
A Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola lapja

XVIII. évfolyam 4. szám   2017. június

„Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az 
Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt…”

/Apostolok cselekedetei 2,33/

A pünkösdi örömhírrel köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány 
nappal áldozócsütörtök után. Hamarosan véget ér a 2016/2017-
es tanév, amely minden szempontból rendkívül sikeresnek 
mondható. Az iskolai munkatervben vállalt feladatokat mara-
déktalanul teljesítettük, s kiemelt rendezvényeink is kivétel 
nélkül elnyerték a résztvevők tetszését. A honlapunk 
EREDMÉNYEK menüpontjában található lista is évről-évre 
hosszabb, köszönhetően a rengeteg tehetséges gyermeknek, az 
őket felkészítő pedagógusoknak és a jelentős támogatást 
nyújtó szülői körnek. A városi, megyei és országos versenyek-
en elért kiváló helyezések felsorolása a tanév végi iskolagyűlések 
teljes időtartamát igénybe vette. A szaktanári, osztályfőnöki és 
igazgatói dicséretek mértéke pedig meghaladta az előző tanévi 
mennyiséget, noha azt gondoltuk, hogy az már szinte felülmúl-
hatatlan.
Idén ünnepeljük a reformáció 500., valamint a Tiszántúli 
Református Egyházkerület és a Magyar Református Egyház 
megalakulásának 450. évfordulóját. Fontosabb iskolai rendez-
vényeink ezzel kapcsolatban a következők voltak:
 - A Reformációi Esték keretében hangos felolvasást tartottunk 
a II. Helvét Hitvallásból a Kölcsey Ferenc Református 
Gyakorló Általános Iskola pedagógusainak közreműködésével, 
illetve iskolánk lelkésze folytatott beszélgetést Dr. Szabadi 
Istvánnal, a Debreceni Református Kollégium Levéltárának 
igazgatójával a reformációról. 
 - A Kárpát-medence református iskolái Bibliaolvasó napjának 
nagytemplomi nyitó rendezvényét követően - melyen iskolánk 
diákjai és pedagógusai résztvevőként és felolvasóként, Vox 
Iuventutis Gyermekkarunk pedig szolgálattevőként vett részt 

- a különleges eseményre jelentkezett hetvenöt iskolával 
együtt mi is elkezdtük a gyakorlóiskolában a számunkra 
kijelölt bibliai szövegek hangos felolvasását. Felolvasás köz-
ben a Református Énekeskönyvből és az Áldd, lelkem, 
Istened! című iskolai énekeskönyvünkből énekeltünk zeneta-
gozatos diákok közreműködésével.
 - A felső tagozatos tanulók megtekintették a szegedi Mandula 
Színház előadásában a Luther élete című színdarabot.
 - A 3-4. évfolyamos tanulók a Debrecen-Kerekestelepi és a 
Debrecen-Bánki Református Egyházközségek által meghird-
etett "Mini Wittenberg" című programon vettek részt.
Az élményekben gazdag tavaszi időszakot hagyományain-
knak megfelelően a tanévzáró istentisztelet, a ballagás és a 
tanévzáró ünnepély fogja megkoronázni.
Diákjaink nagy részével újra találkozunk a nyári szünetet 
követően, azonban 109 nyolcadik évfolyamos tanítványunk-
tól el kell búcsúznunk a következő napokban. Kedves, 
humoros és szeretetteljes visszaemlékezéseik – amelyeknek 
négy júniusi reggelen lehettek részesei tanáraik - megerősíthetik 
a felnőtteket abban a hitükben, hogy jó úton, a Szentlélek 
vezetése alatt járnak: a szülők helyesen választottak gyerme-
keiknek iskolát, s a nevelők életre szóló élményeket és tanítást 
adtak a végzős tanulóknak. 
Az eltelt 182 tanítási nap eseményeiről rendszeresen tudósító 
iskolarádió, iskolaújság és a www.kistk.hu honlap munkatár-
sainak áldozatos és lelkiismeretes munkáját ezúton is 
köszönöm.
Intézményünk tantestülete nevében minden kedves 
diákunknak és családjának kellemes nyári vakációt, jó 
pihenést kívánok!
     Ember Sándor

igazgató
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Mosolygó apostolok

Fritz Kammert, a hívő órást egy igen tehetős 
ember házához hívták, hogy ott egy állóórát 
hozzon rendbe. Már belépéskor feltűnt neki 
az előcsarnokban egy csodálatos francia 
óra, amely láthatólag szintén nem járt. 
Amikor végzett megbízatásával, megkér-
dezte a háziasszonyt, megnézhetné-e 
közelebbről is a mesterművet. Az asszony 
nevetett:
-Megnézheti, de ön sem fog tudni rajta 
segíteni. Ezzel az órával már kiváló órás-
mesterek foglalkoztak, de mindannyian 
megszégyenülten távoztak. Ha ön be tudja 
indítani, azt csodának fogom tartani, bár 
házunkban senki sem hisz sem a csodákban, 
sem Istenben.
Az órás rögtön hozzáfogott a szereléshez. 
Közben elmesélte, hogy régebben ő is Isten 
nélkül élte az életét, de most már nem tudna 
nélküle élni.
-Tudja - folytatta mondandóját Kammer úr 
-, még a munkában is érzem Isten jelenlétét. 
Hiszem, hogy most is segítségemre lesz!
Az asszony csendben hallgatta és láthatóan 
kíváncsi volt, hogy segít-e Isten az órát megjavítani. Közben 
a mester befejezte munkáját. Meg volt róla győződve, hogy az 
óra járni fog. Többszöri próbálkozás ellenére sem járt azonban 
sikerrel. Az asszony gúnyosan nevetett:
-Mindjárt gondoltam! Nincsenek csodák, és Isten sincs, aki 
csodát tudna tenni! Most aztán láthatja, mennyire segített 
önnek az Isten a munkájában!
Fritz Kammer is csalódott volt, mégis így szólt:
-Kérni fogom a Megváltót, hogy mutassa meg, mi baja az 
órának. Én azt hiszem, meg fogja tenni.
-Kíváncsi vagyok – gúnyolódott az asszony -, hogy a minden-
ség Ura szakít-e időt arra, hogy egy tönkrement órával 
törődjön!?
Fritz Kammer ekkor, az asszony csodálkozása közben, leté-
rdelt az óra mellé és imádkozni kezdett bölcsességért, ügyes-
ségért, majd imáját így fejezte be:
-Mennyei Atyám, sohasem hagytál cserben. Köszönöm, hogy 
most is segíteni fogsz! Ámen.
Utána felállt, s már csak annyit kért, hogy másnap is eljöhes-
sen. Az asszony beleegyezett.

          Az órásmester még este is buzgón 
imádkozott Isten segítségéért. 
Gondolatban még egyszer szétszedte az 
órát. Szinte maga előtt látta az egyes 
részeket. Hirtelen meglátott a bonyolult 
szerkezetben egy helyet, amelyet 
valószínűleg figyelmen kívül hagyott, 
akárcsak az elődei. Másnap már korán 
elment a villához, ahol az asszony 
nevetve üdvözölte:
-Nos? Megtörténik a csoda?
           Az órás nem szólt, csak nekilátott, 
hogy még egyszer szétszedje az órát. 
Pontról pontra megnézett minden, az 
éjszaka látott részletet, majd újra összeál-
lította a szerkezetet. És amint készen lett: 
az óra járt! Csengő hangon ütötte a 
negyedórákat, s a rajt lévő kis dísztoro-
nyban csodálatosan harangoztak a kis 
ezüstharangok. Az asszony hallgatva 
nézte, majd így szólt:
-Most saját szememmel láttam és saját 

fülemmel hallottam, hogy Isten meghall-
gatta az imádságát. Ha ilyen nagy Ő, hogy 

még ilyen semmiségekkel is törődik, én is hinni akarok 
benne!
És nem csak mondta, hanem meg is tette ez az asszony. 
Őszinte döntése kihatott egész családjára: hamarosan min-
dannyian elfogadták Jézus Krisztust Megváltójuknak.
Kedves Gyerekek!
Isten nem csak régen használt embereket arra, hogy felis-
mertesse általuk az Ő hatalmát. Megteheti és gyakran meg 
is teszi a mi időnkben is! Észrevetted már? Elfogadtad 
Uradnak, mint ez az órásmester? Vagy még a gúnyolódók 
táborában vagy? A Pünkösd, az isteni Csoda ünnepe: a 
megígért Szentlélek érkezik a félős tanítványok közé, s ők 
megbátorodnak! Hitvallást tesznek, ezzel másokat is 
Jézushoz vezetve. Szóval, hol vagy most??? Kívánom, 
hogy ébredj rá: szükséged van a Mindenható Úrra, aki 
előbb Fiát, majd Szentlelkét küldte az emberek közé. Siess, 
vár rád! Áldott találkozást kívánok! Szeretettel:

Szeretettel: Kurgyisné Zsuzsa néni

Húsvéttól pünkösdig. Ez a címe az előcsarnokban látható, gyermekrajzokból álló 
kiállításnak. A húsvéti ünnepkör záró ünnepe a mennybemenetel napja. Ezen a 
napon arra emlékezünk, hogy a feltámadott Úr elbúcsúzva a tanítványaitól felemelt-
etett a mennyei dicsőségbe. A búcsúzás, különösen, ha olyan személytől kell 
elköszönni, akit szeretünk, szomorú dolog. A tanítványokat is szomorúsággal töl-
thette el az a pillanat, amikor Jézus magukra hagyta őket. Bár egyedül maradtak, 
egy ígéretük mégis volt. Jézus azt ígérte nekik, hogy nem hagyja őket árván. Egykor 
majd eljön hozzájuk, de addig is az Atya elküldi az igazság Lelkét, aki velük lesz, 
és akiről valaki régen (J. Peckham, canterburyi érsek, 13. század), így írt: „A 
Szentlélek az az öröm, Mely öszzeköt Atyát és Fiút…” A rajzoló gyermekek közül 
többen is ezt a történetet választották. Találtam egy rajzot, ahol a Jézustól búcsúzó 
tanítványok felénk fordulva mosolyognak. És ebben a mosolyban én ott látom az 
újra találkozás bizonyosságát és örömét. Most, amikor a mennybemenetel ünnepét 
követően pünkösdre készülünk, mi már tudjuk, hogy Jézus beváltotta ígéretét, és az 
Atya elküldte közénk az igazság Lelkét. A Szentlelket, aki ma is velünk van, vezet 
és tanácsol minket, aki által ma is megújulnak életek és közösségek formálódnak.

Szilágyi Tamás Szűcs Ábel 1.z rajza

Papp Melitta 4.d rajza

A hit győzelme



kunfélegyháza - 2017. március 24-26.
1. helyezés Tóth Kristóf 6.b

VIII. Országos Népzenei Verseny
2017. március 24-26.

III. korcsoport - Énekegyüttes kategória 2. 
helyezés Veres Hunor, Veres Réka (Kispendely 
énekegyüttes)
3. helyezés Veres Hunor (Bőgatya énekegyüt-
tes)
II. korcsoport - Szólóének kategória 2. helyezés 
Veres Réka

Természet Varázsa Komplex Természettudo-
mányi csapatverseny, Országos Döntő (Eger) 
2017. március 25.

4. helyezés Komáromi Balázs 7.c, Békési Dániel 
Zsolt 7.c
6. helyezés Tar Dorina 7.c, Vincze Rebeka 7.c

Megyei történelem verseny – Méliusz Juhász 
Péter Megyei Könyvtár - 2017. március 27.
1. helyezés 
Ónadi Zsófia 7.b, Barna Zsófia 7.b, Dorogi Máté 
7.c, Cseke Anna 7.c

Labdarúgás Diákolimpia - városi döntő  
II. korcsoport  1. helyezés 
Bardi Bojta Balázs, Bulik Csanád, Fekete Balázs, 
Grecskó Marcell, Harsányi Zalán, Kapusi-Rentka 
Donát, Kiss Bercel, Kiss Hunor, Kovács Ármin, 
Patai Dávid, Sólyom Imre, Szőke Dániel

I. korcsoport 5. helyezés 
Borbély Dávid, Kiss Bercel, Kiss Domonkos 
Mátyás, Lehner Csongor Péter, Magyar Dániel, 
Mosolygó Ábel, Pápai Roland, Patai Ádám, Tar 
Kristóf

Labdarúgás Diákolimpia - megyei elődöntő 
2017. április 6. 

II. korcsoport 1. helyezés 
Bardi Bojta Balázs, Bulik Csanád, Fekete Balázs, 
Grecskó Marcell, Harsányi Zalán, Kapusi-Rentka 
Donát, Kiss Bercel, Kiss Hunor, Kovács Ármin, 
Patai Dávid, Sólyom Imre, Szőke Dániel

"Egyszer volt, hol nem volt…" Játékos kompe-
tencia alapú vetélkedő - Dózsa György Á. I. 
2017. április 7.
2. helyezés 
Ács Alíz 3.b, Hunyadi Panna 3.b, Szirák Péter 4.c, 
Vitéz Kata 4.c

7. helyezés 
Kapusi-Rentka Olivér 3.b, Nagy Ágnes 3.b, 
Petróczki Anna Fruzsina 4.c, Mohácsi Ágnes Lili 
4.c

Kaán Károly Természet- Környezetismereti 
Verseny - megyei döntő 
2017. április 7.

összetett 1. helyezés  Pető Boróka 6.z

2. helyezés  Jenei Dániel 5.b

5. helyezés   Sipos Anna 5.z

6. évfolyam  Békési Tímea 6.b

10. helyezés  Veréb Gergely 6.b

Alapműveleti matematika verseny 
2017. április 7.
3. helyezés Petróczi Anna 4.c

X. Varázsolvas Megyei Szépolvasó Verseny - 
Mikepércsi Hunyadi János Ált. Isk.
 2017. április 7.
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Folytatás az 5. oldalon

Bolyai Természettudományi Csapatverseny 
Országos Döntő - 2017. március 11.  
2. helyezés 
6. évfolyam Veréb Gergely 6.b, Kocsis Benedek 
6.b, Dobos Ábel 6.b, Békési Tímea 6.b
8. évfolyam Laboda Balázs 8.b, Mátrai Sebestyén 
8.b, Tóth Kristóf Imre 8.a, Galambos Árpád 8.b

8. helyezés 
Hunyadi Panna 3.b, Katona Hanna 3.b, Ludányi 
Anna 3.b, Gyuricsku Márton 3.b

BENDEGÚZ Gyermek- és Ifjúsági Akadémia 
Nyelvész Verseny megyei forduló 
2017. március 17.

4. helyezés 
Menyhárt Ágnes 6.c 
Gyuricsku Márton 3.b

13. helyezés Szabó Annamária 3.b

Szabó Magda irodalmi vetélkedő - DRK Dóczy 
Gimn. - 2017. március 22. 

1. helyezés 
Ökrös Dalma 8.b, Müller Lili 8.b, Veres Anna 8.b

Angol nyelvi akadályverseny - Karácsony Sán-
dor Általános Iskola  - 2017. március 23.

2. helyezés 
7-8. évfolyam csapat
Herczku Tamara 8.c, Kovács Marietta 8.c, Szabó 
Viktória Mária7.b 

Petőfi Napok - Petőfi Sándor Általános Iskola 
2017. március 23.

Megyei Versíró verseny 
2. helyezés  Vitéz Kata 4.c

Városi Szövegértő verseny 
3. helyezés Szabó Annamária 3.b

4. helyezés Ács Dóra 3.b

Fejtörők, rejtvények - megyei csapatverseny 
1. helyezés
Berkes Dorottya 3.b, Fekete Balázs 4.c, Szirák Pé-
ter 4.c

4. helyezés 
Gyuricsku Márton 3.b, Kiss Hunor 4.c, Szőke Dá-
niel 4.c

Madarak és Fák Napja Országos Verseny - terü-
leti döntő - 2017. március 23.

2. helyezés Tóth Kristóf, Szabó Lili, Czégény Gré-
ta 8.a
3. helyezés Mátrai Sebestyén, Laboda Balázs, Ga-
lambos Árpád 8.b
5. helyezés Magi Jázmin, Felszeghy Luca, Nagy 
Benedek 6.c

Béres Ferenc Népdal- és Zsoltáréneklő Verseny 
Budapest, Julianna Református Általános Iskola 
2017. március 24.
1. évfolyam Ezüst minősítés Orosi Orsolya 1.z
2. évfolyam Arany minősítés Vitányi Emili 2.z
3. évfolyam Arany minősítés Harmati Laura 3.z
4. évfolyam Arany minősítés Enyedi Nikolett 4.z
5. évfolyam Arany minősítés Horváth Nikolett 5.z
6. évfolyam Ezüst minősítés Péter-Szarka Teodó-
ra 6.z
7. évfolyam Ezüst minősítés Harcsa Regina 7.z
8. évfolyam Arany minősítés Szalóki Laura 8.z
Felső tagozatos csapat Arany minősítés Dulai 
Luca 5.z, Kálmán Dorka 5.z, Kiss Borbála 5.z

Tollaslabda Diákolimpia Országos Döntő, Kis-

1. helyezés Küzmös Molli 3.z

3. helyezés Bogdán Csenge 2.c, Sári Gitta 4.a

Bendegúz Tudásbajnokság - megyei verseny 
2017. április 7.
1. helyezés Gyuricsku Márton 3.b – matematika
2. helyezés Szilágyi Dorka 4.b – anyanyelv
3. helyezés Menyhárt Ágnes 6.b - anyanyelv
4. helyezés 
Szilágyi Dorka 4.b - matematika
Csukás Dalma 2.b – környezetismeret
Fedor Lili Zsuzsanna 4.b- környezetismeret
5. helyezés Szilágyi Bálint 2.b- környezetismeret
6. helyezés Achim Patrik 3.c – matematika
7. helyezés
Gyuricsku Márton 3.b - anyanyelv
Petróczi Anna Fruzsina - anyanyelv
Nagy Károly Péter - matematika 
12. helyezés 
Szilágyi Bálint 2.b – matematika
Bozán Zsófia 3.z- környezetismeret
13. helyezés 
Gyuricsku Márton 3.b  - irodalom, szövegértés

Református Iskolák Országos Úszóbajnoksága 
2017. április 7-8. mezőtúr

I. korcsoport 25 m hát 1. helyezés Mosolygó Ábel 
2.c
I. korcsoport 25 m pillangó 1. helyezés Mosolygó 
Ábel 2.c
IV. korcsoport 50 m pillangó 1. helyezés Rádai 
Máté
I. korcsoport 25 m gyors 2. helyezés Mosolygó 
Ábel 2.c
IV. korcsoport 50 m gyors 2. helyezés Rádai Máté
IV. korcsoport 50 m mell 2. helyezés Rádai Máté
IV. korcsoport 50 m hát 2. helyezés Rádai Máté
IV. korcsoport 4x50m fiú vegyesváltó 2. helyezés 
Rádai Máté, Rádai Ádám, Tacsi Hunor, Czapp 
Vilmos
IV. korcsoport 4x50m lány vegyesváltó 2. helyezés 
Fekésházy Eszter, Tóth Tamara, Kiss Gréta Borbá-
la, Fekete Petra

I. korcsoport 25 m mell 3. helyezés Mosolygó Ábel 
2.c
I. korcsoport 25 m hát 3. helyezés Kovács Kitti
I. korcsoport 25 m pillangó 3. helyezés Kovács 
Kitti
IV. korcsoport 50 m hát 3. helyezés Tóth Tamara
IV. korcsoport 4x50m lány gyorsváltó 3. helyezés 
Fekésházy Eszter, Tóth Tamara, Kiss Gréta Borbá-
la, Cseke Anna
I. korcsoport 25 m gyors 4. helyezés Kovács Kitti
IV. korcsoport 50 m gyors 4. helyezés Tóth Tama-
ra
III. korcsoport 4x50m lány vegyesváltó   4. helye-
zés Baráth Evelin, Dóka Mercédesz, Lukácsi Bog-
lárka, Mikó Mária Nina
I. korcsoport 25 m gyors 5. helyezés Dobos László
III. korcsoport 50m gyors 5. helyezés Czapp Vil-
mos
IV. korcsoport 50 m pillangó 5. helyezés Tóth Ta-
mara

Eredményeink

A IV. korcsoportos lány váltó csapatunk tagjai.
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A ballagó nyolcadikosok

8.a Osztályfőnök: Sarkadiné Halász Tímea 

Czégény Gréta Laura, Enyedi Dávid Gábor, Farkas Fru-
zsina, Farkas Máté, Fazekas Fanni Vivien, Goda Fruzsina 
Panna, Halmai Balázs, Havas Kincső Dorina, Király Vajk, 
Kovács Alex, Kovács Gabriella, Kovács Róbert Tibor, Lé-
vai Zoltán, Morvai Ákos, Nagy Huba Benedek, Oláh Zsó-
fia Anna, Rádai Máté, Szabó Lili, Tácsik Hanga Antónia, 
Tóth Áron Bence, Tóth Kristóf Imre, Varga Péter János, 
Végh Gaszton, Vígvári Tímea Petra

8.c Osztályfőnök: Emberné Balogh Emőke

Bellon Bíborka, Csécsei Hanna, Dezső Rózsa Sára, Fe-
jes Adrienn, Fekésházy Eszter, Gáspár Dorottya, Gyulai 
Anna Lili, Herczku Tamara, Kató Csenge, Király Nikolett 
Judit, Kovács Marietta Mária, Kovács Roland Márk, La-
katos Zsófia, Magura Áron, Molnár Orsolya, Molnár Ta-
mara, Nagy Márta, Papp Virág Eszter, Prokisch Dominik 
Ferenc, Rácz Tamás, Rácz Vivien, Sarkadi Máté, Szabó 
Tulipán, Szakál Dorisz, Tóth Jázmin Kata, Tóth Laura 
Lili, Tóth Tamara, Varga Bendegúz, Verba Máté

8.b Osztályfőnök: Czegle Mária

Bakó Sarolta, Bán-Földváry Lóránd, Bányai Angéla, 
Bernád Szabolcs, Bökönyi Adrián, Burai Brigitta, Császár 
Orsolya, Császár Zsófia, Csendom Anna, Csontos Bence, 
Csorba Zsuzsanna, Fehér Koppány Levente, Fekete Dóra 
Katalin, Fitori Regina Laura, Galambos Árpád, Háger Adél, 
Halász Árpád Armand, Kókai Janka, Konyári Eszter Éva, 
Laboda Balázs, Mátrai Sebestyén Gyula, Müller Lili Anna, 
Nagy Dorina, Nagy Nándor, Ormós Leona, Ökrös Dalma, 
Selyem Bence, Széki Petra, Szirbucz Milán, Taricska Bian-
ka Julianna, Veres Anna Nóra, Vona Brigitta Zoé

8.z Osztályfőnök: Leskó Angéla

Baji Gergely, Balogh Viktor Szebasztián, Berényi Dániel, 
Bíró Balázs, Braun Laura, Delbrassinne Emma, Demé-
nyi Dániel, Fábián Szofi, Guti Adrienn, Horváth Sándor, 
Kádasi Márton, Kozák Liliána Anna, Mercs Richárd Fe-
renc, Nádasdi Noémi, Nemes Krisztián, Orbán Letícia, 
Sánta Johanna, Soós Vilmos, Szabó Kinga, Szalóki Laura, 
Tordai Rebeka Laura, Vajóczki Hanna Róza, Vastag Gabri-
ella, Vincze Kármen
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III. korcsoport 4x50m fiú gyorsváltó 5. helyezés 
Fekete Balázs, Vitányi Dominik, Tamus Ármin, 
Jakab Károly
III. korcsoport 4x50m lány gyorsváltó 5. helyezés 
Mikó Mária Nina, Baráth Evelin, Dóka Mercé-
desz, Lukácsi Boglárka
II. korcsoport 4x25m lány vegyesváltó 5. helyezés 
Laboda Ágnes, Pók Petra, Lukácsi Blanka, Kovács 
Kitti
III. korcsoport 4x50m fiú vegyesváltó 5. helyezés 
Vitányi Dominik, Mosolygó Ábel, Fekete Balázs, 
Tamus Ármin
IV. korcsoport 50 m pillangó 6. helyezés 
Fekésházy Eszter
II. korcsoport 4x50m lány gyorsváltó 6. helyezés 
Virág Ágnes, Laboda Ágnes, Pók Petra, Lukáacsi 
Blanka
IV. korcsoport 4x50m lány gyorsváltó 6. helyezés 
Rádai Ádám, Rádai Máté, Tacsi Hunor, Czapp 
Vilmos
Egyéni pontversenyben I-II. korcsoport 2. helye-
zés Mosolygó Ábel
Egyéni pontversenyben III-IV. korcsoport 2. he-
lyezés Rádai Máté
Iskolák pontversenyében  3. helyezés Kölcsey Fe-
renc Református Gyakorló Általános Iskola

"Egyszer volt, hol nem volt…" Megyei angol 
nyelvi vetélkedő - Dózsa György Á. I. 
2017. április 10.

4. helyezés Menyhárt Ágnes 6.c, Tímár Lilianna 
6.c, Oláh Martin 6.c

Arany János városi szavalóverseny 2017. április 
10.

1. helyezés  Sipos Anna 5.z
3. helyezés Demeter Júlia 5.c, Vincze Rebeka 7.c

Református Iskolák Országos Angol Nyelvi 
Versenye - Cegléd 2017. április 10.

1. helyezés Veréb Gergely 6.b
3. helyezés Pál Dorottya 5.c, Szilágyi Ádám 8.b

Labdarúgó Diákolimpia - megyei döntő
2017. április 12. 
II. korcsoport  2. helyezés
Bardi Bojta Balázs, Bulik Csanád, Fekete Balázs, 
Grecskó Marcell, Harsányi Zalán, Kapusi-Rentka 
Donát, Kiss Bercel, Kiss Hunor, Kovács Ármin, 
Patai Dávid, Sólyom Imre, Szőke Dániel

I. Diószegi Megyei Komplex Tanulmányi Ver-
seny - Berettyóújfalu 2017. április 
magyar nyelv és irodalom 1. helyezés 
Szirák Péter 4.c
magyar nyelv és irodalom 2. helyezés 
Oláh Mira Karina 4.a
környezetismeret 3. helyezés 
Kiss-Győri Imre 4.a
csapatverseny 2. helyezés 
Oláh Mira Karina 4.a, Kiss-Győri Imre 4.a, Sza-
bados Dorottya 4.a

Szabó Magda szavalóverseny  2017. április
2. helyezés Halász Árpád

Kosárlabda Diákolimpia Országos Elődöntő 
2017. április 21.

IV. korcsoport - leány 1. helyezés 
Csorba Zsuzsanna, Futó Sára, Hawrlant Boglár-
ka, Hegedűs Dóra, Kálmán Anna, Kálmán Dóra, 
Kecskeméti Csenge, Király Viktória, Kómodi Lili, 
Papp Lilla, Szabó Zita, Taricska Bianka, Vastag 
Gabriella
III. korcsoport 2. helyezés 
Kecskeméti Csenge, Hegedűs Dóra, Király Viktó-
ria, Hawrlant Boglárka, Futó Sára, Papp Lilla, Sar-
kadi Milla, Kálmán Dorka, Nagy Manna, Keszt-
helyi Kamilla, Szabados Dorottya, Fárbás Eliza

Mozaik Tanulmányi Verseny - országos 

1. helyezés Szilágyi Bálint 2.b - matematika
6. helyezés  Szilágyi Bálint 2.b - környezetismeret 

Bibliatörténeti rajzverseny - Gyula 2017.
1. helyezés  Szilágyi Bálint 2.b

Varázsceruza megyei helyesíró verseny 
2017. április 28. 

6. helyezés Menyhárt Ágnes 6.c

Reading in English' 3 fordulós angol nyelvi an-
gol olvasási verseny - megyei 
2017. május 

1. helyezés Vincze Lilla 6.b
5. helyezés Csontos Levente 5.c
5. helyezés Magó Balázs 5.c

Országos Református Labdarúgó bajnokság 
2017.05.08. Balmazújváros
II. helyezés
III. korcsoport - Tar Gyula 4.z., Gyenti Kristóf 5.a.
Helmeczy Petra 5.a., Rajna Zalán 5.z., Molcsányi 
Róbert 6.a., Vári-Patai Noel 6.a., Bunda Máté 6.b., 
Makai Benedek 6.b., Németh Dávid 6.b., Kis Máté 
6.d., Tacsi Hunor 6.d., Rádai Ádám 6.d., Almási 
Zoltán 6.d., Rizán Zsombor 7.d., Felkészítő: Sza-
bó F. Szilárd

ATLÉTIKA -DIÁKOLIMPIA MEGYEI DÖN-
TŐ EGYÉNI BAJNOKSÁG 2017. május 9.

1. hely Pasztercsák Lili 6.z 60 m - országos dön-
tőbe jutott, Rácz Vivien 8.c távolugrás - országos 
döntőbe jutott
2. hely Rácz Vivien 8.c 100 m - országos döntőbe 
jutott, Donka Réka 7.c  - országos döntőbe jutott
Fehér Koppány 8.b 100 m 
3. hely Tacsi Hunor 6.d 600 m, Bökönyi Adrián 
8.b 300 m, Balogh Zoltán 7.a 1500 m

„Dobd a kosárba” Jamboree versenyrendszer
Első hely – Országos döntőbe jutott csapat

Csapattagok: Bulik Csanád, Molnár Máté, Sán-
dor Csanád, Kincses Boldizsár, Gyulai Botond, 
Tóth-Sturza Márkó, Papp Máté, Szűcs Nándor, 
Némethy Máté, Kövesi Bálint, Szőke Hanna, Bor-
bély Dávid, Kiss Mátyás, Magyar Dániel, Kertész 
Benjámin

Magyar Kosárlabda Szövetség által szervezett
Magyar Nemzeti Utánpótlás Kosárlabda Baj-
nokság 2016/17. versenyidőszak

Országos döntőbe jutott csapat: 
Kenguru korosztály: Bulik Csanád, Molnár Máté,  
Kelemen Martin, Fekete Balázs, Csécsei Gergő, 
Papp Zalán, Gyarmati Árpád, Gyarmati Miklós, 
Zay Máté, Krajczár Dávid, Kincses Milán, Zsol-

dos Milán, Mátyus Marcell, Szirák Péter, Kiss-
Győri Imre, Sándor Csanád

Országos döntőbe jutott csapat: 
Gyermek korosztály: Fekete Balázs, Mátyus Mar-
cell, Csécsei Gergő, Kincses Milán, Zsoldos Mi-
lán, Jankó Csaba, Tamus Ármin, Tőkés Bálint, 
Fazakas Bálint, Nagy Károly Péter, Fekete Bul-
csú, Rajna Zalán, Illés Gergely, Vitányi Dominik, 
Vágó Botond

Serdülő korosztály: (A Debreceni Kosárlabda 
Akadémia csapatának tagjaként) Lovas Botond, 
Pallás Tamás, Kiss Marcell 

XXVI. Hermann Ottó Természettudományi 
verseny  Hajdú-Bihar megyei döntő
Hajdúszoboszló  2017. április 22
1. hely: Sarkadi Máté – országos döntős

Diákolimpia Összetett Bajnokság, Megyei Döntő
3. hely:
Berkes Zsófia7.b, Jámbor Janka.5.b, Hodosi  Anna 
5b, Horváth Szaffi, 6.a., Pasztercsák Lili 6.b, Rázsó 
Fanni 5.c – 3. korcsoportos leány kategóriában

Gulyás Attila 2.a, Kiss Botond 2.a, Patai Ádám 2.c, 
Ötvös-Tóth Zétény 2.a, Tacsi Zalán 2.d - 1. kor-
csoportos fiúk kategóriában

4. hely Gulyás Lili 2.a, Fekete-Győr Dorka 2.a, 
Hidvégi-Rácz Luca 2.a, Keszthelyi Szonja 2.d, 
Nagy Csenge 2.a, Nyitrai Lili 2.d - 1. korcsoportos 
leány kategóriában

Országos Mazsi Matek verseny 2017. május 12.

1. helyezett: 
Fekete Fruzsina és Mosolygó Ábel, 2.c
3. helyezett: 
Szentpéteri Eszter (2.a) és Szilágyi Bálint (2.c)
6. helyezett: 
Bokor Petra és Suszter Emma (2.b)

Rajzpályázat Arany János születésének 200.év-
fordulójára a Szegedi Tudományegyetem Juhász 
Gyula Gyakorló Általános Iskolája kiírásában
2017. május 10.

Különdíj:
Komlósi Dorka, Nyitrai Emília, Kaló Balázs 2.c

XXV: Bolyai János Megyei Matematika Verseny
2017. május 12.
3. hely Szűcs Ábel 1.z

Bendegúz Tudásbajnokság – országos döntő 
2017. május 20. Szeged, Tiszaparti Általános Is-
kola
3. hely - matematika Gyuricsku Marcell

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny jubileu-
mi szövegalkotási pályázat  2017. május 20.
1. helyezés Ócsai Réka 6.c

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny - orszá-
gos forduló 2017. május 20.
13. helyezés Kovács Eszter 6.b
16. helyezés Háger Adél 8.b

Református Iskolák Országos Kosárlabda Ver-
senye  Kunszentmiklós  2017. május 23.
1. helyezés 
Csorba Zsuzsanna, Futó Sára, Hawrlant Boglár-
ka, Hegedűs Dóra, Kálmán Dóra, Kecskeméti 
Csenge, Király Viktória, Papp Lilla, Szabó Zita, 
Taricska Bianka, Vastag Gabriella, Szakál Dorisz

Diákolimpia Országos Atlétikai Bajnokság
Székesfehérvár 2017.05.25.
1. hely – 100 méteres síkfutás Rácz Vivien 
8. hely – 300 méteres síkfutás  Donka Réka

Eredményeink

A iskolai úszó válogatott.
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Második osztályosként kezdtem robotikára járni. Az órá-
kat Gyöngyi néni és két másik osztálytársam anyukája 
tartja. Az órákon először megcsináltuk a robotot, majd 
kábelek segítségével számítógéphez kötöttük. A számító-
gépen kódolt feladatok segítségével programozzuk a ro-
botunkat. Különböző mozgásokat végez a segítségünkkel, 
pl. kört ír le, vagy előre haladást követően forgó mozgást 
végez. Hetente egy alkalommal van ilyen szakkör. Azért 
szeretem, mert sok minden érdekességet megtanulunk a 
programozásról.

Csukás Dalma 2.b

A 2.b osztályban szeptemberben kezdődött a robotika 
szakkör. Azért szeretek ide járni, mert programozunk 
és építünk. Ági néni ebben sokat segít. A szakkör ele-
jén hoztunk legót és építettünk belőle valamit. Én kacsát 
építettem. Később megmutatták nekünk számítógépen 
a robot programozását. Csoportokban dolgozunk. Én a 
harmadik csoport tagja vagyok. Jelenleg a robotunk épí-
tésével foglakozunk, mely során számítógépes vezérléssel 
működésbe hozzuk a robotot. Ezt úgy csináljuk, hogy a 
robotra ráépítjük a szenzort, egyszerre csak egyet, miu-
tán a tégláról a vezetéket rátesszük a szenzorra. A tégla 
a robot feje. Többféle szenzorral dolgozunk, mindegyik 
másféle alkalmazásra képes. Ilyen például az ütközés 
szenzor valamint az ultrahang szenzor is. Még többféle 
más szenzorral is meg fogunk ismerkedni. Nagyon sze-
retek ide járni.

Barabás Viktor 2.b

Irány a ROBOTIKA szakkör!
Eszedbe jutott valaha, hogy hogyan működik egy robot? 
Próbáltál már irányítani egy robotot? Te irányítod a robo-
tot, vagy ő irányít téged? 
A 2.b osztályban ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kap-
tunk választ ebben a tanévben. Bélteki Gáborné Gyöngyi 

néni, Bodnárné Nagy Ági néni és Dvorákné Szabó Heni 
néni megmutatták nekünk, hogyan tudhatunk meg még 
többet a robotok titokzatos világáról. 
A Robotika foglalkozások első napján még csak egy do-
bozt találtunk az asztalunkon tele LEGO darabokkal, 
drótokkal és egy akkumulátorral. Utána hétről-hétre 
megismerkedtünk a szenzorokkal és a programozás alap-
jaival. Az első robot, amit összeraktunk még csak egy 
helyben pörgött. Később már olyan programokat tud-
tunk írni, aminek segítségével az egész tantermet bejárta 
a robotunk. 
A Robotika szakkör megtanította nekünk, hogy néhány 
LEGO darab, szenzor és akkumulátor felhasználásával 
akár a lejárt határidejű könyvtári könyveket is vissza tud-
juk küldeni a könyvtárba. 
Ezért, hogyha nagy leszek, építek egy olyan robotot, ami 
elvégzi helyettem a házimunkát.

Szilágyi Bálint  2.b

Irány a robotika szakkör!

Ebben a tanévben volt szerencsém robotika szakkörön 
részt venni a 2.b osztályban, amit a tanító nénim, Gyön-
gyi néni és két osztálytársam anyukája, Ági néni és Heni 
néni tartott. A szakkörön lego készletből építettünk ro-
botokat. és megtanítottuk őket arra, hogy feladatokat 
hajtsanak végre. A foglakozások során csoportmunkában 
készítettük a robotokat és közben megtanultuk a csapat-
munka és a munkamegosztás fontosságát. A jó hangulatú 
csoportmunka során sokat fejlődött a kitartásunk, a ku-
darctűrő képességünk és azt is gyakoroltuk, hogy ha va-
lami nem sikerül elsőre, soha ne adjuk fe!
A foglalkozások végén megfigyelhettük egymás munká-
ját és versenyeket rendeztünk a robotoknak és örömmel 
szurkoltunk egymásnak.

Szénás Máté 2.b

A robotika
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A tollaslabda sportág megjelenése az iskolánkban 2016. áprilisáig vezethető vissza, amikor a Magyar Tollaslabda Szövetség pro-
gramján belül először néhány órás bemutató óra valósulhatott meg. Az érdeklődést látván a projekt teljes megvalósulása mellett 
döntöttek a felek és az év végéig rendszeresen 15 osztály ismerkedhetett meg a tollaslabda alapjaival testnevelés órákon hétről 
hétre. 
A 2016/2017 tanév során már 20 osztály részesülhetett az oktatásban, melyet Mester József a Hajdú- Gabona Debreceni Tollaslabda 
Club igazolt versenyzője koordinált a továbbiakban is. A testnevelés óra keretein kívül is lehetőség nyílt októbertől, ezen ütős 
sportág megismerésére. Kedden és csütörtökön a 0. órában tartandó edzések kezdetben átlagosan 30 fő jelenlétében zajlottak, pár 
hét elteltével 50 főre növekedett a résztvevők száma, így jelenleg is hétfő-szerda illetve kedd-csütörtök párosításba zajlanak a 
foglalkozások, két „csoport” számára. 
Az edzések megjelenésével egyidőben különböző versenyeken való részvétel lehetősége is megnyílt a diákok számára. A házi 
versenynek betudható „Forgó verseny”, mely minden hónap utolsó edzésidőpontjában kerül megrendezésre, is már nagy múlttal 
rendelkezik, hiszen már 12 tanuló mondhatja magát a hónap győztesének és a vándorserleg ideiglenes tulajdonosának. 

  Január   Február  Március   Április
1-2. évfolyam      Kiss Bercel  Papp Máté Rejtő Balázs  Béri Bernát
3. évfolyam Moldvay Gergely  Sándor Csanád    Csernyánszki Balázs Csernyánszki Balázs
4. évf.        Breintenbach Fruzsina   Kelemen Martin   Kertész Viktória             Grecskó Marcell

Az iskola keretein belül megrendezett versenyen kívül a Hajdú-Bihar megyei Diákolimpián is részt vettek a Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola diákjai. Az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban mérhették össze tudásukat az általános isko-
lai tanulmányaikat végző tanulók, ahol a legnagyobb létszámban iskolánk képviselte magát és az eredmények sem maradtak el.
I. korcsoport Leány egyéni:  II. hely Magura Sára, III. hely Szentpéteri Eszter, III. hely Labanc Jázmin Lujza
I. korcsoport Fiú egyéni: II. hely Rejtő Balázs, III. Gulyás Attila, III. Papp Máté

II. korcsoport „A” Kategória Leány egyéni:    I. hely Bene Dóra
II. hely Szabados Dorottya
III. hely Molnár Anna
III. hely Tang Jennifer
II. korcsoport „A” Kategória Fiú egyéni:   I. hely Mátyus Marcell, II. hely Magyar Krisztián, III. hely Juhos Patrik
II. korcsoport „B” Kategória Leány egyéni:   III. hely Magura Anna Luca 
III. korcsoport „A” Kategória Fiú egyéni: I. hely Tóth Kristóf
III. korcsoport „B” Kategória Fiú egyéni: III. hely Tar Gyula
A 108 indulót felvonultató megyei verseny helyezettei továbbjutottak az Országos Tollaslabda Diákolimpia Döntőjébe, amely 
Kiskunfélegyházán került lebonyolításra az idei tanévben.
Iskolánk 7 versenyzővel képviseltete magát, ahol Tóth Kristóf Diákolimpiai Bajnoki címe mellett a legeredményesebb iskola címet 
is sikerült elnyerni az általános iskolák kategóriájában. 
A korai ébredések és az áldozatos munka az eredményesség mellett egy új kis csapatot, közösséget kovácsolt, akik évfolyamuktól 
függetlenül ismerkedhettek meg az intézmény többi diákjával, miközben elmélyülhettek a tollaslabda világában. A továbbiakban 
edzőtábor illetve a nyári edzések mellett folytatódnak a versenyek, ahol számot adhatnak tudásukról az újdonsült tollaslabdázók.

A hajnal hősei

A következő esemény, melyre szeretnék mindenkit szeretettel meghívni:
I. KisTK Tollaslabda Verseny

Időpont: 2017. június 11. (vasárnap) 9.00 
Helyszín: Oláh Gábor u. Sportcsarnok

Indulók: az iskola diákjainak ingyenes a részvétel, amennyiben a helyszínen 8.30-ig megtörténik a regisztráció.
Felszerelés, mely szükséges a diákolimpián: testnevelés órai felszerelés szükséges csak, ütőt szükség esetén tudok biztosítani, 

hasonló formában, mint az edzéseken/testnevelés órákon.
Információ: Mester József + 36 20 469 53 93

 A jövő tanévben a testnevelés órákon való tollaslabda oktatás, illetve az edzések is hasonló formában kerülnek majd 
lebonyolításra, remélve, hogy még több diák választja sportágául a tollaslabdát és csatlakozik az edzésekhez.
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A 2. c-ben április elsejére verset írtunk 
egy francia gyermekvers mintájára. A 
vicces versekhez jó szórakozást kívá-
nunk!
Puskás Bálint:
- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele barátom, de bátran!
- Láttam egy kecskét,
magát megfejte, és
a tejből sajtot készített.
- Ekkorát ne lódíts komám!
Balogh Hanna:
- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele barátom, de bátran!
- Kint jártam az erdőben,
s egy hangyából elefánt lett előttem.
Ormányából mazsolát szórt rám.
- Ekkorát ne lódíts komám!
Oláh Dávid:
- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele barátom, de bátran!
- Láttam egy éhes verebet,
ki lenyelt három tehenet,
azután lovagolt egy rókán.
- Ekkorát ne lódíts komám!
Bogdán Csenge
- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele barátom, de bátran!
- Láttam egy halat fenn a fán,
almát evett, úgy biz ám
január huszadikán.
- Ekkorát ne lódíts komám!
Zudor Sarolta
- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele barátom, de bátran!
- Gyerekek szánkáztak Afrikában,
be is fagytak a Szaharába!
Jéghegyek is voltak ám!
- Ekkorát ne lódíts komám!
Szőke Hanna:
- Ha te tudnád, hogy mit láttam!
- Ki vele barátom, de bátran!
- Egy húsvéti nyuszit láttam nyáron:
füvet legelt a Hortobágyon,
majd heverészett a gördeszkáján.
- Ekkorát ne lódíts komám!

Anyák napjára is készültünk saját 
készítésű versekkel. Az ihletet Weöres 
Sándor verse, a Buba éneke adta.
Fekete Fruzsina Flóra:
Ó, ha szalag volnék,
ki-, meg visszatekerednék,
sok szép dolgot díszítenék.
Anyukám megvásárolna,
sok mindenre felhasználna.
Bogdán Csenge:
Ó, ha virág volnék,
mindig virítanék,
erdőkön, mezőkön

szépen illatoznék.
Mindennap,
szobában, konyhában,
friss illatot árasztanék
anyám házában.
Gyuricsku Jázmin:
Ó, ha virág volnék,
jó anyám kertjében 
mindig virulnék.
Annak kertjében,
s szívében
mindig megnyugodnék.
Ó, ha fűszál volnék,
mindig zöld lennék,
szaladnának rajtam a gyerekek!
Ó, milyen csodás lehetne…
Ó, de ha én nem lennék,
a gyerekek ilyen puhát
hol lelhetnének?
Jaj, de rossz lenne…
Ó, ha nap volnék,
mindig ragyognék,
a világ felett uralkodnék.
Látnám a házakat,
madarakat, gyárakat.
Jaj, de anyám nem lenne ott!
Inkább had legyek más:
ember, madár, 
vagy bármi más,
Csak anyám legyen 
fönt velem,
vagy inkább én 
lent vele!
Ó, ha hold volnék,
sötét égen,
őszi éjen
ragyognék.
Jaj, de anyám
nem lenne fönt,
s egész éjen sírdogálnék.
Szabó Nándor:
Ó, ha tücsök volnék,
minden lyukba
belebújnék,
de minden hajnalban
ciripelnék
anyám ablakában.
Dalmi Nóra:
Ó, ha húsvéti nyúl volnék,

tojásokat
hoznék, vinnék,
eldugnám 
a fűben őket,
a gyerekek
keressék meg!
Nyitrai Emília:
Ó, ha nagyító volnék,
nyomozóknak segítnék,
boldogan vennének kézbe,
kis nyomokat venni észre.
Nem lennék én szomorú,
anya itt van, félre bú!
Ó, ha könyv volnék,
szórakoztatnék,
akár este, akár nappal,
mindig boldogságot adnék.
Búslakodni nem fogok,
anyám polcán kuksolok.
Ó, ha macska volnék,
sokat játszadoznék,
a gazdám lenne a barátom,
vele egy nap, szép álom.
Az anyámat mindig látnám,
hiszen szeretettel vár rám.
Balogh Hanna:
Ó, ha olimpikon volnék,
ezüst jégen
axelt karcolnék,
a korcsolyaélen
hibátlan kűrt
boldogan futnék,
dobogó tetejére
büszkén felállnék.
Patai Ádám:
Ó, ha labda volnék,
sokat pattognék,
minden meccsen
kapuba szállnék.
De ha labda volnék,
anyámtól búcsúzhatnék.
Nagy Levente:
Ó, ha gyertya volnék,
mindig égnék,
fényt hoznék az
éjszakába,
s melegséget
minden házba.

Versírás a 2.c-ben

Donka Ákos 4.a rajza
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Helyesírási történet Ausztráliában
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ő volt 
Összeolvadás, Helyesírás Birodalmának uralkodója. 
Ennek a királynak volt négy lovagja: Kiejtés Kálmán, 
Szóelemző Szilárd, Hagyományos Hunor és Egyszerűsítő 
Elek.
Egy szomorú őszi reggelen egy sárkány elrabolta Zönge 
Mirtillt, a király lányát. A király a négy lovagot kérte 
meg, hogy kutassák fel, és hozzák vissza egyetlen gyer-
mekét.
Nyomban útnak is eredtek. Egy messzi királyságban 
Kiejtés Kálmán útbaigazítást kért, mert neki volt a leg-
jobb kiejtése. Hagyományos Hunor vásárolt egy hagyo-
mányos csónakot napelemekkel. A lovagok átkeltek a 
tengeren, és megpillantották a rettegett Sárkány-szigetet. 
Az északi oldalát egy hegylánc takarta, így annak nem 
lehetett látni ködbe burkolózó csúcsait. Nyugaton 
rémisztően tornyosult a sárkány fekete vára. A keleti old-
alon kötöttek ki egy kisebb, de annál hátborzongatóbb 
öbölben. Szóelemző Szilárd elemezte a vár védelmére 
felállított stratégiát, majd felsettenkedett az épület legma-
gasabb tornyába, ahonnan lehozta a királylányt. A lány 
elbűvölő arca ragyogott a hold fényében, kék szemei csil-
lámló zafírként tündököltek, aranyló haját sodorta a szél.
Gyorsan hajóra szálltak és indultak hazafelé. De a sárká-
ny észrevette Zönge Mirtill eltűnését, és a csónak után 
repült, hogy hálát adjon, amiért megszabadították a 
királylánytól, aki folyton-folyvást a sárkány helyesírását 
csiszolgatta. Amikor Egyszerűsítő Elek meglátta a fene-
vadat, kárpótlásul egy egyszerű ajándékot repített szárnyai 
felé: egy helyesírási szabályzatot. Mégpedig a legújabbat, 
a 12. kiadást. Hogy jegyezze meg végre: nem Mirtillel, 
hanem Mirtill-lel soha nem kelhet egybe. És nem azért, 
mert egy rettenetes sárkány, hanem azért, mert rettenetes 
a helyesírása.
A király jutalmul felosztotta országát a négy lovag közt. 
Hasonulás, a sárkány - mert ezt a nevet adták neki a lova-
gok - megtanult helyesen írni, és azóta boldogan élnek 
Helyesírás Birodalmában, amíg meg nem halnak.

A mesét Ócsai Réka 6.c osztályos tanuló írta, mellyel a  
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny szövegalkotási 
pályázatán országos I. helyezést ért el. 
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra 2017. május 
20-án került sor Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán, mely egybeesett a helyesírási verseny Kárpát-
medencei döntőjével. Nagy örömünkre ebben az évben 
két tanulónk is bejutott a döntőbe, ahol Kovács Eszter (6. 
b ) 13. helyezést, Háger Adél (8.b) 16. helyezést ért el.

Mindhárom tanulónknak gratulálunk!

A közelmúltban egy fantasztikus utazáson vettem részt.
2015-ben a nagybátyám a családjával kiköltözött 
Sydneybe. Tavaly decemberben meglátogattuk őket. 
Pesttől Qataraig öt óra, onnan Sydneyig tizenöt óráig 
tartott az út. Hosszú, fárasztó volt, de megérte. Másnap 
lementünk fürödni a Csendes-óceán partjára. Csodálatos 
látvány fogadott. Fehér homokos part és vad sziklák vál-
takoztak. Hatalmas hullámok szaladtak ki a partra, 
amiben remekül lehetett fürödni. Az óceán vize inkább 
hűvös volt. Hamarosan találkoztunk Ausztrália híres 
állatvilágával. A házunk előtti fán színes papagájok rikác-
soltak. A fa virágjának a nektárját ették. Vettünk búvársze-
müveget, amivel megnézhettem az óceánban élő állato-
kat, halakat, medúzákat. Voltunk az állatkertben, ahol 
láttunk kengurut, wombatot, kacsacsőrű emlőst, kazuárt 
és még tasman ördögöt is. 
Volt szerencsénk kengurut 
simogatni. A tengeri akvári-
umban láttunk vízi tehenet, 
más néven lamantint, amiv-
el sokan készítettek fényké-
pet, mert olyan, mintha 
mosolyogna. Láttunk még 
fehér cápát , rájákat, 
csikóhalat és sok más tengeri 
halat is. Gyönyörű volt a 
korallok sokszínű világa és 
a köztük úszkáló medúzák, 
polipok is. Érdekes növé-
nyekkel mindenhol találkoz-
tunk. Nagyon tetszett a bak-
sia, ami Ausztrália egyik jelképe. Az eukaliptuszfa a rajta 
élő koalával szintén felejthetetlen. Sokféle gyönyörű 
fával találkoztunk. A Sydney-öböl két partján fekvő 
belváros lenyűgöző.  Egyszerre látható a város két szim-
bóluma: a Harbour híd és az Operaház. Képen már sok-
szor láttuk ezeket, de mellettük állni különleges érzés 
volt. Érdekes volt, hogy a csodaszép botanikus kert mel-
lett hatalmas felhőkarcolók sorakoznak.  Itt az öböl 
partján van a Tengerészeti Múzeum, ahol életemben 
először jártam hadi hajón és tengeralattjáróban is. Az 
Ausztráliát felfedező Cook kapitány hajójának a másola-
tán is voltam. A kirándulásunk végén a Kék-hegység 
Nemzeti Parkot is megnéztük. Egy vonatszerű járművel 
szinte” lezuhantunk” egy völgybe, és az őserdei túránk 
után egy libegővel jöttünk vissza. 
A karácsonyt és az új évet ott ünnepeltük meg. Ez az út 
egy örök, felejthetetlen élmény marad. Az ausztrál nyár-
ból visszajöttünk a magyar télbe.

Demény Réka 4. aCzégény Adél 5.c rajza
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Zámbori Fruzsina 4.a rajza

A víz világnapja
Március 22-én az osztállyal elmentünk a Vízügyi 
Igazgatóságra, hogy meghallgassunk egy előadást a Víz 
Világnapja alkalmából. Szó esett a vízpocsékolásról, a 
vízspórolásról, és a vízszennyezésről. Tanultunk és hal-
lottunk sok új dolgot. Igencsak jó hangulatban telt a 
beszélgetés. Rengeteg kérdésem volt, amire nem győzött 
válaszolni a bácsi. Többek között, hogy Grönlandon, 
hogyan tudtak városokat építeni, vagy az Antarktiszon, 
hogyan bírják az emberek a hideget.
Nemcsak kérdéseink voltak, hanem a bácsi által feltett 
kérdésekre is szívesen válaszoltunk. Számomra az volt a 
legérdekesebb és a legszomorúbb is, amikor arról beszé-
ltünk, hogy 1995-ben egy románinai gyár veszélyes ola-
jszennyezést indított el a Berettyó folyón. Sok nagyon 
fontos és hasznos információt megtudtunk, például, hogy 
a Föld vízkészletének 98 %-a ihatatlan és csak 2 %-a 
iható. Illetve, hogy 2000-ben egy szintén romániai gyár 
szennyezése a Tiszán tömeges halpusztulást indított el. 

Ezek a katasztrófák remélem felhívják a figyelmet arra, 
hogy a víz az maga az élet! Vigyázzunk rá és óvjuk, mert 
igazi kincs!

Buzási Attila 4.a

Tisztelt Támogatóink!

Iskolánk PRO EMINENCIA ALAPÍTVÁNYA nevében ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, 
akik az adójuk 1%-val támogatták munkánkat. Ez a bevétel (877.407 Ft) a további más adományokkal 
(szülői befizetések, nevezési díjak, kamatbevétel) együtt - a költségvetési tervünkben előírtaknak, vala-
mint az alapító okiratban meghatározott feladatoknak megfelelően került felosztásra: 

- napközis csoportok sporteszközeire:     121.270 Ft,
- kulturális programok támogatására:   2.447.040 Ft,
- foglalkozások anyagköltségére:          21.977 Ft,
- iskolai cserekapcsolataink támogatása:        35.400 Ft,
- tanév végi könyvjutalmakra:      206.545 Ft,
- tanulmányi versenyek nevezési díjaira:      934.882 Ft,
- nyugdíjas találkozó anyagköltsége:         63.524 Ft,
- működési költségek:          76.094 Ft.

A 2016 évi részletes beszámoló megtekinthető az alapítvány székhelyén, valamint a NAV és az OBH 
honlapján.
 Az Alapítvány Kuratóriuma külön köszönetét fejezi ki Herczku Tímeának a könyvelési munkála-
tok elvégzéséért; és Engszler Attilának, aki szervezési munkájával segítette alapítványi céljaink megvaló-
sulását. Köszönjük a NÍVÓ- KIVITELEZŐ KFT-nek, hogy nagylelkű adományukkal támogatták isko-
lánk alapítványát!

 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
 az alapítvány elnöke
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Malacka mobiltartó
Anyagszükséglet:
15x24 cm-es filcanyag (rózsaszín)
12x24 cm-es plüs (rózsaszín)
2db apró fekete gyöngy
tépőzár

Összeállítás:
A malac feje 10 cm átmérőjű körből készül.
Mindenhol kézi cikcakkvarrással illesztjük össze a darabokat. A cikcakkvarrás egyszerű ha erős és dekoratív.
1. A fej az alapformából készül, melyre az ábra szerint felvarrjuk a szemeket és a szájat. Az orra kicsi plüsskorongból 
készül.
2. Körbevarrás után behúzzuk, kb. 2,5 cm-es fekvő ovális formára alakítva.

3. Rávarrjuk a malacfejre, majd 1-1 ponton behúzva kialakítjuk az orrjukakat. Felragasztjuk a füleit.

4.  A fej felvarrása után a tépőzár varrása és a nyakba való zsinór rögzítése van hátra.

Fonalgrafika
A fonalgrafika-varrásnak az egyik alapszabálya az, hogy a fonalnak mindig kereszteznie kell az előző szálat és mindig 
a varrás irányában az utolsó szál melletti lyukba kell ölteni. A hímzésből átvett mintáknál és a spirál-sokszögeknél 
például a szabály az, hogy a szálak egymás mellett vannak, nem keresztezik egymást, ráadásul gyakran visszalépünk 
ugyanabba a lyukba.
A minta aszerint alakul ki, hogy az összekötendő pontok (lyukak) milyen módon és sorrendben vannak összekötve..

Erdő fonalgrafikával
Szükséges anyagok, eszközök: karton, olló, ragasztó, fonal, hímzőtű.
Lépések: 
1. Színes kartonból vágj ki fákat. A lomkoronájukat legalább kétféle színből készítsd el!
2. Ragaszd össze a fákat!
3. Fonalgrafikával díszítheted.
4. Alkoss képet az elkészült fákból: ablakra, ajtóra, parafatáblára, de akár üdvözlőkártyát, meghívót is díszíthetsz vele, 
vagy önállóan felhasználhatod…

Kálmándi Zoltánné

Kézműves oldalak



Bálint Ágnes: Egy egér naplója 
(Holnap Kiadó, Budapest, 2014.)

Bálint Ágnes 
n a g y s i k e r ű 
meseregényének 
f ő s z e r e p l ő j e 
Templomárnyéki 
Egbert szegény 
c s a l á d b ó l 
s z á r m a z i k , 
gyakran alig van 
mit enniük. 
Amikor egy 
m ú z e u m b a 
költöznek, ahol 
nap mint nap 
csodálatos ételek-

kel teli csendéletekben gyönyörködhetnek, de a nagy 
kerek sajtokat, illatos gyümölcstortákat csak hírből 
ismerik, úgy határoz, hogy elhagyja a szülői házat. 
Vándorútja során számos izgalmas kalandot él át. 
Találkozik a „félelmetes” macskával is, valamint ismer-
etségbe kerül Ecetvári Eduárddal, Bőrkerággal és 
Ellikével, a három jószívű kisegérrel, „akik” segítségére 
mindig számíthat, amikor bajba kerül. Olykor koplal, 
máskor jobbnál jobb falatokat kóstol - többek között az 
annyira áhított gyümölcstortát -, de a regény végére 
megkomolyodva állapítja meg: „Hiszen ha csak 
gyümölcstorta kellene a boldogsághoz..." – A kedves, 
bátor kisegér kalandjait Péter Alpár rajzai elevenítik 
meg.

Kästner, Erich : Az emberke 
(Móra Kiadó, Budapest, 2010.)

A gyermekre-
gény Zónakövi 
Matyiról, az 
alig öt cm 
magas kisfiúról 
szól, aki egy 
gyufásdoboz-
ban alszik, 
majd pedig 
szülei halála 
után a Csillag 
C i r k u s z 
b ű v é s z e , 
Márkus doktor 
gondozásába 
kerül. A pöttöm 
fiú artista, majd 
á l l a t i d o m á r 
akar lenni, de 
amikor a kis-
m a c s k á k 
szelídítése köz-

ben pórul jár, lemond tervéről. Bűvészinas lesz, egy 
kirakati bábun tanulja a mesterséget. Egy váratlan bon-
yodalom miatt a tanulási idő vége előtt fel kell lépnie; 
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LAPOZGATÓ
fergeteges sikere van, hamarosan egész Európában híres 
lesz. Attrakciójuk, melynek címe a Nagy Tolvaj és az 
Emberke, a Csillag Cirkusz legvonzóbb műsorszáma. A 
kalandos, mulatságos ifjúsági regény a 8-10 éveseknek 
való.
A két művet alsó tagozatos gyerekeknek ajánlom

Cannone, Éléonore:  Családcsere  
(Móra Kiadó, Budapest, 2011.)

Hortensia nem szokványos családban él. Édesanyja a 
számítógép billentyűit lázasan püfölve ezeregyedik gyerek-
könyvét írja, édesapja zeneszerző, de szerinte a zenét nem 
hallgatni, hanem érezni kell, nagybátyja feltaláló, ám kísér-
letezés közben folyton felrobbant valamit, nagyapja 
katonának képzeli magát és megállás nélkül frontharcot 
vív, és végül ott van a nagymama, aki ugyan már nem él, 
mégis minden családtaggal „szoros kapcsolatot tart fenn”. 
Hortenzia csöndes, nyugodt családi életről álmodik - ahol 
mindig tele a hűtő és kiszámítható egyhangúsággal telnek a 
napok - legjobb barátja, Martin viszont éppen ellenkezőleg, 
nagyon élvezi pajtása hóbortos családtagjainak a társaságát 
és unalmas, pontos időbeosztás szerint élő szülei helyett, 
szívesebben élne inkább velük. A gyerekek fejében szinte 
egyszerre fogalmazódik meg a gondolat: cseréljenek csalá-
dot egy hétre... A meglepő, mulatságos fordulatokban 
bővelkedő történet a tizenéves korosztály szórakoztató 
olvasmánya.

Mindenkinek jó olvasgatást kívánok a nyári szünidőre!

Margó néni!
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Hogy hívták azt az apostolt, aki Jeruzsálemben a különböző országokból jött emberek előtt bátran beszélt Jézus Krisz-
tusról. A képek kezdőbetűit írd az alattuk található téglalapokba, aztán olvasd össze őket.

Kicsinyeknek

Színezd ki a képet! Az alsó csíkot ha kivágod, be tudod illeszteni a felső képbe. Azon a megvastagított rész kell csak 
kivágnod!
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Bécsi tojásos kenyér
A kenyér elkészítése
Hozzávalók
1 kg liszt
3dkg élesztő
2 dkg tejpor
4,5 dl víz
2,5 dkg só
20 dkg vaj
4 dkg cukor
2 nagyobb tojás

A töltelékhez:
annyi darab tojás, amennyi a cipók száma, só, bors

Az elkészítés menete:
A lisztet az élesztővel és a vízzel (amelyben feloldottuk a tejport) elkeverjük, és kb. 20 percen át jól összedolgozzuk. Hoz-
záadjuk a sót, a cukrot, egy tojást, majd pár perc múlva a vajat, és további 20 percen át gyúrjuk. A tésztát lefedjük, 10-12 
órán keresztül pihentetjük hűvös, kb. 6-8 fokos helyiségben.
ezután kb. 4,5 dkg-os darabokat készítünk belőle, kerekre formázzuk és kb. 15 percig pihentetjük. Ezután a cipók kö-
zepén kb. 8 cm átmérőjű kört alakítunk ki, lefedjük, és kb. 25 fokon pár órán át kelesztjük. A tészta tetejét megkenjük a 
maradék tojássárgájával és 200 fokos sütőbe tesszük. 
Amikor tészta elérte a végleges méretét (félig megsült), felütjük a tojásokat, és a közepébe öntjük. Sóval, borssal ízesítjük, 
és addig sütjük, amíg a tojássárgája és a tészta is teljesen meg nem sült. Hidegen tálaljuk.

Cukormázzal bevont alma
Hozzávalók 4 személyre:
4 piros alma, 30 dkg cukor, 2 kiskanál Alchermes likőr

Az almákat megmossuk, megszárítjuk. A cukrot és a likőrt egy edénybe –lehetőleg réz-
edénybe- tesszük, és lassú tűzön elkészítjük a karamellt. Fakanállal folyamatosan ke-
verjük amíg aranyszínű nem lesz. Ezzel a réteggel bevonjuk az almákat, majd tányérra 
helyezzük.

Nyári Sütnivalók

Rejtvényes 
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Meglepő dolgok a nagyvilágból
A babérlevél csótányirtás ellen is jó
A babérban található vegyületnek (cineol) csótányriasz-
tó hatása van. A kellemetlenkedő rovarok ellen érdemes 
szétmorzsolt babérlevelet szórni a konyhába. 

Ágyúval lövik az eget a jégkárok ellen
Méghozzá Magyarországon a, szentesi gyümölcsterme-
lők védekeznek így a jégkárok ellen. A jégvédelmi ágyú-
val tavasszal veszik célba az eget. Hazánkban egyelőre ta-
lán tíz gazdaságot védenek ezzel a nagyon egyszerű elven 
működő eszközzel. Veszély esetén pár másodpercenként 
egy hatalmas tartályban acetilén és levegő keveréke rob-
ban be, a hanghullámok pedig egyre növekvő, koncent-
rikus körökben egy hatméteres kéményen át az ég felé 
törnek. Tulajdonképpen egy gigantikus tölcsér alakul 
ki, amelyben meleg levegő áramlik fölfelé. A felhőzet-
ben így előbb-utóbb magasabbra tolódik az úgynevezett 
nullapont, ahol a víz jéggé fagy. Mivel a keletkezett jég-
szemcsék 3000 helyett akár 6000 métert zuhannak, szinte 
biztosan elolvadnak, mire földet érnek. 

Húshagyó kedd az angolszászoknál Palacsinta Nap
Palacsinta Nap, nálunk húshagyókedd a nagyböjti idő-
szakot, hamvazószerdát megelőző nap. Az angolszász or-
szágokban, mint az Egyesült Királyság, Írország, Auszt-
rália és Kanada ezen a napon palacsintaevéssel hagyják 
maguk mögött a farsangi időszakot. Az ezt követő 40 
napos böjt alatt az angolszász felfogás szerint nemcsak a 
húsos, de a nehéz, hizlaló ételek fogyasztását is mellőzik, 
mint a vaj, és a tojás. A palacsinta pedig ezekből az ösz-
szetevőkből áll, ezért egy Palacsinta ünneppel búcsúznak 
a kedvelt és könnyen elkészíthető desszerttől. Az Egye-
sült Királyságban ezen a napon még palacsinta versenyt 
is tartanak, serpenyővel a kezükben futva kell dobálva 
többször megforgatni a palacsintát egészen a célig, egyes 
helyeken még jelmezbe is öltöznek a mutatványhoz. A 
leghíresebb palacsinta versenyt az Anglia közepén fekvő 
Olney városában rendezik, ahol állítólag már 1445 óta 
megtartják a mulatságos népszokást. 

Az első ember az Antarktiszon
Már évszázadokkal korábban sejtették a létezését, de csak 
1820-ban sikerült felfedezniük az Antarktiszt. Ekkor látta 
meg először a partokat Fabian Gottlieb von Bellingshausen 
a Vosztok nevű hajóról, de nem tette a lábát a kontinensre. 
Az első ember, aki az Antarktiszra lépett, John Davis kapi-
tány volt, 1821 február 7-én. 

A halfarkasok a pingvin fészkek fosztogatói
A halfarkas egy 41-46 centiméteres madár. Sokat kalózko-
dik. Ahelyett, hogy maga halászna, hagyja, hogy más mada-
rak gyűjtsék össze a táplálékot, s azután elveszi tőlük. A ten-
gerpartok közelében a fészkek kifosztására "szakosodott". A 
halfarkas kedvenc áldozatai a csérek, bár azok is mesterien 
repülnek. Az állandó támadások hatására a csér elengedi a 
halat, mire a halfarkas megfordul, és elkapja azt a levegő-
ben. E madár 18 évig is élhet. 

A japán körte: alma
A japán körte nem hasonlít az Európában honos körtére. 
Kerekded, sárgás, almára hasonlító formájú, persze húsa is 
és ízre is az európai körtéhez hasonló. 

Ezért bölcsesség fog....
A nyolcadik fog a legutolsó a sorban, ez a bölcsességfog. 
Azért kapta ezt a nevet, mert 18 és 25 éves kor között töri át 
a fogínyt, amikor a közhiedelem szerint, legtöbb tudás bir-
tokában van az ember. Az alsó 8-as fog, általában a legna-
gyobb méretű fog, ami az emberi szájüregben találhatóak. 
Az embernek, mint fajnak már egyre kevésbé van szüksége 
bölcsességfogra, egyre kevésbé kell ténylegesen rágnunk 
(nyers élelmiszereket), ezért nincs szükség az erős állka-
pocsra, és emiatt rövidül, visszafejlődik az állkapcsunk. Az, 
hogy kinek mikor fejlődik ki elsősorban az étkezéstől függ, 
akik több húst fogyasztanak nagyobb valószínűséggel és 
korábban fejlődik ki a bölcsességfoguk. A mai fiatalabb ge-
neráció többségénél, mivel jóval több puha és feldolgozott 
élelmiszert fogyasztanak a bölcsességfogak egyáltalán nem 
nőnek ki. 
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