagógiai asszisztensként
tevékenykedem az iskolában. Van egy kisfiam,
Benjámin aki már negyedik osztályos tanuló.
Szabadidőmben nagyon
szeretek olvasni, filmet
nézni, és nagyokat kirándulni a családommal

Nagy Mariann vagyok.
Ifjúságsegítőként végeztem itt a Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző
Főiskolán, majd Hajdúböszörményben
folytattam tanulmányaimat
óvodapedagógus szakon.
Jelenleg az iskolában pedagógiai asszisztensként
dolgozom idei év szeptemberétől.
Szabadidőmben
versenyszerűen kézilabdázom, emellett szeretek
sétálni, kirándulni. Az
időm nagy részét próbálom a szeretteim körében eltölteni.

Eredményeink

2014. augusztus 28-31. között Horvátország adott otthont a Mazsorett
Európa- és Világbajnokságnak, ahol
iskolánk tanulója, Tóth Anna kimagaslóan szerepelt. A Porec városában
megrendezett kontinensviadalon ös�szesen két kontinens, 16 ország, 163
csoportja mérette meg magát.
Anna kategóriájában, a junior botos
szólisták között összesen 34 induló
versengett az érmekért, iskolánk utolsó éves tanulója mindkét kategóriá-

Szabó Katalinnak hívnak, az 1.a osztályos
gyerekek napközis tanító
nénije vagyok.
Több mint 10 évvel ezelőtt kezdtem tanítani
egy általános iskolában,
ahol egyaránt voltam
osztályfőnök és napközis
tanító is. Két gyermekem
született, akikkel 5 évet
töltöttem otthon: Lilla
lányom 5 éves, óvodás.
Kisfiam, Balázs 2 éves,
bőlcsödébe jár. Szabadidőmben szeretek úszni
és családommal kirándulni, túrázgatni.

Torda Nóra vagyok. A
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán végeztem rajz
tanító szakon. Az iskolában pedagógiai as�szisztensként dolgozom.
Szabadidőmben szeretek
rajzolni, olvasni és biciklizni. Mindenkinek kívánok kellemes, mosolygós
tanévet!

Mezei Barna vagyok,
történelem szakos tanár.
Az idei tanévtől a felső tagozatban tanítom
hazánk és a világ történelmét. Külön öröm
számomra, hogy egyházi iskolában taníthatok.
Úgy tartják, aki a múltat
megismeri, jobban érti a
jelent. Tanári munkámmal a tanórákon a múlt
megismertetésére törekszem, és hiszem, hogy ez
hasznotokra válik majd a
mindennapi életben.

Szeptember13-án Szegeden egy nagyszabású nemzetközi és 2014.09.20-án
Egerben egy országos judo rangsorversenyt rendeztek. Mindkét versenyen igen erős mezőny indult, ahol
Halász Árpádnak (6.b) a 49 kg-os
Zákány Dorka 4.z osztályos tanuló súlycsoportban „Diák A korosztály”részt vett a „Debreceni Nagyerdő nap- ban sikerült a 2. helyet megszereznie.
ja fotó és rajzpályázaton”, ahol harmadik helyezést ért el.
ban elhozta az első helyet, így a májusi magyar bajnoki aranyérme mellé
begyűjtötte az Európa Bajnokság valamint a Világbajnokság legfényesebb
medálját is.

Zákány Dorka 4.z

Halász Árpád
a dobogó második fokán.
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Az új elsösök
1.a Osztályfőnök: Szabó Marianna
Antal János Csaba, Aranyos Tamás Dávid, Bardi Bojta
Balázs, Bulik Csanád, Fárbás Emma, Fodor Fanni, Horváth Ákos, Jenei Zsófia Jázmin, Kala Vince, Kiss Nikolett,
Kiss Orsolya, Kovács Kinga, Kristóf Áron, Kun Ágota,
Laboda Kristóf, Magi Bianka, Magi Zsolt, Molnár Máté,
Nagy Ágnes (2007.09.07.), Papp Sára, Péntek Éva Angelika, Pogácsás Norbert, Pokoraczki Álmos, Sándor Csanád Emil, Szécsi Dávid, Szilágyi Anna Zsófia, Tamás Flóra Szófia, Tóth Bendegúz István, Tóth Irén Dorottya, Vida
Viktória, Vizer György

1.b Osztályfőnök: Szalay Mária
Ács Alíz, Ács Dóra, Antal Vince Szabolcs, Balajti Blanka,
Berkes Dorottya, Czérna Borbála Panna, Erdey János Kende, Gyuricsku Márton, Hunyadi Panna Rebeka, KapusiRentka Olivér, Katona Hanna Gerda, Király Fruzsina Tímea, Kiss Zsófia, Kováts Kristóf Kálmán, Lénárt Dávid,
Ludányi Anna, Magyar Kinga, Martinovics Péter, Nagy
Ágnes (2008.02.06.), Nótin Barnabás, Orbán Sára, Ortutay
Boglárka, Papp Péter Levente, Surányi Bence Szabolcs,
Szabó Annamária, Szalóki Mihály, Szatmári Abigél, Sztojka Eszter Mária, Tóth Bence, Tóth Martin, Tóth Sára Csilla,
Virág Ágnes Gabriella

1.c Osztályfőnök: Kiss Sára
Achim Patrik, Bende Borbála, Bökönyi Szabolcs, Csabai
Péter Pál, Csorba Bulcsú Levente, Egresi László, Fedora
Sára, Fekete Jázmin Katalin, Gáspár Adél Emma, György
József, Illés Réka Katalin, Juszku Abigél, Kányási Nikolett, Kiss Bertalan Piusz, Kollár Nóra, Kuti Balázs János,
Mitala Bence, Moldvai Lotti, Molnár Milán, Molnár Tamás Sándor, Nagy Enzo Vince, Orha Lara Judit, Orosz
Zsófia, Papp Georgina, Pálffy Tibor, Sós Dániel, Szabó
Luca, Takács-Sárkány Zalán, Varga Dóra, Zudor Zsófia,
Zsula Gergő, Zsupos Máté

1.d Osztályfőnök: Csorbáné Major Enikő
Almási Panna, Ashenafi Hanna, Balogh Panna, Balogh
Tímea Petra, Borbély Dénes Attila, Csaplovics Levente,
Csernyánszki Balázs, Csorba Anna, Dorogi Mira Eszter,
Dvorák Balázs, Gulyás Ákos Botond, Hajdu Csongor Bertalan, Hegedűs Dalma, Jánosy Bálint, Karsai Tamás, Kincses
Boldizsár, Kiss Ákos, Kocsis Tamás Attila, Kovács Laura,
Kutasi Gergő, Laboda Ágnes, Lipóczi Benedek, Mundrák
Barnabás, Oláh Rebeka, Petruska Zsombor Áron, Pók Petra
Tajti Balázs József, Török András, Ujj Zsolt, Vári-Nagy
Nóra, Veréb Teodóra, Vígvári Nikolett Julianna

1.z Osztályfőnök: Feszner Mónika
Bacsur Zoltán István, Balkus Máté, Báthori Eszter Katalin, Daika Jázmin, Dávid Dorka, Garai Soma Barnabás,
Gém Csenge, Gém Zsófia, Gulyás Csenge Lili, Harcsa Liliána, Harmati Laura, Hofgárt Nóra Melinda, Kovács Diána, Küzmös Molli, Lakatos Gréta, Magos Lilian, Magura
Sára, Magyar Sára, Moldvay Gergely, Nagy Nelli Boglárka, Pető Veronika Mézi, Rácz Attila Benjámin, RogovitsFehér Ádám, Sári Loretta, Simon Ignác, Szabó Boglárka,
Szabó Eszter, Szincsák Borbála Ilona, Todonai Zsuzsanna
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Hittantábor Beregdarócon
Júliusban ismét Beregdarócra utazhattunk, hittantáborba,
tanáraink Kurgyisné Nagy Mária Zsuzsanna, Szászné
Soproni Hajnalka és Szilágyi Tamás vezetésével.
Reggelenként közös énekléssel kezdtük a napot, amit a
korosztályonkénti csoportos foglalkozás követett, majd
este áhítattal zártuk. A nap többi részét csoportversenyekkel, szervezett programokkal és szabadfoglalkozással
töltöttük.
A csapatok beosztása már az első napon megtörtént, és
kezdetét vette az izgalmas verseny. Volt éjszakai csillag-és
csokoládékereső verseny, számháború és összemérhettük
úszótudományunkat is. A nagy melegben jólesett a mindennapi fürdőzés a Hétcsillag Konferenciaközpont
uszodájában. Ki lehetett próbálni a beregdaróci vászonvirág készítését, ehettünk csavart fánkot, és lovas szekerekkel meglátogattunk egy közeli tanyát, ahol az állatsimogatás mellett régi harckocsit, repülőgépet és luxusautókat, például Rolls-Royce-t is láthattunk.
Az utolsó napon játékos számonkérés volt mindarról, amivel a hét folyamán a bibliai foglalkozásokon megismerkedtünk. A kedvenc programunk az utolsó estén megtartott szalonnasütés és „KI-MIT-TUD?” volt. A heti programok izgalmasak, a társaság jó volt, így mindenkinek
csak ajánlani tudjuk a táborban való részvételt!
Antal Bálint és Szörényi Máté 8.c

Vízitábor Szarvason
Június 19 és 24. között a szarvasi vízi táborban voltunk. Sokan még csak most először, de néhányan már másodjáraharmadjára voltak résztvevői.
Az egyhetes, gyönyörű napsütéses időben lezajlott táborban délelőttönként megtanultuk, hogyan kell kenuzni és kajakozni, aki igazán ügyes volt a mihamarabb igyekezett kipróbálni magát az egyes és kettes kajakokban is. Délutánonként
pedig sokat fürödtünk, ugráltunk a Kőrösben. Nagyon jól éreztük magunkat.
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A nyár legnagyobb élményei
Két este a jazz társaságában
A nemrég felújított Nagyerdei Szabadtéri
Színpadon rendezték meg a 43. Debreceni
Jazz Napokat. A rendezvényt 1972-ben
alapították, s évek óta sok zenebarátnak
okoznak örömöt az ott megtartott koncertek.
Az idén sem volt ez másképp. A fő szenzáció a világhírű szaxofonos Joe Lovano
volt. Az amerikai származású, Grammydíjas szaxofonművész második alkalommal koncertezett Magyarországon.
A kiváló művész a Budapesti Jazz
Orchestra társaságában lépett színpadra. A
szaxofonművész koncertje előtt az együttes előadta Zakar Zoltán „Az erdő titkai”
című szerzeményét, ami ősbemutató volt,
vagyis most hangzott el először közönség
előtt.
Ez volt az első koncert, amit apukámmal
meghallgattunk, és annyira tetszett, hogy
alig vártam a másnapot! A program második estéjén aztán vörösre tapsoltam a
tenyerem, mivelhogy az estét és egyben a
Jazz Napokat is a 30 éves Debreceni
Dixieland Jazz Band zárta.
A sok tapsnak az oka többek között az
volt, hogy az apukámat is a színpadon
láthattam, mint trombitást és énekest. A
zenekar remek műsorral lépett színpadra,
többek között elhangzott a legendás
amerikai trombitás Louis Armstrong szerzeménye a What a wonderful world című
dal, melyet édesapám énekelt, igazán fergeteges sikert aratva. A dalt ismerheted
például a „Jó reggelt Vietnám!” című
filmből is.
Ez a két este a jazz társaságában, kiemelkedik a nyári élményeim közül, és úgy gondolom, örökre szép emlék marad. Ha
teheted jövőre te is látogass el a 44.
Debreceni Jazz Napokra, hidd el rendkívüli élményben lesz részed!

Siófokon nyaraltunk, amikor megláttam
néhány „profit”, akik, mint a szél száguldtak egyetlen deszkán állva a vízen, miközben vontatták őket. Úgy képzeld el, mintha a vízisíelés összekeveredett volna a
hódeszkázással!
Szóval könyörögni kezdtem anyukámnak,
hogy hadd próbáljam ki én is ezt a csuda
sportot, remek mókának tűnt! Anyukám
engedett a kérésemnek, csak akkor bizonytalanodott el, mikor meglátta a közel
kétméteres kigyúrt férfiakat, ahogy hatalmasakat esnek a deszkáról. Ekkor igazán
megijedt, de már megígérte, hát állta a
szavát.
Háromszor próbáltam elindulni, negyedszerre sikerült, ráadásul az első kanyart is
be tudtam venni, ettől olyan boldog
lettem, hogy azonnal elestem! Amikor
visszaértem, mégis mindenki gratulált, az
ismeretlenek is, és azt mondták, hogy ez
nagyon jó eredmény. Innen már nem volt
megállás, a következő körben teljesítettem
a pályát!
Minden napom wakeboardozással telt,
persze még rengeteg gyakorlás, és a technika csiszolgatása volt hátra, de a vízen
suhanás élménye minden fáradságot
megért! Igaz, mikor egyszer fejjel előre
csapódtam be a vízbe, és úgy megütöttem
magam, hogy csak nehezen sikerült kiúszni a partra, apa nem nézhette tovább, és
kaptam egy sisakot, úgy talán biztonságosabb lesz a dolog…
Most már szinte soha nem esek el, és

Kovács Marietta 6. c
WAKEBOARD
A nyár legnagyobb élményéről írjak? Nos,
a fent említett sportággal való ismerkedés
igen „ütős” élmény volt. Konkrétan: a
wakeboard visszavág!

nagyon élvezem az egészet, csak hát
olyan messze még a következő nyár….
Fekésházy Eszter 6. c

A cserkészet jó mulatság
Nyáron tíz napos cserkésztáborban voltunk Kavicsváltón. Kavicsváltó a
Zempléni-hegységben van, Pálháza és
Kishuta közt, nem messze Kőkaputól.
A táborhelyet már megközelíteni sem volt
könnyű: Sátoraljaújhelytől busszal mentünk Pálházára, Pálházától kisvasúttal
Kőkapuig, onnan gyalog a táborhelyre.
A sátrakat magunknak kellett felverni, azt
hittük, nagyon szerencsések vagyunk,
mert a sátorállítás után 5 perccel kezdett
el esni az eső…. Csak mikor a rákövetkező
5 napon át szünet nélkül esett, akkor kezdtünk el kételkedni a szerencsénkben.
Sok gyerek sátra beázott, mi szerencsére
megúsztuk ezt az „örömöt”. Reggel hétkor volt az ébresztő, majd reggeli torna és
sátorszemle, csak ezután következett a
reggeli. A délelőtt őrsi foglalkozásokkal
és izgalmas programokkal telt.
A tábor kerettörténete a vadnyugat volt,
minden feladat, játék, próba e körül forgott. A játékok ebéd után is folytatódtak.
Vacsora után minden este tábortüzet raktunk, mindig más-más őrs gyűjtötte a fát,
és gyújtotta meg a tüzet, ami a vizes
táborhelyen nem volt egyszerű feladat!
Egyik este aztán kiadták a jelszót: be kellett mennünk az éjszakai „meseerdőbe”,
ahol számtalan megpróbáltatás várt ránk,
például ki kellett szabadítanunk Robin
Hoodot, teljes sötétségben, mindössze
néhány mécses fényénél. Néhányunk a
nagy igyekezetben és a csaknem teljes
sötétben a patakban kötött ki.
A napok röpültek, gyönyörű tájakon
túráztunk, sokat játszottunk, izgultunk,
nevettünk. Az utolsó napon lebontottuk a
tábort és hazaindultunk. Már a hazafelé
vezető úton elkezdett hiányozni a nomád
élet!
Magura Áron és Verba Máté 6. c

Biciklitúra
2014. 09. 27 – én volt a 43. Főnix Cserkészcsapat évkezdő biciklitúrája. A kiindulópont a (Kistemplom melletti) Révész
tér volt, a végcél pedig a közkedvelt Vekeri tó. A két pont közötti távolság 12,5 km, amit körülbelül egy óra alatt tettünk
meg.
Az útvonal a következő volt: Révész tér – Kossuth utca – Burgundia utca – Sumen utca – Debreceni Erőmű – Mikepércsi
út – Hosszúpályi út – Vekeri tó. Visszafelé szintén ezen az útvonalon közlekedtünk.
A Vekeri tóhoz érve lepakoltunk és megpihentünk. Ebédre szalonnát sütöttünk, majd az 1 órás szabadfoglalkozás után
haza indultunk. A hídról lefelé páran száguldoztak.
A kiindulási ponthoz visszaérve mindenki elköszönt egymástól és hazabiciklizett!
Viszlai Patrik 5.d
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Erdei iskolában voltunk
2014. szeptember 22-27-e között erdei iskolában volt a 2.d osztály Szarvason. Három csoportban dolgoztunk. A csoportok neve: Katica, Mókus, Levél. Az egyik csoport mindig a vízre ment. Ott megvizsgáltuk a
növényeket és megfigyeltük az állatokat. A másik csapat az erdőbe ment, ahol megismertük a fás és lágyszárú
növényeket, majd megtanultuk az erdő szintjeit is. A harmadik csoport kézműveskedett a táborban.
Készítettünk: madáretetőt, kincses dobozt és papírsárkányt. Felhasználtuk az erdőben gyűjtött leveleket és
terméseket.
Szabadidőnket sok érdekes programok színesítették, amelyeket Magdi néni és Zsuzsa néni szervezett
nekünk. Volt éjszakai vadászat zseblámpával, bátorságpróba, szalonnasütés, készítettünk savanyúságot, és
festettünk pólót. Mindenki elkészítette a csapatjelvényét. Az utolsó nap akadályversenyen vettünk részt, ahol
a héten tanult dolgokról kérdeztek minket. Este garden-party volt, ahol jót buliztunk és bezártuk az erdei
iskola kapuit.
Nagyon jól éreztük magunkat! Ilyen élményben sosem volt még részünk. Jövőre is szeretnénk menni!
Dobos Dóra, Papp Melitta, Kocsis Gréta
2. d osztályos tanulók
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Madarász tábor
A tábort a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
szervezte. Augusztus 25-29-ig tartott.
A hortobágyi halastavak mellett, a hortobágyi halgazdaság
halfeldolgozó üzemétől kb. 300 méterre az Öreg-tavi vendégházban szálltunk meg.
A táborban a madárgyűrűzéssel kapcsolatos tudnivalók elsajátítása volt az elsődleges, ennek során 26 különböző madárfaj
gyűrűzésében és vizsgálatában vettünk részt. Ilyen volt többek
között a nádi rigó, széncinege, fitiszfüzike, fülemüle, nádi
tücsökmadár és a poszátáknak több képviselője pl. cserregő,
foltos, mezei és kerti poszáta. A legérdekesebbek közzé tartozott a ritkán látható nagy fülemüle, tövisszúró gébics és a
nekem legjobban tetsző színpompás jégmadár. További
lehetőségünk volt a halastavak mentén található utakon
szervezett kerékpártúrán való részvételre, valamint egy nyitott
tetejű „szafari” busszal izgalmas kirándulást tettünk a külön
engedéllyel látogatható hortobágyi vadasparkba, ahol farkas,
réti sas, aranysakál, fakókeselyű mellett láthattunk génrekonstruált őstulkokat is. Ezek az állatok arról nevezetesek, hogy
az ember több ezer évvel ezelőtt belőlük nemesítette ki az
egyik legfontosabb háziállatot, a szarvasmarhát.
A tábor szervezői egy izgalmas vetélkedőt is rendeztek, mely
során a csapatok különböző állomáshelyeken a táborban szerzett ismereteken alapuló feladatok megoldásában mérték
össze tudásukat Az egyik nap alkonyat után kuvik lesen és
csillagász bemutatón vehettünk részt. Az egyik legérdekesebb
program két fiatal gyöngybagoly gyűrűzése volt, „akiket” egy
átépítésre kerülő templomból menekítettek meg és testközelből
láthattuk e madarak ritkán megfigyelhető, számunkra furcsa

Hadnagy Péter 2.a rajza
védekező, általuk riasztónak gondolt (sziszegtek-fújtattak)
viselkedését.
Számomra a hét legérdekesebb eseménye a jégmadár gyűrűzése
volt. Ekkor, mindenki legnagyobb megdöbbenésére kiderült,
hogy ha hátára fektetünk egy ilyen madarat, a váratlan, még
soha nem tapasztalt testhelyzet miatt teljesen mozdulatlanná
dermed egészen addig, míg valaki vissza nem fordítja. Alig
várom, hogy a jövő évben ismét résztvevője lehessek a tábornak.
Sarkadi Máté 6.c

Kirándulás az öszi erdöben
Elindultunk egy szép őszi napon a busszal a vonatállomásra. A
vonaton elhelyezkedve sokat beszélgettünk és játszottunk
egymással. A Zsuzsi vonatból nézelődtünk, hogy milyen szép a
táj.
Amikor megérkeztünk, megpillantottuk a Természet házát. Ott
megismerkedtünk Edit nénivel, aki kivezetett minket a tisztásra. Útközben találtunk egy erdei siklót, ami a földről figyelte a
társaságot. Beértünk a mi kis táborunkba, ahol erdei növényekkel és állatokkal ismerkedtünk. Aztán osztálytársainkat is
elvarázsoltuk különféle állatokká. Ezután felmentünk egy színpadra, ahol eljátszottunk egy történetet az állatok bőrébe bújva.
Az előadás után az erdőben különféle terméseket, leveleket
gyűjtöttünk, amikből aranyos figurákat készítettünk.
A kirándulásunk azzal kezdődött, hogy a tanító nénivel elhatároztuk szeptemberben, a 4.a osztállyal elmegyünk
Hármashegyaljára.

A nap végén elbúcsúztunk az erdőtől, és visszaindultunk a
Zsuzsival az iskolába. Nagyon jól éreztük magunkat, próbáljátok ki ti is!
Mányi Dorottya Sára és Csernyik Léda 4. a

Tábori élményem
Alig vártam a hétfő reggelt, a tábor kezdetét! Első nap az iskolában voltunk. Ismerkedtünk egymással. Másnap a Botanikus kertbe
mentünk. Sok szép és érdekes növényt láthattunk. Megtudtuk, hogy készül egy Csodák Palotájához hasonló épület nálunk is.
Szerdán az ÖKO Centrumban voltunk Poroszlón. Csodálatos nap volt! Csónakáztunk a vízi ösvényeken és megfigyeltük a vízi
madarakat, a szebbnél szebb halakat. Voltunk a vízi játszótéren is. Nagyon jól éreztük magunkat. Az állatkertbe is ellátogattunk.
Láttuk az új lakót, az oroszlánt. Egy ott dolgozó néni, különböző tojásokat mutatott nekünk. Az utolsó napon az Aquaticumban
voltunk. Felhőtlenül szórakoztunk, élveztük a vizet. Rengeteget csúszdáztunk.
Sok új dolgot láttunk és tanultunk ezen a héten. Köszönöm, hogy egy ilyen csodálatos táborban részt vehettem és ennyi új dolgot
tanulhattam.
Simon Réka 4.a
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Arcápolás ~ általános tudnivalók
Biztos sok mindenkiben felmerült már, (főleg felső tagozatban) hogy mit is csináljak az arcommal, a nyavalyás pattanásokkal és a besült fekete mitesszerekkel. Ezért fogtam a
billentyűzetemet és arra vetemedtem, hogy írjak egy cikket,
ami remélhetőleg választ ad ezekre a kérdésekre.
De mivel az arcápolás témája óriási, úgy döntöttem, több
cikkre bontom.
Kezdjük először a bőrtípusokkal. Ezekből sokféle van, én
most csak a legismertebbeket hoztam nektek. Minden típust
máshogy kell ápolni és tisztítani, valamint kezelni a
bőrhibáikat.
Normál bőr
Ha szeretnénk tudni, milyen is a normál bőr, gondoljunk a
kisbabák selymes, puha arcocskájára: a bőrük sima, feszes,
egységes színű, egészségesen fénylő. Sem láthatóan zsíros,
sem pedig száraz területek nincsenek rajta, nem csúfítják pattanások. Sajnos, csak az emberek alig néhány százalékának
van tökéletes bőre.
Ápolása: A normál bőr igényli a legkevesebb törődést és
semmilyen speciális kezelésre nincs szüksége. Ennek
ellenére, sem a hidratálást, sem a rendszeres tisztítást nem
szabad elhanyagolni! Ugyanis könnyen elveszhetjük a
bőrtípussal járó "előnyöket".
Tanácsok: Ha a bőrünk normál, az azt jelenti, hogy életstílusunk megfelelő, egészséges ételeket fogyasztunk, a fattyútermelés normális. Ezen tehát nem kell változtatnunk. Viszont,
hogy sokáig megőrizzük arcunk szépségét, minden este és
reggel meg kell tisztítani a szennyeződésektől. Ehhez
lehetőleg alkohol mentes tonikot használjunk. Tisztítás után
pedig normál bőrre kifejlesztett hidratáló krémet.

Tanácsok: A szárazabb területeknek megnyugtató hidratálásra van szüksége, míg a zsírosabb részeken a hidratálás
mellett a kifényesedés, a pattanások elleni küzdelem a legfontosabb. A készítményeket úgy kell összeválogatni, hogy
azok mindkét területnek megfelelő ápolást nyújtsanak.
Természetesen a tisztítás itt sem elhanyagolható. Viszont
lehetőleg ennél a típusnál se használjunk alkoholos termékeket.
Száraz bőr
Sokan szenvednek bőrszárazságban, ami az enyhe zsírhiányosságtól a rendkívül szárazig bármilyen formában jelentkezhet. Ez a bőrtípus öregszik a leggyorsabban.
Ápolása: Ennek a bőrtípusnak van szüksége a legtöbb folyadék bevitelre külsőleg és belsőleg egyaránt. A különösen
száraz atópiás bőrrel már forduljunk bőrgyógyászhoz.
Tanácsok: A tisztálkodást, fürdést is a speciális igényekhez
kell igazítani. A száraz arcbőrre és testre más-más készítményeket kell alkalmazni, hiszen ezeket a kozmetikumokat az
adott bőrfelület eltérő igényeihez gyártják. Zsírosabb termékeket használjunk!

Zsíros bőr
Fénylő homlok és orr, gyakori mitesszerek, kitágult pórusok
- ezekkel a tünetekkel kell megküzdenie azoknak, akiknek
zsíros a bőre. Azonban bizonyos szempontból szerencsések:
a zsíros bőr öregszik a leglassabban. Az arcbőr olajosan
fénylő, csillogó, de ennek ellenére durvább tapintású, fakóbb
színű lehet.
Ápolása: A zsíros bőrnek ugyanúgy szüksége van ápolásra,
hidratálásra, mint a többi bőrtípusnak! Természetesen más
fajta termékeket használunk rajta.
Tanácsok: A könnyű, vizes alapú, nem mitesszerképző
krémeket, zseléket érdemes inkább előnyben részesíteni. A
rendszeres, nem túl irritáló termékekkel végzett arctisztítás és
a hidratálás mellett a zsíros bőrnek fényvédelemre is szükVegyes- vagy kevert bőr
A legtöbb ember a vegyes bőrtípusba tartozik, még akkor is, sége van. Olyan terméket kell választani, ami nem tömíti el a
ha inkább a száraz, a zsíros vagy a normál csoportba sorolja pórusokat, lágyabb állagú, könnyen beszívódó.
magát; a bőr ugyanis folyamatosan változik. Sokszor azonban észre sem vesszük, ha bizonyos területek egy kicsit Remélem mindenkinek tudtam segíteni. Igaz ez még elég
zsírosabbak vagy éppen szárazabbak, mint a többi. Vannak felületes és én sem vagyok kozmetikus, hogy szakszerű véleazonban olyanok, akiknek olyan, mintha két külön arcuk ményeket és tanácsokat írjak, de azért nekem is van pár
lenne: bizonyos, jól elhatárolható területeken erőteljesen tippem. Természetesen nem szentírás amit mondok és inkább
a saját kozmetikusotokra hallgassatok.
zsírosodik, másutt viszont inkább száraz.
Ápolása: A vegyes/kevert bőrtípusúaknak elsősorban arra
Balogh Zsófia 8.b
kell odafigyelnie, hogy ne részesítsék előnyben az egyik
területet a másik hátrányára - ez ugyanis könnyen a visszájára
fordulhat!

Nagy Mira 2.a rajza
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Tippek a hajápoláshoz
Szerintem nem én vagyok az egyetlen lány, akinek
meggyűlt már a baja a hajával. Begubancolódik, bezsírosodik vagy egész egyszerűen nem úgy áll, ahogy én
szeretném.
Összegyűjtöttem néhány tippet, ami hasznos lehet a számotokra, és remélem, tudjátok majd alkalmazni őket a
mindennapjaitokban.

ajánlok neked egy olyat, ami nagyon, de nagyon jó a
hajadnak. Ez a fésű a Tangle Teezer. Higgy nekem ez a
fésű, abszolút nem húzza vagy gubancolja a hajadat.
Ráadásul még a hajvégeidet sem károsítja! Szerintem ki
kell egyszer az életben próbálnotok. (Több színben is
kapható!)
Tekerd ki a hajgumidat!
Amikor össze van kötve a hajad egy fonatba vagy valami
Az általános hajápolásról:
hasonlóba olyankor mindig, de mindig egyesével tekerd ki
Amikor elmentek hajat mosni érdemes előtte kifésülni a a hajadból a hajgumit, még ha nehéz is, mert én mondom,
hajatokat, mert úgy könnyebb lesz a sampont beledörzsöl- ez töri a legjobban a hajvégeket. Ne húzd ki belőlük, mert
ni. Legalábbis nekem ez bevált. Sose a körmötökkel dol- bár egyszerűbb, de a hajadnak rosszabb.
gozzátok bele a fejbőrötökbe a sampont! Attól csak be fog
korpásodni. Inkább próbálkozzatok meg az ujjbegyeitek- SOS! Zsíros a hajam!
kel. A hajtöveknél kezdjétek, és csak utána haladjatok a Mindenkivel előfordult már, hogy este nem volt idő hajat
hajatokon lefelé. Ha kiöblítettétek a sampont a hajatokból mosni, de másnap menni kellett suliba vagy bárhova.
használjatok balzsamot. Ezerszer selymesebb, fényesebb Összegyűjtöttem három módszert, amit bármelyik reggel,
és puhább lesz tőle a hajatok.
amikor zsíros a hajad megcsinálhatsz!
Minden héten legalább egyszer használjatok hajpakolást. 1. Szárazsampon. Szerintem ez már magáért beszél. Ha
Isteni finom illata van az ilyen hajpakolásoknak, és nagyon van otthon egy ilyened, akkor mindenképpen jól lehet
sokat segít a hajatokon. Kenjétek a hajatokra. (A hajvé- kamatoztatni. Csak fújd rá a hajtöveidre, és ’voilá!’ Máris
gekre, ne a hajtövekre!) 10 percig hagyjátok rajta, majd kész a zsírmentes haj.
mossátok ki. Nekem beváltak a hajpakolások, és tényleg 2. Ha netán esetleg nincsen otthon szárazsamponod (Hiba!
csodákat művelnek a hajatokkal!
Azonnal szaladj el egy drogériába, és szerezd be!) akkor
FONTOS! Mindig a hajtípusotoknak megfelelő sampont, teljesen megfelel egy kis hintőpor is. Csak masszírozd bele
illetve balzsamot használjátok!
a hajtövekbe, és máris megoldottad a problémát.
3. Nincs otthon se szárazsamponod, se hintőporod. Hát
Mit tegyek, hogy ne töredezzenek a hajvégeim?
milyen ember vagy te? Nyugi. Ez velem is megesett már.
NE VASALD ŐKET HALÁLRA!
De még így is zsíros a hajad, és így sincs időd megmosni.
Jól van, csak viccelek. Én is vasalom a hajamat, mert Nincs más dolgod, csak válassz le két hosszabb tincset, a
manapság egyre ritkább az olyan lány, aki nem vasalja. De hajat mindkét oldalából, fond őket be, és csatold hátra egy
van egy rossz hírem. Sajnos a hajad ennek nem örül túlzot- masnis vagy egy virágos csattal. Ezzel eltereled a figyeltan. És képzeld, nekem vannak tippjeim arra, hogy mit met a zsíros hajadról.
tegyél ellenük.
TIPP: Ne gumizd fel ezeken a napokon a hajadat, mert
Használj h védő krémet/sprayt!
ezzel csak kihangsúlyozod azt, hogy előző este nem volt
Drogériákban lehet kapni olcsóbb/drágább hővédőket. kedved/időd hajat mosni. Inkább alkalmazd a fenti tippek
Nem mondom, hogy varázslatot művelnek, mert a meleg egyikét.
ugyanúgy károsítja a hajadat, de már nem, annyira, mint
azelőtt.
Ja, és este mindenképpen mosd meg a hajadat!
Cseréld le a fésűdet!
Hiszed vagy sem, a legtöbb fésű eltöri a hajadnak a végeit. Ennyi lett volna az én cikkem a hajápolásról. Remélem
Ha olyan a fésűd, amiről meg vagy győződve, hogy bizto- tudtam nektek segíteni valamiben!
san nem károsítja a hajadat, akkor ezt a részét most kerüld
ki a cikkemnek, de ha a fésűd csak egy átlagos fésű, akkor
Nagy Alexandra 8.b

Péntek Éva 1.a rajza
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Diákjaink tollából

Fehér lepel, véres vászon.
Nem látni ilyt’ más királyon.
Eljött ma hozzánk, itt van Ő,
A nagy mennyei hírvivő.

A 2.c osztályban anyanyelv órán mesét alkottunk.
A következő szavak adhatták az ötletet: cár, sólyom, ér,
vadászat.
Próbálkozhattok ti is.

A sólyom

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sólyom. Ez a sólyom Berta kedvenc háziállata volt. Berta apukája vadász volt,
aki egyszer elment vadászni és elvitte magával a sólymot. A
vadászaton elkapott Éles, a sólyom egy ürgét, aki éppen a
hajszál-ér felé menekült volna. Eközben Berta apukája
levadászott egy mezei nyulat, puskája hatalmas dörrenésével,
Éppen erre járt a cár, aki nagy örömmel látta meg a legjobb
üzlettársát a mezőn.
- Ha adok 10 petákot, nekem adod a nyulat? - kérdezte.
- Nem is tudom, megér ez a nyúl 10 petákot is.
- Áll az alku! Nyomban kezet fogtak.
Örömmel vágtattak hazafelé: peták is volt, sólyom is volt, ürge
is volt. Mire hazaértek, Berta addigra már mélyen szundított az
ágyában.

Lába nyomán fű kisarjad,
Hullik rá az égi harmat.
Ruhájával felitatja,
Oltalmával reánk adja.
Most is itt van, tudom, érzed,
Mindent megad, hogyha kéred.
Mi érettünk folyt ki vére,
Legyen éltünk mennybe térve.
Megvilágít szent fényével,
Áldást hoz ránk két szemével.
Sose hagy el, velünk marad.
A szívünkhöz csöndben halad.

Lukácsi Blanka 2.c

Tiszta arcát nem láthatod,
Csak ha szemedet behunyod.
Hangja bársony, keze drága,
Lelkedet lelkébe zárja.

Az öreg sólyom
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sólyom. Az a sólyom elment a cárhoz, hogy csillapítsa nyugtalanságát. Azért
volt nyugtalan, mert nem lehetett többé fiatal. A cár elvitte egy
érhez a sólymot, és ivott az érből. Újra fiatal lett.

Szeretete majd kicsordul,
Mert Ő mindig felénk fordul.
Csak ránk gondol, nem magára,
Miattunk jött evilágra.
Ráday Zsófia a volt 8.b-ből

Mohácsi Lili 2.c

A Líciumfa legendája

Kazettás mennyezet a 2.c osztályosok munkáiból

Anya
Te gondozol, hogyha baj van
Mégsem fürdesz tejben-vajban.
Látom szemeden,
érzem szíveden.
Mindenkit te gondozol,
nadrágot is foltozol.
Hogyha adok egy puszit,
Visszaadod százszor is.
Miskei Zsófia 4.c

A közel 200 éves fához
tarozik egy igen érdekes
história, ami úgy hangzik,
hogy mikor a nagyváradi
püspök
elküldte
Debrecenbe Ambrosius
kanonokot, hogy térítse
vissza a Tiszántúlra is elkerült reformáció híveit,
Bálint pappal nem tudott
szót érteni. A legenda
szerint a Líciumfa helyén
folytatott vitát Bálint pap
és Ambrosius mester, aki a
vita közepett egy útszéli
líciumbokorról letépett egy
ágat és azt a kezében tartva
azt hangoztatta, hogy
Kálvin tanaiból sohasem
lesz vallás. A kanonok földbe szúrta az ágat és így szólott:
„Akkor lesz valami az új hitből, amikor ez a földbe szúrt lícium
fává nő!” Mire Bálint pap a következő választ adta: „Akkor fa
lészen!”. A kis ágacska később cserjévé, majd fává nőtt, ágaival
befonta a lelkészlak vasrácsos ablakát, így szimbolizálta a reformáció megszilárdulását is.
A 16. századi Méliusz házat 1740 körül lebontották, a helyére
épült egyházi épület ablakának vasrácsaira fonódott a lícium,
amikor a századfordulón az építményt lebontották, a későbarokk
stílusú ablakrácsot a Líciumfával együtt meghagyták.
Burai Brigitta 6.b
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A tihanyi visszhang

A Balaton északi partján lévő Tihanyi-félszigeten található a Visszhang domb. Az itt felállított kőről elkiáltott szavak a több mint 300
méterre lévő apátság északi oldaláról verődnek vissza. Ma már sajnos a visszhang sokkal gyengébb, mint évszázadokkal ezelőtt. Ennek oka, hogy az echo – kő és a tihanyi apátság közé több épületet
is emeltek, illetve a fák lombja is megnőtt, amelyek megakadályozzák a hang visszaverődését.
Ehhez a helyhez az alábbi legenda fűződik: Egyszer volt, hol nem
volt, volt egyszer egy gyönyörű királylány. Ám hiába jártak országszerte csodájára szépségének, senki sem válthatott szót a szépséges
hajadonnal, ugyanis néma volt. A Tihany környéki dombokon legeltette aranyszőrű kecskenyáját. Megpillantotta egyszer a lányt a
Balatonból kiemelkedő Hullám király. Kért egy korsó kecsketejet
a beteg fiának, cserébe megígérte, hogy feloldja a hajadont némasága alól. Így is történt. A királyfi azon nyomban erőre kapott a
kecsketejtől, a lány pedig csengő hangon megszólalt. Az ifjú, amint
megpillantotta a lányt, beleszeretett, de a királylány szívét kevélység töltötte el. Nem állt szóba senkivel, kegyetlenül elutasította a
Hullám király fiát is, aki belehalt bánatába.
Szörnyű haragra gerjedt a király. Megátkozta a kegyetlen leányt
és egy sziklába zárta. A gazdátlanul maradt aranyszőrű nyáj a Balatonba veszett, a kecskék körmeit (patáit) azóta vetik partra a tó
hullámai. A gőgös királylányt nem látta többé emberfia. Fogott rajta a király átka: ahogy korábban senkivel sem ereszkedett szóba,
úgy a sziklába zárva, készségesen felelget minden arra járónak, aki

megszólítja. Belőle lett ugyanis a tihanyi visszhang.
Ebben az évben én is voltam Tihanyban, és az echo – kő mellé én is
odaálltam. Nem kiáltottam semmit, mert olyan sokan voltak, hogy
nem hallottam volna a visszhangot.
Csorba Zsuzsanna 6.b

Az én különleges állatom
Nekem egy Coton de tulear-om van, ami egy ritka kutyafajta. Ha
magyarra fordítjuk a nevét, ezt jelenti: ’vattakutya’, azért mert a
szőre olyan puha és fehér, mint a vatta. A vattakutya nagy ragaszkodó, játékos, vidám, jó természetű kutya. A normál súlya 5 kg
Körül van. A mi kutyánk neve Aquila, ami olaszul azt jelenti: sas.
Azért olasz nevet adtunk neki, mert Olaszországból hoztuk. Abból
jöttünk rá, hogy milyen ragaszkodó, hogy mi előtt elhoztuk őt az
anyukájától, azelőtt együtt játszottak egy játék plüss csonttal, amit
Aquival együtt hazahoztunk. 4 év telt el azóta, de még mindig minden este vacsora után elvonul a csonttal és sír az anyukája után.
Most az én anyukám az ő pótmamája. Apa úgy hívja Aquit, hogy
anya árnyéka, mert úgy követi őt. Az elég vicces, amikor Aqui nem
elég gyors, lemarad, és anya véletlenül kizárja őt a spájzba, vagy
az udvarra. Ilyenkor Aqui akár 20-30 percig is türelmesen várja
anyát, annyira bízik benne, hogy jönni fog érte. Utána „szól”, hogy
segítsünk, engedjük be.
Ez a kutyafajta szerintem azért jó, mert alapvetően vidám, huncut, játékos, egészen öregkoráig megőrzi ezt a tulajdonságát-, de
ugyanakkor kiegyensúlyozott, nyugodt fajta. Szeret ölben pihenni
hosszasan, vagy heverészni a gazdi mellett. Jól alkalmazkodik minden helyzethez.
Nagyon figyelmes, könnyen tanul, pontosan tudja, hogy a falka
melyik tagjával mit lehet és mit nem, pl. kitől érdemes kunyerálni,

és kitől nem. Végtelenül lelkesedik a feladatokért és az emberekért.
Anyával elvittük néhányszor kutyaiskolába, és a sok dobermann és
német juhászkutya között ő volt a legvidámabb, legszorgalmasabb
tanítvány. Büszkék vagyunk rá, hogy ilyen nagy kutyák között is
derekasan megállta a helyét.
Szokták mondani erre a fajtára, hogy kicsi kutya nagy szívvel, és
azt is, hogy anti-sressz, és anti-depresszáns kutyafajta, ezt a „címet”
puhasága, szőre, meleg szíve, ragaszkodása, vidámsága és kiegyensúlyozottsága révén érdemelte ki.
Jó természete miatt terápiás kutyaként alkalmazható, mozgékony,
fürge alkata miatt pedig agilitizni is szeret. Előnye még, hogy nem
vedlik, szőrét apránként hullajtja, mint mi emberek a hajunkat.
Szőre nem allergizál, modern szóval élve „hipoallergén”.
A fajta hátránya az, ami egyébként az előnye is, végtelen ragaszkodása miatt nehezen viseli az egyedüllétet, ha fél napnál hosszabb
időre magára hagyják, boldogtalan, szorongó lesz. Ezt mi a gyakorlatban sosem láttuk, nem próbáltuk, csak olvastunk róla.
Kis mérete miatt azonban könnyedén elfér a kisbőröndben, és jöhet velünk bárhová. Ilyenkor meg is húzza magát, szinte köddé válik, csak vigyük őt is el magunkkal. Nyaralni még sosem mentünk
nélküle, repülőn és autóban is utaztunk már együtt gond nélkül.
Szabó Tulipán 6.c

13
Az „Ördög árka” vagy „Csörsz árka”
Ez az árok Debrecen – Biharkeresztes – Nagyszalonta – Arad –
Temesvár – Versece vonalán az Al-Dunáig húzódik 550 km hos�szúságban. Az árkot 2-4 m mélyre és 5-9 m szélesre ásták ki. Népmesékben, mondákban gyakran emlegetik. Egyes mondák szerint
egy avar király, Csörsz ásatta csatornának a Duna és Tisza között.
Még évszázadokkal a magyarok bejövetele előtt Csörsz, a fiatal
avar király szövetséget kötött Ráddal, a longobárdok fejedelmével
közös ellenségük, a gepidák legyőzésére. Ez sikerült is. Eközben
Csörsz megismerte Rád szépséges leányát, Délibábot. Egymásba
szerettek és össze akartak házasodni. A zsarnok Rád, aki titokban
Csörsz országára vágyott, oly feltételt szabott a kérőnek, hogy a
lányát csak vízi úton viheti el. Csörsz ekkor munkába állította az
egész népet. Ásták, hordták a szárazságtól összerepedezett kőkemény földet, s az árok egyre messzebb kígyózott a pusztaságban.
Már – már elérték a Dunát, amikor egy viharos éjszakán Csörszöt
egy villám agyonsújtotta.
Népe az árkot elátkozta. Bánatában meghalt Délibáb is, de úgy
tartják, hogy verőfényes napokon a síkság felett mintha víz lebegne, Délibáb keresi fiatalon elveszetett szerelme, Csörsz király
nyughelyét.
Vona Brigitta 6.b

Színház és mozi ajánló
Azok az osztályok, akik osztály igényelt Ifjúsági bérletet,
azok az alábbi előadásokat fogják megtekinteni: ’Toldi’, ’A
padlás’ és ’A Dühös lovag’ Összegyűjtöttem két daraboról
néhány információt:
Toldi: igazán egyedi megközelítésben láthatjuk majd a
Csokonai Színház színpadán. Arany János már a saját korában is több generáció számára lebilincselő olvasmánynak szánta a Toldit. Most Horváth Csaba lélegzetelállító
koreográfiája teszi ugyanezt. Miközben a színpadon elhangzik a mű az első szótól az utolsóig, a műben foglalt
kalandok, akciók és hangulatok maguk is megelevenednek. A malomkő, a farkaskaland, az üldözés, a pesti utcák,
a bika, a cseh vitéz, a nagyvárosba tévedt parasztgyerek
hontalansága, a gyermekeit vesztett anya fájdalma, Toldi
György ármánya, a magyar király nemes alakja… mindez
megidéződik szóban és mozgásban – a mai kor ábrázolásában, és rendezésben eltáncolva és megénekelve– szűk
két órában. Az előadás során a teljes Arany-mű elhangzik,
miközben a mozgás, a zene, a tánc a szöveg szerves részévé válik.
A dühös lovag: Élt a messzi középkorban, a távoli Olaszországban egy nagy erejű lovag, aki kalandvágyában nekiindult, és a még távolabbi Jeruzsálembe ment csatázni. Ha
ő egyszer dühbe jött, nem kímélt senkit, keresztülgázolt
mindenkin, aki útjába állt, még azokon is, akik szerették.
Dühösségénél csak büszkesége volt nagyobb, így aztán
őrült és lehetetlen fogadást kötött. Hogy pontosan milyet
is? A színházban megtudjátok. És hogy sikerült-e véghezvinnie a lehetetlent? Ott kiderül az is.
Ha moziba szeretnétek a közeljövőben menni, az alábbi
filmeket ajánlanám nektek:

Doboztrollok: Sajthidán mindenki a gazdagság, az előkelőség és a sajtok megszállottja. A bájos, macskaköves
utcák alatt azonban ott rejtőznek a doboztrollok, akik éjszaka előmásznak a csatornákból, és ellopják azt, ami a
városlakóknak a legbecsesebb: a gyerekeiket és a sajtjaikat… Legalább is így szól a legenda, amiben a helybéliek
hisznek.
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Maja, a méhecske: Maja épp hogy kikelt lárvájából, de
máris olyan szeleburdi, mint hat másik. Képtelen követni
a kaptár szabályait, főleg azt, amely szerint a közeli réten
fészkelő darazsak örök ellenségeknek számítanak. Amikor
eltűnik a méhpempő, mindenki a darazsakra gyanakszik
– ráadásul Maját azzal vádolják, hogy bűnrészességet vállalt a gyalázatban. Legjobb barátját, Willyt leszámítva senki
nem hiszi el Majának, hogy ő valójában áldozata az esetnek. Hosszú és kalandos utazás veszi kezdetét a darazsak
kaptárába, ahol a két kópé fényt derít a valódi bűnös kilétére, valamint végre kibékítik egymással a két ősi ellenfelet.
Így neveld a sárkányodat 2.: Hablaty körül mindig történik valami izgalmas. A viking sárkánybűvölő és tűzokádó
barátja, Fogatlan visszatér, de úgy, hogy abba beleremeg a
Hibbant-sziget. Amíg Astrid, Takonypóc meg a többiek
sárkányversenyekkel múlatják az időt, az immár elválaszthatatlan páros meghódítja a tágas eget. Egyre magasabbra,
egyre messzebb merészkednek, olyan tájakra jutnak, ahol
nem járt még viking.
Így fedeznek fel egy titkos jégbarlangot, melyben több
száz idomítatlan sárkány fészkel. A tűzköpő fenevadaktól
Hablaty nem ijedne meg, ám a barlang őre, a titokzatos
sárkánylovas már komolyabb ellenfélnek tűnik. Hablatyék
miatta keverednek bele életük legnagyobb háborúságába: a

rájuk váró nagy csatán nemcsak az ő életük múlik, hanem
az emberek és sárkányok jövője is.
Horváth Sándor 6.z
Delfin kaland: A palackorrú delfin a világtengerek egyik
legveszélyeztetettebb emlőse. A delfinek legnagyobb ellensége az ember. Van olyan része a világnak, ahol a delfineket vadásszák. Áldozatul esik bőréért, húsáért, zsírjáért. A
megsebzett állat általában elpusztul. Nagyon ritka, amikor
a sérült példány túléli az ember támadását. Egy ilyen delfin
történetét meséli el a film.
A főszereplő neve Winter, a sérült delfin, aki elvesztette
farokuszonyát egy rákcsapdában. Az a kisfiú, aki megtalálta, azóta is vele foglalkozik az akváriumban, ahol Winter
él. A vízben Panama a társa, az idős delfin. Panama sajnos
időközben elpusztul kora miatt. Wintert megviseli Panama
elvesztése, gondozója legnagyobb szomorúságára. A fiatal
gondozó ötlete alapján Winter egy új farok protézist kap,
de nem csak erre van szüksége a sérült delfinnek. Ha nem
kap új társat, Wintert elviszik egy másik akváriumba. Szerencsére ez is megoldódik, és új társra talál a fiatal Hope
személyében.
Engem rabul ejtett a film. Ajánlom nektek is.
Nótin Bíborka 5.a

Minden napra egy… világnap
Kedves Gyerekek!
Mindennapi életünkben kevesen gondoljuk, hogy mennyi
dolog van a világon, amire érdemes és kell is figyelni! Ezért
ebben a tanévben is folytatjuk rovatunkat, ízelítőt adva a
sokféle világnapról.
Október 15. Nemzetközi Gyaloglónap
Ezt a világnapot október 15-én tartjuk. A nemzetközi mozgalmat a Rio de Janeiro-i Föld-konferenciához kapcsolódóan indították el 1992. június. 7.-én.
Célja hogy az emberekkel megismertessük, megszeretessük a gyaloglást. A helyszíneken futóversenyekkel, tombolasorsolással és még sok más érdekes dologgal várják a
látogatókat. Manapság már városnéző sétákat és gyalogló
túrákat is szerveznek.
Hazánk 1999 óta tagja a rendezvénynek. Magyarországon
több mint száz helyszínen megtartják, köztük Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúnánáson és Nyíradonyban is. Debrecenben tavaly a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjében rendezték az egyetem hallgatói. Csatlakozz
te is a mozgalomhoz és gyalogolj velünk!
Karácsony Lilla 7.b
Október 10. A debreceni Nagyerdő emléknapja
Debrecen egyik nevezetességének a Nagyerdőnek az emléknapját ünnepeljük minden évben október 10.-én. A
debreceni Nagyerdő nevét hatalmas, 100–120 éves fáiról
kapta. 1939. október 10.-én nyilvánították védetté egy 30
hektáros tölgyesét. Az ünnepség minden évben az erdészet

udvarán felállított kopjafa körül kerül megrendezésre, ahol
iskolás gyerekek adnak elő verseket, dalokat énekelnek, végül megkoszorúzzák az emlékoszlopot.
Az erdőt a 18. században parkká nyilvánították, majd
1939-ben 1. sorszámmal jegyezték be a védett természeti területek törzskönyvébe. Különleges védett növényfajok (turbánliliom, kétlevelű sarkvirág, fehér madársisak,
dunavölgyi csillagvirág, magyar nőszirom) és állatok (rézsikló, héja, zöld küllő, harkály, csúszka, nyaktekercs, barátcinege, erdei pityer, citromsármány, feketerigó, mókus,
törpe és pirókegér, menyét, nyest) élnek a területén.
Nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük, ne szemeteljünk, hiszen egy nagy kincs ez a terület, amivel rendelkezik Debrecen. Sok család látogatta és látogatja még ma is hétvégenként, s tölti el szívesen itt a természetben a szabad idejét.
Ebben a rohanó világban még inkább lenne igény rá, hogy
a család néhány órát együtt töltsön a természet nyújtotta
nyugalomban.
Gaál-Kovács Dóra 7.b
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November 27: Fogyasztásszüneti Nap
November utolsó hétfőjén, idén tizennegyedik alkalommal
ünnepeljük meg Magyarországon a Fogyasztásszüneti Napot, melyet évek óta egyre több országban tartanak meg.
Az eredeti kezdeményezés Kanadából indult ki 1992-ben,
úgy, hogy egy Tade Dave nevű reklámszakember ráunt a
hirdetések hazugságaira és átállt a másik oldalra. Ő kezdeményezte, hogy legyen minden évben egy ilyen nap, méghozzá a karácsonyi bevásárlási láz elejére időzítve, amit annak szentelnek, hogy felhívják az emberek figyelmét arra,
hova vezet a határtalan fogyasztás.
Természetesen nem a vásárlás ténye jelent problémát, hiszen e nélkül nehezen lehetne létezni, hanem a növekvő
üteme. Az állandó vásárlás, az új és új javak beszerzése ter-

mészeti erőforrásaink kimerítéséhez, az ipari termeléssel
együtt járó környezetszennyezéshez és a hulladékhegyek
növeléséhez vezet. Csak gondoljatok bele, hogy minden,
amit megvásárolhatunk az áruházak polcáról többrétegű csomagolóval van ellátva, ami higiéniai okokból jó, de
nagymértékben növeli a szemétmennyiséget. Sokszor bele
sem gondolunk, hogy a díszes csomagolórétegek igen hamar a szemétbe kerülnek. Ezen kívül az egyre bonyolultabb
csomagolás fokozza a termék nyersanyag- és energiaigényét. A bevásárlásmentes nap igyekszik bemutatni, hogy
mi mindent lehet csinálni a vásárlás helyett, és mennyivel
gazdagabbá teheti ez az életünket, ha kicsit odafigyelünk a
környezetünkre.
Így ezúton szeretnék megkérni mindenkit, hogy legalább
az évnek ezen napján, november 27-én tartson fogyasztásmentes napot és ezzel segítsen és vigyázzon a Földre!
Lencsés Bettina 7.b

Rejtvényes

Logikai feladat:
A strandon az úszómedencében kétszer annyian vannak, mint az élménymedencében. Ha az úszómedencéből átmenne 32 ember az élménymedencébe és az élménymedencébe még bemenne egy 8 fős csoport, akkor a két medencében
ugyanannyian lennének. Hányan fürödnek most a két medencében együtt?

Gyufapakoló
Helyezz át egy szál gyufát úgy, hogy igaz egyenlőséget kapj!

Hogyan lehetne az alábbi egyenlőséget igazzá
tenni úgy, hogy ha a gyufaszálakból nem vehetsz
el, egyiket sem teheted máshová, és újabb gyufaszálat sem tehetsz közéjük?
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