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E L Ő S Z Ó 
Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és 
elnevezte Eben-Háézernek, mert ezt mondta: Mindeddig meg-
segített bennünket az ÚR! 
                                                                                                                         

/1Sám 7,12/

A Szentírás szavaival köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány nappal 
a 2017/2018-as tanév befejezése előtt. Jubileumi évben járunk, 
hiszen iskolánk a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolával együtt 
25 esztendővel ezelőtt vált reformátussá. Az iskolai év folyamán 
több jelentős rendezvényünkön elhangzott, hogy a jelenlegi a 25. 
református tanévünk. A visszatekintés részeként áprilisban a 
„Hálaadás hete” címmel hatnapos rendezvénysorozatot szervez-
tünk. Az alsó és felső tagozatos ünnepi reggeli áhítatok mellett 
angol, német, olasz és magyar nyelvű bibliaolvasásra, bibliai 
témájú bábelőadásra, a Pötyi és Pille című zenés mesejáték meg-
tekintésére, Biblia-kiállításra, a rajzpályázat eredményhirdetésére 
és az Őrálló Dicsőítő Zenekar fellépésére is sor került. 
Megemlékezésünk 2018. június 14-én a Református 
Nagytemplomban ünnepi istentisztelettel zárul. Megtiszteltetés 
számunkra, hogy dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület püspöke elfogadta meghívásunkat és igehirdetésre 
való felkérésünket.
A másnapi ballagással és tanévzáró ünnepéllyel véget is ér a tanév, 
amely minden szempontból rendkívül sikeresnek mondható, hiszen 
ismét rengeteg kiváló eredmény született. Közülük is kiemelkedik 
a diósgyőri Országos Magyar Versenyen elért két első helyezés, a 
Bolyai Természettudományi Csapatverseny országos döntőjében 
elért harmadik helyezés, az Aerobik Diákolimpia országos 
döntőjében szerzett három aranyérem, a Református Általános 
Iskolák Országos Angol Nyelvi Versenyének ragyogó mérlege: egy 
első és egy második helyezés, a Református Iskolák Országos 
Úszóbajnokságán a csapatok közti pontversenyben elért harmadik 
helyezés, valamint a XXIII. Alapműveleti Matematikaverseny 
országos döntőjében, a negyedik évfolyamosok mezőnyében elért 
első helyezés. 
Diákjaink nagy részével újra találkozunk a nyári szünetet követően, 
azonban 125 nyolcadik évfolyamos tanítványunktól el kell búcsúz-
nunk a következő napokban. Tanulmányaik folytatásához ezúton is 
sok sikert kívánok. Őszintén remélem, hogy ebben a tanévben is jó 
volt KisTk-s diáknak lenni, és tanítványaink örömmel jöttek nap 
mint nap az iskolába. Bízom abban, hogy nem lesz ez másképp a 
következő tanévben sem az időközben színesebbé és nyitottabbá 
váló iskolában. Köszönöm a szülők bizalmát, pedagógus kollégáim 
és a nevelő-oktató munkát segítő munkatársak egész éves fára-
dozását, valamint az eredményekről és programokról 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
igazgató
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„Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” (Pál levele a 
rómaiakhoz 8,14)
Lehet valamit lelkesen vagy lelketlenül végezni. Aki lelkes, öröm-
mel teszi a dolgát, aki lelketlen, unottan. A lelkes ember tettre 
kész, aki egy célért buzgón és nagy kedvvel dolgozik. A lelkes spor-
toló mindent belead. A lelketlen ember szívtelen és kegyetlen. A 
lelkes élettel teli, a lelketlenből hiányzik az élet. A lelkes más, mint 
a lelketlen. A lelkes embert a lélek vezeti. Viszi előre, irányt mutat 
és erőt ad. Vannak, akik számára fontos a lélek, és vannak, akik 
számára nem. 
Egy utazó beszámolójában ezt írja: Több napos megerőltető gya-
loglás után indiánjaim, akik a málhát cipelték, leültek az őserdő 
szélén, és semmi pénzért nem voltak hajlandók tovább menni. A 
béremelés és húskonzervek ígérete, a könyörgés és szemrehányás 
sem használt. Végül közölték velem különös magaviseletük okát. 
Azt állították, hogy a lelkük a nagy iramban lemaradt, nem tud-
ta a gyaloglás tempóját követni. Ezért ők most csendesen leülnek, 
és megvárják, amíg lemaradt lelkük utoléri őket. Mert nélküle 
nem mehetnek tovább. 
Az indiánok számára fontos volt a lélek. Talán jobban figyeltek és 
értettek lelkük ápolásához, mint mi. 
Pünkösd a Lélek ünnepe. A Szentlélek kitöltetésének és az egyház 
születésének ünnepe. Az első pünkösd ünnepén lelkes tanítványo-
kat látunk. Olyanokat, akiket a Szentlélek töltött be, és vezetett. 

Elérkeztünk a tanév utolsó lapszámához, ami azt jelenti: hama-
rosan beköszönt a jól megérdemelt nyári szünet. A „nagyasz-
szonyok” sorában most egy igazán sokoldalú hölgyet szeretnék 
bemutatni nektek, fogadjátok szeretettel!

Zsindelyné Tüdős Klára

1895-ben jómódú, refor-
mátus debreceni családba 
született. Nagyapját, a Re-
formátus Kollégium egyko-
ri igazgatóját “a vín bakát” 
Móricz Zsigmond a Légy jó 
mindhalálig című regényé-
ben örökítette meg. Klára 
különlegesen érdeklődő, 
sokoldalú lány, majd asz-
szony volt. A Dóczy elvég-
zése után tanult az Iparmű-
vészeti Egyetemen, majd 

külföldön is folytatott tanulmányokat. 
Hallottatok-e már a Pántlika Szalonról? Ezt a divatműhelyt 
Zsindelyné hozta létre. Visszanyúlt a magyar hímzésvilághoz. 
Ruhái nagyon felkapottak lettek az úri körökben: újra divatba 
jött a díszmagyar és a kismagyar öltözet. A 2. világháború előtt 
londoni, párizsi, milánói divatházak is figyelemmel kísérték a 
Zsindelyné által tervezett ruhákat.
Eközben az általa tervezett kosztümökben arattak nagy sikert 
Kodály Zoltán Háry Jánosának főszereplői. Az évek folyamán 
a színházi életbe belemélyedve darabokat ír, majd első magyar 

Ezért tudtak jó irányba menni, ezért tudtak másokat megszólíta-
ni és lelkesíteni, így született meg abból a 3000 lelkesült, Lélekkel 
betöltött emberből az első keresztyén gyülekezet, azoknak a kö-
zössége, akiket a Lélek vezetett.
Arra kérlek, hogy néha állj meg egy kicsit, és várd meg a lelkedet, 
ahogyan az indiánok tették. Figyelj önmagadra, és figyelj Istenre, 
hogy a nemrég elkezdődött pünkösdi ünnepkörben az Ő Lelké-
nek a vezetése lelkesítsen téged, és mutasson irányt számodra.

Szilágyi Tamás 

rendezőnőként rendkívüli sikereket ér el a művészeti életben. 
Filmet is rendez Fény és árnyék címmel.
De miért is fontos ő nekünk, a református egyháznak? Az 
Országos Református Nőszövetség egyik alapító tagja volt, az 
egyesület elnökeként járta az országot. A háború nehézségei 
közepette megnyitotta otthonát a nélkülözők, az üldözöttek 
előtt. Az budapesti Istenhegyi úton levő villa falán ma emlék-
tábla őrzi Klára néni és férje emlékét.
A háború után, a kommunista hatalomátvételkor szinte min-
denüktől megfosztották a Zsindely házaspárt. Balatonlellére 
telepítették ki őket, házmesterként éltek hosszú éveken ke-
resztül. Lakásuk adott lehetőséget  női, és lelkész konferenciák 
megtartására, a sokszor illegálisnak számító lelki összejövetelek 
lebonyolítására. Zsindelyné erről így írt visszaemlékezéseiben: 
„Ezt a tóparti missziós otthont nem mi szerveztük meg, és nem 
is mi tartottuk fenn, hanem szuverén jótetszéséből maga az 
Úristen. Agyonfáradt, lecsúszott, talajt vesztett emberek jöttek 
hozzánk sütkérezni, s reggelenként a mennyei kenyérből, isten 
Igéjéből falatozni. Igazzá vált az Ige, hogy: ‘Ismeretlenek, mégis 
ismerősök’. Oázis volt a ház sok testileg-lelkileg elfáradt, elkín-
zott ember számára.”

Életéről két könyvet is írt, Isten markában és  Csizma az asz-
talon címmel. 1980-ban hunyt el.

Ha sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, akkor keressétek 
meg a Klára néni által írt könyveket, és olvassátok el! Kellemes 
nyári szünetet és élményekben gazdag időtöltést kívánok nek-
tek! Szeretettel:

Kurgyisné Nagy Mária Zsuzsanna

A Lélek ünnepe

Kedves Gyerekek!

Torró Laura 7b rajza



4

A ballagó nyolcadikosok

8. a Osztályfőnök: Molnár Tibor

Balogh Zoltán, Bara Péter, Bora Fruzsina Hajnalka, Hege-
düs Hanna, Herceg Tamás Ákos, Horváth Dávid, Jancsó 
Vivien Mária, Lipóczi Levente, Mátravölgyi Attila, Morvai 
Máté, Petró Panna Klaudia, Pótor Zsófi, Sándor Henrietta 
Heléna, Szabó Gergely, Szántó Rómeó, Szénási Ervin Le-
vente, Szőllősi Bertalan Bence, Várbíró Nándor

8.c Osztályfőnök: Dr. Veress Jánosné

Balogh Dorottya Ágnes, Baráth Evelin, Békési Dániel 
Zsolt, Cseke Anna, Cserta Dóra, Demeter Zsuzsa, Donka 
Réka, Dorogi Máté Gáspár, Fekete Petra, Héty Emese, Héty 
Hajnalka, Jakab Mercédesz Viktória, Jánosy Márton, Kiss 
Gréta Borbála, Kiss Marcell, Komáromi Balázs, Lovas Ár-
pád Botond, Mészáros Tamás, Molnár Imre, Nótáros Lajos 
Bence, Pacsura Petra Nikoletta, Posta Máté, Szabó Zita, 
Szabó Zsuzsanna, Tar Dorina, Varga Lilla Judit, Vincze Re-
beka, Zsupos Tamás

8.z Osztályfőnök: Szécsi Péter

Boruzs Nóra, Gaál Liliána, Gáspár Gabriella Léna, Gerő 
Anna Lili, Gyönyörű Dorka Virág, Harcsa Regina, Hegedüs 
Lara, Kálmán Anna Mónika, Katona Sándor, Kocsis Nóra, 
Komódi Lili, Kovács Kincső, Kuti Kitti, Magos Boglárka, 
Medvés Kristóf, Nagy Balázs, Nagy Panna Eszter, Oláh 
Johanna, Pallás Imre, Pluhár Anna, Pluhár Enikő, Sándor 
Zsófia, Szabó Máté, Szalontai Ferenc, Szegedi Rebeka, 
Szikra Dávid Richárd, Venter Flóra Zita

8.b Osztályfőnök: Sarkadi Ferenc

Baranyi Koppány Endre, Barna Zsófia, Berkes Zsófia, 
Dánielfy Dorottya Luca, Dankó Kincső Andrea, Erdey Vik-
tória Vanda, Gém Hanna Fruzsina, Goda Kamilla, Hadnagy 
Attila, Horvát Alexandra, Jung Seo Eun (Eszter), Kecske-
méti Csenge, Kerezsi Panna, Kiss Virág Eszter, Major Le-
vente Imre, Mászlai Gergő, Milánik Tamás, Molnár Dóra, 
Molnár-Szerelem Bálint, Nagy Domonkos, Oláh Alek-
szandr Márk, Oláh Máté Milán, Ónadi Zsófia, Parti Bianka, 
Rácz Marcell Sándor, Sárkány Levente Gergő, Szabó Vik-
tória Mária, Szilágyi Ádám, Varga Marcell, Veres Hunor, 
Vitéz Anna Veronika

8.d Osztályfőnök: Szakál László

Boruzs Fanni, Csarnai Dorina, Csiki Evelin, Csontos Do-
rina, Erdős Petra, Gulyás Péter János, Juhos Beatrix Nóra, 
Katona Réka, Kékesi Olivér, Kincses Máté, Kovács Patrik 
Márkó, Mikle Dávid, Moldvai András, Nagy Gergő, Orbán 
Alex, Pallás Tamás Koppány, Rizán Zsombor, Szalontai 
Andrea, Tóth Milán, Vári-Nagy Lajos,Viszlai Patrik Gábor
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Szabó Magda Verseny 
DRK Dóczy Gimnáziuma 2018. március 20.      
1. helyezés Huri Andrea, Ócsai Réka, Nagy 
Benedek 7.c  Felkészítő: Erdei Zoltánné
2. helyezés Vincze Rebeka, Demeter Zsu-
zsa, Kiss Gréta 8.c 

Kenguru Matematika Verseny - megyei 
2018. március 20.      
3. helyezés: Nagy Károly Péter 6.b

5. helyezés Fekete Fruzsina 3.c  

8. helyezés Csukás Dalma 3.b

10. helyezés Holló Barnabás 2.c 

Országos Nyelvész Verseny - megyei forduló 
2018. március 23.      
6. helyezés Csontos Márton 2.c  
2. helyezés Csuth Boldizsár 3.d  
8. helyezés Zudor Sarolta 3.c  
2. helyezés - döntőbe jutott Gyuricsku 
Márton 4.b  
7. helyezés Szilágyi Dorka 5.b  
1. helyezés Menyhárt Ágnes 7.c  

Hevesy György Kárpát-medencei Kémia 
Verseny  megyei forduló
2018. március 23.      
2. helyezés Kocsis Nóra 8.z 

Tollaslabda Diákolimpia Országos Döntő 
-  Kiskunfélegyháza 
2018. március 23-25.      
I. korcsoport - fiú 'B' kategória   
12. helyezés Béri Bernát 2.c 
16. helyezés Ötvös-Tóth Zétény 3.a 

II. korcsoport - fiú 'A'kategória   
5. helyezés Gulyás Attila  
8. helyezés Papp Máté 3.d 
9. helyezés Sándor Csanád 4.a 

II. korcsoport - fiú 'B' kategória   
17. helyezés Vizer György 

II. korcsoport - lány 'B' kategória   
16. helyezés Magura Sára 4.z 

III. korcsoport - fiú 'B' kategóra   
5. helyezés Mátyus Marcell 6.b 

III. korcsoport - lány 'A' kategóra   
10. helyezés Kiss Vivien 
12. helyezés Dobos Dóra 5.d 
13. helyezés Papp Melitta 5.d 

Megyei Angol Nyelvi Akadályverseny 
2018. március 27.      
5-6. évfolyam   
1. helyezés Hodosi Anna 6.b, Pál Dorottya 
Réka 6.c, Péter Lili 5.d  

7-8. évfolyam   
2. helyezés Kerezsi Panna 8.b, Kiss Virág 
Eszter 8.b, Oláh Martin 7.c  

XXI. Országos Bibliaismereti Verseny - 
Kecskemét, 2018. április 6.      
3. helyezés Csorba Bulcsú Levente 4.c, Je-

nei Zsófia Jázmin 4.a, Magi Zsolt 4.a, Pén-
tek Éva Angelika 4.a, Sándor Csanád Emil 
4.a 

Reformtáus Iskolák Országos Úszóbaj-
noksága - Mezőtúr 
2018. április 6-7.      
I. korcsoport - 25 m gyorsúszás   2. helyezés 
Kovács Kitti 2.z 
I. korcsoport - 25 m hátúszás   2. helyezés 
Araczki-Szabó Olivér 2.a 
I. korcsoport - 25 m hátúszás, pillangó   3. 
helyezés Kovács Kitti 2.z 
I. korcsoport - 25 m pillangó   3. helyezés 
Araczki-Szabó Olivér 2.a 
I. korcsoport - 25 m gyorsúszás   4. helyezés 
Araczki-Szabó Olivér 2.a 
I. korcsoport - 25 m mellúszás   5. helyezés 
Kovács Kitti 2.z 
I. korcsoport - 25 m pillangó   5. helyezés 
Bálint Benedek 1.d 
I. korcsoport - 25 m mellúszás, hátúszás   6. 
helyezés Bálint Benedek 1.d 
II. korcsoport - 4x25 m fiú vegyes váltó   3. 
helyezés Araczki-Szabó Olivér 2.a, Bálint 
Benedek 1.d, Karsai Tamás 4.d, Tajti Ba-
lázs 4.d 
II. korcsoport - pillangó   5. helyezés Mo-
solygó Ábel 3.c 
II. korcsoport - 4x50 m fiú gyorsváltó   5. he-
lyezés Araczki-Szabó Olivér 2.a, Karsai Ta-
más 4.d, Leskó István 3.a, Tajta Balázs 4.d 
II. korcsoport - 4x50 m lány gyorsváltó   5. 
helyezés Kovács Kitti 2.z, Laboda Ágnes 
4.d, Pók Petra 4.d, Virág Ágnes 4.b 
II. korcsoport - 4x50 m lány vegyes váltó   5. 
helyezés Kovács Kitti 2.z, Laboda Ágnes 
4.d, Pók Petra 4.d, Virág Ágnes 4.b 
III. korcsoport - 4x50 m fiú gyorsváltó   2. 
helyezés Dobos László 3.d, Fekete Balázs 
5.c, Megyeri-Kardos Márkó 6.a, Mosolygó 
Ábel 3.c 
III. korcsoport - 4x50 m fiú vegyes váltó   4. 
helyezés Fekete Balázs 5.c, Megyeri-Kar-
dos Márkó 6.a, Mosolygó Ábel 3.c, Leskó 
István 3.a 
III. korcsoport - 50 m pillangó   6. helyezés 
Fekete Balázs 5.c 
IV. korcsoport - 50 m pillangó   2. helyezés 
Kiss Gréta 8.c 
IV. korcsoport - 4x50 m lány vegyes váltó   2. 
helyezés Balogh Lea 6.z, Baráth Evelin 8.c, 
Cseke Anna 8.c, Kiss Gréta 8.c 
IV. korcsoport - 4x50 m lány gyorsváltó   3. 
helyezés Balogh Lea 6.z, Baráth Evelin 8.c, 
Cseke Anna 8.c, Kiss Gréta 8.c 
IV. korcsoport - 50 m hátúszás   3. helyezés 
Kiss Gréta  8.c 
IV. korcsoport - 50 m pillangó   3. helyezés 
Baráth Evelin 8.c 
IV. korcsoport - 50 m pillangó   4. helyezés 
Cseke Anna 8.c 
IV. korcsoport - 50 m gyorsúszás   5. helye-
zés Kiss Gréta 8.c 
IV. korcsoport - 50 m hátúszás   5. helyezés 
Baráth Evelin 8.c 
IV. korcsoport - 50 m hátúszás   6. helyezés 
Cseke Anna 8.c 
Összesített egyéni pontverseny I-II. korcso-
port fiú   7. helyezés Araczki-Szabó Olivér 
2.a 
Összesített egyéni pontverseny I-II. korcso-
port lány   6. helyezés Kovács Kitti 2.z 
Összesített egyéni pontverseny III-IV. kor-

csoport lány   6. helyezés Kiss Gréta 8.c 

Iskolák közötti pontverseny   
 3. helyezés Kölcsey Ferenc Református 
Gyakorló Általános Iskola 

Országos Magyar Kupa 1. forduló 
2018. április 7.      
Aerobic szakág - formáció   1. helyezés 
Koncz Szilvia 3.d 
 
XVI. Debreceni Költészeti Fesztivál - "Ver-
set mondok" - szavalóverseny 
2018. április 9.      
Megyei Versíró verseny   
2. helyezés Sipos Anna 6.z 

Alapműveleti matematika verseny – me-
gyei döntő
2018. április 11.

4. osztály
1. helyezett – bejutott az országos döntőbe
Gyuricsku Márton 4.b

Labdarúgás Diákolimpia Városi Döntő 
2018. április 11-12.      
II. korcsoport fiú   3. helyezés Bardi Bojta 
Balázs 3.a, Kiss Bercel 3.c, Kiss Domonkos 
Mátyás 2.z, Lipóczi Benedek 4.d, Mosoly-
gó Ábel 3.c, Patai Ádám 3.c, Patai Dávid 
5.a, Sólyom Imre 5.d, Tar Kristóf 3.z 

Kinizsi Városi Nápdaléneklő Verseny 
2018. április 12.      
3. helyezés Horváth Rozália 2.c 

XI. Varázsolvas Megyei Szépolvasó Verseny 
- Mikepércsi Hunyadi J. Ált. Isk. 
2018. április 13.      
2. évfolyam   1. helyezés Pótor Áron Márk

2. helyezés Boros Gábor 2.z 

3. évfolyam   1. helyezés Bogdán Csenge 3.c 

6. helyezés Hidvégi-Rácz Luca 3.a 

4. évfolyam   1. helyezés Küzmös Molli 4.z 

2. helyezés Rábai Sándor Ákos 4.z 

Kaán Károly Országos Természet- és Kör-
nyezetvédelmi Verseny - megyei forduló 
2018. április 13.      
5. évfolyam   3. helyezés Fedor Lili Zsu-
zsanna 5.b 
5. helyezés Bene Dóra 5.z 
7. helyezés Cseh Flóra 5.z 
6. évfolyam   6. helyezés Jenei Dániel Csaba 
6.b 
13. helyezés Sipos Anna Csenge 6.z 

Tudásbajnokság Levelezős Verseny - me-
gyei döntő 
2018. április 13.      
Természetismeret   
1. helyezés - bejutott az országos döntőbe 
Fedor Lili Zsuzsanna 5.b  
1. helyezés - bejutott az országos döntőbe 
Tolnai Gergő 6.c  

Matematika   
1. helyezés - bejutott az országos döntőbe 

Eredményeink
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Gyuricsku Márton 4.b  
1. helyezés - bejutott az országos döntőbe 
Szücs Ábel 2.z  
19. helyezés Suszter Emma 3.b  

Történelem   
1. helyezés - bejutott az országos döntőbe 
Tolnai Gergő 6.c  

Anyanyelv   
2. helyezés Csuth Boldizsár 3.d  
2. helyezés Szilágyi Dorka 5.b  
8. helyezés Csukás Dalma 3.b  

Irodalom, szövegértés   
1. helyezés - bejutott az országos döntőbe 
Pásztori László 3.c  
3. helyezés Csuth Boldizsár 3.d  

Környezetismeret   
3. helyezés Gyuricsku Márton 4.b  
3. helyezés Szilágyi Bálint 3.b  
10. helyezés Csukás Dalma 3.b  

Bíber Pál Regionális Rangsorverseny - Szol-
nok 
2018. április 14.      
Judo   2. helyezés Rejtő Balázs 3.a  

Logo Országos Számítástechnikai Tanul-
mányi Verseny 
2018. április 14.      
22. helyezés Dánér Attila 6.a 

XIII. Országos Magyar Verseny - Miskolc-
Diósgyőr 
2018. április 20.      
Szövegértés, nyelvtan, helyesírás kategória   
1. helyezés Kovács Eszter 7.z 

4. helyezés Balogh Hanna 3.a 

Vers kategória   1. helyezés Demeter Júlia 
6.c 

6. helyezés Nagy Csenge 3.a 

Hatvani Komplex Tanulmányi Verseny 
2018. április 24.      
Alsós komplex verseny   3. helyezés Fekete 
Fruzsina 3.c, Dorogi Mira 4.d, Csaplovics 
Levente 4.d 

XIX. Országos Bibliai Történetmondó Ver-
seny – döntő
2018. április 27.      
5. helyezés Grubisics Hunor 1.c  
6. helyezés Szántai Sándor 2.z  
5. helyezés Magó Balázs 6.c  
4. helyezés Horvát Alexandra 8.b  

London Bridge Országos Angol Nyelvi Le-
velezőverseny 
2018. április 27.      
4. helyezés Pataky Panna 6.b 

Fitness Európa Bajnokság (Csehország) 
2018. április 28.      
1. helyezés Vida Viktória 4.a   

Aerobic Diákolimpia - Szarvas 
2018. április 28.      
Basic lány egyéni   
1. helyezés Csarnai Dorina 8.d  

Basic Trió   1. helyezés Erdős Petra 8.d, 
Csarnai Dorina 8.d, Ónadi Zsófia 8.b  
Basic páros   1. helyezés Erdős Petra 8.d, 
Ónadi Zsófia 8.b  

Sportaerobic egyéni   3. helyezés Papp Ajsa 
Viktória 6.z  

Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő 
2018. április      
I. korcsoport - fiú összetett csapat   1. helye-
zés Ötvös-Tóth Zétény 3.a, Tacsi Zalán 3.a, 
Gulyás László 2.c, Vincze-Gál Milán 2.c, 
Csabai Tamás 2.c, Dalmi-Dienes Kende 
1.a, Berényi Simon 2.c 
I. korcsoport - fiú összetett egyéni   1. helye-
zés Ötvös-Tóth Zétény 3.a 
I. korcsoport - leány összetett csapat   5. he-
lyezés Berkes Eszter 2.b, Nyitrai Lili 3.d, 
Sztojka Anna 2.b, Török Dorka 2.b, Jakab 
Enikő 2.d, György Flóra 2.b, Nagy Emma 
1.c 
II. korcsoport - fiú összetett csapat    6. he-
lyezés Csernyánszky Balázs 4.d, Borbély 
Dénes 4.d, Gulyás Attila 3.a, Martinovics 
Péter 4.b, György József 4.c, Nagy Enzó 4.c 
II. korcsoport - lány összetett csapat    1. 
helyezés - országos döntőbe jutottak Ács 
Dóra 4.b, Ácsa Alíz 4.b, Darai Laura 5.d, 
Harcsa Liliána 4.z, Berkes Dorottya 4.b, 
Sztojka Eszter 4.b 
II. korcsoport - leány összetett egyéni   1. he-
lyezés Ács Dóra 4.b 
III. korcsoport - fiú magasugrás   1. helyezés 
- országos döntőbe jutott Csorba Csanád 
7.c 
III. korcsoport - leány 60m-es síkfutás   2. 
helyezés Hodosi Anna 6.b 
III. korcsoport - fiú 600m-es síkfutás   6. he-
lyezés Teremy Ferenc 5.z 
IV. korcsoport - leány 100m-es síkfutás   4. 
helyezés Pasztercsák Lili 7.z 
IV. korcsoport - leány kislabdahajítás   3. he-
lyezés Berkes Zsófia 8.b 
IV. korcsoport - leány 300m-es síkfutás   1. 
helyezés Donka Réka 8.c 
3. helyezés Fekete Petra 8.c 
IV. korcsoport - leány 4x100m-es váltó   1. 
helyezés - országos döntőbe jutottak Ber-
kes Zsófia 8.b, Fekete Petra 8.c, Pasztercsák 
Lili 7.z, Donka Réka 8.c 
IV. korcsoport - fiú 300m-es síkfutás   2. he-
lyezés Benke Berzsián 7.z 
IV. korcsoport - fiú 1500m-es síkfutás   3. he-
lyezés Oláh Máté 8.b 

Kosárlabda Diákolimpia területi döntő
2018. május 8-9.      
III. korcsoport - lány   1. helyezés - bejutot-
tak az országos döntőbe 
Fárbás Eliza 6.c, Fárbás Emma 4.a, Futó 
Sára 6.z, Hawrlant Boglárka Eszter 6.z, 
Hegedüs Dóra 7.d, Makay Anna 6.b, 
Miklósvölgyi Boglárka 5.c, Nagy Manna 
Kamilla 5.c, Papp Lilla 6.z, Sarkadi Milla 

6.b, Szabados Dorottya 5.d, Visky Boglár 
5.c 

III. korcsoport - fiú   1. helyezés - bejutottak 
az országos döntőbe   
Bulik Csanád, Csécsei Gergő, Csirkés 
Máté, Fazakas Bálint, Fekete Balázs, Illés 
Gergő, Jankó Csaba, Kincses Milán, Mátys 
Marcell, Papp Zalán, Tőkés Bálint, Varga 
Boldizsár, Vitányi Dominik Felkészítő: 
Sarkadi Ferenc

Országos Magyar Kupa 2. forduló 
2018. május 12.      
Aerobic szakág - formáció   1. helyezés 
Koncz Szilvia 3.d  

Bendegúz XIX. nyelvÉSZ Tanulmányi Ver-
seny - országos döntő 
2018. május 12.      
1. helyezés Menyhárt Ágnes 7.c 

Alapműveleti matematika verseny – orszá-
gos döntő
2018. május 12.
1. hely – Gyuricsku Márton 4.b

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-
Földtan Verseny - megyei forduló 
2018. április 14.     
1. helyezés - országos döntőbe jutott Békési 
Dániel 8.c 

MatekGuru csapatverseny 
2018. május 14-15.      
3. helyezés Tudósok - Csukás Dalma 3.b, 
Mosolygó Ábel 3.c, Szentpéteri Eszter 3.a, 
Szilágyi Bálint 3.b 

Kinder+Sport Országos Középdöntő 
2018. május       
1. helyezés - országos döntőbe jutott Vil-
lám TK csapat - Borbély Dávid 2.b, Lehner 
Csongor 2.z, Berkes Eszter 2.b, Pacsura 
Jázmin 2.a, Dobos László 3.d, Kiss Bercel 
3.c, Csukás Dalma 3.b, Szőke Hanna 3.c, 
Csernyánszki Balázs 4.d, Kocsis Tamás 
4.d, Papp Sára 4.a, Kollár Nóra 4.c, Szűcs 
Nándor 3.d, Szatmári Nóra 2.z 

„Táncrapszódiák” Országos Rajzpályázat  
2018. május       
3. helyezés Kertész Benjámin 3.c 
3. helyezés Pásztori László 3.c 

Kosárlabda Diákolimpia Országos Döntő
2018. június 1-3.

III. korcsoport - lányok: 2. helyezés
III. korcsoport - fiúk: 3. helyezés

Kinder+Sport Országos Döntő
2018. június 2.

1. helyezés: Kölcsy Ferenc Református
                   Gyakorló Általános Iskola

Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-
Földtan Verseny Országos Döntő
2018. május 11-13.
16. helyezés: Békési Dániel 8.c

Gratulálunk!



7

Iskolánknak nagyon jó, közel másfél évtizedes kapcsolata 
van a Kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzővel. Március 
közepén tett látogatást náluk iskolánkból húsz diák négy 
tanárunk kíséretében. A következő beszélgetést három, az 
utazáson részt vett diákkal készítették az iskolarádió ripor-
terei, Cserta Dóra és Berkes Petra.

- Néhány 6.b osztályos gyereket kérdezünk, akik az idei 
március 15-ét Kézdivásárhelyen töltötték. Mikor indulta-
tok Erdélybe?
- Március 12-én indultunk el. Reggeli hét órakor. Ekkor 
még egy tizenkét órás út várt ránk.
- Kik voltak a kísérő tanáraitok?
- Jött velünk Timi néni, Ági néni, Szilárd bácsi és Mónika 
néni.
- Mennyi időt töltöttetek el ott?
- Öt napot, de ebből kettő szinte utazással telt el.
- Volt részetek valamilyen különleges programban?
- Rengeteg programunk volt. Például elmentünk a Gyil-
kos-tóhoz és a Békás-szoroshoz, de a családokkal korcso-
lyázni és kirándulni is mentünk.
- Sokat kirándultunk és esténként a családokkal minden-
kinek saját programja volt.
- Hogy fogadtak titeket az elszállásoló családok?
- Nagyon kedvesek voltak és mindent megtettek, amit sze-
rettünk volna.
- Nagyon vendégszeretőek voltak, és ha kellett valami se-
gítettek nekünk.
- Ők mikor fognak ide utazni?
- Ha jól tudjuk szeptemberben. Pontos dátumot még nem 
tudunk.
- Milyen ott a március 15-ei ünnepség?
- Hatalmas élmény volt. Egy életre szóló esemény. Felvo-
nultunk a városban és ott lovaskocsikkal és huszárokkal 
találkozhattunk.
-  Ajánlanátok ezt a programot másoknak is, vegyenek 
részt ebben?
- Mindenképpen.
- Ide egyszer mindenkinek el kell mennie.

A riport elhangzott az iskolarádió 2018. április 5-i adásá-
ban. A riporter Cserta Dóra és Fekete Petra (8.c) volt.

Kézdivásárhelyen jártunk
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Tánciskoláztak a nyolcadikosok

Tollaslabda magasfokon
A 7.b osztályos Tóth Kristóf egy 
iskolánkban is nagyon népszerű 
sportágban ér el nagyszerű ered-
ményeket. A következő beszélge-
tést az iskolarádió riporterei ké-
szítették vele.

- Hallottuk, hogy egy sportban 
nagyon sikeres vagy. Melyik ez?
- A tollaslabdáról van szó.
- Hány éve űzöd ezt a sportot?

- Kilenc éve tollaslabdázok már.
- Miért ezt választottad?
- Az elejétől kezdve nagyon dicsért a nagymamám, hogy 
milyen ügyes vagyok benne. Végül ezt választotta.
- Mikor volt az első olyan versenyed, amin helyezést értél 
el?
- 2011-ben egy Hajdú-Gabona Kupán értem el harmadik 
helyezést.
- Mi volt a legnagyobb eredmény, amit eddig elértél? Hol 
volt ez a verseny?

Február 28-án kezdődött a nyolcadik osztályosok táncis-
kolája, május 7-én pedig a bemutatót is megnézhették az 
érdeklődők. Az alábbi beszélgetést még a próbák alatt ké-
szítették az iskolarádió riporterei a nyolcadik a osztályo-
sokkal.
- Mikor kezdődött a tánciskola?
- Február 28-án.
- Ki a tánctanárotok?
- Kacsora Tamás táncpedagógus a tánctanárunk.
- Milyen fajta táncokat tanultok?
- Rumbát, szambát, keringőt. összesen tíz különböző tán-
cot tanulunk meg.
- Milyen hangulatban telnek a táncórák?
- Mindig jól szoktuk érezni magunkat. Néha velünk szo-
kott nevetni a tanárunk is és mi is vele.
- Hány táncóra van egy héten?
- Két óránk van minden héten. Hétfőn és pénteken dél-
után.
- Várjátok a táncórákat?
- Igen, nagyon, mert mindig jól érezzük rajta magunkat.
- Hol lesz a táncvizsga?
- A Lovardában, május 7-én.
- Milyen ruhában fogtok táncolni?
- Minden osztály másfajta ruhában lesz, ahogy megbeszél-
ték az osztályfőnökükkel. 

- Kijutottam az U 15-ös Európa Bajnokságra és ott a leg-
jobb nyolc között szerepeltem. Ez a verseny Kazanyban 
volt. Oroszországban.
- Kíván bármilyen különleges felkészülést egy ilyen ver-
seny?
- Reggeli edzéseket kíván és szorgalmas felkészülést.
-  Hetente hány edzésed van?
- Hetente nyolc edzésem van, ha fontos versenyről van szó 
és öt edzésem van egyébként.
- Ki az edződ?
- Borbély Sándor és Mátyus Tibor.
- Van valamilyen álmod, célod ezzel a sporttal kapcsolat-
ban, amit el szeretnél érni?
- Az, hogy egyszer Európa Bajnok legyek és nagy verse-
nyeken játszhassak.
- Esetleg szeretnél ezzel foglakozni a jövőben?
- Versenyzőként igen, de edzőként nem nagyon.
- Sok sikert kívánunk az álmod teljesítéséhez!

A riport elhangzott az iskolarádió 2018. április 19-i adá-
sában. A riporter Cserta Dóra és Fekete Petra (6.c) volt.

- Ajánlanátok a hetedikeseknek jövőre, hogy vegyenek 
részt ezeken a táncórákon és miért?
- Mindenképpen. Azért mert nagyon jól éreztük magun-
kat és közelebbről is megismerhetik majd az évfolyamtár-
saikat.
- Mi a kedvenc táncotok?
- Nekem a tangó, mert olyankor nagyon-nagyon gyorsan 
megyünk és tetszik az egész tánc.
- Nekem az angol keringő tetszik a legjobban, mert szerin-
tem az a legszebb tánc.
- Nekem a diszkó tánc és a swing, mert nagyon jó hangu-
latúak.
- Meddig tart egy táncpróba?
- Körülbelül másfél óra szokott lenni.
- Kellett párt választanotok magatoknak?
- Nem. Ez úgy van, hogy néha a fiú választ lányt és a lány 
pedig fiút.
- Milyen gyorsan tanuljátok meg a táncokat?
- Van olyan is, amikor egy órán megtanulunk három-négy 
féle táncot is, és a következő órákon azokat gyakoroljuk az 
újak mellett.
- A vizsgára bárki elmehet?
- Igen, bárkit elhívhatunk. barátot, családtagot.
- Nagyon sok sikert kívánunk a táncvizsgátokhoz.

A riport elhangzott az iskolarádió 2018. március 8-i adásá-
ban. A riporter Pótor Zsófia (8.a) volt.
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Egy különleges sport különleges sportolója

Családi kör (Arany János versének parafrázisa)

- Most Végh Lili 
Luca 5.d osztályos 
tanulóval beszél-
getünk egy külön-
leges sportról a 
teremíjászatról. Mi 
az a teremíjászat?
- Ez egy sport, 
amit teremben csi-
nálhatunk. Íjjal lö-
vünk. Többféle íj 
van. Én csigásíjjal 
lövök. Nagyon sze-
retem.
- Mióta űzöd ezt a 
sportot? Hetente 

hány edzésed van és hol?
- Otthon szoktam edzeni, az apukámmal. 
- Egy-egy edzés milyen hosszú?
- Körülbelül egy órát szoktunk lőni hetente ötször.
- Mikor kezdtél el versenyezni?
- Egy és fél éve. Apukám mondta, hogy kezdjem el, mert 
szerinte jó.

- Milyen volt az első versenyed, Emlékszel még rá?
- Igen. Ott igazából az én kategóriámban csak én indultam, 
de jól ment a lövés.
- Mesélj az Európa bajnokságról! Hol volt és hány ponttal 
nyertél?
- Budapesten volt a horgász-vadász kiállításon. Úgy men-
tünk oda, hogy nem is ismertük az ellenfeleket. Azt gon-
doltuk, hogy mindegy mi lesz, mert az élményért me-
gyünk. Huszonöt ponttal nyertem. Összesen ötszázkilenc 
versenyző volt, több kategóriában. 
- Milyen érzés volt amikor nyertél?
- Nagyon boldog voltam. Kaptam egy érmet 
- Ki az edződ? Mesélj róla!
- Apukám edz engem. Végh Krisztián. Ő olimpiai íjjal 
kezdett el lőni, de aztán átállt a csigás íjra, és elvégzett egy 
edzői tanfolyamot. 
- Gratulálunk az eddigi eredményeidhez és további sok si-
ket kívánunk!

A riport elhangzott az iskolarádió 2018. április 21-i adásá-
ban. A riporter Bene Dóri (5.z) és Gáspár Adél (4.c) volt.

Ülünk a teraszon, csak a hold világít.
Szúnyogok rajzanak – de ez mit se számít.
Tujafák alatt egy kutya heverészik,
nem a mi kutyánk az – hozzánk jár át mégis.
Reggelente nekünk kell kidobni piszkát, 
mit előző este az avarba piszkált.
Palacsintát sütne anya, de a tészta
nem áll össze mindig, legfeljebb csak néha.

Vacsora tájában valaki becsenget.
Ejnye! Nem ismeri ő a házirendet?!
Szomszédunk az, Csilla – ijedt arccal ránk néz,
a vállából lóg le mindkét remegő kéz.
„– Tudnátok egy rútert kölcsönadni nekem? 
Délután bedöglött az új internetem.
Mosolygós szelfimet osztani sem tudom…
Mintha nem is élnék, hogy nincsen fészbukom!
Nincs háló, hát nincsen hal – elhagytak az álmok.
Mint egy falat kenyér, kellenek a lájkok!”
Rútert kölcsönadni bár nem tudtunk neki,
azért sejtettük, hogy a sarkon van Meki.
És ahol Mc donald’s, ott van a free-wifi…
A szomszéd köszönte… – ez igazi sci-fi.

Vacsi után anya (szól): „–Menjetek fürödni!
Ne hagyd az álmot a szemedből kiszökni!”
Fél óra is eltelt, én meg csak olvasok…
Ilyenkor azt hiszem, láthatatlan vagyok.
Rám dörren a kérdés: „– Hát te még nem alszol?!”
Bezzeg a nővérem titkon csokit majszol –
Most éppen szerelmes, éjfélig is csetel…
S kint az éji bogár a fallal felesel.

Apa mit csinálhat? Dolgozatot javít? 
Ő ugyanis, nagyobb gyerekeket tanít.
Katika, a szomszéd, éppen most zuhanyzik.
Ha sír, vagy énekel, minden ide hangzik.
Ricsi, a papagáj, igen későn fekvő: 
pont ezért kerül rá egy műanyag teknő.

Leteszem a könyvet, elég volt ez mára, 
szememet lecsukja, az álom világa.
Az előző héten, egy videót néztem:
„Hogy tervezd az álmod?” – Most én is ezt kérdem.
Üres már a terasz, csak a hold világít,
kíséri a vándort egészen hazáig.

Vitéz Kata  5.c

Musta Rebeka 7c rajza
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Berkes Eszter 2b rajza

Tiszta szívvel búcsúzik a 8.b

Füstjelzés

Mindennapok
Nincsen egyes, se kettes,
Nincs se hármas, se négyes
csak ötös és kitűnő.
Hisz ez az osztály így menő.

nyolc éve már itt vagyunk, 
mindig jól telt a napunk,
mert mi tékások vagyunk.
Ám most bezárult kapunk.

Most véget ér e világ, 
de vár ránk sok új barát.
Tiszta szívvel ballagunk, 
hisz itt marad a lábnyomunk.

Hálásak is lehetünk.
Hisz tanáraink jók velünk.
Köszönettel tartozunk,
e szavakkal búcsúzunk.

Gém Hanna, Berkes Zsófia 8.b

Az ipartelepen cseperedett fel. 
Tréfásan azt mondták róla: talán nem is a 
gólya hozta, hanem egy kósza varjú 
ejtette ki a csőréből. 
A főmérnököt kivéve mindenki szerette. 
A szürke gyárcsarnokok szürke munká-
sainak szürke hétköznapjaiba fényt 
hozott már maga a tény, hogy itt vert 
gyökeret.  
Különösen Béla bácsi, a portás kvater-
kázott vele szívesen ebédidőben. 
Tisztában volt azzal, hogy amit neki 
bizalmasan megsúg, az kettejük között 
marad, ha beleőszülnek is.
Az öreg szájában egyfolytában füstölt a 
cigaretta, borvirágos orrát peckesen fent 
hordta.
Mégiscsak ő volt a főportás főmunkatárs 
az üzemben.
A fontos tisztségéből eredően mindent 
tudott. 
Azt is, hogy a gyár nem sokat áldozott a környezetvé-
delemre. 
A kéményekből ugyanúgy hiányzott a füstszűrő, mint 
Béla bácsi szivarkájából.
Amíg Béla bá’ - a felesége legnagyobb bánatára - a saját 
egészségét tette tönkre az állandó pöfékeléssel, a gyár 
vezetése emberek százainak az életét veszélyeztette a 
felelőtlenségével. 
Ezt az ólomsúlyú és ólomszagú titkot tette rá az öreg.
Ő meg azon morfondírozott, hogyan figyelmeztethetné a 

robotoló munkásokat a láthatatlan veszélyre.
Szippantott a nehéz, fojtó levegőből. 

Már tudta mit kell tennie: ettől 
a naptól kezdve minden reggel 
mélyen letüdőzte a bűzös 
szmogot. 
Béla bácsi először csak egy 
levelet kapott tőle. 
Megsárgultat.
Aztán egyre többet. 
Az addig egyenes törzse 
meghajolt, a karjai ernyedten 
lógtak.
Zsibbadt a fél oldala, a kerin-
gése lassan leállt.
Fulladozott. 
„Máglyára vele!” – legyintett 
a főmérnök.
A dolgozók megdöbbenve lát-
ták a lassú elmúlását. 
Kivizsgálást követeltek. 
Hamarosan mérőműszeres 
emberek lepték el az üzem 
területét. 

A műszerek vészjósló csipogásától kísérve tartóztatták le 
a gyár főmérnökét.
Ő akkor fásultan feladta.
Tudta, hogy az áldozata nem volt hiábavaló.
A saját magából készült koporsóban temették el.
A legszebb diófa volt, aki valaha élt egy szürke, poros 
gyárudvaron.

Kiss István Ádám 6.c

Szegény király elbődül,
ha meglátja lányát.
Jancsika meg megőrül, 
ha látja anyukáját.

Balerina perdül
hogyha zene csendül,
Tamás bátyja fordul, 
a macska meg mordul.

Vacsorát főz anyuka,
friss kenyeret pirít.
Hogyha látja a gördeszkát
hamar nagyot visít.

Öreg mama tisztít
gyermekének ruhát.
Hogyha kenyeret vesz.
Akkor is csak puhát.

Hogyha látod őket, 
ne hívd a mentőket.
Inkább kacsints nekik oda,
legyen boldog perced.

Gyuricsku Jázmin 3.c

Ladányi Petra 2b rajza
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Nyári szünetek Európában
Talán nincs is olyan diák, aki ne számolná a napokat a 
vakáció kitöréséig. Az év legjobban várt időszaka azonban 
jelentős logisztikai, anyagi nehézséget jelenthet a 
szülőknek. Hogy hány hetet kell megoldaniuk, 
országonként változó. A kontinens egyik legrövidebb 
vakációja a svájci, ami mindössze öt hétig tart. A tanév és 
a szünetek hosszáról az EU-tagállamok maguk dönthet-
nek, így az unión belül változatos maradt a szabályozás.
A legrövidebb nyara a Németországban, Hollandiában, 
Dániában, Angliában vagy Walesben tanuló diákoknak 
van, nekik alig valamivel több, mint hat hét a vakáció. 
Kétszer ennyi ideig (12-13 hétig) tart a szünidő a balti 
államokban, Olaszországban, Máltán, Görögországban. 
Magyarországon 11 hét a vakáció, akárcsak Romániában 
és Finnországban.
Nemcsak a szünetek hosszában változatos az egyes 
országok szabályozása, a vakáció kezdete és vége álla-
monként, sőt országrészenként is eltérő lehet. Hamburg 
német tartományban például már augusztus elején 
megkezdődik az iskola, de a skandináv országokban és 
Hollandiában is becsöngetnek augusztus közepén. Ezzel 
szemben Máltán csak szeptember végén indul a tanév, de 
szeptember közepéig ráérnek Görögország, Ciprus, 
Portugália, Spanyolország, Románia és Bajorország diák-
jai is.
Néhány érdekes adat
• Mivel a nyári hónapok eltérnek az Egyenlítőtől 
északra és délre, ezért a vakációk is ennek megfelelően 
alakulnak. Ausztráliában például december 
20-tól január végéig tart a szünet.
• Vegyes a gyakorlat Kolumbiában. 
A tanév általában júliusban ér véget, és 
szeptemberben kezdődik, de az ország 
egyes részein novembertől februárig tart a 
vakáció a melegebb éghajlat miatt.
• Brazíliában december elejétől 
február elejéig adják ki a szünetet, bár a 
karnevál miatt előfordulhat, hogy valamiv-
el később csöngessenek be.
• A világ legszűkebben mért nyári 
szünete a japánoké: itt mindössze egy 
hónapot kapnak a diákok.
Nemcsak a tanév hossza és a szünetek beik-
tatása, de a tanítási hét és az órák hossza is 
eltérő a tagállamokban: míg nálunk ter-
mészetes, hogy egy iskolai hét ötnapos, 
addig például Franciaországban négynapos, 
míg Olaszországban a gyakorlatban sok-
szor hat napig járnak egy héten iskolába a 
gyerekek, ahogy Németország egyes tar-
tományaiban is vannak sulis szombatok.
A tagállamokban egy tanítási óra 40 és 55 
perc között van, ez nemcsak országonként, 
de sokszor korcsoportonként is változik, 
Magyarországon a 45 perces tanóra a legel-
terjedtebb.

A nyári szünet mellett természetesen minden tagállam-
ban van még téli szünet karácsony tájékán és tavaszi 
szünet Húsvét körül., Emellett a legtöbb országban tar-
tanak még egy rövidebb őszi szünetet november elején, 
valamint sok helyen a diákokat farsang idején még egy 
síszünettel is megajándékozzák. Minden tagállam maga 
dönti el, hány kisebb szünetet tart a nyári szüneten kívül: 
a tanév közbeni szünetek terén a legszűkmarkúbb a 
ciprusi és a görög rendszer: itt mindössze két kéthetes 
(egy téli és egy tavaszi) szünet szakítja meg a tanévet. 
Ezzel ellentétben a német tartományok többsége négy 
szüntet tart (itt tartományonként változik a tanév kialakí-
tása), ahogy a franciák is, akik nem vacakoltak hosszabb-
rövidebb szünetekkel, az ő rendszerük tűnik a 
legáttekinthetőbbnek: nagyjából másfél havonta tartanak 
négy 2-2 hetes szünetet.
Hogy melyik rendszer a legjobb? A gigantikus nyári 
szünet és kevés év közbeni pihenő, vagy a rövid nyár és 
több szünet tanév közben? Mást gondol erről a nyári 
szünidőben teljesen szabad diák, aki a végtelenségig 
nyújtaná a vakációt, és mást mondjuk a dolgozó szülő, 
akinek a hosszú nyári szünetben munka mellett sokszor 
nehéz megoldania kisgyerekének felügyeletét. Tanulóként 
valószínűleg mi leginkább a máltai hosszú nyárra sza-
vaznánk.

Ti mit gondoltok?  



Tímár Liliána 7.c rajza
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Mese a kis virágról!
Volt egyszer egy száraz, élettelen vidék. Nem nőtt itt 
semmi. Egyszer hatalmas forgószél támadt, ami virág-
magokat hozott magával. Nemsokára hidegre fordult az 
idő, a talajt vastag hó borította be. Telt-múlt az idő, a nap 
egyre melegebben sütött, megérkezett tavasz, elolvadt a 
hó. Egy mag életben maradt. Kis virág lett belőle. De 
nagyon unatkozott egyedül! Bánatos sóhaját meghallotta 
Aira, a széltündér. Elhatározta, hogy segít a virágon. 
Hozott neki szebbnél-szebb színű magokat,  és megkérte 
az esőtündért, hogy a magoncok ne szomjazzanak. 
Káprázatos színű és illatú virágok nyíltak a vidéken, ami 
nemrég élettelen volt. Hamarosan méhecskék és pil-
langók százai érkeztek. Soha többé nem volt egyedül a 
kis virág, boldogan élt barátaival!

Almássy Fanni 3.b

A kerti törpe
Volt egyszer egy zsörtölődő öregember. Annak volt egy 
vidám természetű felesége. Egyszer meglátogatta őket egy 
jó tündér. Meg is kérdezte őket, hogy mit kívánnak. Az 
öreganyó azt mondta, hogy ő egy szép virágos kertet 
szeretne. Az öregember pedig azt mondta mérgesen, hogy ő 
nem akar semmit sem kívánni, és csak morgott magában. 
Másnap pedig azért zsörtölődött, hogy a felesége mindig 
csak azt a a virágos kertet dicséri. Azt morogta: bárcsak én 
is ott állhatnék! Meghallotta ezt a tündér is és kerti törpévé 
zsugorította. És azóta boldogan és békében élnek, ha meg 
nem haltak.

Szilágyi Bálint 3.b

A jó barát
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy nyúlfi, akit Kázmérnak 
hívtak. Kázmérnak volt egy jó barátja, akivel sokat játszot-
tak a mezőn délutánonként.  Egy napon hiába várta Tódort, 
nem jött.  Úgy döntött meglátogatja. Amikor belépett a 
nyúllakba, meglátta az ágyban fekvő Tódort.
- Beteg vagyok. Fáj a torkom. Kérlek, hozz nekem zöld 
füvet a mezőről!
- Természetesen segítek.
S mikor szedte a füvet, észrevett egy hatalmas sast, mely 
éppen eleségre vadászott. Nagyon megijedt a nyúlfi, de 
szerencsére közel volt a Tódor lakjához. Odamenekült, s 
miután elmúlt a veszély, ismét elindult füvet szedni. A füvet 
elvitte Tódornak, aki máris jobban érezte magát.
- Köszönöm a segítséged! Holnap már biztosan tudok 
játszani
- Várlak a szokott helyen!

Csukás Dalma 3.b

A virágok
Sok fajta virág létezik.
Tetszen hát mindegyik.
Játszhatnak akármit.

Láttál már pitypangot?
Ismered a pipacsot?
Milyen színű a rezeda?
Kérdezzek még párat ma?

Láttad már a tarkát?
És a barnácskát?
Milyen volt a piros?
De Ez maradjon titok!

Suszter Emma 3.b

Itt a tavasz, 
itt van  már!
Itt a tavasz, itt van már,
Csiripelnek a madárkák.
Színesek a virágok,
Boldogak a kislányok.
Végre, végre itt vagy már, 
Szép tavaszi napsugár.

Szabó Péter 1.b

Kocsis Benedek 7.b rajza
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Puskás Bálint 3.c rajza

Az eszkimó három kívánsága
Élt egyszer egy férj és feleség az eszkimók jeges, északi 
birodalmában. Már száz éve éltek együtt boldog házasság-
ban. Igaz, szegények voltak, de mindenük megvolt, amire 
szükségük lehetett.
Történt egyszer, hogy a férj elment vadászni. Ahogy ment, 
mendegélt a jeges, hófödte pusztán, meglátott egy 
gyönyörű szarvast. Nyomban előkapta az íját, meg-
feszítette, de akkor a szarvas megszólalt:
-Ne lőj le, te vadász! Hagyd meg az életem, és én telje-
sítem három kívánságod!
A vadász leengedte az íját, és ijedten nézett a szarvasra.
-Mi a neved? – kérdezte a szarvas.
-Olaf-mondta a férfi.
-Olaf, először ki kell állnod három próbát.
-És mégis milyen próbákat?- tudakolta a vadász.
-Először fel kell másznod a legmagasabb havas hegycsúc-
sra, ott meg kell küzdened a hegyi boszorkánnyal, majd be 
kell menned a Sikolyok barlangjába, hogy kihozd a piros 
rubinkövet.
-Legyen akaratod szerint, kiállom a próbákat! Edzett esz-
kimó vadász vagyok, sok nehézséget legyőztem már. Ettől 
sem ijedek meg!
-Akkor holnap indulunk! Legyél itt, amikor a nap feltűnik 
a hófelhők mögül! -mondta a szarvas, majd egy nagy 
szökkenéssel el is tűnt Olaf szeme elől.
Virradatkor el is indultak. Hosszú, fárasztó gyaloglás után 
elérkeztek a legmagasabb hófödte hegyhez, ahol a szarvas 
megállt Olaf előtt.
-Én ide már nem tudok felmászni, neked kell egyedül 
megtenned az utat a csúcsig. Három nap múlva itt találko-
zunk.
A szarvas adott neki két szál szarvasszőrt, majd egy nagy 
szökkenéssel újra eltűnt a szeme elől.
Olaf három napig étlen-szomjan mászott, míg fel nem ért 
a hegyre. Ott egy töpörödött anyókát talált, aki olyan csúf 
és öreg volt, hogyha Olaf nem lett volna olyan tapasztalt, 
öreg vadász, akkor inába szállt volna minden bátorsága.
Amikor Olaf megszólította, az anyóka megfordult, elővette 
a jégcsákányát, majd ezt mondta:
-Hol jársz erre, ahová még a jegesmedve sem tud felmász-
ni? Tűnj el innen, te senkiházi, ez az én hegyem!
Olaf megijedt, félelmében benyúlt a zsebébe, megfogta a 
szarvasszőrt, majd magában suttogta:
-Segíts rajtam, te jó szarvas, segíts, kérlek!
S amikor ezt kimondta, egy óriási lavina indult meg a 
hegyről, és betemette az anyót.  Csak a jégcsákánya állt ki 
a hóból. Olaf ekkor bement a boszorkány barlangjába, 
evett – ivott, majd elaludt.
Másnap reggel továbbindult, hogy megtalálja a Sikoly 
barlangját. Könnyen rátalált, hiszen csak a félelmetes 
hangok irányában kellett haladnia. De Olaf nem ijedt ám 
meg!  Bátran belépett. Tátongó mélység fogadta a barlang 
belsejében, ahol egy óriási jégcsap tetején csillogott a 
rubinkő. Olaf megpróbált felmászni érte, de amikor 
megérintette a jégoszlopot, hatalmas földrengés kelet-
kezett. Ijedtébe újra benyúlt a zsebébe, kezébe fogta a 
szarvasszőrt, és azt mondta:
-Segíts rajtam, te jó szarvas, segíts, kérlek!
Erre a föld felemelkedett, Olaf pedig kimászott a barlang 

tetején, majd csodálatos módon szárnyai nőttek, és 
visszarepült a szarvashoz. Ahogy földet ért, szárnyai 
eltűntek. Odaadta a szarvasnak a rubinkövet, aki meg-
köszönte, majd így folytatta:
-Olaf, engem a boszorkány fogságba ejtett, és amíg a 
rubinkő megtalálója azt nem kívánja, hogy legyek szabad, 
addig fogságban is maradok, akár az idők végezetéig.
Olafnak megesett rajta a szíve, és akaratlanul tört fel 
belőle az utolsó kívánság.
-Legyen a szarvas örökké szabad!
S amint ezt kimondta, a szarvas átváltozott egy vén, 
bölcs emberré. Megköszönte Olafnak, hogy kiszabadí-
totta, majd elbúcsúztak egymástól. 
Olaf pedig hazament öreg az eszkimó feleségéhez. 
Mindent elmesélt neki, és egészségben, boldogságban 
éltek tovább, míg meg nem haltak. 

Kupovics Kincső 6.z

A vándormadarak útja
Készülődnek mindannyian,
Kirepülnek mindahányan.

Daru, gólya, búbos banka,
Elindulnak nagy útjukra.

Elindulnak vándorútra,
Céljuk egyenest Afrika.

Nem maradnak itt a hóba,
Felrepülnek az égboltra.

Kár, hogy nem maradnak mire
Szól a karácsonyi mise.

Csontos Márton 2.c
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Lapozgató                                                                 Világbajnokság 2018
Janikovszky Éva: 
Az úgy volt …

„Az úgy volt, 
hogy amikor 
hazajöttem a 
t á b o r b ó l , 
itthon min-
denki nekem 
esett, hogy na 
mi újság, mi 
volt, hogy 
volt, meséljek 
már. Én álta-
lán tudom, 
hogy mi az 
újság, csak 
nem szeretem, 
ha folyton 
kérdik. Ezért 
m o n d t a m , 
hogy semmi.” 

Hányszor van így az ember, ha kamasz. És 
hányszor kerül olyan helyzetbe, hogy „semmi-
szerű” választ ad, pedig… például ha a nagy-
mamája megkérdi, hogy milyen húst süssön, azt 
feleli, hogy nem tudja, pedig… az öregek 
otthonában az egyik néni éppen azt szerette 
volna, ha olyan unokája lenne, mint ő… Vagy ha 
a kislány, akivel jó volna együtt járni, azt állítja, 
hogy írt a nyáron, és az ember úgy tesz, mintha 
nem hinné el, hogy írt. Janikovszky Éva tükröt 
tart a tizenhárom évesek elé, de mindannyiunk 
elé is, akik sok mindenen elgondolkodunk, sok 
mindenről tudjuk, hogy mi az újság, de azt 
válaszoljuk, hogy semmi. Réber László 
nagyszerű, telibe találó rajzai humorukkal a 
kamaszság komikumát és líráját teszik még 
érthetőbbé, szeretetre méltóvá.

A 2018-as labdarúgó -világba-
jnokság a 21. világbajnokság 
lesz, melyet június 14. és 
július 15. között 
Oroszországban rendeznek, 11 
városban. 32 csapat vesz részt 
rajta, 14 Európából, 8 Közép-  
és Dél-Amerikából, 6 
Afrikából, 4 csapat Ázsiából 
és Ausztrália, aki az Ázsiai 
országokkal versengett a 
selejtezők alatt.
 

Nagy csapatok, akik nincsenek ott a VB-n:
-Olaszország:   A négyszeres világbajnok olasz válogatott nem tudta 
kivívni a részvételi jogot a VB-re. Az idegenbeli 1-0-s vereség után 
hazai pályán gól nélküli döntetlent értek el Svédországgal szemben, így 
biztossá vált, hogy nélkülük rendezik meg a tornát.
 
-Hollandia: Bár Hollandia 2–0-ra legyőzte Svédországot a világbajnoki 
selejtezősorozat európai zónájának utolsó fordulójában, ez is kevésnek 
bizonyult a második hely megszerzéséhez, így 16 esztendő után először 
maradnak le a vb-ről.  

Rekordok:
A legtöbbszörös bajnok Brazília, ezidáig 5 alkalommal nyerte meg a 
tornát.
A legtöbbszörös világbajnok játékos Pelé, aki Brazília színeiben 3 alka-
lommal emelhette magasba a trófeát.
A legtöbb gól egy világbajnokságon 1998-ban és 2014-ben volt, össz-
esen 171.

A legtöbb gólt Miroslav Klose szerezte, összesen 16-ot.
A legtöbb gólt egy világbajnokságon Magyarország érte el, 27-et 1954-
ben.
      A legjobb gólátlagot Kocsis Sándor érte el az 1954-es labdarúgó-
világbajnokságon. 11 gólt       lőtt 5 mérkőzésen. Gólátlag: 2,2.
A legnagyobb arányú győzelem 9 gólos volt, ez háromszor is előfordult: 
Magyarország–Dél-Korea 9–0 (1954), Jugoszlávia–Zaire 9–0 (1974), 
Magyarország–El Salvador 10–1 (1982)

                                           Kiss Hunor, Szirák Péter és Szőke 
Dániel 5.c osztályos tanulók

Nógrádi Gábor-Cakó Ferenc: 
Hogyan neveljünk?

Akarod tudni, hog-
yan kell megnevelni 
a játszótársadat, a 
padszomszédot, a 
macskát és a szerel-
münk mamáját? 
Tudod-e, hogyan 
nevelhetjük le 
magunkat az 
orrturkálásról, a 
kézizzadásról, a 
falánkságról, a 
tévénézésről, a 
félelemről és a 
csúnya beszédről? 
Szeretnél a tacskóból 

vérebet, magadból pedig kitűnő tanulót faragni? 
Vagy talán a családodat akarod átnevelni: a test-
véredet, a nagybácsidat, a nagymamát? Semmi 
akadálya. Csupán a könyvben található hatvanöt 
vidám írást kell elolvasnod, és már hozzá is 
foghatsz a neveléshez. Vagy a nevetéshez.

Ki lesz a győztes?

Megkérdeztük néhány szakértő véleményét az iskolában a labdarúgó 
világbajnokság döntőjének szereplőiről és a várható eredményről.
A következő tippek születtek:

Spanyolország – Brazília 3:1 (Kiss Hunor 5.c)
Spanyolország – Brazília 3:2 (Szirák Péter 5.c)
Németország – Franciaország 2:1 (Szőke Dániel 5.c)
Franciaország – Argentína 1:0 (Molcsányi Róbert 7.a)
Németország -  Brazília 2:1 (Kiss Marcell 8.c)
Spanyolország – Brazília 3:2 (Komáromi Balázs 8.c)
Argentína – Németország 2:1 (Orbán Alex 8.d)
Spanyolország – Uruguay 1:0 (Rizán Zsombor 8.d)
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Rejtvényes 

Meglepő dolgok a nagyvilágból
Magyarországról elnevezett bolygók
Két kisbolygóövi égitestet (a 434 Hungariát és az 1444 Pannoniát) 
is Magyarországról neveztek el. A 434 Hungaria kisbolygó, 
melyet 1898-ban fedezett fel Max Wolf német csillagász és a 
Budapesten tartott Csillagászati Konferencia tiszteletére nevezte 
el Magyarországról. A Hungaria pályájának érdekessége, hogy 2 
csillagászati egységnyire kering a Nap körül, és ezzel a pályával 
a kisbolygók övének belső szélén jár. Pályahajlása is nagy, mint-
egy 30 fok. Az 1444 Pannonia (korábbi jelöléssel 1938 AE) kis-
bolygóövbeli égitest, amelyet Kulin György fedezett föl 1938. 
január 6-án Budapesten. Kulin György a Praesepe-nyílthalmaz 
északi felében akadt rá a kisbolygóra. Legközelebb csak január 
22-én tudta észlelni, de február 25-éig további hat felvételt 
készített róla, majd három évvel később, 1941-ben sikerült újra 
megtalálnia. Legközelebb csak 1950-ben észlelték, viszonylag 
nagy pályahajlása miatt 1991-ig csak 24 megfigyelés gyűlt róla 
össze 

Amikor a tigrisek pipáztak...
A koreai mesék nem úgy kezdődnek, hogy „Egyszer volt, hol nem 
volt”, hanem hogy „Amikor a tigrisek pipáztak”. A pipázó tigris 
gyakori eleme a koreai népi festészetnek is. 

Az ötórai tea születése
Az ötórai tea születése az 1840-es évekre tehető Victoria királynő 
barátnőjének, Anna Bedford grófnőjének köszönhető; napi 
gyakorlatszerűen kezdett barátokat hívni elhíresült délutáni össze-
jöveteleire, a Belvoir kastélyba. A menü aprósüteményből, vajas 
pirítósból, szendvicsből, édességből és teából állt. Ezt a gyakorla-
tot mások is átvették, és kedvtelve gyakorolták az egész ország-
ban. A teát gyakran előre elkészítették, a vendégek érkezése után 
felmelegítették a konyhában, majd így szolgálták fel a vendég-
látók és a meghívottak részére. Az ötórai összejövetelek célja a 
beszélgetés, társasági élet ápolása és a pihenés volt. 

Miért olvad el a hó, ha megsózzuk?
Ha konyhasót feloldunk vízben, akkor a víz fagyáspontja csök-
ken, vagyis 0 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg. Minél 
több sót oldottunk fel ugyanannyi vízben - annál alacsonyabb 

hőfokon következik be a fagyás. Ezért nem fagy meg a sós víz 
akkor sem, amikor a hőmérséklet több fokkal is a fagypont alá 
süllyed. A hókristályok felületén keletkező rendkívül tömény 
sóoldatban a hó oldódni kezd. A megszaporodott folyadék 
azután még több konyhasót old föl. Ha nagyon sok sót oldunk 
fel, az egész hóréteg sóoldattá alakulhat. 

A patkányok és az egerek is csikisek, sőt, nevetnek is, ha 
megcsiklandozod a hasukat. 

Az óceánokban annyi só van hogy be lehetne vele teríteni a 
Föld teljes szárazföldét – 152 méter magasan. 

A Földön nem mindenhol ugyanolyan a gravitáció
Az Andokban nagyobb a gravitáció, a Hudson-öbölben pedig 
kisebb. A gravitációs eltérés azonban igen csekély a megszo-
kottól ezeken a helyeken, így az emberi test nem is érzékeli a 
különbséget az adott területeken. Valójában a kontinensek 
többségén rengeteg egyenetlenséget észleltek a GOCE műhold 
adatai alapján, például a Marina-ároknál is nagyobb és a 
Himalájában pedig kisebb a tömegvonzás. 

Ha sosem vágatnánk hajat
Ha életünk során egyszer sem vágatnánk le a hajunkat, az 
halálunkkor hét és fél méter hosszúságúra nőne. 

Magunkat nem tudjuk megcsiklandozni
Saját magát nem tudja megcsiklandozni az ember, mivel az a 
váratlan érintés hatására kiváltott inger. Egyébként mindenki 
ugyanott csiklandós, a legsérülékenyebb területeken: a törzs 
oldalsó részén (a hónaljtól a derékig) és a talpakon. Magunkat 
állítólag egyetlen helyen mégis meg tudjuk csiklandozni: ha a 
szájpadlásunkat nyelvünkkel óvatosan megdörzsöljük. 

A kolibrinek annyira gyors  az anyagcseréjük, hogy a nap 
minden percében szó szerint csupán órák választják el őket az 
éhhaláltól. Amikor alszanak, akkor szinte hibernált állapotba 
kerülnek - csak így tudják átvészelni az evés nélküli időszakot. 
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