A Kölcsey Ferenc
Református Gyakorló Általános Iskola lapja

XVI. évfolyam 3. szám 2015. április

„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek?
Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. De menjetek
el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy
Galileába: ott megtaláljátok őt, amint megmondta nektek.”
/Márk evangéliuma 16,6-7/

szövegértés eredménye megegyezik a hat évfolyamos gimnáziumok átlageredményével, s a megyeszékhelyi általános iskolák körében mindössze egy intézmény előz meg
bennünket.
A nevelés-oktatás eredményességének és a vonzó iskolai
környezetnek köszönhetően ismét megnyugtatóan zárult a
következő tanévre vonatkozó beiskolázási folyamat. A 160
leendő első osztályos tanulót szeretettel várjuk az új
tanévben.
A tanév utolsó hónapjaiban sorjáznak a jobbnál jobb programok a gyakorlóiskolában: versünnep, a költészet tavasza,
Mesevilág Színjátszó Fesztivál a Vojtina Bábszínházban, a
nyolcadikosok tánciskolai záróvizsgája a Lovardában, a
pünkösdi gyülekezeti kiszállás Mikepércsre, az ének-zene
tagozatosok hangversenye a Bartók teremben, az osztálykirándulások, a trianoni megemlékezés, a bolhapiac a
megújult belső udvaron.
Mindezek mellett intézményünk április közepén helyet
biztosít a tanítóképzős hallgatók országos anyanyelvi tanítási versenyének is.
A tavaszi szünet előtt húsvéti családi istentiszteletet tartunk a Református Nagytemplomban, mellyel tovább
erősítjük szeretetközösségünket. A kedves szülőket erre az
alkalomra is szeretettel hívjuk és várjuk.
A tantestület nevében jó pihenést és áldott húsvéti ünnepeket kívánok valamennyi diákunknak és családjának!

A húsvéti örömhírrel köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány
nappal virágvasárnap előtt. Gyönyörű tavaszunk van, a
március 20-i részleges napfogyatkozást is nagyon kellemes
időben tekinthették meg diákjaink.
A farsangi időszak elmúltával kezdetét vette a tanulmányi
versenyek hosszú sorozata. A megyei fordulókba a korábbiaknál több tanulónk jutott be, nekik ezúton is sok sikert
kívánunk. Új színfolt iskolánk életében a Bolyai
Természettudományi Csapatversenyen való részvétel.
Örömmel értesültünk arról, hogy harmadikos, hetedikes és
nyolcadikos csapatunk kimagasló körzeti teljesítménye alapján bejutott az országos döntőbe. A református tanulmányi
versenyek első harmadában máris számos kiváló eredményt
könyvelhetünk el. A szentesi országos multimédiás bibliaismereti versenyről két első és egy második, a nyíregyházi
„Csodát virágzik a jelen” országos tanulmányi versenyről öt
első, egy második és két harmadik helyezéssel tértek vissza
versenyzőink. Az előttünk álló hetekben szinte minden péntek reggel indul majd egy-két versenyző csapatunk az iskola
udvaráról.
Időközben megkaptuk a 2014. évi országos kompetenciamérés eredményét. A mérésben résztvevő évfolyamaink 					 Ember Sándor
igazgató
jóval az országos átlag felett teljesítettek. A nyolcadikosok
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Fordulópont
„Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt… Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe,
ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak.
Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről.” (Lukács evangéliuma 24,33-35)
Fordulópont. Mit is jelent ez a kifejezés? Egy olyan esemény az ember életében, amelynek következtében sorsunk határozottan
jobbra vagy rosszabbra fordul. Valami, ami után már sokminden más lesz, mint azelőtt volt.
Örömteli fordulópont lehet a család életében egy gyermek születése, vagy éppen a sikeres felvételi vizsga. De fordulópontot jelent
egy betegség megjelenése is. „Igazságtalanság! Mostantól állandó lemondás lesz az életem. Nem, nem akarom! Nincs többé mézes
reggeliző pehely, tízóraira kakaós csiga, ebéd utáni desszertként piskótatekercs, uzsonnára lúdláb-torta, lefekvés előtt „lila” csoki.
Semmi. Csak azok a béna zöldségek… „ - írta mindezt első elkeseredésében egy kislány, aki megtudta, hogy cukorbeteg.
Megváltoztak a dolgai. Ez is fordulópont.
Aztán ott van a Biblia első lapjain Ábrahám, akinek nagyot változott az élete. Akit Isten megszólított és elhívott. Azt ígérte, hogy
új hazát ad neki, és nagy néppé teszi. Csakhogy ehhez el kellett hagyni a biztonságot jelentő várost, ahol addig élt, és neki kellett
vágni a pusztának, ahol ezernyi veszélynek volt kitéve. Elindult hát családjával, és az Isten ígéretével a szívében. Fordulópont. De
gondolhatunk Jézus első tanítványaira is, akik korábban halászok vagy vámszedők voltak, és az Ő szavára váltottak. De eszünkbe
juthat a vak, vagy a harmincnyolc éve béna ember, akiket Jézus meggyógyított.
Ez is fordulópont, ami után már minden más lett.
A fenti idézet két szomorú tanítványról szól, akik csalódtak, mert elvesztettek
valakit, és nem értenek semmit. Szomorú szívvel bandukolnak Emmausba, egy
kis városba nem messze Jeruzsálemtől. Szomorúak és lemondóak. Csakhogy
útközben történik valami. Útitársat kapnak, akivel beszélgetnek, akivel egy
asztalhoz ülnek, és akiben felismerik a feltámadott Jézust. És ez fordulópontot
jelent. Hiszen Emmausba mentek, most meg visszafordulnak. Visszatérnek
Jeruzsálembe, hogy elmondják az örömhírt. Csüggedés helyett örülnek. Mert
találkoztak Jézussal, a feltámadottal. És ez megváltoztatta őket. Más irányba
terelte. Csüggedés és kesergés helyett, örömhírt mondanak!
Valach Mihály 4.d rajza
Mi is haladunk, megyünk valahová. Ki-ki a saját útján, ami lehet, hogy
vidámabb, vagy éppen most nehezebb. Talán úgy, mint a tanítványok. Haladunk,
most éppen húsvét felé. Hétköznapokból az ünnep felé. Az ünnep felé, amitől várunk valamit. Fordulatot? Pihenést? Feltöltekezést?
Az ünnep felé, ami hozott valamit. Neked, nekem, mindenkinek. Hozott valakit, útitársat, aki melléd szegődik, bárhol tartasz, és
bármerre is haladsz. Melléd szegődik, és ha engeded, az asztalodhoz is leül. Azért, hogy megajándékozzon azzal, amivel a két
emmausi tanítványt is megajándékozta. Békességgel és reménységgel. Önmagával. Aki, ha szükséges, fordulatot is hozhat.
Benned, bennünk. Az Ő nevében kívánok neked és családodnak áldott feltámadás ünneplést! Ámen.

Kedves Gyerekek!
Lám-lám, újra csak szalad az idő, és máris a tanév 3. Lajtorjáját
tartjátok a kezetekben! Mindjárt itt a tavaszi szünet, fel lehet
lélegezni egy kicsit, s néhány napra még a tankönyveket is félre
lehet tenni. De ekkor se maradjatok olvasnivaló nélkül! Sokáig
álldogáltam a könyvespolcom előtt, míg megakadt a szemem
azon a könyvön, amit most a figyelmetekbe ajánlok! Fogadjátok
szeretettel!
Berta Schmidt-Eller: Hannelore, mi lesz belőled? /részlet/
„A lakás ajtaja nem volt bezárva. A kislány a fejét csóválta. Ez a
Rolf! Ha apa ezt tudná! És méghozzá egy idegen fiút is beengedett! Hannelore valósággal megbotránkozott Rolf engedetlenségén. Sietve szaladt a konyhába. Ugyan mikor nem sietős
Hannelore útja? A keskeny előszobában kicsit szűk volt a hely a
fiókos a szekrény miatt, mely a konyha és a lépcső között állt. A
ruhájának egy gombja beleakadt a szekrényke horgolt terítőjébe.
Bumm!... Csörömpölés…Hannelore megfordult, és szinte
gyökeret vert a lába. A terítővel lerántotta a fiókos szekrénykéről
a szép kis állóórát! A nagyi-órát, amit apa az édesanyjától örökölt
és úgy szeretett, és amit senki másnak nem volt szabad felhúzni…! (…)
És ha úgy csinálna, mintha semmiről sem tudna? Az ajtóhoz
lépett, és visszafordult az óra felé… Nem, ha belép az ember az
ajtón, tulajdonképpen nem lehet észrevenni, mi történt.
Hm. Különben is … az ajtó nem volt bezárva. Ha közben egy
koldus vetődött volna a házba? Vagy egy rabló? Rolf odafent meg
sem hallotta volna. Néha van ilyesmi az újságban. Múltkor olvasott apa valami ilyet… (…)
Nem, ó nem! Ismét megszólalt belül a hang. Már nagyon jól
ismerte: „Hannelore, ez nem helyes!” De nem akarta hallani.
Ellenszegült gonoszul, makacsul.
Ismét beállt a gyerekek közé. De a vidám és békés játék most

Szilágyi Tamás
egyszerre megromlott és veszekedéssé fajult. (…) Hannelore
nagyon jól tudta, hogy ő az oka. Csak ő. Az óra miatt volt
rossz kedve, és ő kezdte a veszekedést. (…) De a hang
megint jelentkezett. Méghozzá milyen hangosan! Hannelore
feleselni kezdett a szívében megszólaló figyelmeztetéssel:
„Hiszen én nem tehetek róla! Semmit sem tehetek róla!” (…)
Hannelore az óra gondját szíve leghátsó zugába szorította.
Senki sem mondhatja, hogy ő törte el, és kész! Mikor az
iskolából hazajövet, anya első kérdése ez volt:
- Hannelore, mi történt a nagyi-órával? Ki tette tönkre?
A kislány hirtelen gombócot érzett a torkában. Egy pillanatra
elállt még a szívverése is, de aztán annál hevesebben dobogott.
- A nagyi-órával? – kérdezte elnyújtva a szavakat. Megfordult
és kifelé indult a konyhából.
- Igen, a nagyi-órával. Az üvege össze van törve, és a nagymutató letört. Nem jár.
Hannelore nyitva hagyta a konyhaajtót és a lépcső felé
indulva hanyagul odavetette:
- Én egész délután kint voltam. Kérdezd meg Rolfot, nála
volt a kulcs! – Jó, hogy nem kellett közben édesanyjára
nézni. (…) Fent a szobában egy pillanatig csendben állt.
Reszketett a térde, káprázott a szeme.
- Hannelore, te hazudtál! Közönséges hazugság, amit mondtál. Rolfra kented az egészet, pedig határozottan tudod, hogy
nem ő a bűnös!”
Vajon kiderül-e az igazság? Erre, és még jó néhány kérdésre
derül fény, ha elolvassátok a kisregényt, mely az Evangéliumi
Kiadó gondozásában jelent meg.
Töltsétek hát tartalmasan a tavaszi szünetet! Töltekezzetek
fel friss energiával: találkozzatok a hazugságokat is megbocsátó FELTÁMADOTTAL!!!
Áldott húsvétot kíván nektek:
Kurgyisné, Zsuzsa néni
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Eredményeink

2. helyezés: Szabó Kinga 6.z - Vincze
Kármen 6.z

Kölcsey napok – Városi Tanulmányi
Verseny
2015. január 22.

Prezentációs verseny
1. helyezés: Kovács Marietta 6.c

Idegen nyelvi vetélkedő
Angol nyelvi vetélkedő
5-6. osztály
Kovács Marietta - Bán-Földváry Lóránd - 3. hely

"Csodát virágzik a jelen" Kárpát-medencei Református Iskolák Versenye
Nyíregyháza, Jókai Mór Református
Általános Iskola
2015. március 6.

Idegen nyelvi vetélkedő
Német nyelvi vetélkedő
7-8. osztály
Milánik Balázs, Vásárhelyi Anna
Mária – 2-3. hely
Tóth Bálint Benedek, Máté Dorottya
- 2-3. hely

Vers
II. korcsoport:
3. helyezés: Berkes Petra Anna
Próza
I. korcsoport:
2. helyezés: Sipos Anna
II. korcsoport:
1. helyezés: Varga Marcell

Természettudományi vetélkedő
Biológia prezentációs előadói verseny
7-8. osztály
Békési Rebeka – 1. hely
Lakatos Ábel – 2. hely

Békési Rebeka a versenyen.

Informatikai vetélkedő
7–8. osztály
Bíró Norbert – 1. hely
Matematika
5. osztály
Nagy Bence – 2. hely
Matematika
8. osztály
Bedő Gábor Áron – 1. hely

Halász Árpád a dobogó tetején

Megyei úszó diákolimpiai döntő
Debrecen, 2015. február 6.

Rajz
I. korcsoport:
1. helyezés: Kocsis Laura

Megyei diákolimpiai bajnok:
Rádai Máté (III.korcsoport „A” kateII. korcsoport:
gória)
1. helyezés: Kovács Réka
100 m hátúszás

III. korcsoport:
2.helyezett:
Szolnoki Alexandra ( IV.korcsoport 1. helyezés: Oláh Zsuzsa
„A” kategória )
Anyanyelvi vetélkedő
100 m gyorsúszás
5. évfolyam:
100 m hátúszás
1. helyezés: Nagy Anna
3.helyezett:
Rádai Máté (III.korcsoport „ A” kate- 8. évfolyam:
3. helyezés: Szolodovnyik Léna
gória)
100 m gyorsúszás
Bolyai Természettudományi Csapatverseny
5.helyezett:
Fekésházy Eszter (III.korcsoport „B” 2015. március 6.
Észak-magyarországi körzet
kategória)
100 m gyorsúszás
3. évfolyam – 1. helyezés – országos
döntős
7.helyezett:
Fekésházy Eszter ( III.korcsoport „B” Bökönyi Martin, Makay Anna, Kolozsvári Vanda, Szabó Lili
kategória )
50 m mellúszás

5. évfolyam – 3. helyezés
8.helyezett:
Szakács Ádám ( III.korcsoport „B” Oláh Márk, Szakál Kende, Nagy
Bence, Békési Dániel
kategória )
100 m gyorsúszás
6. évfolyam – 5. helyezés
IX. Országos Multimédiás Bibliais- Sarkadi Máté, Magura Áron, LaboMűveltségi vetélkedő
da Balázs, Galambos Árpád
mereti Verseny
Magyar irodalomból, történelemből, Kiss Bálint Református Általános Iskönyv- és könyvtárhasználatból
6. évfolyam – 2. helyezés – országos
kola
Felső tagozat
döntős
Szentes
Fekete Petra, Rácz Vivien, Gesztelyi 2015. március 6.
Kertész István, Kovács Balázs, Berki
Péter – 3. hely
Lóránt, Hodosi Máté
3-4. évfolyam
Regionális Judo Diákolimpia
1. helyezés: Lukasz Marcell 4.z - 8. évfolyam – 1. helyezés – országos
Miskolc, 2015.01.25
döntős
Péter-Szarka Teodóra 4.z
I. helyezés
Békési Rebeka, Krizsán Gábor, SzöHalász Árpád Armand (6.b) - Serdü- 5-6. évfolyam
rényi Máté, Vásárhelyi Anna Mária
lő korosztály 50 kg-os súlycsoport.
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Kézdivásárhelyen márciusban
Történt egyszer, hogy I. (Szent) László menekült a kunok elől, útját a Torda feletti
hegy állta el. A menekülés közben Istenhez
fohászkodott, és amikor lova felágaskodott,
megnyílt a hegy. Így lehetősége nyílt a menekülésre. Eképpen alakult ki a Tordai-hasadék, amely utunk első állomása volt. Erről
a helyről csodálatos látvány tárult a szemünk elé.

Utunk Barcarozsnyón folytatódott, ami egy
parasztvár, és ahová piros traktor vitt fel
minket. A vár előtt sokan íjászkodtak, mi
is kipróbáltuk. A váron belül sok kis stand
volt, ahol vásárolhattunk.
Március 15-én ünneplőbe öltöztünk és fel-

utcáira. Brassó óvárosa a világörökség része.
Brassó után Törcsvárra mentünk. Megnéztük a várat. A termekben kardok, ruhák
páncélok, és bútorok voltak kiállítva. Nagyon megfogott minket az udvar közepén
lévő kút, amibe pénzt dobtunk és kívántunk
valamit.
Utunk másnap Nyergestetőre vezetett.
„Nemcsak szép, de híres hely is, /fönn a tetőn a nyeregben /ott zöldellnek a fenyőfák/
egész Csíkban a legszebben…” – idéztük
Kányádi Sándor versét. A műsorunkban
még egy Petőfi vers is elhangzott, és katonadalokat énekeltünk. A műsor után koszorúzás következett, hogy megemlékezzünk a
csatában elhunyt hősökről. Koszorúztunk
az iskolánk által felállított kopjafánál is.
Szombaton elmentünk Brassóba. Ez egy
gyönyörű középkori város. Megnéztük a
Fekete- és a Fehér-tornyot és a Fekete templomot. Ez egy gótikus templom. Brassó középkori utcácskái hasonlítanak Szentendre

tűztük a kokárdát. Elmentünk a Kossuth
szoborhoz, ahol ismét előadtuk a műsorunkat, és meghallgattuk a Bod Péter Tanítóképző diákjainak az előadását. A felvonulás
részeként mi is vonultunk a Gábor Áron
téren. A város iskoláin kívül felvonultak
a környékbeli falvak képviselői is. Látunk
gyönyörű lovakat, lovas szekereket és egyenruhában lévő huszárokat. A felvonulás után
mindenki hazament a fogadó családjával.
Másnap a hazafelé úton megálltunk Segesváron. Itt olyan meleg volt, hogy a kabátot

is levehettük. A várba nagyon sok lépcsőfok
vezetett, de legalább mozogtunk a hosszú
utazás előtt.
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amikor szekéren vonultunk, és utána ünnepi vacsora várta az egész falut.”(Balázs)
„Hannának egy csomó barátját megismertem, és nagyon jól szórakoztunk.” (Panni)

Most néhány saját élményt említenénk meg:
„Bálványoson túráztunk a családdal. Rengeteget nevettünk, és sok szép helyet láttunk.”
(Emese)
„Esténként hosszú sétára indultunk a fogadómmal. Nagyon jól éreztük magunkat a
friss levegőn. (Zsani)
„A fogadó család nagyon kedves volt velem, sok finomat főztek, még fürdőbe is
elvittek.”(Betti)

Kézdivásárhelyet. A várost nagyon szépnek
találtam”(Kitti)
„Izukánál nagyon jól éreztem magam. A
legjobb élményem az volt, amikor vasárnap
délután elvittek lovagolni.” (Ágota)
„Vince, és családja nagyon kedves volt. Nekem a március 15-e tetszett a legjobban,

„Március 15-én este Zsófival színházba
mentünk, ahol megnéztük az ünnepi műsort. Az műsor után pizzázni mentünk, nagyon finomakat ettünk. Ez a pár nap felejthetetlen emlék marad.” (Gabica)
„Nagyon kedves volt a vendéglátó családom, sok mindent megtettek, hogy jól érezzem magam.” (Timi)
„Nagyon kedves családnál voltam. Minden
délutánra szerveztek programot. Elvittek
bowlingozni, biliárdozni, és elmentünk a
parajdi sóbarlangba is. Remélem, jövőre is
tudok jönni.”(Letti)
„Nagyon barátságos, kedves családhoz kerültem. A sok jó program között elvittek
városnézésre és bemutattak néhány ismerősüknek.” (Szofi)
„Én is nagyon kedves családhoz kerültem.
Minden nap elvittek kirándulni, pl. a Perkőre a Szent-István kápolnához, és sok barátjuknak bemutattak.”(Anna)
A cikket az utazáson résztvevő tanulók írták: Mitró Veronika, Kovács Gabriella, Galambos Árpád, Fábián Szofi, Nemes Krisztián, Orbán Letícia, Sajtos Tímea, Túri Panna,
Magyari Máté, Pótor Zsanett, Tóth Zoltán,
Lencsés Bettina, Molnár Kitti, Treitl Erik,
Mitró Eszter, Molnár Alexandra, Orbán Nikolett, Tiszai Balázs, Vásárhelyi Anna Mária, Bécsi Ágota, Szepesi Emese
A fényképeket Majorné Aranyos Ildikó készítette

„Orsival megnéztük a cukrászdákat és
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A nagyböjtröl

Császár Orsolya 6.b rajza

Az iskolarádió riporterei Szilágyi
Tamást, iskolánk lelkészét kérdezték a
böjtről. Az alábbi sorokban ennek a
riportnak az írott formáját olvashatjátok.
- Most Szilágyi Tamás bácsival, iskolánk lelkészével, igazgatóhelyettesével
beszélgetünk a nagyböjtről. Mettől meddig tat a nagyböjt?
- A nagyböjti időszak hamvazószerdával
kezdődik és húsvéttal ér véget. Nagyon
érdekes, hogy az egyház történetében
különböző hosszúságú böjtök voltak. A
húsvét előtti böjti időszak úgy alakult,
hogy kezdetben csak nagypénteket és
nagyszombatot tartották böjti alkalomként. Utána ez az időszak egy hétre

bővült. A IV. századra vált általánossá a
negyven napos böjt. A nagyböjtnek a
vége nagypéntek és nagyszombat, amire
következik a húsvét, a feltámadás
ünnepe. Az már nem a nagyböjt része.
- Mit jelent a böjt, miért kell böjtölni?
- A böjtnek a kapcsán talán mindenkinek az jut eszébe, hogy valamiről le kell
mondani. Valamitől meg kell tartóztatni
magunkat. Böjtölni talán azért kell,
hogy közelebb tudjunk kerülni Istenhez.
Ha megnézzük a böjtnek a gyakorlatát a
Bibliában, akkor azt látjuk, hogy az
Ószövetségben például az ősatyák,
Ábrahám, Izsák, Jákob nem böjtöltek.
Ott még nincs meg a böjt gyakorlata.
Később, a babiloni fogság után élt prófétáknál már látjuk a böjtnek a gyakorlatát például Zakariás prófétánál. Vagy
azt látjuk Nehémiásnál, aki a fogságban
összegyűjtötte a családfőket és böjtöt
hirdetett a számukra, annak érdekében,
hogy a hazába való visszatérés sikeres
legyen. Az Újszövetség lapjain is
találkozunk a böjttel. A farizeusok
kétszer böjtöltek egy héten. Jézus is
mielőtt elkezdet volna messiási szolgálatát negyven napos böjtöt tartott. A
böjt tulajdonképpen azt jelenti, hogy
valamilyen cél érdekében, amit el
szeretnék érni, lemondunk valamiről.
Azért, hogy nagyobb eséllyel tudjuk azt
a célt elérni, adott esetben közelebb
tudjunk kerülni Istenhez. A böjt nem
csak az ételektől való tartózkodást
jelenti, hanem a böjt az is jelentheti a
hívő ember számára, hogy odafigyel

Szentesen jártam

jobban az embertársára, felebarátára, a
szeretteire vagy éppen az osztálytársaira, kollégáira. Lemond esetleg a
türelmetlenségéről, lemond arról, hogy
csak önmagára figyeljen. Helyet ad a
másiknak. A böjti időszak lényege, hogy
felkészülünk húsvétra, Jézus Krisztus
feltámadásának az ünnepére. Egy kicsit
olyan, mint a karácsonyt megelőző négy
hetes adventi időszak.
- Mit nem szabad ilyenkor fogyasztani?
- A böjti gyakorlat során legtöbbször
húst nem szoktak fogyasztani az emberek, tehát a húsételektől tartózkodnak. A
református egyházunkban nincsenek
étkezési előírások a nagyböjtre nézve.
Egyetlen dolog van, amit református
emberként is illik megtartani: nagypénteken nem fogyasztunk húst. Nagypéntek
Jézus keresztre feszítésének és halálának az ünnepe.
- Tamás bácsi és a családja szokott
böjtölni?
- Nagyböjti időszakban nem szoktunk
böjtölni abban az értelemben, hogy
tartózkodunk a húsételek fogyasztásától. Három gyermekünk van.
Igyekszünk egészségesen táplálkozni,
de a nagyböjtben is fogyasztunk húst
vagy halat vagy éppen gyümölcsöt. Arra
szoktunk figyelni, hogy nagypénteken
ne fogyasszunk húst.
- Köszönjük a beszélgetést!
A riport elhangzott az iskolarádió 2015.
02. 19.-i adásában. A riporterek Soltész
Nóra és Szabó Zsuzsanna, 5. c osztályos
tanulók voltak.

Március 6-án rendezték meg a IX. szentesi Multimédiás Bibliaismereti
és Prezentációs Versenyt.
Az iskolánkból többen beneveztünk, én a prezentációs versenyen indultam, amire egy power pointot kellett készítenem, majd a versenyen előadnom.
Három téma közül lehetett választani, én a „Bízom Benned” témát választottam, mert úgy
éreztem, ez áll hozzám legközelebb.
A bemutató elkészítése azonban nehezebb volt, mint hittem, csak hosszas munkával
jutottam eredményre. A verseny egy nyitó áhítattal kezdődött a díszteremben. Bevallom
őszintén, kicsit megijedtem, amikor bementem a hatalmas terembe. Hogy mitől? Féltem,
hogy itt kell megtartanom az előadást, mert itt is volt kivetítő, mikrofon és minden, ami
a bemutató előadásához kellett volna. Ez a félelmem is eloszlott, mikor a technikai
eligazításon megtudtam, hogy egy tanteremben lesz a verseny. Kicsit csalódott voltam,
mikor kiderült, hogy a részt vevő 10 iskolából mindössze hárman jelentkeztek erre a
versenyre. A két fiúval versenyeztem, közülük az egyik ugyanabból a témából adott elő,
Kovács Marietta - középen
mint én. Hármunknak a verseny rövid ideig tartott, hiszen mindannyian maximum öt-öt
percet beszélhettünk . Így hát még verseny után bőven maradt időnk egymással beszélgetni. Nemsokára a zsűri is lejött a teremből, és engem félrehívtak, megkérdezték, hogy nincs-e kedvem mindenkinek előadnom,
amit készítettem. Örömmel elvállaltam, hiszen ekkora már megszűnt az izgalmam, amit a verseny okozott. Mikor a küldöttségünk
többi tagja is befejezte a versengést, megebédeltünk. Ebéd után, még vissza sem értünk a terembe, de már szólt a hangosbemondó,
hogy indul a múzeumlátogatás. A múzeum nagyon közel volt az iskolához. Itt Szentes történetével ismerkedhettünk meg, igen
érdekes volt Eredményhirdetés előtt 15 perccel értünk vissza, engem már kerestek, hogy a számítógépet és a kivetítőt beállítsuk.
Megkezdődött az eredmények kihirdetése. Az iskola nagyon szépen szerepelt, két első és egy második helyet gyűjtöttünk be. Az
én helyezésem kihirdetését utoljára hagyták, és miután átvettem az első díjat megtörtént az, amitől még a verseny előtt megijedtem!
Ott álltam mindenki előtt abban a hatalmas díszteremben, kezemben egy mikrofonnal, előttem egy laptoppal és láttam, ahogy a
projektoron megjelenik az első dia. Belekezdtem a mondandómba, és hirtelen minden félelmem elszállt. Éreztem, ahogy mindenki
nagy érdeklődéssel hallgatja, amit mondok, gyerekek, felnőttek egyaránt. Felemelő érzés volt. Mikor az utolsó „Köszönöm a figyelmet!”, diához is elmondtam a búcsúzó gondolatomat, vastapsot kaptam. A hallgatóságom szeméből láttam, hogy megértették a
prezentációm üzenetét, és ez nagyon jó érzéssel töltött el. Gratulációk és kézfogások után élményekben gazdagon indultunk haza.
Visszafelé rengeteget nevettünk a buszban, és a verseny végére ez a kis csapat, ami összesen 7 gyerekből állt, nagyon jól összebarátkozott. A gyerekek között volt olyan, akit csak aznap reggel ismertem meg, és délutánra már a barátomnak éreztem.
Jó verseny volt, jó csapattal, ügyes vetélytársakkal és nem utolsó sorban szép eredményekkel.
Kovács Marietta 6.c
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ANGOL NYELVI NAPOK
Iskolánkban március 16-tól három délutánon keresztül az
angol nyelvhez kapcsolódó, érdekes bemutatók, előadások
zajlottak a felső tagozatban.
Mi a hétfői és a szerdai programon jártunk.
Hétfőn a „Readig in English” készítője jött el hozzánk, és
egy sodró lendületű, jó hangulatú előadást tartott a smart
tábla segítségével. A játékos feladatokat 6 fős csapatokban
oldottuk meg.
Memóriajátékkal kezdtünk, minden kitalált szó pontot ért,
melyet Csilla néni szorgalmasan számolt.
Aztán számtalan érdekességet tudtunk meg NagyBritanniáról, és ehhez is játékos feladatok, kérdések kapcsolódtak. A legizgalmasabb a feleletválasztós forma volt,
mikor a lehetséges A, B, C, D válaszokból kellett a
megfelelőt eltalálni.
Csilla néni összegezte a pontszámokat, és a győztes csapatok boldogan vették át a jutalom csokit, ami nagyon finom
volt, mégis a legjobb ebben a délutánban a vicces, izgalmas, vidám (bár kicsit néha hangos) esemény volt, ezzel a
nagyon kedves vendégelőadóval.
Szerdán az Amerikai Kuckóban jártunk. Talán kevesen

ismeritek ezt a helyet, amely Debrecenben a Méliusz
Könyvtárban található.
A könyvtáros néni egy Amerikáról szóló bemutatóval
várt minket. Nagyon furcsa volt, hogy a mi brit-angolunk
után azt hallottuk, hogy az amerikai-angolban néha egész
másképp ejtik a szavakat, illetve, hogy nem mindig
ugyanazt jelentik a szavak Angliában és az USA-ban.
A bemutató után beszélgetés következett, majd társasjátékot játszottunk, és iPadon játszottunk ismeretterjesztő
játékokat, persze mindezt angolul.
A néni kedvesen invitált minket, hogy máskor is menjünk el, mindenkit szeretettel várnak keddtől péntekig
mindennap délután 1-től nyitva van a kuckó ajtaja, lehet
olvasgatni, játszani.
Mi, akik ott voltunk rögtön el is határoztuk, hogy máskor
is megyünk majd.
Nagyon érdekes és izgalmas délutánok voltak ezek,
köszönjük a felsőben angolt tanító tanárainknak, hogy
megszervezték nekünk ezeket a programokat!
Nagy Márta, Kató Csenge 6. c

A LEGO

Gondolom, már te is elgondolkoztál azon, hogyan készül
a LEGO és hogy született. Az egész Billund-ban 1932-ben
indult Ole Kirk Cristiansen műhelyében, ahol fajátékok
készültek. Ole az anyagi csőd szélén állt, és minden
alkalmazottját el kellett bocsátania. De átvészelte ezt is, és
a második világháborút is. 1942-ben sajnos leégett a

műhely, de Ole nem adta fel, és 1947 körül a fáról
műanyagra váltottak. Nem sokkal később a LEGO pénzügyi válságba került, viszont az alapító Ole fia Godfred
megmentette a céget. Ezután éppen időben ért haza Ole
60. születésnapjára, de sajnos Ole nem sokkal ezután
meghalt, ráadásul még a cég fajáték részlege is elpusztult. Godfred nem adta fel, a fajáték gyártást nem folytatta, mert az veszteséges, de a műanyag LEGO gyártása
nyereséges. És ezután Godfred úgy döntött, építtet egy
vasúthálózatot meg egy repülőteret. Meg is tette. És ezután történt, hogy megépíttette Billund-ban Dánia és az
egész világ első LEGOLAND-jét (LEGOLAND=Lego
ország), és ezután csak Németországban épült
LEGOLAND.
Érdekességek:
- LEGO DUPLO: csak a nyíregyházi gyárban készül
- a LEGO a dán LEG GODT (játssz jól/játssz egy jót)
kifejezésből ered
- a LEGO szó a latinban azt jelenti összerakni
Viszlai Patrik 5.d
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A DVSC Története

A DVSC elődje 1902. március 12-én
jött létre Egyetértés Football Club
néven. Soraiban 1920-ig kizárólag a
MÁV műhelyi dolgozók futballozhattak, akik összecsapásaikat
kezdetben a Falógernek nevezett
térségtől északra fekvő grundon tartották, szigorúan a munkaidő letelte
után. Az első mérkőzéseken a mávisták már piros-fehérbe öltözve kergették a labdát. A vasutas klub 1908ban kapta első, selyemből készült zászlaját a MÁV-tól, rajta
piros és fehér színű mezőkben lant és szárnyaskerék látható,
valamint az Egyetértés név olvasható. Innét számítva 1925ig piros-fehér volt az egyesület hivatalos színe.
A korai évek
1902-1916: A DVSC nem vesz részt szervezett bajnokságokon, rendszerint barátságos mérkőzéseket vív más vidéki
csapatokkal.

szerelést széthordták, a játékosok egy része hadifogságban
van.
1948-1949: A csapat neve Debreceni Vasutas Sportegyesületre
(DVSE) változik.
1949-1950: A csapat utolsó helyen végez az NB I-ben,
kiesik, és tíz évig nem jut vissza az élvonalba.
1951: A Diószegi úti pályán felavatják az ideiglenes világítást, sor kerül az első villanyfényes mérkőzésre.
1949-1955: A klubot Debreceni Lokomotívra keresztelik át,
megszületik a „LOKI” becenév.
1955-1956: A klub új nevet kap: Debreceni Törekvés Sport
Egyesület.
1956-1979: A csapat újból Debreceni Vasutas Sport Club
néven szerepel.
1958, 1959: A DVSC két egymást követő évben is ezüstérmet szerez az NB II Keleti csoportjában.

1916-1917: A klub először vesz részt szervezett bajnokságon a Hadibajnokság Északi Kerületében.

1967: Bekövetkezik a DVSC legnagyobb kudarca – a harmadosztályba kerül.

1920: Átadják a DVSC-DMTK közös, földes-salakos, hengerelt talajú stadionját, mely a Diószegi úton (a mai Vágóhíd
utcában), a MÁV-tól és a kincstártól átengedett telken épült
fel.

1972, 1978: A DVSC bronzérmet szerez az NB II-ben.
1979: A csapat feljut az NB I-be.

1921: A csapat első külföldi útja Felső-Ausztriába; a First
Vienna B együttesétől kikap 6:1-re, ellenben másnap a
házigazda VSE St. Pölten „farkasait” 1:0-ra megveri.

1979-1989: Összeolvad a Debreceni Vasutas SC és a
Debreceni MTE, megszületik a Debreceni Munkás Vasutas
Sport Club – DMVSC, a csapat színe kék-sárga és új otthona a Nagyerdei Stadion.

1921, 1923, 1924, 1925, 1926, 1938: A Hadibajnokságok
megszűnését követően a Keleti Kerület (KLASZ) bajnoka.

1981: A DMVSC NB I 6. helyén végez.

1925: A DVSC fuzionál a DMTK-val, innen számítva 1937ig zöld-fehérben játszik.
1926: Létrejön a Bocskai FC, mely másfél évtizeden át
Debrecen legjobb labdarúgócsapata, míg a DVSC csak alacsonyabb osztályokban szerepel.
1938: A csapat megkezdi NB-s életét és 2:1-re legyőzi a
Ferencvárosi TC-t.
1937-1943: A csapat színe a korábbi piros-fehérről lilafehérre változik.
1943-1945: A csapat színe fekete-fehér lesz.
1945-1948: A csapat színe újra lila-fehér.
1940: A DVSC a város első számú labdarúgócsapatává
válik.

1989: A DVSC visszakapja nevét, színét és eredeti pályáját.
A sikerkorszak:
1993: Az NB I-be történő feljutással kezdetét veszi a LOKI
sikerkorszaka.
1995: Garamvölgyi Lajos a 3. helyig juttatja a csapatot a
bajnokságban.
1996: Sándor Tamást az Év játékosának választják.
1999: A DVSC megnyeri a Magyar Kupát.
A Debreceni VSC 2003. és 2012. között megtett útját érmekkel, trófeákkal borították be a labdarúgók, nem akadt
esztendő, amikor ne szereztek volna valamilyen medaliont.
Íme, a kincstári kivonat:
2003: Bajnoki bronz, Magyar Kupa-ezüst.

1941: A csapat nézettségi csúcsot dönt a DVSC-MÁVAG
bajnokin.

2004: Bajnoki bronz.
2003-2004: UEFA-kupa-menetelés: FK Ekranas Panevezys,
NK Varteks Varazdin, PAOK Szaloniki, FC Bruges.

1942-1943: A csapat történetében először feljut az NB I-be.

2005: Bajnoki arany, Szuperkupa.

1943: A DVSC számos elsőrangú játékos gyűjtőhelye, akik
közül többen válogatottak vagy válogatott kerettagok.

2006: Bajnoki arany, Szuperkupa.

A küzdelem évei

2007: Sporttörténelmet írva zsinórban megszerzi a harmadik
bajnoki aranyat a csapat, Magyar Kupa-ezüst, Szuperkupa.

1944-1945: A klub szertárát a háborúban kifosztották, a fel-

2008: Bajnoki ezüst, Magyar Kupa, Ligakupa-ezüst.
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2009: Herczeg András vezetésével bajnoki arany, Szuperkupa, 2011: Ligakupa-ezüst.
Bajnokok Ligája csoportkör.
2012: Kondás Elemér irányításával veretlenül nyeri meg a
2010: Herczeg András irányításávalbajnoki arany, Magyar bajnokságot és szerzi meg a Magyar Kupát.
Kupa, Ligakupa, Szuperkupa győzelmek, Európa Liga csa2013: A DVSC megvédte Magyar Kupa címét.
patkör.
Horváth Sándor 6.z

Levelek élményeinkröl

egyedül is!”
Viszont mikor másodjára mentünk, Lédát bevittük a közepére, és már magától tudott korcsolyázni. Márti néni
mondta, hogy ezt meg kell ünnepelni, és így egy fényképet
készítettünk. Sajnos nem tudtam menni harmadjára, mert
beteg lettem, lázas voltam. De ez engem nem érdekelt,
mert az osztálytársaim jól érezték magukat.
Köszönöm, hogy elolvasta a levem. Nagyon jó volt a korcsolyázás.
Gulyás Réka (4. a)
A farsang
Kedves Márti néni!

A 4.a osztályosok házi feladatként kapták, hogy írjanak
leveleket általuk választott témában tanítójuknak. Ezek Azért írom a levelem, mert szeretném elmesélni a farsangunkat.
közül olvashattok most kettőt.
Az egész úgy kezdődött, mint a többi nap. Délelőtt tanultunk, és elmentünk Fannival, Rékával meg a többi
A korcsolyázás
versenyzővel a Bendegúz versenyre. Ebéd után kezdődött
a mulatság. Mindenki beöltözött. Peti horgász, Beni ninja,
Kedves Márti néni!
Fanni rapper volt. Rendeztünk sok érdekes versenyt: pl.:
Az osztállyal elmentünk korcsolyázni a Nagyerdei Stadion Activity-t, ivó-, evőversenyt. Amikor szólt a zene, akkor
környékére. Nagyon jól éreztük magunkat, különösen úgy tettünk páran, mintha gitároznánk. Ó ne, vége lett a
azért, mert ilyen alkalom nem mindig adódik. El is mesé- bulinak! Már csak a pakolás maradt hátra. Amint készen
lettünk, elbúcsúztunk egymástól, és megbeszéltük, hogy
lem, milyen volt.
Először is meg szeretném köszönni Márti néninek, hogy ezt a bulit nem fogjuk elfelejteni. Másnap megújult erővel
elvitt minket. Amikor felmentem a jégre, nagyon megi- jöttünk iskolába.
jedtem, mert meg kellett szoknom a jeget. Léda először Így telt a mi farsangunk. További szép napot kívánok!
korcsolyázott életében. Nem engedte, hogy segítsünk neki,
Nagy Benji (4. a)
és elkezdett ordibálni: „Nem kell segíteni, majd megy

Lódítások
Farsang idején megismerkedtünk a
Lódítások című francia gyermekdallal. Ennek a mintájára a 2.c-sek a
következő mókás verseket írták:

- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele, barátom, de bátran!
- Macskát láttam kutyaháton,
egeret a macskaháton,
úgy lovagoltak, vígan ám!
- Ekkorát ne lódíts, komám!
Zay Máté

- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele, barátom, de bátran!
- Piros csizmám életre kelt,
táncolt és énekelt!
Kereste, hol a bál.
- Ekkorát ne lódíts, komám!
Petróczi Anna

- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele, barátom, de bátran!
- Láttam egy napos gyereket,
jegesmedvéket kergetett,
kigáncsolta egyik bocsát.
- Ekkorát ne lódíts, komám!
Kapusi-Rentka Donát

- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele, barátom, de bátran!
- Egy kis nyuszit is láttam én,
egy tavirózsa közepén,
mellúszásban úszott felém.
- Ekkorát ne lódíts, komám!
Takács Lili

- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele, barátom, de bátran!
- Egy kék mókus ült, zongorázott,
párja táncolt, fejdíszben volt,
az óév utolsó napján.
- Ekkorát ne lódíts, komám!
Czeglédi Zsófia

- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele, barátom, de bátran!
- Egy pufi nyulat láttam én,
egy magas templom tetején,
odakötötte tutaját.
- Ekkorát ne lódíts komám!
Venter Dorka

- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele, barátom, de bátran!
- Láttam egy nagy dínót a fűben,
nézett rám szemével hűen,
hát ő lett az én paripám.
- Ekkorát ne lódíts, komám!
Nagy Manna

Ha te tudnád, hogy mit láttam!
Ki vele, barátom, de bátran!
Egy egeret láttam biz én,
egy macskakupac közepén,
barátkoztak egymással, lám.
- Ekkorát ne lódíts, komám!
Bacskó Máté

10
Lapozgató

Berg Judit: Rumini Pozsonyi
Pagony Kft, 2006., 220 oldal
Hallottatok már Pelevárról?
Egy távoli sziget fővárosa. Ott
található a világ legnagyobb
kikötője és a híres bazár. Sehol
máshol nem lehet zsugorító
meg növesztő port kapni; csak
itt árulják a híres látóüveget,
amivel a falon is át lehet látni;
de van még örökké világító
mécses, láthatatlanná tevő
kalap, soha ki nem fogyó
gyümölcskosár, a régi pajzsokról, késekről, fegyverekről,
kincses
ládákról
és
csodakenőcsökről nem is beszélve.
A Szélkirálynő nevű hajó éppen Pelevárba tart, fedélzetén
Egérország legkiválóbb matrózaival, Negróval, a szigorú
fedélzetmesterrel, Ajtonnyal, a hajószakáccsal, a nagy tudású
Cincogi doktorral és két mindenre elszánt hajósinassal,

Ezt olvastam…

A TUDÁS KÖNYVEI című sorozatot szeretném bemutatni,
melynek az első részét, A fekete kő titka c. részt olvastam el.
A sorozat további részei:
- A labirintus titka ( most olvasom)
- A templom titka
- A barlang titka
Az írónő, Vidra Gabriella ma is Budapesten tanít magyar
nyelvet és irodalmat felső tagozatosoknak.
A történet napjainkban játszódik, főbb szereplői 7. osztályos
tanulók:
- Krisztián,
- Zsófi
- Orsi és
- Barna, osztálytársak.
Küldetésükben segíti őket:
- Anna néni, az igazgatónő.
- Klopp manó,
Gátolja feladatuk megvalósításában:
- Mar-Tör, a gonosz.
A könyv izgalmas, eseménydús, mai, de mégis történelmi
kalandregény. A történet egy titokzatos sötét erő támadásáról
szól, mely meg akarja szerezni az emberi tudást és ezáltal
uralmat is a világ felett. A gonosz célja, hogy megszerezze a
tudást tartalmazó könyveket, melyeket a világ különböző
pontjain rejtettek el.
Az emberek azonban észre sem veszik, hogy mi zajlik körülöttük. A gyerekek összefognak és egy kalandos tér- és
időutazás során harcba szállnak a gonosz Mar-Törrel, hogy

Ruminivel és Balikóval.
Az út hosszú és veszedelmes, és hogy a baj még nagyobb
legyen: a viharos szél a félelmetes hírű Ragacs-tengerre
sodorja a Szélkirálynőt. Először vad tengeri szörny támad
rájuk, majd a megrongálódott hajóval ismeretlen, a térképen
sem jelzett szigeten kényszerülnek kikötni. Mi történik, ha a
szigetlakók ellenségnek hiszik őket? Hogy tudnak átkelni a
rettegett Sárkány-szoroson? Mit rejt a lakatlan sziget, ahol
vízért szállnak partra? És hová tűnt Rumini?
Pelevár közelében kalózok portyáznak, a pele király udvarmestere cselszövésre készül, a bazár titkos, föld alatti járataiban rabszolga-kereskedők ütöttek tanyát. A Szélkirálynő
egyik veszélyből a másikba sodródik, és Ruminit még mindig nem találják. Pedig Rumini időközben nagy titokra bukkant, később pedig hatalmas bajba került. Naftalin Rufus, az
öreg mókusmágus talán segíthet megtalálni, de varázslata
sok pénzbe kerül. Rumini barátainak pedig nincs egy árva
vasuk sem. Ehelyett azonban van sok eszük, bátorságuk és
jókedvük, és mivel Rumini sem tétlenkedik, a végén minden
titokra fény derül. De vajon lesz-e pénzük, hogy még a
bazárban is vásároljanak?
Bajiné Takács Margit
megakadályozzák célja megvalósításában.
A kalandok során a gyerekek sok érdekes ismeretre is szert
tesznek. Például: a gyerekeknek el kell menniük Kínába és a
kínai Nagy Falon végig gyalogolni 3 nap leforgása alatt
élelem és víz nélkül. Ha nem sikerül nekik itt lelik halálukat.
Eljutnak Csín császár sírhelyéhez, mely az egyik tudás
könyvét rejti. Az utazás során megtanulnak papírt készíteni,
Tahitin banánlevél segítségével sütnek halat. További érdekes kalandok várnak rájuk a Pápuák földjén és Ausztráliában
is….
Mindezekre fény derül, ha elolvasod ezt az izgalmas és
szórakoztató könyvet.
A könyvben rengeteg izgalmas résszel és váratlan fordulattal
találkozhatunk, valamint sok szerethető és kevésbé szerethető
szereplővel ismerkedhetünk meg. Az emberi szellem erejét
és kitartását hirdeti, és azt, hogy sohasem szabad feladni
céljainkat.
Számomra szimpatikus volt a történet során, hogy az osztálytársak elválaszthatatlan barátok lettek, mindent együtt
csináltak.
Azért is tetszett ez a könyv, mert nagyon izgalmas, amolyan
tipikus ,,nem tudom lerakni a kezemből" könyv.
A könyv olvasása közben sokszor elkalandoztak a gondolataim, beleképzeltem magam a történetbe, mert én is szívesen
mennék a barátaimmal egy ilyen izgalmas küldetésre. Csak
irigyelni tudom őket, hogy részt vehettek egy ekkora kalandban.
Mindenkinek ajánlom, mivel a könyv olvasása vidám, izgalmas perceket szerzett nekem.
Müller Lili 6.b
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2015- tudod-e?

A természetvédelmi szervezetek minden évben szavazást
indítanak az év kiemelt élőlényei címért. Céljuk, hogy felhívják
a figyelmet a hazai különleges vagy olykor a mindennapokban is
látható fajokra, amelyek értékes elemei hazánk élővilágának.
Megismerésük révén már Te is egy lépést tettél a védelmük
érdekében, hisz a "különleges elbánásban" részesítés feltétele
ezen élőlények beazonosítása.
Az év fája: Kocsányos tölgy (Quercus robur)
A magyarság régtől fogva
ismert, tisztelt, megbecsült
fafaja a kocsányos tölgy.
Honfoglaló eleink még az
őshazából indulva végig
abban az erdőssztyepp
zónában haladtak a Kárpátmedence felé, melynek
jellemző erdőalkotó fája.
Matuzsálemi élettartama,
jelentős magassága és
törzsátmérője, terebélyes koronája, vastag koronaágai miatt a
kocsányos tölgy a mitológia égi isteneinek szent fája volt. Nem
véletlen, hogy Linné ezt a tudományos nevet adta neki, hiszen a
latin kifejezés az erősségre, keménységre, szilárdságra utal.
Az év vadvirága: Fehér szegfűk (Dianthus sectio Plumaria)
Hazánkban 5 növény tartozik ide. Közös jellemzőjük
a gyepes, többé-kevésbé
párnás megjelenés, a karcsú
hajtások csúcsán növő egy
vagy több, rojtos szirmú,
viszonylag nagy és illatos
fehér
(ritkán
halvány
rózsaszín) virág. Leveleik
átellenesen állók, merevek,
szálasak. A kései szegfű és a
balti szegfű homokpusztákon
fordul elő, míg az István király-szegfű , a Lumnitzer-szegfű és a
korai szegfű a sziklagyepekben él. Leggyakoribb közülük a pannon bennszülött kései szegfű.
Az év gombája: Sötét trombitagomba (Craterellus cornucopioides)
Szárítva kiváló fűszergomba,
"a szegény ember szarvasgombája." Sötét színe miatt
nem
mindenki
tartja
vonzónak, holott valóban
príma fűszer. Savanyú talajú
erdeinkben helyenként igen
nagy tömegben teremhet.
Leginkább bükk és tölgy
alatt
található,
azok
gyökérkapcsolt partnere. Ha
még nem kóstoltad, próbáld ki. Garantált az ízélmény.
Az év hala: Kecsege (Acipenser ruthenus)
A tokfélék közé sorolt hal
népszerűsége érthető, hiszen
különös megjelenésű hala
vizeinknek.
Orra
ormányszerű, szája a fej hasi
oldalán nyílik, orsó alakú
testét pikkelyek helyett
csontvértek védik, belső

vázát porc alkotja, farokúszója a cápákéra emlékeztet.
Kedvelt élőhelye az oxigénben dús folyóvizek sóderes, homokos
vagy kemény agyagos mederszakasza, ahol a fenéken keresi
kisebb gerinctelen állatokból álló táplálékát. Egyik kedvence a
tiszavirág lárvája, amelyet ormánya segítségével az aljzatból is
kitúr. Általában néhány fős csapatokban jár, a tél közeledtével
azonban nagy rajokba verődhet a mélyebb részeken. Állománya
annyira megfogyatkozott napjainkra, hogy 2014-ben ki kellett
venni a fogható fajok köréből kifogott példányait vissza kell
engedni.
Az év madara: Búbos banka (Upupa epops)
Rigónál nagyobb, tarka tollruhájú madár. Fején jellegzetes,
sugarasan
felmereszthető tollbóbitát
visel, amely nyugalmi állapotban a tarkóra simul. A
csőr enyhén lefelé ívelt,
hosszú, csipesszerű és fekete.
A láb ólomszürke, a szem
sötét barna. Fő eledelét a
rovarok képzik. Leginkább a
földön keresgél, lárvákkal, sáskákkal, gilisztával, tücskökkel,
cserebogárral, lótetűvel táplálkozik, amelyeket hosszú csőrével a
földből is kiszed. Üregekben, odúban, emberi településeken
fészkel. Fészekalja 5–8 tojásból áll. Magyarországon márciustól
szeptemberig tartózkodik, rendszeres fészkelő, ősszel délre
vonul. A búbos banka népies nevét- fostos bugybóka- a fiókák
jellegzetes bűzös védekező váladékáról kapta.
Az év kétéltűje: Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
Európában
hatféle
tarajosgőte fordul elő, ebből
három - a közönséges, az
alpesi és a dunai Magyarországon is honos. A
legnagyobb termetű farkos
kétéltű kedvelt élőhelyei a
mocsaras területek, a tavak
szegélyzónái és a csatornák,
folyók, holtágak környéke.
Tavasszal a szaporodási időszakot a vízben tölti, petéit a vízi
növényekre rakja. A szaporodási időszak elmúltával elhagyja a
vizeket és az erdős, gyepes részeken tartózkodik. Elsősorban
ízeltlábúakkal táplálkozik. Ősszel a többi kétéltűhöz hasonlóan a
dunai tarajosgőte is téli álmot alszik. Ami a külsejét illeti, a
hátoldala szürkés-barnás és feketén pontozott, a hasoldala pedig
narancsszínű, szintén fekete pontokkal. A torkánál fekete és
fehér foltok láthatók. A nászidőszakban a hímek magas tarajat
növesztenek a hátukon, a farkukon pedig egy kékes-fehéres sáv
tűnik elő. A dunai tarajosgőte Natura 2000-es jelölőfaj. Védett
állat, természetvédelmi értéke 50 ezer forint.
Az év emlőse: Ürge (Spermophilus citellus)
Az ürge természetvédelmi
oltalom alatt álló, fokozottan
védett (értéke 250.000 Ft),
rágcsálónk, mely évente csak
egyszer szaporodik. A téli
álmot alvó állatok hímjei
korábban felébredve területet foglalnak, hogy a később
"álmosan"
előbújó
nőstényeket már rendezett
területi viszonyok között várják. Bár kolóniában élnek, mégis
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minden egyednek külön földalatti járatrendszere van, így a
párzás után a hímek magukra hagyják a nőstényeket, melyek így
maguk szoptatják és nevelik fel a kölyköket. A nyílt, kimondottan rövid füvű pusztáinkon keresik elsősorban magvakból és más
növényi részekből álló táplálékukat, de ízeltlábúakat is
előszeretettel elfogyasztanak. A felszínen csak nappal
figyelhetőek meg. Veszély esetén a szemfülesebbek két lábra
állva jellegzetes füttyöt hallatnak, mely menekülésre készteti
környező fajtársaikat.
Az év rovara: Nagy szentjánosbogár (Lampyris noctiluca)
Aki nyári éjszakákon erdőszéleken, réteken sétál, apró, zöldesfehér fénypontokat láthat a fűben- a szentjánosbogarak lámpásait. A repkedő hím pontosan ezt a fényt keresi. Ha ilyet észrevesz, tudja, hogy odalent szárnyatlan, repülésre képtelen
nőstény bogár vár reá. Az éjszaka sötétjében felparázsló eleven

Kézmüves oldal

fényforrás
már
régen
felkeltette az emberek figyelmét. Számos hiedelem
kapcsolódik a szentjánosbogárhoz, mely nevét is
Szent János napjáról, június
24-éről kapta: a nyári napforduló napja éppen a
szentjánosbogarak fő rajzási
idejére esik. Az európai hiedelemvilágban a világító bogárka egyszer a halottak örökkön égő
lelkének szimbóluma volt, máskor elásott kincsre utalt, vagy
reményt nyújtott a sötétben eltévedteknek.
Ehhez a szöveghez a cd „képek” alkönyvtárából a „056 Az év
rovara Nagy szentjánosbogár” kép felirat nélkül
Juhász M. Tünde néni

Tojástartó koszorú

Anyagszükséglet:
- vastag triplex karton
- papír tojástartó dobozok
- temperafesték
- ragasztó
- zöld krepp-papír vagy készen kapható műfű
1. Egy tetszőleges virágformát vágunk ki triplex kartonból (Előzetesen jó, ha csinálunk egy próbasablont, hogy megfelelő méretű
legyen.) Ez lesz a tojástartónk alapja.
2. A tojástartókat ollóval feldaraboljuk, összetűzzük úgy, hogy szép kört alkossanak.
3. Ezt az elkészült kört felragasztjuk a kartonra folyékony ragasztóval vagy ragasztópisztollyal.
4. Ezután élénk színű temperával lefestjük az egészet, középre egy nagy narancsszínű kört rajzolunk.
5. Ha megszáradt, a tojástartókat műfűvel kibéleljük, majd belehelyezhetjük a húsvéti tojásokat.
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Húsvéti sütik
Kis áfonyás sajttorta

Mini kuglófok

Hozzávalók kb. nyolc szelethez:

Hozzávalók 12 darabhoz:

A morzsatésztához:
Egy csomag boltban kapható morzsatészta keverék
75 g puha vaj vagy margarin
1 tojássárgája

A kevert tésztához:
3 tojás
csipetnyi só
100 g cukor
100 g vaj vagy margarin
200 g tejföl
75 g liszt
20g étkezési keményítő
1 csapott teáskanál sütőpor
1 zacskó darált mandula
1 kis ananászkonzerv (darabolt, lecsepegttetve 260 g), a men�nyiség fele

A töltelékhez:
1 tojásfehérje
1 tojás
250 g ricotta (olasz túró)
150 g natúr joghurt
Továbbá:
150 g áfonya
porcukor
tepsi
zsiradék

A díszítéshez:
1 csomag cukormáz
étkezési színezék
cukordíszek vagy tört pisztácia
Továbbá:
mini kuglóf forma
zsiradék a formához

Elkészítés:
1. Ráhelyezzük a sütőformát a tepsire. Leszemezzük és megmossuk az áfonyát.
2. Beletesszük a morzsatészta keveréket egy tálba, hozzáadjuk
a vajat vagy a margarint és a tojássárgáját. A kézi mixer legalacsonyabb fokozatán összedolgozzuk a morzsatésztát.
3. A tészta 2/3-át beletesszük a felállított formába, egyenletesen
elosztjuk benne, majd egy kanál segítségével lenyomkodjuk az
aljára.
4. A töltelékhez egy keverőtálba tesszük a tojásfehérjét, a tojást,
a ricottát és a joghurtot. A kézi mixer legalacsonyabb fokozatán
csomómentesre keverjük a masszát.
5. Rákenjük a masszát a morzsatésztára, elosztjuk a tetején az
áfonyát, majd rászórjuk a maradék morzsát.
Sütési hőmérséklet: előmelegített elektromos sütőben 180 °C,
légkeverésesben 160 °C, gázsütőben 2-3. fokozat.
Sütési idő: kb. 55 perc
6. A tortát a formában hagyva rátesszük egy tortarácsra és öt
percig pihentetjük. A szélét egy kés segítségével óvatosan leoldjuk, de még nem távolítjuk el.
7. Tálalás előtt levesszük a tortaforma szélét. Leoldjuk a tortát
a forma aljáról, és rártesszük egy tortatálra. Tetejét meghintjük
porcukorral.

Elkészítés:
1. Lecsepegtetjük az ananászt, levét felfogjuk.
2. Szétválasztjuk a tojásokat, a fehérjét felkeverjük a sóval.
3 Krémesre kikeverjük a vajat vagy a margarint a cukorral, majd
hozzáadjuk a tojássárgáját és a tejfölt. Összekeverjük a lisztet a
keményítővel, a sütőporral és a mandulával, és hozzáadjuk a
tésztához. Belekeverünk 2 evőkanál ananászlevet. Hozzáadjuk az
ananászdarabokat és a tojáshabot. Megtöltjük a kizsírozott formák 2/3-át.
Sütési hőmérséklet: előmelegített elektromos sütőben 175 °C, légkeverésesben 160 °C, gázsütőben 2-3. fokozat.
Sütési idő: kb. 30 perc
A használati útmutató szerint jól átgyúrjuk a cukormázat, majd
beletöltjük 2-3 kis tasakba, és tetszés szerint beszínezzük ételszínezékkel. Bekenjük a kis sütemények felületét a színes cukormázakkal, és rögtön kidekoráljuk cukordíszekkel vagy tört pisztáciával.
Jó étvágyat!
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Kicsinyeknek
Színezd ki a képet!
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Rejtvényes
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