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E L Ő S Z Ó 
„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden 
halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat 
látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáló leányaimra is 
kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.”
                                                                                               

/Apostolok cselekedetei 2,17-18/

A pünkösdi örömhírrel köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány nap-
pal áldozócsütörtök után. Hamarosan véget ér a szorgalmi időszak, 
amely minden szempontból sikeresnek mondható. Az iskolai 
munkatervben vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük, s 
kiemelt rendezvényeink is kivétel nélkül elnyerték a résztvevők 
tetszését. Eredményeink listája évről-évre egyre hosszabb, 
köszönhetően a rengeteg tehetséges gyermeknek, az őket felkészítő 
pedagógusoknak és a jelentős támogatást nyújtó szülői körnek. A 
városi, megyei és országos versenyeken elért kiváló helyezések 
felsorolása a tanév végi alsó és felső tagozatos iskolagyűlések csak-
nem teljes időtartamát igénybe vette. Természetesen az apróbb 
sikereknek is nagyon örültünk a tanév folyamán. Nevelőtestületünk 
a jövőben is támogatni fogja a lemaradó tanulók felzárkóztatását, 
diákjaink tehetségének kibontakoztatását, egyúttal köszönetet mon-
dunk a szülők sokirányú és hathatós közreműködéséért.
A komoly teljesítmények elérését a humoros pillanatok sem gátol-
ták. Sőt, ellenkezőleg! Szép emlékek lesznek majd a tanítási órák, 
a napközis foglalkozások és az óraközi szünetek vidám percei, a 
farsangi időszak programjai, az irodalmi teadélutánok, a Mesevilág 
Színjátszó Fesztivál előadásai, a tánciskolai próbák és a bemutató a 
Lovardában, a szép versek előadása és meghallgatása a magyar 
költészet napján, a felső tagozatos diák-őnkormányzat 
osztályképviselőinek jutalomkirándulása Szerencsre, az ének-zene 
tagozatosok tanévzáró hangversenyének fülbemászó dallamai, a 
bolhapiaci forgatag és a sok játékos alkalom. Összegzésképpen 
megállapíthatjuk, hogy minden  feltétel adott  volt tanítványaink 
érzelmi, értelmi és testi fejlődéséhez.

A 2018/2019. tanévet több újdonság is jellemezte:

 - Megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, a tantermekben és a 
folyosókon mindenütt ott találhatók a sárga fedeles szemetes edé-
nyek.
 - A teljes mértékben megújult iskolai büfé kicsik és nagyok 
számára lehetővé tette az egészséges élelmiszerek vásárlását.
 - A folyosók természetes világítását elősegítő színes tanteremajtók 
által az eddigieknél is nyitottabbá vált oktatásunk.

Köszönöm a szülők bizalmát, pedagógus kollégáim és a nevelő-
oktató munkát segítő munkatársak egész éves fáradozását, 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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Az egyik régi hittan tankönyvben látható egymás mellett két rajz, 
az első a Bábel tornyánál történt eseményeket, a második a pün-
kösdi történetet ábrázolja. Bábel tornyánál szétszélednek az em-
berek, mindazok, akik addig együtt voltak, és közösen építkeztek. 
Mindenki másfelé tart. Nem értik egymást, más nyelvet beszél-
nek, másként gondolkoznak. A pünkösdi történetnél középen egy 
templomot látunk, és az emberek a templom felé tartanak. Más-
honnan jönnek, mégis értik, megértik egymást, egy nyelvet beszél-
nek, egy irányba haladnak. A két kép, a kétféle emberi magatar-
tás közti különbség a Szentlélek munkájának eredménye. Az első 
pünkösd ünnepén a jeruzsálemi zarándokok átélték azt a csodát, 
hogy megértették az apostolok igehirdetését. A megértett üzenet 
együtt tartotta őket, megszületett az első keresztyén gyülekezet, 
aminek a tagjai „… mindennap állhatatosan egy szívvel, egy lé-
lekkel voltak a templomban…” (ApCsel 2,46). Isten Lelke ma is munkálkodik. Átélhetjük annak csodáját, hogy bár különbözőek 
vagyunk, máshonnan jövünk, mégis értjük és megértjük egymást, egy nyelvet beszélünk és egy irányba haladunk, családi, iskolai 
és gyülekezeti közösségben. Kívánom, hogy pünkösd ünnepén és azt követően minél többször tapasztalhassuk meg Isten egységet 
munkáló Lelkének áldását!

Szilágyi Tamás 

Már hetedikes koromban elkezdtem izgulni a felvételi miatt.  
Féltem a sok tanulástól. Féltem attól, hogy nem lesz szabad-
időm, és nagyon keveset lehetek majd a barátaimmal. Meg 
persze nagy fejtörést okozott, hol, melyik középiskolában foly-
tassam a tanulmányaimat. A legrosszabb időszakom novem-
ber körül volt. Nem tudtam egy épkézláb fogalmazást írni, de 
folyamatosan gondjaim voltak az egyenletek felírásával is. Az 
iskolában és otthon is állandóan ez volt a téma: ezt  hallottam  a 
szüleimtől, a barátaimtól, még a csapból is ez folyt.
A tanárok mindvégig segítőkészek voltak, az utolsó apró tak-
tikákat is megosztották velünk: vigyetek magatokkal téglatest 
alakú ivólevet, szőlőcukrot, órát stb.
 És elérkezett a nagy nap!  S mint egy csattanás: már el is múlt. 
Néhányan  csalódottan, de bizakodóan várták az eredménye-
ket, az ideiglenes listák kihelyezését. Az én továbbtanulásom-
ban azonban továbbra is hatalmas kérdőjelek voltak. Hova 
menjek? Milyen tagozatra? Többször is végiggondoltam, me-
lyik iskolában, milyen tagozaton tudnám elképzelni magam. 
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma 
és Általános Iskolája továbbá a Tóth Árpád Gimnázium már 
a nyílt napon nagyon megtetszett. A humán tagozatot pedig  
mintha éppen  nekem találták volna ki. Régóta kedvenc tan-
tárgyam a történelem, és az előkészítők megszerettették velem 
a magyart is. Végre aztán kitaláltam, mit is szeretnék tanulni az 
elkövetkezendő négy-öt évben. A szüleimmel teljes egyetértés-
ben alkottuk meg a sorrendet. Kiderült, ők már régóta ezeket 
az iskolákat gondolták számomra. 
 Ezután következtek a szóbeli meghallgatások. Magyarból és 
angolból tettem szóbeli vizsgát. Angolból nem azt az ered-
ményt értem el, amit szerettem volna. Azonban magyarból ki-
válóan teljesítettem. Az ideiglenes sorrendből kiderült, hogy a 
TÁG-ban már bent vagyok, de a Kossuthban még bizonytalan 
a helyem. Remélem, sikerül elérnem az elsődleges célom, és jö-
vőre kossuthos diák leszek. Persze annak is örülni fogok, ha a 
TÁG-ba vesznek fel.

 Ezenúton is szeretném hálámat kifejezni tanáraimnak, külö-
nösen Czegle Mária, Erdei Zoltánné és Kunné Sztáray Ágota 
tanárnőknek, akik a felkészítésükkel  sokat segítettek a siker 
elérésében. 
A jövendőbeli nyolcadikosoknak azt tudom tanácsolni, hogy 
készüljenek, tanuljanak minden órára, és akkor majd ők is 
eredményesen felvételizhetnek. 

Lukácsi Boglárka 8.c 

Egy szívvel, egy lélekkel

Egy sikeres felvételi története

Pluhár Zsófia 2.z rajza

Hadházi Tímea 2.z rajza
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A ballagó nyolcadikosok

8. a Osztályfőnök: Kovács Zsolt

Adomán Luca Rebeka, Almási Zoltán, Bagi Tamás, Bokor 
Zsófia, Boros Zsuzsa Sára, Gorzás Gábor Alfonz, Horváth 
Dorina Szaffi, Horváth Milán, Kaló Tamás, Kertész Anna 
Ágnes, Magulya Boglárka, Molcsányi Róbert Martin, Nagy 
Benedek, Nagy Máté, Patai Máté, Sándor Attila, Sándor 
Zsófia, Seprényi Gergő, Szabó Patrik, Szakál Fanni, Tóth 
Gréta, Vári-Patai Noel

8.c Osztályfőnök: Erdei Zoltánné

Antal Róbert, Balogh Árven, Barta Gergő, Csernyánszki Li-
liána, Csorba Csanád Benedek, Egyed Marcell, Felszeghy 
Luca, Gyarmathy Petra Panna, Huri Andrea, Kálmán 
Borisz, Kapusi Lilla, Király Viktória Kata, Kiss Róbert 
Bulcsú, Lukács Bence, Lukácsi Boglárka, Magi Jázmin, 
Martinovics Lili, Menyhárt Ágnes, Musta Rebeka, Nagy 
Benedek Benjámin, Ócsai Réka, Oláh Alekszandr Martin, 
Pápai Nóra Panna, Rapi Csenge Anna, Szász Eszter Dorka, 
Teremy Dóra, Tímár Lilianna, Török Tamás, Varga Zsófia 
Ilona, Vincze Lilla

8.z Osztályfőnök: Kovácsné Jendrek Anikó

Acsai Barnabás Elek, Aranyos Flóra Zea, Benke Berzsián, 
Besenyei Betta, Bulik Janka, Dinda Anna, Dóka Mercé-
desz, Éles Dávid Imre, Gál Sára Borbála, Győri Zsófia 
Borbála, Kiss Mirtill Laura, Kocsis Laura, Kovács Esz-
ter, Kovács Gréta, Lehner Zalán Bálint, Lukasz Marcell, 
Mikó Mária Nina, Nagy Kamilla, Nagy Milán Zénó, Pal-
lagi Anna, Pasztercsák Lili, Serestyén Nóra, Sztányi Anna, 
Szűcs Emese, Vida Áron Attila, Zákány Dorka, Zsula Péter

8.b Osztályfőnök: Mezei Barna

Antal Zsófia Maja, Békési Tímea Mónika, Boros Lilla, 
Bunda Máté, Csávás Flóra, Dobos Ábel, Farkas Jázmin, 
Gulyás Réka, Harsányi Viktória, Jakab Károly, Juszku 
Erik, Kiss Mária Krisztina, Kocsis Benedek Ábel, Konyári 
Emese Judit, Kovács Karolina, Kreuze Jennifer Mária, Kun 
László Kristóf, Kupecz Anna, Makai Benedek, Németh Dá-
vid, Nógrády Erik Norbert, Pallai Zsolt, Péter Lőrinc, Pók 
Zoé Kata, Salánki Lilla Vivien, Sarkadi Bíborka Sára, Sze-
gedi Liliána, Sztancs Dóra Imola, Torró Laura, Tóth Emese, 
Tóth Kristóf, Valach Mihály, Veréb Gergely, Vida Alexand-
ra Laura

8.d Osztályfőnök: Ordasiné Király Csilla

Balogh Attila, Borbély Boglárka, Csirkés Péter, Hegedüs 
Dóra, Horváth Máté, Kányási Dávid József, Kapcsa Ti-
bor Bence, Kiss Axel Bálint, Kiss Dóra Emese, Kiss Máté, 
Kovács Fanni, Kovács Lilla, Mányi Dorottya Sára, Ökrös 
Lajos, Paál Kinga Fanni, Petrikovits Kíra, Pogácsás Diána, 
Rádai Ádám, Szabó László, Szántó Dorka, Szladek Szonja 
Réka, Tóth Csenge Noémi, Varga Fanni
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Országos Sulivívó Diákolimpia
2019.március.29.
3.helyezett - Balla Jázmin 3.b
Arany János városi versmondó verseny
2019.március
3.helyezett - Bakó Hédi 4.c
Kazinczy Kupa Városi Fedettpályás Atléti-
ka Bajnokság
2019. február 28.
Távolugrás
1. helyezett - Keszthelyi Kamilla 6.c
600 m
1. helyezett - Keszthelyi Kamilla 6.c
Távolugrás
1. helyezett - Darai Laura 6.d
2. helyezett - Harcsa Liliána 5.z
3. helyezett - Ács Dóra 5.b
60 m
1. helyezett - Darai Laura 6.d
2. helyezett - Harcsa Liliána 5.z
3. helyezett - Ács Alíz 5.b
4x90 m-es váltó
1. helyezett - Ács Alíz 5.b, Ács Dóra 5.b, 
Harcsa Liliána 5.z, Darai Laura 6.d
600 m
1. helyezett - Sztojka Eszter 5.a
Távolugrás
2. helyezett - Papp Sára 5.b
3. helyezett - Katona Hanna 5.b
60 m
2. helyezett - Papp Sára 5.b
Országos Diákolimpia Tollaslabda Döntő
2019.március 29.-30.
3.helyezett - Papp Máté 4.d
Magura Anna Luca 6.z
Béres Ferenc Országos Református Éneklő 
Verseny (Egyéni)
2019.április 5.
1.helyezett - Sztányi Anna 8.z 
2.helyezett - Horvát Nikolett 7.z
Arany minősítés - Nagy Csenge 2.z 
Gönczy Márton 1.z
Ezüst minősítés - Lénárt Sára 3.z
Enyedi Nikoletta 6.z
Bronz minősítés - Szincsák Borbála 5.z 
Különdíjas - Vitányi Emili 4.z

Béres Ferenc Országos Református Éneklő 
Verseny (Csapat)
2019.április 5.
Különdíj - Kiss Borbála 7.b, Nagy Emese 
6.z, Oláh Szilvia Zita 6.z
 
Szép Magyar Beszéd verseny Tiszántúli 
fordulója
2019.április 
Kazinczy-jelvény arany fokozata
Demeter Júlia
Kyokushin Karate Diákolimpia Döntő
2019.április
3.helyezett - Pál Zsófia
Nyelvész Verseny Megyei Döntő 
2019.március 22.
2.helyezett - Gyuricsku Márton 5.b
3.helyezett - Bacsa Hédi 1.b, Csontos Már-
ton 3.c

Református Iskolák Országos Angol Nyel-
vi Versenye
Cegléd-2019. április 15
5. évfolyam- 5. helyezett - Gyuricsku Már-
ton 5.b
6. évfolyam -2. helyezett-Leskovics Péter 6.c
7. évfolyam - 4. helyezett-Sipos Henrietta 7.c
8. évfolyam - 3. helyezett-Kálmán Borisz 8.c
3. helyezett -Veréb Gergely 8.b

Atlétikai Diákolimpia Megyei Döntöje
1.helyezett - Darai Laura 6.d 
Református Iskolák Országos Úszóbaj-
noksága – Mezőtúr
2019. április
2.helyezett - Benke Berzsián  8.z - Zsula Pé-
ter  8.z

Diákolimpia Úszóverseny Országos "A" 
döntő 
Győr-2019.április 14.
mell
12. helyezett - Virág Ágnes 5.b
 pillangó
24.helyezett - Virág Ágnes 5.b

Hatvani István Megyei Komplex tanulmá-
nyi verseny
2.helyezett - Csukás Dalma 4.b, Szentpéteri 
Eszter 4.a
Mozaik Országos Tan.verseny Környezet-
ismeret 3-4.
1. helyezett - Szilágyi Bálint 4.b
XX. Országos Bibliai Történetmondó Ver-
seny 
Gyula-2019. április 26.
1. évfolyam- -6. helyezett-Kolozsvári Dóra 
1.b
2. évfolyam- -2. helyezett-Pluhár Zsófia 2.z
3. évfolyam- -2. helyezett-Horváth Flóra 
Gréta 3.c 
4. évfolyam- -3. helyezett-Nagy Csenge 4.a
5. évfolyam- -2. helyezett-Küzmös Molli 5.z
Alapműveleti Matematika Verseny - me-
gyei forduló
2019. április 3. 
1. helyezett - Gyuricsku Márton 5.b
Atlétika Diákolimpia Egyéni Megyei Dön-
tő
2019. április 24.
 III. korcsoport - Leány 
60 m-es síkfutás
1. helyezett - Országos Döntőbe jutott
Darai Laura 6.d
2. helyezett - Harcsa Liliána 5.z
6. helyezett - Ács Alíz 5.b
Távolugrás
1. helyezett - Országos döntőbe jutott
Darai Laura 6.d
3. helyezett - Harcsa Liliána 5.z
5. helyezett - Ács Dóra 5.b
4x100 m-es váltó futás
1. helyezett- Országos döntőbe jutottak
Ács Alíz 5.b, Ács Dóra 5.b, Darai Laura 6.d, 
Harcsa Liliána 5.z
IV. korcsoport – Fiú Magasugrás
1. helyezett - Országos döntőbe jutott
Csorba Csanád 8.c
IV. korcsoport - Leány  100 m-es síkfutás
1. helyezett - Országos döntőbe jutott
Hodosi Anna 7.b

3. helyezett - Pasztercsák Lili 8.z
300 m-es síkfutás
1. helyezett - Országos döntőbe jutott
Rázsó Fanni 7.c
4x600 m-es váltó futás
1. helyezett - Országos döntőbe jutottak
Huri Andrea 8.c, Martinovics Lili 8.c, Szász 
Eszter 8.c, Teremy Dóra 8.c
Kosárlabda Diákolimpia - országos elő-
döntő
2019. április 29.
III. korcsoport – Lányok
3. helyezett
Balogh Tímea 5.d, Csukás Dalma 4.b, 
Diviánszky Eszter 6.z, Fárbás Emma 5.b, 
Miklósvölgyi Boglárka 6.c, Sarkadi Milla 
7.b, Szabados Dorottya 6.d, Szőke Hanna 
4.c, Tajti Dóra 4.b, Vígvári Nikolett 5.a, 
Visky Boglár 6.c
Kosárlabda Diákolimpia - megyei forduló
IV. korcsoport – Lányok
1. helyezett
Dinda Anna 8.z, Király Viktória 8.c, He-
gedűs Dóra 8.d, Papp Lilla 7.z, Futó Sára 
7.z, Fárbás Eliza 7.c, Miklósvölgyi Boglárka 
6.c, Balogh Tímea 5.d, Vígvári Nikolett 5.a, 
Szabados Dorottya 6.d, Sarkadi Milla 7.b, 
Diviánszky Eszter 6.z-Dr. Veress Jánosné
Labdarúgás Diákolimpia – városi döntő
III. korcsoport
2. helyezett
Dobos László 4.d, Kiss Bercel 4.a, Bardi-
Bojta Balázs 5.a, Kala Vince 5.b, Tóth Bence 
5.b, Harsányi Zalán 6.b, Patai Dávid 6.a, Kiss 
Hunor 6.c, Szőke Dániel 6.c, Fekete Balázs 
6.c, Grecskó Marcell 6.z, Sztojka Albert 7.b- 
Labdarúgás Diákolimpia - megyei döntő
III. korcsoport
2. helyezett
Dobos László 4.d, Kiss Bercel 4.a, Bardi-
Bojta Balázs 5.a, Kala Vince 5.b, Tóth Ben-
ce 5.b, Harsányi Zalán 6.b, Patai Dávid 
6.a, Kiss Hunor 6.c, Szőke Dániel 6.c, Feke-
te Balázs 6.c, Grecskó Marcell 6.z, Sztojka 
Albert 7.b 
Kézilabda Diákolimpia - városi döntő
III. korcsoport- -1. helyezett
Gyuricsku Márton 5.b, Kapusi-Rentka Do-
nát 6.c, Kapusi-Rentka Olivér 5.b, Kocsis 
Tamás Attila 5.d, Korondán Ádám Miklós 
6.c, Lénárt Dávid 5.b, Martinovics Péter 5.b, 
Sólyom Imre 6.d
Kézilabda Diákolimpia – megyei döntő
III. korcsoport- -3. helyezett
Gyuricsku Márton 5.b, Kapusi-Rentka Do-
nát 6.c, Kapusi-Rentka Olivér 5.b, Kocsis 
Tamás Attila 5.d, Korondán Ádám Miklós 
6.c, Lénárt Dávid 5.b, Martinovics Péter 
5.b, Sólyom Imre 6.d 
Atlétika Diákolimpia Megyei Döntő Ösz-
szetett Bajnokság
2019. május 7-8. 
I. korcsoport 
Fiú – csapat
3. helyezett-Berényi Simon 3.c, Dalmi-Die-
nes Kende 2.a, Rezes Szabolcs 2.a, Szentpé-
teri Dániel 2.a, Vincze-Gál Milán 3.c 
II. korcsoport
Leány – egyéni
3. helyezett-Papp Sára 5.b

Eredményeink
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 Leány – csapat
2. helyezett - Hídvégi-Rácz Luca 4.a,, Kato-
na Hanna 5.b, Keszthelyi Szonja 4.d, Nagy 
Csenge 4.a, Papp Sára 5.b, Sztojka Anna 
5.a, Kiss Bendegúz 2.a
III. korcsoport
Leány – egyéni
2. helyezett-Darai Laura 6.d 
Leány – csapat
1. helyezett-Ács Alíz 5.b, Ács Dóra 5.b, Ber-
kes Dorottya 5.b, Darai Laura 6.d, Harcsa 
Liliána 5.z, Keszthelyi Kamilla 6.c 
Országos Kenguru Bajnokság - Keleti régió 
Bejutottak az országos döntőbe-1. helyezett
Borbély Dávid 3.b, Csuth Boldizsár 4.d, 
Dvorák Péter 4.b, Kiss Soma Áron 4.b, Csiz-
madia Marcell 4.c, Gyulai Botond 4.z, Kin-
cses Boldizsár 5.a, Nagy Balázs 4.b, Sándor 
Csanád 5.a, Szőke Hanna 4.c, Némethy 
Máté 4.b, Somi Zsolt 4.d, Szabó Nándor 4.c, 
Szénás Máté 4.b, Szilágyi Bálint 4.b, Szűcs 
Nándor 4.d, Tóth-Sturza Márkó 4.z
Tollaslabda - Diákolimpia – egyéni
1. helyezett-Tóth Kristóf 8.b
Tollaslabda - U17-es Országos Bajnokság 
– egyéni
1. helyezett-Tóth Kristóf 8.b
Tollaslabda - U19-es Országos Bajnokság
egyéni- -1. helyezett-Tóth Kristóf 8.b
Simonyi Zsigmond Megyei Helyesírási 
Verseny
Képviselik Hajdú-Bihar megyét a Kárpát-
medencei döntőben-1. helyezett
Gyuricsku Márton 5.b 
 1. helyezett-Kovács Eszter 8.z 
 6. helyezett-Szilágyi Dorka 6.b 
Bendegúz nyelvész megyei döntő
1. helyezett-Gyuricsku Márton 5.b
 
Bolyai János megyei matematika verseny
2019. május 10.-
1. helyezett - Dulai Bátor 2.b
3. helyezett - Szűcs Ábel 3.z - Fekete Fruzsi-
na 4.c
V. Diószegi Kupa Református Iskolák te-
remlabdarúgó tornája – Berettyóújfalu
2019. május 6. 
II. korcsoport
3. helyezett
Dobos László 4.d, Kiss Bercel 4.a, Magyar 
Dániel 3.b, Borbély Dávid 3.b, Tar Kristóf 
4.z, Csuth Boldizsár 4.d, Tóth-Sturza Már-
kó 4.z, Szűcs Nándor 4.d, Lehner Csongor 
3.z, Patai Ádám 4.c 
A torna gólkirálya - 7 gól - Lehner Csongor 
3.z
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 
Verseny – megyei döntő
2. helyezett-Kolozsvári Vanda 7.b
Hevesy György Kárpát-medencei kémia 
verseny – megyei döntő
3. helyezett-Veréb Gergely 8.b
Kaán Károly Országos Természet- és Kör-
nyezetismereti Verseny – megyei
1. helyezett - Gyuricsku Márton 5.b
3. helyezett - Cseh Flóra 6.z
Országos Angol Nyelvi Verseny – megyei

3. helyezett-Veréb Gergely 8.b
Úszás Diákolimpia Országos Döntő – 
Győr - 2019. március 9.
I. korcsoport
50 m mell
7. helyezett - Bálint Benedek 2.d 
Tudásbajnokság – megyei döntő
2019. április 10.
Matematika
1. hely – országos döntős
Gyuricsku Márton 5.b
5. hely - Szücs Ábel 3.z - Szilágyi Dorka 6.b
Anyanyelv
1. hely – országos döntős - Menyhárt Ágnes 
8.c
4. hely - Csukás Dalma 4.b
8.hely - Szilágyi Dorka 6.b
Irodalom, szövegértés
3.hely - Gyuricsku Jázmin 4.c
Angol
6. hely - Pásztori László 4.c
Történelem
1.hely - Tolnai Gergő 7.c
3.hely - Gyuricsku Márton 5.b
Természetismeret
2. hely – országos döntős
Fedor Lili Zsuzsanna 6.b
Biológia
1. hely – országos döntős
Tolnai Gergő 7.c
Úszás Diákolimpia Országos Döntő "A" – 
Győr - 2019. április 14.
III. korcsoport
50 m mell
12. helyezett - Virág Ágnes 5.b
100 m pillangó
14. helyezett - Virág Ágnes 5.b
XXII. Országos Bibliaismereti Verseny – 
Kecskemét
1. helyezett
Hőgye Lilla Margaréta 4.c, Grubisics Bo-
tond 4.c, Fekete Fruzsina Flóra 4.c, Csontos 
Márton 3.c, Molnár Anna 3.d
XX. nyelvÉSZ tanulmányi verseny orszá-
gos döntő - 2019. május 11.
5. helyezett-Bacsa Hédi 1.b
„Gyökerek és Szárnyak” országos rajzpá-
lyázat
2. helyezett
Székely Nóra 2.a
2. helyezett
Illés Anna Borbála 2.a
Mazsi matek verseny
2. helyezett
Grubisics Hunor 2.c - Dalmi-Dienes Kende 
2.a
10. helyezett - Pluhár Zsófia 2.z 
Cseh Barnabás 2.z

II. Csenki Imre Országos Zsoltár és Nép-
dalzsoltár-éneklő Verseny – Mezőtúr
-2019. május 10.
I. korcsoport-
Arany minősítés-2. helyezett
Nagy Csenge 2.z

II. korcsoport
Arany minősítés-2. helyezett
Diviánszky Lilla 4.z, Lénárt Sára 3.z, Szabó 

Dorka, 3.z
Arany minősítés-3. helyezett
Acsai Terézia Panka 4.z, Sipos Zorka Bor-
bála 4.z, Tar Kristóf 4.z
Arany minősítés - Orosi Orsolya 3.z
Ezüst minősítés - Péter-Szarka Lídia 4.z
Ezüst minősítés - Porcsin Anna Viola 4.z
III. korcsoport
Arany minősítés-3. helyezett
Enyedi Nikolett 6.z

Arany minősítés - Oláh Szilvia Zita 6.z
Arany minősítés - Cseh Flóra 6.z

IV. korcsoport
Arany minősítés - Kiss Mirtill Laura 8.z

Madarak és Fák Napja Országos Forduló
15. helyezett - Gyuricsku Márton 5.b, Jenei 
Dániel 7.b, Veréb Gergely 8.b

"Varázsolvas" megyei hangos olvasó ver-
seny 
2019.május 17.
1. helyezett-Boros Gábor 3.z 

Alapműveleti Matematika Verseny - or-
szágos forduló
5. helyezett - Gyuricsku Márton 5.b

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 
Kárpát-medencei döntő
2019. május 25.
1. helyezés - Gyuricsku Márton 5.b

Atlétika Diákolimpia Országos Döntő
2019. május 27-30. 
III. korcsoport 

60 m-es síkfutás 
1. helyezés
Darai Laura 6.d

4x100m-es váltófutás
4. helyezés
Ács Alíz 5.b, Ács Dóra 5.b, Harcsa Liliána 
5.z, Darai Laura 6.d

Tollaslabda diákolimpia - országos döntő
4. helyezett
Csernyánszki Balázs 

Kosárlabda Diákolimpia – országos elő-
döntő
IV. korcsoport – Lányok
1. helyezett – bekerültek az országos döntőbe
Dinda Anna 8.z, Király Viktória 8.c, Hege-
dűs Dóra 8.d, Papp Lilla 7.z, Futó Sára 7.z, 
Fárbás Eliza 7.c, Miklósvölgyi Boglárka 
6.c, Balogh Tímea 5.d, Vígvári Nikolett 5.a, 
Szabados Dorottya 6.d, Sarkadi Milla 7.b, 
Diviánszky Eszter 6.z, Nagy Manna Kamilla 
6.c, Orha Lara Judit 5.a

Kosárlabda 3x3 - diákolimpia országos 
döntő - 2019.06.01
5.hely

Csapat tagjai: Jankó Csaba 7.c, Illés Gergely 
7.c, Varga Boldizsár 7.c, Vitányi Dominik 
7.c

Gratulálunk!
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Április 24. és április 26. között Szegeden jártunk a Gyakor-
ló Iskolák Szövetségének diáktalálkozóján.
A negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik osztály-
ból ketten, ketten mentünk, összesen tízen. Április 29-én 
reggel 9 órakor indultunk kisbusszal. Öt órás volt az út. 
Az első 3 óra után megálltunk egy kávéházban kísérőink-
kel, Fáni nénivel és Attila bácsival. Ez után újra felültünk 
a buszra, és folytattuk utunkat. Délután 2 órára megérkez-
tünk Szegedre. 
Egy magas, zöld színű épület előtt állt meg a busz, ahol egy 
kedves tanárnő köszöntött minket, és elvezetett a „kistor-
naterembe”, ahol letehettük a csomagjainkat. Utána átve-
zettek minket a „nagytornaterembe”, ahol pedig előadtuk 
az iskolánkról készített bemutatkozó prezentációnkat PPT 
formájában. Ezután találkoztunk azokkal a gyerekekkel, 
akik fogadtak minket, ugyanis mindenki más-más család-

Február elején vettem részt a Kazinczy Ferenc Szép Ma-
gyar Beszéd Verseny debreceni fordulóján, ahonnan első 
helyezéssel továbbjutottam a Dunán inneni fordulóra, Kis-
újszállásra. Ez nem is annyira verseny volt, hanem inkább 
minősítő. 16 arany jelvényt és 16 kiemelt bronz jelvényt 
osztottak ki a kb. 60 versenyző között, a bronz jelvényt pe-
dig mindenki megkapta. Az utolsó nap szakmailag érté-
kelték a versenyzőket, amiből sokat tanultam. A verseny 
egy három napos rendezvény volt, rengeteg programmal. 
Kollégiumban aludtunk, a szobatársaimmal nagyon jó 
viszonyba kerültem, azóta is szoktam beszélgetni velük. 
Egyáltalán nem éreztük, hogy mi most egy versenyen va-
gyunk, nem is az volt a legfontosabb, hogy a legjobbak 
legyünk, csak élveztük a programokat, egymás társaságát. 
Hiszen már mindenki győztes volt, aki ide továbbjutott. 

nál volt elszállásolva. A közös program játékokkal folyta-
tódott: kincskeresés, fogócska, ismerkedős játékok. Közös 
vacsora után mindenki hazament a fogadó családjához.
Másnap az ötödikesek egész nap sportoltak. Az első órán 
sorvesenyeztek, a második órán röplabdáztak, a negye-
dik órán turuloztak (ez egy szegedi népi játék), az ötödik 
és hatodik órán is röplabdáztak. A hatodik osztályosok 
ezen  a napon várost néztek. Másnap az ötödikeseknek 
technika és énekórájuk volt. Ők délután nézték meg a 
Dómban az orgonát, a Dóm teret és a híres mellszobro-
kat, amelyhez feladatokat is kaptak.  A hatodikosok  ezen 
a napon mézeskalácsot díszítettek, és elmentek városnéző 
lovaskocsizásra. Volt még táncház és suli-buli is. Nagyon 
színes programokon vehettünk részt.
 Örülünk, hogy ezt a három napot együtt tölthettük a sze-
gedi gyakorlóiskolásokkal, és új barátokat is szerezhettünk. 

Gáspár Adél 5.c és Vitéz Kata 6.c

Többek között részt vehettünk koncerten, táncházban, 
városnéző sétán és megnézhettük a Móricz Zsigmond Re-
formátus Gimnázium híres szertármúzeumát, ahol láthat-
tunk többek között preparált krokodilt, mamutfogat (ami 
két kilós volt!), korallt, tengericsillagot és még rengeteg 
érdekes dolgot. Így hát nem csak az arany jelvényem mi-
att jöttem vidáman haza, hanem azért is, mert rengeteg új 
embert és új dolgot ismerhettem meg.

Demeter Júlia 7.c 

Szegeden jártunk

Kazinczy verseny Kisújszálláson

A 3.c munkái
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Amikor Ila néni először olvasta fel nekünk azt az elbeszé-
lést, amit később előadtunk a Mesevilágon, szemmel látha-
tóan nagyon tetszett az osztálynak. Mire először mentünk 
le a „pincébe” próbálni már mindenki tudta a kívülről a 
szövegét. Ezután minden nap gyakoroltunk. Valamikor 
csak egyszer, valamikor kétszer is elpróbáltuk a darabun-
kat, aminek a címe: „ Ha én felnőtt volnék…”. Az írója pe-
dig Janikovszky Éva. 
Azt szeretem ebben a darabban, hogy amikor eljátsszuk, 
mindenki önmaga lehet. Minden egyes próbán olyanok le-

hettünk, amilyenek valójában. Ila néni és Kati néni mindig 
elláttak jótanácsokkal, de sosem mondták azt, hogy neked 
így kell, vagy úgy kell mozognod. Mikor elérkezett a nagy 
nap, mindenki izgult egy kicsit, de tudtuk, hogy mindent 
csak úgy kell csinálni, mint a próbákon. Vastapsot kap-
tunk az előadások után! Mire az alsó tagozatnak adtuk elő, 
úgy megszerettem ezt a művet, hogy legszívesebben még 
hússzor eljátszanám. Azon is gondolkoztam, adjuk-e még 
egyszer elő a főtéren, legalább gyűjtünk vele egy kis osz-
tálypénzt. 
Ha lehetne, még rengeteg Mesevilágon részt vennék!

Németh Máté 3.b 

Mesevilág a 3.b-ben
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A világ… angolul

Sipos Zsófai 2.z rajza

Május 9-én, csütörtökön reggel már 7 óra 30 perckor a 
Nagyállomáson voltunk. Nagyon izgultunk, ugyanis az 
osztállyal, Margó nénivel és Barna bácsival Magyarország 
gyönyörű fővárosába utaztunk: Budapestre. A kirándulá-
sunk legfontosabb állomása a Terror Háza Múzeum volt. 
Én személy szerint kíváncsian vártam, már akkor is, ami-
kor Barna bácsi bejelentette a kirándulást.
Az utazás nagyon jól telt, és reménykedtünk, hogy nem 
fog esni az eső. Mikor leszálltunk a vonatról sajnos ez a 
kívánságunk nem teljesült, de ez senki kedvét nem vette 
el. Kaptunk egy kis szabadidőt egy gyönyörű parkban, a 
Városligetben. A park után végre elindultunk a várva várt 
Terror Házába. A Terror Háza Múzeum a 20. századi dik-
tatúrák áldozatainak emlékére létrehozott múzeum Buda-
pesten, az Andrássy út 60. szám alatt. Ez egy nagy szürke 
épület. Már kívülről is izgalmas volt a múzeum felirata, 
amely a tetőn jelent meg. Napsütésben, amit nem láttunk, 
az épületre a terror szó árnyéka vetül. Egyáltalán nem így 
képzeltük el kívülről, azt gondoltuk ez egy lepusztult fe-
kete épület lesz. Bent az osztályt két csoportra osztották 
az idegenvezetés miatt. Belülről is kellemes meglepetés ért 
minket, ugyanis egy technikailag jól felszerelt, modern 
múzeumban találtuk magunkat: fülhallgatón hallgattuk a 
tárlatvezető hangját, a falakon vetített videókat láthattunk, 
amelyeken túlélők számoltak be tapasztalataikról. A veze-
tés egy tank bemutatásával kezdődött, amely a múzeum 
közepén áll, és 1956-ban ilyen T–54-eseket vetettek be. A 
második emeleten, ahol folytatódott a múzeum megte-
kintése a következő termek találhatók: Kettős megszállás, 
ami Magyarország náci és szovjet megszállását mutatja be; 
Nyilas folyosó, Nyilasok, ahol megjelennek a ruhák, edé-
nyek. A következő, a Gulág-Málenkij robot terme azok-
ra a mintegy hétszázezer magyarra, civilre, hadifogolyra 
és politikai elítéltre emlékeztet, akiket a szovjet csapatok 
kényszermunkatáborokba hurcoltak; Az ötvenes évek; 
Ellenállás; Szovjet tanácsadók terme. Az első emeleten is 
folytatódott a kaland a következő termekben: Ávós előszo-
ba, Terror folyosó, Verőszoba, Beszolgáltatás, Propagan-
da, Egyházak és felekezetek terme. Ezután egy számunk-
ra gyönyörű autó következett, amely abban a korban a 
halál hírnöke volt, mert ahol megjelent, az embereket az 
Andrássy útra vitte. Ebben a teremben nézhettük meg a 
kitelepítésekről szóló kiállítást. Nekünk a legérdekesebb 

a zsírlabirintus volt, amiből egy út vezetett ki, amely azt 
jelképezte, hogy az embereknek sem volt választási lehető-
sége. Ezek után már azt hittük, hogy vége a borzongásnak, 
de ez után következett az igazi szenvedés. Ugyanis a pin-
ce következett. Egy 5 perces liftúton vehettünk részt, ahol 
egy videót tekinthettünk meg, amelyben a kivégzések után 
takarító férfi számolt be a borzalmakról. A pincében be-
mutatták azt, hogy az 56-os hősöknek mennyi kínt kellett 
kibírniuk, azért hogy szabadok legyünk. Ezen a szinten is 
beszédes a termek elnevezése: Megtorlás, Internálás, 56-os 
terem. A tárlatvezetőtől megtudtuk, hogy rengeteg gyere-
ket is elhurcoltak, megvárták míg betöltik a 18. életévüket, 
hogy aztán kivégezhessék őket. Hátborzongató volt hallani 
ezeket a történeteket. A vezetés után a két csoport közö-
sen beszélte meg az élményeket. Mindenki elgondolkodott 
azon, amiket ott látott.
A visszafele út gyorsan telt. Bár egyetlen múzeumot te-
kintettünk meg, de mindenki számára egy életre szóló él-
ménnyel lettünk gazdagabbak.
Lehet, hogy azért volt ekkora hatással ránk ez a múzeum, 
mert történelemből most tanultuk a magyarországi 56-os 
eseményeket. Kívánjuk, hogy minden 8. osztály eljusson 
ide, és ezzel számukra is kézzelfoghatóvá váljon a történe-
lemnek ezen korszaka. 

Kreuze Jennifer és Németh Dávid 8.b  

Rendhagyó történelem óra a Terror Házában

Ugye nektek is van egy olyan téma, amelyről szívesen be-
szélnétek másoknak? Lenne kedvetek PPT-ben megszer-
keszteni? És ha mindezt angolul kellene?  Akkor az angol 
napok keretében megrendezett The world in english elő-
adás-sorozatot nektek találták ki! 
A kedd délutáni rendezvényre bármelyik felsős  diák je-
lentkezhetett, hogy bemutathassa kedvenc témáját a Po-
werPoint program segítségével. Nagyon sokszínű, tanul-

ságos és érdekes előadásokat hallhattunk. A zsűri tagjai a 
diákság soraiból kerültek ki. Azért tetszett ez a rendezvény, 
mert minden gyerek saját érdeklődési körének megfelelő 
témát választhatott. Én kedvenc együttesemről, a Queen-
ről készítettem ppt-t. A többi prezentáció is nagyon tet-
szett, érdekes fotókat, videókat vágtak össze a gyerekek. 
Jövőre is szívesen benevezek, bővítem eddigi ismereteimet 
és még színesebb bemutatót fogok készíteni. Ösztönözlek 
benneteket, hogy vegyetek ti is részt benne!

Veres-Pataki Nándor 6.b 
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Látogatás a Déri Múzeumban

Jutalomkirándulás Szerencsre

Az idei tanévben is, mint már két évvel ezelőtt az osztályfőnökünk és angol tanárunk Ordasiné Király Csilla felhívására 
egy angol nyelvi vetélkedőn vettünk részt a Déri Múzeumban. 
Akkor is, és most is hasonlóan nagyon jó élményekkel gazdagodtunk. A vetélkedő abból állt, hogy egy angol nyelvű fe-
ladatsor kérdéseire kellett a válaszokat megtalálni a múzeum különböző kiállító termeiben. Ezekhez szószedet is kaptunk 
segítségül. A feladványok érdekesek és sokrétűek voltak. Minden helységben három-négy kérdésre kellett megtalálni a 
választ. Az angol nyelv ismerete mellett akarva-akaratlanul átismételtük az elmúlt iskolai évek történelmi leckéit, számos 
régi kiállítási tárgy segítségével. A feladványok megoldásával egyetemben a Múzeumban is úgy éreztük, hogy egyre ott-
honosabban mozgunk és a szabályokat is megértjük, magunkénak tudjuk. A játék végén a kitöltött feladatlapokat össze-
szedték. Javítás után az eredményhirdetésre pénteken az iskolában került sor.
A verseny által szélesedett az angol szókincsünk, olyan szavakkal is találkozhattunk, amit eddig nem ismertünk, de a 
történelmi kötődésnek köszönhetően elsajátítottuk. Ezt a vetélkedőt ajánljuk azoknak, akik kíváncsiak az angol nyelv egy 
más oldalára is, és szeretnek múzeumba járni.
    Készítette: Hegedüs Dóra és Kiss Dóra 8.d

2019. május 2-án, csütörtökön a felsős diákönkormányzati 
képviselőkkel kirándulni mentünk Szerencsre. 
Elég sokan voltunk, harminckilencen, osztályonként 2-3 
fő. Reggel indult a busz. A kísérő tanáraink Attila bácsi és 
Margó néni voltak. Amikor megérkeztünk, bementünk a 
Szerencsi Bonbon Kft által működtetett csokigyárba. Volt 
egy idegenvezetőnk is, akitől sok mindent megtudtunk a 
gyárról. Meghallgattunk egy-egy előadást a gyárról és a 
kakaó eredetéről. Közben meg lehetett kóstolni néhány 
szerencsi csokit is: ét,-tej-, karamellás macskanyelvet; piros 
mogyorós csokit, töltött bonbonokat, sőt aki tejérzékeny 
az paloecsokit kapott kóstolásra. Utána beöltöztünk, kap-
tunk egy hajhálót és egy eldobható köpenyt, majd bemen-
tünk egy terembe, vagyis egy bemutatóműhelybe, ahol mi 
is készíthettünk csokit. Egy formába kellett beletölteni a 
folyékony csokoládét, amit kidíszíthettünk mogyoróval, 
drazséval, mazsolával vagy csokireszelékkel. A megder-
medt és elkészült csokiját természetesen mindenki haza-
vihette. A gyárlátogatás után ebédelni mentünk egy ét-
terembe. Nagyon finom volt az ebéd: csontleves, rántott 
hús vagy sajt, utána pedig palacsinta. Ezután átsétáltunk a 
Rákóczi-várba. A várkertben lehetett sétálni és nézelődni. 
Volt benne egy kis tó is, amiben láttunk néhány teknőst. 
A vártól a református templomba mentünk, ahol a helyi 
lelkész bácsi mesélt nekünk a templom történetéről. Utána 
felnyitott egy csapóajtót, amin keresztül le lehetett menni 
egy pinceszerű helyiségbe, a kriptába. Itt lehetett látni Rá-
kóczi Zsigmond erdélyi fejedelemnek és néhány családtag-
jának csontmaradványait, valamint a fejedelem koponyá-
ját is. Ezután vissza kellett indulni Debrecenbe. Visszafele 
is ugyanazzal a busszal mentünk, amivel jöttünk, és körül-
belül 6 órára érkeztünk meg. 

Mindkettőnknek nagyon tetszett a kirándulás, jók voltak a 
programok. Aki Gombóc Artúrhoz hasonlatosan szereti a 
„kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csoko-
ládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos 
csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a cso-
magolt csokoládét, a meztelen csokoládét, az egész csoko-
ládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a kese-
rű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyorós csokoládét, 
a tejcsokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, 
az idei csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak 
készítenek a világon” , azoknak feltétlenül javasoljuk, hogy 
vegyenek részt egy ilyen interaktív műhelylátogatáson.

Szilágyi Dorka és Fedor Lili 6.b 
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Lovagok Diósgyőrben
Ebben az évben az osztályunk Diósgyőrbe kirándult. Igaz, 
hogy én már voltam mégis nagyon izgatottan vártam az in-
dulást. Busszal utaztunk és miután megálltunk három perc-
nyi séta következett. Útközben láthattuk a Szinva patakot. 
nekem nagyon tetszett, mert Debrecenben nincs ilyen és ott 
a patak környékét is szép zöld növényzet borította. Tovább 
sétálva a helyi gyülekezeti ház teraszán tízóraiztunk. Tízórai 
után felmentünk a várhoz, ahol először a lovagok öltözetét 
bemutató előadást láthattunk, amelynek a végén bajvívás volt. 
Ezután végignéztük a vár helyiségeit és a kápolnát. Számomra 
legkedvesebb a házioltár és a cserépkályhák voltak. Az oltár 
díszítése gyönyörű volt és a régi embereknek biztosan jó volt 
ott imádkozni.
A vár udvarára érkeztünk meg végül, ahonnan felmentünk 
a toronyba. Magas lépcsőkön kellett felmenni. Ha jól emlék-
szem 76 lépcsőfok volt. Jól ráláthattunk az egész városra, még 
a gyülekezeti ház is látszott. Onnan lejőve gyöngyi néni bevitt 
minket a vár kis boltjába. Itt mindenki vehetett valami kis ap-
róságot. Én egy szép „üveggyémántot” vettem. Ha belenézek 
„megsokszorozódik” a világ. Vicces!
A várból kifelé láthattuk a lőréseket és az ágyúkat, majd visz-
szaindultunk a gyülekezeti házhoz., ahol finom ebéddel kí-
náltak meg minket. Ebéd után játszhattunk egy kicsikét az 
udvaron és délután a sok élménnyel tele elindultunk hazafelé.
Sok érdekességet nézhettünk meg, nagyon jó volt a kirándu-
lás!
Köszönöm, hogy elmehettem!

Dulai Bátor 2.b

Kirándul a 2.b
Egy szép tavaszi napon
nagy buszunkba pattantunk.
Elindult a 2.b
A Diósgyőri vár felé.

Volt ott móka, kacagás,
Kártyázás és pajtizás.
Ámultunk és bámultunk
Mikor odaért buszunk.

Három bástya fogadott
A negyedik leomlott. 
Csillogtak a fegyverek, 
Nevettek a gyerekek.

Volt ott ágyú, s puskázás
Kardvívás és szablyázás
Mikor jól elfáradtunk
Leültünk és kajáltunk.

Gyorsan eltelt így a nap,
Összeszedtük pakkunkat.
Hazaindult az osztály,
Apa, anya minket vár.

Finta Simon Ábrahám 2.b

Osztálykirándulás
Elindul a 2.b osztálykirándulásra.
Úticélunk Diósgyőr vára.
A buszon csak játszunk, nevetünk
A várban énekelünk.

Felmegyünk a bástyára
Onnan nézünk le Miskolc-Tapolcára
A várboltban kincseket keresünk,
Hogy a kirándulásra mindig emlékezzünk.

A református templom tövében
Megebédelünk szépen.
Utána jólesik a fogócska
Az egész osztállyal ez a legjobb móka.

A kosárcsapat is készen áll
S fociznak a fiúk már
Akik vendégül láttak minket
Énekszóval köszöntjük meg.

Hazafelé tartva a jókedv egyre csak nő
vidám játékokkal gyorsan telik az idő.
S már csak azt vesszük észre
a buszunk begurult Debrecenbe.

Iskolánkba visszatérve
Futunk szüleink ölébe.
Hazafelé az úton csak arról mesélek
Milyen szépek voltak ezek az élmények.

Kovács Panna 2.b
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Egy napom
Hat órakor felkelek,
Újra itt a Hétfő!
Kinyitom a szememet.
Aludni már késő.

Valami mágnes vonz az ágyhoz,
De álmodozni nem lehet.
Vár már a suli,
És az álmos emberek.

Reggelizni nincs idő,
„Kapkodd magad kislányom!”
Póló, nadrág, kabát, cipő
Most maradt otthon? –Majd meglátom.

A busz, mint mindig, szinte suhan!
És dehogy vannak rajta sokan…
Berepít a belvárosba,
A suliba, a hátsó padba.

Megkezdődik az első óra
Egy üdítő matekóra.
Vagy éppen egy tesi,
Mert ilyenkor a legjobb futni.

Majd jöhet egy biosz álmosan.
Ha szerencsém van hat órám van.
De sajnos sokszor nincsen
Pedig odaadnám minden kincsem.

Észrevettem sokszor eddig,
A suliban az idő furcsán telik
Nyelvtanunk van, nem könyörül,
Aztán a rajz meg elrepül.

De valahogy mindig figyel ránk,
És elhozza a hatodik órát.
Lezárásképp jön az angol.
„Good morning” –délután egykor.

Megszólal a megváltó csengő,
Nálunk zenés, tök menő!
Mindenki a lépcsőn rohan,
Ebédelni mennek sokan.

De sokaknak még nincs vége.
Mert a nap tetejébe
Jönnek ám a különórák.
Sportok, táncok, hangszerórák.

Megyünk úszni, vagy gitárra,
Vagy mindezeket kombinálva.
Ezer féle művészetek
Foglalják le a gyerekeket.

Száz dologtól elfáradva
Bújok be este az ágyamba.
De az agyam, ne lődd be azt a gólt!
Ez még csak egy hétfő volt.

Demeter Júlia 7.c 

Labdarúgás: két magyarral a soraiban bajnok a Red Bull Salzburg 
U18-as csapata
A Red Bull Salzburg U18-as csapata szerdán a Hypo Vorarlberg 
5–0-s legyőzésével ifjúsági bajnok lett Ausztriában. A bajnokcsa-
patnak két magyar tagja is van, a 2001-es születésű Bukta Csaba 
és a 2002-es Major Sámuel, aki iskolánk tanulója volt  2009 és 
2017 között.
Egyikük  Bukta Csaba, aki a szerdai meccsen is kezdőként kapott 
szerepet.  Igen eredményes tavaszi szezont tudhat maga mögött az 
U18-as salzburgi bajnokcsapat másik magyarja, a 2002-es 
születésű, középpályásként és jobbhátvédként is bevethető Major 
Sámuel is, aki az őszi szezonban sérülés miatt nem léphetett 
pályára, de tavasszal már rendszeresen játszott, ráadásul tagja volt 
az U17-es Eb-n szereplő korosztályos magyar válogatottnak, 
amely kiharcolta a részvételt az őszi, brazíliai világbajnokságon. 
Major a szerdai mérkőzésen iskolai  elfoglaltsága miatt nem 
játszott, Debrecenben vizsgázott, de a meccs után az utanpotlass-
port.hu-nak értékelte az idényét.
„Az őszi fordulókban sajnos sérülés miatt nem tudtam játszani, de 
tavasztól a védelem jobb oldalán alapembernek mondhattam 
magam, hiszen szinte mindig végig- játszottam a mérkőzéseket. 
Az elmúlt két hónapban feszített volt a menet, mert a nemzetközi 
tornák és a bajnoki meccsek mellett a válogatottban is jelenésem 
volt, és ezzel több klubtársam is így volt. Ennek ellenére folyama-
tosan szereztük a pontokat, és bár három fordulóval a vége előtt 
ötpontos előnyünk volt a második Graz-cal szemben, hazai pályán 
kikaptunk tőlük, így nem tudtuk bebiztosítani a bajnoki címet az 
előző fordulóban. Viszont ma a Vorarlberg ellen győzött a csapat, 
és így már bajnokként várhatjuk az utolsó mérkőzést otthon, az 
Austria Wien ellen. Sokat dolgoztunk a bajnoki címért, de ami a 
legfontosabb volt, hogy meccsről meccsre fejlődni tudtunk, min-
denki ki tudta adni magából a maximumot a szezon során” – 
nyilatkozta Major Sámuel. Azt is megtudtuk tőle, hogy pénteken 
már egy tornára utazik a Salzburg U18-as csapata, majd június 
15-én zárja az idényt az Austria Wien ellen.

AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK
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LapozgatóVERSEK AZ ISKOLÁNKRÓL
Az én iskolám
A Kistk jó suli,
idejárni jó buli.
Szeretik a gyerekek,
mint a kerek perecet.

Azt mondják a tanárok,
a könyvekre vigyázok,
ezt mondják a tanárok,
tanulj sokat barátom.

Dolgozattól nem félek,
éjjel, nappal henyélek,
barátok is vannak sokan,
felsorolok párat gyorsan:
Berci, Ati, Boti,
velük mindig jó a foci.

Majoros Bence 
4. a osztályos tanuló

Az én iskolám
Rengeteg iskola van a vidéken,
de az enyém a legjobb a megyében.
Színes az udvara,
jó ott lenni, öröm  kint lenni.

Kedvesek a tanárok,
mindig segítőkészek.
Debrecenben találod,
gyere el, kérlek!

Alsósoknak Bolhapiac,
Felsősöknek bál,
 Ez az én iskolám,
Szuper lesz, várok rád!

Pénzes Hanna 
4. a osztályos tanuló

A legjobb iskola
Az én iskolám nagyon jó,
rengeteg a tanuló.
Nem is kérdés, ide járok,
körbevesznek jó barátok.
A tanárok kedvesek,
sok bennük a szeretet.
Segítenek mindenben,
legfőképp a leckében.
Mikulásváltó, kiütő,
a csapatjáték kitűnő.
Meseírás, versmondás,
mind igazi kihívás.
Kiváló az énekkar,
szárnyal a sok gyerekdal.
Kézművesség, vásárok,
A DÖK-napok is királyok.
Ilyen az én iskolám,
bizonyára látod már.
Vidámság és szeretet
tölti be a szíveket.

Nagy Csenge 
4. a osztályos tanuló

Az elmúlt időszakban többen is könyvekkel lepték 
meg könyvtárunkat. Erről bővebben a kistk.hu/
könyvtár menüjében olvashattok.
Kolozsvári Vanda 7.b osztályos tanuló mintegy 40 
könyvet adományozott a könyvtár számára 100 ezer, 
-Ft forint értékben. 
Az Antal testvérek-Zsófi 8.b, János 5.d és Csaba 3.d 
osztályos tanulók – 15 könyvet adományoztak 
könyvtárunknak 24 000,-Ft értékben.
Az adományok közül ajánlok figyelmetekbe kettőt:

Tea Stilton:  Az erdők hercegnője
Alexandra Kiadó (A), 2014. Sorozat: A Fantázia 
Birodalmának hercegnői
Tea Stilton, a Rágcsáló Hírek különleges tudósítója 
egyben híres regényíró is. Az erdők hercegnője a 
negyedik kötete új fantasy sorozatának, amelyben a 
Fantázia Birodalmának hercegnőiről mesél. Yara, e 
kötet főhőse az Élő Erdő fakoronái alatt él 
Jangalaliana nevű csodás palotájában párducával, 
Lalimával és alig néhány személyből álló udvartar-
tásával. Egy váratlan esemény próbára teszi a 
hercegnő bátorságát, és arra kényszeríti, hogy nagy 
kockázatot vállaljon.
Hatalmas veszély leselkedik az Öt Birodalomra: a 
Név Nélküli Herceg semmitől sem riad vissza, hogy 
megszerezze az Álom dalának mind az öt részét a 
Fantázia Birodalmának hercegnőitől. Terve immár 
közel a beteljesüléshez, de Yara, az Erdők 
Birodalmának fiatal hercegnője még reménykedik 
abban, hogy az ő verse továbbra is a rejtekhelyén 
van. A Név Nélküli Herceg azonban fortélyos és 
rendkívüli varázserő birtokában lévő ellenség. Az 
erdők bátor hercegnője számára most érkezett el a 
pillanat, hogy összefogjon testvéreivel a távoli múlt-
ban gyökerező fenyegetettség leküzdésére. Az Élő 
Erdő csendjét harci dobok zaja veri fel: a büszke nai-
laik fellázadtak Yara hercegnő ellen. Kezdődik a 
nagy kaland! Yarának minden leleményességére 
szüksége lesz, hogy megvédje birodalmát...

Scott O'dell: Kék delfinek szigete 
Animus Kiadó, 2004.
Won-a-pa-lei törzsével az Angyalok Városától déln-
yugatra fekvő szigetcsoport legtávolabbi tagján 
lakik. A sziget méretéből adódóan kevesen vannak, 
és főként gyűjtögetésből, halászatból, vadászatból 
tartják fenn magukat. Ismerik tágabb a környezetüket, 
a környező szigetek indián törzseit, és találkoztak 
már fehér emberrel is.
Egy orosz-aleut prémvadászhajó megjelenése, vidra-
vadászata, majd a zsákmány elosztása feletti csete-
paté után alig maradt harcképes férfi a faluban, így az 
idősek a kontinensen élő másfajta fehérek segítségét 
kérik. Az amerikaiak (mert róluk van szó), nem is 
haboznak, egy hajót küldtek a védtelenné vált indiá-
nokért. Annak rendje és módja szerint mindenki 
útnak is indult az új élet felé, kivéve egy kisfiút, aki 
elbóklászott és így lekéste az indulást, valamint 
nővérét, aki leugrott a hajóról és visszaúszott hozzá. 
Ez 1835-ben történt.
Eddig terjed tudásunk az eseményekről, valamint 
még egy dátumot ismerünk: 1853-ban megtalálják és 
megmentik a lányt. A közben eltelt idővel a szerző 
próbál meg elszámolni, leginkább a saját képzeletére 
támaszkodva. A nőt egyébként, akinek története 
Scott O’Dell keze nyomán életre kel, a történetírás a 
„Szent Miklós sziget magányos asszonya”-ként 
ismeri. 
Köszönjük a tanulóknak  és a szüleiknek az adomá-
nyokat, biztatunk mindenkit a hasonló cselekedetre!

Az én munkahelyem
Az én munkahelyem az iskola, 
Sokat tanulunk játszva, dalolva.
Szeretem a barátaimat,
Kedvelem a tanáraimat.

Nem bántam meg, hogy ide jöttem,
Sok izgalom vár itt engem:
Versenyek, sportok, játékok,
Ezen kívül még feladatok.

Osztunk, szorzunk, összeadunk,
Matekozunk, magyarozunk.
Délután már vár az udvar
Sok-sok játék meg a futball.

Fekete-Győr Dorka 
4. a osztályos tanuló

Kistk
Ez az iskola a Kistk,
Ahol virít a 4.a
Mindennap van valami program,
Jó sok móka a bolhapiacban.

Délben irány a konyha,
Örömmel megyek, ha van palacsinta.
Ebéd után jön az udvar,
De pont most van hózivatar.

Mikulásváltó, kiütő,
Az osztályunk ebben nyerő.
Ha rajzra megyünk, az maga a nyuga-
lom,
A képzeleted szárnyalhat szabadon.

Másnap iskolagyűlés
és nem jut nekünk ülés.
Visszamegyünk a terembe,
s kezdődhet a matekóra eleje.

Eljött a péntek,
barátaimnak búcsút intek.
Ilyenkor súlyos a táska,
de az eszünk nem bánja.

Milánik Jázmin 
4. a osztályos tanuló

Az iskolám
Ez egy aranyos iskola,
minden gyerek vágya.
Kedvesek a tanárok,
okosak a diákok.
Jól sportol itt mindenki,
a büfé is egyedi. 
A tesióra szuperjó,
 de a matek sem utolsó.
Angol és környezet,
nagykorban még jól jöhet.

Kiss Bercel 
4. a osztályos tanuló
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Egyszer volt, hol nem volt,
Malac a holdon még sosem volt.

Elmesélem mindenkinek,
hogy történt ez. Fülelj ide!

 A debreceni Ötholdas-pagony mélyén minden este a kurta 
farkú malac kinn ült a kertjében és vágyakozva a Holdat 
nézte. Az egyik este Tigris éppen nála vendégeskedett és 
együtt nézték az eget: 

- Bárcsak én is eljuthatnék egyszer a Holdra! Annyira 
varázslatos! – mondta szomorúan a kismalac.
- Miért mondod ezt ilyen szomorúan? –kérdezte Tigris.
- Egy ilyen egészen apró állat, hogy is juthatna el a 
Holdra!
- Ugyan, semmi sem lehetetlen! Reggel visszajövök, és 
együtt kitaláljuk. Jó?
- Az jó lesz –válaszolta beleegyezően a kismalac, bár nem 
nagyon hitt a sikerben.
Másnap reggel, mire Tigris megérkezett, a kis állat már 
türelmetlenül várta a kapuban és azon gondolkodott, vajon 
mit eszelt ki Tigris…
- Csodás reggelünk van, nemde Malacka? –köszöntötte 
vidáman Tigris – Elmegyünk Hófehérkéhez, ahol megkér-
jük a törpéket, hogy álljanak egymás nyakába, te felmászol 
a tornyuk tetejére, és hipp-hopp, máris fenn leszel a 
Holdon! Na, milyen Tigrises dolgot találtam ki?
- Azta!!! Te milyen okos vagy! Indulunk máris! – mondta 
most már sokkal lelkesebben a kismalac.
A törpék és Hófehérke nagyon kedvesen fogadták őket.
- Mit tehetünk értetek? – kérdezte a lány.
- Egyetlen vágyam volna. Elmenni a Holdra. Ebben kérem 
a segítségeteket! Ajánlottak sokan titeket– mondta a 
malac.

A törpék örömmel teljesítették a kérést, de sajnos még 
csak a közelébe sem jutottak. Eszébe jutott Hófehérkének, 
hogy keressék meg Robin Hoodot. Úgy is tettek. Elmentek 
a sherwoodi erdőbe, ahol meg is találták egy faágon ülve.
- Mit kerestek errefelé?
- Egyetlen vágyam volna. Elmenni a kerek Holdra. Ebben 
kérem segítséged! Ajánlottak sokan téged –  adta elő a 
malacka.

Sokáig próbálkoztak, de sajnos nem sikerült a terv, mert 
annyira fújt a szél, hogy csak pár métert repült minden 
nyílvessző. Robin Hood azt ajánlotta, hogy Óz várától 
nem messze lakik a Nyugati Boszorkány, aki a seprűjével 
pikkpakk elrepíti a Holdra Malackát. Megebédeltek  és 
már indultak is. 
A boszorkány először el akarta varázsolni őket, de még 
éppen időben el tudták mondani, hogy ők nem ezért jöt-
tek, hanem:
- Egyetlen vágyam volna. Elmenni a kerek Holdra. Ebben 

kérem segítséged! Ajánlottak sokan téged– adta elő a 
Malacka.
- Segítenék én szívesen, de sajnos elfelejtettem elvinni a 
műszaki vizsgára a seprűmet és Csőrmester kivonta a forga-
lomból egy hétre. De tudjátok mit? Kérjétek meg Dr. Bubót! 
A hátán ülve ő biztosan elrepít a Holdra.
Az állatok elköszöntek és ismét útra keltek. Bubó doktorhoz 
érve nagy volt a sorban állás a rendelő előtt. De mivel 
Ursula, a doktor asszisztense, Tigris régi szerelme volt, így 
ő előrevette őket a sorban. Mikor a doktor megkérdezte, 
hogy mi a beteg panasza, a kismalac ismét elmondta a ver-
sét:
- Egyetlen vágyam volna. Elmenni a kerek Holdra. Ebben 
kérem segítséged! Ajánlottak sokat téged! 

A doktor büszkén segített volna, de a küldetés kudarcba ful-
ladt, mert a nagy sürgés-forgásban Ursula véletlenül rálépett 
a doktor szárnya végére, ami eltört. Gipszes szárnnyal pedig 
nem lehet repülni, sajnos. Malacka kezdett elszomorodni. 
Ekkor Ursula azt javasolta, hogy keressék meg az arany-
halat, hiszen az ő tornya olyan magas, hogy onnan biztos el 
lehet érni a Holdat. Nem kellett sokáig keresgélni a várat, 
hiszen az valóban olyan magas volt, hogy már hétmérföldről 
odalátszott. Amikor odaértek, akkor látták a táblát a váron:
„Szabadságra mentem.
Az aranyhal van a helyemen!”

Nem is lett volna ezzel baj, hiszen az aranyhaltól hármat 
kívánhattak volna, de olyan magasan volt a torony teteje, 
hogy nem hallatszott fel odáig a hangjuk. Malacka teljesen 
összetört. Úgy tűnt, hogy ő már sosem fog eljutni a Holdra. 

- Gyere komám, mindjárt besötétedik, ugráljunk haza és 
holnap majd hátha sikerül! –javasolta Tigris, bár már az ő 
lelkesedése sem volt a régi. Ugráltak, ugráltak, majd egy-
szer csak Malacka felkiáltott!

- Te vagy a megoldás, Tigris! Nálad magasabbra senki sem 
tud ugrani! Hiszen a tigrisek az ugrásban a legjobbak!
Sajnos az utolsó próbálkozásuk is kudarcba fulladt, mert 
akármilyen nagyra is tudott Tigris ugrani, a Hold túl messze 
volt. Amikor hazaértek Debrecenbe a kurtafarkú malac 
házához, szomorúan elbúcsúztak és a kis állat álomba sírta 
magát. Azt álmodta, amit minden másik éjjel is: elrepült a 
Holdra. De ez most nem álom volt. Csingiling fülébe elju-
tott a híre Malacka vágyának és mivel a barátság az egyik 
legfontosabb dolog a világon, az utolsó morzsányi 
varázsporát is felhasználva elrepítette őt a Holdra.
Reggel a kismalac, amikor felébredt olyan boldog volt, mint 
még soha életében. Most már tudta, hogy ha egyedül nem 
is, de a barátok segítségével egy ilyen kistermetű állatnak is 
teljesülhet az álma.

Balogh Hanna Petra 4.a osztályos tanuló

Kismalac a Holdra száll
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Rejtvényes oldal Színezd ki a képet! 
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