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ELŐSZÓ
„Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet
láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor
megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a
csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a
gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.”

/Máté evangéliuma 2,9-11/
Szeretettel köszöntöm a Lajtorja minden kedves olvasóját a
Szentírás szavaival 2020 adventjében.
Sikeres a védekezésünk! A SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele céljából az
Oktatási Hivatal az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól mint az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér működtetőjétől napi
rendszerességgel megkapja a SARS-CoV-2 vírussal fertőzött tanulók és alkalmazottak fertőzöttségének tényére vonatkozó adatot,
melyet az Oktatási Hivatal az érintett köznevelési intézmények
számára is megismerhetővé tesz. Örömmel jelentem, hogy e sorok
írásakor iskolánkban a nyilvántartás adatai szerint egyetlen személy sem érintett.
Várakozással teli, meghitt hangulat uralkodik iskolánkban november vége óta.
Feldíszítettük az előcsarnokot és hétről hétre megtekintjük a digitális adventi műsort. Szülői felajánlás következtében idén mindkét
udvaron tudtunk fenyőfát állítani. Az egyik mellett fából készült
rénszarvasok álldogálnak, a másikat karácsonyi fényfüzér ékesíti.
Az óvodások számára szervezett bemutató kézműves foglakozás és
játszóház elmaradt ugyan, azonban az első évfolyamra történő beiskolázás folyamata – a hagyományostól eltérő módon - elkezdődött.
Megjelent honlapunkon az iskola egy napját bemutató rövidfilm és
az osztálytanítók bemutatkozása. A BEISKOLÁZÁS menüben
megtalálható a jelentkezési lap és a lelkészi ajánlás nyomtatványa.
Úgy vélem, hogy akik gyermekük számára biztonságos, szeretetteljes légkört, valamint komoly szakmai teljesítményt nyújtó nevelésioktatási intézményt keresnek, nem fognak csalódni intézményünkben. A következő tanévben is öt osztályt szeretnénk indítani az első
évfolyamon, s ennek érdekében továbbra is nagyon fontos az, hogy
tanítványaink jó magatartásnak, szorgalmas tanulmányi munkájának
és a tanítási napok derűs légkörének híre városszerte ismerté váljon.
Adventi várakozásunkhoz tartozik, hogy ismét részt veszünk a
Magyar Református Szeretetszolgálat és a Dorkász Szolgálat
adventi tartósélelmiszer-gyűjtő akciójában, melynek kedvezményezettjei nagycsaládosok, idősek, betegek, mélyszegénységben
élők.
Az őszi időszakban nyújtott teljesítményért ezúton is köszönetemet
fejezem ki a gyakorlóiskola egész közösségének!
A téli szünet december 19-én kezdődik, s a megérdemelt pihenés
után január 4-én találkozunk újra az iskolában.
Az iskolavezetés és a tantestület nevében valamennyi tanítványunknak és családjának áldott karácsonyi ünnepeket és békés,
boldog új esztendőt kívánok!
					

Ember Sándor
igazgató
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Nappali világosság
„Mint nappal illik, tisztességben éljünk...” (Róma 13,13)
A télben, így adventben egyszerre van jelen a sötétség és a
világosság. Vajon Jézus Krisztus megszületésére várva, bennünk és általunk melyik fog megjelenni? Hogyan és mivel
töltjük meg ezeket a napokat?
Pál arra hívja fel a római keresztyének figyelmét, hogy miközben Jézus Krisztus eljövetelére-visszajövetelére várnak,
tisztességben éljenek. Ez azt jelenti, hogy úgy éljenek, hogy
mindazt, amit tesznek, ahogyan egymáshoz fordulnak és
szólnak, azt úgy tegyék, mintha maga Jézus Krisztus tenné
általuk. Úgy éljenek, mint nappal illik.
Egyszer egy bölcs rabbi megkérdezte a tanítványaitól, hogy
meg tudnák-e határozni azt a pillanatot, amikor megszűnik
az éjszaka és elkezdődik a nappal? Ez az a pillanat, amikor
már meg lehet különböztetni a kutyát a báránytól, vagy az
olajfa ágát a fügefa ágától. Nem, – válaszolta a rabbi – ez
a pillanat akkor jön el, amikor bárki szemébe nézel, abban
felismered a saját testvéredet. Eddig a pillanatig az éjszaka
uralkodott benned.
Felismerni a másikban a saját testvéremet… De vajon ki az
én testvérem? Jézus szava szerint, akik őt követik, azok egymás testvérei, így mi is egymás testvérei vagyunk. Osztálytársak, akivel egymás mellett ülsz a padban, akik egy gyüle-

Szilágyi Vince 1.a alkotása

kezetbe tartozunk, pedagógusok, családtagok, egymás testvérei
vagyunk.
Már csak az a kérdés, hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Pál
apostol arra tanít, hogy mindenkivel jót kell tennünk, leginkább
pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.
Azt kívánom, találd meg a módját az adventi készülődés napjaiban, hogy hogyan és miként tudsz jót tenni a testvéreiddel, és
így általad a nappali világosság fog felragyogni!
Ámen.
Szilágyi Tamás
lelkész

Gyakorlaton az iskolában
A tanítási gyakorlatunkat szeptemberben kezdtük meg
az iskolában. Nagy várakozással indultunk ennek a tanítási évnek, hiszen ez az első alkalom, hogy nem csak
órákat tarthatunk, hanem részesei is lehetünk az iskola világának. Ugyanakkor volt bennük félelem is azzal
kapcsolatban, hogy hogyan fognak minket fogadni, mivel korábban nem volt kapcsolatunk az iskolával. Ez a
félelmünk hamar elmúlt, hiszen az első perctől kezdve
mindenki nagyon kedves és segítőkész volt. Másrészről
viszont hamar megtapasztalhattuk, hogy egy hatalmas
intézménybe kerültünk, de mentortanáraink sokat segítettek abban, hogy minél hamarabb be tudjunk illeszkedni és fel tudjuk venni azt a pezsgő életritmust, ami
az iskolát jellemzi.
Az első két hét ismerkedéssel telt: megismertünk osztályokat, órákat látogattunk. Ezt követően mi is elkezdtünk tanítani 5-6-7-8. évfolyamon. A diákok nagyon
érdeklődőek és közvetlenek voltak már az első perctől
kezdve. Nemcsak, elfogadtak minket, hanem munkánkat is segítették aktivitásukkal és érdeklődésükkel már
az első óráktól kezdve. Miután korábban elsősorban
középiskolás korosztállyal találkoztunk, így nekünk is
meg kellett tanulni izgalmasabb, játékosabb órák keretében megtanítani az új ismereteket. Bízom benne, hogy
ezt is sikerült megvalósítani, illetve még tovább fogunk
fejlődni az elkövetkező időszakban. Jó érzés számunkra, mikor a szünetben tanulóink megosztják velünk gondolataikat, vagy segítséget próbálnak nekünk nyújtani a
minket érintő kérdésekben. Ezek a kedves és érdeklődő
szavak, amiket a mindennapokban diákjainktól kapunk,
nagyon fontos visszajelzések nekünk.
Köszönjük tanulóink munkáját, élmény velük együtt
dolgozni, és bízunk benne, hogy a közös munkánk mindenki számára meg fogja hozni a maga gyümölcsét.
Mindig tartsátok meg ezt a jókedvet, ami titeket jellemez, hiszen még egy nehéz napon is képesek vagytok

mosolyt csalni az ember arcára kedvességetekkel és humorotokkal!
Kitartást és jó egészséget kíván:
Csörgi Katalin és Pápista Péter kistanárok
Pápista Péter vagyok, leendő történelemtanár és könyvtárostanár. Gyakorlatomat ebben a tanévben kezdtem
meg az intézményben. Ezelőtt már
szereztem tapasztalatokat az oktatás
terén, igaz nem általános iskolákban.
Igyekszem, hogy diákjaimnak mind
személyiségét, mind tudását a lehető
legjobban felmérjem, és megismerjem,
annak érdekében, hogy ehhez tudjam
alakítani a közös munkát, melynek sikerét abban látom, hogy a tanulók örömüket lássák az adott
tárgyak tanulásában és ne kötelességként éljék meg azt.
Mindezen túl igyekszem, hogy a tanulók olyan hasznos
tudás birtokába kerüljenek melyeket, nem csak a tovább
tanulásuk során, de életük későbbi szakaszában is hasznosítani tudjanak.
Csörgi Katalin vagyok. Tanítási gyakorlatomat szeptemberben kezdtem meg az iskolában. Biológiát és
történelemet tanítok. Biológiából az
embertan a legkedvesebb témakör számomra, de az elmúlt időszakban az állatok színének öröklődése is kiemelten
érdekel. Történelemből több kedvenc
területem is van, de elsősorban 1920. századdal foglalkozom. Tanárként
fontos számomra a tanulóim megismerése és képességeinek fejlesztése. Arra törekszem, hogy jó
hangulatú órákon hatékonyan tudjunk együtt dolgozni.
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Az új elsősök
5. a Osztályfőnök: Nagy Radvány
Araczki-Szabó Olivér, Csehely Petra, Csontos-Nagy Zétény, Csorba Simon, Dobó Levente, Engszler Fanni Lilla, Fazakas Borbála, Gorzás Levente András, Gyarmathy
Ádám Hunor, Huszti Adrián István, Illés Enikő, Juhász
Zsombor, Kaposi Áron, Kelemen Mátyás, Kiss Boglárka
Anna, Kovács Richárd, Kovács Szabolcs, Krajczár Ádám
Máté, Mező Zsombor, Miklós Dávid, Mogyorósi Marcell
Benedek, Palásti-Verdó Borka, Pók Lotti Kíra, Pótor Áron
Márk, Rizán Lénárd, Simon Lilla Borbála, Sós Lelle, Szőke Zalán, Tollas Viktória, Tóth-Kurucz Tamás, Török Gréta
Lilla, Vass Lőrinc

5.b Osztályfőnök: Leskó Angéla
Balla Jázmin, Béke Benjámin Noel, Béres Eszter, Berkes
Eszter, Borbély Dávid Balázs, Budai Máté András, Czérna
Orsolya Anna, Csányi István Patrik, Cseh Levente, Fedora
Emma, Fekete Fanni, György Flóra, Halász Fanni, Iván
Anna Lídia, Jenei-Szép Cecília, Juhász Réka, Katona Zsófia, Kiss Hanna Rebeka, Kótai Panni, Köles Luca, Ladányi Petra, Ludányi János, Magyar Dániel, Nádházi Hunor,
Nagy Kamilla Zoé, Németh Máté, Szabó Péter, Szabolcsi
Kristóf, Szatmári Hédi, Sztojka Anna Sára, Taricska Barbara Lili, Török Dorka

5.c Osztályfőnök: Mercsné Juhász Anikó
Asztalos Eszter, Balogh Katalin, Berényi Sebestyén Gerő,
Berki Amina Sophia, Boda Blanka, Böszörményi Boglárka,
Budinszki Léna, Dickmann Elián, Dobos Adél, Fülöp
Norbert, Gulyás Villő Adrienn, Hernádi Zsófia, Hornyák
Máté, Illés Izabell, Kerekes Bori, Kiss Hanga Zsófia, Kólya Kende, Kovács Aliz, Krizsán Liliána, Nikolin Arnold,
Orbán Panna, Papp Indira, Rádi Hanna, Sós Nimród, Szatmári Anna Zoé, Szatmáry Hedvig Emma, Szücs Flóra,
Telepóczki Gréta, Tóth Lili, Usztics Ádám Zolta, Varga
Fruzsina Zita

5.d Osztályfőnök: Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa
Antal Csaba István, Atyai Réka, Balogh Boglárka, Bányai
Zsigmond, Borbély Viktor László, Boros Gábor, Czégény
Helga Csilla, Dászkál Ákos Zalán, Engbersen Anton,
Futika Attila Dávid, Géczi Rebeka, Gombos Hunor Atilla,
Holopovics Petra, Hollósi Fanni, Jakab Enikő, Karácsony
Tímea Jázmin, Kelemen Mátyás, Kenéz Márton, Kiss Kamilla Flóra, Kozák Rózsa Júlia, Menyhárt Zoltán, Molnár
Anna, Nagy-Karcagi Balázs, Nagy Nóra Edit, Neuwirth
Nóra, Silye-Gráf Hanna, Szabó Renáta Szilva, Szilágyi Lili
Napsugár, Teszenyi Zsófia, Tóth Ábel, Tóth Vanessza, Török Krisztina

5.z Osztályfőnök: Bencze Gábor
Acsai Zsuzsanna Klára, Asztalos Gergő Zoltán, Csatár Janka, Ecsedi Vazul, Fábi Lelle Luca, Féki Marcell, ForgácsKiss Anna, Gönczy Levente Gábor, Jenei Jázmin Alma, Juhász-Bölcskei Júlia, Kakasi-Zsurka Emma, Kelemen Máté
István, Kiss Sára Rebeka, Kovács Zoárd Benedek, Márton
Ede, Máté Abigél, Mózes Lia Anna, Nagy Regina, Puskás
Zsófia, S.Tóth Anna, Sándor Zsófia Flóra, Solti Márk Dávid, Szövetes Eszter, Teslér Hanna, Ujhelyi András, Varga
Petra Sára
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Az ATLÉTIKA a „sportok királynője”
(Egy csodálatos versenyeredmény margójára)

A koronavírus okozta pandémia sok sportverseny megszervezését
is lehetetlenné tette az elmúlt hónapokban. Így az előző tanévben
elmaradt a Mezei Futó Diákolimpiai Országos Döntője is, ahová
III. korcsoportos leány csapatunk is bejutott. Tavasszal nem indulhattak versenyzőink a Diákolimpia megyei és országos pályaversenyein sem és a Református Iskolák Országos Atlétika Bajnoksága is
csak álom maradt.
Az ősz elején azonban végre versenyezhettek az atlétika „szerelmesei”. Először a Diákolimpia Ügyességi Csapatbajnokság Megyei
Döntőjét nyerte meg a III.-IV. korcsoportos leány távolugró csapatunk, név szerint Ács Aliz, Ács Dóra, Berkes Dorottya, Harcsa
Liliána és Papp Sára. Ezzel az eredménnyel bekerültek az ország
legjobb 12 csapatát felsorakoztató országos döntőbe. A bajnokságra
2020. október 17-én került sor Székesfehérváron, a Bregyó közi Atlétikai Központban. Itt már Darai Laura is erősítette sorainkat. Az
időjárás nem volt kegyes a versenyzőkhöz, hideg, esős nap volt. A
lányok nagy izgalommal készültek. A csapatok három csoportban
versenyeztek. A mi csapatunkat a másodikba osztották be, így alkalmunk volt látni, hogyan szerepelnek az első csoportbeliek. Amikor
ránk került a sor az első cél az volt, hogy mindenkinek legyen egy
érvényes ugrása. Mikor ez teljesült, már felszabadultan futhattak
neki a következő kísérleteknek. Remek ugrásokat produkáltak. A
végeredmény: 475 cm-es átlag lett. Ez jobb volt minden, ezen a napon elért, addigi eredménynél, s ekkor már éreztük, hogy ez, legkevesebb, dobogós helyet jelenthet számunkra. Nagy kíváncsisággal
vártuk a harmadik csoport ugrásait. Egyre jobban izgultunk, hisz
akkor már látható volt, hogy nehezen előzhet meg minket bárki.
És sikerült. Távolugró lányaink ORSZÁGOS BAJNOKOK lettek. Ez
óriási eredmény, hisz az ország több száz csapatából jutott be ez a
12 a döntőbe.
Az öröm és a dicséret mellett azt is tudni kell, hogy ilyen szép eredményt csak nagyon komoly, fegyelmezett, hosszú távú, következetes munkával lehet elérni. Ezek a lányok alsó tagozatos koruktól
komolyan dolgoztak ezért, és remélhetőleg a jövőbeli, kiváló eredményekért is. Első osztálytól tagjai voltak az iskola atlétika csapatá-

Az aranyérmes csapat tagjai
nak és négy éven át sok-sok versenyen gyűjtötték a tapasztalatokat,
versenyélményeket. Az igazi fejlődéshez azonban már olyan környezetre van szükség, ahol speciálisan tudnak készülni a megmérettetésekre. Már évtizedek óta gyakorlat az iskolánkban, hogy a
megalapozó alsó tagozatos atlétika edzések után tovább irányítjuk
a gyerekeket a Debreceni Sportcentrum Atlétika Szakosztályába.
Jelenleg Donka Laci bácsi edző, foglalkozik velük az egyesületben.
Természetesen neki is óriási köszönettel tartozunk ezért az eredményért, mint ahogy a szülőknek is, hisz nagy áldozatot követel
minden komoly sportolási lehetőség a családoktól is. Úgy vélem,
megéri.
A járvány után, ha újra visszatérhetünk a korábbi életünkhöz, folytatódnak az edzések is. Tavaly szeptember óta Nagy Radi bácsi vezeti a foglalkozásokat, ha kedvet éreztek ehhez a szép sportághoz,
biztatlak benneteket, hogy próbáljátok ki magatokat!
Borosné Nyakó Katalin

Támogassuk, bátorítsuk a kórházban fekvő betegeket!
Az iskolában elindítottunk egy kezdeményezést, amellyel a kórházban fekvő koronavírussal fertőzött betegeket bíztatjuk, támogatjuk.
Jelenleg azokat az embereket, akik kórházi ellátásra szorulnak, a
vírus veszélyessége miatt nem látogathatják szeretteik. Az egyik
szülő megkeresésére kértem meg az osztályokat, hogy készítsenek
egy kis rajzot vagy egy aranyos és bíztató üzenetet írjanak a betegeknek. Nagyon sokan csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez.
Közel 300 rajz készült, melyek mindegyikén egy-két bíztató szó,

mondat is szerepelt. Remélem mindenki örömét találta ebben a kis
jócselekedetben. Én biztos vagyok benne, hogy örömkönnyeket
csaltunk a betegek szemébe, amikor kibontották a kis borítékokat
és meglátták a szebbnél szebb rajzokat, ezzel is erőt adva nekik,
hogy a szeretteiken kívül még nagyon sokan gondolnak rájuk és
imádkoznak értük. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget.
Péntek Fanni
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Advent, ahogy nálunk szokás
- a 8. c-sek gondolataiból Adventi gyertyák
Az adventi koszorú fontos része az ünnepvárásnak, a
négy gyertya meggyújtása nagyon szép szokás: ahogy
egyre több gyertya ég, egyre közelebb kerülünk a várvavárt karácsonyhoz. Gyertyagyújtáskor énekelünk vagy
karácsonyváró zenéket hallgatunk.
Adventi koszorú mindig van otthon, de az utóbbi években
csak megvesszük. Régen mindig mi csináltuk, és azt nagyon szerettem.
Templomba szoktunk járni gyertyagyújtásra. A templomkertben mindig állítanak egy hatalmas koszorút, csak az
idén nincs. Nagyon hiányzik.

Karácsonyi történetek
Esténként karácsonyi történeteket olvasunk fel, és egy kicsit beszélgetünk azokról, akik már meghaltak a családban, anya és apa gyerekkori karácsonyairól, gyermekkori
emlékekről, ajándékvágyakról.
Karácsonyváró programok
Adventben mindig túl sok a program! Mindenhol karácsonyi műsorokat szerveznek: a sportegyesületben, a húgom
táncóráján, az óvodában, a gyülekezetben, az iskolában.
És ez mind decemberben van! Mindezt a rendes heti programok közé kell beszorítani. Az egész egy nagy rohanás. A
családi egyensúly teljesen felborul. Mindenki ideges. Ráadásul a gyülekezeti karácsonyra a jelmezt is nekünk kell
készíteni, és több helyre süteményt is kell vinni. Nagyon
fárasztó és unalmas is, hiszen a legtöbb helyen ugyanaz a
műsor. Ebből a szempontból örülök a mostani csendesebb
adventnek, hogy a korlátozások miatt nem kell mennünk
sehova. A számunkra fontosak ünnepi érzéssel töltenek el,
az egyebek viszont csak elveszik tőlünk az energiát.
Sütemények
Mézeskalács, zserbó és azok a csodasütik, amiket anya
készít! Több dobozt megtölt vele, és ajándékul is szokott
adni belőle a család barátainak. Ráadásul a karácsonyfás,
angyalos és harangos szaggatóval mi is dolgozunk! Karácsonyi zenéket hallgatunk, ez az egyik legszebb közös
program. Ráadásul anyával és a tesómmal mindig rengeteget nevetünk ilyenkor a konyhában.

tünk neki valamiben, vagy átvállalunk tőle egy feladatot,
ilyesmi. Esténként beszámolunk róla, hogy ki kivel tett jót
aznap. Persze vannak nagy nevetések mikor, akivel jót tettünk nem is tud róla, vagy éppen félreértette a szándékunkat. Ezek nagyon szép esték.

Minden napra egy mese
Tavaly az volt az ajándékom a kistesómnak, hogy decemberben minden este felolvastam neki egy mesét. Van egy
nagy meséskönyve, csupa téli mesével és azt végigolvastam esténként.
Most már egyedül is tud olvasni, az idén valami mást kell
kitalálnom!
A karácsonyi nagytakarítás
Nagyon utálom, hogy a lakás minden zugát fényesre
suvickoljuk. Mindenki ingerült, anya sokszor sértődött,
mert nem segítünk neki. Szerintem jobb lenne egymással
törődni, mint a zuhanyfülkét sikálni!
Ajándék
Anyáék tavaly kitalálták, hogy nem tárgyakat vesznek karácsonyra, hanem élményt.
Elmentünk egy hegyi faluba, ahol kivettünk egy egész házat, és nagy sétákat tettünk az erdőben. Egyik este pedig
elmentünk pokrócokba burkolózva lovas kocsikázni. Erre
szerintem mindig emlékezni fogok.
Az adventi naptárba egy cetli is kerül, amelyre rá van írva,
hogy milyen különleges dolgot csinálunk aznap. Volt például, hogy este elmentünk sétálni az adventi vásárba, vagy
stollent sütöttünk, emlékszem egy nagy scrabble csatára
is.
Család
Ebben az időszakban sok időt töltünk egymással, és ez
mindennél többet ér.
Ez az ünnep nem azért szép, mert az ember ajándékokat
kap, hanem azért, mert a szeretteivel van. Ilyenkor mindenki rájön, hogy a szeretet a legfontosabb.
Adventkor a család igyekszik békés légkörben készülni a
karácsonyra, bár néha túlzottan erőltetett ez a „béke”.

Fordított adventi naptár
Az angyalkázás változata nálunk, hogy nem kapunk, hanem adunk. Nem édességet vagy játékot, hanem egy „jócselekedetet”, vagyis mindennap kitalálunk egy dolgot,
például valamiről lemondunk a másik javára, vagy segí-

7
Vásárlás
Advent ideje alatt békésnek és nyugodtnak kéne lenni, de
nálunk az advent inkább a karácsony előtti nagy ajándékvásárlásról szól, hogy mindenkinek megvegyük a lehető
legjobb és legnagyobb ajándékot.
Utálom az adventi vásárokat, mert sok béna kacatot drágán sóznak ránk!
Nagyon szeretem, hogy adventkor valamelyik este kimegyünk az adventi vásárba, és iszunk forró csokit, és gyönyörködünk a fényekben.

Kevin!
Adventkor mindig megnézzük a Reszkessetek betörőket,
ami tök unalom.
Az advent mindig összehozza a családot, este sokszor
együtt nézünk filmeket, és mindig nagyokat nevetünk a
Reszkessetek betörőkön!
Minden adventkor megnézzük az Igazából szerelmet és a
Reszkessetek betörőket.

Az adventnek addig volt meghitt hangulata, míg az egész
világ át nem ment egy gigantikus plázába, hogy már november elejétől ömlesztik ránk a reklámokat, hogy erőszakosan beletuszkolják az emberek agyába, hogy vásárolniuk kell!
Munka
A mi családunkban nincs adventi készülődés, még koszorú sem, mert a családi vállalkozásban ilyenkor a legtöbb
a munka. Nekem az advent csak az iskolában tartott műsorokat jelenti.

Ünnep
Az év legszebb időszaka. * Úgy szeretem, ahogy van,
semmit nem változtatnék rajta. *
A legmeghittebb ünnep. * A legbékésebb időszak az évben. * Minden évben nagyon várom. *
Felnőtt koromban is biztosan szeretni fogom. * Nincsenek
veszekedések, közelebb kerülünk egymáshoz. * Bárcsak
egész évben advent volna!

Szenteste
A fadíszítést két nappal szenteste előtt megcsináljuk, és
akkor sokáig vitázunk, mert nem jól áll, csúnya, és rossz
az égősor, ami rajta van.
Szenteste mindig elvisszük sétálni a kutyát. Ő nagyon boldog ilyenkor, hiszen a maradék kaja mindig az övé lesz.

Tisztelt Támogatóink!
Iskolánk PRO EMINENCIA ALAPÍTVÁNYA nevében ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik az adójuk 1% -val (942.707 Ft) támogatták munkánkat. Ez a bevétel a további szülői befizetésekkel (1.140.500 Ft) együtt - a
költségvetési tervünkben előírtaknak, valamint az alapító okiratban meghatározott feladatoknak megfelelően került
felosztásra:
- kulturális programok támogatására: 1.124.040 Ft
- foglalkozások anyagköltségére: 97.585 Ft
- tanév végi könyvjutalmakra: 235.440 Ft
- tanulmányi versenyek nevezési díjaira: 736.800 Ft
- irodai és bankköltség: 137.754 Ft
- reprezentációs költség: 86.448 Ft
A 2019-es évi részletes beszámoló megtekinthető iskolánk OBH és a NAV honlapján.
Köszönjük a szülők és kollégák lelkes közreműködését támogatott programjaink sikeres megvalósításában.
Kérjük, hogy - lehetőségeikhez mérten - iskolánk tanulóit természetben, vagy adományaikkal továbbra is támogassák!
A jövőben is örömmel vesszük, ha adójuk 1 % -át saját gyermekeik fejlődési lehetőségeinek gyarapítására fordítják!

Adószámunk: 1 9 1 2 5 1 6 3 - 1 - 0 9
Köszönettel: Juhász M. Tünde
az alapítvány elnöke
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LEGO
Ebben a cikkben egy nem túl régi LEGO építményemet szeretném nektek bemutatni. Bár nem volt egyszerű a tavaszi online
oktatás megszervezése, mégis jutott egy kis idő a LEGO terepasztalom bővítésére. Egyik nap az utcán sétálva megláttam
egy pékség ablaka alatt egy képet, amely nagyon megtetszett:
egy régi malmot ábrázolt, melynek az oldalából egy kis házszerű építmény állt ki. Le is fényképeztem és nekiálltam a tervezésnek.

Majd következett maga a malom „faszerkezete”, melyet 1x6-os
lapos (csempe), barna elemekből építettem. Mivel egy „öreg”
malmot szerettem volna építeni, sok helyen lyukakat hagytam a
szerkezetben, mely korhadt, töredezett faelemek benyomását kelti.
Végül elkészítettem az építmény tetejét és beköltöztettem a hóbaglyot is.

Elsőként egy kőlábazatot építettem meg, mely kellő merevséget, szilárdságot ad az építménynek. Itt próbálkoztam először
az íves fal építésének technikájával. Ezt követően jött a malom
belső szerkezete: a malomkövet úgy építettem meg, hogy a
lapátok forgatásával az is körbe-körbe forog az épület belsejében.

A következő szakaszban megépítettem a „kiálló” lakóegységet, valamint annak tetejét (a tetőt fekete színű zászlókból
raktam ki.

Jó legózást mindenkinek!
Vad Péter
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Nyári napló
Olyan távolinak és közelinek is tűnik egyszerre, a nem
is olyan régen elmúlt nyár. A következő naplót egy másodikos iskolatársunk készítette még nyáron az akkori
emlékeiről.
Június 16.
Megkaptam az első bizonyítványom Gyöngyi nénitől!
Kitűnő lettem!
Június 16-26.
Ezen a két héten az iskolában voltam. Ott voltak a barátaim is: Kincső, Fruzsi. Sokat játszottunk. nagyon jó volt.
Gizi néniéknél találtunk egy macskacsaládot. Egy anyukát és három kölyköt. Az egyiket elneveztem Cirkinek.
Június 20-án volt a születésnapom. Játszottunk és lovagoltunk. Nagyon jó volt.
Június 28-án családi napon voltam a 4.c-sekkel a Kemencés tanyán. Az állatok közül a nyuszi tetszett a legjobban,
mert meg lehetett simogatni. Nagyon sokat trambulinoztam.
Június 23.
Voltam a zeneiskolában felvételizni. Ilyen feladatok voltak: tapsolás, szolmizálás, éneklés. Minden jól sikerült,
felvettek! Furulyázni fogok.
Orosz Maja 2.b alkotása

Július 1.
Végre eljött ez a nap! Zsuzsi itt alszik nálunk. Voltunk a
Nagyerdőn, este pizsi partit rendeztünk. Nagyon jó volt
Zsuzsival lenni.
Július 6. Ez az igazi szülinapom. A keresztszüleimtől az
volt az ajándék, hogy elmentünk a nyíregyházi állatkertbe. Sok érdekes állatot láttam. A kedvenceim: a fóka, a
leopárd, a medve, a pingvin. Jól éreztem magam.

Július 30-augusztus 6.
Balaton! Imádom a vizet. Ezért minden évben a Balatonon nyaralunk. Sokat játszottam a matracommal a vízben. Megtanultam kézen állni a víz alatt.
Voltunk a Galiba fesztiválon is, Debrecenben. Nagyon
sok érdekes program volt a Nagyerdőn és a Vidámparkban. Nekem a dodzsemezés tetszett a legjobban.

Július 1-13., augusztus 10-14.
Gyulán voltam mamánál. Többször voltunk strandon.

Imádom a fagyit. A kedvenceim: a málna, a citrom, az
eper, a zöldalma. Szerencsére az idei nyáron jó idő volt
és sok fagyit ehettem.
Orosz Maja 2.b

Diákjaink tollából
Jön a Télapó
Kedves Mikulás!
Tudod… úgy szeretlek téged,
Mint a csillagos eget.
Úgy várlak már téged,
Mint havazást télen.
Jó lenne, ha találkoznék veled,
Biztos, hogy kedves lennék veled.
Salamon Lea 3.z

Jön a szánján a Télapó,
Nyomában porzik a hó.
Bemegy a házba,,
Kisgyermek szobájába.
Megtölti a csizmát,
Ha üresen látja.
Szaloncukrot, csokoládét,
Mindent, ami belefér.
Csatár Borbála 3.z
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Könyv, amit szeretek
Nem titkolt tervünk most hagyományteremtő céllal
útnak indítani ezt a sorozatot. Gyere és meséld el te
is, miért-mikor-hogyan vált kedvenceddé egy regény,
vagy akár novellás, esetleg verseskötet!
Sokáig csak nézegettem a gyermekszobám
polcán ezt a könyvet
és bevallom, eltelt pár
év, mire kézbe vettem.
Utána viszont minden
karácsonyi időszakban
elővettem, hogy újra
végig olvassam, s újra
átéljem a főszereplő viszontagságokkal teli, de
végül boldogságba forduló életét.
„Kabai Erzsi sudár növésű szép lány, szőke
haja vörösbe játszik,
keskeny metszésű zöld
szemének
pillantását
nehéz elfeledni. Nevetése magával ragadja a
leányszállás legmogorvább lakóit is, ha szomorú, nyomasztó csend ül a sokágyas szobán. Amióta eszmél apátlan-anyátlan árva, a háború utáni években idegenek közt
hányódott. Csak néha bukkannak fel álmaiban a gyerekkori emlékek, arcok, hangok, színek, amelyek sosem állnak össze egységes egésszé, hogy megfejtsék származása
titkát. Egy kertes házra emlékszik- mellette különös, piros
vízű tó-, s egy fiúra, akit gyerekkorában kimondhatatlanul
szeretett, de azt, hogy hol lehet ez a ház a piros vízű tóval,
és ki volt az a fiú- azt nem tudja Kabai Erzsébet. Sok minden történik Thury Zsuzsa „A tűzpiros üveggömb” című,
kitűnő regényében, sok véletlen játszik közre, és sok félreértés oldódik meg, míg egy tavaszi vasárnapon ugyanaz
a fiú kézen fogja Erzsit, hogy elvezesse abba az álombeli házba, ahol fellelheti elveszett gyerekkorát és jövendő
boldogságát.”
Kirs Mónika
A Geronimo Stilton egy vicces könyvsorozat, ami egerekről szól. Ezek az egerek Egér-szigeten élnek. Minden
részben más kalandra indulnak. Fiúknak és lányoknak is
egyaránt való. Aki szereti a kalandokat és az izgalmas küldetéseket, annak ez a könyvsorozat kiváló olvasmány!
Szabó Réka 4.a.
Francis Hodgson Burnett: A titkos kert
Felnőttként olvastam ezt a gyerekekről szóló szép
történetet. A főhős: a kis Mary Lennox egy rosszkedvű,
ellenszenves kislány. Indiában él a szüleivel, akik meghalnak a kolera járvány idején. Az árva kislány Angilába

kerül a nagybátyjához egy kastélyba.
A nagybácsi Mr.
Craven a fia születésekor elvesztette
a feleségét. A fiút
Collin-nak hívják és
10 éves, éppen úgy,
mint Mary. Collin
beteges gyerek, az
apja látni sem bírja.
Mary nagyon magányos és csak lassan ismerkedik meg
a kastély lakóival.
Megtudja, hogy a
kastélyhoz tartozik
egy kert, melyet már
tíz éve (a nagybácsi
feleségének halála óta) nem nyitott ki senki. Mary
unalmában a kert felfedezésére indul. A kislány személyiségében nagy változások mennek végbe. Már
többé nem egy önző, ellenszenves gyerek. Kedvesebb,
nyitottabb lesz: egy szimpatikus, segítőkész, boldog
kislány válik belőle.
Azért tetszett ez a könyv, mert sok pozitív értéket közvetít és a szomorú események ellenére a boldog életet
a természet szeretetét mutatja be. Külön élményt jelentett számomra, hogy angol nyelven tudtam elolvasni. Mindenkinek ajánlom: gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, akár magyarul, akár angolul, szeretnék
olvasni.
Hornyákné Sőrés Judit
Beng Judit: Az őrzők
Bora egy teljesen hétköznapi életet élő gimnazista
lány. Ez egészen addig nem változik meg, amíg újságíró édesanyja váratlanul eltűnik. Egy iskolai csoportos projekt alkalmával barátai is megtudják az elmúlt
napok történéseit. Eközben Renard, francia felügyelő
próbálja elkapni ellenségét Hiénát, a rablót. Az olvasó
Budapest nevezetességeit és azok történetét is jobban
megismerheti.
Jennifer Chambliss Bertman: Könyvvadászok
Emily szüleinek furcsa szokása, hogy minden
évben új helyre költöznek. Idén San Francisco van soron. Ez a város az internetes játék, a könyvvadászat
központja. A játék lényege, hogy könyveket kell elrejteni, amit logikai feladatok alapján bárki megtalálhat. Mikor Emily a városba érkezik, a játék kitalálóját
megtámadják. Emily új barátjával vadászik könyvekre, miközben új kalandokba keverednek.
Szentpéteri Eszter 6.a
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Diákjaink tollából
Elek Tamara, Kaposi
Remenyik Hanna:
A Mikulás

Regina,

Mikor te jössz,
fehér a nagyvilág,
senki sem lát,
mert suhansz, mint a villám.
Készülnek a csokik
vidámsággal teli.
Amint felszállsz a fellegekbe,
sok gyerek tekint felfele.
Amikor suhansz befele,
gyerekek néznek leselkedve.
Kéményből jössz lefelé,
s ott vár rád a sütemény.
Piros a ruhája,
nagy fehér szakálla,
minden gyerek várja,
mit tesz a csizmába!

I.
Surányi Áron: Advent
Várakozás izgatottan,
gyertyákat meggyújtva.
Lángoló viasztorony
koszorúra rakva.
Nem sárkány gyújtja meg,
nem is öngyújtó.
Épp ez a csoda benne:
szeretettel gyújtható.

Nagy Emma Sára: Karácsony

Közeleg a karácsony
csillaggal a tetején,
ez a királyokat is
vezette Jézus felé.

Drága karácsony,
mikor jössz már?
Én is, s mindenki
csak téged vár.

Jön a Mikulás is decemberben,
Pontosan 6-án jön el szeretettel.
Rudolf szarvasával száll az égen,
ez nem legenda, én igaznak vélem.

Melengetnéd szívemet,
s ajándékkal lepnél meg?
Nem? … Kár!
Pedig az ajtó tárva, nyitva rád vár.

Világosság szívünkben
kaput nyit lelkünkben.
Nincs olyan lakat,
amit ne törhetne fel.

Drága karácsony,
mikor jössz már?
Gyere! Mindenki
csak téged vár.

Bacsa Hédi 3.b

Jézus Krisztus születésén
Szeretete példa nékünk.
Kis Jézuska, Te légy vélünk!
Töltsd be szívünk szeretettel,
Boldog lesz így minden ember.
Boros Gábor 5.z

Ó! Hát végre itt vagy!
És kint nagy a fagy!
Köszönöm, karácsony,
hogy itt vagy nekem!
Bármikor látlak
nagyon szívesen!
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A 4. c osztályosok versei

A 4.c osztály verseket alkotott 8 szótagos sorokkal. A következő
munkák sikerültek a legjobban:
Offra Aton: Gól!

Dobi Regina – Grubisics Hunor:
Ha esik az eső

Focizom! Találat! Gól! Gól!
Süt a nap, esik az eső,
Betalál a labda jókor!
egy szivárvány bújik elő,
A csapat ujjongja: Jó! Jó!
Örömünk nagyon nagy: Gól! Gól! színesen fénylik az eső,
vizesen fénylik a fenyő.
Éhesen elmentünk hamm-hamm,
megettünk egy pizzát: Nyam-nyam!
Örülünk, dalolunk. Hajrá!
Holnap is egy jó meccs vár ránk.

Telek Réka 3.c

Próbálkozást tettünk Weöres Sándor Paripám csodaszép pejkó c versének folytatására is:
Bodnár Boglárka – Ortutay Bendegúz:
Amikor paripám alszik,
a Nap is vele elnyugszik.
Amikor paripám felkel,
a Nap is vele ébred fel.

Vass Emma 3b

De az ihlet nem tűrte mindig a korlátokat:
Nagy Emma Sára: A feladatlap

Erdei Hanna – Makó Gréta: A napfény álma

A feladatlap elmond mindent, amit kell,
Az agyad pedig telhetetlenül tel és tel.

Esik az eső, száll a madár, csak száll,
virágok táncra perdülnek,
s a nap árván kel fel,
nézi a kis madárkát, és barátra lel.

A feladatlap töltetlenül nem ér nagyon semmit,
Így hát vedd elő a cerkád, s töltsd ki mindet végig!

Diákjaink tollából II.
A tél
Megjött a tél,
Megjött a hó,
Megjött a Mikulás és a sok nassolnivaló.
Karácsony estéjén vár a sok-sok ajándék,
Kibontjuk mind,
Egy sem marad másnapig.
Pezsgőt bontunk szilveszterkor,
Szól a petárda és a duda,
A barátokkal hajnalig táncolunk a klubba'.
Bencsik Lotti 4. a

Azt álmodtam…

Azt álmodtam…

Azt álmodtam
madár voltam.
Fellegekben
szálltam.
Boldogan
játszottam.

Azt álmodtam galamb voltam.
Égen
szálltam.
Fürgén gyorsan.
Bolgár Sára Anna 2.b

Kiss Dorottya 2.b
A Jézuska
A Jézuskának télen van a legtöbb dolga.
Mivel az összes fenyőfa alá be kell raknia az ajándékokat, amiket a gyerekek kértek.
Sok gyerek szereti,
Olyan kedves, Jószívű!
Szőke Milán 4.c
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Drámaszakköri beszámoló
Osztályunkból a tanév eleje óta kilencen járunk Klári
nénihez drámaszakkörre.
A foglalkozások a hittan teremben vannak, heti 1 alkalommal, de mostanában kétszer is együtt voltunk hetenként. Ezek a foglalkozások sok örömet jelentenek,
jól érezzük magunkat, nagyon jó a társaság.
Imádkozunk, játszunk, sokat nevetünk.
Az elmúlt időszakban egy szép történet előadására
készültünk. Ez a történet Ruthról és Naómiról szólt
elsősorban. A hűségről. Sokat készültünk, próbáltunk.
A drámaszakkör tagjai.
Tetszettek a jelmezek, sokat gyakoroltuk a szövegünket és a mozdulatokat is. Igyekeztünk minél jobban Remélem, mindenkinek tetszeni fog és mindenki örömét leli
beleélni magunkat a szerepünkbe.
benne, mint ahogy mi a felkészülésben!
„Mehet!” –szólt Laci bácsi a kamera mögül, aki felvette az előadást.
Mizsák Zsuzsa 4.a

Városnéző séták Londonban II.

Folytassuk sétánkat a nyüzsgő Soho-West End negyedben,
ahol sok-sok szórakozási lehetőség vár gyermekre-felnőttre.
A British Museum, az egyik olyan hely, ahova mindenképpen el kell látogatnunk, ha már Londonban vagyunk. A
hangzatos Great Russel Street-en található szépséges épület
Nagy-Britannia legnagyobb múzeuma. Sir John Sloane
(1660-1753) orvos és természetkutató lelkesen gyűjtögette
a növényeket, ásványokat, kéziratokat az élete során.
Biztosan nem gondolta, vagy nem hitte volna el senkinek,
hogy féltett
kincsei pár
száz év múlva
egy hatalmas
múzeumban
fogják várni a
látogatókat.
Görög részleg,
egyiptomi
British Museum épülete
gyűjtemény,
reneszánsz kincseskamra….. Mindezek ráadásul ingyen
megtekinthetőek, mert a brit kormány véleménye szerint
mindenki számára legyen elérhető ez az időutazással felérő
látványos gyűjtemény.
Az utcákon sétálva egymást követik a színházak, és ha kedvet kapunk valamelyik előadáshoz, akár aznapra, kedvezményes áron is tudunk
jegyet vásárolni. Ezen
a környéken találjuk
például a Palace
Theatre-t is. Itt
játsszák a Harry
Potter and the cursed
child című darabot,
melyet természetesen
J.K. Rowling írt.
A Palace Theatre

A nyüzsgő, üzletekkel
teli utcákról olyan kicsi parkokba juthatunk, mint például a
Soho Squere. Hatalmas fái alatt nyáron igazán kellemes

üldögélni. Körbenézve pedig olyan érdekességeket láthatunk itt, mint a 20th Century Fox londoni székhelye
(X-men, Jégkorszak), vagy a St. Patrick Katolikus templom. A környéken dolgozók ebédidőben, vagy a fiatalok
iskola után szívesen majszolják itt el a szendvicsüket és
beszélgetnek, élvezve a friss levegőt és azt, hogy nem esik
az eső.
A Leicester Square-en található Charlie Caplin és William
Shakespeare emlékműve, de itt vannak azok a mozik is,
ahol a gálaelőadásokat tartják. Ha nem lenne ilyenkor körbekerítve az adott mozi területe, akkor láthatnánk a
díszelőadásra érkező sztárokat. (Igazán kár, hogy nem lehet
integetni nekik)
Ha tovább sétálunk, akkor elérkezünk a London Transport
Museum-hoz, ahol régi omnibuszok és metrószerelvények
gyűjteménye látható. Jó hír, hogy nem csak nézegetni lehet
őket, fel is szállhatunk rájuk! Ha pedig még nem vagyunk
fáradtak, akkor a Trafalgar squere-re sétálhatunk át, ahol
szintén számtalan látnivaló van. Biztosan sokan hallották
már a National Gallery nevét, melynek gyűjteménye a
világon is a legjelentősebbnek számít. (A képzőművészet, a
A Trafalgar squere

festmények kedvelőinek kötelező!) Ha pedig már végképp
elfáradtunk és szívesen leülnénk egy kicsit, akkor lépjünk
be egy imára a St. Martin in the Fields templomba, ahol
hétköznaponként 1 órától tehetséges, fiatal művészek
komolyzenei előadásait is meghallgathatjuk ingyenesen.
Kirs Mónika
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Rendhagyó irodalmi séták Debrecenben: Szabó Magda és Szabó Lőrinc
Csokonai szobrától sétáljunk át a Kossuth térre! Ha alaposan
körülnézünk, akkor találunk egy üldögélő alakot. Egy komoly
arcú hölgyet láthatunk, aki mosolyogva, de kutatóan nézi-figyeli a nyüzsgő várost. 2017-ben, tehát nem is olyan régen került
felavatásra a szobor. Őt illik ismerni minden debreceni kis- és
nagydiáknak. Ő ugyanis Szabó Magda (1917-2007), városunk
szülötte. Itt végezte a középiskolai és egyetemi tanulmányait és
jó pár évig tanított is. (Ezért tudta regényeiben olyan életszerűen ábrázolni a diákokat foglalkoztató mindennapi eseményeket,
ezért értette meg őket olyan jól.) 1959-ben végleg elhagyta a katedrát és már csak az irodalmi alkotásnak élt. A versíró időszakát prózaírás követte, mellyel hatalmas sikereket aratott. Egyik
híres regénye, melyet az egykori Dóczi Leánynevelő Intézet
ihletett, s amelyből film is készült: az Abigél.
Ajánlom nektek egy másik könyvét is, melyből sokat lehet tanulni a gyermekkori viselkedésről, a dolgok fontosságáról. Címe:
Születésnap. Álljon itt belőle egy rövid tartalmi összefoglaló:
„Mennyi mindent vár Illés Bori attól a májusi vasárnaptól, amelyen betölti tizennegyedik évét! Úgy érzi, ez a nap határkő lesz
életében, ettől a naptól fogva nagylánynak tekintheti magát és
nagylánynak tekintik a felnőttek is. De a várva várt tizennegyedik születésnap csak csalódást, keserűséget tartogat Bori számára. Az igazi születésnap, amely véget vet a gyermekkornak, nem
esik egybe a naptár szerinti születésnappal. Váratlanul érkezik a
kislány életébe az első komoly próbatétel, amely eldönti: nagylány-e már Illés Bori, kiérdemli-e a felnőttek bizalmát.”

mélyülten figyeli a sietős léptű
debrecenieket. Szabó Lőrinc ő.
1900-ban született és 1957-ben
halt meg. Ne lepődj meg most,
hogy egyforma vezetéknevük
van Magda nénivel. Ez csak véletlen egybeesés, s látod, még a
téren is egymás közelében vannak a szobraik. Szabó Lőrinc is
itt Debrecenben járt iskolába,
majd már Budapesten kezdett
komolyabban verseket „farigcsálni”. Ezzel egy időben különféle külföldi szépirodalom
fordításával is foglalkozott.
Latin, görög, német, francia
Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz nyelvű műveket tett elérhetővé
a magyar olvasók számára.
Azt is gondolhatod, hogy nem
ismered őt, nem ismered az írásait. Pedig biztosan sokszor találkoztál például a Lóci versekkel, melyeket gyermekei ihlettek.
„Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás.”

Ha tovább sétálunk a Hatvan utca felé, akkor egy álló szoborra leszünk figyelmesek. A magas, vékony alak tétovázva és el-

Kirs Mónika

A három fa
Volt egyszer három fa. Egymás mellett nőttek az erdőben.
Barátok voltak, és - mint többnyire a barátok - ők is sokat beszélgettek egymással. Továbbá, - mint többnyire a barátok - ők
is teljesen különbözőek voltak, bár ugyanazon a helyen nőttek
fel, és mindhárman nagyjából egy magasak voltak. Az első fa
szerette a szépet. A második fa szerette a kalandokat. A harmadik fa pedig szerette Istent.
Egy napon fáink arról beszélgettek, mik szeretnének lenni, ha
majd nagyok lesznek. "Ha felnövök, faragott kincsesláda szeretnék lenni, teli ragyogó drágakövekkel" - mondta az első fa.
A második fa nem ilyen dolgokra gondolt. "Ha felnövök, hatalmas hajó szeretnék lenni - mondta. – A kapitánnyal, egy nagy
kutatóval együtt új országokat fogunk felfedezni." A harmadik
fa közben az ágait rázta. "Én egyáltalán nem szeretném, hogy
feldolgozzanak - mondta. - Szeretnék itt maradni, ahol vagyok,
és minden évben egyre magasabbra nőni, hogy én lehessek az
erdő legmagasabb fája. Ha aztán rám néznek az emberek, látják,
hogy Istenre mutatok."
Teltek-múltak az évek, és egyszer csak három favágó érkezett
az erdőbe. "Végre! - kiáltott fel az első fa, amikor az első favágó kezdte kivágni őt. - Most fog valóra válni az álmom, hogy
kincses ládika leszek." "Remek! - kiáltotta a második fa, amikor
a második favágó őt kezdte kivágni. - Most megvalósulhat az
álmom, hogy vitorlás hajó legyek." "Jaj, ne! - kiáltott fel a harmadik fa, amikor a harmadik favágó őt kezdte kivágni. - Akkor
nem tudom többé Isten felé irányítani az emberek tekintetét." A
favágók elvitték a három fát, amelyek közül kettő számára sokat
ígérőnek nézett ki a jövő. De nemsokára mindhármuknak el kellett temetniük az álmaikat. Ahelyett, hogy szép kincses ládikát
faragtak volna belőle, az első fát állatoknál használatos csúnya
etetővályúvá, jászollá dolgozták fel. Kecses vitorlás helyett
egyszerű halászcsónak lett a második fából. A harmadik fából
pedig semmi sem készült. Csak gerendát fűrészeltek belőle, és
otthagyták az építőmunkás kertjében.
Az élet folyt tovább. Évek teltek el. A három fa lassacskán

Vidd el, kedves „kistékás” anyát, apát, a testvéredet, s mutasd
meg nekik a szobrokat. Hátha nem figyelték még meg ők sem
ezt a két alakot. S akkor te elmesélheted nekik, amit ma olvastál.

megtanult együtt élni széttört álmaival. Egy hideg, téli estén
aztán egy csapásra megváltozott az első fa élete. Egy csecsemő született ezen az éjjelen, - nyilvánvalóan nem közönséges
gyermek. Angyalok énekeltek. Pásztorok és királyok jöttek,
hogy meglátogassák. Amikor az első fa felfogta, mi is történt,
szíve megtelt örömmel. "Mégiscsak megvalósultak az álmaim
- mondta. – Nem raknak ugyan tele arannyal és drágakövekkel,
de én ringattam a világ legnagyobb kincsét."
Tovább telt-múlt az idő, összesen mintegy 30 év, és egy napon végre megváltozott a második fa élete is. Kint volt éppen a
tó közepén, amikor szörnyű vihar kerekedett. Erősen fújt a szél,
és olyan magasra csaptak a hullámok, hogy a kis csónak már azt
gondolta, el kell süllyednie. Ám ekkor valami hihetetlen dolog
történt. A rajta tartózkodó férfiak egyik felállt. "Hallgass el!" És a hullámok engedelmeskedtek neki. Amikor a második fa
megértette, mi is történt, az ő szíve is megtelt örömmel. "Mégiscsak megvalósultak az álmaim - mondta. - Nem szállítottam
ugyan nagy felfedezőt, de a menny és a föld Teremtőjének fiát
vihettem."
Nem sokkal ezután a harmadik fa élete is megváltozott. Jött
egy ács, és elvitte magával. Megrökönyödésére azonban nem
valami szép dolgot készített belőle, még csak nem is valami
hasznosat. Ehelyett durva fakeresztet ácsoltak belőle. "Az a fajta kereszt ez, amit a katonák használnak bűnözők kivégzésére."
- gondolta a fa rémülten. Valóban a vesztőhelyre vitték. Ott a
dombtetőn rászögeltek egy halálra ítélt férfit. Tulajdonképpen
ennek kellett volna a legborzalmasabb napnak lennie a fa életében, ha nem lett volna ott az a valaki.: A rajta kínok kínját
szenvedő férfi nem egy szokásos bűnöző volt, akinek a saját
bűntettei miatt kellett bűnhődnie. Igazából ártatlan volt. Jézus
Krisztus volt Ő, Isten Fia, aki a világ bűneiért halt meg. Amikor
a harmadik fa rájött, mi is történt, ujjongott a szíve az örömtől.
"Mégiscsak megvalósulnak az álmaim - mondta. - Nem leszek
ugyan a legmagasabb fa az erdőben, de ettől a naptól kezdve
mint Jézus Krisztus keresztje újból és újból Istenre irányítom
majd az emberek tekintetét.
Kirs Mónika
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LAPOZGATÓ
Szerző: Téti István
Cím: Manfréd és Anton – Téli Szünet
Kiadó: Hello Body
Év: 2018
A Manfréd és Anton könyvek nem csupán lebilincselik a 6-14
éves gyerekeket, hanem olyan valódi értékeket tanítanak számukra, mint a bátorság, a kitartás, a testvéri szeretet, a szülők
tisztelete, az alapvető erkölcsök, a társas viselkedés, vagy a fiúlány kapcsolat.
A Téli Szünet című kötet olyan hihetetlen kalandokat tartogat,
amikre még a két sokat tapasztalt testvér, Manfréd és Anton
sincsenek felkészülve. Szembe kell nézniük a zord vadonnal,
a jeges mélységgel, a felbőszült bestiával, a havas szakadékkal,
a környék leggonoszabb bandájával, és végig kell küzdeniük a
nagy bajnokságot. Az is kiderül, hova vezet a kincses térkép,
mire képes egy éles balta, milyen váratlan meglepetéssel készül
Laura, nem beszélve a titokzatos pincéről az iskola alatti tiltott
helyen. Ámulatba ejtő eseményekből és varázslatos csodákból
sincs hiány ebben a letehetetlen gyerekregényben. A lányok lélegzetelállító tánca, a fiúk kőkemény csatái, a családi együttlétek meghittsége, a veszély és a szépség teszi színessé a felejthetetlen téli szünetet.
Alsó tagozatos gyermekek számára
Szerző: Kertész Erzsi
Cím: A sárkány nyomában – A Pásztói oskolamester háza
Kiadó: Pozsonyi Pagony Kft
Év: 2019
Gáspár 1551-ben, a törökvész idején egy labirintusra bukkan.
Dani 2019-ben nem találja a helyét a barátai között. Gáspár egy
rejtélyes férfival találkozik, aki nagy feladatot bíz rá. Dani egy
középkori lovag elbeszélését olvasva különös dologra lesz figyelmes. A két fiú sorsa a több, mint 500 év távolság ellenére

Kicsinyeknek

összefonódik, és olyan képességeket fedeznek fel önmagukban,
amelyek addig valahol egészen mélyen rejtőztek bennük, legalább olyan mélyen, mint a pásztói oskolamester háza alatti veremben talált értékes középkori leletek.
A fantázia és a történelem keveredik Kertész Erzsi lebilincselő regényében, amely Pásztó történetének és egyben a magyar
történelemnek egy egészen eddig rejtett, mégis fontos részletét
mutatja be az olvasónak. A történetből megismerhetjük a törökök elől menekülni kényszerülő Gáspárt és Danit, aki elszántan
próbálja kinyomozni, vajon a pásztói oskolamester háza tényleg
misztikus kincseket rejt-e.
Felső tagozatos diákok számára
Szerző: Hevesi Lajos
Cím: Jelky András kalandjai
Kiadó: Göncöl Kiadó Kft.
Év: 1990
Főhősünk Jelky András, 19 éves korában szabólegényként elindul világot látni. Kalandos élete újból és újból lázba hozza az
olvasókat, immár több évtizede.
Végig követhetjük András izgalmas és kalandos útját a magyarországi kis Bajától egészen a távoli Indonézia szigetvilágáig. A
kalandok során megtudhatjuk, hogy milyen érzés egy háti pog�gyászban elmenekülni egy rozoga postakocsin porosz dragonyosok elől, vagy a hánykolódó tengeren vérszomjas kalózoktól
üldözve menekülni, vagy rettenetes viharba keveredni. De nem
utolsó sorban megtudhatjuk azt is, hogyan kell veszedelmes
vadállatokkal viselkedni, illetve bennszülöttekkel üzletelni. A
kalandokon túl bepillantást nyerhetünk a főhős lelkivilágába.
Lelkének kalandvágyó mivoltának, honvágyának és szerelmének hármas vívódásába.
Jelky András hosszas és izgalmas úton vesz részt, majd hosszú
évek után sokat tapasztalt öreg világutazóként tér haza Bajára.
De vajon végleg hazatér, és egyedül?

A Lajtorja elkészítésében részt vettek:

Bajiné Takács Margit, Bélteki Gáborné, Borosné Nyakó Katalin, Csontos Zoltánné, Egresi László, Engszler Attila,
Emberné Balogh Emőke, Farkas Viktória, Fehérné Szóráth Márta, Juhász M. Tünde, Kirs Mónika, Kursinszky Viola,
Kiss Sára, Orosz Magdolna, Péntek Fanni, Rácz Klára, Szalay Mária, Szilágyi Tamás, Szima Anikó
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