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XVII. évfolyam 4. szám 2016. június

Konfirmandusaink a 2015/2016. tanévben
„Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett! Sasszárnyon A sikerekhez a rendezvények mellett a tanulmányi és sporthordozott, vezérelt, bajodban védett. Nagy irgalmát Naponként tölti versenyeken történő eredményes szereplés is hozzájárult. A
ki rád: Áldását mindenben érzed.”
megújult honlapunkon található lista évről-évre hosszabb,

A református énekeskönyv 264. dicséretének soraival
köszöntöm a Lajtorja olvasóit.
Néhány napon belül véget ér a 2015/2016-os tanév, amely
minden szempontból sikeresnek mondható. Nemcsak az
iskolai munkatervben vállalt feladatokat teljesítettük maradéktalanul, hanem kiemelt rendezvényeink is kivétel nélkül
remekül sikerültek. Emlékezzünk csak az Egyetemi
Templomban megtartott Kulturális Gálára, a karácsonyi
hangversenyre a Református Nagytemplomban, a
MESEVILÁG Színjátszó Fesztiválra a Vojtina
Bábszínházban, a nyolcadik évfolyamosok tánciskolai
bemutatójára a Lovardában, illetve a zenetagozatos osztályok hagyományos tanévzáró hangversenyére a Kölcsey
Központban. Ez utóbbi egyben az emlékezés alkalma is volt,
mivel ebben a tanévben ünnepeljük az ének-zene tagozat
létrejöttének 60. évfordulóját.
A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola
igazgyöngyként tekint az 1956 őszén létrejött ének-zene
tagozatra. Az alakulás óta eltelt évtizedek igazolták a zenei
nevelés létjogosultságát. A magas színvonalú munka eredményei lenyűgözőek. A kiváló szakemberek irányításával
eltöltött, élményekben gazdag évek személyiségformáló
hatása folyamatosan tapasztalható. Őszintén remélem, hogy
a hatvan év alatt végzett 1567 növendék hálával gondol
vissza szülei iskolaválasztással kapcsolatos döntésére, s az
áldozatkész pedagógusok irányításával eltöltött, élményekben gazdag esztendőkre.

köszönhetően a rengeteg tehetséges gyermeknek, az őket
felkészítő pedagógusoknak és a jelentős támogatást nyújtó
szülői körnek. A városi, megyei és országos versenyeken
elért kiváló helyezések felsorolása a tanév végi
iskolagyűlések csaknem teljes időtartamát igénybe vette. A
szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói dicséretek mértéke
pedig meghaladta az előző tanévi mennyiséget, noha azt
gondoltuk, hogy az már szinte felülmúlhatatlan.
Természetesen az apróbb sikereknek is nagyon örültünk a
tanév folyamán. Nevelőtestületünk a jövőben is támogatni
fogja a lemaradó tanulók felzárkóztatását, diákjaink tehetségének kibontakoztatását, egyúttal köszönetet mondunk a
szülők sokirányú és hathatós közreműködéséért.
2016. szeptember 1-jétõl minden eddiginél több diák fog
iskolánkba járni, de remélhetőleg a jövőben is mindannyian
otthon érzik magukat a KisTK falai között.
A jó hangulatú tavaszi időszakot szokás szerint a tanévzáró
istentisztelet, a ballagás és a tanévzáró ünnepély fogja megkoronázni.
Köszönöm pedagógus kollégáim és a nevelő-oktatómunkát
segítő munkatársak egész éves fáradozását, a szülőktől
kapott segítséget, valamint az iskola életéről rendszeresen
tudósító iskolarádió, iskolaújság és iskolai honlap
szerkesztőinek áldozatos és lelkiismeretes munkáját.

A gyakorlóiskola tantestülete nevében minden kedves
diákunknak és családjának kellemes nyári vakációt, jó
pihenést kívánok!
					 Ember Sándor
Kísérje Isten áldása a következő nemzedékek fáradozását is!
igazgató
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Református Egység
Összetartozás. Ha ezt hallod, eszedbe juthatnak a szeretteid, az osztálytársaid, vagy éppen a kézdivásárhelyi
tanítóképző diákjai. Nemrég volt május 22-e, ami az összetartozás, Református Egység napja. Miről is szól ez az
ünnep?
Valamikor régen 1881-ben Debrecenben összegyűltek a
Református Egyház vezetői, és közös tanácskozást, zsinatot
tartottak. A zsinat megalkotta az egységes igazgatású
Református Egyházat, ami öt egyházkerületből állt:
Tiszántúli, Tiszáninneni, Dunamelléki, Dunántúli, és az
Erdélyi. Ezzel a Kárpát-medencei magyar reformátusság
összetartozása egészen az I. Világháború végéig kézzelfoghatóvá vált, amit később a történelem viharai szétszakítottak. Családok, ismerősök, gyülekezetek kerültek távol
egymástól.
2009. május 22-én ismét összegyűltek Debrecenben a
Református Egyház vezetői, hogy közös tanácskozást,
zsinatot tartsanak. A debreceni Nagytemplomban ezen a
napon elfogadták a Magyar Református Egyház alkotmányát. A döntéssel a Kárpát-medencei magyar református
részegyházak alkotmányjogi egységét mondták ki. Az
alkotmányt a hazai református egyházkerületek, az erdélyi,
a királyhágómelléki, délvidéki és kárpátaljai magyar református részegyházak képviselői írták alá. Később csatlakoztak az amerikai és a szlovákiai magyar reformátusok is.
Ennek a történelmi újraegyesülésnek a tiszteletére május
22-e a Református Egység Napja, amit minden évben, mindig más egyházkerületben ünneplünk meg.

Idén Erdélyben került sor az ünneplésre, az összetartozás, az egység megélésére. Végül álljon itt egy rövid
részlet abból a nyilatkozatból, amit a Magyar Református
Egyház 2016. május 22-én Kolozsváron összegyűlt
képviselői közösen megfogalmaztak: „Hálával jelentjük
ki, hogy Isten nagyságos akaratának és irgalma ajándékaként a jövő évben 500 éves protestantizmus és a
450 éves Magyar Református Egyház tagjai lehetünk;
ugyanakkor engedelmes szívvel és örömmel valljuk és
vállaljuk mindazokat a feladatokat és szolgálatokat,
amelyek ebben a nagy és szent közösségben reánk várnak... Nem félünk és nem kételkedünk, ellenben hiszünk
és bízunk abban, hogy az az Isten, aki annyi vészes
helyzetből szabadított ki, szép és boldog jövendőt ad a
keresztyénségnek, az európai embernek és magyar
református egyházunknak."
Szilágyi Tamás

Miskei Zsófia és Almássy Gréta 4c rajza

A HÁROM GYERMEK

Diviánszky Eszter 3.

A három szomszédasszony együtt szokott menni a kútra. A
forrás melletti kőpadon egy ősz, idős bácsika üldögélt.
Hallgatta az asszonyokat.
Az asszonyok gyermekeiket dicsérték.

– Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és
ügyes, hogy senki sem léphet nyomdokába.
– Az enyém meg – állította a második – úgy
énekel, hogy a pacsirta is elbújhat mellette.
– És te mit tudsz mondani a fiadról? – kérdezték a harmadikat, aki eddig csendben volt.
– Nem tudom, mint mondjak a fiamról –
válaszolta az édesanya. – Nagyon jó fiú, mint sok más
gyermek, de nincsenek különleges képességei.
Az asszonyok megtöltötték a kannákat vízzel
és elindultak hazafelé. Az öregember egy darabig
követte őket az úton. A három anya a kannák súlya
miatt megállt pihenni.
Három fiatal közeledett feléjük.
Az első egy mutatványt rögtönzött: akrobatához illő gyorsasággal vetett cigánykereket és úgy
szaltózott, mintha gumiból lett volna.
Az asszonyok csodálkozva nézték az ügyes fiú
mutatványát.
A második fiú egy gyönyörű dalba kezdett.
Hangja úgy csengett, mintha tényleg pacsirta lenne. Az
asszonyok őt is megcsodálták, és úgy néztek rá, mint
egy angyalra.
A harmadik gyermek odasietett anyjához,
elvette tőle a nehéz kannát és mellette haladt a hazafelé
vezető úton.
Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték, mit szól gyermekeikhez.
– A gyermekekhez? – mondta az öreg. Csak
egyet láttam.
„Gyümölcseikről ismeritek fel őket.” (Mt 7,16)
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Eredményeink

2016. március 5.
Református Iskolák Országos Angol Nyelvi
Versenye - Cegléd
1. hely: Szakál Kende 6.b
2. hely: Galambos Árpád 7.b, Berki Lóránt 8.b
3.hely: Papp Dániel 8.b
4.hely: Mászlai Gergő 6.b
2016. március 5.
X. Országos Multimédiás Bibliaismereti
Verseny - Szentes
Kiss Bálint Református Általános Iskola
1. hely: Kiss István és Soós Jázmin 4.c
Pluhár Anna 6.z és Nagy Anna 6.c
2. hely: Felszeghy Flóra és Gőz Anna 8.b
Prezentációs verseny
3. hely: Komáromi Balázs 6.c
különdíj: Vincze Rebeka 6.c
2016. március 8
Úszás Diákolimpia Országos Döntő
12. helyezés: Rádai Máté 6.a
2016. március 9.
Kosárlabda Diákolimpia Városi- megyei Bajnokság
IV. korcsoport
2. helyezés
A csapat tagjai: Jankó Dóra 6.c, Szabó Zita 6.c,
Kecskeméti Csenge 6.b, Kiss Gréta 6.d, Csorba Zsuzsanna 7.b, Taricska Bianka 7.b, Vastag
Gabriella 7.z, Gál-Kovács Dóra 8.b, Karácsony
Lilla 8.b, Dusa Ramóna 8.a, Hawrlant Boglárka 4.z
2016. március 12.
Bolyai Természettudományi Csapatverseny
Országos Döntő
10. helyezés: Müller Lili, Burai Brigitta, Veres
Anna, Konyári Eszter
11. helyezés: Hodosi Máté, Gesztelyi Péter,
Kertész István, Kovács Balázs
2016. március 19.
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei forduló
21. helyezés: Horváth Dorina Szaffi 5.a
9. helyezés: Nagy Anna 6.c
15. helyezés: Nagy Márta 7.c
2016. március 19.
Párbajtőr diákolimpia - Szolnok
csapat 4. hely.
Kiss István Ádám, Nótáros Balázs, Szűcs Edvin
2016. március 21.
"Az erő legyen veled" megyei játékos angol
nyelvi csapatverseny
Dózsa György Ált. Iskola
3. helyezés: Komáromi Balázs, Mészáros Tamás, Visky Zsombor 6.c
2016. március 23.
Béres Ferenc Népdal- és Zsoltáréneklő Verseny
Budapest, Julianna Református Általános Iskola.
Arany minősítés, 3. hely: Harmati Laura 2.z
arany minősítés, 1. hely, különdíj: Veres Réka 3.a
arany minősítés, 1. hely: Veres Hunor 6. b
arany minősítés, különdíj: Kiss Mirtill 5.z
arany minősítés Kiss Borbála 4.z.
ezüst minősítés Péter Szarka Lídia 1.z
Szalóki Laura 7.z
Csoportos kategória
arany minősítés, 1. hely
Csapat tagjai: Péter-Szarka Teodóra 5.z,
Sztányi Anna 5.z, Harcsa Regina 6.z
Felkészítő: Kurgyisné Nagy Zsuzsa
2016. március 26.
Kyokushin Karate Diákolimpia Döntő
Gyerek I. kategória női 35 kg küzdelem
3. helyezés Pál Zsófia 3.d

2016. április 1-3.
Tollaslabda Diákolimpia Országos Döntő
Szeged
1. helyezés Tóth Kristóf 5.b
2016. április 2.
Madarak és Fák Napja Országos Verseny megyei forduló
2. helyezés: Hodosi Máté, Gesztelyi Péter, Kertész István 8.b
2016. április 2
Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny Megyei Döntő - Debrecen
4. helyezés: Galambos Árpád, Laboda Balázs
2016. április 6.
Bendegúz - Tudásbajnokság levelezős verseny
megyei döntője
Természetismeret
1. hely: Szilágyi Bálint 1.b
Környezetismeret
1. hely: Fedor Lili Zsuzsanna 3.b
Természetismeret
1. hely: Kiss Mária Krisztina 5.b
Matematika
2. hely: Nagy Károly Péter 4.c
Anyanyelv
2. hely: Menyhárt Ágnes 5.c
Matematika
3. hely: Nagy Bence 6.c
2016. április 9.
LOGO Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny - Országos Döntő - Budapest
6. helyezés: Tatai Ottó 6.c
2016. április 10.
Református Nyelvelők Versenye Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola - Tiszaújváros
Versmondás
1. helyezés: Kiss Róbert 4.c, Cseh Flóra 3.z
Sós Jázmin 3.c, Veréb Gergely 4.e
2. helyezés: Gábor Hajna 3.z, Varga Gergő 3.z
3. helyezés: Rázsó Fanni 3.d, Diviánszky Eszter
3.z
2016. április
Asztalitenisz diákolimpia városi döntő
1. helyezés: Tar Dániel 4.a, Tar Dorina 6.c
2016. április
Asztalitenisz diákolimpia megyei döntő
1. helyezés: Tar Dániel 4.a
3. helyezés: Tar Dorina 6.c
2016. április 11.
József Attila Általános Iskola- Költészet Napja
alkalmából rendezett szavalóverseny
különdíj: Molnár Milán 2.c
Természettudományos Társaság - Herman
Ottó verseny
Országos középdöntő
1. hely: Sarkadi Máté 7. c
Kosárlabda Szövetség által szervezett kosárlabda bajnokság
3-4. osztály. – országos döntőbe jutott iskola
csapatunk
A csapat tagjai: Jankó Csaba, Rajna Zalán,
Kincses Milán, Zsoldos Milán, Fazakas Bálint,
Illés Gergő, Tőkés Bálint, Tamus Ármin, Vágó
Botond, Nagy Károly Péter, Bökönyi Martin,
Vitányi Dominik, Fekete Bulcsú, Fekete Balázs, Mátyus Marcell,Csécsei Gergő
Felkészítő: Sarkadi Ferenc
Kosárlabda Szövetség által szervezett kosárlabda bajnokság
Keleti régió
Első helyen végzett csapatunk. Részt vehet a
régiós döntőn.
A csapat tagjai: Nagy Nándor, Galambos Árpád, Szirbucz Milán, Selyem Bence, Lovas Botond Kiss Marcell, Pallás Tamás, Tóth Milán,

Varga Bendegúz
Felkészítő: Sarkadi Ferenc
2016. április
Labdarúgó diákolimpia városi döntő
II: korcsoport
1.helyezés
A csapat tagjai: Bökönyi Martinj, Fekete Balázs, Grecskó Marcell, Gyenti Kristóf, Jankó
Csaba, Kapusi-Rentka Donát, Kiss Hunor, Kovács Ármin István, Patai Dávid, Rádai Ádám,
Rajnai Zalán Zoltán, Szőke Dániel, Tar Gyula
Felkészítőjük: Kozma Kata
III: korcsoport
4.helyezés
Bernád Szabolcs, Bunda Máté, Horváth Milán,
Komáromi Balázs, Molcsányi Róbert, Nagy
Gergő, Németh Dávid, Orbán Alex, Rácz Marcell, Rizán Zsombor, Tóth Milán, Vári-Patai
Noel
IV: korcsoport
4.helyezés
Bernád Szabolcs, Bökönyi Adrián, Komáromi
Balázs, Major Sámuel, Nagy Gergő, Prokisch
Dominik, Orbán Alex, Rácz Marcell, Rizán
Zsombor, Szirbucz Milán, Tóth Milán
2016. április 14.
Labdarúgó diákolimpia megyei döntő
II: korcsoport
2.helyezés
Bökönyi Martin, Fekete Balázs, Grecskó Marcell, Gyenti Kristóf, Jankó Csaba, KapusiRentka Donát, Kiss Hunor, Patai Dávid, Rádai
Ádám, Rajna Zalán Zoltán, Szőke Dániel, Tar
Gyula
2016. április 14.
Leány labdarúgó diákolimpia megyei döntő
IV: korcsoport
3.helyezés
Csiki Evelin, Fekésházy Eszter, Felszeghy Flóra, Herczku Tamara, Juhos Bettina, Kapusi
Viktória, Kovács Marietta Mária, Molnár Tamara, Tóth Laura Lili
2016. április 15.
IX. "Varázsolvas" szépolvasó verseny
Mikepércsi Hunyadi János Ált. Isk.
1. helyezés: Vida Viktória 2.a
2. helyezés: Molnár Anna 3.z
3. helyezés: Kovács Ármin 3.d
2016. április 15.
Református Általános Iskolák XII. Országos
Magyar Versenye, Miskolc- Diósgyőr
Versmondás, 4. évfolyam
2. helyezés
Sipos Anna 4.z
Anyanyelv
1. helyezés: Szirák Péter 3.c
3. helyezés: Kovács Marietta 7.c
Berki Lóránt 8.b
2016. április 22.
Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny megyei döntője Hajdúszoboszló
1. helyezés: Kálmán Borisz 5.c
2. helyezés: Békési Dániel 6.c
3. helyezés: Oláh Martin 5.c
2016. április 15-16.
Református Iskolák Országos Úszóbajnoksága - XII. Széchy Tamás Emlékverseny
Mezőtúr
fiú III.-IV. korcsoport
Az úszóbajnokság legeredményesebb úszója:
Rádai Máté
50 méteres mellúszásban
1. hely: Rádai Máté
50 méteres pillangó úszás
1. hely: Rádai Máté
50 méteres hátúszás

Folytatás az 5. oldalon
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Ballagó nyolcadikosok
8.a Osztályfőnök: Bencze Gábor
Beeri Lídia, Biró Norbert Richárd, Csige Cintia, Dusa Ramóna Karmen, Farkas Mirjam, Józsa Hanna Mirtill, Juhász Péter, Kecskés Barbara Mónika, Keszthelyi Gergő,
Kiss Dániel, Kondor Debóra, Kovács Gyula Géza, Lakatos Evelin, Lipóczi Vanda, Magyari Máté Zoltán, Máthé
Lilla, Módos Zsófia, Nagy Emese Valéria, Orbán Laura,
Pótor Zsanett, Soós Zsuzsanna Jázmin, Szigeti Bíborka
Lili, Tóth Bianka Andrea, Tóth Zoltán, Varga Csenge Erika, Villás Zsolt, Záhonyi Boglárka Kata

8.b Osztályfőnök: Juhász M. Tünde
Berki Lóránt, Biroga Botond, Erdei Kende Olivér,
Felszeghy Flóra, Gaál- Kovács Dóra, Gesztelyi Péter Tamás, Gőz Anna, Hahn Petra, Hodosi Máté, Horváth Zoltán
Gergő, Karácsony Lilla, Kegyes Zsófia Rebeka, Kertész
István Zoltán, Korompay Attila, Kovács Balázs, Kupecz
Levente Szabolcs, Lencsés Bettina, Molnár Kitti, Nagy Balázs, Nagy Bálint, Ordasi Gergely András, Papp János Dániel, Pásztor Milán, Svélecz Zoltán Mátyás, Szabó Zsombor,
Szanics Márta Klaudia, Treitl Erik, Sándor Martin Tibor

Tánciskola közben
Február 29-én kezdődött a nyolcadik osztályosok tánciskolája, május 2-án pedig a bemutatót is megnézhették
az érdeklődők. Az alábbi beszélgetést még a próbák alatt
készítették az iskolarádió riporterei a nyolcadik osztályosokkal.
- Néhány nyolcadikost kérdezünk meg a tánciskolával
kapcsolatban. Köszöntelek benneteket! Mikor kezdődött
és meddig tart a tánciskola?
- Még március legelején elkezdődött és májusig fog tartani. Május 2-án lesz az utolsó próbánk, akkor fogunk fellépni a Lovardában.
- Ki tanítja a táncokat?
- A tánctanárunk Magyarné Szilva Mónika néni.
- Mivel és hogyan készültök rá?
- Minden hétfőn és pénteken egy másfél órás próbánk
van, ahol körülbelül tízféle táncot tanulunk meg.
- Milyen táncokat tanultok?
- Pontosan tíz tánc van összesen. Van közöttük például
angol keringő, bécsi keringő, blues, hully-gully, mambó,
tangó. Nagyon változatos táncokat tanulunk.
- Melyik a kedvenc táncotok?
- Nekem a kedvenc táncom a country, azért mert körben
táncoljuk, és mindig más párunk van. Illetve a zene is elég
pörgős és jó. Nekem személy szerint tetszik.
- Nekem a hully-gully a kedvencem. Itt is körbe mennek a
párok. Több emberrel táncolunk, jó a hangulata a zenének
is. Ezért tetszik.
- Milyen ruháitok lesznek?
- A ballagó ruhánkban fogunk táncolni, ami mind a két
osztálynak más lesz. Egy fehér ing és egy sötét szoknya a
lányoknak. A fiúknak pedig kék nyakkendőjük lesz.
- Milyen hangulatúak a próbák?
- Mindig nagyon jó hangulatúak, viccesek, de egyben komolyak is. Így meg tudjuk tanulni a táncokat.
- Köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívánok az előadásokhoz.
A riport elhangzott az iskolarádió 2016. április 21-i adásában. A riporter Berkes Petra és Cseke Anna (6.c) volt.
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1. hely: Rádai Máté
50 méteres gyorsúszásban
2. hely: Rádai Máté
3. hely: 4 x 50 méteres gyorsváltó
Fekete Balázs, Rádai Ádám, Rádai Máté, Kovács Gyula
Iskolai csapatok versenye
4.hely:
Kiss Ákos, Tamás Flóra, Kincses Milán, Zsoldos Milán, Fekete Balázs, Rádai Ádám, Rádai
Máté, Kovács Gyula, Tamás Zsombor, Balogh
Lea, Horváth Ilona, Tóth Tamara, Fekésházy
Eszter
2016.04.16.
Aerobik Magyar Kupa
Budapesten, Vasas csarnok
1. hely: Németh Dominika 3.b
2016. április 21.
Nyírerdő Zrt. "Fákat a földnek" a Föld napja
vetélkedő
1. hely: Kálmán Borisz 5.c
2. hely: Békési Dániel 6.c
3. hely: Oláh Martin 5.c
2016. április 22.
"Ne szóljon igéd hiába" Országos Református
Bibliai Történetmondó Verseny - Gyula
Bibliai történetmondás
1. helyezés: Kovács Marietta Mária 7.c
3. helyezés: Gaál-Kovács Dóra 8.b
Illusztrációs- és rajzpályázat
1. helyezés
Szilágyi Dorka 3.b
Mányi Dorottya 5.d
LONDON BRIDGE többfordulós országos
angol nyelvi tesztverseny
2016. április 23.
4. helyezés: Kapusi Lilla 5.c
8. helyezés: Sarkadi Máté 7.c
2016. április 23.
XXVI. Herman Ottó országos biológia verseny
- megyei forduló
döntőbe jutott: Bene Dóra 3.z, Kovács Júlia 3.z
Magura Anna 3.z, Tolnai Gergely 4.d, Jenei
Dániel 4.a, Pető Boróka 5.z
1. helyezés: Sarkadi Máté 7.c
7. helyezés: Galambos Árpád 7.b
2016. április
Benedek Elek Könyvtár – rajzpályázat
különdíjas Török Regina 3.a
2016. április 23
Tőr diákolimpia
Debrecen, Békessy Béla Vívócentrum
III. Korcsoport
2. hely
Nótáros Lajos Bence, Jánosy Márton és Visky
Zsombor. Edző: Dezső Tibold DHSE-PMD
2016. április 23.
Diákolimpia Országos Döntő - Aerobic
Szakág
Basic Aerobik UP2 Trió
2. helyezés: Csarnai Dorina 6.d, Erdős Petra
6.d, Ónadi Zsófia 6.b
felkészítő: Kovácsné Laurinyecz Julianna
Basic Aerobik UP2. Csoport
1. helyezés:
Csarnai Dorina 6.d, Bródi Bianka 7.c , Ormós
Leona 7.b, Erdős Petra 6.d, Ónadi Zsófia 6.b
felkészítő: Kovácsné Laurinyecz Julianna
2016. április 23-24.
Atlétika Diákolimpia Városi - Megyei Egyéni
Bajnokság III. korcsoport
60 méter fiú egyéni
2. helyezés: Szőllősi Bertalan 6.a

60 m fiú 1. if.
7. helyezés: Hacsi Ádám 5.c
60 m fiú 2. if.
1. helyezés: Szőllősi Bertalan 6.a
6. helyezés: Szalontai Ferenc 6.z
60 m fiú 3. if.
4. helyezés: Benke Berzsián 5.z
600 m fiú
1. helyezés: Oláh Máté 6.b
4. helyezés: Balogh Zoltán 6.a
8. helyezés: Tacsi Hunor 5.d
Távolugrás (60cm-es sávból) fiú
3. helyezés: Szőllősi Bertalan 6.a
Kislabdahajítás fiú
5. helyezés: Oláh Máté 6.b
2016. április 28.
Atlétika Diákolimpia Városi - Megyei Egyéni
Bajnokság
Leány- II. korcsoport
2. helyezés: Helmeczi Petra 4.b
Leány- III. korcsoport
60 m leány
2. helyezés: Donka Réka
60 m leány 1. if.
5. helyezés: Pasztercsák Lili
60 m leány 2. if.
3. helyezés
60 m leány 3. if.
2. helyezés: Teremy Dóra
4. helyezés: Kreuze Jennifer
5. helyezés: Horváth Dorina Szaffi
6. helyezés: Gém Hanna
60 m leány 4. if.
1. helyezés: Donka Réka
Távolugrás (60cm-es sávból) leány
1. helyezés: Donka Réka
Kislabdahajítás leány
3. helyezés: Pasztercsák Lili
LEÁNY - IV. KORCSOPORT
100 m leány döntő
1. helyezés: Rácz Vivien 7.c
Távolugrás
1. helyezés: Rácz Vivien 7.c
2016. április 23.
Kenguru Matematika verseny országos döntő
Budapest
5. hely: Nagy Bence 6.c
Felkészítő: Czegle Mária
NAP Atlétika Diákolimpia
2016. május 5.
I. korcsoport, fiú, csapat
7. helyezés: Csernyánszky Balázs, Gulyás Attila, Csabai Péter Pál, Gulyás Ákos, Ötvös-Tóth
Zétény, Zsupos Máté
I. korcsoport, lány, csapat
5. helyezés: Ács Alíz, Ács Dóra, Berkus Dorka,
Otna Lara, Katona Hanna, Dorogi Mira
II. korcsoport, fiú, csapat
11. helyezés: Bökönyi Martin, Grubisics
Zsombor, Ocsai László, Opre Ádám, Teremy
Ferenc, Vilányi Dominik
II. korcsoport, fiú, egyéni
14. helyezés: Bökönyi Martin
II. korcsoport, lány, csapat
8. helyezés: Boruzs Csenge, Helmeczi Petra,
Hodosi Anna, Szegedi Liliána, Szilágyi Dorka,
Szirbucz Petra
II. korcsoport, lány, egyéni
2. helyezés: Helmeczi Petra 4.b
2016. május 13.
XXIII. Bolyai János megyei matematika verseny
Bolyai János Általános Iskola
1. hely: Csukás Dalma 1.b
1. hely: Szilágyi Dorka 3.b
Felkészítőjük: Bélteki Gáborné
6.hely: Kiss Mária Krisztina 5.b
2016. május 13.

Mazsi Matek Egyházkerületi Matematika
Verseny
Hajdúböszörmény - Baltazár Dezső Református Általános Iskola
1. hely: Schuszter Áron és Áchim Patrik 2.osztályosok között
Felkészítő: Kursinszky Viola
2016.05.15.
Kosárlabda diákolimpia - Mezőberény
IV korcsoportos országos leány elődöntő
1. helyezés
Kecskeméti Csenge, Kiss Gréta, Csorba Zsuzsanna, Jankó Dóra, Karácsony Lilla, , Taricska
Bianka, Vastag Gabriella, Dusa Ramóna, GaálKovács Dóra, Király Viktória, Felszeghy Flóra,
Szabó Zita
2016.05.20.
Református Általános Iskolák Országos Atlétikai Bajnoksága - Albertirsa
IV. korcsoport. Leány
1. hely
100 m.: Rácz Vivien
Távolugrás: Rácz Vivien
Svédváltó: Háger Adél, Széki Petra, Ökrös Dalma, Rácz Vivien
2. hely
300 m.: Ökrös Dalma
Különdíj: Rácz Vivien
IV. korcsoport. Fiú
2. hely
300 m.: Bökönyi Adrián
III. korcsoport. Leány
I. hely
Távolugrás: Donka Réka
II. hely
60 m.: Donka Réka
Magasugrás: Kovács Kincső
II. hely
Svédváltó: Berkes Zsófia, Pasztercsák Lili, Sándor Zsófia, Donka Réka
III. hely
Sándor Zsófia
III. korcsoport. Fiú
I. hely
60 m.: Szőlősi Bertalan
Távolugrás: Szőlősi Bertalan
600 m.: Oláh Máté
Svédváltó: Szőlősi Bertalan, Benke Berzsián,
Balogh Zoltán, Oláh Máté
III. hely
Balogh Zoltán
Különdíj: Szőlősi Bertalan
2016.május 26-28.
Kisújszállás
XXVI: Hermann Ottó Országos Biológia
Verseny
Döntő
7-8. évfolyam
Országos 6. hely
Sarkadi Máté - kiselőadás kategóriában országos 1. hely
Ehhez a részhez a cd „képek” alkönyvtárából
2016.május 29.
Budapest
Táncsport Magyar Bajnokság
1. helyezés
Horváth Ilona 4.d – A feeling táncstúdió „Év
táncosa”.
2. helyezés
Vígh Petra 4.d
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Minden napra egy világnap
Kedves Gyerekek!
Hamarosan itt a szünidő, így sokkal több időd jut majd a
pihenésre, kikapcsolódásra. Itthon, de a nyaralások alkalmával is találkozhatsz olyan programokkal, amelyek felhívják figyelmedet egy-egy környezetvédelmi jeles napra.
Íme néhány, a szünidő jeles eseményei közül.
A VÉRADÓK VILÁGNAPJA: június 14.
2004. óta ünnepeljük június 14-én a csendes hősöket.
Ezen a napon született az
osztrák származású amerikai Karl Landsteiner Nobel
– díjas orvos, aki a múlt század elején felfedezte az emberi vércsoportokat. Ezen
a napon tisztelgünk azon
több millió ember előtt, akik
önzetlen adományukkal, vérükkel életet, reményt adnak
beteg embertársaiknak. A világnap célja, hogy felhívja a
figyelmet a véradás fontosságára, ami ma már a gyógyítás
nélkülözhetetlen kelléke. A Magyar Vöröskereszt a világnap alkalmából, az ezen a napon országszerte véradásokat szervez.
ELSIVATAGOSODÁS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA: június 17.
Az elsivatagosodás fogalma nem a sivatagok kiterjedését,
hanem a termőföld pusztulását jelenti. Mindez az egész
világon tapasztalható jelenség, leginkább azonban Nyugat-Afrikában, a Szaharától délre található Száhel-övezetet érinti.
Kialakulásának legfőbb okai:
a túllegeltetés, túltermelés, a
nem megfelelő öntözési gyakorlat és az erdőirtás. Ezeken a területeken a párolgás
mértéke meghaladja a lehulló csapadék mennyiségét.
A leginkább veszélyeztetett
térség Afrika nagy része,
Ausztrália jelentős területe,
az Egyesült Államok DNY-i
része, Közép-Ázsia hatalmas térségei, valamint Európában a Földközi-tenger melléke.
Az elsivatagosodás jelenségének terjedéséhez a természeti hatások mellett jelentős mértékben járul hozzá az
ember környezetpusztító tevékenysége. Hatalmas probléma, amelyre komoly figyelmet kell fordítani. Az ENSZ

FILMAJÁNLÓ

Rivaldafényben (Center Stage)
színes, magyarul beszélő, amerikai zenés dráma, 115
perc, 2000.
A való életben nincs próbatánc... Tizenkét elszánt táncos
nyert előfelvételi lehetőséget az Amerikai Balett Akadémiára. Mindannyian a művészetre tették fel életüket,
ezúttal nem akarnak hibázni. Néhány hét alatt kell felkészülniük az utolsó megmérettetésre. A feszültség tapinthatóvá válik a kemény munkára összezárt emberek között. Jonathan (Peter Gallagher) a társaság koreográfusa.

1995-ben június 17-ét jelölte meg az Elsivatagosodás Elleni Küzdelem Világnapjának. Ezzel próbálja felhívni a
figyelmet az elsivatagosodás és az aszályok okozta súlyos
problémákra.
A NAP NAPJA: a nyári napfordulóhoz legközelebbi vasárnap
A Nap már az ókorban is kiemelt
figyelmet kapott az emberiség történetében: az egyiptomiak RÉ-t
főistenként tisztelték, naptárukban
kiemelt szerepet kapott a nap- és
holdfogyatkozások időpontja. A
földi élet elképzelhetetlen lenne az
éltető fény és hő nélkül.
A Napenergia Társaság európai tagozatának felhívására első ízben 1994-ben rendezték meg
a jeles napot. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet
a megújuló energiaforrásokra, azon belül elsősorban a
napenergia hasznosítására. A Nap napja a nyári napfordulóhoz - június 22-legközelebbi vasárnapon van, ez ebben az évben június 19-ére esik.
APÁK NAPJA- június harmadik vasárnapja
Május első vasárnapján
mindenki az édesanyákra
emlékezik, de vajon tudjátok-e mikor ünnepeljük az
édesapákat? Az apák napját
világszerte számos különböző időpontban ünneplik.
A katolikus egyház az apák
napját
hagyományosan
március 19-én, Szent József
napján tartja. Tréfásan a fizetésnapot is szokás több országban „apák napja”-ként emlegetni. Az apák napja egy
világi ünnepnap. A 20. század elején kezdték el megtartani, az anyák napja párjaként. A megemlékezés első szervezője az amerikai Sonora Smart Dodd volt 1910-ben;
apjáról emlékezett meg, aki egyedül nevelte fel hat gyermekét. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik ezen a
napon. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra és a
többi férfi elődre. E napon általában ajándékot adnak az
apáknak, és ilyenkor a család általában együtt van erősítve összetartozásukat, mélyítve szeretetüket. Az idén ez a
nap szintén június 19-ére esik.
Ehhez a szöveghez a cd „képek” alkönyvtárából a „051
apák napja”kép felirat nélkül.
Juhász M. Tünde néni
Cooper (Ethan Stiefel)
pedig legjobb táncosa,
aki át akarja venni helyét. Maureen (Susan
May Pratt) brilliáns tehetségű, de talán lekésett a kiugrásról. Jody
(Amanda Schull) teste
talán nem a legtökéletesebb, ám mégis felkelti Cooper érdeklődését. Eva (Zoe Saldana) álma mindig is a szólótánc volt, nehezen adja meg magát. A vizsga
mindannyiuk életét megváltoztatja.
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Lengyel vendégeink
Két éve iskolánk kapcsolatot kezdeményezett egy krakkói
általános iskolával. Ennek a kapcsolatnak a célja, lényege az
angolnak, mint közvetítő nyelvnek a gyakorlatban való
használata.
Ezért kölcsönösen egy-egy hetes látogatást tesznek dákjaink
náluk, Lengyelországban, valamint ők is vendégeskednek
nálunk. Mi tavaly szeptemberben voltunk náluk Krakkóban.
Ők pedig áprilisban voltak nálunk.
A következő beszélgetést néhány lengyel diákkal készítettük,
akiktől arra voltunk kíváncsiak, hogy hogyan érzik magukat
itt nálunk, Debrecenben.
- Feltehetünk nektek néhány kérdést?
- Természetesen.
- Mikor érkeztetek Debrecenbe?
- Vasárnap fél hatkor.
- Elfáradtatok az út során?
- Nem fáradtunk el. Sok vidámságban volt részünk.
- Mit csináltatok, miután megérkeztetek Debrecenbe?
- Legelőször egy pizzázóba mentünk. Pizzát és fagyit ettünk.
- Milyen nevezetességeket néztetek meg?
- Megnéztünk néhány régi templomot, egy múzeumban is
voltunk és sok érdekes helyet Debrecenben.
- Melyik tetszett a legjobban?
- A kedvencem a Nagytemplom volt, mert óriási nagy és
gyönyörű.
- Nekem szintén a Nagytemplom tetszett a legjobban.
Nagyon szépnek találom.
- Tanultatok magyar szavakat?
- Igen. nagyon sok magyar szót tanultunk, mint például a
kosár vagy a köszönöm szavakat.
- Mikor fogtok hazautazni?
- Pénteken fogunk hazautazni, és ez nagyon kár. Megszerettem
a családot, aki itt fogadott engem és Debrecent is. Nagyon
szeretek itt lenni.
- Köszönjük a beszélgetést!

60 éves a zenetagozat
Ebben a tanévben ünnepelte az iskolai zenetagozat fennállásának 60 évfordulóját. Erre egy nagyszabású koncerttel és
egy ünnepi kiadvánnyal emlékeztünk meg. A koncertre. A koncertre 2016 május 22-én került sor a Kölcsey Központban.
Az alábbi képek ezen a koncerten készültek.
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Bizonyságtétel
Egy nap, amikor az iskolából hazaérve fáradtan leültem a
kanapéra pihenni, különös kérdés fogalmazódott meg bennem. A kérdés így hangzik; Miért vagyok én? Persze
tudtam volna rá amolyan „sablon választ” adni, de talán
akkor először gondolkoztam el rajta, hogy Istennek tényleg terve van velem. Mélyen elmerültem a gondolataimban. Forgattam magamban, amit hittan órákon hallottam,
az aranymondásokat, történeteket. Rájöttem, hogy igaz.
Isten tényleg eltervezte az életem. Nehéz volt akkor is és
még most sem könnyű ezt felfogni. Attól a naptól fogva
elkezdtem Istenre figyelni. Tapasztaltam, hogy velem van
a mindennapjaimban, vigyáz rám, gondoskodik rólam,
szól hozzám. És hogy hogyan szólt hozzám Isten? A zenén
keresztül. A Neki énekelt dalok által értettem meg az Ő
nagyságát, hatalmát, szeretetét, jóságát. Isten elhívott.
Megmutatta az utamat, amit az Ő segítségével azóta is
igyekszek járni.
Isten jelenléte hihetetlen hatással van rám. Akár magamban, egyedül, akár egy áhítaton éneklek másokkal, az ének
végére mindig azt érzem, hogy Isten ott áll mögöttem.
Támogat. Fogja a kezem, bátorít. Ha az Ő dicsőségére
énekelhetek, úgy érzem, a lelkem megtisztul, megkönnyebbül.
A
konfirmációval úgy érzem nagy lépést tettem
Isten felé. A felkészülési hónapok alatt remek közösségben lehettem, amit Isten tartott össze. Ott volt velünk

mindenhol. Hiszem, hogy most is itt van és örül annak,
hogy a vizsgát sikeresen letettük, ezáltal juhai lettünk az
Ő nyájának.
Istennek köszönhetem, hogy most itt állhatok. Neki
köszönhetem azt, hogy énekelhetek az Ő nagyságáról.
Isten velem van, minden nap vezet engem az úton amin
járnom kell, és ezért végtelenül hálás vagyok Neki.
Kovács Marietta 7.c

Ballagási kalauz 3 lépésben
Minden leendö nyolcadikos figyelmébe!

Ebben az évben fogok ballagni. Tavaly még az osztályommal figyeltük a végzős diákokat, ahogy búcsúznak az
iskolától, most pedig rajtunk a sor.
I. lépés: Ami rádöbbentet majd titeket arra, hogy „Igen!
Mi már nyolcadikosok vagyunk!”, az az írásbeli és a szóbeli felvételi vizsga. Szeptembertől hallgatjátok tanártól,
anyutól, aputól, hogy „ezen múlik a jövőd”. Ezen a jövőn
dolgozol majd a délutáni előkészítőkön, órán és otthon.
Nem mondom, hogy könnyű volt/lesz ez az időszak, de
nem kell megijedni, mert amint túl lesztek rajta, hatalmas
súly esik le a vállatokról. Na meg persze ilyenkor a
tanárok is kedvesebbek és elnézőbbek is szoktak lenni,

mint máskor. Szóval kitartás, mert ha ez mind lement, az
év hátralévő része jobb és vidámabb lesz, mert jön a
II. lépés: A táncvizsga! Na, ez buli! Én például nagyon
élveztem, mivel nem csak a tánc volt a lényeg, hanem az
is, hogy a nyolcadik évfolyam nagyon összeszokott. A
táncórákon sokat szórakoztunk, nevettünk. A sok gyakorlás után elérkezett a várva várt nap, a TÁNCVIZSGA
napja. Szerintem kevesen keringőztetek még a Lovarda
közepén, míg szüleitek ámuló szemekkel lesik minden
mozdulatotokat. Naná, hogy a fellépés előtt nagyon izgultunk! A tudat, hogy anyuék előtt kell most bizonyítanunk,
a legrutinosabb fellépőt is lámpalázzal töltötte el. Noha
szerintem apuék legalább úgy izgultak, míg végül büszkén
döbbentek rá, hogy bizony az ő kislányuk/kisfiúk felnőtt.
Senki, de senki ne hagyja ki!! És jöhet a
III. lépés: A lényeg!! A ballagás! Nyolc évet jártam ebbe
az iskolába, sok barátot szereztem. Akármennyire is vártam az év végét, most mikor bevillan, hogy szeptemberben
már nem ebben az iskolában kezdem az évet, belesajdul a
szívem. A megszokott dolgokat új idegen dolgok váltják
föl: új tanárok, új osztálytársak, új környezet, új kihívások.
És hiába a sok kisebb-nagyobb összezördülés a barátokkal, barátnőkkel, tanárokkal a nyolc év alatt kialakult
kötelék fájdalmasan szakad. De talán nem is kell szakadnia… rajtatok, rajtunk múlik.
De bárhogy is lesz, a kis téká hiányozni fog, akárhogy is
mondjuk, hogy végre

vége!!

A ballagó 8.a

Csige Cintia, 8.a
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Immánuel Otthonban járt a 7. c
Egy meleg tavaszi délelőttön, vegyes érzelmekkel,
különböző előzetes elképzelésekkel indultunk az
Immánuel Otthonba. Mivel senkinek nem volt még ehhez
hasonló élménye, félve léptünk be az épület ajtaján.
Az Otthonban kedvesen fogadtak minket. Ezt követően
megtörtént a csoportbeosztás. Egy rövid ismerkedés után
elkezdődtek a programok. A Föld napja alkalmából
különböző környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat
oldottunk meg. Ilyen volt a közös szelektív hulladékgyűjtés,

virágültetés és különféle kísérletek. Az együtt töltött idő
mindenkire mély hatással volt és az idő mértékéhez képest
jó ismeretségek születtek. A programok végeztével még
egy kis közös játék, beszélgetés zárta a délelőttöt.
A kezdeti gátlások a látogatás végére mindenkiben eloszlottak. Teljesen másképp tekintettünk a sérült gyerekekre, mint azelőtt. Az egész osztály várja a visszatérés
lehetőségét.
Kovács Marietta és Herczku Tamara 7.c

Az 5.z. osztály és az az Immánuel Otthon közös programjai
Az Immánuel Otthon és Iskola ebben az évben ünnepli
25 éves fennállását. Ebből az alkalomból kiindulva a
tanév elején felkérték az 5.z osztályt egy integrációs
programban való részvételre az Immánuel Otthon és
Iskola vezetői.
Hogy mi is az integrációs program? Egy olyan esemény,
ahol az Immánuel Otthon tanulóival együtt készítünk egy
zenés színdarabot. Elsőként közösen megnéztünk egy
színházi előadást a Csokonai Színházban. Miután jobban
megismerkedtünk sérült társainkkal, elkezdtük együtt
megírni a dalokat és a színdarabot. Kitaláltuk a történetet,
felosztottuk a szerepeket. A dalok betanulásában Vad
Péter bácsi, Fodor-Gulyás Edina néni (gyógypedagógus)
és Farkas Tamás (Tompeti) is segítettek nekünk.
Április 22-én egy flashmobot tartottunk a Fórum
Bevásárlóközpontban, amelyen együtt énekeltünk az
IMO-s gyerekekkel. Ez nagy siker volt. A produkcióval
az volt a célunk, hogy megismertessük a mindennapi
emberekkel az Immánuel Otthon és Iskola munkáját és
fontosságát.
Május 27-én amíg a többi osztály kirándulni volt, addig
a mi 5.z-s csapatunk az Immánuel Otthon és Iskolában
előadta a Pötyi és Pille című zenés mesejátékot, ami az
igazi barátságról szól. Több hónapos felkészülés után
végre összeállt a produkció. Öröm volt hallani a sok tapsoló kezet, és jó volt együtt dolgozni az Immánuel
Otthonos gyerekekkel. A jelmezek nagyon aranyosak és
szépek voltak. A fináléban minden szereplő felvonult,
ekkor az IMO-s gyerekekkel és tanáraikkal együtt közel
ötvenen álltunk a színpadon.
Igazán különleges élmény volt szerepelni ebben a színdarabban. Mind a két fellépés fent van a You-Tube-on, ti is
megnézhetitek.
Pető Boróka és Kovács Eszter 5.z
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Kecskemét
Szerencsések voltunk, hogy Márti néni minket (Demény
Réka, Sári Gitta, Török Regina, Veres Réka, Leskovics
Péter) választott a kecskeméti Országos Bibliaismereti
versenyre. Mi voltunk az elsők, akik az iskola új kisbuszában utazhattunk. Az úton sokat beszélgettünk,
ettünk és játszottunk, többek között barchobát.
Amikor megérkeztünk, jött az írásbeli. A feladatokon
sokat izgultunk és gondolkodtunk. Pihenhettünk egy kicsit és ebédeltünk. Délután egy színdarabot adtunk elő,
aminek a címe "Kalásztépés szombaton". Ezt a színdarabot láthattátok a Mesevilágon csak az egész osztállyal
kiegészítve. Minden előadáshoz voltak kérdések, amiket
meg kellett válaszolni. Délután ötkor végre megnézhettük
a szobáinkat, ahova bepakoltunk. Pihenésként a lányok
egy kisebb "pizsamapartit" tartottak.
A szombati nap istentisztelettel kezdődött egy olyan
templomban, ami egybe volt építve egy cukrászdával.
Visszamentünk a versenyre és kezdetét vette a szóbeli.
Volt egy vicces feladat, ahol megnéztünk egy filmet,
amiben Zákeus szerepelt. A hozzátartozó kérdés: Melyik
kezén volt a gyűrű? Mindenki tippelt az egyik kézre, de
közben mind a kettőn volt. Egy másik feladatban ki kellett tárgyakat tapogatni és a füge helyett kenyeret éreztem.

A Kecskeméten versenyzők csapata
ességeit. Zsuzsa néni mindenféle feladatot talált ki.
Meglátogattuk a templom melletti cukrászdát is és finom
sütiket ettünk.
Az eredményhirdetésen sokat izgultunk, hogy hanyadikok leszünk. Az első helytől 5 ponttal maradtunk le,
így a hatodik helyezést szereztük meg. De elhoztunk két
különdíjat. Az egyiket a csapat a színdarab előadásában
az egyszerű jelmezekért, a másikat Veres Réka a gyönyörű
énekléséért kapta.
A visszaúton azon gondolkodtunk, hogy kapunk-e
igazgatói dicséretet. (osztályfőnöki lett) Kicsit szomorúak
voltunk, hogy csak hatodik helyezést értünk el, de így is
jó volt a hangulat és rengeteg tudást, élményt szereztünk.

Eredményhirdetés előtt felfedeztük Kecskemét nevezet-

Leskovics Péter 3.a

Show-tánc Magyar Bajnok
Dinda Anna (5. z osztályos tanuló) az Attitude Táncegyüttesben, Vollay Enikő balettmester Sportegyesületében táncol,
a versenyszakosztály Junior csapatának tagja.
Anna, az MDSSZ, azaz a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség idei Országos Pontszerző Versenyén (2016. május 1.
Békéscsaba) és a Magyar Bajnokságán is (2016. május 21. Debrecen), Junior B korcsoportban, SHOW-TÁNC SZÓLÓ
kategóriában ARANY érmet nyert.
Az országos versenyek összesített pontszámai alapján Dinda Anna az Országos Ranglista 1. helyére került, ezzel a saját
korcsoportjában kiérdemelte a Show-tánc Magyar Bajnok címet.
Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Dinda Anna verseny közben
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Az én szobám

Mit csinál a nyár a télen?

Miután felküszködtem magam a 4. emeletre, benyitok a 10-es számú ajtó mögé. Leveszem a cipőm,
kabátom, lerakom a táskám és elindulunk az én
szobám felé.
Megyek a szűkös folyosón és pont a hűtőszekrény
előtt ott egy fehér ajtó, amin egy origami kézműves
sárkány van.
Benyitok. Egy olyan 2-3 méter az ajtó és a fal köze.
Hosszúkás szoba, tetőteres. Nincs terasz. De ami
van, az a rendetlenség. Az ágyam a keskeny szoba
sarkában van. Egy kicsit felettem és egy kicsit mellettem egy szekrény van. Itt tárolom a lim-lomokat.
Fent társasjáték és törölköző terpeszkedik. Lent ruharuha hátán, bár alig hordok valamit belőle. A szekrényen éjszakai pillangók és csillagok világítanak. A
falamat egy nagy világítós falmatrica ékesíti. Az
ágyam előtt az íróasztal. Nem is mondom mekkora
rajta a káosz! Előtte egy könyvespolc. Természetesen
tele könyvekkel. A szoba közepén egy ciklámen
színű szőnyeg, rajta virágok. Nem utolsó sorban ciklámen színű falam és szívecskés tapétám van. Már
régóta át akarom festetni, de anya nem engedi. Ami
azt illeti egy kicsit nagyobb szoba sem ártana!
Ennyit tudok mondani. Ezennel pici szobám meséje
véget ért. Remélem tetszett.

Tudtátok, hogy mit csinál a nyár a télen? Ha nem akkor elmesélem!
Nagyon régen volt, amikor az emberek csak a nyarat ismerték.
Ám a tél megunta, hogy mindig csak egy helyen van. Ezért
átment a nyárhoz, és azt mondta neki:
- Kedves nyár! –kezdte- Van egy jó ötletem.
- Igen? –kérdezte a nyár meglepődve.
Elmondta neki a tél, hogy legyenek felváltva a helyükön.
Amikor egyikőjük van a világ egyik felén, akkor a másik a
másik felén. Majd helyet cserélnek. A nyár beleegyezett. A
másik két évszak, a tavasz és az ősz is csatlakozott hozzájuk.
Most már tudjátok, hogy mit csinál a nyár, amikor nem nálatok
van: járja a földet.
Hőgye Lilla Margaréta 1.c

Balogh Lea 4.z

Donka Ákos 3.a rajza

A Föld születése
Egyszer az Űr szült sok-sok fekete lyukat és bolygót.
Egyik közülük a Föld volt.
A Föld más bolygókkal is összebarátkozott. Egyszer
jött a Tejút, és a barátait elvette tőle. Szegény Föld
egyedül maradt. A jó az volt ebben, hogy megismerkedhetett más bolygókkal is.

Nyitrai Emília és
Komlósi Dorka 1c rajza

Egyszer jött a Nap, aki folyton parancsolgatott. Ezt a
Föld megelégelte, és szembeszállt vele. Főzni kezdtek. A Nap csirkét, a Föld tortát készített. A zsűri a
Föld ételét találta a legjobbnak. A Nap belátta, hogy
a Föld ügyesebb nála, és megajándékozta őt.
Aztán a Föld iskolába ment. Már nagyon jó volt az
élete.
Nyitrai Emília - Komlósi Dorka 1.c
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Érdekességek a nagyvilágból
Nem Bill Gates a történelem leggazdagabb embere.
A cím nem elírás, hanem igaz tény. Aki történelem szakra
jár, vagy már történelemből vizsgázott az lehet, hogy hallott már erről. Ugyanis a 13. században élt egy afrikai
király, bizonyos I. Mansa Musa, aki 133-ben halt meg.
Ekkor vagyona (mai árfolyamon számolva) 400 milliárd
dollár volt (több mint 11 billió forint, ez elég lenne több,
mint száz csúcsmárkás versenyautóra, és egy luxus villára)! Hiába is, Bill Gates csóró mellette.

ahol több mint 850.000 példányt raktároztak el a Földön
lévő összes létező magból globális katasztrófa esetére.

LAPOZGATÓ

Gerald Durrell: ÁLLATKERT A KASTÉLY KÖRÜL
Durrel könyve egy állatkert az általa alapított Jersey
Zoological Park - krónikája.
Jersey szigetén, egy kastély
parkjában talált az állatok
számára végleges otthont.
Madárház, hüllőház, egy nagy
tó, ketrecek sokasága - s természetesen maga a kert nyújt
otthont a legkülönbözőbb
egzotikus
állatoknak.
Portréjukat
Durrell
mulatságos, rövid történetekben rajzolja meg. Az író
humora lefegyverző - bár
szolídan irónikus stílusa
elsősorban a felnőtteknek
okoz élvezetet -, de a
könyvéből kicsendülő aggodalomra (kortól függetlenül) minden
olvasójának fel kell figyelnie. A technikai fejlődés és ezzel együtt
az elképzelhetetlenül szép földgolyó tönkretétele évről-évre
gyorsul. Mindnyájunk kötelessége, hogy akár milyen szerény
mértékben is, de hozzájáruljunk a védőmunkához. Durrell így
fogalmaz - talán nem pontos az idézet -: Az a világ, amelyben
nincsenek madarak, erdők, nincsenek mindenféle formájú állatok, olyan világ lenne, ahol a magam részéről nem sok kedvem
lenne élni.

Az abszolút fejlett egészségügyi rendeletek
Az FDA (Food and Drug Administration) maximum öt
rágcsáló szőrszálat és 150 rovartöredék-tartalmat engedélyez egy üveg mogyoróvajban.

A kutyák tényleg a legjobb barátok
A kutyák egész egyszerűen azért hajlítják oldalra a fejüket
A első ámokfutó
amikor beszélünk hozzájuk, mert az orruktól nem látnak
13 km/h-val száguldozott az első autós a történelemben, jól. Mivel pedig nem csak a szemünket, hanem a szánkat is
akit megbüntettek gyorshajtásért.
látniuk kell ahhoz, hogy megértsék, milyen hangulatban
van aznap a gazdájuk, ezért kénytelenek oldalra fordítani a
Érdekes olvasási mód
fejüket a négylábú jószágok.
Laurence Kim Peek volt az egyetlen tudós, aki egyszerre
tudta elolvasni egy könyv két oldalát. A két oldalt egy-egy Az éremnek mindig két oldala van
szemmel olvasta.
1880-ban Thaiföld királynője Sunanadha Kumariratana
azért halt meg, mert csónakázás közben beleesett a vízbe és
A tisztelt emberi jogok
az alattvalóknak törvénybe írták, hogy tilos hozzáérni a
A német hadseregben megengedett bármilyen parancs királynőhöz.
megtagadása, amely sérti az emberi méltóságot.
Tudunk mi
A mocsok papagáj
Magyar kutatók fejlesztették ki a világ egyik leghatékAndrew Jackson ( 1767. március 15. –1845. június 8.) az onyabb, ugyanakkor legszelídebb fertőtlenítőszerét, a soluAmerikai Egyesült Államok 7. elnöke volt). Papagája túl miumot. A szer ott hat, és öli meg a gombákat, vírusokat,
sokat káromkodott a gazdája temetésén, ezért eltávolították baktériumokat, ahová öntik, tehát a belső szerveket nem
onnan.
érhetjük el vele, nem hatol be a szervezetbe, így nem is
képes mérgezővé válni. Akár gargalizálni is lehet vele, így
Esélye: 1 a 2-höz
helyben a torokban pusztítja el a kórokozókat.
A norvég Spitsbergen szigeten 427 láb magasan, a hegy
belsejében van elhelyezve a Svalbard Nemzetközi Bunker,
Viszlai Patrik 6.d

Bálint Ágnes: EGY EGÉR NAPLÓJA
Bálint Ágnes bűbájos meseregénye egy
fiatal kisegér viszontagságos kalandjait
meséli el. Templomárnyéki Egbert szegény családból származik, édesapja a
templom egere volt, míg reumát nem
kapott, s ezután családjával egy
múzeumba költözik be. Sovány évek
következnek a család életében.
Miközben a múzeum faláról csodálatos
ételekkel teli csendéletek néznek le
rájuk, nekik alig van mit enniük. A gyerekek által elhullajtott nápolyi-morzsákon, gyékénypapucs-foszlányokon tengetik életüket, s közben nagy sajtokról álmodoznak,
melyeket a kisegerek csak hírből ismernek. Ugyanígy csak hírből
ismerik a macskát is, melyekről szüleiktől rémtörténeteket hallanak. Egbert egy napon megunja az ínséges életet s a múzeum
falait, elszökik otthonról, hogy megismerje a világot. Számos
izgalmas kalandot él át, többször találkozik a félelmetes macskával is, de minden bajból kisegítik az egértársak, akiknél
hosszabb-rövidebb ideig szállást, munkát talál. Jobbnál jobb
falatokat kóstol, megismeri az annyira áhított gyümölcstortát is,
sőt rövid ideig a nősülés lehetősége is felmerül, de a regény
végére megkomolyodva, felnőtt egérré válva állapítja meg, hogy
a boldogság nem a gyümölcstortán múlik....
A meseregény a hét éven felüli gyerekek kedves olvasmánya.
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Kézdivásárhelyen jártunk
Mi tavaly voltunk először Erdélyben.
Már akkor is nagyon élveztük és elhatároztuk, hogy biztosan megyünk
ebben az évben is. Szerintünk az utazás minden évben és minden korosztálynak más és más. Őszintén szólva,
talán mi ebben az évben egy kicsivel
még jobban élveztük, mivel két olyan
lányhoz kerültünk, akikkel nagyon jól
kijöttünk és már meg is beszéltük,
hogy nyáron is találkozunk.
Ebben az évben a nagyvárosok és
várak helyett, a kisebb falukat és
múzeumokat választottuk kirándulásra. Ezáltal láthattuk, hogy rengeteg
költőnk
és
írónk
született
Székelyföldön. Persze ott van a március 15., amiről az egész utazás szól!
Reggel összegyűltünk az iskolában, és
onnan indultunk egy rövid sétára
először a Kossuth-szoborhoz, ahol
műsort adtunk, azután koszorúztunk.

Amikor végeztünk, beálltunk az erdélyi gyerekekhez és velük együtt vonultunk végig a városon a főtérre, ők
közben teljes hangerővel énekeltek.
Higgyétek el, egy ilyen vonulás után
tudni fogjátok az összes március
15-ről szóló dalt, mint a Fel-fel vitézek
a csatára; Kossuth Lajos táborában és
még sorolhatnánk. Miután mi félreálltunk az út szélére, rengeteg faluból
jöttek a felvonulók lovas szekéren,
persze ilyenkor az egész város kint
van az utcákon és minden teli magyar
zászlóval. Ilyet legalább egyszer az
életben mindenkinek látni kell!
Az ottani emberek rendkívül kedvesek és szeretetteljesek. Mindenhol
örömmel fogadtak minket. A fogadó
családok nagyon kedvesek voltak és
minden
kívánságunkat
lesték.
Délutánonként közös programokat
szerveztek nekünk és elvittek ren-

geteg helyre. Egy nap sem telt úgy el,
hogy azt lehetett volna mondani, hogy
unatkozunk. A buszos utazások
nagyon jó hangulattal teltek, egy-két
kisebb vitától eltekintve, amik hamar
megoldódtak. Minden évfolyam
kiválóan elszórakozott együtt, mind a
buszon, mind a kirándulásokon. E z
nem csak arról a két hétről (ősz és
tavasz) szól, ahol találkozunk az erdélyiekkel, mi rendszeresen beszélünk
egymással! És ha a tanáraink nem
rángatnak fel bennünket a buszra, még
mindig ott lennénk! El is bújtattak
minket, de Zsuzsa nénit nem lehet
átverni, pláne ha 3 nyolcadikos nincs
a buszon. Jobban megismerhettük a
más évfolyamba járó diákokat is.
Véleményünk szerint, aki teheti,
jelentkezzen az erdélyi kirándulásra.
Mi legszívesebben jövőre is visszajönnénk, hogy újra mehessünk.
Molnár Kitti, Lencsés Bettina 8.b
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Kicsinyeknek
Amint könyörögtek megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.
•: zöld. ∆.: világoskék, o citrom sárga
Színezd ki a képet a jeleknek megfelelően!
sötétkék. X: narancs sárga
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Rejtvényes
A pünkösd ünnepéhez kapcsolódóan keress szavakat!
Írd le!

K
é
p
k
a
v
a
l
k
á
d

A Lajtorja elkészítésében részt vettek:

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