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E L Ő S Z Ó 
„ Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az ura-
lom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, 
Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!”                                                                                                                  

/ Ézsaiás könyve 9,5 /

Szeretettel köszöntöm a Lajtorja minden kedves olvasóját a 
Szentírás szavaival 2018 adventjében. 
Reformhét, teaház, mézes reggeli, pályaorientációs nap. Néhány 
sikeres rendezvény, melyek közül az első kettő már évek óta 
hozzátartozik az őszi szünetet követő időszakhoz, a második kettő 
viszont első alkalommal tette változatosabbá diákjaink életét. A 
www.kistk.hu galériájában és iskolánk Facebook oldalán 
mindegyikről képriportban tudósítjuk az érdeklődőket.
Minipizza, kölespuding, tökmagos pogácsa, bionyalóka. Néhány 
kedvenc étel, melyekért a tanórák közti szünetekben a büfé előtti 
hosszabb sor végére is szívesen beállnak a feltűnően kulturáltan és 
türelmesen viselkedő kisebb-nagyobb vásárlók.
Kék vödör, Szeretetdoboz, Nyilas Misi Pakk – Cipősdobozba zárt 
szeretet, Mikuláscsomagok Érmellékre. Néhány jól ismert 
gyűjtőakció neve, melyek kedvezményezettjei hazai és határon túli 
nélkülöző családok, betegek, gyermekek és idősek.
A felsorolásokból is látható, hogy nincs hiány iskolánkban prog-
ramokban, az egészséges életmód gyakorlásának feltételeiben, és 
az önzetlen adakozás lehetőségeiben.
Természetesen mindezek mellett nevelő-oktató alapfeladatunkat 
sem hanyagoljuk el, s bátran kijelenthetjük: jó hangulatban telnek a 
tanítási napok. Az iskolánk tanulóifjúságát alkotó 1120 tanuló sok 
örömöt szerzett a felnőtteknek az elmúlt négy hónapban. A tanul-
mányi és sportversenyeken rendre kiválóan szerepeltek növen-
dékeink, igazolva ezzel pedagógiai programunk tehetséggondozás-
ra vonatkozó célkitűzéseinek megalapozottságát. Honlapunk - 
melynek egy év alatt közel 120.000 látogatója volt – részletesen 
tájékoztat az eredményekről.
A szépen feldíszített előcsarnokban függő adventi koszorún már 
csaknem minden gyertyát meggyújtottunk. Az apró gyertyalángok 
az osztálytermekbe is eljutottak. Adventi várakozásunkat esemé-
nyek gazdag sorozata teszi teljessé: játék-kiállítás, karácsonyi 
vásár, Mikulás-váltó, idegen nyelvi karácsonyi parti, versmondó 
verseny, karácsonyi hangverseny  a Református Nagytemplomban, 
osztályszintű karácsonyi összejövetelek, ásványkiállítás és vásár, 
végül pedig a karácsonyi családi istentisztelet.
Intézményünk kisugárzása minden bizonnyal azokat a családokat is 
elérte, akik elhozták kislányukat vagy kisfiukat a november végi 
napközis kézműves foglalkozásra. A 107 óvodás szemmel láthatóan 
nagyon jól érezte magát a változatos foglalkozásokon, s örömmel 
vett részt a kötetlen hangvételű alkalmon.
Az őszi időszakban végzett munkáért ezúton is köszönetemet feje-
zem ki a gyakorlóiskola egész közösségének!
Néhány nap múlva, december 22-én megkezdődik a téli szünet, s a 
megérdemelt pihenés után január 3-án találkozunk ismét.
Az iskolavezetés és a tantestület nevében valamennyi tanít-
ványunknak és családjának áldott karácsonyi ünnepeket és békés, 
boldog új esztendőt kívánok! 

     Ember Sándor
igazgató
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Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hango-
mat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő 
pedig énvelem. (Jelenések könyve 3,20)
Mire jó a csönd? Egyszer néhány látogató ugyanezt kérdezte egy 
magányosan élő remetétől: „Mondd csak, ugyan, mire jó az, 
hogy életed nagy részét csöndben és magányban töltöd?” A re-
mete éppen esővizet mert egy ciszternából. Megkértre a látoga-
tóit, hogy nézzenek bele a kútba, majd megkérdezte tőlük, hogy 
mit látnak. „Nem látunk semmit, csak a zavaros vizet” – jött a 
válasz. A remete ezután abbahagyta a vízmerítést, és egy kis szü-
netet tartott. „Nézzetek bele újra, egyenként, és most mondjátok 
el, amit láttok!” A látogatók kíváncsian hajoltak a víz fölé, majd 
így szóltak: „A saját arcunkat látjuk!” „Bizony, amíg zavartam a 
vizet – mondta a remete – nem láttatok semmit. De a csöndben 
és a nyugalomban megismeritek önmagatokat.”
Manapság mindent megteszünk azért, hogy elűzzük a csöndet, 
pedig nagy szükségünk lenne rá. A csöndben önmagunkkal le-
hetünk együtt, meghallhatjuk gondolatainkat, talán még Istent 
is. Az adventi készülődés forgatagában vagyunk, sok-sok prog-

Szeptemberben rendeztünk egy háziversenyt 3-4. osztályos 
gyerekek számára az iskolánkban szövegértésből és nyelvtan-
ból. Három nap múlva megkaptuk az eredményt, és kiderült, 
hogy bekerültem abba a csapatba, amely képviseli az iskolán-
kat a Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyén. A 
csapattársaim: Csukás Dalma a 4. b-ből és Boros Gábor a 3. 
z-ből lettek. Elkezdtük a felkészülést. Mindig valamelyikünk 
osztályfőnöke csinált egy feladatlapot, ami Mátyás királlyal volt 
kapcsolatos, és azt kellett megoldanunk. Előzetes feladatként az 
M betűvel csináltunk iniciálét, azaz egy kidíszített kezdőbetűt. 

rammal és rendezvénnyel. Közben Jézus kopogtat. A csendben 
meghallhatod a hangját, és ajtót nyithatsz neki, hogy belépjen 
hozzád. Azt kívánom, hogy legyen áldott, békés és meghitt talál-
kozásod és ünneplésed Vele és családtagjaiddal együtt!

Szilágyi Tamás 

Végül elérkezett a verseny napja 2018. október 26-án. A nap 
egy rövid istentisztelettel indult, és a regisztráció után elkezdő-
dött a verseny.  Négy helyszín volt, és mindegyiken különböző 
feladatokat kaptunk. Volt szövegértés, nyelvtan, matematika és 
kvízkérdések Mátyás királlyal  kapcsolatban. Izgatottan vár-
tuk az eredményt. Kb. 1-2 óra múlva volt az eredményhirde-
tés, ahol kiderült, hogy elsők lettünk. Nagyon örültünk neki. 
Kaptunk ajándékba egy Mátyásról szóló könyvet, és boldogan 
mehettünk az őszi szünetre.

Szentpéteri Eszter 4. a

Mire jó a csönd?

Egy verseny margójára

Kiss Lilla 3.c rajza

Gulyás Olívia 4.a rajza
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Az új ötödikesek

5. a Osztályfőnök: Kunné Sztáray Ágota

Bacsur Zoltán István, Bardi Bojta Balázs, Dévai Lilla, Do-
bos Erika Emma, Fodor Fanni, Hofgárt Nóra Melinda, Hor-
váth Ákos, Kincses Boldizsár, Kiss Nikolett, Mező Marcell, 
Moldvai Lotti, Nótin Barnabás, Orha Lara Judit, Papp Pé-
ter Levente, Petruska Zsombor Áron, Salánki Kíra, Sándor 
Csanád Emil, Szabó Gábor, Szilágyi Mária Anna, Sztojka 
Eszter Mária, Tamás Flóra Szófia, Török András, Ujj Zsolt, 
Vígvári Nikolett Julianna

5.c Osztályfőnök: Szakál László

Achim Patrik, Bende Borbála, Bökönyi Szabolcs, Csabai 
Péter Pál, Csorba Bulcsú Levente, Fedora Sára, Fekete Jáz-
min Katalin, Gáspár Adél Emma, György József, Illés Réka 
Katalin, Juszku Abigél, Kányási Nikolett, Kollár Nóra, Ko-
vács Kinga, Kun Ágota, Kurta-Tőtős Tímea, Magi Bianka, 
Magi Zsolt, Molnár Milán, Nagy Ágnes, Nagy Enzo Vince, 
Nagy Judit Anna, Orosz Zsófia, Pálffy Tibor, Papp Georgi-
na, Péli Enikő Vanda, Sós Dániel, Szabó Luca, Szécsi Dávid
Varga Dóra, Vizer György, Zudor Zsófia, Zsupos Máté

5.z Osztályfőnök: Szécsi Péter

Balkus Máté, Bozán Zsófi, Dávid Dorka, Gulyás Csenge 
Lili, Harcsa Liliána, Harmati Laura, Hüse Gergő Ferenc, 
Küzmös Molli, Lakatos Gréta, Magos Lilian, Magura Sára, 
Moldvay Gergely, Negrea Sebastian Sándor, Rábai Sándor 
Ákos, Rácz Attila Benjámin, Sári Loretta, Schuster Aron, 
Simon Ignác, Szabó Boglárka, Szabó Eszter, Szincsák Bor-
bála Ilona, Todonai Zsuzsanna, Tóth Áron

5.b Osztályfőnök: Sarkadi Ferenc

Ács Alíz, Ács Dóra, Berkes Dorottya, Bulik Csanád, 
Czérna Borbála Panna, Dalmi-Dienes Borka, Fárbás Emma, 
Gyuricsku Márton, Hunyadi Panna Rebeka, Jenei Zsófia 
Jázmin, Kala Vince, Kapusi-Rentka Olivér, Katona Hanna 
Gerda, Király Fruzsina Tímea, Kiss Orsolya, Kiss Zsófia, 
Kováts Kristóf Kálmán, Lénárt Dávid, Ludányi Anna, Ma-
gyar Kinga, Martinovics Péter, Molnár Máté, Nagy Ágnes, 
Orbán Sára, Ortutay Boglárka, Papp Sára, Pokoraczki Ál-
mos, Surányi Bence Szabolcs, Szabó Annamária, Szatmári 
Abigél, Tóth Bence, Tóth Sára Csilla, Virág Ágnes Gabri-
ella

5.d Osztályfőnök: Dr. Illésné Kovács Gyöngy Anna

Almási Panna, Antal János Csaba, Aranyos Tamás Dávid, 
Ashenafi Hanna, Balogh Panna, Balogh Tímea Petra, Bá-
thori Eszter Katalin, Borbély Dénes Attila, Csaplovics Le-
vente, Csernyánszki Balázs, Dorogi Mira Eszter, Dvorák 
Balázs, Hajdu Csongor Bertalan, Hegedűs Dalma, Jánosy 
Bálint, Karsai Tamás, Kiss Ákos, Kocsis Tamás Attila, 
Kristóf Áron, Kuti Balázs János, Laboda Ágnes, Laboda 
Kristóf, Lipóczi Benedek, Nagy Dávid, Oláh Rebeka, Pén-
tek Éva Angelika, Pető Veronika Mézi, Pók Petra, Tajti Ba-
lázs József, Vári-Nagy Nóra, Veréb Teodóra, Vida Viktória,
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"Népmese napja" országos tanulmányi ver-
seny
2018. október 5.
1. helyezés
Sárvári Rita 4.z, Diviánszky Lilla 4.z, Oro-
si Orsolya 3.z, Szántai Szonja 3.z
rajz- -3. helyezés-Kiss Hanna Rebeka 3.b
Diákolimpia Megyei Mezei - Futó Bajnok-
ság
2018. szeptember 28.
I. korcsoport fiú egyéni- -
2. helyezés-Vincze-Gál Milán 3.c
I. korcsoport fiú csapat- -
1. helyezés-Vincze-Gál Milán 3.c, Berényi 
Simon 3.c, Dalmi-Dienes Kende 2.a, Kiss 
Bendegúz 2.a
II. korcsoport leány csapat
2. helyezés-Keszthelyi Szonja 4.d, Nyitrai 
Lili 4.d, Nagy Csenge 4.a, Hídvégi-Rácz 
Luca 4.a, Katona Hanna Gerda 5.b, Papp 
Sára 5.b
"Szelet a vitorlába" Pályaválasztási Kiállí-
tás Rajzpályázat
2018. október 9.
2. helyezés-Veres Réka 6.d
Református Iskolák XXII. Országos Tanul-
mányi Versenye
2018. október 26 
Műveltségi vetélkedő történelemből 6-7. évf.
2. helyezés-Fedor Lili, Sztojka Albert
Bibliaismeret 3-4. évf.
1. helyezés-Hőgye Lilla Margaréta, 
Grubisics Botond
Miről mesél a Debreceni Kollégium? 5-6. 
évf.
1. helyezés-Csorba Bulcsú Levente, Klencs 
Dorottya Flóra
Angol nyelvi verseny 5-6. évf.
2. helyezés-Leskovics Péter, Német Domini-
ka
Angol nyelvi verseny 7-8. évf.
3. helyezés-Kálmán Borisz, Oláh Alek-
szandr Martin
Informatika verseny 7-8. évf.
1. helyezés-Veréb Gergely
Műveltségi vetélkedő Mesés (B)irodalom 5. 
évf.
2. helyezés-Csaplovics Levente
3. helyezés-Szabó Annamária
7. évf.
1. helyezés-Czégény Adél
3. helyezés-Csukás Anna
8. évf.
2. helyezés-Menyhárt Ágnes
Kalandra fel Beebottal! 
2. évf.
2. helyezés-Gábor Hunor, Kecskés Hugó
Komplex természettudományi vetélkedő 
7-8. évf.
1. helyezés-Nagy Kamilla, Szűcs Emese
Komplex tanulmányi verseny 3-4. évf.
1. helyezés-Boros Gábor, Csukás Dalma, 

Szentpéteri Eszter

Matematika tanulmányi verseny 2. évf.
1. helyezés-Pluhár Zsófia, Cseh Barnabás
Természettudományi vetélkedő matematika 
5. évf.
1. helyezés-Gyuricsku Márton
Tiszakécske XV. Mesemondó-, Meseíró-, 
Szépíró-, Kézműves és Angol/Német Fordí-
tó Találkozó
2018. november 09.
1. helyezés    (arany minősítés)-Csontos 
Márton 3.c - Mesemondó
1. helyezés    (arany minősítés)-Demény 
Réka  6.b - Mesemondó
2. helyezés    (ezüst minősítés)-Tang Jennifer 
6.b - Szépíró
2. helyezés    (ezüst minősítés)-Molnár Csil-
la 7.c - Meseíró
2. helyezés    (ezüst minősítés)-Rázsó Fanni 
7.c - Meseíró
2. helyezés    (ezüst minősítés)-Kiss Vivien, 
Kiss Rebeka Noa, Papp Melitta 6.d
Kézműves csoport
3. helyezés    (bronz minősítés)-Balogh Han-
na Petra 4.a - Meseíró
3. helyezés    (bronz minősítés)-Péli Enikő 
Vanda 5.c - Meseíró
3. helyezés    (bronz minősítés)-Vincze And-
rás 6.b - Meseíró
3. helyezés    (bronz minősítés)-Kiss Lilla, 
Matil Boglárka, Horváth Flóra Gréta 3.c 
Bolyai matematika csapatverseny
7. évfolyam
Megyei 2. helyezés-Hodosi Anna 7.b, Nagy 
Károly Péter 7.b, Nagy Imre 7.b, Vitányi 
Dominik 7.b

Diákolimpia Fiú B33
III-IV. korcsoport
2. helyezés-Illés Gergely 7.c, Jankó Csaba 
7.c, Varga Boldizsár 7.c, Zsoldos Patrik 7.c

Benedek Versenyek, alsós versmondó ver-
seny
2018. november 19.
1. helyezés-Bakó Hédi  4.c 

Benedek Elek városi angol nyelvi egyéni 
írásbeli verseny
2019. november 19
3. helyezés  -Gyuricsku Márton 5.b
3. helyezés  -Balogh Árven 8.c
3. helyezés  -Csukás Anna 7.b
2. helyezés -Kiss Borbála 7.b

Lilla Téri Általános Iskola "Listening"(hallás 
utáni értés) megyei versenye
2018. november 16.
1. helyezés-Áchim Patrik 5.c
2. helyezés-Dobos Emma 5.a

Református Kollégium regionális tehetség-
kutató angol nyelvi versenye
2018. október 18. (írásbeli forduló)
2018. november 15. szóbeli forduló) 
1. helyezés-Veréb Gergely 8.b
3. helyezés-Valach Mihály 8.b

Debrecen Városi Egyéni Diák Sakkolimpiai 
Bajnokságot

2018. november 24. szombat-
3. hely-Szilágyi Dorka
5. hely-Pál Zsófia
6. hely-Petróczi Anna

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 
forduló
2018. november 9.

3. osztály
4. hely- Fekete Fanni, Nádházi Hunor, Né-
meth Máté, Jenei-Szép-Cecília 

3. osztály
6. hely - Berényi Simon, Gulyás László, 
Holló Barnabás, Hegyesi Rozália

4. osztály
2. hely- Fekete Fruzsina Flóra, Mosolygó 
Ábel, Szőke Hanna, Zudor Sarolta

4. osztály
7. hely- Gulácsi Hanga, Hock Rebeka, Őri 
Boglárka, Csuth Boldizsár

5. osztály
6 .hely-Gyuricsku Márton, Berkes Doroty-
tya, Orbán Sára, Szabó Annamária

6. osztály
4. hely-Lukácsi Blanka, Vitéz Kata, Venter 
Dorka, Petróczi Anna

7. osztály
2. hely-Kolozsvári Vanda, Csukás Anna, 
Papp Csenge, Némethy Anna Sára

8. osztály
2. hely-Menyhárt Ágnes, Gyarmathy Petra 
Panna, Nagy Benjamin, Huri Andrea

8. osztály
2. hely-Timár Lilianna, Kapusi Lilla, Varga 
Zsófia, Balogh Árven

Fazekas Általános Iskola megyei Idegen 
nyelvi rejtvényfejtő-logikai verseny  (csa-
patverseny)
2018. december 3.
1. helyezés-Szabó Annamária 5.b, Bács 
Boglárka 6.d 

23. Országos Református Zsoltáréneklő 
Verseny
2018. november 30.
I. korcsoport--arany minősítés-Nagy Csen-
ge 2.z
II. korcsoport--arany minősítés-Orosi Or-
solya 3.z
III. korcsoport--arany minősítés-Vitányi 
Emili 4.z
IV. korcsoport--bronz minősítés-Szabó An-
namária 5.b
V. korcsoport--arany minősítés-Enyedi Ni-
kolett 6.z
VI. korcsoport--ezüst minősítés-Kiss Bor-
bála 7.z
VII. korcsoport--különdíj-Kiss Mirtill La-
ura 8.z
VII. korcsoport--arany minősítés-Kiss Mir-
till Laura 8.z

Gratulálunk!

Eredményeink
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Kata néni a szombati tanítási napon azzal fogadott minket az 
órán, hogy a jövő héten szerdán ellátogatunk az Immánuel 
Otthonba, ahol megismerkedünk az intézménnyel és az ott ta-
nuló gyerekekkel. Mielőtt azonban még erre sor került volna, 
megnéztünk egy videót az ott folyó munkáról. Vegyes érzel-
mek kavarogtak bennünk: a sajnálat, a kíváncsiság, talán még 
félelem is. Amikor eljött a szerda, az odafelé vezető úton is be-
szélgettünk egymással arról, hogyan fogadnak majd minket, 
milyen program vár reánk, meddig maradunk. 
Zágonyi Erika néni fogadott minket kedvesen, mosolyogva. 
Látszott rajta, örül annak, hogy ott vagyunk. Először az épü-
let emeletén lévő tanári szobába mentünk, ahol Erika néni 
elmondta, hogy kikkel fogunk találkozni, és mit fogunk csi-
nálni. Kérte tőlünk, hogy figyeljünk, aktívan vegyünk részt a 
foglalkozáson. Ezután az udvaron egy nagy körbe álltunk az 
ott tanuló gyermekekkel. Volt köztük olyan, aki kerekes szék-
ben ült, volt, aki járássegítővel közlekedett, és voltak, akik ön-
állóan. Mindegyik gyermek mellett volt egy segítő. Mindenki 

Az anyanyelv napja alkalmából a felső tagozatosoknak volt egy 
verseny. Már majdem mindenki ott volt a verseny helyszínén, 
mire odaértem, de szerencsére még nem kezdődött el az ese-
mény. Feszülten vártuk, hogy mi fog történni, de tudtuk, hogy 
úgyis mindjárt kiderül. Az ötödikeseket a hatodikosokkal, a 
hetedikeseket pedig a nyolcadikosokkal mérettették össze. 
A verseny kezdetekor mindenki nagyon izgult. Amikor el-
mondták, hogy milyen feladatokra számíthatunk, kicsit csa-
lódott voltam, hogy közmodásokkal is kell majd bírkóznunk, 
mivel nem vagyok valami jó a közmondásokban. Minden 
korcsoport ugyanazokat a feladatokat kapta. Na, de haladjunk 
tovább. A versenyen is gyorsan haladtunk. Első feladat, ellen-
őrzés. Második feladat, ellenőrzés stb. 
Nagyon érdekes, és viszonylag könnyű feladatok voltak. Példá-
ul ilyenek: képeket kellett átalakítani szavakká, mondatokká; a 
megadott tárgyak elé állatneveket kellett illeszteni, hogy értel-
mes szavakat kapjunk. 
Miután vége lett a versenynek, mindent átbeszéltünk. Először 
az első helyezett, aztán a második, majd a harmadik helyezett 
választhatott könyvet. Könyvet ugyan nem kaptam, de könyv-
jelzőt azt igen. Anett néni nagyon jó versenyt szervezett. Ha ezt 
olvassa, nagyon köszönöm neki. 

Íme néhány feladat a versenyről:

Titkosírás
Ismered a magyar ábécét? Ha igen, meg tudod fejteni a titkos-
írást. Minden betű az ábécében az őt követőt jelöli.

RNyJ KUCs CsHSMOSz GÖY. 

ÁNyKNyMCs LTyJÁOK ÁNyKNyMCs SEK ÉuÍ. 

Plusz, mínusz egy betű
Az alábbi meghatározásokat helyettesítsd megfelelő szóval, a 
kapott kifejezéshez tegyél vagy vegyél el egy-egy betűt az utasí-
tásnak megfelelően.
Példa: a hegy szeszes leve + X = a derű ellentéte
Megoldás: bor – ború

a) nulla fok alatti hőmérséklet – X = a gondolkodás 
                szerve 
b) üt + X = költemény 
c) kemény anyagban mélyedést hoz létre + X = 
                veszedelem 
d) lusta – X = napszak 
e) az ásó párja – X = az egyik szülő 

Orosz Zsófia  5.c

bemutatkozott, elmondta, hogy mit szeret csinálni és mi a hob-
bija. Miután ez megtörtént, két csoportra osztottak minket, és 
játszottunk egy ügyességi játékot, ahol az egymás segítése, az 
egymásra való odafigyelés és az összehangolt munka volt a cél. 
Ezután mi is kipróbálhattuk a kerekesszéket úgy, hogy minket 
toltak és úgy is, hogy magunk irányíthattuk. Rá kellett jön-
nünk, hogy nem is olyan könnyű ezzel a székkel közlekedni. 
Sokszor akadályokba ütköztünk, vagy egyszerűen csak meg-
álltunk, és nem tudtuk, hogyan tovább. Jól éreztük magunkat, 
és gyorsan elrepült az együtt töltött idő. Szerettünk volna még 
maradni! Amit átéltünk ott, nem fogjuk elfelejteni. 
Az egész osztályunk nevében elmondhatjuk, hogy egy tartal-
mas délelőttön vehettünk részt. Beleláthattunk az ott tanuló 
gyermekek életébe, akik közvetlenek voltak, s hamar kapcso-
latot teremtettünk velük. Volt, aki félt, mielőtt odamentünk 
volna, de miután találkoztunk, s megtapasztalhattuk azt, hogy 
nekik hogyan telnek a mindennapjaik, megváltozott a vélemé-
nyünk. Nagyon szeretetteljesek és aranyosak voltak, végig mo-
solyogtak. Úgy gondoljuk, meg kell tanulnunk, hogy hogyan 
kell feléjük fordulni. Nagyon jó volt ez a látogatás, és szívesen 
meglátogatnánk őket többször is!

Máthé Flóra és Őze Laura 7.a

A 7. a osztály az Immánuel 
Otthonban

A nagy, de játékos nyelvtan összecsapás
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Demeter Zsófia 1.c

Az osztályfőnökünk, Gyöngyi néni elhatározta, hogy el-
viszi az osztályt Budapestre, és megmutatja, milyen szép 
Magyarország fővárosa. Már az út előtt is sokat olvastunk 
és beszélgettünk a nevezetességekről és a közlekedésről. 
Én annyira vártam, hogy sokszor ez járt a fejemben, még 
a fakockákból is Parlamentet építettem Mamánál. Végre 
elérkezett az utazás reggele. Korán keltünk, hogy időben 
odaérjünk. Anyával Mamánál aludtunk, mert ő a Piac ut-
cán lakik, elég közel az állomáshoz. A hátizsák is készen 
állt, tele minden jóval, hiszen azt is megbeszéltük mi le-
gyen benne. A vonatút jól telt, Dömével, Milánnal és To-
mival francia kártyával játszottunk.
Megérkezés után gyalog elsétáltunk a Kossuth térig. Itt 
megnéztük a szobrokat, majd bementünk a Parlament 
épületébe. Nekem a főrendiház és a kupolacsarnok tetszett 
a legjobban. Gyönyörűek voltak a lámpák. A Szent Koro-
na is nagyon szép volt. Ezután átsétáltunk a Lánchídon, 
a Budavári Sikló alsó állomásához. Megvettük a jegyet és 
már indultunk is fel a hegyre. Odafent először a Budavári 
Palotát néztük meg és a Mátyás templomot . Rácsodálkoz-
hattunk, milyen szépeket tudtak építeni az emberek. Majd 
felsétáltunk a Halászbástya kilátó teraszára. Jól ráláttunk 
a Dunára és a Parlamentre. Utána a siklóval lementünk, 

visszasétáltunk a Lánchídon és metróval visszamentünk a 
pályaudvarig. Az úton hazafelé kártyáztunk, beszélgettünk 
és olvastam is az újságomból. 
Nagyon jó volt a kirándulás, jó, hogy Gyöngyi néni meg-
szervezte.

Dulai Bátor 2.b

szól. Ott volt Mátyás, a segédei és a vadászkutyák is. A Má-
tyás-kút mögött volt az Oroszlános udvar, amit kívül és be-
lül is két-két oroszlán őriz. A külsőknek zárva van a szája, 
a belsők pedig ordítanak. A budai várból lefelé is siklóval 
mentünk. Ennek „Gellért” volt a neve. innen a metróál-
lomáshoz mentünk. A nyári szünetben utaztam először  
metrón, amikor Budapesten nyaraltunk. Nagyon izgalmas  
a hosszú, meredek mozgólépcsőn lemenni az alagútba. Mi-
után leszálltunk a metróról, elmentünk a  Nyugati Pálya-
udvarra. Visszaúton is Hannával ültem, de most megpró-
báltunk aludni is. Amikor megérkeztünk, elköszöntünk 
egymástól és hazamentünk. Otthon  nagy lelkesedéssel 
meséltem el a napi élményeimet. Nagyon jól éreztem ma-
gam. Már alig várom a diósgyőri osztáykirándulásunkat.

Gáspár Abigél 2.b

Már nagyon vártuk azt a napot, amit Budapesten tölthe-
tünk az osztállyal. Már hetekkel előtte felkészültünk  az 
utazásra, vonattal utaztunk. Az egész osztály egy kocsiban 
ült. Nagyon jól telt az idő, kártyáztunk, játszottunk. Ami-
kor leszálltunk a vonatról, elmentünk a Kossuth térre. A 
Kossuth téren van a Parlament. A Parlamentbe a látogató 
központon keresztül mentünk be. Bementünk és átvizsgál-
tak minket és a táskánkat is. Azért, hogy ne vigyünk be 
paprika sprayt vagy kést vagy ollót. Amikor bementünk, 
kaptunk egy-egy fülhallgatót. Azon keresztül mesélt ne-
künk az idegenvezető néni a Parlamentről. Először a dísz-
lépcsőházon keresztül mentünk a kupolacsarnokba. A ku-
polacsarnok közepén volt a Szent Korona. A Szent Korona 
volt középen, bal oldalon a jogar, jobb oldalon pedig az or-
szágalma. A korona előtt volt a királyi kard. A kupolacsar-
nok jobb oldalán a felsőház, a bal oldalán pedig az alsóházi 
társalgó volt. Az a különbség a két társalgó között, hogy a 
felsőházban kék a szőnyeg, az alsóházban pedig piros. Mi a 
felsőházat néztük meg. Utána megnéztük az üléstermet is.  
Az ülésterem előtt kb. száz szivartartó volt. 
Utána a Lánchídon keresztül a nulla-kilométerkőhöz 
mentünk.  Ez a Clark Ádám téren van, és innen számítják 
az ország főútvonalainak kilométereit. Innen a Budavári 
Siklóval utaztunk. Ez egy különleges vasút, amivel a várba 
lehet felmenni. Felfelé a „Margit” nevű kocsival mentünk. 
Az egész osztály be tudott szállni egy kocsiba. Az ablaknál 
álltam, és így jól láttam a Dunát, a Lánchidat. A palotába 
nem mentünk be. Ma itt található az Országos Széchenyi 
Könyvtár  és a Nemzeti Galéria és a Hadtörténeti Múzeum. 
A várban sétáltunk, és ott megnéztük az őrségváltást. Ők a 
köztársasági elnök palotájánál vigyáznak a rendre. Láttuk 
a Mátyás-kutat is. Ez egy szoborcsoport, ami a vadászatról 

Csodálatos Budapest!

A 2.b Budapesten

Dulai Bátor 2.b rajza

Gáspár Abigél 2.b rajza
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A 2020-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG SELEJTEZOI

Az én kedvencem: Füles

,,

Az Eb-selejtező a megújuló kvalifikációs szabályok miatt 
csupán nyolc hónapig tart. Az öt ötcsapatos és öt hatcsapa-
tos csoportból egyaránt az első két helyezett jut ki a kon-
tinensviadalra, amelynek 12 ország 12 városa ad otthont, 
köztük Budapest. A magyar fővárosban három csoport-
mérkőzés és egy nyolcaddöntő lesz.
A selejtezőt követően a kijutásról lemaradó csapatok kö-
zül a Nemzetek Ligájában elért helyezések alapján továb-
bi 16 válogatottnak lesz esélye kiharcolni az Eb-szereplést 
az NL-rájátszásban, közülük négyen lesznek résztvevői az 
Európa-bajnokságnak.
EB 2020, SELEJTEZŐ, MENETREND
E-CSOPORT
Horvátország
Wales
Szlovákia
MAGYARORSZÁG
Azerbajdzsán

MÉRKŐZÉSEK
Március 21., csütörtök
20.45: Horvátország–Azerbajdzsán
20.45: Szlovákia–Magyarország 
Március 24., vasárnap
15.00: Wales–Szlovákia
18.00: Magyarország–Horvátország

Június 8., szombat
15.00: Horvátország–Wales
18.00: Azerbajdzsán–Magyarország 
Június 11., kedd
18.00: Azerbajdzsán–Szlovákia
20.45: Magyarország–Wales
Szeptember 6., péntek 
20.45: Szlovákia–Horvátország
20.45: Wales–Azerbajdzsán
Szeptember 9., vasárnap 
18.00: Azerbajdzsán–Horvátország
20.45: Magyarország–Szlovákia
Október 10., csütörtök
20.45: Horvátország–Magyarország
20.45: Szlovákia–Wales
Október 13., vasárnap
18.00: Magyarország–Azerbajdzsán 
20.45: Wales–Horvátország
November 16., szombat
18.00: Azerbajdzsán–Wales 
20.45: Horvátország–Szlovákia
November 19., kedd
20.45: Szlovákia–Azerbajdzsán 
20.45: Wales–Magyarország 

A mi családunkban van egy kutya. Ő a mi házi kedvencünk. Hogy milyen a fajtája és színe? Füles, becenevén Füli, Angol 
cocker spániel és briard keveréke. Világosbarna színű, szőrét évente nyíratjuk. Tavasszal visszük el kutyakozmetikushoz, 
amikor lenyírják a téli nagy bundáját és megfürdetik. 
Füli nem szeret fürödni. Már többször is próbáltuk, de nem nagyon hagyja, ami fura, mert amúgy nagyon szeret a vízben 
játszani. Nagyon aktív kutyus. Minden nap játszunk vele. Fésülni hetente szoktuk, de ez hétről-hétre egyre nehezebb, 
mert egyre nagyobb a szőre.

Mivel szokott játszani? A kedvenc játéka az, amikor a bátyámmal birkózik vagy focizik. Én inkább csak fogócskázni 
szoktam vele vagy labdázni. 
És még egy fontos információ róla: november közepén született. Most volt 6 éves.

Molnár Anna 3.d
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Rénszarvas - háziállat? Síelés
Talán meglepő, de igen. A rénszarvasok a legkevésbé régen 
megszelídített „háziállatok” közé tartoznak. Olyannyira 
így van ez, hogy többségük továbbra is vadon vagy félva-
don él. De hát te is beláthatod, muszáj volt háziasítani őket, 
mert a repülő lovak ritkán viselik jól a lappföldi zimankót, 
bajban lenne velük a Mikulás…
A rénszarvasok a Lappföld limuzinjai. Na, rájuk ülni azért 
nem szép dolog (bár teszik), mert ezeknek az állatoknak a 
gerince nem olyan erős, mint a lovaké vagy a szamaraké. 
De a szánt minden más patásnál jobban húzzák a havas 
vidékeken. Nekik ugyanis nem egy kemény, szaruval fe-
dett ujjuk van, mint a lovaknak, hanem négy! És ez a négy 
olyan szépen szétterül a havon, hogy az állat lába nem 
süllyed el benne.

TUDTAD? 
A rénszarvasok egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy 
nemcsak a hím egyedek (vagyis a bikák) fején nő agancs, 
hanem a tehenekén is.

Rénszarvasok szinte mindenhol vannak, ahol igencsak 
zord az időjárás. A legtöbben Skandináviában és Orosz-
ország északi részén élnek, ám jó pár csorda barangol 
Grönland szigetén és Észak-Amerika kietlen hómezőin 
is. Mivel ilyen sokfelé előfordulnak, rendkívül sokfélék is. 
Vannak egészen kis méretű, póniló nagyságú, pillekönnyű 
rénszarvasok, és akadnak ló méretű, több száz kilós állatok 
is. 
 
A rénszarvasokat „háziállatként” elsősorban a skandináv 
országokban tartják. Legtöbbjük azonban itt sem valódi 
háziállat, ugyanis nem kunyhók mögötti istállókban, ha-
nem félvad csordákban élnek, melyeket egy bölcs pásztor 
mindig a bővebb legelők felé terel. Egyébként egyáltalán 
nem válogatósak. Gyakorlatilag bármilyen növényt meg-
esznek, ami eléjük kerül. Ha kell, leszedik a fák leveleit, ha 
nem szorulnak rá, fűféléket, zuzmót és gombát falatoznak. 

Az északi emberek szánhúzásra használják őket. (Tudod, 
mint a Mikulás, csak ők a havon maradva…) Tejüket isz-
szák, húsukat eszik, prémjükből öltözködnek, bőrükből 
pedig csodálatos, vízálló sátrakat építenek. Lappföldön 
még rénszarvasversenyeket is rendeznek. Itt a „zsoké” a 
száguldó szarvassal sílécen állva húzatja magát.

Felcsatolod a léced, felteszed a napszemüveged – és irány 
a rettegett fekete pálya! A lejtő hajmeresztő, de te hősként 
siklasz lefelé kerülgetve a fenyőfákat és buckákat. Egy perc-
re sem inogsz meg. Lent elegáns farolással megállsz, majd 
felkapaszkodsz a felvonóra, és kezded elölről az egészet. Na, 
akkor most ébredj fel, kérlek! Hogy idáig eljuthass, több 
éven át kell tanulnod és gyakorolnod a síelést. Kezdhetjük?
„Hogy készüljek fel?”
Síelni nem a sípályán kell elkezdeni, hanem már hónapok-
kal korábban, otthon. A sí igencsak megerőltető sportág. 
A lábakat, illetve leginkább a combok izomzatát feszíti fo-
lyamatosan. Ha nem akarod bedobni a törülközőt az első 
fél óra után, mert már mozdulni sem tudsz, jobb, ha ide-
jekorán nekiállsz erősíteni ezeket az izmokat. Legjobb erre 
a futás és a guggolás. Otthon, a lakásban, sajnos, nemigen 
tehetsz többet. Esetleg még a beállást gyakorolhatod. Állj 
kis terpeszbe, térdeid lazán hajlítsd be, felsőtesteddel le-
heletnyit dőlj előre! Így leszel a havon is a legtökéletesebb 
egyensúlyi állapotban. Ezután helyezd a súlypontod egyik 
lábadról a másikra, előre, hátra! Lényeg, hogy a térdeid 
megtanuljanak lazán és mégis stabilan hordozni, és tudják 
majd követni a talaj egyenetlenségeit meg a 
fordulókat. 
„Na jó, de a síléc?!” 
Hát, erről az apróságról majd elfeledkeztünk! Ha életedben 
először mész síelni, vagy csak kirándulni utazik a hegyekbe 
a család évente-kétévente, nem érdemes saját lécet venne-
tek. Főleg nem újonnan. Valamennyi nagyvárosban vannak 
kölcsönzők, ahol mindenki talál megfelelőt. Szerencsésebb 
rövidebb lécet választani – az a jó, amelyik nagyjából a 
mellkasodig ér. Ezt könnyebb irányítani.
„Mit tanuljak meg először?” 
Azt, hogy miként kell megállni. Kezdők között a legnépsze-
rűbb megállási mód a „hóeke”. Ilyenkor a sílécek orra egy-
máshoz közelít, a testsúlyodat pedig a belső élekre helyezed. 
Hosszan így maradva képes vagy lassítani a siklást. Később, 
ha gyorsítanál, elég ismét párhuzamosra állítanod a léceket.
„Mit vegyenek anyáék?” 
Szükséged lesz mindenekelőtt jó meleg öltözékre. Alkalmas 
erre a vízhatlan, szélálló, de mégis lélegző anyagból készült 
(hogy ne izzadj bele) síkabát és sínadrág. Ehhez jöjjön még 
egy vízálló kesztyű és egy vastag sízokni (hiszen a nagy hi-
degben a kezed és a lábad fagy majd le először). Nem szabad 
megfeledkezni a jó meleg, füleket takaró sapkáról sem. Ta-
lán meglepő, de a káros napsugarakkal szemben védő nap-
szemüveg és a napolaj szintén fontos. A hegyekben ugyanis 
nagyon hideg van, másrészt viszont elképesztő a nap ereje.
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Karácsonyfák 

Téli viccek 

Van, aki a kis földlabdást szereti, van, aki a plafonig érőre 
esküszik. De gondoltad volna, hogy 866 méter magas „ka-
rácsonyfát” is állítottak már?
 
A világ legnagyobb karácsonyfája valójában karácsonyfát 
mintázó színes égősor. Olaszországban az Ingino-hegy 
oldalára húzzák fel 1981 óta a számtalan égőből álló, kü-
lönleges alkotást. Magassága 650 méter, és több mint 8 ki-
lométernyi kábel kell hozzá. A híres „karácsonyfát” min-
dig december 7-én kapcsolják be. 2011-ben XVI. Benedek 
pápa borította fényárba egy számítógép segítségével. A 
fényéhez szükséges elektromos áramot napelemek bizto-
sítják.
Magyarország legnagyobb kará¬csonyfája stílusosan ha-

Téli álom
– Télen az élőlények közül sokan eltűnnek a világ szeme 
elől, úgynevezett téli álmot alszanak – magyarázza a tanító 
néni. – Ki tudna olyan élőlényt mondani, amelyet csak ta-
vasszal látunk újra? 
Annuska nagyon jelentkezik:
– A fagylaltos!

Rablótámadás 
– Mit kiabál a nyúl, amikor megtámadja a hóembert?
– Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót!

Téli zöldség
– Apu, ismerek egy téli zöldséget!
– Na ne mondd! És melyik az?
– A síparadicsom!

Téli szünet után
– Karcsi, hol töltötted a téli szünetet?
– Két napot a hegyekben, sítáborban.
– És a többit?
– Gipszben.

zánk legkisebb településén álldogál – természetesen a saját 
gyökerein. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálháza 30 
méteres őslucfenyőjére közel húszezer égőt aggatnak ilyen-
tájt. Igencsak büszkék rá a falu lakói, hiszen karácsonyfájuk 
közel kétszer akkora, amekkora a Budapesten felállított Or-
szág Karácsonyfája szokott lenni.

TUDTAD? 
• A világ legmagasabb élő karácsonyfája meghaladja a 45 
méteres magasságot, és 50 000 LED-izzó díszíti. Az ame-
rikai Oregon államban található duglászfenyőfát 1994 óta 
minden évben feldíszíti tulajdonosa.
• A világ legnagyobb úszó karácsonyfáját Brazíliában állít-
ják fel minden évben 1996 óta. A 85 méter magas óriás-
fenyőre nagyjából 3 millió csillogó gömb, és még ennél is 
több égő kerül – ráadásul évente új „ruhába” öltözik.
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Kékestető és környéke 

Naptár

A 4. évfolyamos gyerekek már tudják, hogy a Kékestető 
Magyarország legmagasabb pontja. Ahogy talán azt is, 
hogy kereken 1014 méter magasan van a Mátra hegység 
legtetején. Arról viszont már nem szólnak a tankönyvek, 
milyen csodálatos sípálya működik itt, és mennyi látnivaló 
van a környéken.
A MÁTRA az Északi-középhegység része. Nem nagy ki-
terjedésű hegy, de elképesztően magasra nyúlik. Itt talál-
ható az ország két legmagasabb pontja: az 1014 méteres 
Kékestető és a 964 méteren lévő Galya-tető. Évmilliókkal 
ezelőtt forrongó, a mostaninál is magasabb vulkánok áll-
tak a helyén. Szinte a teljes felületét erdők borítják. Ahol 
nincs erdő, ott csak azért nincs, mert az emberek hamar 
rájöttek, milyen kiváló ez a vulkanikus talaj a növények, 
főleg a szőlő számára. A mátrai borvidék méltán híres.

Hatalmas erdői ősszel a gímszarvasoktól zengenek, a szir-
teken ritka muflonok ugrálnak, és fokozottan védett kétél-
tű és madárfajokkal is gyakran találkoznak a turisták erre-
felé. Azt már kevesebben tudják, hogy az országban szinte 
egyedülálló módon vadmacska és hiúz is lakja a vidéket. 
Ezek az állatok ugyanis félénkek, nem szívesen mutatkoz-
nak az emberek előtt.

RENGETEG LÁTNIVALÓ vár Kékestető környékén. A lá-

December az év utolsó hónapja. Ilyenkor már szemet gyö-
nyörködtető fehér, puha hó borítja a tájat. A falusi ember 
számára ez a pihenés hónapja. Ilyenkor már nincs munka 
a földeken. Ez az egyik ünnepekben és népszokásokban 
leggazdagabb hónapunk. A karácsonyt megelőző hetek-
ben - advent idején - az Úr eljövetelét, a kis Jézus meg-
születését várjuk. Jobban figyelünk egymásra, és szeretet 
költözik a lelkünkbe.

DECEMBER 2. - Advent kezdete
Advent szavunk az 'Úr eljövetele' jelentésű latin "adventus 
Domini" kifejezésből ered. Az Advent az András-nap utá-
ni első vasárnappal kezdődik és december 24-ig, szent-
estéig tart. Ez alatt a négy hét alatt a Messiás eljövetelét 
várjuk, aki szeretetet hoz a földre. Az emberek bűnbánatot 
tartanak. Átgondolják, hogy kit bántottak meg az évben. A 
néphagyomány szerint a bűnbánat színe a lila, ezért van a 
katolikus hagyomány szerint az adventi koszorún lila sza-
lag vagy gyertya.
DECEMBER 6. - Miklós napja 
Szent Miklós püspök volt, aki a legenda szerint a szegé-
nyek ablakába pénzt, ajándékot tett. Innen ered a Miklós-
napi ajándékozás hagyománya. Kedves szokás nálunk, 
hogy Mikulás napjának előestéjén a gyerekek megtisztít-
ják cipőiket, csizmáikat, majd az ablakba teszik. A Mikulás 
ebbe teszi az ajándékot.
DECEMBER 13. - Luca napja
A néphit ezt a napot gonoszjáró napnak tartotta. A boszor-
kányok ellen pedig védekezni kellett. Luca napján kezdték 
készíteni a 13 darabból álló Luca székét. Mindennap dol-

togatók többsége a téli időszakban jön. Ekkor nyitják meg 
Magyarországon a leghosszabb lesiklópályával büszkélke-
dő sípályát. Ez egyébként akkor is működik, ha éppen nem 
hoz havat a tél: ilyenkor hóágyúkkal bombázzák csúszósra 
a hegyoldalt. Szintúgy népszerű az a nemzetiszínűre festett 
szikla, amely az ország legmagasabb pontját jelöli. Aki pedig 
még ennél is magasabbról szeretné szemlélni a varázslato-
san szép vidéket, menjen fel a felette lévő, kilátóként műkö-
dő tévétoronyba!

A közelben több várat és várromot is megnézhetsz. Nem 
messze innen magasodik a siroki vár (illetve, ami megma-
radt belőle), akárcsak a részben felújított kisnánai vár, vagy 
az alig húsz kilométerre lévő városkában, Gyöngyösön meg-
csodálható pompás Orczy-kastély. Gyöngyösön állatkert is 
van, ezért egy kirándulás Kékestetőre némi kiegészítő prog-
rammal valóban minden kisgyerek álma lehet.
 
TUDTAD? 
Kékestető minden szempontból különleges hely. Kiemelke-
dő magasságából következően időjárási viszonyai gyakran 
eltérőek a többi területétől. Itt jóval többet süt a nap, a hő-
mérséklet mégis alacsonyabb általában, mint máshol.  Kép-
zeld csak el, volt olyan az 1943–1944-es évek telén, hogy 154 
napon át hó borította a vidéket!

goztak rajta valamit, így a munka karácsonyig tartott. Az 
elkészült háromlábú székre ülve a templomban, az éjféli mi-
sén, készítője megláthatta, kik a falu boszorkányai. A széket 
ezután elégették.
DECEMBER 21. - Tamás napja
Több helyen ezen a napon szentelték meg a karácsonyi éte-
leket. Sokfelé ekkor vágták le a karácsonyra szánt disznót. 
Az e napon levágott disznó háját tamáshájnak nevezik. Gyó-
gyító erőt tulajdonítottak neki, ezért gyógyírt készítettek be-
lőle.
DECEMBER 24. - Ádám és Éva napja
A szenteste napja. A kis Jézus eljövetelére való készülés, böjt 
napja. E nap estéjén kigyúlnak a gyertyák a karácsonyfákon. 
A család együtt köszönti az ünnepet. A katolikusok a ka-
rácsonyt az éjféli mise meghallgatásával, a templomban is 
ünneplik.
DECEMBER 25. - Karácsony napja
A kereszténység ekkor ünnepli Jézus Krisztus születését.
DECEMBER 26. - István napja
István napja egészség- és termésvarázsló nap. Ekkor a re-
gösök (énekmondók) álarcban, bundában kopogtattak be a 
házakhoz, bő termést kívánva a gazdáknak.
DECEMBER 28. - Aprószentek napja
Azoknak a fiúgyermekeknek az emléknapja, akiket Heródes 
öletett meg, amikor a gyermek Jézust kerestette. E napon kis 
vesszővel megveregetik a gyermekeket, hogy egészségesek 
legyenek.
DECEMBER 31. - Szilveszter napja
Ez az év utolsó napja. Az óévet világszerte elbúcsúztatják 
az emberek. Felidézik az elmúlt esztendőt, egész éjjel ébren 
maradnak, táncolnak, ünnepelnek. 
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Egy fiú kalandja
Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy nagyon szegény 
öregember. Ennek az öregembernek volt egy fia. Ez a fiú min-
den nap segített az apjának főzni, mosni, takarítani. Az öregem-
ber azt mondta a fiának, menjen szerencsét próbálni. A fiú el is 
indult munkát keresni, azért, hogy az apjának tudjon venni 
gyógyszereket.
Útközben megéhezett, leült egy nagy fa alá, elővette a 
tarisznyájából a bicskát és a szalonnát. Miután megebédelt, útját 
folytatva eltévedt. Egy sötét, sűrű erdőbe ért. Nagyon félt. 
Egyszer csak egy hangot hallott. A bokorból jött. Így hangzott:
- Gyere, én majd segítek!
A fiú nem akart menni, de nem tudott mit tenni, mert valami, 
vagy valaki megragadta a lábát és lehúzta a földre. Beütötte a 
fejét és elájult.
Mire felébredt, egy boszorkánytanyán találta magát, meglán-
colva. A boszorkány meghallotta, hogy a fiú felkelt és odament 
hozzá. Ezt mondta:
- Nem tudtad, hogy ez az erdő varázserdő? Méghozzá egy 
gonosz varázserdő! - Erre a fiú így válaszolt:
- Mi az, hogy gonosz varázserdő? Talán van agya, vagy szíve?
- Hát persze! Van arca, szeme, szája!
- Persze, hiszi a piszi! – válaszolta a fiú.
- Hiszi a piszi?! A szemtelenséged miatt most már takaríthatsz 
is!
- Most már? Mást is kell csinálnom? – kérdezte a fiú.
- Még jó, fiacskám! Egy szolgának ez a feladata! 
- De mégis, mit kell dolgoznom? 
Már késő volt a kérdés. A boszorkány bement és valamit 
kotyvasztott. Pár nap múlva miközben a fiú takarított az udva-
ron egy tyúk odament hozzá és megkaparta a lábát. A fiú a 
tarisznyájából elővett egy pár magot és megetette. Erre a tyúk 
megszólalt:
- Na, ide figyelj! Mivel megetettél kiszabadítalak és életed 
végéig melletted leszek. –
 Erre a fiú nagyon megijedt és azt felelte: 
- Te meg miből vagy? Hogyan tudsz beszélni?
- Köszönöm a kérdést! –felelte a tyúk. –Én a boszorkány műve 
vagyok. Pontosabban egy csepp bányászvérből és egy tyúkto-
jásból készített. 
- Bányászvérből? De mégis, honnan volt a boszorkánynak 
bányászvére?
- Volt egy bányász szolgája.
- Úgy járt, mint én?
- Nem, mert őt nem szabadították ki. Na, de gyere, mert a 
boszorkány most alszik. 
A tyúk elkezdett ásni, úgy mint egy fúrógép. A terv az volt, hogy 
átásnak a fal alatt, ugyanis a házat egy kisebb várfal vette körül. 
De ásás közben egy földalatti forráshoz értek, ami, mint egy 
gejzír feltört  és a tyúkot meg a fiút, mint a szél a felszínre dobta. 
A nagy robajra felébredt a boszorkány. Kijött a házból a 
varázspálcájával:
- Ezért megfizettek! Csiribíí! Csiribá! Változz….
De nem tudta befejezni, mert a tyúk elásta és egy gilisztát vál-
toztatott békává. Így a fiúnak sikerült átmászni a falon, mert az 
ajtó el volt varázsolva, azért, hogy csak a boszorkány tudjon 
ki- és bemenni rajta.
Ment, mendegélt tovább a fiú az új barátjával, a tyúkkal munkát 
keresni azért, hogy az apjának tudjon gyógyszert venni. 
Miközben mendegéltek, hallottak egy hangot, egy lány hangját, 
ami így szólt: 
- Jaj, a tavunk! Valaki segítsen!
A fiú és a tyúk felmentek az Emei-hegyre. Ott láttak egy Jáde-
lányt, aki egy csúnya tó előtt állt siránkozva. A fiú kérdi: 
- Mi a baj, hölgyem?
- Csak nézz a tóra! – felelt a Jáde lány.
- Igen, ez egy csúnya iszapos, bogaras tó.
- Pont ez a baj! Ez még tegnap olyan tiszta, áttetsző tó volt, mint 
egy tükör. 
- Ne bánkódj, majd én kitakarítom! 
Másnapra ki is takarította. Ekkor így szólt a hölgynek:
- Kész van hölgyem!

- Kész? – kérdezte a lány.
- Igen, kész.
-  Nagyon köszönöm. Hogyan tudnám meghálálni?
- Sehogy. Ez csak természetes volt! – mondta a fiú.
- Dehogynem! Nézd csak, itt ez a síp, ha megfúvod, azonnal ott 
termek ahol te és bármiben segítek neked, amiben tudok.
- Köszönöm! – mondta a fiú, és elbúcsúztak egymástól.
Miközben mentek, mendegéltek a föld túloldalára értek és eléjük 
ugrott egy boszorkány, aki azt mondta:
- Most végetek!
Erre megkérdezte a fiú, hogy ki ő és miért akar ártani nekik. A 
boszorkány annyit mondott, hogy a testvérét elásták, ezért pedig 
most megfizetnek. A fiú és a tyúk nagyon megijedtek, de a 
tyúknak támadt egy ötlete. Gyorsan odatipegett, elkezdett ásni, 
majd a másik boszorkányt is elásta. De ez egy nagy hiba volt. 
Ugyanis olyan mélyre ásott, hogy a két boszorkány akiket elásott 
a föld két oldalán, középen találkoztak. Éppen csak egy pár centi 
föld volt közöttük. Miközben a fiú és a tyúk békében mentek 
tovább munkát keresni, a két boszorkány meghallotta egymást és 
elkezdtek tovább ásni. Ugyanis együtt tudtak egy olyan varázs-
latot, amivel képesekké váltak a repülésre.
Két nap múlva a fiú és a tyúk ment tovább hegyen, völgyön 
keresztül, de nem találtak munkát. Azt mondták nekik, ránézésre 
túl gyengék fát rakodni, bányászni, szántani, várat védeni és így 
tovább. A fiú nagyon szomorú volt.
- Legalább próbára tehettek volna!
- Ne aggódj, majd találunk olyan munkát, amihez nem kell erő.
- Na, mondj olyan munkát, amihez nem kell erő!
- Pédául a takács, szakács.
- Jó, de egyikhez sem értek. 
- Ez igaz, de valószínűleg … 
Soha nem tudjuk meg mit akart mondani a tyúk, mert a két 
boszorkány eléjük repült.
- Na most aztán végetek! Elástatok minket, de nagyon buta 
módon, mert ki tudtunk szabadulni!
- De mégis hogyan?
- Úgy, hogy túl mélyre ástatok, találkoztunk és együtt tudunk 
repülni. Na de elég a kérdésekből, most végetek! 
A boszorkányok, ami kezük előtt volt, felkapták és rájuk támad-
tak. A fiú az előttük levő farönköt felemelte és azzal próbálta 
visszatartani őket. Azt mondta a tyúknak, fújja meg a sípot, mai a 
nyakában van. A tyúk megfújta és ott termett a Jáde-lány. Ő meg-
látta őket, hogy harcolnak a két boszorkánnyal, fölvett egy botot, 
mögéjük osont és mind a kettőt jól nyakon lendítette. A boszor-
kányok, mint egy léggömb, szétdurrantak és mint a konfetti, úgy 
ömlött belőlük a sok arany. A fiú megköszönte a Jáde-lánynak a 
segítséget, majd hazament a tyúkkal együtt. A fiú vett az apjának 
gyógyszereket, és egy új házat, de itt még nincs vége a mesének. 
A fiú, ahogy tartotta a nagy farönköt a Jáde lány látta milyen erő 
lakozik benne. Szétkürtölte az egész világnak. Csak úgy özönlöt-
tek a munkaajánlatok farakodónak, bányásznak, sőt főnöknek is 
fel akarták venni. Így a fiú, az új munkájával, az apjával meg a 
tyúkkal boldogan élt, míg meg nem halt.

Kováts Kristóf Kálmán 5.b

A 3.c osztály alkotása
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Könyvajánló
Carlotta és 
Caterina. Mindkét 
lány tizenkét éves, 
olasz és naplót ír. 
Carlotta zűrös csa-
ládjáról, a hegyek-
ben töltött 
vakációról, s 
barátnőjével váltott 
SMS-eiről. Caterina 
a sorsát megváltoz-
tató hajóútról, a 
New York-i 
kikötőről,  s  az 
emigránsok keserű 
életéről. Caterina és 
Carlotta. Száz év 
választja el őket 
egymástól, s mégis 
sok közös van ben-
nük, ha soraikat 
egymás mellett 

olvassuk. Mintha beszélgetnének. Carlotta megtalálja 
Caterina naplóját, amelyből megtanulja értékelni az élet 
legapróbb örömeit, Caterina naplója pedig Carlotta segít-
ségével jut végre unokája kezébe. Carlotta és Caterina 
tükörképei egymásnak, gyermeksorsok egy évszázad 
tükrében.

Részlet a műből:
(...)
2004. július 13.
Nem bírom tovább, mindenképpen meg kell néznem, mi 
van a fekete füzetben. Fogalmam sincs, hogy eddig miért 
titkoltam a dolgot a mama elől, persze, van egy kis részlet, 
ami nem volt szabályos: szó nélkül vettem el a kulcsokat, 
de azért… Szóval azt akartam, hogy nyugodt legyen a 
lelkiismeretem, ezért megkérdeztem, rendrakás közben 
elolvashatok-e valamit.
- Persze - válaszolta boldogan. Aztán húzódozva újra bele-
merült egy foltos nagy sárga fóliáns tanulmányozásába. 
Tudom, hogy utálja a tintafoltokat, mert elfedik az írást, 
nem lehet elolvasni, mi van a paca alatt.
Végre kinyitottam a füzetet. A második oldalon azzal a 
tökéletes írással a következő állt:
Ezt a füzetet Santin Tanító Nővér
ajándékozta nekem.
A papír megsárgult, és könnyen töredezett, ezért nagyon 
óvatosan kell bánni vele, ahogy a mamától látom, amikor 
irdatlan méretű romos könyveit lapozgatja. És végre 
hozzákezdhettem az olvasásához:
1904. július 16.
Hihetetlen! Ha valaki meséli, nem hiszem el: száz éve 
júliusban kezdődik a napló! Véletlen vagy mágia?
Azért írok, mert a Tanító Nővér megkért, hogy vezessek 
krónikát amerikai utazásomról, nehogy elfelejtsem. 
Uramisten! Száz éve… Amerikába menni!
- Carlotta… Carlotta, hozzád beszélek, süket vagy? - 
kiabált a mama. Ijedtemben nagyot ugrottam. - Mi az az 

Bosnyák Viktória: A sirály a király?
A se nem szögletes, se nem kerek erdőbe hívatlan vendég 
érkezik: egy sirály, aki királynak képzeli magát. A kü-
lönös hírre az erdő minden állata összesereglik a bagoly 
odújánál, és egyre többen jelentik be trónigényüket. A 
bölcs madár furfangos próbatételeket eszel ki, hogy 
eldőljön, ki a környék jogos uralkodója. Ahogy a verseny 
nehezedik, egyre fogynak a versenyzők. Vajon tényleg a 
sirály lesz a király? Mire végigolvasod a vetélkedő 
humoros történetét, tökéletesen eligazodsz majd a j-s és 
ly-os szavak erdejében.
Részlet a műből:
Május végére azonban a sirály már ezt hajtogatta kevé-
lyen: – Ebben a gyönyörű erdőben én vagyok a király! 
Meghallotta ezt az odvas tölgyfán függeszkedő lajhár, s 
azt gondolta: – Az a madár megtébolyodott! De tovább a 
lajhár nem törte a fejét, mert köztudottan lusta állat, s 
nem csak mozogni, de gondolkozni sem tud valami gyor-
san. – Az a madár megtébolyodott! – vélte a gepárd is, 
aki éppen arra járt. – Milyen jogon lehetne ő a király, 
amikor ez a mi erdőnk? Nekünk pedig nincsen se 
elnökünk, se királyunk, de még csak polgármesterünk 
sem.
A teljes könyv letölthető az alábbi linken: https://konyv-
molykepzo.hu/reszlet/siraly_kiraly.pdf

érdekes, amitől a mobilod utálatos zenélését se hallod? 
Megvetésem jeléül elhatároztam, hogy nem dugdosom a 
telefont, sőt nagy hangerőre állítom, most pedig meg se 
hallom, ha csöng! Egyébként a papa volt, valahonnan 
messziről hívott. Remekül vagyok, mondtam, jól szóra-
kozom, satöbbi, satöbbi. Örültem, hogy hívott, de alig 
vártam, hogy letegye, és olvashassam a füzetet. Mint 
rendesen, panaszkodott, hogy azt ígértem, küldök sms-
eket, de… a kártya ne aggasszon, majd ő feltölti…
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Gyertyatartó dióból

Anyagszükséglet: dióhéjak, arany spary, 
gyöngyök, tortagyertya, szürke oázis, 
kartondarabok, arany öntapadós fólia, 
tujaágak, olló, ragasztó

1. A sablon szerint 
kivágjuk a talpazatot, 
amit aranyfóliával 
vonunk be. 

2. Félbetört diókat kiürítünk és aranyra fújjuk 
őket. A dióhéjba egy kis darabka oázist nyo-
munk, jó szorosan.
Ráragasztjuk a talpazatra a dióhéjat.

3. Ha megszáradt, beletűzzük a gyertyát, 
mellé ragasztunk picire vágott tujaágakat és 
gyöngyökkel díszítjük.

Jó tanács: Ha van a tortagyertyához való kis virág 
formájú gyertyatartó, akkor azt tűzzük az oázisba, így 
mindig könnyedén le lehet cserélni a leégett gyertyát. 
Csak szülői felügyelet mellett gyújtsatok meg bármi-
lyen mécsest!

Kézműves rovat
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Rejtvényes oldal 

Logikai feladat:
A strandon az úszómedencében kétszer 
annyian vannak, mint az élményme-
dencében. Ha az úszómedencéből átmenne 
32 ember az élménymedencébe és az 
élménymedencébe még bemenne egy 8 
fős csoport, akkor a két medencében 
ugyanannyian lennének. Hányan fürödnek 
most a két medencében együtt?
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