A Kölcsey Ferenc
Református Gyakorló Általános Iskola lapja

XVII. évfolyam 3. szám 2016. március

„Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Időközben megkaptuk a 2015. évi országos kompetenciaIsten, beteljesítette nekünk, az õ gyermekeiknek, amikor feltámasz- mérés eredményét. Tanítványaink ismét magasan az
totta Jézust."
országos átlag és a megyeszékhelyi általános iskolák átlaga
/Apostolok cselekedetei 13,32/

felett teljesítettek szövegértésből és matematikából!
Hamarosan - az áprilisi beiratkozással - lezárul a következő
tanévre vonatkozó beiskolázási folyamat. Intézményünk
keresettsége nem csökkent, így a 160 leendő elsőssel a
KisTk összlétszáma szeptembertől minden bizonnyal
meghaladja az 1150 főt. Ez azonban a jövőben sem jelentheti azt, hogy megfeledkeznénk a személyre szabott oktatásról és nevelésről.
A következő hetekben valószínűleg meg fog élénkülni
iskolánk elektronikus levelezése, mivel ismét ünneplésre
hívjuk egykori ének-zene tagozatos diákjainkat. Köztudott
ugyanis, hogy 60 évvel ezelőtt kezdődött meg – Kodály
Zoltán elképzelése szerint – Magyarországon az ének-zene
tagozatos oktatás. Intézményünkben 1956 szeptemberében
jött létre a zenetagozat, az országban másodikként. A múltban való kalandozást segítő jubileumi évkönyv megjelentetése mellett személyes találkozásokra is teremtünk
lehetőséget. Régi és jelenlegi növendékeink közösen adnak
hangversenyt a Kölcsey Központ Nagytermében 2016.
május 23-án.
Erre a rendkívüli alkalomra is szeretettel hívjuk és várjuk a
kedves szülőket.
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. Mozgó ünnep lévén ebben az
esztendőben márciusban lesz húsvét, ráadásul majdnem a
legkorábbi lehetséges időpontban: 27-én és 28-án. A húsvéti
családi istentiszteletet ezért a tavaszi szünetet megelőzően,
2016. március 22-én 16:30 órakor tartjuk a Református
Nagytemplomban.
A tél elmúltával megkezdődött a református tanulmányi
versenyek tavaszi sorozata. Iskolánk képviselői sikeresen
szerepeltek Vésztőn, Szentesen, és Cegléden. Remélhetőleg
elégedetten térnek haza csapataink Budapestről, Kecskemétről, Tiszaújvárosból, Hajdúböszörményből Gyuláról,
Mezőcsátról, Miskolc-Diósgyőrből és Mezőtúrról is.
A városi és megyei tanulmányi versenyeken résztvevő diákjaink is rendre értékes helyezéseket szereznek. Különösen
örömteli az, hogy a néhány éve indított matematika tehetséggondozó szakkör tagjai futószalagon szállítják a jobbnál
jobb eredményeket, s egyik hatodik évfolyamos növendékünk bejutott a Zrínyi Ilona/Gordiusz Matematikaverseny
országos döntőjébe, a Bolyai Természettudományi Csapatversenyen pedig egy-egy hetedikes és nyolcadikos csapatunk képviseli iskolánkat az országos megmérettetésen.
Sportolóink sem tétlenkednek, hiszen a diákolimpiai megyei
és országos döntőkre, valamint a református iskolák országos 					 Ember Sándor
sportversenyeire is hamarosan sor kerül.
igazgató
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Nem hiábavaló
„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is... Ámde Krisztus
feltámadt a halottak közül…” (Pál I. levele a korinthusiakhoz 15,14.20)
Hiábavaló. De rossz is ezt a kifejezést hallani. Arra emlékeztet, amikor valamiért fölöslegesen dolgoztam, valamiben,
amiben bíztam, csalódnom kellett. Haszontalanságot,
eredménytelenséget és siker nélküliséget jelent. A fenti
bibliai idézetben kétszer is előfordul. És mindkét esetben Jézus Krisztus feltámadásával, azaz húsvéttal
kapcsolatban. Azt írja az apostol, hogy ha Krisztus
nem támadt fel, akkor nincs értelme a róla való igehirdetésnek, és a benne való hitnek. Akkor a keresztyén élet értelmetlen és jövő nélküli. Olyan ez, mintha
húsvét felé haladva megállnánk nagypénteknél. A
keresztnél, a szenvedésnél. Húsvét azonban örömünnep. A keresztyénség legnagyobb ünnepe. Az apostol
hitvallással folytatja. Hiábavalóság helyett bizonyosságról beszél. „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül…” Folytatásról, célba érésről és új életről
beszél. Arról, hogy van értelme és jövője a Krisztusba
vetett hitnek és a benne bízó életnek. Van értelme, mert
Némethy Anna Sára 4.b rajza
Krisztus feltámadt a halottak közül. Nagypénteket húsvét követi. És húsvét felől nézve már nagypénteket is másként látom. Így legyen ebben az évben is örömünnep számunkra a húsvéti feltámadásról szóló evangélium! Ámen.
Szilágyi Tamás

Kedves Gyerekek!
A kertekben óvatosan dugják elő fejecskéiket a krókuszok,
nárciszok, tulipánok… Mindez egyértelműen jelzi a tavasz
közeledtét. Az élet újra indul! És hamarosan ránk köszönt
az ÉLET ünnepe, húsvét. Ezért most újra egy bárányos
történet következik! Fogadjátok szeretettel!
Hol van a Bárány?
„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek
a gonosztól, mert Te velem vagy” – olvashatjuk a 23. zsoltár következő verseiben. Vajon valóban igaz ez? Sokan
vagyunk már az iskolában, akik erre a kérdésre igennel
tudunk válaszolni, de most nézzünk bibliai példát!
Mindannyian ismeritek Ábrahám történetét, aki
nagyon öreg volt már, amikor Isten teljesítette az ígéretét,
és gyermeket adott neki. Aztán eltelt néhány év, és Isten azt

kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel a gyermeket. És mit
tett Ábrahám? Engedelmeskedett. Miközben a hegyre,
az áldozatbemutatás helyszínére mentek, Izsák ezt kérdezte:
- Hol van az égőáldozathoz való bárány?
Ábrahám pedig így felelt:
- Az Isten majd gondoskodik az égőáldozatra való
bárányról, fiam.
És valóban ez történt. Isten csak Ábrahám szeretetét
akarta próbára tenni. Aztán eltelt néhány ezer év és
Isten a saját Gyermekét engedte áldozati bárányként
megöletni. Erre emlékezünk nagypénteken. Keresztelő
János maga is rámutat Jézusra, amikor először megy
hozzá a Jordánnál:
- Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!
Sokan keresik ma is a Bárányt. Te megtaláltad már?
Míg gondolkodsz, íme egy rövid történet:
Dél-Németországban egyszer egy tetőfedő dolgozott
egy templom magas tetején. Megcsúszott a lába,
zuhanni kezdett, és egész biztosan halálra zúzta volna
magát, ha nem jár arra éppen akkor egy pásztor a nyáját
hajtva. A tetőfedő zuhanását egy bárány fogta fel. A
bárány elpusztult, de a tetőfedő sértetlen maradt.
Később a templom párkányára egy bárány szobrát állították, alatta a következő felirattal: „Íme, Isten Báránya.”
Nos, megtaláltad már a Bárányt? Ő vár rád ezen az
ünnepen is, keresd hát a találkozási lehetőségeket!
Legyen áldott húsvéti ünneped!
		

Ezt kívánja szeretettel:
Kurgyisné, Zsuzsa néni
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Eredményeink

December 13.
Szent József Gimnázium
Játék és gondolkodás természettudományi csapatverseny
2. helyezés Kovács Balázs, Kertész István Hodosi Máté 8. b
3. helyezés Csontos Bence Laboda Balázs, Galambos Árpád 7.b
Debreceni Református Kollégium
Gimnáziuma
Reginonális tehetségkutató angol
nyelvi verseny
1. hely: Berki Lóránt 8.b
3. hely: Hodosi Máté, Papp Dániel 8.b
December 12.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola
Szépolvasó verseny
3. hely: Széki Péter 4.d
December 12. Lilla Téri Általános Iskola
Komplex tanulmányi verseny
Népdaléneklés
1. hely: Veres Réka 3.a , Veres Hunor
6.a
Január 22.
Kölcsey Napi Városi Tanulmányi Verseny
3-4. osztály - bibliaismereti verseny
2. hely: Major Balázs és Tamus Ármin
Márk
7-8. osztály - műveltségi verseny
1. hely: Müller Lili és Császár Zsófia
2. hely: Verba Máté és Nagy Márta
6. osztály – matematika
1. hely: Szegedi Zsófia
6-7. osztály - komlex természettudományi vetélkedő
2. hely: Szakál Kende és Balogh Viktor
Informatika 8. osztály
2. hely: Bíró Norbert
3. hely: Mátrai Sebestyén
Rajz
3-4 osztály
2. hely: Némethy Anna
7-8 osztály
3. hely: Czégény Gréta
Könyvtárismeret
5-6. osztály
2. hely: Kecskeméti Csenge és Szakács
Ádám.
Anyanyelvi csapatverseny
3-4. osztály
2. hely: Bene Dóra, Balogh Lea és Demeter Júlia
Mesefeldolgozás verseny
2. osztály
1. hely: Ács Dóra és Gyuricsku Márton
Debrecen, 2016.február 3.
Úszás Diákolimpia megyei döntő „B”
kategória
100 méteres mellúszás IV. korcsoport
4.hely: Fekésházy Eszter

4 x50 méteres fiú gyorsváltó II. korcsoport
4. hely: Jakab Károly, Tamás Zsombor,
Zsoldos Milán, Rádai Ádám
100 méteres hátúszás III. korcsoport
5.hely: Szakács Ádám
100 méteres gyorsúszás III. korcsoport
8.hely: Szakács Ádám
50 méteres mellúszás II. korcsoport
9.hely: Balogh Lea
Február 5.
Bolyai Természettudományi Csapatverseny megyei forduló
3. osztály
2. hely: Papp Zalán, Kapusi-Rentka
Donát, Szőke Dániel és Szirák Péter
5. hely: Oláh Martin, Barta Gergő,
Rapi Csenge és Nagy Benedek
6. hely: Kótai Kitti, Tímár Lilianna,
Menyhárt Ágnes és Csorba Csanád
Benedek
6. osztály
3. hely: Békési Dániel, Nagy Bence,
Mészáros Tamás és Komáromi Balázs
5.hely: Szakál Kende, Hadnagy Attila,
Oláh Márk és Szakács Ádám
7. osztály
1. hely: Müller Lili, Burai Brigitta, Veres Anna és Konyári Eszter
3. hely: Gáspár Dorottya, Kovács Marietta, Nagy Márta és Sarkadi Máté
4. hely: Rácz Vivien, Király Nikolett,
Kató Csenge és Kapusi Viktória
6. hely: Galambos Árpád, Laboda Balázs, Csontos Bence és Szirbucz Milán
szerepelt.
8. osztály
1. hely: Hodosi Máté, Gesztelyi Péter,
Kertész István és Kovács Balázs

2016. február 19. Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei 4. hely: Nagy Bence - 6.c
megyei 7. hely: Gyuricsku Márton – 2.
b, Szilágyi Bence – 4.d
megyei 10. hely: Kiss Mária - 5.b
megyei 15. hely: Szilágyi Dorka – 3.b
2016 március 5.
Szentes Kiss Bálint Református Általános Iskola
X. Multimédiás Bibliaismereti és Prezentációs Verseny
Bibliaismeret
4. évfolyam
1. hely: Kiss István, Soós Jázmin 4.c
6. évfolyam
1. hely: Pluhár Anna, Nagy Anna 6.z
8. évfolyam
2. hely: Felszeghy Flóra, Gőz Anna 8.b
Prezentációs verseny
3. hely: Vincze Rebeka 6.c
Különdíj: Komáromi Balázs 6.c
2016. március 5.
A Karácsony Sándor Általános Iskola
megyei idegen nyelvi akadályversenye
– csapatverseny
2. helyezés: Berkes Petra 6.c
Fekete Petra 6.c, Veréb Gergő 5.b
2016. március 8.
Bocskai István Általános Iskola
Megyei – Városi diákolimpiai döntő
Leány kosárlabda – IV. korcsoport
2. hely
A csapat tagjai:
Keskeméti Csenge, Hawrlant Boglárka, Kiss Gréta, Csorba Zsuzsanna,
Jankó Dóra, Karácsony Lilla, Taricska
Bianka, Vastag Gabriella, Dusa Ramóna, Gaál-Kovács Dóra

Vésztő, 2016. február 26.
STYLUS országos szépírási verseny
döntő
Kis Bálint Református Általános Iskola
2. évfolyam:
2. hely: Virág Ágnes
3. évfolyam:
1. hely: Szilágyi Dorka
6. évfolyam:
1. hely: Komódi Lili
8. évfolyam:
3. hely: Gőz Anna

A kosárladba csapat tagjai
2016. március 9.
Kazinczy Kupa atlétikai összetett csapatverseny
3. helyezés: Donka Réka 6.c, Oláh
Máté 6.b, Sándor Zsófia 6.z, Szalontai
Ferenc 6.z, Tacsi Hunor 5.d
A verseny résztvevői

Történelem Megyei Verseny
5. hely: Gáspár Dorottya 7. c
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Stylus Szépíró Verseny
Február 26-án, pénteken rendezték meg Vésztőn az Országos Stylus
Szépíró Versenyt. Aznap reggel korán kellett ébredni, hiszen 7:00kor indult útnak az iskola által biztosított busz Vésztőre. Az úton sokat beszélgettünk és megismertük egymást. Ahogy odaértünk, egy
szépen berendezett iskola várt minket vendégfogadó süteményekkel
és finomságokkal. Regisztráltunk a versenyre, majd átmentünk a református templomba, ahol közösen dalokat tanultunk és egy nyitó
áhítattal köszöntöttek minket. Ezután minden gyerek elfoglalta a
korcsoportjának megfelelő helyet a termekben. A versenyen biztosítottak nekünk minden szükséges eszközt és a felügyelő tanár is nagyon kedves és segítőkész volt. Ahogy lezajlott az egy órás verseny,
az iskola ebédlőjében finom ebédet kaptunk és útravaló uzsonnacsomagot is biztosítottak nekünk. Míg a zsűri értékelte a munkánkat,
addig mi kézműves foglalkozáson vehettünk részt: hűtőmágnest,
ajtódíszt és sok egyéb színes dolgot készíthettünk a tanárok segítségével. Nagyon jól szórakoztunk. Az eredményhirdetés az iskolához
közeli templomban volt délután, ahol ünnepélyes keretek között vehettük át a minket megillető jutalmat. A díjak kiosztása után a kísérő
tanárokat is jutalmazták ajándékokkal. Indulás előtt az iskola kapujában még készítettünk néhány képet emlékül. Buszunk 15:00 órakor
indult vissza Debrecenbe, és minden diák elégedetten és mosollyal az
arcán utazott hazafelé a tartalmas és sikeres nap után. Örülök, hogy
részese lehettem ennek a versenynek, hiszen nagyon színvonalas és
családias volt a légkör.
Gőz Anna 8. b
Török Regina 3.a képverse.

A nagyböjtröl
Az iskolarádió riporterei Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa nénit, iskolánk egyik hitoktatóját kérdezték a nagyböjti időszakról.
Ennek a riportnak az írott formáját olvashatjátok most.
- Most Kurgyisné Nagy Zsuzsa nénivel fogunk beszélgetni a nagyböjtről. Mikor, milyen eseménnyel kezdődik ez az periódus?
- A nagyböjti időszak igazából húshagyó keddel kezdődik, pontosabban a hamvazószerdával.
- Meddig tart?
- Egészen húsvét idejéig. Tehát hat vasárnap tartozik hozzá. Az utolsó vasárnap Virágvasárnap. Ez katolikusoknál és
reformátusoknál is ugyanaz az időszak, annyi a különbség, hogy a katolikusok tényleg hamuval kezdik ezt az ünnepet:
hamuval rajzolnak keresztet az ember homlokára és onnantól kezdődik náluk a böjti időszak. Nálunk, reformátusoknál
pedig egy úrvacsorai istentisztelettel kezdődik meg, böjt első vasárnapján.
- Mi jellemző erre az időszakra?
- A katolikusoknál sokkal jobban megnyilvánul ez a külső szokásokban is. Akár az étkezésre is gondolhatunk, hiszen
nem véletlenül húshagyó kedd az a nap, amivel zárul a farsangi időszak. Innentől ugyanis nem fogyasztanak húst. Illetve
péntekenként halat sem. Ezek alól van felfüggesztve a vasárnap. Akkor lehet húst fogyasztani. Ez a katolikus szokás. A
reformátusok ennyire nem tartják szigorúan a böjti szokásokat. Legalábbis étkezésben nem.
- Manapság mennyire tartjuk be ezeket a szokásokat?
- Ez szerintem emberfüggő. Attól függ, hogy ki mit tart fontosnak ebben az időszakban. Mi, reformátusok azt szoktuk
mondani, hogy ez egy olyan időszak, amikor próbálunk felkészülni arra az ünnepre, ami a húsvét jelentése. Azaz, az
eljövendő örömre, illetve előtte Krisztusnak a szenvedésére.
Tehát figyelünk arra, hogy ebben az időszakban minél több
időt próbáljunk tölteni Istennel. Jobban figyeljünk az ő szavára. Ez megnyilvánulhat abban is, hogy többet megyünk
Kiss Dániel 8.a rajza
el esetleg templomba, több időt töltünk imádsággal, akár
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négyszemközt is Istennel. Mondhatjuk azt is, hogy a reformátusok arra próbálnak ebben az időszakban figyelni, hogy
még több időt töltsenek Isten társaságában. Lehet ez csöndes egyszerű imádság, lehet az, hogy még többször próbálunk
elmenni a gyülekezet közösségébe. De lehet olyan is, hogy valamiről, amit nagyon szeretünk csinálni, ebben az időszakban lemondunk. Például lehet ez tévénézés, lehet ez egy kedvenc foglalatosság, amiről ebben az időszakban azt mondjuk
magunknak, hogy most nem teszem, hanem helyette Istennel töltök több időt.
- Köszönjük szépen a beszélgetést. Kitartást és lelki elmélyülést kívánunk mindenkinek a nagyböjti időszakban!
A riport elhangzott az iskolarádió 2016. február 19-i adásában. A riporter Nagy Anna és Berkes Petra (6.c) volt.

A húsvétról Tamás bácsival
A húsvét ünnepéről iskolánk lelkész hitoktatójával, Szilágyi Tamással készítettek interjút az iskolarádió riporterei. Most ezt olvashatjátok.
- Tamás bácsival beszélgetünk a húsvétról. Mik az előzményei ennek
az ünnepnek és mi a jelentősége?
- Amikor a húsvét előzményeiről beszélünk, azt tisztán kell látni,
hogy amikor Jézus a tanítványaival az első húsvétot ünnepelte, akkor tulajdonképpen ők egy zsidó ünnep megünneplésére készültek.
Ez pedig nem volt más, mint a zsidók páska ünnepe, a zsidók húsvétja. Ennek az ünnepnek a megünneplésére készültek, és így ültek
le a páska vacsorát elfogyasztani. A páska vacsora kellékei között
ott volt a kenyér és a bor. Amikor Jézus a kenyeret és a bort vette
és adta a tanítványainak akkor új jelentést adott a kenyérnek és a
bornak. Azt mondta, hogy a kenyér attól a pillanattól kezdve már az
ő megtöretett testét, a bor pedig a kiontatott vérét fogja jelképezni.
Tulajdonképpen ez a mozzanat már átvezet minket a zsidók húsvétjából a keresztyén húsvét ünnepébe. Nagyon fontos, hogy a húsvét a
feltámadás ünnepe, tehát Jézus Krisztus feltámadásának az ünnepe.
Donka Ákos 3.a rajza
Ez a keresztyén világnak a legfontosabb és legnagyobb ünnepe. Nagyon fontos az is, hogy húsvét az örvendezésnek az ünnepe. Hiszen
Jézus Krisztus kereszthalálával nekünk bűnbocsánatot adott, feltámadásával pedig az örök élet lehetőségét ajándékozta
számunkra.
- A húsvét miért vándorló ünnep? Hogyan számolják ki a húsvét pontos idejét?
- A vándorló ünnep azt jelenti, hogy az egymást követő naptári években sohasem ugyanakkor ünnepeljük. A húsvét ünnepének időpontjának a kiszámítása az első időkben kapcsolódott a zsidó páska ünnepéhez. Ugyanazon a napon tartották kezdetben, de később ez sokat változott. Az ünnep kiszámításában mérföldkövet jelent az első egyetemes zsinat. Ez
a Niceai zsinat, 325-ben tartották, ahol fontos döntéseket hoztak ezzel az ünneppel kapcsolatban. Kimondták: lényeges,
hogy mindig, mindenki ugyanazon a napon ünnepelje a húsvét ünnepét. Ennek a kiszámítását pedig úgy határozták
meg, hogy a tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap legyen mindig húsvét napjának az ünnepe. A tavaszi nap-é jegyenlőség időpontja március 21. tehát húsvét március 22-én lehet legkorábban, és április 25-én
lehet legkésőbb. Ebben az évben március 27-én lesz húsvét, tehát egy korai időpontban ünnepeljük. Nagyon lényeges
az is, hogy vasárnap ünnepeljük a húsvétot. Két napos az ünnep, vasárnap és hétfő. A vasárnap pedig onnan jön, hogy
a szentírásban azt olvassuk, hogy az asszonyok, amikor kimentek a sziklasírhoz, hogy Jézus holtestét bebalzsamozzák,
akkor ők a nyugalom napját követő nap hajnalán tették ezt. A nyugalom napja pedig a zsidóknál a szombat volt. És így
jön a vasárnap.
- Mik az iskolánk húsvéti hagyományai?
- Most böjtben vagyunk, a negyven napos nagyböjt kellős közepén vagyunk. Én a reggeli áhítatokon rövid böjti üzeneteket szoktam megfogalmazni, amikor a böjti időszak véget ér, akkor húsvétot ünneplünk az iskolában. Március 22-én,
tehát a tavaszi szünet előtti kedden fogunk istentiszteletet tartan a Református Nagytemplomban, a szokásoknak megfelelően.
- Tamás bácsiéknál milyen lesz a húsvét?
- Reméljük, hogy napfényes. A húsvét úgy telik, hogy részt veszünk istentiszteleten. Valahol, vagy a Nagytemplomban,
vagy ha elutazunk, akkor ott, ahol éppen vagyunk. Mivel a húsvét ünnepe egybe esik a tavaszi szünettel, elutazunk.
Meglátogatjuk édesapámat, a feleségem szüleit. Reméljük egy kis kertészkedésre és kirándulásra is sort tudunk keríteni.
- Köszönjük a beszélgetést, áldott készülődést kívánunk mindenkinek!
- Köszönöm szépen és én is áldott ünneplést kívánok mindenkinek!
A riport elhangzott az iskolarádió 2016. március 17-i adásában. A riporter Konyári Eszter és Széki Petra (7.b) volt.

6
A nyolcadikosok felvételije
A nyolcadikosok túl vannak eddigi életük egyik legnagyobb próbatételén, a középiskolai felvételiken. Az iskolarádióban
többször is kérdezték őket arról, hogy milyen tanácsokkal tudnának szolgálni a tőlük kisebbeknek. Most ezeket olvashatjátok.
A felvételi előtt
- 8.b osztályosokat kérdezünk a felvételijük előtt. Mutatkozzatok be!
- Hodosi Máté vagyok.
- Karácsony Lilla.
- Én pedig Hahn Petra.
- Mindjárt itt a felvételi. Hol fogjátok megírni, és miért éppen
ott?
- Én a Bethlen Gábor Szakközépiskolában szeretném megírni, mert ez van a legközelebb a lakóhelyemhez.
- Én a Szent József Gimnáziumban fogom megírni, mert azt
hallottam, hogy itt nagyon jól pontoznak.
- Én is A Bethlenben fogom megírni, mégpedig azért, mert a
volt nyolcadikosok ezt javasolták.
- Milyen tantárgyakból írtok?
Szendrei Bíbor 1.c rajza
- Magyarból, és matematikából.
- Hogyan készültök ezekre?
- Minden héten kedden magyar előkészítőnk van, csütörtökön pedig matematika.
- Melyik középiskolában szeretnétek felvételizni, és miért?
- Én az Ady Endre Gimnázium két tannyelvű tagozatát írom be elsőnek, mégpedig azért mert nagyon szeretem a nyelveket. Ezzel is szeretnék tovább foglalkozni.
- Én a Bethlen Gábor Szakközépiskolát írom be elsőnek, a két tannyelvű angol tagozatát. Mégpedig azért, mert itt adnak
idegenvezetői képesítést.
- Én pedig a Kossuth Lajos Gimnáziumot írom be elsőnek.
- Milyen tanácsot adnátok nekünk, hetedikeseknek? Hogyan készüljünk jövőre a felvételire?
- Először is azt javasolom, hogy a saját hibánkból tanulva, ne későn kezdjétek el csinálni a felvételi teszteket, mert akkor
nagyon sok mindent kell majd egyszerre bepótolnotok. Ne higgyetek magatoknak, nem ér rá később elkezdeni a felkészülést.
- Mit jelent ez? Felvételi feladatsorokat csináljunk?
- Igen. Gyakoroljatok minél többet.
- Köszönjük a beszélgetést!
A riport elhangzott az iskolarádió 2016. január 14-i adásában. A riporter Konyári Eszter és Széki Petra (7.b) volt.

A felvételi után

- Az elmúlt hétvégén volt a nyolcadikosok felvételije. Erről kérdezzük
most a 8.a-sokat. Hogyan sikerült a
felvételitek?
- Egészen jól, mind a matematika
mind a magyar. Majdnem minden
feladat sikerült belőlük.
- Nekem is hasonlóan sikerült. Nem
volt annyira nehéz, nem kellett annyira félni tőle.
- Hány pontotok lett?
- Nyolcvanegy.
- Nekem nyolcvankettő.
- Melyik volt a nehezebb, a magyar
vagy a matematika?
- A magyar. Azért volt nehezebb
nekem, mert a matematikát jobban
értettem. A magyarban pedig voltak
olyan kérdések, amiket nem értettem,
de sikerült azokat is megcsinálnom.
- Szerintem a matematika feladatsor
Komódi Lili 6.z rajza

tízes feladata volt nehéz.
- Volt olyan feladat, amire nem számítottatok?
- Ez az előbb említett tízes feladat. A
tanárunk is csak nehezen tudta
levezetni.
- Hova adjátok be a jelentkezéseteket?
- Én a Fazekas Mihály Gimnáziumba.
- Én a Tóth Árpád Gimnáziumba.
- Ott lesz szóbeli forduló is?
- Igen, nekem matematikából.
- Nekem pedig biokémiából kell majd
szóbeliznem.
- Mit tanácsoltok a hetedikeseknek?
- Kezdjenek el készülni, esetleg külön
órákon is.
- És semmiképpen se féljenek a felvételinél. Az ront a helyzeten. Aki
felkészült, az meg tudja csinálni.
- Köszönjük a beszélgetést!
A riport elhangzott az iskolarádió
2016. január 29-i adásában. A riporter Nagy Bence és (6.c) volt.

7
A tenger megmentése
Valamikor réges régen, a parttól messze a tenger mélyén
volt egy csodálatos város. A tengerek népének virágzó
városa, Atlantisz. Élt ott egy dicsőséges király, akit úgy
hívtak, hogy Triton. Triton királynak volt egy olyan szép
leánya, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. A neve pedig
nem más, mint Ariel. Ariel kis barátjával, Bátorral a pici
csikóhallal mindig kalandokra lelt.
Ahogy telt múlt az idő, azt látták, hogy a tenger, ahol élnek
már nem olyan tiszta, mint régen. Sok benne a kosz és
egyre kevesebb az élőlény. Ariel elhatározta, kiúszik a partra és meglesi, hogy mi ennek az oka. Amikor a part
közelében kibújt a habokból, észrevett egy lányt a szirteken
járkálni. Miközben nézte, hatalmas vihar kerekedett és egy
óriási hullám ledöntötte a lányt a szirtről a tengerbe. Ariel
nyomban odaúszott és biztonságba helyezte a lányt. Egyszer
csak a lány kinyitotta a szemét és így szólt Arielhez:
- Ki vagy te? - kérdezte meglepődve.
- Az én nevem Ariel. És téged hogy hívnak? - kérdezte
kíváncsian.
- Én Hamupipőke vagyok, van a parton egy vár, annak a
királynője.
- Örülök hogy megismerhetlek és nagyon hálás vagyok
hogy megmentetted az életem!
- Mondd Ariel, hogyan hálálhatnám meg jóságod?
- Nekem a víz alatt mindenem megvan, csak egy dolog
aggaszt, hogy körülöttem egyre gyorsabban pusztul a
tenger. - mondta búsan Ariel.
- Jó, hogy mondtad, talán én tudok segíteni. - válaszolta
Hamupipőke.
Hamupipőkének volt egy csodatevő kristálya, amit felajánlott Arielnek segítségül. Ez a kristály csak egy alkalommal
működik, és a Grimm mesék hőseinek közös ereje kell a
működtetéséhez. Hamupipőke ezért a sirályok segítségével

Császár Orsolya 7. b rajza

üzent a hősöknek. Eljött Jancsi és Juliska, Rapunzel,
Piroska, a Békakirály, Csizmás Kandúr, Hófehérke a hét
törpével és Rigócsőr királyfi. Összegyűltek és együttes
erővel működésbe hozták a csodakristályt. A kristály
segítségével megtisztították a tengert. Ez a kristály csak
egyszer használható.
A tengerek most is szennyezettek, de már nincs csoda, ami
megtisztítja azt. Ezért a mesehősök azt üzenik nekünk
embereknek, hogy sokkal jobban vigyázzunk a
környezetünkre! Tegyünk meg mindent a Föld megóvásáért,
mert nincs más hely ahol élhetünk!. Szolgáljon a mese
mindenkinek tanulságként, hogy felelősebben cselekedjünk!
Aszalós Evlia 4.z

Gyuricsku Jázmin képregénye

hogy mit tudsz Isten ígéretéről!
Az utca embere ígéretet kap arról,
- Én?! Az ugyan mi? Sajnos nem tudom elmesélni, mert
- Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket a Bámulatos történetek csatornáján! A mai műsorban Isten ígéretéről fogunk
beszámolni. Ha felkeltettük a figyelmüket, tartsanak
velünk! Most éppen a vásár felé tartunk. Nicsak, ki jön
szembe! Egy régi barátunk, Emily. Ő nem magyar, hanem
angol. Kicsit azért tud magyarul. Szervusz, Emily! Régen
találkoztunk. Egy kérdésünk lenne hozzád: Mesélj nekünk

nem hallottam róla.
- Szeretnél róla megtudni többet?
- Hát persze!
- Akkor elmesélem neked ezt a bámulatos történetet.
Egyszer régen, nagyon régen élt Mária és József.
Karácsonykor megszületett a gyermekük, Jézus. Jöttek
hozzá a pásztorok és a három bölcs látogatóba minden-
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Gyuricsku Jázmin 1.c rajza

féle
ajándékkal.
Mindenki megcsodálta
a kisdedet, mivel Ő volt
az Isten fia, aki a földre
jött. Teltek- múltak a
hetek, a hónapok és az
évek. Jézus felnőtté
vált. Prédikált, mesélt,
tanította az embereket a
hitre. Gyógyította is
őket, sőt, még néhányat
fel is támasztott a halálból. Egyszer szamárháton
bevonult
Jeruzsálembe.
Mindenki áldotta, pár
embert
kivéve.
Meghívták egy vacsorára, ahol sajnos elárulták. Tárgyalásra vitték

egy másik rabbal együtt, aki bűnöket követett el… még
gyilkolt is. Abban kellett döntést hozni, hogy kit ítéljenek el. Jézust végül keresztre feszítették. Majd amikor
leszedték a holttestét, bevitték egy barlangsírba. Később
jöttek az asszonyok bebalzsamozni a testet. Amikor
beértek a sírba, akkor bent ült egy angyal. Jézus Krisztus
holtteste nem volt ott! Feltámadt!!! Számomra ez a történet nagyon fontos, mert példát mutat nekem, hogy van
remény. Ő betartotta az ígéretét. Kövessétek és higgyetek benne, mert azt ígérte, hogy aki hisz őbenne, annak
örök életet ad ajándékba! Megígérte, hogy újra eljön
hozzánk és ő betartja az ígéretét!
- Köszönöm a jó hírt. Most már én is ismerem Isten
ígéretét, és elmondom másoknak is.
- Köszönöm a figyelmet és további szép napot kívánok
mindenkinek!
Szegedi Liliána 5. b

A Haribo mérföldkövei
„HARIBO macht Kinder froh und Erwachsene ebenso“.
„Gyermek, felnőtt kedve jó. Édes élet, HARIBO”.
A Haribo a világ egyik legkedveltebb csemegéje. A Haribo
alapítója 1893. április 3-án született, ezért szeretném a
Haribo márka történetét elmesélni.
Hans Riegel 1893. április 3-án a Bonn melletti Friesdorfban
született. Az iskola befejezése után elvégezett egy
bonbonkészítő tanfolyamot.
Az 1. világháború után 1920-ban Hans Riegel egy saját
céget alapított és Kessenichben vásárolt családi házában
rendezte be az első telephelyét. Az indulótőke egy zsák
cukor, egy márványlap, egy zsámoly, egy rézüst, egy
henger és egy tűzhely volt. Innen, egy kis hátsó udvari
konyhából kezdődött a mára már világhírű cég története.
Hans Riegel 1920. december 13-án jegyeztette be a céget
a bonni cégjegyzékbe. A cégnév egy mozaikszó, mely a
következőkből áll össze HAns RIegel BOnn.
Hans Riegel már 1922-ben letette a HARIBO jövőbeni
nemzetközi sikerének alapját: kitalálta a „Táncoló medvét“ – egy gumicukormedvefigurát, mely később HARIBO
Goldbärenként vált világhírűvé. A táncoló medvék még a
19. századi vásárokon és ünnepségeken szórakoztatásként
léptek fel. A gumicukorból készült „Táncoló medvék"
nagyobbak és vékonyabbak voltak, mint a maiak. A kis
medvefigurák gyorsan a HARIBO klasszikusává váltak.
1923-ban a HARIBO vállalat megvásárolta az első
tehergépkocsiját, mely nagy segítség volt abban, hogy a
termékek könnyen az ügyfelekhez kerüljenek, hiszen
egészen 1923-ig a feleség, Gertrúd kerékpárral szállította
ki a HARIBO finomságokat.
Három évvel a "Táncoló medvék" születése után, Hans
Riegel 1925-ben lerakta a HARIBO sikertörténetének
második mérföldkövét: elindult a medvecukor termékek
gyártása.
A 30-as évek közepén bevezették az egyszerű, de annál
fülbemászóbb szlogent: "Minden gyermek kedve jó, édes
élet HARIBO". 1930 és 1933 között a mai bonni gyártóüzem főépülete is elkészült.
1945-ben, 52 éves korában meghalt Hans Riegel, a vállalat
alapítója. Felesége, Gertrúd vette át a vállalat irányítását.
1945-ben, a 2. világháború után mindössze 30 alkalmazottal kezdődött meg a vállalat újjászervezése. A két testvér,
Hans és Paul Riegel 1946-ban tért haza a hadifogságból és

átvették édesanyjuktól a cég vezetését.
A legendás "TÁNCOLÓ MEDVE" utódja, a HARIBO
GOLDBÄREN 1960-ban jelent meg először a piacon,
mely egy új kultikus édesipari termék születése volt.
A HARIBO elég korán rájött, hogy milyen nagy szerepet
játszik az emberek életében a 60-as években megjelenő
új média: a televízió. 1962-ben jelent meg az első
HARIBO reklám a német televízióban.
2007-ben, 85. születésnapjára a GOLDBÄREN új receptúrát és ezzel együtt új csomagolást kapott. Hatodik
ízként megjelent az "alma" is a csomagban.
A társtulajdonos Paul Riegel 2009 augusztusában hirtelen és váratlanul hunyt el. Paul Riegel, aki a háború
után vette át bátyjával, Dr. Hans Riegellel édesapjuk
vállalatát, a gyártási és technológiai vezetője volt a
HARIBO-nak. Ezermester hírében állt, és ő maga saját
műhelyében több gépet is tervezett és gyártott a vállalat
számára.
Dr. Hans Riegel 2013. október 15-én, 90 éves korában,
hirtelen és váratlanul elhunyt. A második világháború
után Dr. Hans Riegel a fivérével, Paul Riegellel összefogva kezdte meg a HARIBO cég fáradtságos munkával
járó újjáépítését, amelyet édesapjuk, Hans Riegel alapított Bonnban 1920-ban. Dr. Hans Riegel 67 éven keresztül irányította a HARIBO cég kereskedelmének történetét, és ezzel ő lett a Németországban tevékenykedő
ügyvezetők közül a legidősebb.
Viszlai Patrik 6.d

Varga Zsófia 5.c rajza
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A 2016-os év állatai és növényei
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: Mezei szil (Ulmus minor)

repülésre képes. Mivel bőrszárnyuk nem ereszti át a
levegőt, röptük különbözik a madarakétól. A földön csak
üggyel-bajjal mozognak. Éjszakai állatok. Napközben
fejjel lefelé csüngenek faodvakban, barlangokban, padlásokon. Fogazatuk elkülönült metsző-, szem- és őrlőfogból áll,
de valamennyi fog tűhegyes. Látásuk gyenge, ultrahangok
segítségével tájékozódnak. Európa valamennyi denevére
hosszabb-rövidebb téli álmot alszik. A denevérek között
vannak növényevők, amelyek gyümölcsökkel és virágporral táplálkoznak, halevők, vérszívók, de többségük
rovarevő. A legtöbb denevérfaj társasan él, csak néhányuk
pihen magányosan. Ezek saját revírt tartanak, ahonnan
elűzik a betolakodókat. Tavasszal számos nőstény gyűlik
össze az arra alkalmas üregekben és barlangokban, utódaikat az ilyen, úgynevezett kölykezőszállásokon hozzák
világra. Magyarországon valamennyi denevérfaj védett.
Mesterséges denevérodúk kihelyezésével olykor segíthetünk néhány veszélyeztetett fajon.
Az év vadvirága: Mocsári kockásliliom (Fritillaria
meleagris)

A mezei szilhez már a történelem előtti időkben is szorosan kötődött az ember. A legrégebben ültetett fafajaink
között tartjuk számon. Matuzsálemkorú, roppant méretű
egyedeit szent faként tisztelték, törvényeket hirdettek ki
alattuk. A mezei szil Európa nagy részén őshonos fafaj,
magas hőigénye miatt elsősorban a sík- és dombvidékeket
kedveli. Jellemző élőhelye a keményfás ligeterdő.
Magassága akár a 30 métert is elérheti. Rendkívül kemény, rugalmas, nehezen hasadó és szívós fáról van szó,
mely tulajdonságai miatt hajóácsolásra, víz alatti építkezésre és épületfának is kiváló. Kocsigyártók, asztalosok, tímárok és csőkészítők is szívesen dolgoztak
vele, s belőle, de népi gyógyászatra is alkalmazták, míg
lombja kérődző állatoknak szolgált takarmányul. Ez az
igen fontos és hasznos faj, a szilfavész miatt napjainkra
Európa-szerte visszaszorult. A kórokozó gombája a fatest
edényeit tömi el, aminek következtében a víz és az
ásványi sók szállítása nehezebbé, vagy teljesen lehetetlenné válik. A megtámadott szil egyedeken így először
hervadásos tünetek jelentkeznek, majd gallyak, ágak
pusztulnak el, és végül maga a fa is. Ez is rávilágít arra,
hogy az invazív fajok mennyi gondot okozhatnak őshonos
növény- és állatfajaink esetében.

Mocsárrétek növénye. Hazánkban az Északiközéphegységben, a Délnyugat-Dunántúlon és a Drávasíkon fordul elő, igen szórványos elterjedésű. A Kárpátmedence központi részén Párkány (Štúrovo, Szlovákia)
mellett találkozhatunk vele. Nedves élőhelyén csoportosan
fordul elő, szokatlanul korán, április-májusban virágzik.
Bíborlilás és fehér mintázatú lepelleveleiről kapta nevét.
Ritka és veszélyeztetett növényfajunk, fokozottan veszélyezteti élőhelyeinek feltörése, beszántása, mely populációi
pusztulását okozza. Védett, értéke 50 000 Ft.

Az év gombája: Lilatönkű pereszke (Lepista personata)
Világos színű, húsos kalapja, kalappal egyező színű lemezei és feltűnő, lila színű tönkje van. A spórapora fakó húsrózsás, így lemezei világosak maradnak. Füves élőhelyein
a késő őszi szezonban nagy mennyiségben gyűjthető.
Az év emlőse: A hazai denevérek (Chiroptera)
Azonban jó tudni, hogy az aromásabb gombák közé tarA denevérek (Chiroptera) az emlősök osztályának egyik tozik, nemcsak a külseje, hanem az íze is jellegzetes,
rendje. 19 család és mintegy 928 ma élő faj tartozik a nehéz, pereszkés, kissé földes jellegű. A kicsikből finom
rendbe. Az emlősállatok egyedüli csoportja, amely aktív gombasavanyúság készíthető, rántva, levesbe és pörkölt-
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nek is kiváló. Sokféleképpen elkészíthető, kiadós gomba.
Az év hala: Compó (Tinca tinca)

A compót,
avagy haldoktort teste
jellegzetes
színéről is fel
lehet ismerni.
Oldala
óarany és olajzöld,
háta
pedig feketés. Az "orvosi titulusát" a külsejét borító nyákréteg miatt kapta, amely
a nép hiedelmek szerint gyógyító hatású, emiatt a sebesült halak hozzá szoktak dörzsölőzni. Az iszapos, lassú
áramlású folyókat, állóvizeket és mocsarakat kedveli.
Magyarország állóvizeiben gyakran felbukkan. Ez a halfajta átlagosan 20-30 centiméter hosszú, de megnőhet
akár 60 centiméteresre is. A testét borító pikkelyek
aranyszínűek és szorosan hozzátapadnak a testéhez.
Ivaréretté 2-3 éves korukban válnak. Májusban és júniusban ívnak. Ebben az időszakban 200-300 000 darab ikrát
raknak le.
Az év madara: Haris (Crex crex)
A mérsékelt övi Európában költő madár Afrika déli
részén telel át. Testhossza 27–30 cm és testtömege 135–
200 gramm. Felső tollazata feketés, világosbarna szélekkel, ezért kissé pikkelyesnek tűnik. Hasalja fakóbarna,
vörösesbarna csíkozással. Mellkasa, torka és feje oldalt
galambszürke. Csőre rövid és erős, hogy fel tudja csipegetni a vetőmagokat és a gabonát. A fiókák egységesen
feketésbarnák, ami egy mezei madár esetében szokatlan.
Magányosan él. Tápláléka vetőmagokból, gabonából és
kis gerinctelenekből áll. A költési időszak május-június

között van. Talajon lévő mélyedésbe fűszálakból készíti
fészkét. Egy fészekaljban 7–12 szürkészöld, vagy vörösbarna tojás található, ezeken rozsda- vagy bíborszínű
foltok vannak. A költés 14–18 napig tart és csak a tojó
vesz részt benne. Magyarországon rendszeres fészkelő,
mintegy 4000 költőpár él itt. A faj a Természetvédelmi
Világszövetség listáján mérsékelten veszélyeztetett,
Európában sebezhető fajként tartják nyilván,
Magyarországon fokozottan veszélyeztetett, eszmei
értéke 500.000 Ft.
Az év rovara: Mezei tücsök (Lampyris noctiluca)
A meleg és napos,
nyílt területeken
élő mezei tücsök
nagyjából két centiméter hosszú,
robusztus termetű
rovar,
testének
nagy része csillogó
fekete.
Nagy,
gömbölyű fején
egy pár hosszú, fonalas csáp, egy pár összetett szem és
három kis fehér pontszem, valamint rágó szájszerv található. Két pár szárnya közül az elülső a pergamenszerűen
merev fedőszárny, a második torszelvényen az áttetsző
hártyás szárnyak vannak, amelyek legyezőszerűen összehajtogatva rejtőznek a fedőszárnyak alatt. A mezei tücsök
nem tud repülni. Rövid, vaskos ugrólábaival nem tud
nagyokat szökkenni, legfeljebb apró ugrásokra képes. Az
alföldtől a magashegységekig megtalálható. Számos
európai országban megritkult, elsősorban élőhelyeinek
eltűnése miatt, valamint az intenzív mezőgazdasági
művelés és vegyszerezés következtében. Emiatt több
európai állam veszélyeztetett állat- és növényfajait tartalmazó vörös listáján szerepel.
Juhász M. Tünde néni

Tisztelt Támogatóink!
Iskolánk PRO EMINENCIA ALAPÍTVÁNYA nevében ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik az
előző években adójuk 1% -val támogatták munkánkat. Ez a bevétel a további más adományokkal (szülői befizetések,
nevezési díjak) együtt - a költségvetési tervünkben előírtaknak, valamint az alapító okiratban meghatározott feladatoknak megfelelően került felosztásra: tanulmányi kirándulások, kulturális programok foglalkozások támogatására,
tanév végi könyvjutalmakra, tanulmányi versenyek nevezési díjaira, irodai és bankköltségre, reprezentációs költségekre.
A 2015-ös évi részletes beszámoló -a májusi bevallási határidőt követően-megtekinthető iskolánk földszinti
hirdetőjén, és a NAV honlapján.
Köszönjük a szülők és kollégák lelkes közreműködését programjaink sikeres megvalósításában.
Az Alapítvány Kuratóriuma külön köszönetét fejezi ki Herczku Tímeának a könyvelési munkálatok elvégzéséért; és
Engszler Attilának, aki szervezési munkájával segítette alapítványi céljaink megvalósulását.
Kérjük, hogy - lehetőségeikhez mérten - iskolánk tanulóit természetben, vagy adományaikkal továbbra is támogassák! A jövőben is örömmel vesszük, ha adójuk 1 %-át saját gyermekeik fejlődési lehetőségeinek gyarapítására
fordítják!

Adószámunk: 1 9 1 2 5 1 6 3 - 1 - 0 9
Köszönettel: Juhász M. Tünde
alapítvány elnöke
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Lapozgató
Henning Mankell: A csillagkutya
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 2001.
Joel élete csupa talány.
Miért laknak ők ketten
a papájával Svédország
legkietlenebb, északi
városkájában, miért
nem lent délen, a meleg
tengerek partján? Miért
lett apjából, a hajdani
tengerészből
nehéz
sorsú favágó? Miért
hagyta el őket a mamája
sok-sok
évvel
ezelőtt? És mi lesz, ha a
papája, Samuel is
lelép? Például azzal a
nővel, aki a sörözőben
pincérkedik? Ezeken
töpreng
Joel
a
dermesztő téli éjszakában, amíg a kutya nyomát követi. A kutyáét, aki egy
magányos csillag felé lohol. A csillagkutya a svéd szerző
első gyermekregénye, több irodalmi díjban részesült. A
főhősül választott Joel történetét még három kötetben folytatta a szerző, s a német gyerekzsűri a sorozatot 2000-ben
az év legjobb könyvének kijáró olvasói különdíjjal tüntette
ki.
Henning Mankell : Alkonyatkor nőnek az árnyak (A
csillagkutya 2.)
Móra Ferenc Könyvkiadó, 2003.
Joel, A csillagkutya
hőse, nemsokára tizenkét éves lesz, és elszomorítja, hogy az unalmas svéd kisvárosban,
ahol édesapjával él,
soha nem történik
semmi.
Ám
ami
bekövetkezik, arra legmerészebb álmaiban
sem gondolt. Egy
ködös,
szemerkélő
hétfői napon átéli a
csodát. Abban a buszbalesetben meg kellett
volna halnia. Ő pedig
egyetlen
karcolás
nélkül úszta meg az
egészet. Joel nem tudja bizonyosan, kinek tartozik hálával,
mindenesetre elhatározza, hogy valamiféle jó cselekedettel
fogja megköszönni a csodát. Aztán kiderül, hogy jót cselekedni nem is olyan könnyű Henning Mankell regénysorozata az olvasók szavazatai alapján a legjobb ifjúsági
könyvek sikerlistájának élén áll.

Bálint Ágnes: Szeleburdi család
Móra Ferenc Könyvkiadó, 2014.
„Megbeszéltük
a
Radóval, hogy naplót
fogunk írni, és majd
ha öregek leszünk,
jót derülünk rajta" így kezdi naplóját a
tizenkét éves Laci,
becsületesen bevallva, hogy a „derülünk" szót Radótól
gyűjtötte,
akinek
nyelvész a papája, s
ezért igen gazdag a
szókincse.
Laci
hűségesen beszámol
a kis lakásban élő
háromgyermekes
Faragó család eseménydús hétköznapjairól, s - valljuk be - cselekvő részt
is vállal abban, hogy ezek a hétköznapok minél mozgalmasabbak legyenek. Az olvasó - akinek szerencsére nem
kell öregkoráig várnia, hogy Laci naplóján jót derüljön
- biztosan a szívébe zárja ezt a vidám, szeleburdi családot, amely kissé zsúfolt lakásába örömmel fogad be
minden új jövevényt, legyen az aranyhörcsög, cincér
vagy lopótök.
Bálint Ágnes: Hajónapló (Szeleburdi család 2.)
Móra Ferenc Könyvkiadó, 2013.
Hajónaplót nem írhat
akárki! És nem is
akárhol. Ehhez a
ténykedéshez hajóra
van szükség. Faragó
Laci, aki él-hal azért,
hogy
hajónaplót
vezethessen, kiharcol
a sorstól egy hajót a
napló alá. Hogy a
hajó félig romos,
korhadt,
rozoga
alkotmány?
Hát
aztán? Utóvégre nem
utazni akar vele az
ember – elég, ha két
jó fantáziájú ötödikes
diák elhajózhat rajta
a
hétköznapok
világából egy vidám,
színes, felejthetetlen nyaralásba. Sikerül is nekik! Hogy
hogyan, azt olvassa el mindenki, aki erre illetékes – aki
maga is szeretett volna már elhajózni a hétköznapokból…
Bajiné Takács Margit
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Filmajánló
Tom Sawyer
Németország, 2011, 109 perc
Tom Sawyer a Mississippi melletti kisvárosban, St.
Petersburgban él a nénikéjével és a mostohatestvérével.
Polly néni legnagyobb bosszúságára a lurkónak állandóan
valami huncutság jár a fejében. Tom legjobb barátja az árva
Huckleberry Finn, aki egy hordóban él a város szélén. Tom
szívét rabul ejtette az új bíró lánya, Becky Thatcher, aki
nemrég költözött a városba a családjával. A fiú mindent
megtesz annak érdekében, hogy a "hőstetteivel" felhívja
magára Betty figyelmét. Hogy mikkel? Az kiderül, ha megnézitek a filmet, vagy elolvassátok a könyvet!
rendező: Hermine Huntgeburth
író: Mark Twain
forgatókönyvíró: Sascha Arango, Peer Klehmet, Sebastian
Wehlings

Tudtad-e, hogy?
Nem tudjuk megnyalni a könyökünket
Nem tudjuk megnyalni a saját könyökünket, de miután ezt
olvassák, az emberek 95%-a megpróbálkozik vele. Azért
nem tudod megnyalni, mert a felkarcsontod hosszabb és
nem ér el odáig a nyelved. Bár nagyon kevés kivételnek
mégis sikerül.
A télen születetteknek gyengébb a tüdejük
A november és január között születetteknél nagyobb esélye
van a légzési problémáknak, ezen pedig csak ronthat az, ha
gyerekként voltak légúti fertőzéseik, idősebb anya szülte
őket, illetve ha anyjuk dohányzott is. A tüdő állapotán
meglepő módon javított az, ha gyerekként háziállatok mellett nőttek fel, illetve voltak idősebb testvéreik. A kutatás
több mint 12 ezer brit ember adatait dolgozta fel: olyanokét, akiknek nemcsak 9 és 11 év közötti egészségügyi
adatai voltak meg, hanem 40 és 70 éves koruk közöttiek is.
A télen született csecsemők már az anyaméhben ki voltak
téve vírusfertőzéseknek és allergéneknek egyaránt, ezért is
fordulhat elő az, hogy tüdejük gyengébb. Ráadásul életük
első pár hónapjában nagyobb eséllyel jelennek meg
légzőszervrendszeri fertőzések is, amely tüdejük későbbi
fejlődésével kapcsolatban problémákhoz vezethet. Az anya
szervezetének D-vitamin-hiánya asztmához is vezethet.
Holland egyetemen tanult a magyarok többsége
Az 1595 és 1796 közötti időszakban külföldön tanuló magyarországi diákok mintegy 40%-a a franekeri egyetemre
iratkozott be. Összesen több mint ezerkétszáz magyarországi és erdélyi diák tanult Franekerben. Emléküket a hajdani
szállásuk helyén levő épületen fríz, magyar és holland
nyelvű tábla őrzi. Nemcsak ma vágynak a magyar diákok
(egyre inkább) külföldre, nem volt ez másképp a múltban
sem, de akkor még főképp hazatértek tanulmányaik végeztével. Hazahozták a tudást, sőt, sok esetben a külföldi tanulmányút egy politikai vagy hivatali pálya előfeltételének

szereplő(k):
Louis Hofmann (Tom
Sawyer)
Leon Seidel (Huck Finn)
Magali Greif (Becky
Thatcher)
Heike Makatsch (Polly
néni)
Benno Fürmann (Joe)
Peter Lohmeyer (Richter
Thatcher)
Hinnerk
Schönemann
(Sheriff)
Marvin Jaacks (Joe Harper)
Emilie Hedderich (Amy
Lawrence)
Ha felkeltette az érdeklődéseteket, erről az oldalról
letölthető
a
film:
https://www.youtube.com/
watch?v=YPYQu6L-J6M

számított. A reformáció utáni magyar diákság előszeretettel
látogatta a német vagy németalföldi egyetemeket, köztük
Hollandia második legnagyobb egyetemét, a franekerit. Az
első években főképp a teológiai fakultásokra jártak a
diákok, később a jog- és orvostudomány, a szabad
művészetek, és a hadmérnöki építészet területén is tanulhattak. A legismertebb valaha Franekerben tanult magyar
Apáczai Csere János (1625-1659) filozófus és író volt.
1648. július 22-én iratkozott be az itteni egyetemre, ahol
ösztöndíjjal tanult.
A rágó hasmenést okozhat
Amikor rágózol, "becsapod" a szervezeted, ami rágás
hatására elkezdi az emésztő folyamatokat: beindul a nyáltermelés, a hasnyálmirigy enzimtermelése, a bélmozgás, és
mindez anélkül, hogy azután bármilyen táplálék kerülne a
szervezetbe. Emiatt a különböző bélműtétek után sőt, az
emésztőrendszeri rákból való felépülés folyamatában is
nagy segítség a rágózás.
Mennyi C vitaminra van szükségünk?
Természetesen ma már a szakemberek a régi időkhöz
képest jóval kisebb mennyiséget ajánlanak naponta, bár
számos olyan helyzet adódhat, amikor megnövekszik a
szervezet C-vitamin-szükséglete. Ilyen lehet például az
influenzás időszak, az áldott állapotban lévő anyukák helyzete, vagy azoké, akik folyamatosan stresszes helyzetben
dolgoznak. A felnőtt, egészséges embereknek ajánlott
C-vitamin mennyiség napi szinten mintegy 60-65 mg, de
más a helyzet a dohányosokkal és a betegekkel. Az
előbbieknek 100 – 200 mg vitamint kellene magukhoz
venni naponta, míg a betegek akár ennél nagyobb mennyiséget is igényelhetnek. Vizsgálatok szerint a napi 10 mgnál kevesebb C-vitamin skorbutot okozhat, viszont a túlzott mértékű fogyasztásnak (2000 mg) hasmenés, vese és
gyomorpanaszok lehetnek a következményei.

13
Húsvéti sütik
Pink kuglóftorta

Húsvéti csokoládéfészek

Hozzávalók:
4 tojás
20 dkg cukor
0,75 dl olaj
1 dl tej
20 dkg liszt
1/2 csomag sütőpor
1 evőkanál kakaópor
vaníliás cukor
A töltelékhez:
csokidarabkák
mogyoró, dió vagy mandula stb.
A cukormázhoz:
30 dkg porcukor
2 tojásfehérje
1/2 citrom leve
piros ételszínezék

Hozzávalók:
kb. 6 darabhoz
1 szelet édes kétszersült
1 csésze zabpehely
75 g Szerecsen étcsokoládé
1 ek. vaj
1 ek. kukoricaszirup
1 ek. cukor
1 ek. Szerencsi kakaópor
apró cukortojások
Elkészítése:
A kétszersültet darabokra törjük, és hozzáadjuk a kissé összezúzott zabpelyhet.
A darabokra tört csokoládét vajjal, a sziruppal, a cukorral és a
kakaóval lassú tűzön, állandó keverés mellett felolvasztjuk.
Hozzáadjuk a kétszersültet és a zabpelyhet, majd összekeverjük.
A masszát kisebb alumínium sütőformákba vagy nagyobb minyonpapírokba töltjük, és fészkeket formálunk belőle.
Hűtőszekrénybe tesszük, hogy megdermedjen.
Tálalása:
A fészkekbe néhány cukortojást (húsvéti tojást) helyezünk.

Elkészítés: 1. A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjéket kemény
habbá verjük, belekeverünk 5 dkg cukrot. A sárgájákat habosra
keverjük a maradék 15 dkg cukorral, lassanként hozzáadjuk a
tejet és az étolajat. Majd ezután beleforgatjuk a sütőporral elkevert lisztet és a választott tölteléket. Majd óvatosan a felvert
fehérjéket.
2. A tészta 2/3 részét beleöntjük a kuglófformába, a maradék
tésztába belekeverjük az 1 evőkanál kakaót, és óvatosan azt is a
formába öntjük.
3. 180 C fokos sütőben kb. 1 órát sütjük.
4. A cukormáz hozzávalóit habosra keverjük, majd ha kész a
kuglóf, ráöntjük. Elzárt, langyos sütőben rászárítjuk a süteményre a mázat.
Húsvéti sonkás reggeli
Hozzávalók:
Személyenként: 1 db zsemle, 1 szelet főtt sonka (kb. 100 g), 2db tojás, csipetnyi vaj, 50-50 ml főzőtejszín és tej, 40 g reszelt sajt, kevés
mustár, és ha szükséges akkor só!, kevés snidling vagy zöldség zöld.
Elkészítés:
Egy hőálló edényt (jénai) vajazzunk ki. Vágjuk le a zsemle alját és tetejét (tegyük félre majd morzsának jó lesz) és kettö egyforma
szeletbe vágva tegyük a tálba. Keverjük össze a tejszínt, tejet, tojást, mustárt, pici sóval és egy keveset öntsünk a zsemle szeletekre. A
sonkáról levágjuk a zsiros részeket( ha nincs rajta akkor kevés szalonnát használjunk hozzá) és kipíritjuk, majd elosztjuk a zsemlékre.
A sonkát csíkokra vágva szintén rátesszük a zsemlékre, majd a reszelt sajtot is. Apróra vágjuk a snidlinget amit hozzákeverünk a tejszínes tojáshoz és leöntjük vele az elkészített alapot. Forró sűtőben pirosra sűtve tálaljuk. Több személynek készíthetjük tepsiben is.
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Kicsinyeknek
Színezd ki a képet!
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Rejtvényes
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A Lajtorja elkészítésében részt vettek:

Bajiné Takács Margit, Beláné Szekeres Éva, Csontos Zoltánné, Engszler Attila, Fehérné Szóráth Márta, Juhász M. Tünde, Kálmándi Zoltánné
Kursinszky Viola, Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa, Szakál László, Szepesi Istvánné, Szilágyi Tamás

Készült a DELA kft. nyomdájában, Felelõs vezetõ: Ujvári Béla, Tel.: 52/533-183
Felelõs kiadó: Ember Sándor igazgató
Lapzárta: 2016-03-11

