A Kölcsey Ferenc
Református Gyakorló Általános Iskola lapja

XVI. évfolyam 2. szám 2014. december

„Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek
éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy féleelem vett erőt rajtuk. Az
angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek
nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma
nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában”
/Lukács evangéliuma 2,8-11/

nagyon szeretnék, ha kislányuk vagy kisfiuk ennek az
iskolának a tanulója lehetne a jövő év szeptemberétől.
Az iskolánk tanulóifjúságát alkotó 1111 tanuló sok örömöt
szerzett a felnőtteknek az elmúlt négy hónapban. Jó volt
értesülni a tanulmányi és sportversenyeken elért kiváló
eredményekről, valamint az osztálytermekben folyó sikeres munkáról. A rendezvények magas látogatottsága
folyamatosan arról tanúskodott, hogy növendékeink és
szüleik erősen kötődnek intézményünkhöz. A ww.kistk.hu
honlapnak és vadonatúj Facebook oldalunknak is napról
napra több látogatója és kedvelője van.
Hamarosan lezárul a „Kék vödör – Remény tele” jelszóval
meghirdetett élelmiszergyűjtő akció és a „Nyilas Misi
karácsonya” megnevezésű cipősdoboz-program is. A jó
szívű adakozóknak köszönhetően iskolánk ismét alaposan
kivette részét a szegény sorsú, rászoruló családokat segítő
adománygyűjtésből.
Az őszi időszakban nyújtott teljesítményért ezúton is
köszönetemet fejezem ki a gyakorlóiskola egész közösségének!
Az utolsó előtti tanítási nap délutánján családi istentisztelet
keretében adunk hálát a sok áldásért, s készülünk közösen
karácsony ünnepére. A téli szünet december 20-án
kezdődik, s a megérdemelt pihenés után január 5-én
találkozunk újra az iskolában.
Az iskolavezetés és a tantestület nevében valamennyi
tanítványunknak és családjának áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kívánok!

Szeretettel köszöntöm a Lajtorja minden kedves olvasóját a
Szentírás szavaival 2014 adventjében.
Várakozással teli, meghitt hangulat uralkodik iskolánkban
november vége óta. Egymást követik a jobbnál jobb rendezvények: adventi reggeli áhítatok, angyalokat ábrázoló tárgyak kiállítása, karácsonyi népművészeti vásár, Mikulásváltó, idegen nyelvi karácsonyi parti, versmondó verseny,
irodalmi teaház, karácsonyi hangverseny a Református
Nagytemplomban, osztályszintű karácsonyi összejövetelek,
ásványkiállítás és vásár.
A háromnapos népművészeti vásár végén az egyik árus
felkeresett az irodámban. Elmesélte, hogy az adventi hetekben Debrecen több oktatási intézményében volt lehetősége
árusítani. A legszívesebben azonban hozzánk jött, mivel itt
az előző években is nagyon jól érezte magát. Mosolyogva
beszélt arról, hogy sehol nem találkozott annyi kedves, tisztelettudó gyermekkel és segítőkész felnőttel, mint a mi
iskolánkban. Elismerő szavakkal szólt a szépen feldíszített
előcsarnokról és a mindenütt tapasztalható rendről, tisztaságról.
Bizonyára ezt a kisugárzást érezhették azok a családok is,
akik óvodás gyermeküket elhozták a novemberi napközis 					 Ember Sándor
kézműves foglalkozásra. Sokan nyilatkoztak úgy, hogy
igazgató
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A Három fenyö
„És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a
szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács evangéliuma 2,6-7)
Három fenyőfa állt egy dombtetőn. A legnagyobbik fa szép volt és egyenes, erős, messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem
volt olyan terebélyes, de napról napra növekedett. A harmadik fenyő kicsi volt, vékony törzsű és alacsony. Mindhárman arra vágytak, hogy elvigye őket valaki karácsonyfának. Egy napon fázós kismadár jött szökdécselve feléjük. Megsérült a szárnya, ezért nem
tudott repülni.
- Kérlek Legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágaid közt? – szólította meg félénken a kismadár a fát.
- Nem lehet! - mondta a Legnagyobb fenyő – karácsonyfa lesz belőlem.
- Pedig úgy fázom – panaszolta a kismadár, a Legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt. Így hát a kismadár tovább ugrált a
Kisebbik fenyőhöz.
- Kedves Kisebbik fenyő megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között? – kérdezte.
- Nem! – felelte a Kisebbik fenyő. Nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert hátha éppen most fognak elvinni
karácsonyfának.
Ekkor szegény didergő kismadár tovább ugrált a Harmadik Fácskához.
- Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? – kérdezte.
- Hogyne maradhatnál kismadár! – felelte a Harmadik Fácska. Bújj csak
egészen hozzám! Majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik.
A kismadár felugrott a Harmadik Fácska ágai közé, és nyomban el is aludt.
Hosszú idő múlva a Harmadik Fácska egyre közeledő, édes, halk csengettyűszót
hallott. Egy rénszarvas húzta szép, kicsi szánkón csüngtek.
- Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi gyermek számára – mondta a
szán utasa.
- Vigyél engem! – kiáltotta a Legnagyobb fenyő.
- Engem vigyél! – ágaskodott a Kisebbik fenyő.
Molnár Csilla 3.d rajza
A Harmadik Fácska meg sem szólalt.
- Te nem szeretnél eljönni? - kérdezte tőle a szán utasa.
- Dehogynem! Nagyon szeretnék – felelte a Harmadik Fácska – de itt kell maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg kismadárra.
Éppen most aludt el.
- Kicsike fa, te vagy a legszebb fácska a világon! Téged viszlek magammal.
Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójába
állította a csöpp fenyőt a kismadárkával együtt, majd maga is beült mögéjük. És a kicsi szánkó ezüstös csengettyűszóval tovasuhant
velük a karácsonyi havon.
Áldott karácsonyt!

Szilágyi Tamás

Kedves Gyerekek!
Bár a hó még várat magára, de az utcák és a kirakatok fényei
egyre jelzik: ünnep közeleg! És vele együtt a téli szünet. Persze,
most sem szeretném, ha olvasnivaló nélkül maradnátok, így újra
egy könyvet ajánlanék figyelmetekbe…
Íme, egy kis ízelítő:
„- Előre gyerekek! – kiáltott fel örömében Hód úr. – Csődöt mondott a Boszorkány tudománya. Úgy látszik, hatalma hanyatlóban
van.
- Hogy érted ezt, Hód uram? – kérdezte Péter, amint lihegve
felmászott a meredek lejtőn.
- Hát nem mondtam már nektek –
válaszolt a hód, - hogy olyan telet
varázsolt mindig ide, amelynek
nincsen karácsonya? Jöjjetek és
lássátok!
És akkor mindnyájan a tetőre
mentek és mit láttak? Egy szánkót,
egy rénszarvast, csengőkkel a
szerszámain, de sokkal nagyobb
volt, mint a Boszorkány rénszarvasa,
színe nem fehér, hanem barna volt.
Olyan személy ült a szánon, akit
mindenki abban a pillanatban, hogy
ránézett, felismert. Roppant nagy
ember volt, fényes, piros ruhában,
bundabélésű csuklya a fején, fehér
szakálla, mint habos vízesés ömlött
végig a mellén. Mindenki megis-

merte őt, mert sok képet láttak már róla és sok szó is esett róla
a mi világunkban, a szekrényajtó innenső oldalán. Amikor
Narniában a valóságban is feltűnt, valami egészen más volt.
A mi világunkban a télapóról készült képek inkább tréfásnak
és vidámnak ábrázolják őt. De most, hogy a gyermekek a
valóságban meglátták őt, nem találták a képekhez hasonlónak. Annyira nagy volt, olyan valóságos és sugárzó, hogy
mindnyájan elnémultak. Nagyon örültek, de örömükben volt
valami ünnepélyes.
Ezeket mondta Karácsony Apó:
- Végre eljöttem. A Boszorkány hosszú időn át kizárt innen,
de most végre bejutottam ebbe az országba. Aslan útban van
már. A Boszorkány varázsereje hanyatlóban van.
Judit úgy érezte, hogy az örömök szent borzongása
járja át a belsejét, amit akkor él át az ember, ha ünnepélyes,
mély csend tölti be a lelkét.
- Most pedig lássátok az az ajándékokat! – mondta Karácsony
Apó. – Még Hód asszonyság is kap ajándékot:…”
Hogy mi rejtőzik Hód asszonyság számára Karácsony Apó
szánján, megtudhatjátok, ha kézbe veszitek C. S. Lewis
varázslatos könyvét: Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény című művét. Olvassátok nyitott szívvel! Fedezzétek
fel, hogyan változik meg Narnia, az örök tél országának élete
Aslan, az oroszlán érkezésével! És ne felejtsétek el ti is beengedni házatokba, szívetekbe a karácsonykor érkezett
Gyermeket! Legyen VELE együtt boldog ünnepetek és áldott
új esztendőtök!
Szeretettel:

Kurgyisné, Zsuzsa néni
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Eredményeink

Magyar Bajnokság - Judo
2014.10.05. Budapest
Halász Árpád ( 6.b) 49 kg – diák A korosztály: 2. hely
Budapest Judo Bajnokság
2014.11.02. Budapest
Halász Árpád ( 6.b) 49 kg - diák A korosztály 49 kg-1. hely, Budapest Bajnoki
cím

2. osztály: 2. hely
Cseh Flóra és Varga Gergő

felkészítők: Bencze Gábor és Erdei Zoltánné

Matematika
5. osztály: 1. hely
Nagy Bence

5. osztály:
2. hely: Nagy Anna, Vincze Rebeka, Kuti
Kitti, Kálmán Anna
felkészítők: Emberné Balogh Emőke és
Kurgyisné Nagy Zsuzsa

Műveltségi vetélkedő
Felső tagozat: 3. hely
Bán-Fölváry Lóránd, Berkes Loránd,
Krizsán Gábor
Német
7-8. osztály: 3. hely
Brumán Vivien és Rabb Alexandra
Rajz
3-4. osztály: 2. hely
Torró Laura
Rajz
5-6. osztály: 2. hely
Kovács Réka
Rajz
7-8. osztály: 1. hely
Oláh Zsuzsa

Halász Árpád a dobogó tetején
Bolyai Matematika Csapatverseny megyei forduló
2014. október 17.
3. évfolyam
1. helyzés: Kölcsey Ferenc Református
Gyakorló Általános Iskola
Nagy Károly Péter, Pataky Panna, Szilágyi Bence. Tamus Ármin
A csapat bejutott az országos döntőbe!
5. évfolyam
3. helyzés: Kölcsey Ferenc Református
Gyakorló Általános Iskola
Héty
Emese,
Héty
Hajnalka,
Kálmánchelyi Bence, Nagy Bence
Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye
2014. október 22., Debrecen
Angol
7-8. osztály: 1. hely
Antal Bálint és Szakál Abosa
Angol
5-6. osztály: 1. hely
Galambos Árpád és Nagy Márta
Anyanyelvi tanulmányi verseny
3-4. osztály: 3. hely
Pétrer-Szarka Teodóra, Rázsó Fanni,
Csávás Flóra
Bibliaismereti verseny
3-4 osztály: 2. hely
Pók Zoé Kata, Sztancs Dóra Imola
Bibliaismereti verseny
5-6. osztály: 3. hely
Németh Dorottya, Vincze Kármen
Biológia prezentációs verseny
8. osztály: 3. hely
Lakatos Ábel
Környezetismereti verseny

Református Iskolák Országos Mesemondó, Meseíró, Kézműves és Szépíró Találkozója
Tiszakécskei Református Általános Iskola
2014. november 7.
Mesemondó verseny
2. évfolyam
Arany minősítés: Rácz Dorottya
4. évfolyam
Bronz minősítés: Péter-Szarka Teodóra
5. évfolyam
Arany minősítés: Berkes Petra
6. évfolyam
Különdíj: Fazekas Fanni
Meseíró verseny
4. évfolyam
Bronz minősítés: Gacsályi Borbála
5. évfolyam
Arany minősítés: Vitéz Anna
6. évfolyam
Arany minősítés: Bán-Földvári Lóránd
Bronz minősítés: Csorba Zsuzsanna
Szépíró verseny
4. évfolyam
Arany minősítés: Musta Rebeka
5. évfolyam
Arany minősítés: Komódi Lili
Kézműves csapatverseny
4. évfolyam
Ezüst minősítés: Pasztercsák Lili, Szűcs
Emese, Zákány Dorka

3. osztály
5. hely: Kolozsvári Vanda, Pataky Panna, Zámbori Kincső, Fekete Bulcsú
felkészítő: Erdődiné Sándor Katalin
4. osztályosok
5. hely: Kupecz Anna, Kovács Eszter,
Pető Boróka, Torró Laura
felkészítők: Gonda Ilona, Galambosné Boros Judit, Szécsiné Szász Enikő
6 osztály:
6. hely: Bán-Földváry Lóránd, Nagy
Márta, Szabó Kinga, Galambos Árpád
felkészítőik Emberné Balogh Emőke, Bencze Gábor, Erdei Zoltánné
Úszás Diákolimpia Városi Döntő
2014. november 26. Debrecen
DIÁKOLIMPIAI BAJNOK:
Fekésházy Eszter III. korcsoport B. kategória 50 m mellúszás
Rádai Máté III. korcsoport A kategória
100 m hátúszás
Szolnoki Alexandra IV. korcsoport A kategória 100 m gyorsúszás
100m hátúszás
II. helyezett:
Fekésházy Eszter III. korcsoport B kategória 100 m gyorsúszás
Tóth Tamara III. korcsoport A kategória
100 m pillangóúszás
Szakács Ádám III. korcsoport B kategória
100 m gyorsúszás
III. helyezett:
Rádai Máté III. korcsoport A kategória
100 m gyorsúszás
Kuti Kitti III. korcsoport B kategória 100
m gyorsúszás
IV. helyezett:
Tóth Tamara III. korcsoport A kategória100 m gyorsúszás
Szabó Zsombor III. korcsoport B kategória 100 m gyorsúszás
Szakács Ádám III. korcsoport B kategória50 m mellúszás
Kuti Kitti III. korcsoport B kategória50 m
mellúszás
VI. helyezett:
Szabó Zsombor III. korcsoport B kategória 50 m mellúszás

6. évfolyam
Ezüst minősítés: Császár Orsolya, Császár Zsófia, Taricska Bianka
Bolyai János Anyanyelvi Csapatverseny
megyei fordulója
2014. november 7.
8. osztály
2. hely: Békési Rebeka, Szörényi Máté,
Szolodovnyik Léna, Novotni Márton

A versenyek helyezettjei a felsős iskolagyűlésen.
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Az új ötödikesek
5.a Osztályfőnök: Molnár Tibor
Antal Roland, Balogh Zoltán, Bara Péter, Bora Fruzsina
Hajnalka, Deczki Benedek, Dobre Zsombor, Erdős Petra,
Hegedüs Hanna, Horváth Dávid, Jakics Mercédesz Viktória, Jancsó Vivien Mária, Kálló Tamás Ákos, Lipóczi Levente, Mátravölgyi Attila, Morvai Máté, Nótin Bíborka,
Parti Bianka, Petró Panna Klaudia, Pótor Zsófi, Sándor
Henrietta Heléna, Szabó Gergely, Szántó Rómeó, Szénási
Ervin Levente, Szőllősi Bertalan Bence, Várbíró Nándor,
Wehbe Ádám

5.b Osztályfőnök: Sarkadi Ferenc
Baranyi Koppány Endre, Barna Zsófia, Berkes Zsófia, Cseh
Jázmin, Dánielfy Dorottya Luca, Dankó Kincső Andrea, Erdey
Viktória Vanda, Gém Hanna Fruzsina, Goda Kamilla, Hadnagy
Attila, Horvát Alexandra, Kálmánczhelyi Bence, Kecskeméti
Csenge, Kerezsi Panna, Kiss Virág Eszter, Major Levente Imre,
Mászlai Gergő, Medvés Kristóf, Milánik Tamás, Molnár Dóra,
Molnár- Szerelem Bálint, Oláh Alekszandr Márk, Oláh Máté
Milán, Ónadi Zsófia, Rácz Marcell Sándor, Sárkány Levente
Gergő, Szabó Viktória Mária, Szakál Kende, Szegedi Zsófia
Katalin, Szilágyi Ádám, Varga Marcell, Veres Hunor, Vincze
Nikoletta Terézia, Vitéz Anna Veronika

5.c Osztályfőnök: dr. Veress Jánosné
Balogh Dorottya Ágnes, Baráth Evelin, Békési Dániel
Zsolt, Berkes Petra Anna, Cseke Anna, Cserta Dóra, Demeter Zsuzsa, Donka Réka, Dorogi Máté Gáspár, Fekete
Petra, Héty Emese, Héty Hajnalka, Jakab Mercédesz Viktória, Jankó Dóra, Jánosy Márton, Kiss Gréta Borbála, Kiss
Marcell, Komáromi Balázs, Kupecz Vivien Zsanett, Lovas Árpád Botond, Mészáros Tamás, Molnár Imre, Nagy
Anna Viktória, Nagy Bence Botond, Nótáros Lajos Bence,
Pacsura Petra Nikoletta, Posta Máté, Soltész Nóra, Szabó
Zita, Szabó Zsuzsanna, Tar Dorina, Tatai Ottó, Varga Lilla
Judit, Vincze Rebeka, Visky Zsombor, Zsupos Tamás

5.d Osztályfőnök: Szakál László
Boruzs Fanni, Csarnai Dorina, Csiki Evelin, Csontos Dorina, Gáspár Gabriella Léna, Gulyás Péter János, Juhász Panna, Juhos Beatrix Nóra, Katona Réka, Kékesi Olivér, Kincses Máté, Kiss Gréta, Kovács Patrik Márkó, Lajter Márta
Laura, Mikle Dávid, Moldvai András, Nagy Domonkos,
Nagy Gergő, Orbán Alex, Pallás Tamás Koppány, Radócz
Kamilla, Rizán Zsombor, Szabó Liliána, Szakács Ádám,
Szalontai Andrea, Szűcs Áron, Tóth Milán, Tőkés Kinga,
Vadász Andrea Ilona, Vári-Nagy Lajos, Viszlai Patrik Gábor

5.z Osztályfőnök: Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa
Boruzs Nóra, Csordás Árisz Márk, Délczeg Sándor Balázs,
Gaál Liliána, Garamvölgyi Levente, Garamvölgyi Vince,
Gyönyörű Dorka Virág, Harcsa Regina, Hegedüs Lara,
Jónás Károly, Kálmán Anna Mónika, Katona Sándor, Kocsis Nóra, Komódi Lili, Kovács Kincső, Kuti Kitti, Magos
Boglárka, Mitró Veronika Kata, Mohácsi Benedek, Nagy
Balázs, Nagy Panna Eszter, Oláh Johanna, Pallás Imre,
Pluhár Anna, Pluhár Enikő, Sándor Zsófia, Szabó Máté,
Szalontai Ferenc, Szegedi Rebeka, Szikra Dávid Richárd,
Tóth Lídia, Venter Flóra Zita
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Lehner Zalánnal beszélgettünk
- Hogyan kerültél kapcsolatba a színészi
pályával?
- A színházi élet nem volt számomra idegen. Mivel édesapám a Csokonai Színház
tagja volt. Ezért sok ismerős akadt a művészek között és sok darabot is láttam, főleg operákat. Első színházi élményem épp
egy musical volt, amiben a papa is játszott,
a József és a szélesvásznú álomkabát. 2 éves
voltam ekkor, és 5-ször láttam a színházban.
Az én „színészi pályám” másodikos koromban kezdődött, amikor Vad Péter tanár bácsi elküldött az Ady Endre Gimnáziumban
tartott meghallgatásra. Aznap a kezünkbe
adtak két dalt a musicalből, és ezeket másnapra meg kellett tanulni. Igazából ezzel
indult el a válogatás. Sok dolgot figyeltek,
aztán volt még több forduló, és egyre csökkent a létszám. Nyárra derült ki, hogy benne
leszek a darabban. Augusztus első hetében
volt egy tábor a résztvevőkkel, ahol reggeltől estig gyakoroltunk. A rendező Várhalmi
Ilona, vagyis Cila néni, a koreográfus Jóna
Szabolcs bácsi és a korrepetitor Kerekes Rita
néni segítségével megtanultuk a dalokat és a
koreográfiákat. Ekkor dőlt el az is, hogy én
leszek a főszereplő. Csodálatos érzés volt.
- Mennyi elfoglaltságot jelentenek neked a
próbák, az előadások?
- A bemutató előtt, ami 2013. december
13-án volt, nagyon sokat próbáltunk. mostanában már csak az előadás, vagy fellépés napján tartunk felújító próbákat. Idén
szeptemberben szinte újra kellett tanulni
bizonyos részeket, mert 9 új szereplő jött a
darabba, a tavaly érettségizettek helyére. De
már mindenki tudja mi a dolga és így egyre
kevesebb próbára van szükség.
- Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolai
feladataidat a színészettel?
- Igyekszem megfelelni az iskolai kötelességeimnek is. Ha próbára kell mennem, mindig elviszem a házi feladataimat a színházba
és szünetekben igyekszem megcsinálni őket.
Persze akadt olyan, hogy nem sikerült, de a
tanáraim mindig nagyon kedvesek és megértőek voltak velem, és az osztálytársaim is
rendkívül segítőkészek. Ezt ezúton is nagyon köszönöm nekik.
- Mi volt számodra a legnehezebb dolog a
felkészülésben?
- Leginkább az volt a nehéz a felkészülés során, hogy a legjobbat nyújtsam mindenhol.
Az iskolában a tanulás, a zeneiskolai órákra
való felkészülés és a színházban való megfelelés.
- Szoktál izgulni az előadások előtt/alatt?
- Szerencsésnek mondhatom magam ezen a
téren. Eleinte volt, hogy izgultam picit színpadra lépés előtt. De amikor már ott vagyok
a szerepben, igyekszem átélni és nem izgulok. Magaménak érzem Nyilas Misi szerepét, mert akadnak dolgok, amelyek nagyon
hasonlóak kettőnk életében.
- Van kedvenc dalod a műben? Miért az?
- Igazság szerint mindegyik dal a kedvencem és mindegyiknek meg van az oka. Vagy
a mondanivalója miatt, vagy azért mert számomra nagyon kedves partnerekkel együtt
adjuk elő. De ha mindenképpen választanom kell egyet, akkor a Légy jó mindhalálig

dalt választom, mert abban minden fájdalmamat kiénekelhetem. Ezt kellett akkor is
énekelnem, amikor döntöttek a főszereplők
személyéről.
- Hogyan segítettek színésztársaid (fiatalok
és felnőttek) a próbák és előadások alatt?
- Igazi fantasztikus család lett a „Légy jó”
csapat. Mindenkivel szeretek együtt lenni,
a színpadi szereplők mellett a nem látható
résztvevőkig. Vagyis a rendező, a koreográfus, a korrepetitor, az öltöztető és a fodrász
nénik, az ügyelő, a súgó, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy nagyon sok barátot
kaptam, akik mindig nagyon kedvesen és
türelmesen segítenek tanácsaikkal, hogy a
lehető legjobb legyen az alakításom az előadások során.
A másik két Misi, Kis Dia és Kovács Lacika
is nagyon közel áll a szívemhez. Ha épp nem
játszunk főszerepet, akkor egy diák vagyunk
a többiek között. De ekkor is segítjük mindenben azt, aki Nyilas Misit alakítja. Mivel
pontosan tudjuk a szerepet, oda tudunk figyelni, hogy a másiknak minden rendben
legyen.
Legyen a takarásban mindig ivóvíz, jelmez
és kellék ne hiányozzon. de Diával mindig
meg is öleljük egymást, színpadra lépés
előtt, ha van rá lehetőségünk. Ez erőt ad a
folytatáshoz. Lacika humora pedig páratlan,
mindig megnevettet.
Igazi barátokat kaptam, akik úgy érzem, egy
életen át azok is maradnak. Ők az én nagy
testvéreim. Van, akit a tanulmányai elszólítottak a darabtól, de a távolság nem áll közénk. Ha előadás van igyekszik itt lenni és
a nézőtérről támogatni. Szerencsére olyan
is akadt, hogy kiszállt egy jó barátom a musicalből, hogy az érettségire koncentrálhasson, de most végre újra együtt játszhatunk.
Persze itt is végtelen a sor. Dánielfy Zsolt bácsival is különös kapocs lett közöttünk, sok
mindenre megtanított. De a szigorú tantestület is kedves velem a valóságban. Cila néni
pedig minden előadást végignéz és javítja a
hibákat, de persze meg is dicsér bennünket.
Ez mind óriási segítség számomra.
- Hogyan tanultad a szöveget?
- Cila néni mindenkinek kézbe adta a szövegkönyvet. Ezt otthon édesanyámmal
tanultuk és gyakoroltuk nagyon sokat. Ő
végszavazott nekem és így elég könnyen sikerült megtanulni. Hosszabb kihagyás után
mindig átvesszük újra. A dalokat pedig CDről, zenei alapok segítségével gyakoroltam.

- Volt valami humoros dolog, baki az előadásokon?
- Nagyon sok humoros dolog történik előadásról előadásra. Volt, hogy én sem tudtam
nevetés nélkül megállni. Az egyik kedvenc
jelenetem, amikor a Török családnál vagyok, és a színészek improvizálnak. Török
bácsi, vagyis Garay Nagy Tamás, mindig
más állatot mond, amikor a szöveg így
hangzik: „Fúj, nálunk még a malac se enné
meg!” Már kiscicát és tengerimalacot is említett. Számomra ez nagyon vicces.
Vagy, amikor török néni, Újhelyi Kinga tánc
közben Tamás bácsit dobja ki a színpadról,
aki aztán bejön hatalmas női kalappal a fején. Persze olyan is akad, ami most humorosnak tűnik, de akkor a jelenetben nem
volt az. Például amikor tánc közben leesett
a mikroportom és hirtelen nem tudtam, mit
kezdjek vele. De aztán zsebre tettem és folytattuk a táncot.
Itt is sorolhatnám még hosszasan.
- Milyen visszajelzéseket, véleményeket
kapsz arról amit csinálsz?
- Óriási elismerés, hogy a musical zeneszerzője, Kocsák Tibor már többször megtisztelt
a jelenlétével minket és gratulált nekem. De
találkozhattam és kezet is foghattam az egykori Misivel, Dózsa Gergellyel is, aki eljött
Debrecenbe és megnézte a darabot.
A közönségtől is csupa jó visszajelzést kapok. Nagyon jó érzés, amikor előadás után
a művészbejárónál várnak és autogrammot
kérnek tőlem. Meglepődtem amikor láttam,
hogy egy rajongói oldalt is létrehoztak nekem. Nagyon kedves gesztus. Ezúton is köszönöm a megalkotóknak.
Óriási elismerés volt számomra az is, hogy a
színházi évadzárón átvehettem a Debreceni
Kőr Dáma egyesület különdíját.
- Lesz folytatása a közeljövőben a színházi
munkádnak? (Készülsz új bemutatókra?)
- Sajnos nem tudunk sokat a darab jövőjéről, de idén már nem játsszuk. Remélem,
azért a jövő évben láthatja még a közönség,
mert tudom, hogy nagy rá az érdeklődés.
Biztosan akad majd fellépés is.
Egy biztosat tudok mondani. Szilveszter éjszakáján, éjfélkor én fogom énekelni a Kossuth téren a Himnuszt, hegedűn kísér Sánta
Eszter.
Új színházi bemutatóra nem készülök. Ha
szünetel a színházi elfoglaltság annak biztos
oka van, igyekszem az iskolai és zeneiskolai
kötelezettségeimnek megfelelni.
- Hogyan képzeled el a jövődet 15 év múlva?
- Az általános iskola befejezése után mindenképpen az Ady Endre Gimnázium dráma tagozatán szeretném folytatni tanulmányaimat. Mivel a zene, az éneklés és a
színjátszás egyformán közel áll hozzám, biztos, hogy a művészet irányában képzelem el
az életemet. Szeretnék minél több országot
bejárni. De nagy vágyam az is, hogy majd
egyszer az Eurovíziós Dalfesztiválon szerepelhessek.
- Remélem, hogy majd akkor újra elkészíthetjük ezt a riportot és kölcsönösen arról fogunk beszámolni, hogy mindannyiunk élete
a vágyainknak megfelelően alakult!
Fejes Adrienn és Nagy Márta 6.c
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emberek szokásaiban és tulajdonságaiban is. Ezekből szedtem össze
egy csokorra valót, talán ti is érdekesnek találjátok majd:

A férfiaknak muszáj elmenni katonáskodni két évre, mert hivatalosan nincs
béke, hanem fegyverszünetet tartanak
az észak- koreaiakkal.

Az országról
Korea Ázsiában, egy félszigeten fekszik. Szomszédai Japán és Kína.
Az én hazámban 1950 és 1953 között
volt egy nagy háború, és az ország két
részre szakadt: Dél-Koreára és ÉszakKoreára.
Észak-Koreába kommunizmus van,
Dél-Koreában demokrácia. Mi DélKoreában lakunk.
Dél-Korea fővárosa Seoul, ahogy
magyarul írják: Szöul. Az ország
lakossága 48 millió.
Dél-Korea hasonlít Magyarországra,
itt is sok gyönyörű hegy és folyó találJung Seo Eun vagyok, a ti iskolatár- ható, csak Koreában több a hegy, az
satok, a 6. c-be járok. Azt hiszem, ország kb. 70%-a hegység.
többen ismertek Jung Esztiként,
hiszen a keresztnevem kiejtése nem Az emberekről
egyszerű egy magyar anyanyelvű Koreában, ha gyerek születik, akkor
egyből 1 éves lesz. Így lehetséges az,
ember számára.
Dél-Koreából érkeztünk, édesapám hogy én Magyarországon 11 éves
Magyarországon kapott szolgálatot, ő vagyok, de Koreában 12. Otthon a
nem
szólíthatják
református lelkész. A testvérem és én fiatalok
már itt kezdtünk iskolába járni, itt keresztnevükön a náluk idősebbeket,
szereztük a barátainkat, a magyar a mert az tiszteletlenség.
második anyanyelvünk lett. Minden A legnagyobb családi ünnep a holdévben otthon (Dél-Koreában) töltjük a naptárból január 1-je, ezen a napon a
szünidőt, akkor találkozunk nagyszü- családok összegyűlnek, és együtt töltik az ünnepet. Ekkor a gyerekek fel
leinkkel és rokonainkkal.
A távolság nem csak kilométerben és szokták venni a hagyományos koreai
repült óraszámban nagy, hanem az viseletet is.

Az iskoláról
Koreában az általános iskola 6 évig
tart, utána van még 3 év, és végül 3 év
gimnázium, tehát 12 évet kell tanulni.
Márciusban kezdődik a tanév, augusztusban van 1 hónap nyári szünet, és
szeptemberben kezdődik a 2. félév,
amely decemberig tart. Januárban és
februárban van a nagy szünet.
Az iskola 9 órakor kezdődik, és délután 2, vagy 3 órakor végződik. Persze
ott is sokan járnak délutánonként különórákra. A gimnazisták késő estig
szoktak tanulni.

Itthonról- haza

Sok érdekes dolgot tudnék még írni az
otthoni szokásokról. Azért is furcsák
ezek a dolgok a magyar embereknek,
mert alig tudnak valamit Dél-Koreáról,
bár mostanában már vannak Debrecenben is olyanok, akik szeretnének
koreaiul megtanulni, ezért anyukám
is elkezdte tanítani a nyelvet.
Én szeretném, ha a magyar emberek
sokkal többet tudnának a hazámról, és
egyre ismertebb lenne! Nekem persze
természetes az itteni élet, az itteni szokások, itt is otthon vagyok és hazamenni is nagyon szeretek.
Úgy érzem, mindkét ország a hazám!
Jung Seo Eun 6.c

EZ JÓ VOLT!
2014. október 22-én iskolánkban megrendezték a 18. Országos Református Tanulmányi Versenyt, amelyre közel 500
gyerek jött el. Mi ketten a bibliaismeretre készültünk föl.
Szeptember közepén kiválasztott minket Márta néni és Lídia néni, majd megkezdtük a munkát. Először a feladatunk
az volt, hogy Jézus születésének körülményeivel kapcsolatos igeverseket tanuljunk meg, és a hozzájuk készített feladatlapokat oldjuk meg a felkészülési időszakban.
Nehéz volt megtanulni a négy oldalt a Bibliából, de
végül sikerült. A verseny előtti időszakban nagyon
sok feladatot kellett megoldanunk.
A verseny napját istentisztelettel kezdtük a
Nagytemplomban. Majd öt feladatlapot kellett
megoldanunk időre. Holtversenybe kerültünk egy
másik iskolával, és ezért nekünk egy hatodikat is ki
kellett töltenünk. Utána ebédelni mentünk, amíg
pontoztak minket. Ezután következett az eredményhirdetés, amin második helyezettek lettünk.
Szerintünk érdemes felkészülni rá, mert megéri a
sok munka.
Készítették: Pók Zoé Kata és Sztancs Dóra Imola
4.a osztály
Fekésházy Zsófia 2a rajza
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A Csokonai Színházban jártam
Olyan megtiszteltetés ért, hogy elmehettem a Csokonai
Nemzeti Színházba és találkozhattam Németh Jolánnal, a
színház munkatársával. Az egész színházban körbevezetett. Sokat mesélt a színház történetéről is. A mai
színház épülete előtt ezen a helyen egy magtár állt, abban
játszottak a színészek. A mai színház 1865-ben nyílt meg.
A nyitóelőadás Katona József Bánk bánja volt.
Bemehettem a kulisszák mögé is. Állhattam a forgószínpadon, ahol a színészek játszanak. Láttam a színpadról a
nézőteret. Megnéztem a jelmeztárat, ahol nagyon sok cipőt
és ruhát láthattam. A fodrászműhelyben parókákat, bajuszt
és szakállakat is készítenek. A parókák nagy része valódi
hajból készül.
A legjobban a tervező műhely tetszett, ahol a ruhák
terveiből a jelmezek születnek. Már egy jövő év eleji
bemutató ruhaterveit is a kezembe foghattam. Ennek a
címe: „Tűzről pattant tündérország”. Nagyon sok érdekességet tudhattam meg ezen a délutánon. Köszönöm Joli néninek a kedvességét.

A 2.c munkáiból
Megint játszottunk! A következő szavakból lehetett mesét készíteni:
manó, ütköztek, szűk, ugrándozott,
varázsolhat.
Vitéz Kata a következő mesét alkotta:
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer
egy manó. Ez a manó egyszer elment
a ruhaboltba, de mikor benyitott,
összeütközött egy másik manóval.
Bement a boltba, miután bocsánatot
kért, hogy beleütközött, és talált
magának egy kardigánt. De a kardigán
neki szűk volt, és úgy tudta csak
magára felhúzni, hogy ugrándozott
közben. De még úgy is szűk volt, ezért
megkérdezte a boltost, hogy nem tudna-e egy mérettel nagyobb kardigánt
adni neki. De a boltos csak azt mondta
a manónak, hogy varázsolhat nagyobb
méretet. A manó varázsolt magának
egy nagyobb méretet, megvásárolta,
hazavitte, és utána mindig azt a kardigánt hordta.

Bacskó Máté:
Ó, ha teknős volnék,
mindig úsznék,
szabad lennék.
Ó, de a szüleim
magamra hagynának
kiskoromban.
Nélkülük mindig
sírdogálnék.
Rácz Dorottya:
Ó, ha kutya volnék,
mindig futnék,
rágnék és aludnék.
„Nyári éjen,
fehér holdsütésen
elcsitulnék”
kutyaházam mélyében.
Petróczi Anna:

Weöres Sándor Buba éneke c. verséhez a saját vágyaikat, gondolataikat
is versbe foglalhatták a gyerekek:
Vitéz Kata:

Venter Dorka:

Ha madár volnék,
felröppennék, elmennék.

Ó, ha nyuszi volnék,
sebesen ugrándoznék,
égen-földön játszanék,
a dzsekis nyuszikkal
beszélgetnék.
este nyuszimamához
odakucorodnék.

Látnám a vizet!
És benne a halakat!

Nótin Bíborka 5.a

Ó, milyen szépek!
(haiku-füzér)

Ó, ha vadló volnék,
vígan nyargalhatnék,
minden reggel
friss füvet ehetnék.
Minden este
hazaindulhatnék,
haza, anyukámhoz.

Látnám a Földet!
De felülről, nem csak úgy!

Donka Ákos 2.a rajza

Kovács Réka 6.a rajza
Mike Bence egy hétvégi pecázás alkalmával a
következőkön merengett:
Tóparti horgászás
Tóparti horgászáskor szép idő jött. A partra
gyűltek az emberek horgászni. Horgásztak,
horgásztak … de rájöttek, hogy ez nem az a tó…
Leültek a fűbe, a padra, elővették elemózsiájukat és megették. Aztán gyönyörködtek az őszi
napsütésben.

Nagy Míra 2.a rajza
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Diákjaink tollából

7 fejű sárkány a városban
Egyszer volt, hol nem volt, túl a Piac utcán éldegélt egy
hétfejű sárkány, melynek neve: Rudi. Annyira szerette a
hamburgert, hogy minden nap kettőt evett, de mivel hét
feje volt kétszer hét, azaz 14 darabot kellett vennie, így a
kis zsebpénze hónap közepére mindig elfogyott. A sárkánymama ezt megelégelve azt mondta neki, hogy nem
ehet több hamburgert. A hétfejű kis sárkány nagyon
elszomorodott és képes volt bemenni a templomba imádkozni, hogy hátha segítene neki valaki, hogy tudjon hamburgert enni. Egyszer csak csodák-csodájára jött egy levél
a gyorsétkezdéből, amiben azt írták, hogy Rudi lett a
hónap vendége, mivel nagyon sok hamburgert vásárolt,
ezért 70%-os kedvezményt kap a hamburgervásárláskor,
így minden jó, ha a végén Rudi ismét ehet!
„ HA HISZEL A CSODÁKBAN, AKKOR VELED IS
MEGTÖRTÉNHET!”
Varga Fatima Hanga 3. z
A kalandos utazás
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy kicsi házikó. Abban
a házban éltünk mi. Egyszer elhatároztam, hogy elmegyek
Disneyland-be. A zsebpénzemből megvettem a
repülőjegyet, hogy fel tudjak szállni a repülőgépre.
összecsomagoltam és felszálltam. Azt láttam a kivetítőn,
hogy több órát kell utazni. Megkérdeztem az egyik utas
nénitől , ő hová megy? – azt mondta édes kislányom én a
kastélyba megyek megnézni a mesehősöket. Mondtam
neki, hogy én is épp oda tartok. Elbeszélgettük az időt és
máris megérkeztünk. Már a bejárat is csodálatos volt,
nagy volt a nyüzsgés. Bementem és találkoztam
Spongyabobbal. Azt mondta nekem, menjek el és nézzem
meg az ananászházikóját. Tetszett az ötlet, így elindultunk. Spongyabob hirtelen felkiáltott, énekeljünk!
Elkezdtünk énekelni, így gyorsan eltelt az idő. Szerettem
volna, megkeresni Csipkerózsika tornyát. Ahogy sétálgattam, megláttam a tornyot és felmentem a lépcsőn.
Ismertem a mesét, ezért nem mertem az orsóhoz nyúlni,
nehogy megszúrja a kezem. Találkoztam a kék tündérrel
és bevezetett a boldog Csipkerózsikához és elmesélte,
hogy mi történt vele. Hirtelen előbukkant a rózsaszín
tündér, aki nagyon szeretett varázsolni. Azt mondta, megtanítja nekem a varázslás tudományát. Elkezdett varázsolni és ezt mondta: Csiribú-csiribá pricc, pracc. A szék
nyomban eldőlt. Csodálkoztam, hogy milyen ügyesen
varázsol. Én is kipróbáltam, de rossz varázsigét mondtam
és átváltoztattam a cicát kecskévé. Azt mondta
Csipkerózsika, hogy nem baj, úgyis kellett nekem egy
kecske. Ezután úgy döntöttem, felhagyok a varázslással
és folytatom utam tovább. Kijöttem az ajtón, megláttam
egy tökházat. Bekopogtam az ajtón és kinyitotta nekem
egy kedves kis manócska, majd így szólt: Fáradj be,
kedves vendég! Mi szél hozott erre?- Én így feleltem:
-Eljöttem meglátogatni a ti mesevilágotokat. Hirtelen
halk röfögésre lettem figyelmes. -És te ki vagy?- kérdeztem meglepődötten. Engem Mazsolának hívnak. Ha van
kedved, eljöhetsz velünk kukoricát vetni. Elindultunk,
éppen esett az eső, de bennünket ez nem tántorított el.
Egy lapulevelet a fejünk fölé tartva megvédtük magunkat
az esőtől. Megkapta mindenki a saját vödrét, melyben

kukoricaszemek voltak. Vetettük, vetettük, egyszer sírást
hallottunk. Láttunk egy tengerimalacot. Mazsola nagyon
megsajnálta és haza szerette volna vinni. Manócska azt
mondta, hogy biztos csak eltévedt. Könyörgött a kismalac, hogy vigyék haza. A kedves manó megsajnálta és
hazavittük. Ezután búcsút vettem tőlük, hogy másokkal is
találkozhassak. Mentem mendegéltem, már éppen a
kijárathoz érkeztem, amikor megpillantottam egy törpét.
Nagyon megijedtem tőle, mert nem tudtam, hogy ki ő.
Bemutatkozott, hogy én Morgó vagyok. Elvezetett engem
a kunyhójukhoz, ahol bemutatta a barátait. Ő Vidor, őt
úgy hívják hogy Hapci, neki az a neve, hogy Kuka, ő
Szundi. Sajnos nem fogsz vele gyakran találkozni, mert
rengeteget alszik. Szende egy picit szégyenlős, Tudor a
mi okoskánk. Majd bemutatott nekem egy fekete hajú
bájos, mosolygós leányt, ő volt Hófehérke. Másnap
meghívtak engem a törpék bányászni. Elmentünk és sok
drágakővel tértünk haza. Eközben Hófehérke finom vacsorát főzött, mégpedig húslevest. Megettük, majd megköszöntem a szíves vendéglátást. Beesteledett, ezért
siettem a repülőhöz, hogy hazatérjek otthonomba. Sok
élménnyel gazdagodtam, elmeséltem szüleimnek, milyen
sok dolog történt velem. Remélem, egyszer ti is meg tudjátok nézni ezt a csodálatos világot.
Horvát Nikolett 3.z

Miskei Zsófia 3.c rajza
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Hazatérésem meséje
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mókuscsalád.
Ebben a családban éltem én is. Egyszer a suliban, amikor
a varázslás óra volt, megkért engem a tanár, hogy próbáljam ki az egyik varázsigét. Én ki is próbáltam, de szerintem rossz varázsigét mondtam, mert abban a minutumban
egy játékboltban találtam magam. Rengeteg volt körülöttem a mozdulatlan magamfajta állat. Akkor láttam, hogy
egy kislány lépett be a boltba. Mielőtt észrevett volna,
mozdulatlanná dermedtem gyorsan. Odalépett és szemügyre vette a magamfajta állatokat. Egyszer csak rám
mutatott, és azt mondta a boltosnak, ezt kérem. Megfogott,
betett a vállán lógó valamibe. Aztán nem láttam semmit.
Csak akkor lett minden újra világos, amikor valaki meleg
otthonában találtam magam. Ez bizonyára a kislány háza
lehetett. Amikor beesteledett megláttam egy kutyát. A
kutya is észrevett. De sajnos azt is észrevette, hogy élő
mókus vagyok. És hát mindenki tudja, hogy ilyenkor mi
történik. De ez a kutya más volt, nem bántott engem.
Hamar összebarátkoztam vele. Amikor elment mindenki a
saját munkájába megkérdeztem tőle:
• Mi az az asztalon, az a hangokat kiadó tárgy?
• Úgy hívják, TELEFON- mondta a kutya. - Arra
használják, hogyha 2 ember nagyon mesze van egymástól,
akkor ezzel a telefonnal lehet egymással kommunikálni.
• Aha, már értem! - mondtam. - És szíveskednél elmondani, mi az a hangokat kiadó doboz ott a nappaliban?
• Igen. Azt úgy nevezték el, hogy tv. Abban megmondanak
minden tudnivalót.
• Értem!
Egyszer csak ráugrottam a távirányítóra és véletlen bekapcsolódott a tv.
• Hé! Hé! Hé! Hé! Elfelejtettem mondani, hogy az a kapcsoló.
De én már ezt nem is hallottam, mert a tv-ben megláttam
magamat.
• Nézd kutya, benne vagyok a tv-ben! Ebben a pillanatban
nekiugrottam a tv-nek. Megütöttem magam, de hirtelen
eszembe is jutott valami.
• Tudom már, hova kell mennem! Egy könyvtárba. Kutya,
mondd, hogy jutok el egy könyvtárba!
• Villamossal – mondta a kutya.
• Mi az a villamos?
• A villamos az, amivel könnyen eljuthatsz bárhová!
• De hogy mondjam meg a vezetőnek, hova akarok menni?
• Könnyen! Ha kinézel az ablakán és látod kiírva, hogy
könyvtár, kiugrasz.
Ennyi. Nagyszerű és egyszerű. Elindultam. Felszálltam a
villamosra. Vagy egy órán át utaztam, amikor végre láttam
kiírva azt a szót ( könyvtár). Kiugrottam, beszaladtam, és
elkezdtem keresgélni a könyvek között. Nem kellett sokat
keresgélnem, megtaláltam azt a könyvet, amelyiket kerestem. Fellapoztam.
• Megtaláltam!- kiáltottam örömömben. Megtaláltam a
megfelelő varázsigét!
Kimondtam a megfelelő szót, és azon nyomban úgy éreztem, most már teljesen otthon vagyok.
És persze megfogadtam, hogy most már megjegyzem az
összes varázsigét!
Mászlai Dóra 3.z

Péter Míra 2.a rajza
Mese az egérről
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is
túl, még az Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac
túr... Élt egyszer egy egér, aki én vagyok. Mikinek hívnak.
Világszerte ismernek.
Egyszer, amikor a testvéremmel sétáltunk az erdőben, egy
fáról lecsüngő zsinórra lettünk figyelmesek. A testvérem
meghúzta a zsinórt, és egy pillanat alatt a fejünkre eső
óriási dobozban ragadtunk. Szerencsére nem esett bajunk,
de nem tudtunk kijönni a dobozból. Találtam a dobozban
egy gombot. Úgy gondoltam, hátha ez a szabadulásunk
nyitja. Nosza, meg is nyomtam a gombot. Erre földrengés
kerekedett, és alattunk megnyílt a föld! Nagyon-nagyon
megijedtünk! Egy szakadékba zuhantunk. Torkunk szakadtából sikítottunk, ahogy csak bírtunk, míg földet nem
értünk. Csodák csodája, nem történt baleset.
A testvérem talált egy papírt a földön, egy térkép volt rajta.
Ez a térkép hazavezethet bennünket!- gondoltam. Így hát
elindultunk az úton, amerre a térkép vezetett. A térkép
szerint három akadályt kell leküzdenünk. Néhány perc séta
után elértük az első akadályt. Tüzes karikákat kellett átugranunk egy cirkuszban, majd a Tiszát kellett átúsznunk.
Nagyon elfáradtunk, úgy gondoltuk, ránk fér egy kis
pihenés.
Fél óra múlva folytattuk utunkat, míg el nem értük a második akadályt. Át kellett másznunk a kínai Nagy Falon!
Üldözőbe vett minket egy tigris, nagyon gyorsan kellett
másznunk! Kínkeservesen átértünk a túloldalra, megmenekültünk. Újabb fél óra pihenés következett.
Amikor elértünk a harmadik akadályt, tüzes meteorit
csapódott a földbe. Megremegett a föld, rögtön tudtuk,
hogy ez a harmadik, és egyben a legnehezebb akadály. A
meteorit zápor elől nagyon gyorsan elfutottunk. Ez volt az
utolsó akadály, végre hazajuthattunk. A térképre szükségünk volt még a labirintusban, ami a három akadály után
következett. A labirintus végén egy lifttel felmentünk a
föld felszínére és néhány méter séta után otthon találtuk
magunkat. Amikor anya és apa megpillantott bennünket,
nagyon örültek. Végre itthon! Mire a Nap eltűnt a horizonton, ágyban voltunk. Így ér véget a mesém.
Nagy Károly Péter 3. z
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Rózsika csipkés laptopja
Csipke Rózsika vagyok
16 éves. Nemrég különös dolog történt
velem a szülinapomon.
De hogy megértsétek,
elmesélem a történetet.
A szüleim nagyon szerettek volna egy gyereket, de hiába volt meg
mindenük: szép ház,
saját autó a garázsban,
virágok a kertben,
napestig csak azt sóhajtozták:
- Ó ha nekünk gyerekünk lenne!
Nagyon szomorúak
voltak, mert nem
teljesült a kívánságuk.
Nótin Barnabás 1.b rajza
Elmentek
egy
természetgyógyászhoz, aki
egy diétát javasolt. Úgy is lett minden, ahogyan a természetgyógyász megjósolta: 1998. nyarán születtem. A
szüleim összehívták az egész szomszédságot, kivéve az
utca végi Ilonka nénit. Mindenki megajándékozott valamivel: az egyik csörgővel, a másik pelenkával, a harmadik
almapürével. Ilonka néni nagyon mérges lett, berontott a
házba az egyik éjszaka és kiáltott:

Színház és mozi ajánló
A Madagaszkár pingvinjei:
A szuperkémek nem az égből pottyannak, hanem a tojásból
bújnak elő. Íme, a nemzetközi kémvilág legtitkosabb, legizgalmasabb és legviccesebb madarai: Kapitány, Kowalski, Rico és
Közlegény. A győzhetetlen csapat ezúttal rendkívüli kaland felé
totyog: Dr. Octavius Vízagy világuralomra törő főgonosz keze
egyre messzebbre ér el - talán mert nyolc van neki. A pingvinek
kénytelenek egyesíti erőiket egy földalatti szervezettel, az
Északi Széllel, hogy együtt szálljanak harcba a közös ellenség
ellen. A két cég munkamódszerei meglehetősen különböznek, de
ha le akarják győzni ravasz ellenségüket, akkor mégis vállt vállnak, szárnyat szügynek
vetve kell harcolniuk.
Különben a világ furcsa
változásokon mehet
keresztül.
A kis Nicolas nyaral:
Itt az iskolaév vége és
végre itt a hőn áhított
nyári vakáció ideje. A
kis Nicolas szüleivel és
nagyijával a tenger felé
veszik az irányt, és egy
kis tengerparti szállodába költöznek a nyár idejére.
Nicolas nem vesztegeti
idejét, sec-perc alatt új
barátokra tesz szert. Ott

Ti ugyan nem hívtatok meg engem, én mégis eljöttem és
én is hoztam valamit. Mikor Csipke Rózsika 16 éves lesz,
a számítógépe egy vírust fog elkapni.”- Azzal sarkon fordult és elhagyta a házat. Útközben hasra esett Pista bácsi
macskájában. A vendégek elszörnyedtek, anya majdnem
elájult.
Na és ez a szörnyű dolog nemrég bekövetkezett: múlt
hónapban a szülinapi bulimon a számítógép tényleg
elromlott, miközben a facebookon az üzeneteimet nézegettem. Azóta a számítógépemet körülfonta a pók és nem
látszik belőle semmi, még a csipkék sem a tetején.
Hétfőn az ajtón csöngettek, nem tudtam ki lehet. kinyitottam az ajtót, és egy herceg Patrik nevű fiatalembert találtam magam előtt, aki egy fehér kocsival érkezett. Azt
állította, hogy ő egy számítástechnikai szakértő, bár nem
látszottak annak.
-Szia! Örülök, hogy találkoztunk! Én vagyok az, aki meg
fogja szerelni a számítógépedet! Legalábbis remélem,
hogy sikerül..
Megpróbált áthatolni a pókhálón egy porseprűvel a
kezében. Patrik nagyon jól haladt, és a pókháló megnyílt
előtte. Egy pillanatig úgy állt ott, mint akit megbűvöltek,
mert a csipkés laptopom olyan szép volt, amilyet ő még
elképzelni se tudott. Nézte, nézte és moccanni sem mert,
mintha attól félne, hogy ha hozzányúl, egyszeriben eltűnik
a szeme elől, mint egy tündér. Aztán halkan, lábujjhegyen
odament hozzá, térdre ereszkedett és megjavította.
Telefonszámot cseréltünk és tegnap együtt ebédeltünk a
Mc Donald’s-ban. Azóta is boldogan számítógépezünk.
Kiss Virág Eszter 5.b

van Ben, aki valójában nem is nyaral, mert a tengerparton lakik;
Fructueux, aki bármit magába töm, ráadásul megállás nélkül…
még halat is… akár nyersen is. Aztán ott van Djodjo, aki furán
beszél, talán mert angol; Crépin, bőgőmasina, és Côme, akinek
mindig igaza van és ezért igazán bosszantó alak tud lenni.
Természetesen akad egy lány is, Isabelle, aki képes olyan
bociszemekkel követni Nicolast, hogy a felnőttek már egy
jövőbeni esküvő képét vizionálják szemük előtt. A kis Nicolas
egy picit meg is ijed a kötelezettségek gondolatától, szerencséjére ott vannak neki újdonsült barátai, hogy kihúzzák a
pácból, s persze még nagyobb galibába keverjék.
Horváth Sándor 6.z
Tini Nindzsa Teknőcök
New York-ot veszély fenyegeti, zúzó és a gonosz Láb Klán személyében. A merész riporter nő April leleplezi őket apja volt
munkatársa Dr. Sach előtt, aki egyből tudja, hogy a 4 teknőc az,
akibe mutáns gént fecskendezett April apja, és még arra , hogy
ha Aprilre nyomkövetőt tesz, akkor elkaphatják a teknőcöket és
meg is teszi. Az invázió, a teknőcök búvóhelyének támadása
sikeres: Secka mester ( a mutáns patkány mesterük) Zúzótól
majdnem halálos sérülést szerez, 3 teknőcöt elfognak, 1 szerintük meghalt. Az elfogott teknőcök a vérleszívás miatt majdnem
meghalnak. De túlélik! Majd mind a négyen összefogva legyőzik
Zúzót és megmentik Seckát. Nekem nagyon tetszett, csak ajánlani tudom!
Viszlai Patrik 5.d
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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 komplex ábrázolásában, feledhetetlen
rendezésben – szűk két órában.
Az előadás során a teljes Arany-mű elhangzik, miközben a
mozgás, a zene, a tánc a szöveg szerves részévé válik. „Az igazi
Toldi (Csokonai Színház):
kihívást az jelentette, hogy hogyan tudunk egy klasszikus, veEltáncolva, megénekelve, Arany János Toldiját igazán egyedi retes művet megszólaltatni a kortárs színház nyelvén.” mondta
megközelítésben láthatjuk majd a Csokonai Színház színpadán. Horváth Csaba, a darab koreográfusa.
Arany János már a saját korában is több generáció számára
lebilincselő olvasmánynak szánta a Toldit. Most Horváth Csaba
Horváth Sándor 6.z
A Dühös lovag (Csokonai Színház):
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.

Arcápolás a konyhából

Ha megnézzük a különféle szépségápolási termékeket, legtöbbjük valamilyen zöldség vagy gyümölcs hatóanyagával készül.
Miért ne használhatnánk hát mi is zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket vagy egyéb kincseket a konyhából?
Természetesen nem az a célom, hogy lebeszéljek bárkit is a kedvenc arckréméről, de adódhatnak olyan helyzetek, amikor jól jön
egy kis praktika és kreativitás...
Arclemosó
Ha elfogyott a kedvenc arclemosónk, vagy épp utazás alkalmával
otthon felejtettük, tökéletesen megteszi a tej vagy a tejszín is.
Nem véletlenül hívják arclemosótejnek ezt a kozmetikumot…
Gyönyörűen megtisztítja mindkettő a bőrt, ugyanakkor táplálja
is.
A szemkontúr környéke érzékenyebb terület, ezt vattapamacsra
cseppentett olajjal (napraforgó, olíva) tisztítsuk meg.
Kerüljük a sovány tejet vagy tejszínt, hiszen éppen a zsiradék
tisztítja és táplálja leginkább a bőrt.
Hogyan használjuk?
Először is ne hidegen. Tegyük 10 másodpercre mikróba, vagy a
kezünk között melegítsük testhőmérsékletűre. A tejjel vagy
tejszínnel néhány percig masszírozzuk az arcunkat, majd öblítsük
le vízzel vagy egy nedves vattával töröljük le.
Miután a szemünket megtisztítottuk az olajos vattával, öblítsük
le langyos vízzel, majd törölközővel finoman itassuk fel a nedvességet.
Arctonik
Az arcbőrt felfrissítő, feszesítő kozmetikumokat is találunk a
konyhában. A keleti desszertekhez vagy limonádékhoz használatos rózsavíz vagy narancsvirágvíz ugyanolyan jótékonyan hatnak a bőrre, mint amilyen finom aromát adnak a süteményeknek.
A rózsavíz összehúzza a pórusokat, ráncmegelőző hatása is van,
a narancsvirágvíz pedig nyugtatja a bőrt, és segít a bőr
szárazságának megszűntetésében. Némely teafilter is remek
másodszolgálatot tesz ilyen esetekben… A levendula és a menta
a zsíros, a hárs a normál, a verbéna pedig a száraz bőrre való.
Kerüljük az aromákat, csak természetes, 100%-ban természetes
alapanyagokat használjunk.
Hogyan használjuk?
Ha van otthon arcgőzölőnk, abba is csepegtethetünk egy keveset
a rózsa- vagy narancsvirágvízből, de tökéletes megoldás az is, ha
vattát benedvesítünk velük, és ezzel töröljük át az arcunkat. Ha
a fent említett gyógyteák valamelyikét isszuk, akkor a már kiáztatott filtert 1 napon belül felhasználva érhetjük el a kívánt
tonizáló hatást.

Arcradír
Hetente egyszer érdemes eltávolítani az arcbőrről az elhalt hámsejteket, mégpedig a lehető legszelídebb módon. Ehhez minden
esetben valamilyen radírozó anyagot (cukor, só, darált kávé,
kókuszreszelék…) és kevés olajat használjunk, amely segíti a
tisztító anyag mozgását, csúszását a megnedvesített arcbőrön.
Kerüljük a túlzott vagy erőteljes dörzsölést, ettől csak kivörösödik a bőrünk, ugyanakkor megsértjük a finom szövetű arcbőrt.
Hogyan használjuk?
Keverjünk össze 2 kávéskanál finom barnacukrot 7-8 csepp olajjal (olíva, mandula), és a megnedvesített arcbőrt finoman
masszírozzuk végig, majd öblítsük le langyos vízzel.
Pakolások
A zöldségek és gyümölcsök között rengeteg bőrtáplálót találunk,
válassza mindenki a saját bőrének leginkább megfelelőt.
Kerüljük az állott, fonnyadt zöldségeket, és természetesen sose
használjunk olyan alapanyagot, amelyik valamilyen elkészített
ételből megmaradt…
Hogyan használjuk?
Megtisztítjuk, aprítjuk, keverjük, felvisszük a megtisztított
bőrre, kikerülve a szemkontúrt, majd néhány perc után leöblítjük. Esetleg valamilyen tonizálót használhatunk utána.
Száraz bőrre: kevés avokádót néhány csepp olajjal (olíva, mandula) összekeverve felvisszük a bőrre, majd 15 perc után leöblítjük.
Pattanásos bőrre: a paradicsomot vékony karikákra vágjuk, a
bőrre simítjuk, és 20 percig hagyjuk hatni, majd leöblítjük a bőrt.
Fáradt bőrre: zsíros joghurtot elkeverünk mézzel, és ezt
visszük fel a bőrre. 10 perc után leöblíthetjük langyos vízzel.
Zsíros bőrre: 1 csomag instant élesztőt langyos vízben elkeverünk, felvisszük a bőrre, majd hagyjuk megszáradni. Ezután
óvatosan lemossuk. Pürésített eperrel is próbálkozhatunk, remek
a zsíros bőrre.
Szemkontúr: az uborkakarika nem legenda. :) Vitaminokban
gazdag, táplál és vitalizál. Kevert bőrűek akár az egész arcukon
is kipróbálhatják, nagyszerű hatást érnek el vele!
Táskás, fáradt szem: a használt teafiltert (kamilla, hárs,
citromfű) hűtőbe tesszük, majd hidegen 10 percre a szemekre
helyezzük. Volt táska, nincs táska!
Balogh Zsófia 8.b
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Házi készítésü hajnövesztö pakolás
Ha rövidebb hajad van, akkor már biztosan álmodtál arról, hogy milyen jó lenne, ha szép hosszú ápolt hajad lenne. Nos, most én elárulok egy aprócska titkot, amivel egy hónapon belül látványos hajnövekedést lehet elérni.
Hozzávalók: ricinusolaj, oliva olaj vagy tojás, citromlé
Elkészítése és használata:
(A ricinusolajat patikákban lehet beszerezni.)
Hajhossztól függően langyosíts meg öt-tíz evőkanál ricinusolajat. Ezt keverd el ugyanennyi oliva olajjal vagy egy-két tojás sárgával. Ehhez adj hozzá néhány csepp citromlevet. És voilá. Meg is lennénk a házi készítésű hajnövesztő pakolásunkkal.
A pakolást soha ne használd vizes hajra! Mindig a száraz tincsekre kend fel hajfestő ecset segítségével. Ezután tekerd be törölközővel, és
néhány órán át hagyd rajta.
TIPP: Én mindig olyankor használom, mielőtt hajat mosnék. Ha szombaton szeretnél hajat mosni, akkor péntek este lefekvés előtt dörzsöld be vele a hajad. Aludj abban, majd reggel mosd ki belőle!
Remélem hasznos volt ez a tipp nektek, és alkalmazni fogjátok.
Nagy Alexandra 8.b

Kézmüves oldal
Hűséges társaink lesznek ezek a mini-manók. Minden fontos iratunkat összefoghatjuk, vagy az ajándékokat díszíthetjük a segítségükkel.
Elkészítés:
1. Az arcot a minta alapján ceruzával felrajzoljuk a fa korongokra,
majd fekete dekor filccel átrajzoljuk a vonalakat. A szemekben a
fehér pöttyhöz a fehér festéket a fogpiszkáló segítségével vigyük
fel. Az orcákat a világos rózsaszín festékkel festjük meg. Hagyjunk
minden színt alaposan megszáradni.
2. A pauszpapírt fektessük a mintára és rajzoljuk át a sapka kontúrjait. A pauszpapírról indigó segítségével másoljuk át a sapkát
a kartonra. A sapkát pontosan vágjuk ki a kartonból. A sablont
többször is használhatjuk.
3. A sablont fektessük csillogó filc anyagra, majd a körvonalak átrajzolása után vágjuk ki a sapkát.
4. Minden sapka csúcsára ragasszunk fel 1-1 fehér pompont! A
sapka alját díszítsük.
5. Minden manó nyakába kössünk egy megfelelő színű sálat.

Hozzávalók:
- mini facsipesz
- fekete, fehér és világos rózsaszín akril festék
- fekete dekorációs filctoll (1-2 mm vastag)
- csillogó zöld, fehér és bordó filc anyag
- zöld-fehér kockás szalag
- piros és bordó zseníliadrót
- fehér mini-pompomok
- pauszpapír
- indigó
- ragasztó pisztoly
- olló
- fekete filctoll
- fogpiszkáló
- fekete ceruza
- ecset
Kálmándi Zoltánné
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Karácsonyi sütik
Uzsonnástasakba töltjük, a sarkán apró rést nyitunk ollóval, ezzel
díszítjük fel az emberkét.

Mandulát cipelő mézi
Hozzávalók 40 darabhoz:
35 dkg liszt a nyújtáshoz
12 dkg méz
2 tojássárgája
1 teáskanál szódabikarbóna
csipet só
1 teáskanál mézeskalács-fűszerkeverék
A díszítéshez:
40 darab mandula vagy kesudió
1 tojásfehérje
15 dkg porcukor
1 evő étkezési keménytő

Rénszarvasos keksz
Hozzávalók kb. 10 darabhoz:
10 dkg liszt, 10 dkg darált mandula, 10 dkg puha vaj, 5 dkg porcukor, 1 tojás, sós perec és színes cukorka a díszítéshez

1teáskanál citromlé

1. A tésztához az
összetevőket
robotgéppel alaposan
össze dolgozzu k,
majd tésztává gyúrjuk. Fóliába tekerjük, és egy egész
éjszakára hűtőbe
tesszük. Így kön�nyebb vele dolgozni, különben ragacsos.
2. Lisztezett deszkán fél cm vastagra nyújtjuk, és mézeskalács emberke formával
kiszaggatjuk. Az ölébe mandulát, kesudiót teszünk, majd a kezét ráhajtjuk.
3. Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, majd 180 °C-ra előmelegített sütőben 15 perc alatt megsütjük.
4. A mázhoz a tojásfehérjét kézi robotgéppel elkezdjük habosítani, majd apránként hozzáadjuk az átszitált porcukrot. A végén rászitáljuk a keményítőt, majd a citromlét is belekeverjük.

November legjobb
élménye a Bujinkan
Fönix Dojo
Én az őszi szünetben néztem ki a Főnix Dojo-t, és
az őszi szünet vége óta járok oda edzeni minden
kedden. A Dojo egy japán harcművészet, mely
kilenc tradicionális japán harcművészeti iskola elemeit tanítja egy egységben Az edzőm nagyon
kedves. Az óra kezdete után 30 perccel szünetet tart,
ami kb. 5 perces. Az edzésre kényelmes melegítőbe
kell menni. Egy havi bérlet ára 3000 Ft ( 1 alkalom
750 Ft). Én csak ajánlani tudom minden mozogni
vágyó gyereknek, hogy látogassanak el oda. ( Az
első alkalom ingyenes!)
Viszlai Patrik 5.d

1. Gyúrjuk össze a keksz hozzávalóit, formázzunk belőle hengert,
tegyük hűtőszekrénybe pihenni 1 órát. A sütőt melegítsük elő 180
°C-ra. Vágjuk a hengert 10 részre, formázzuk meg a rénszarvasok
fejét, kb. egy nyolcas alak. Helyezzük a kekszeket sütőpapírral bélelt tepsibe.
2. Nyomjunk bele a szarvnak pereceket, orrnak cukorkát. Tűvel
vagy fogpiszkálóval formázzuk meg a szemeket is. A sütő hőfokát csökkentsük 160 °C-ra, 10 perc alatt süssük meg a kekszeket,
majd vegyük ki a sütőből.
3. A cukorka ekkora hőfokot kibír, azonban ha a sós perec helyett
csokoládés perecet szeretnénkhasználni, azt csak közvetlenül a
sütés után , a még forró, puha kekszekbe nyomkodjuk bele. Gyorsan kell dolgozni, mert ahogy hűl a keksz, keményedik a tészta.

14
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.
December 5. 		
AZ ÖNKÉNTESEK VILÁGNAPJA
Az önkéntesek világnapja december 5-én
van. Az ENSZ Közgyűlése 1985. december
17-én foglalta határozatba az önkéntesek
nemzetközi napjának
megtartását.
2002.
november 26-án újabb
közgyűlési határozattal szólította fel a kormányokat, hogy
támogassák az önkéntességet, a gazdasági és társadalmi
fellendülés eszközét. Az önkéntesség a társadalmi beilleszkedések egyik eszköze.
Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet a közjó érdekében szabad akaratból, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek. Magyarországon a 14 év feletti lakosság körében 1
millió ember vesz részt rendszeres önkéntes munkában, és
megközelítőleg a felük civil szervezet keretében végzi ezt
a tevékenységet. Magyarországon az Önkéntes Központ
Alapítvány 2002-ben alakult meg, feladata hogy a magyarországi önkéntesek és az őket foglalkoztató szervezetek munkáját támogassák. Ilyen például a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat, a Magyar Természetvédők Szövetsége, a
Magyar Vöröskereszt.
Rendszeresen látogatnak az emberek olyan városokba, falvakba, ahol éhezés alakult ki, és hogy őket segítsék élelmet
visznek nekik. Ma már a vállalatok egy része is felismerte,
hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében szervezett
vállalati önkéntes programokkal növelheti dolgozói elköteleződését. A Magyar Vöröskereszt kötelékében évente
több mint 36 ezren végeznek karitatív munkát.
Karácsony Lilla 7.b
December 10.
AZ EMBERI JOGOK VILÁGNAPJA

Az ENSZ Közgyűlése 1950-ben jelölte ki december 10-ét
az emberi jogok napjának. Annak emlékére hozták létre,
hogy 1948-ban ezen a napon fogadták el az Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatát. A II. világháború kegyetlenkedései és hatalmas emberveszteségei nyomán született
meg a közös megegyezés arról, hogy melyek azok a jogok,
amelyek mindenkit megilletnek. Ez adhatja egy olyan világ alapját, amely a szabadságra, igazságra és békére épül.
A nyilatkozat egy bevezetőből és 30 cikkből áll. Ebben a

30 cikkben fogalmazták meg az emberi jogokat, amelyek
megilletnek minden embert, fajra, színre, nemre, nyelvre,
vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül.
Ilyen jogok például az élethez, vagy a szabadsághoz való
jog, a vélemény és kifejezés szabadsága, a törvény előtti
egyenlőség, jog az élelemhez, a munkához és a neveléshez, illetve a szabad részvétel a kulturális életben. Ha az
emberek nem ismerik jól az emberi jogokat, akkor olyan
visszaélések történhetnek, mint a diszkrimináció, az intolerancia, az igazságtalanság, az elnyomás és a rabszolgaság.
Ezek a jogok a mi védelmünkre szolgálnak olyan emberek ellen, akik bántani akarnak, vagy kárt akarnak okozni
nekünk. Abban is segítenek, hogy összeférjünk egymással
és békében éljünk. A nyilatkozat nem törvényerejű és így
nem kötelez, de hatásosan lehet vele diplomáciai és erkölcsi nyomást gyakorolni kormányzatokra, és gyakran hivatkoznak is rá. A Guinness rekordok könyvében a nyilatkozat a világ legtöbb nyelvre lefordított dokumentuma; eddig
337 nyelvre és nyelvjárásra fordították le.
Lencsés Bettina 7.b
December 16. 		
A MAGYAR KÓRUSOK NAPJA
A Magyar Kórusok Napját a
Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA)
és a Magyar
Zenei Kamara
védnökségével 1991 óta
rendezik meg minden év december 16-án. A dátum tisztelgés az 1882-ben ezen a napon született Kodály Zoltán előtt.
Ilyenkor országszerte koncerteket rendeznek, ahol különböző gyermek és felnőtt kórusok lépnek fel.
Budapesten a KÓTA szervezésében ezen alkalomból egész
estés koncertsorozatot tartanak, ahol Kodály Zoltán műveit hallgathatja meg a közönség. A program helyszínéül a
Zeneakadémia Nagyterme szolgál.
A hivatalos honlap szerint „Ez a program hagyományteremtő szándékkal jött létre.... Erősíti és fejleszti az amatőr
kórusok közösségi tevékenységét, elősegíti a kapcsolatépítést szakmai partnerekkel, támogatókkal és a közönséggel
egyaránt.”
Ebben az évben a vidéki városok közül Pécsen is elsősorban
Kodály Zoltán műveit hallgathatja meg a közönség, azonban emellett olyan népszerű előadók is megszólaltatásra
kerülnek, mint Enya: May it be vagy a Queen: Bohemian
Rhapsody című számai. Sőt a sokak által ismert Ave Maria
is felcsendül.
Az esemény zárásaként minden évben felcsendül egy
összkari mű, ami idén Kodály Zoltán–Berzsenyi Dániel: A
magyarokhoz című alkotása lesz.
Kupecz Levente 7.b
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Kicsinyeknek

Színezd ki a képet!

Lapozgató
Kate Saunders: Cicus és a Büdös Macskák háborúja
Ezt a könyvet bárki olvashatja, aki egy kellemes,
vicces délutánt szeretne eltölteni egy könyvvel. Itt
nincs korhatár, és mindegy, hogy fiú vagy lány az
olvasó, az életkor sem számít, legyen az fiatal vagy
öreg. Én személy szerint mindenkinek ajánlom.
A könyv jól felépített kalandos történet. Egy lányról szól, aki macskává változott, és belekeveredik a
saját macskája miatt a kóbor macskák és a szobacicák harcába. Egy elképesztő világ tárul a szemei
elé. Sose képzelte volna, hogy a macskák milyen
módon tudnak egymásnak ártani. Az emberi életében szert tesz egy barátnőre, aki segít neki az akcióban. A háború egyre bonyolultabb lesz, titkok
jönnek elő a múltból. Vajon Cicus befejezheti a
háborút? Ha felkeltettem a kíváncsiságotokat, olvassátok el a könyvet!
Bécsi Ágota, Máthé Vivien, Bódi Csaba 8. z

Rejtvényes

Karl May: Winnetou
A mai könyvajánló tárgya Karl May regénysorozata, a Winnetou. Ezt
a négy részes könyvsorozatot leginkább a western műfaj kedvelőinek
ajánljuk. Eseményekben
gazdag, fordulatos, izgalmas története lebilincselő olvasmánnyá teszi.
Az egyébként ifjúsági regénynek szánt alkotást a
felnőttek is szívesen olvassák. A sokrétű karakterek
szerepébe könnyen beleélheti magát az olvasó. A
prérit May élethű leírásával tárja szemünk elé.
Ez a könyv remek választás azoknak, aki színesíteni szeretnék szabadidejüket. Remélem, sikerült
felkelteni az érdeklődéseteket, és elolvassátok ezt a
könyvet!
Szörényi Máté, Szakál Vince Abosa 8. c
Christopher Paolin : Eragon
Főképp a 14 éves kor felettieknek ajánlom ezt a
csodálatos fantasy könyvet. Rendkívül elvarázsló világa négy könyvön keresztül kíséri végig egy
szegény paraszt családból hőssé vált tizenéves világát. A történet rendkívül gazdag eseményekben, és
nagyon tanulságos mind a felnőttek, mind a tinik
számára.
A paraszt fiú egyik nap talál egy sárkánytojást,
melynek révén sárkánylovassá válik, és így felkavarja az addig háborúból kimaradt falucska életét,
aki a kalandozások közben sok furcsa élőlénnyel
találkozik, köztük a gyönyörű tünde lányokkal és a
féltestvérével, akik végigkísérik az útját.
Ha te is a részese szeretnél lenni ennek a csodálatos, élményeknek, amelyeket a könyv olvasása közben átélhetsz, feltétlenül olvass bele!
Oláh Zsuzsa, Székely-Nagy Dániel 8. c
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