


2

E L Ő S Z Ó 
„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig 
kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen 
mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem 
látja őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. A Pártfogó pedig, a 
Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”                                                                   

/János evangéliuma 14,15-17,26/ 

A pünkösdi örömhírrel köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány nap-
pal áldozócsütörtök után. Hamarosan véget ér a 2021/2022-es 
tanév, amely minden szempontból sikeresnek mondható. Az iskolai 
munkatervben vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük, s 
kiemelt rendezvényeink is kivétel nélkül elnyerték a résztvevők 
tetszését.
Kicsik és nagyok egyformán örültek annak, hogy három év után 
ismét lehetett tánciskolát, évzáró hangversenyt, osztálykirándulást, 
diák-önkormányzati napot és bolhapiacot szervezni. 
A pandémia előtti időszakhoz hasonlóan rengeteg tanulmányi és 
sport versenyen értünk el sikereket, köszönhetően a rengeteg tehet-
séges 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 időkeretébe nem is fért bele, ezért 
erre a célra külön alkalmat kellett biztosítanunk. 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 mondunk a szülők sokirányú és hathatós 
közreműködéséért. 
A 2021/2022. tanévet több újdonság is jellemezte:
- Újraindult az iskolai büfé, amely mindenki számára 
lehetővé tette az egészséges élelmiszerek vásárlását.
- Digitális formában került sor  a 6. és 8. évfolyamon az  
idegen nyelvi és természettudományi mérésre, valamint a szöveg-
értési képességet és a matematikai eszköztudást vizsgáló országos 
kompetenciamérésre.
- A Határtalanul Program keretében  három alkalommal 
vettek részt tanulóink ötnapos tanulmányi kiránduláson  Erdélyben.
Diákjaink nagy részével újra találkozunk a nyári szünetet követően, 
azonban 111 nyolcadik évfolyamos tanítványunktól el kell búcsúz-
nunk június 15-én. Tanulmányaik folytatásához ezúton is sok sikert 
kívánok.
Őszintén remélem, hogy a négy hónapig tartó maszkviselés és a 
rövidebb-hosszabb időre elrendelt karanténkötelezettség ellenére 
ebben a tanévben is jó volt KisTk-s diáknak lenni, és tanítványaink 
örömmel jöttek nap mint nap az iskolába. 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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„És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe.” 
(Lukács 24,51)
„Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28,20)

A pünkösdöt megelőző 10. napon, bár ünnepünk van, mégis iskolába jövünk. 
Ezt az ünnepet kétféle néven ismerjük. Az áldozócsütörtök elnevezés a ka-
tolikus egyház szóhasználatából ered, reformátusként inkább a mennybeme-
netel ünnepe kifejezést használjuk. Kezdetben az ősegyház ezt az ünnepet 
pünkösddel együtt ünnepelte, és csak a 4. századtól kezdve jelenik meg ön-
álló ünnepként. 
Jézus Krisztus mennybemenetele földi életének utolsó állomása. Valaki azt 
írta, hogy az ünnep lényege a találkozás. A felolvasott igében viszont ennek 
éppen az ellenkezőjét látjuk: Jézus, miközben megáldotta a tanítványait, el-
távolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Hogyan szólhat akkor ez az ünnep 
a találkozásról? 
Míg az első bibliai idézet az eltávolodásról, a mennybemenetelről, a máso-
dik Jézus ígéretéről szól. Máté evangéliuma ezzel a mondattal zárul: „Íme, 
én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” Krisztus mennybemenetele 
nem azt jelenti, hogy Ő "innen oda átment", és az itt lévőket végleg magukra 
hagyta, hanem azt, hogy ettől kezdve másképp van jelen a tanítványok éle-
tében. A következő tíz nap ugyanis a Jézus által megígért Szentlélek várásá-
nak ideje, ami alatt a tanítványok felkészülhettek annak érkezésére, akiben 
Krisztus másként lesz együtt velük. Eltávolodott és felvitetett a mennybe, 
azért, hogy, bár másként, de mégis velük, velünk, azaz minden tanítványával 
együtt legyen a világ végéig. Így és ezért a találkozás és az együttlét ünnepe Krisztus mennybemenetelének napja.
Egyházunk egyik hitvallása, a Heidelbergi Káté 47. kérdés-felelete ezt így magyarázza: „Eszerint nincs velünk Krisztus a világ 
végezetéig, amint ezt nekünk megígérte?” Majd így válaszol: „Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. 
Emberi természete szerint nincs többé a földön, de istenségével, felségével, kegyelmével és Szentlelkével soha nincs távol 
tőlünk.”
Adja Isten, hogy naponta megtapasztaljuk gondviselő jelenlétét! Ámen.

Szilágyi Tamás 
lelkész

Iszlai Lili 1.b alkotása

A találkozás ünnepe

Bolyai Matematika Csapatverseny 2021. október 15. 
5. helyezés: Szücs Ábel, Orosi Orsolya, Boros Gábor, Ecsedi Hanga 6.z
6. helyezés: Cogoi Mihály, Kenéz Barnabás, Bányai Nóra, Komlósi 
Ádám 4.d
9. helyezés: Szücs Dorottya, Telek Réka, Dezső Vencel, Berényi Ábel 4.c

VII. Kárpát-medencei Életmese felolvasó verseny 2021. október 16.
 ezüst minősítés Németh Sámuel 3. a  

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny 2021. november 12.      
4. helyezés  Csontos Márton, Farkas Örs, Kiss Lilla, Matil Boglárka 6.c  
4. helyezés  Szentpéteri Eszter, Balogh Hanna Petra, Gulyás Attila, Pálffy 
Éva 7.a  
4. helyezés  Bokor Petra 7.b, Csukás Dalma 7.b, Győri Lilla 7.b, Szilágyi 
Bálint 7.b
6. helyezés: Berkes Eszter, Kiss Hanna Rebeka, Jenei-Szép Cecília, Né-
meth Máté 6.b
8. helyezés: Bacsa Hédi, Kolozsvári Dóra, Halász Petra, Pataki Zsófia 4.b
8. helyezés: Usztics Anna, Holló Hanna, Tóth Benedek, Kólya Gréta 4.c  
9. helyezés: Hegyesi Rozália, Horváth Flóra Gréta, Kovács Emma, Varga 
Lili Viola 6.c

Diákolimpia Atlétikai Ügyességi Csapatbajnokság Megyei Döntő 2021. 
11.11-13. 
2. helyezés Hídvégi-Rácz Luca 7.a, Keszthelyi Szonja 7.d, Papp Sára 8.b, 
Szőke Panna 8.d, Sztojka Eszter 8.a. 

E-hód – Nemzetközi informatikai és számítógép-készség verseny 2021. 
november 8-19.      
Kishód korcsoport 3-4. évfolyam:   
1. helyezés Cogoi Mihály 4. d   

3. helyezés Szendrei Boróka 4. d  
7. helyezés Kormos Dávid 4. c   
9. helyezés Szabó Zsombor 4. b   
Benjamin korcsoport 5-6. évfolyam:   
3. helyezés Rizán Lénárd 6. a   
3. helyezés Holló Barnabás 6. c   
5. helyezés Cseh Levente 6. b  
9. helyezés Berényi Simon 6. c   
Kadet korcsoport 7-8. évfolyam:   
4. helyezés Diviánszky Lilla 7. z   
5. helyezés Gulyás Attila 7. a   
9. helyezés Kiss Botond 7. a   
10. helyezés Csorba Bulcsú Levente 8. c  

Debreceni Református Kollégium Regionális Angol nyelvi Tehetségkutató 
verseny 2021. november 16-17. 
4. helyezés Antal János Csaba 8.d 

Regionális Református Tehetségkutató Angol nyelvi versenyen 2021.11.19 
2. helyezés Orosz Zsófia 8.c Szima Anikó

XXVI. Országos Református Zsoltáréneklő Verseny 2021. december 03. 
arany minősítés Nagy Norina 1.z  
arany minősítés Sándor Zsófia Flóra 2.z  
arany minősítés Pápai Gréta 3.z  
különdíj Pápai Gréta 3.z  
arany minősítés Krajczár Lola 4.z  
arany minősítés Orosi Orsolya 6.z  
arany minősítés Acsai Terézia Anna 7.z  
arany minősítés Diviánszky Lilla 7.z  

Eredményeink
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arany minősítés Sipos Zorka Borbála 7.z  
arany minősítés Szincsák Borbála Ilona 8.z  

Sárospataki angol nyelvi Amerikai-brit kulturális vetélkedő 2021. decem-
ber 
4. helyezés Antal János Csaba 8.d, Csaplovics Levente 8.d, Jánosy Bálint 
8.d,   

Reading in English levelezős angol verseny 2021.12.10 
3. helyezés Vattai Luca 7.c 

B 33 kosárlabda diákolimpia megyei döntő 2022.01.17 
1. helyezés Csukás Dalma 7.b, Szőke Hanna 7.c, Labancz JázminLujza 7.z 
és Neuwirth Nóra 6.d  

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny        
országos írásbeli forduló I. korcsoport 2022.02.14
1. helyezés Huszti Lilla Natasa 7.a 

B 33 kosárlabda diákolimpia országos elődöntő 2022.02.16 
5. helyezés Tóth Sára 8.b, Vígvári Nikolett 8.a Szőke Hanna 7.c,, Labancz 
Jázmin Lujza 7.z  

Debrecen város által adományozott “Jó tanuló - Jó sportoló” cím 2022. 
február 1.   
Fedora Sára 8.c  

Bolyai természetismereti csapatverseny - területi forduló 2022. február 4. 
2. helyezés Boros Gábor, Holopovics Petra, Kenéz Márton, Kiss Kamilla 
Flóra 6.d  
2. helyezés Bakó Hédi, Dalmi Nóra, Fekete Fruzsina Flóra, Pásztori László 
7.c 
3. helyezés Milánik Jázmin, Nagy Csenge, Szentpéteri Eszter, Balogh Han-
na Petra 7.a 
4. helyezés Bobák Nóra, Csukás Dalma, Győri Lilla, Szilágyi Bálint 7.b  
5. helyezés Farkas Örs, Gorzó Ádám, Matil Boglárka, Püski Borbála 6.c
7. helyezés: Varga Lilla Viola, Pindicska Máté, Pók Milán, Kiss Lilla 6.c
7. helyezés: Krajczár Dóra, Vatga Janka, Hudák Laura, Hock Rebeka 7.d
8.helyezés: M. Tóth Benedek, Tóth Attila, Mocsár Gábor, Varga Linda 4.b
9. helyezés: Berényi Simon, Horváth Flóra Gréta, Kovács Emma, Csaba 
Tamás 6.c

XXX. Teleki Pál Földrajz-földtan Verseny online megyei forduló 2022. 
február 17. 
7. helyezés Barabás Viktor 7.b 

Sakk Városi Diákolimpia egyéni fordulója 2022. február 19.
3. korcsoport      
1. helyezés  Szabolcsi László 4.b 100%-os teljesítménnyel  
4. korcsoport     
4. helyezés Szabolcsi Kristóf 6.b holtversenyben a bronzérmessel  

Észak-Alföld Területi Tollaslabda Diákolimpia 2022.03.04 
„B” kategória        
III. korcsoport Fiú   1. helyezés Béri Bernát 6.c  
IV. korcsoport Leány   1. helyezés Magura Sára 8.z  

nyelvÉsz Anyanyelvi Tanulmányi Verseny – megyei döntő 2022.március 
4-6. 
1. helyezés Makó Liza Gréta 1.b  
1. helyezés Szilágyi Vince 2.a  
1. helyezés Pápai Gréta 3.z  
1. helyezés Vass Dorottya 4.a  
1. helyezés Bacsa Hédi 4.b  
3. helyezés: Csukás Dalma 7.b

VII. Stylus Szépírási Verseny 2022. március 11. 
1. helyezés Ecsedi Zsófia Anna 3.a  
3. helyezés Pataki Anna 4.b  

matekÁsz matematikaverseny  megyei döntő 2022. március 11-13.
1. helyezés Sajtos-Hernádi Ádám 2.b  
1. helyezés Juhász Bíborka 2.e  
1. helyezés Tóth Benedek 4.c  
3. helyezés: Csukás Dalma 7.b  

8. helyezett: Petrecsák Emma 3.z

"Csodát virágzik a jelen" Kárpát-medencei Református Iskolák verse-
nye 2022. március 17.      
magyar anyanyelvi online verseny - 4. évfolyam   2. helyezés Kólya Gréta 
4.c 
matematika online verseny - 4. évfolyam   2. helyezés Bacsa Hédi 4.b 

Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége   
Különdíj  Nádházi Hunor 6.b  
“Horgászélményem” rajzpályázat

Herman Ottó Természettudományi Verseny országos szuperdöntő   
kiemelkedő Bacsa Hédi 4.b  
kiemelkedő Tóth Benedek 4.c  

Herman Ottó Tesztverseny Országos Szuperdőntő  
2. helyezés Boros Gábor 6.d  
3. helyezés Szentpéteri Eszter 7.a  
3. helyezés Fekete Fruzsina Flóra 7.c  

Környezetismeret-környezetvédelem verseny - református iskolák orszá-
gos versenye 2022. március 18. 
ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT Fedor Dániel 2.a, Szilágyi Vince 2.a, 
Székelyhidi András 2.a 

Országos Grafikus Programozási Verseny - megyei forduló 2022.03.18 
1. helyezés Kiss Lénárd Zoltán 4.a
1. helyezés Ecsedi Hanga 6.z 
3. helyezés Barabás Viktor 7.b 
4. helyezés Kiss Soma Áron 7.b

Országos Torna Diákolimpia döntő 2022.03.20      
 egyéni, szabadon választott verseny   
8.helyezés Milánik Jázmin 7.a  

XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2. fordu-
ló 2022. március 23-24.      
5. évfolyam   4. helyezés Pluhár Zsófia 
8. helyezés Szabó Réka 
6. évfolyam   
1. helyezés - DÖNTŐBE JUTOTT Kiss Lilla 
3. helyezés Holló Barnabás
9. helyezés Németh Máté 

Országos Angol Nyelvi Tanulmányi verseny, Cegléd 2022.03.28 
2. helyezés Zudor Sarolta 7.c 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei/körzeti forduló  2022. március 
7. legeredményesebb versenyző Farkas Örs 6.c - bejutott az Országos 
Döntőbe  
7. helyezett Kiss Lilla 6.c - bejutott az Országos Döntőbe  

Sebők Gábor Országos Angol Nyelvi Emlékverseny 2022.04.07-08. 
1. helyezés Berényi Simon László, Csontos Márton, Holló Barnabás 6.c 
Sakk Csapat Diákolimpia - városi forduló   ezüst Szabolcsi Kristóf 6.b, 
Szabolcsi László 4.b, Kovács Boldizsár 4.c, Rocskó Hunor 5.c  

Sakk országos csapatverseny   4. helyezés Bérczes Ádám 4.b  

Toldi rajzverseny – karakterábrázolás kategória  
2. helyezés Németh Sámuel 3.a  

Országos Torna Diákolimpia   
8. helyezés Milánik Jázmin 7.a  

Országos Tollaslabda Diákolimpia Döntő 2022.április 08-10.      
„A” kategória IV. korcsoport Fiú   1. helyezés Csernyánszki Balázs  
"B" katagória III. korcsoport Fiú   4. helyezés Béri Bernát  
"B" kategóra IV. korcsoport Leány   1. helyezés Magura Sára  

XXXII. Herman Ottó Biológia Verseny online megyei forduló 2022. 
április 9. 
2. helyezés Szentpéteri Eszter 7.a 
Labdarúgás Diákolimpia városi döntő 
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2.korcsoport 2022.április 11. 
1. helyezés Dinkó Döme, Greskó Bence, M. Tóth Benedek, Papp Ákos, Pet-
ró Bence, Pluhár Gábor, Pótor Zsombor, Sólyom Dávid, Szász Erik, Vatai 
Noel Csaba  

XXX. Kaán Károly Természet- és környezetismereti Verseny Online megyei 
forduló 2022.04.22 
7. helyezés Németh Máté 6.b 
10. helyezés Simon Borbála 6.a 

Herman Ottó természet- és környezetismereti tesztverseny   
ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT Németh Máté 6.b 
ORSZÁGOS DÖNTŐBE JUTOTT Bálint Benedek 5.a 

Kenguru Matematika verseny - megyei  
7. helyezés Szilágyi Vince 2.a  

Református Nyelvelők 2022.04.22      
Versmondás kategória   különdíj Gáll Sarolta 3.z 
3. helyezés Csatár Borbála 4.z 
Anyanyelvi ismeretek kategória   2. helyezés Bacsa Hédi 4.b 
3. helyezés Pápai Gréta 3.z

Szelídek öröksége komplex tanulmányi és környezetvédelmi csapatverseny 
2022.04.22 
1. helyezés Szűcs Dorottya, Tóth Benedek, Farkas Pál 4. c 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny országos forduló 
2022.04.25 
10-11. helyezés Huszti Lilla Natasa 7.a 

A Törd a fejed! országos tehetséggondozó matematikaverseny 2022.04.25 
3. helyezés Juhász-Bölcskei Natália, Kovács Anna, Magyar Anna és Nagy 
Marcell 1. z osztályos tanulók   
9. helyezés Bányai Gergely, Cogoi Marcell, Huszti Kincső és Román Zalán 
2. d osztályos tanulók  
7. helyezés Greskó Bence, Kovács-Lakatos Réka 4. a, Kenéz Barnabás, Pan-
csira Júlia 4. d osztályos tanulók   

Alapműveleti Matematika Verseny 2022. április 27.  
5. évfolyam   
5. helyezés Dalmi-Dienes Kende 5.a 
7. helyezés Bálint Benedek 5.a 
6. évfolyam   
5. helyezés Ecsedi Hanga 6.z - bejutott az országos döntőbe 
7. évfolyam   
4. helyezés Csukás Dalma 7.b 
7. helyezés Szilágyi Bálint 7.b 
8. évfolyam
3. helyezés Csorba Bulcsú Levente 8.c 
5. helyezés György József 8.c 

Hajdú-Bihar megyei Tollaslabda Diákolimpia Döntő 2022.04.28 
„A” kategória        
IV. korcsoport Fiú   2. helyezés Csernyánszki Balázs 8.d 
„B” kategória        
III. korcsoport Fiú   1. helyezés Béri Bernát 6.c  
IV. korcsoport Leány   1. helyezés Magura Sára 8.z  

Bibliai Történetmondó Verseny 2022.04.29 
1. osztály   1. helyezés Suszter Abigél Luca  
2. osztály   1. helyezés Asztalos Eszter  
3. osztály   1. helyezés Sipka Borbála  
5. osztály   2. helyezés Remenyik Hanna Boglárka  
7. osztály   2. helyezés Diviánszky Lilla  
8. osztály   2. helyezés Pokoraczki Álmos  
Illusztrációs - és rajzverseny        
6. osztály   1. helyezés Püski Borbála  

LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA MEGYEI ELŐDÖNTŐ 
2.korcsoport 2022.április 29
1. helyezés Dinkó Döme, Greskó Bence, M. Tóth Benedek, Papp Ákos, Pet-
ró Bence, Pluhár Gábor, Pótor Zsombor, Sólyom Dávid, Szász Erik, Vatai 
Noel Csaba  

Országos Grafikus Programozási Verseny - országos forduló 2022.04.30 
7. helyezés Ecsedi Hanga 6.z

Atlétikai Diákolimpia Megyei Döntő  
összetett csapatverseny 
1. korcsoport - leány   7. helyezés 2.e: Gombos Dalma, Safar Korina, 
Posztós Eszter 1.a: Kelemen Lotti, 2.d: Ferenczi Regina 3.d  
1. korcsoport - fiú   6. helyezés 1.a: Dobi Nándor, Ötvös-Tóth Zalán, 2.d: 
Kertész Zalán, 2.e: Finta Barnabás, 2.z: Asztalos Gergő, 3.z Gáll Levente  
2. korcsoport - leány   3. helyezés 4.a: Vass Dorottya, Rapi Lili, Csipkés 
Veronika, 4.d: Kiss Regina, 4.c: Köles Panni, 3.b: Bige Sára  
2. korcsoport - fiú   2. helyezés 3.z: Tóth Levente, Németh Bence, 3.c: 
Szilágyi Márkó, Kövesi Damos, Molnár Csongor, 4.z: Kiss Benjámin  

Református Általános Iskolák 7. Országos Angol Csapatversenye 
2022.04.29 
3. helyezés Ecsedi Hanga, Szűcs Ábel 6.z 

matekÁsz matematikaverseny  országos döntő 2022. május 6-8.
18. helyezés: Csukás Dalma 7.b 

Bolyai János Megyei Matematikaverseny 2022. május 09. 
9. helyezés Dobi Bence Sándor 3.  

Református Iskolák IV. korcsoportos Országos Leány Kosárlabda Baj-
noksága 2022. május 16. 1. helyezés   

III. Országos Csenki Imre Énekverseny 2022. május 13.      
Egyéni I. korcsoportban (1-2. évfolyam)    Bronz minősítés 2.z Kakasi-
Zsurka Emma  
Egyéni II. korcsoportban (3-4. évfolyam)    Arany minősítés 3.z Pápai 
Gréta  
Bronz minősítés 4. c Veres Nimród  Ráczné Nyíri Dorottya
Egyéni III. korcsoportban (5-6. évfolyam)    Arany minősítés 6. z Lehner 
Csongor  
Egyéni IV. korcsoportban (7-8. évfolyam)    Ezüst minősítés  7. z Molnár 
Rózsa  
Arany minősítés 8. z Szincsák Borbála  Kurgyisné Nagy M. Zsuzsanna
Csoportos: 
I. korcsoportban (1-2. évfolyam)    Arany minősítés, I. helyezés  2.z - 
Acsai Zsuzsanna Klára, Csatár Janka, Juhász-Bölcskei Júlia, Kiss Sára 
Rebeka, Sándor Zsófia Flóra  
II. korcsoportban (3-4. évfolyam)    Arany minősítés 4.z - Kolbe Lia, 
Krajczár Lola, Oláh Jázmin Bodza, Sisa Nóra, Szabó Eszter 
III. korcsoportban (5-6. évfolyam)    Arany minősítés, II. helyezés  5.z - 
Nagy Csenge, Máté Priszcilla, Gulyás Réka, Nagy-Karcagi Adrienn  
 Arany minősítés, I. helyezés  6.z - Orosi Orsolya, Lehner Janka, Bokor 
Hanna, Ecsedi Hanga 
IV. korcsoportban (7-8. évfolyam)    Arany minősítés, I. helyezés  7. z - 
Sipos Zorka, Diviánszky Lilla, Gábor Ilka, Acsai Terézia Anna 

"Környezetismeret - környezetvédelem" országos csapatverseny  döntő 
2022.05.13 
2. helyezés Fedor Dániel, Székelyhídi András, Szilágyi Vince 

XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny döntő 
2022.05.21 
13. helyezés Kiss Lilla 6.c 

Herman Ottó Természetismereti tesztverseny Országos Döntő 
2022.05.21 
6. helyezés Bálint Benedek 5.a 
7. helyezés Németh Máté 6.b 

"Házitanító egyéni matematikaverseny" 2022.05.30 
3. helyezés Győri Balázs Vendel 3.b  
5. helyezés Balogh Panna 3.b  

Megyei Reading in Englsih Competition - angol nyelvű olvasási ver-
seny 2022.06.01 
2. helyezés Orosi Orsolya 6.z 

Gratulálunk!
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A ballagó nyolcadikosok

8. a Osztályfőnök: Kunné Sztáray Ágota
Bardi Bojta Balázs, Fodor Fanni, Kincses Boldizsár, Kiss Ni-
kolett, Mező Marcell, Moldvai Lotti, Papp Péter Levente, 
Szabó Gábor, Szilágyi Mária Anna, Sztojka Eszter Mária, Ta-
más Flóra Szófia, Török András, Vígvári Nikolett Julianna

8.c Osztályfőnök: Szakál László

Bende Borbála, Bökönyi Szabolcs, Czene Petra, Csabai Pé-
ter Pál, Csorba Bulcsú Levente, Fedora Sára, Fekete Jázmin 
Katalin, György József, Illés Réka Katalin, Juszku Abigél, 
Kányási Nikolett, Kollár Nóra, Magi Zsolt, Nagy Ágnes, 
Nagy Enzo Vince, Nagy Judit Anna, Orosz Zsófia, Pálffy 
Tibor, Péli Enikő Vanda, Sós Dániel, Szabó Luca, Varga 
Dóra, Vizer György, Zudor Zsófia, Zsupos Máté

8.z Osztályfőnök: Szécsi Péter 

Balkus Máté, Bozán Zsófi, Dávid Dorka, Gulyás Csenge 
Lili, Harcsa Liliána, Harmati Laura, Hüse Gergő Ferenc, 
Küzmös Molli, Lakatos Gréta, Magos Lilian, Magura Sára, 
Moldvay Gergely, Negrea Sebastian Sándor, Papp Linda, 
Rábai Sándor Ákos, Rácz Attila Benjámin, Sári Loretta, Si-
mon Ignác, Szabó Boglárka, Szincsák Borbála Ilona, Tóth 
Áron, Zsákai Kitti

8.d Osztályfőnök: Erdei Zoltánné  
Almási Panna, Antal János Csaba, Ashenafi Hanna, Ba-
logh Panna, Báthori Eszter Katalin, Csaplovics Levente, 
Csernyánszki Balázs, Dvorák Balázs, Jánosy Bálint, Karsai 
Tamás, Kiss Ákos, Kocsis Tamás Attila, Kuti Balázs János, 
Lipóczi Benedek, Martinovics Péter, Nagy Dávid, Oláh Re-
beka, Péntek Éva Angelika, Petruska Zsombor Áron, Pók 
Petra, Szőke Panna, Tajti Balázs József, Ujj Zsolt, Vári-
Nagy Nóra, Veréb Teodóra, Vida Viktória

8.b Osztályfőnök: Sarkadi Ferenc 

Ács Alíz, Ács Dóra, Berkes Dorottya, Bulik Csanád, Czérna 
Borbála Panna, Dalmi-Dienes Borka, Jenei Zsófia Jázmin, 
Kala Vince, Kapusi-Rentka Olivér, Katona Hanna Gerda, 
Király Fruzsina Tímea, Kiss Orsolya, Kiss Zsófia, Kováts 
Kristóf Kálmán, Lénárt Dávid, Magyar Kinga, Orbán Sára, 
Ortutay Boglárka, Papp Sára, Pokoraczki Álmos, Salánki 
Kíra, Surányi Bence Szabolcs, Szatmári Abigél, Tóth Sára 
Csilla, Virág Ágnes Gabriella
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Az ötnapos erdélyi utazásunk során sok mindent láttunk, tapasz-
taltunk és rengeteg új dolgot is tanultunk. Eleinte volt némi fenn-
tartásom az úttal kapcsolatban nekem és a szüleimnek is, viszont 
nagyon kellemesen csalódtam: rengeteg új embert megismertem, 
és rájöttem, hogy a tanárok is teljesen mások, mint az iskolában. 
Örülök, hogy megadatott ez az utazás, és ha máskor is lenne le-
hetőség ilyenre, szívesen mennék.  

Fekete Fruzsina Flóra 7.c

Az első nap reggel elég korán, 4:45-kor keltem. Körülbelül 6:30-
ra megérkezett a busz, majd egy gyors bepakolás és az igazolvá-
nyok ellenőrzése után elindultunk Erdély felé. Az első megálló a 
Királyhágón volt, ami a történelmi Erdély kapuja. A csoportkép 
után gyönyörködtünk a csodaszép tájban. Megérkeztünk Erdély-
be! 
Ezután megálltunk Körösfőn, ahol megnéztük a helyi református 
templomot, ahol gyönyörű kalotaszegi hímzett szőnyegek és fa-
kazettás mennyezet található. Este megérkeztünk a szállásunkra, 
Felsősófalvára, a szép és tiszta Engi panzióba. 
A második napon Péter bácsi 6:15-kor keltett minket. A finom 
reggeli után 8 óra körül indultunk a busszal először Korondra, 
ahol vásárolhattunk. Korán reggel még csak 2 árus volt nyitva. 
Szerencsére így is meg tudtam venni, amit terveztem. Korond 
után Farkaslaka felé vettük az irányt, ahol megnéztük az egyik 
legnagyobb erdélyi magyar író, Tamási Áron síremlékét, itt el-
énekeltük a Székely Himnuszt is.
Ezt követően az úticél Csíksomlyó volt, ahol meglátogattuk a 
híres Kegytemplomot. Amikor bementünk meglepődtem, mert 
annyira szépek voltak a falfestmények, az oltárkép és a Mária 
szobor. Egy pár percre leültem az egyik padra és csak gyönyör-
ködtem a látványban. 
Ezután utaztunk Moldvába, Pusztinába, ahol Nyisztor Ilona várt 
ránk. Az út a Gyimeseken át vezetett, valami meseszép tájon. Én 
debreceniként nagyon ritkán látok ilyen szép hegyvidéket. Két 
óra múlva megérkeztünk a Debrecentől közel 600 km-re lévő 
Pusztinába, a moldvai csángók földjére. Először a helyi katolikus 

A Határtalanul Program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szom-
szédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.    A programról 2010-ben 
döntöttek, az első buszok 2011. június 4-én indultak el Budapestről.
  2018-ban iskolánkban is elkezdtük szervezni az első csoportokat, az akkori hatodik évfolyam öt osztályából 91 diák jelentkezett, 
így két pályázatot adtunk be, s mindkettőre elnyertük az állami támogatást. Utazásainkat 2019. május végére, valamint június elejére 
terveztük, azonban a vírushelyzet meghiúsította ezeket. S ugyanígy jártunk az augusztus végére és szeptember elejére tervezett utazá-
sokkal is. 
   Végre a 2021/22-es tanév elején lehetőség nyílt, hogy az egyik pályázat keretében a 8. c és 8. z osztályok egy ötnapos tanulmányi 
kiránduláson vehessenek részt Erdélyben, majd idén április 6-10 között a 7.c, 7.z és 8.d osztályosok közül 50 diák járt a csángók földjén 
mintegy 600 km-re Debrecentől. Április 27. és május 1. között pedig 46 diák a 7.a, 7.b, 7.d és 7z osztályokból a Székelyföldre utazott.

Az alábbiakban az ő beszámolóikból szemezgettünk.
 Összeállította: Szécsi Péter

templomba mentünk, ahol Nyisztor Ilona népdalénekes énekelt, 
s meglátogattuk a Magyar Házat is, ahol egy műsorral készültek 
nekünk. 
A hosszúra nyúlt, programdús nap után fáradtan érkeztünk meg 
Gyimesközéplokra, a Györgyicze-vendégházba. A vacsora na-
gyon ízlett. Meglepett, hogy szinte minden, amit felszolgáltak, 
ott helyben készült. 
A harmadik reggelen Gyimesbükkre indultunk, hogy megláto-
gassuk az ezeréves határt és a Rákóczi várat, ahol elképesztő lát-
vány fogadott minket. Sokáig ámuldozva néztük, hogy milyen 
gyönyörű a táj. Ezután átsétáltunk a szemben lévő Kontumáci 
Kápolnához, ahova egy olyan út vezetett fel, ami mellett a tör-
ténelmi Magyarország vármegyéinek nevei kopjafákra voltak 
kiírva. Visszatérve a szállásunkra, sajtkészítésen és -kóstolón vet-
tünk részt. Nagyon ízlett az orda, ami egy édes sajt. Amíg aludt 
a tej a sajthoz, addig felmásztunk a szállás melletti dombra. Na-
gyon szép kilátás nyílott innen a Gyimesekre. Délután 2 körül 
indultunk szekerezni, amit már nagyon vártam a kirándulás eleje 
óta. Háromnegyed óra szekerezés után megérkeztünk a Jávárdi-
vízeséshez, majd a lányok szállására, ahonnan valami meseszép 
volt a kilátás. A bulizás után visszamentünk a szállásunkra, ahol 
egy jót pihentünk ezután a hosszú nap után. 
 
A negyedik napon Szejkefürdőn a Mini Erdély Parkot látogat-
tuk meg, ahol a híres erdélyi épületek makettjei láthatók. Engem 
meglepett, hogy az egyes épületek mennyire részletesen kidolgo-
zottak. Ellátogattunk Orbán Balázs sírhelyéhez, ahova a felvezető 
úton számos székelykapun is áthaladtunk. Miután lementünk a 
hegyről, megkóstoltuk a híres erdélyi kürtőskalácsot. Nagyon íz-
lett, s olyan nagy volt, hogy egyedül nem tudtam megenni. 
 
Ezt követően elbuszoztunk Segesvárra, ahol a gyönyörű óváros-
ban sétáltunk s felmentünk a híres diáklépcsőn, ahonnan a sze-
münk elé tárult a város. Ez után a tartalmas nap után, ismét elfog-
laltuk szállásunkat Torockón.

Határtalanul

Utazás Erdélybe – avagy: Magyarország határtalan 
A csángók földjén, 2022. április 6-10.



8

Az ötödik napon is korán keltünk. Nem volt olyan jó felkelni, 
mert tudtuk, hogy most haza kell mennünk. Azonban az egyik 
legjobb program várt még ránk: a Tordai Sóbánya. Miután le-
másztunk a lépcsőkön, olyan szépet láttunk, mint amit eddig még 
soha.  A bányán belül óriáskerék, hangversenyterem, ajándék-
bolt, sportpályák, és még egy csónakázó-tó is található.  Örök 
élmény marad nekem ez a hely.  
Az úton hazafelé, mikor elhagytuk Erdélyt a Királyhágónál, nagy 
hiányérzetem volt. Igaz, hogy már többször jártam Erdélyben, de 
ez az utazás örök élmény marad a számomra. 

Grubisics Botond 7.c
Fantasztikus! Erdélyben még a levegő is más. Mintha kapnánk 
egy új lapot az életben. Ez olyan öt nap volt, amikor elfogadás 
van, tisztelet, illetve a hazaszeretet érzése, hogy én oda tartozom. 
Fontolgatom, talán egyszer kiköltözöm oda. 

Berei Léna 7.z
Először is nagyon hálás vagyok, hogy elmehettem erre a kirán-
dulásra, rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtam. Ta-
lán az első nap a kedvencem, mert nagyon otthonosnak éreztem 
mindent, bár még minden teljesen újonnan ért, nemcsak a hely-
szín, az emberek is. Diáktársaimat egyre jobban megismertem, 
sokakkal nem is beszélgettünk eddig.
     Lehet, hogy később, felnőttként ellátogatok majd még ide 
ezek után. A szervezők nagyon jó munkát végeztek, mert végig 
nagyon jó programokon vehettünk részt, nem unatkoztunk egy-
általán. Különleges érzés hazánktól távol hallani valakit a mi 
nyelvünkön és szívesen tudnék meg még többet arról, hogy a 
határon túli magyarok hogyan élnek.

Ashenafi Hanna 8.d
Én már többször jártam Erdélyben, mégis más így menni a bará-
taimmal, az osztályommal, meg a többiekkel. Nagyon örültem, 
hogy sok idő után végre kimozdulhattam a négy fal közül, és 
kimehettem a természetbe. Amikor elénk tárult a Gyimesek lát-
ványa, csak fogtam a fejem, annyira szép volt, és igazi. Annyira 
jó látni, hogy ilyen messze vagyunk Magyarországtól, és még 
beszélik a magyar nyelvet és törődnek azzal, hogy a gyerekek 
nagy része is tudjon magyarul. 
   És igen, ha valaki megkérdezné tőlem, hogy milyen magyarnak 
lenni, azt hiszem, azt mondanám neki, hogy menjen ki Erdélybe 
és kérdezze meg az ott kint élőket, mert ezt a kérdést szerintem 
csak ők tudnák igazán megválaszolni. Amikor öt nap távollét 
után visszajöttünk Magyarországra, elmondhatatlan ürességet 
éreztem, mert már akkor hiányzott ez az egész.   

Székely Zsófia 7.c
Nekem az egész kirándulás során a tordai sóbánya tetszett a leg-
jobban. Sétánk elején, sok érdekes információt tudhattunk meg 
a sóbányával kapcsolatban, utána szétnézhettünk, csónakázhat-
tunk, pingpongozhattunk vagy elkölthettük a maradék pénzünket 
ajándékokra vagy kis apróságokra.  Nagy öröm volt számomra, 
hogy részt vehettem a HATÁRTALANUL! erdélyi kirándulá-
son, ez egy örök élmény marad számomra, soha nem felejtem el! 
Amit sokáig emlegetni fogok, az a padlizsánkrém!

Karsai Tamás 8.d
Számomra egy nagyon élvezetes kirándulás volt, szuper progra-
mokkal, szuper emberekkel és szuper helyszínekkel. Nem bán-

tam meg, hogy elmentem és minden percét élveztem. Hálás va-
gyok mindenkinek, aki segítette és támogatta a részvételünket a 
kiránduláson. Mindenkinek nagy szeretettel tudom ajánlani, hogy 
részt vegyen a programban! 

  Bogdán Csenge 7.c
Nagyon sok olyan élményben részesültem ezalatt az 5 nap alatt, 
amiket biztos, hogy soha nem fogok elfelejteni. Nemcsak a kö-
zös élmények, de maga a hely is örökké szép emlékként marad 
meg számomra. Rengeteg olyan helyen jártunk, ahová szívesen 
visszamennék még egy kicsit gyönyörködni. Eddig nem nagyon 
értettem, amikor azt mondták, hogy ha az ember elmegy Erdély-
be, akkor otthon van. De most, hogy már jártam ott, teljesen meg-
értettem. Engem lehet, hogy a kultúra és nyelvezet része jobban 
megfogott, mint bárki mást, de nekem ezek az élmények tartoz-
nak a kedvenceim közé. 
  Nagyon örülök, hogy eljutottam Erdélybe és alig várom, hogy 
majd mikor visszamegyek, az összes most szerzett emlékemet 
újraéljem ott. 

 Pók Petra 8.d
Nagyon jó volt az egész kirándulás. Mint Alföldön élő ember, 
csodálatos volt látni a hegyeket, gyönyörű volt a kilátás. Szeretek 
Debrecenben élni, de az, hogy a naplementében kiüljek a hegyre 
és beleszippantsak a friss levegőbe, hiányozni fog. Nekem kellett 
ez a kirándulás, hogy egy kicsit kimozduljak a hétköznapokból. 
A kedvencem a hegyek és a szekerezés volt. Köszönjük a lehe-
tőséget!                             

Komlósi Dorka 7.c 
Örülök, hogy iskolánk pályázott a határon túli magyarság meg-
látogatása és megismerése céljából a HATÁRTALANUL! prog-
ramra. Ezt az utazást nevezhetjük tanulmányi kirándulásnak, de 
érzelmileg sokkal többet nyújtott a puszta információszerzésnél. 
Erre a kirándulásra mindig jó szívvel fogok visszagondolni, mert 
rengeteg élményt szereztem. Érdekes volt megtapasztalni, hogy 
egy másik országban az emberek magyarul beszélnek. Szomorú 
abba belegondolni, hogy ezeket a szép területeket a trianoni bé-
kediktátum miatt elcsatolták Magyarországtól.                                                         

Oláh Dávid 7.c
Nagyon izgatottan vártam a kirándulást, mivel még ezelőtt soha 
nem jártam Erdélyben, és mert a korábbi években az osztályom-
mal nem volt lehetőségünk közösen elmenni kirándulni. Hatal-
mas élményben lehetett részünk ez alatt az 5 nap alatt, melyet 
nagy részben a kísérőtanároknak is köszönhetünk. Köszönjük Pé-
ter bácsinak a szervezést, az odafigyelést és természetesen a türel-
mét! Köszönjük Ágota néninek, Margó néninek és Andi néninek 
a lánybulit a szállásunkon! Örülünk, hogy Balázs bácsinak egy 
új oldalát ismerhettük meg! Nagyon hálásak vagyunk mindenért!                          

Péntek Éva Angelika 8.d
Ez az utazás számomra egy örök élmény fog maradni. Minden 
nagyon egyszerű és csendes,  gyönyörű a táj, az étel egyszerűen 
mesés, a levegő tiszta, ezek mind olyan élmények, amiket máshol 
nem nagyon élhet át az ember.
Bevallom picit tartottam az utazástól, féltem, hogy senkivel sem 
fogok barátkozni, vagy egyáltalán szóba állni, de igazából pont 
ennek az ellenkezője történt, rengeteg embert ismertem meg: 
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A Székelyföld kincsei A Sóvidék csodái - 2022.04.27. – 05.01.  
Erdélyben jártunk

Amikor valaki külföldre utazik különleges, szokatlan érzés 
fogja el, de én a kirándulás egyik pillanatában sem éreztem ezt, 
mert végig olyan volt, mintha otthon lettünk volna. Otthonos 
érzést keltettek az emberek, akik magyarul beszéltek, a népi 
minták hasonlósága a fazekasműhelyben, a magyar zenék, me-
lyeket hallottunk. Ezek mind azt erősítették meg, hogy bár kü-
lönböző országok területén élünk, nem csak régen, hanem még 
most is egy nemzet vagyunk és összetartozunk. 
  Amikor utolsó nap reggel elindultunk haza, sajnáltam, hogy 
otthagyjuk azt a gyönyörűséget, amelynek minden nap részesei 
lehettünk. Mindig és mindenhol nagyon jól éreztem magam, és 
még biztosan el fogok látogatni Erdélybe. 

              Szentpéteri Eszter 7.d
A 7.a osztállyal és az évfolyam másik három osztályával: a7.z 
,d és b-s iskolatársainkkal Erdélyben, Székelyföldön jártunk. 
Szállásunk Székelyudvarhely közelében, Oroszhegyen volt. 
Szerencsénkre, az egész utazás alatt itt lakhattunk, és nem kel-
lett vándorolni. A panziót nemrégen újították fel, mi voltunk a 
második csoport, akik itt szálltak meg. A szobánkból csodaszép 
kilátás nyílt a hegyekre. A reggelit és a vacsorát a panzióban fo-
gyasztottuk el. Vacsorára helyi ételeket ettünk, a reggeli pedig 
svédasztalos volt. Rendkívül ízlettek az itteni ételek és örültem, 
hogy megkóstolhattuk azokat.     
Szerda este elmentünk sétálni a faluba és megnéztük a katoli-
kus templomot. Szép látványt nyújtott ez a gondosan karban-
tartott épület.
Első és az utolsó nap sokat utaztunk, de ez nem volt kellemet-
len, mert kényelmes és tiszta buszt kaptunk. A hosszú utak alatt 
sokat tudtunk beszélgetni, valamint sok állatot és szép tájat is 
láttunk. Remek érzés volt számunkra szokatlan helyeken, a he-
gyek között utazni. 
  Csütörtökön a parajdi sóbányát látogattuk meg. A hatalmas ter-
mekben berendeztek egy kötélpályát, templomot és ugrálóvárat 
is. Rendkívül izgalmas volt megtapasztalni, milyen az élet a 
föld alatt!
Délután Korondon hagyományos helyi mesterségekkel ismer-
kedtünk. Először egy sóvágó műhelybe mentünk, ahol meg-
néztük, hogyan készülnek a sószappanok és a sólámpák.  A 
következő műhelyben egy taplászmesterrel találkoztunk, aki 
a taplógombából készült tárgyak készítését mutatta meg. Vé-
gül pedig egy fazekasműhelybe látogattunk el, ahol a tányérok 
készítését és díszítését láthattuk. Csodálatra méltó ezekben az 
emberekben, hogy mekkora odaadással végzik a munkájukat, 
és hogy mennyire szeretik a mesterségüket! 
  Péntek délelőtt Szejkefürdőn az Orbán Balázs emlékművet 
és a Mini Erdély Parkot néztük meg. Itt híres erdélyi épületek 
kicsinyített másait rendezték el tájegységenként. Az emlékmű-
nél  különleges székelykapukat láttunk, a Mini Erdély Parkban 
pedig érdekes volt az elrendezés és a makettek változatossá-
ga. Működik ott egy kedves minivasút is, ami körbepöfög az 
egész parkon. Délután traktor vontatta szekereken mentünk föl 

a Madarasi-Hargitára, és útravalónak finom kürtőskalácsot is 
kaptunk.  Útközben és a hegy tetején is csodaszép kilátás tárult 
a szemünk elé, és még havat is láthattunk tavasszal!
Szombaton délelőtt túráztunk. Mintegy 6 km-t sétáltunk, meg-
néztük a Csorgókő-vízesést. Csodálatos látványt nyújtott a víz, 
amint a magasból zuhogott alá, és néhány kőre rá lehetett állni 
a vízesésben. Ezután továbbsétáltunk a Jézus Kútja forráshoz. 
Útközben megismerkedtünk néhány aranyos kutyával, valamint 
láttunk teheneket is. A hegy tetején a vendéglőben szalonnát, 
tepertőt, tepertőkrémet, különféle sajtokat és finom zöldsége-
ket ettünk. Ezután traktor vontatta pótkocsin vittek fel minket a 
Gordon-tetőre, a Jézus Szíve-kilátóhoz. Számomra ezek voltak 
az út legszebb pillanatai, már az odavezető út is lenyűgözött: 
közelről láthattunk lovakat és még közelebbről teheneket, és 
a naplemente is varázslatos volt! Visszaúton az Oroszhegyi-
kilátónál szabadtéri vacsorán vettünk részt, ahol parázson sült 
miccset és kolbászt ettünk. 
   Emlékezetes marad az út, nagyon tetszettek a programok, de 
leginkább a táj. Máris szívesen visszamennék, s remélem, ha-
marosan eljutok még oda. 

 Fekete-Győr Dorka 7.a 
Vártam már ezt a kirándulást az osztálytársaimmal, tanáraim-
mal és az évfolyamtársaimmal. Valóra vált az álmon: az 5 napos 
út Erdélybe. Soha nem jártam még Erdélyben, soha nem vol-
tam távol a szüleimtől több napon keresztül. Izgatottan vártuk 
az osztálytársaimmal a kirándulás napját! Tanáraink változatos 
programot szerveztek nekünk. Rengeteg élménnyel gazdagod-
tunk! Sok képpel, videóval, élménnyel és sok-sok km-rel a lá-
bunkban tértünk haza erről a csodálatos kirándulásról. Remé-
lem, egyszer az életben vissza tudok oda menni a családommal.  

Gulyás Lili 7.a
Hatalmas élmény volt az út, gyönyörű helyeken jártunk. A leg-
szebb pillanatok? Mikor túrázni mentünk Székelyvarságra: az 
érzés, amit a friss levegő és a szabadban töltött órák keltettek; 
a Madarasi-Hargita mesébe illő hegyei, és az, hogy ilyen ma-
gasan lehettem és hógolyózhattam áprilisban, mindez hatalmas 
élményt jelentett

Hock Rebeka 7.d
Nagyon szép helyeken jártunk, élveztem minden percét. Lehe-
tett volna egy kicsit hosszabb kirándulás, hogy a sok értékes 
program mellett több idő maradjon a barátkozásra, ismerkedés-
re. De azért tudtunk sok új barátot szerezni. 
Egyik este néptáncoltunk, ami a táncolni nem tudóknak is élve-
zetes volt, nagyon sokat nevettünk egymáson és magunkon is, 
hogy milyen ügyetlenül próbáltuk eleinte utánozni a lépéseket, 
de a végére aztán nagyon belejöttünk! 
  Az erdélyi utazást nem hagyhatja ki senki, hiszen ez a sok 
szépség egyszer mind a „miénk” volt.                                                 

Győri Lilla Viktória 7.b
Az erdélyi kirándulás igazi közösségépítő alkalom volt, ahol 
nemcsak az osztálytársakkal, hanem az évfolyamtársakkal is 
olyan kapcsolatba kerültünk, amire az iskola falain belül eddig 
nem volt lehetőségünk. Ezek a barátságok az iskolába visszatér-

olyanokat is, akiket még soha nem is láttam, és eddig talán éle-
temben először tűnt fel az nekem (nem csak az 50 fő között), 
hogy mennyire különbözhet egyik ember a másiktól.                  

Puskás Bálint 7.c
 Mikor szerda reggel álmosan keltem fel az ágyamból még nem 
tudtam, hogy megéri, mert az elkövetkezendő öt nap felejthetet-
len lesz számomra. A látvány elképesztően szép volt, akármikor 
kinéztem az ablakon megállapítottam, hogy ehhez foghatót nem 
látok minden nap.  Amikor második nap a Gyimesekbe értünk, 
úgy éreztem, hogy akkor érkeztünk meg igazán Erdélybe. Néha 
azt is elfelejtettem, hogy nem Magyarországon vagyunk. Pusz-
tinán megismerkedhettünk a csángókkal, ami azért volt érdekes, 
mert nehezen tudtuk megérteni őket eltérő nyelvhasználatuk 
miatt. De azt jó volt látni, hogy ilyen messze is őrzik a magyar 
nyelvet. 

Az ételek különlegesek és finomak, a táj gyönyörű, a tanáraink 
segítőkészek, az út pedig érdekes és tanulságos volt számomra.  
Egyszóval élménydús kirándulásnak lehettem részese, amelyért 
nagyon hálás vagyok.                                                 

Oláh Rebeka 8.d
Nagyon tetszett minden: a tájak, melyek mellett a buszút során el-
haladtunk, az izgalmas programok, a szállások, az ételek. Egyet-
len rossz dolog történt talán, de az a legrosszabb volt: mikor a 
Torockón eltöltött utolsó éjjelen rádöbbentem, hogy az a sok szép 
pillanat, együtt töltött idő és az a sok csodálatos érzés másnap 
már véget ér. De ez a varázslatos, Erdélyben töltött időszak örök-
ké megmarad bennem. És hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen ka-
landnak lehettem a részese.                                                    

Bakó Hédi 7.c



10

ve is megmaradtak.  
A késői fekvések és a korai kelések miatt kicsit fáradtan értem 
haza, de ha a jövő héten újra lehetne menni, akkor máris csoma-
golnék!       

 Krajczár Dóra 7.d
 Hosszú volt az út Erdélybe, de az ott töltött napok kárpótolták 
az út fáradalmait.
 A Gordon-tetőn a Jézus Szíve-kilátónál meseszép volt a táj a 
magasból. A fényképek vissza sem adják a látványt, de én nem 
felejtem el soha.                   

 Kövesi Bálint Zoltán 7.d
Csodálatos volt ez az ötnapos kirándulás. Kicsit kiszakadtunk a 
hétköznapokból és bepillantást nyerhettünk az erdélyi emberek 
életébe. Jólesett, hogy mindenhol nagy szeretettel fogadtak, és 
úgy éreztük, mintha hazamentünk volna. 
Sajnálom, hogy el kellett jönnünk, én még biztos maradtam vol-
na. Megismerhettem az évfolyamtársaimat és még közelebbről 
az osztálytársaimat. Nagyon szép emlékként maradt meg nekem, 
és örömmel fogom visszanézni a többszáz képet, amit készítet-
tünk. 
Köszönjük szépen a kísérőtanárainknak ezt a felejthetetlen él-
ményt. 

Milánik Jázmin 7.a
Az Orbán Balázs emlékműnél gyönyörűek voltak a székely ka-
puk. A Mini Erdély Park hangulata és az élethű makettek látvá-
nya megfogott. A szekerezés közben csodálatos tájakon jártunk, 
a Madarasi-Hargitán áprilisban tudtam hógolyózni és így észre 
sem vettem, hogy tavasz van. 
Székelyvarságon a túrázás megerőltető volt, viszont a Csorgókő-
vízesés mindenért kárpótolt. Az ebéd nagyon ízlett, és a zsin-
delykészítés technikája is érdekes volt. 
Összességében rettenetesen élveztem az utat, és örülök, hogy 
elmehettem Erdélybe. A kedves és barátságos emberek mindent 
megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat.

Orosz Réka 7.d

Már az első nap után tudtam, hogy nehéz szívvel fogok innen 
hazamenni. A sok látnivaló közül nem is tudom megmondani, 
hogy melyik tetszett a legjobban, az biztos, hogy a kirándulás 
életre szóló élményt adott. 
Talán a kedvencem a mesterségek bemutatása volt.  Szívet 
melengető volt látni, hogy mennyire szeretik a munkájukat a 
mesteremberek. A taplászmesterséget itt ismertem meg és nem 
gondoltam, hogy a taplógomba ennyire puha anyag. Az ebből 
készült tárgyak is nagyon tetszettek.   
A fazekas nénit munka közben látni különösen nagy élményt 
jelentett, egyszerűen hihetetlen, hogyan tud olyan egyforma 
mintákat rajzolni! A fazekasbolt teljesen lenyűgözött! Nem 
akartam onnan eljönni, alig tudtam választani a sok gyönyörű 
portéka közül.                                   

Nagy Csenge 7.a
Az odafelé vezető úton el sem tudtam képzelni, hogy 5 nap 
alatt ennyi hihetetlen élménnyel fogok gazdagodni! A szállás 
tiszta és rendezett volt, az erkélyről csodás kilátás tárult elénk.       
A Hargitára vezető úton elénk tárult Erdély igazi arca. Ha va-
lamiért, azért a lenyűgöző látványért megérte utazni ennyit! 
Nem gondoltam volna, hogy április végén még hógolyózásra 
is lesz lehetőségem! A Jézus Szíve-kilátónál megint csak ámu-
latba estünk attól az elképesztő látványtól, ami a szemünk elé 
tárult. Azt a pillanatot, amikor a kilátó legtetejéről néztem a 
távolba, sosem fogom elfelejteni! 
A hazafelé vezető úton töprengtem el azon, hogy milyen élmé-
nyekben gazdag napokat adott nekem Erdély! Mindig öröm-
mel fogok visszaemlékezni erre a helyre, “a béke szigetére”! 
Hiszen itt értettem meg igazán, hogy az erdélyi ember miért 
büszke a magyarságára! Az, amilyen szeretettel és odaadással 
fordultak hozzánk, az példaértékű lehetne minden ember szá-
mára! Szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehettem 
és szeretnék még visszatérni, és újra átélni ezt az életre szóló 
élményt!                                                                       

Horogh Barnabás 7.d

Május 16-án volt a zene tagoza-
tosok év végi zárókoncertje a Lo-
vardában. Ezen az alkalmon min-
dig megválasztják a kórustagok 
szavazatai alapján az év énekesét, 
aki, mindig nyolcadik osztályos ta-
nuló. Ebben az évben Hüse Gergő 
kapta ezt az elismerést. Ebből az 
alkalomból kérdezték őt az iskola-
rádió riporterei.

Hüse Gergő – Az év énekese

- Először is gratulálunk neked az 
év énekese díjhoz. Beszélj erről a díjról! Kik kaphatják meg, 
mit kell ezért tenni? 
- Ezt a díjat 8. év végén adják ki azoknak a diákoknak akik 
minden egyes próbán ott voltak, énekeltek, segítették a karna-
gyot, a diáktársaikat. A fellépéseken is ott voltak és szorgalma-
san dolgoztak egész évben.
- Mikor tudtad meg, hogy te kapod ezt az elismerést Mit szól-
tál hozzá?

- Decemberben átadták a kiváló kórustag díjat a legkiemelke-
dőbb nyolcadikos kórustagoknak. A kiváló kórustagok közül 
lehet megválasztani az év énekesét ilyenkor májusban. Ez is 
szavazással dől el. Mindenki leírja egy papírra hogy kire akar 
szavazni. Nyilván a kiváló kórustagok magukra nem szavaz-
hatnak. Ennek az eredményét egészen addig nem tudjuk meg, 
amíg az évzáró hangversenyen ki nem hirdetik mindenki előtt 
a győztest. Így nekem is meglepetés volt amikor kimondták a 
nevemet.
- Milyen volt számodra zenetagozatosnak lenni? 
- A zenetagozat olyan érzést ad az embernek, mintha különle-
ges lenne valamiben: zenével foglalkozhatunk. Sokkal többet 
tanórákon is, mint mások, és külön az énekkarral is. Itt fellépé-
seken is megmutathatjuk magunkat. Azt, hogy mire vagyunk 
képesek. 
- Miben volt más kicsinyek kórusa és a Vox Juventutis gyer-
mekkar tagjának lenni?
- A Kicsinyek Kórusában nyilván mókásabb előadásokat tar-
tunk. A Vox Juventutisban már komolyabb szinten vagyunk, 
komolyabb énekekkel, komolyabb fellépésekkel megyünk el 
más városokba és adjuk elő a darabokat. Ez egy teljesen más 
szint, mint ami a Kicsinyek kórusában van. 

Az év énekese – Hüse Gergő
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- Milyen kötődésed van még a zenéhez a zenetagozaton kívül, 
esetleg a középiskolában is lesz e lehetőséged zenélni?
- Ha úgy vesszük nyolc éve zenélek. Először furulyán kezd-
tem, aztán rézfúvósra váltottam a tenorkürtre, és most jelenleg 
tubázok a zeneiskolában. Zenekarra járok, szolfézsra, mindig 
vannak fellépéseink zenekarral. Sok helyen voltunk már Né-
metországban is például. Lesz lehetőségem zenét tanulni a kö-
zépiskolában is, ugyanúgy fogok járni, mint eddig, nem fogom 
abbahagyni se az éneket se a zenét.

- Hol fogsz majd továbbtanulni?
- Az Ady Endre Gimnáziumba fogok emelt dráma és színház 
szakra járni.
- Még egyszer gratulálunk neked az Év énekese díjhoz és to-
vábbi sok sikert kívánunk neked a jövőben is!

A riporterek 
Gáspár Abigél, Mester Gyula, és Molnár Luca 5.b 

voltak

2022. május 20-án reggel a 3. a osztály Márti nénivel osztály-
kirándulásra indult. Úti célunk Miskolc és környéke volt.
Osztálytársaimmal izgatottan vártuk a busz megérkezését, 
amivel elindulhattunk a kirándulásra. Az utazás alatt sokat be-
szélgettünk, mókáztunk. Észre sem vettük, hogy már Miskol-
con a Deszkatemplomnál vagyunk. Sok érdekeset megtudtunk 
a történetéről a gondnok bácsitól, aki nagyon kedves volt.
Következő úti célunk a Diósgyőri vár volt. A felújítás alatt lévő 
várat csak kívülről nézhettük meg. Egy bácsi hangszereket mu-
tatott be, egy másik pedig korabeli fegyvereket.
Ezután Lillafüred felé vettük az utunkat. Itt a Szent István – 
barlangot néztük meg. Az idegenvezető bácsi szívesen beszélt 
nekünk a denevérekről is. A barlanglátogatás után megnéztük 
a vízesést is. Gyorsan eltelt az idő. Sajnos indulnunk kellett 
haza.
A Debrecenbe vezető út sem volt szórakozásmentes. Sokat 
énekeltünk. Élményekkel gazdagon jöttünk meg. Visszaérke-
zésünkkor a szüleink vártak és otthon kipihenhettük magunkat.

Koszta Ádám 3. a osztály

Az én szememmel a kirándulás
Kora reggel izgatottan ácsorogtam nagy piros bőröndöm fo-
gantyúját szorongatva, és vártam, hogy a busz megérkezzen. 
Dobogó szívvel léptem a magas lépcsőfokra, majd lehuppan-
tam az egyik ülésre György mellé. Visszanéztem és láttam, 
hogy anya integet nekem. Megteltem melegséggel vegyes bol-
dogsággal. Már sokkal kevésbé izgultam amiatt, mi minden 
fog várni rám a kirándulás alatt.
 A busz lassan pöfögve megindult, én pedig felszabadultan 
csevegtem. Az első megálló a Tesco melletti fákkal szegélye-
zett úthoz vezetett. Ott elővettem a szendvicsem, és a hűsítő 
lombok alatt belakmároztam. Aztán továbbindultunk. Amikor 
megérkeztünk a libegőhöz, erősen fogtam Hanga kezét. Felül-
tünk és lassan emelkedni kezdtünk a földtől. Mesébe illő tájat 
pillantottam meg. Hegyek pompáztak mindenfelé, ameddig a 
szemem csak ellátott. Jobb volt, mint gondoltam. Gyalog sé-
táltunk lefelé. A busz végre a szálláshoz vitt minket, ugyanis 
eléggé elfáradtam. Nagy zsivaj támadt a szobák elfoglalásánál, 
de végül mindenki kényelmesen elhelyezkedett.  Ebéd után 
már épp ledőltem volna az ágyra, ám tovább kellett menni: 
túrázni a Bükkbe. Egy idegenvezető segítségével jártuk be ke-
resztül-kasul az erdőt. Mire visszatértünk nem éreztem a lá-
bamat. Szerencsére szabadprogram következett. Előkerültek 
a labdák és a frizbik. Vacsorára milánói makarónit kaptunk, 
amit mindenki lelkesen fogadott. Kicsit sokat ettem belőle, azt 
hiszem. Ugyanis nagyon tele lettem. Aztán jöttek a meglepik, 
-mindegyiket nagyon élveztem- tábortűz cipőadogatással, ami-
ben második lettem. (Réka nagylelkűen felajánlotta a cipőjét. 
Kisállatos kártyák keresése (elég béna voltam, mert elfelejtet-
tem lehozni a lámpámat). A legizgalmasabb a bátorságpróba 

volt. Szörnyen féltem, amikor elindultam az erdőbe. Minden 
olyan sötétnek és kísértetiesnek tetszett. Csak a kis lámpások 
fényére számíthattam. Amikor megérkeztem a faházhoz, majd-
nem felsikítottam ijedtemben: az osztály hangosan felordított. 
Először csak álltam dermedten, de Dorci leráncigált a fűbe, 
és gyorsan elmagyarázat, mi is volt ez az egész. Utólag már 
nevettem. Elérkezett a takarodó ideje. Fáradtan vánszorogtam 
be fürödni. Bebújtam a takaró alá és szinte azonnal elaludtam, 
anya cicás pólóját magamhoz szorítva. Ez a nap igazán izgal-
mas volt, de vajon mit tartogat a holnap?
Reggel álmosan dörgöltem meg a szemem. Felöltöztem és le-
ültem enni. Nagyon finomat kaptunk: bundáskenyeret virslivel. 
Reggeli után már indultunk is a Bükki Csillagdába. Beültünk 
egy nagy kupola alá, és 3D-s szemüvegeinkkel csodáltuk a lát-
ványt. Teljesen elvarázsolódtam. Olyan volt, mintha a felém 
repülő dolgok csak egy karnyújtásnyira lennének tőlem. Ha-
talmas élményben részesültem. Elmentünk a játszótérre, ahol 
hamburgert kaptunk. A kis halastóban még siklókat is felfe-
deztünk. Következő állomásunk a cseppkőbarlangba vezetett. 
Egy „nagy” gyerek hozzányúlt az egyik cseppkőhöz, pedig a 
bácsi elmondta, hogy nem szabad. Szellős kisvonat vitt Mis-
kolcra, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a tájra. Amikor már a 
buszon ücsörögtem, álmodozva gondoltam arra, mi mindent 
csináltunk ezalatt a két nap alatt. 
Nagyon élveztem első ottalvós kirándulásomat. Remélem még 
sok ilyen élményben lesz részem. 

Kormos Nóra 4.c

Telek Réka és Szücs Dorottya 4.c alkotása

Mezőtúr
Április 23-án iskolánk felsőtagozatos énekkara, a Vox 
Iuventutis Gyermekkar Mezőtúrra látogatott el, hogy részt 
vegyen a múlt év őszéről tavaszra elhalasztott egyházkerületi 
kórustalálkozón. Az énekkar már az év eleje óta dolgozott azo-
kon a darabokon, amik ezen a napon elhangzottak. A három 
kórusmű sok gyakorlást igényelt, de ez nem riasztott el minket, 
hiszen elsős korunk óta emelt számú énekórákon készülünk az 
ilyen eseményekre. 
A találkozó napján, szombaton fél nyolckor indult el a kórus és 
mind izgatottan találgattuk, hogy vajon mit tartogat számunkra 

Az emlékezetes osztálykirándulás
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ez a nap. Már az út is nagyon jó hangulatban telt, bár mi - 7.z-sek 
– külön kisbusszal mentünk, míg a csapat többi tagja egy nagy 
busszal indult útnak. Fél 10 körül érkeztünk meg a Mezőtúri 
Református Kollégiumba, ami az egész nap során a bázisunk 
volt. Amint lehetett elfoglaltuk a termet, amit a kórusunk kapott, 
majd beénekeltünk. Ezt megelőzően volt egy kis szabadidőnk 
is, amikor megehettük a tízórainkat, és kicsit kifújhattuk ma-
gunkat. Fél 12-re átmentünk a templomba beállópróbára, majd a 
többi kórussal közösen énekelt darabokat is elpróbáltuk. Ezután 
elmentünk ebédelni a kollégium menzájára, ahol az ebéd várt 
bennünket – ami nem mellesleg nagyon finom és kifejezetten 
bőséges volt, ez abból is látszott, hogy senki sem panaszkodott. 
Ebéd után átöltöztünk és még egyszer beénekeltünk, elpróbál-
tuk a darabokat, mielőtt fél 2-re az eső miatt szó szerint átsza-
ladtunk az éneklés helyszínére, ahol innentől kezdve minden 
élesben ment.
A koncerten velünk együtt hét kórus lépett fel: A Mezőtúri Re-
formátus Kollégium Ifjúsági Kórusa, amely kiegészült a Refor-
mátus Felnőttkórussal. Békésről jött a Szegedi Kis István Re-
formátus Gimnázium Leánykórusa. Harmadikként jöttünk mi, 
a Vox Iuventutis Gyermekkórus, utánunk pedig a Csillagfény 

Kórus Karcagról. Ötödikként a Zengő Gyermekkart hallhattuk 
Szentesről, az ő előadásuk után pedig a Népi Műhely követke-
zett Kisújszállásról. És végül a Debreceni Református Kollégi-
um Gimnáziumából érkezett Maróthi Kamarakórust hallhattuk, 
amiben a nővérem is szerepelt, aki szintén a mi kórusunk tagja 
volt általános iskolás korában.
Harmadik fellépőkként volt egy kis időnk felkészülni lélekben 
arra, ami várt ránk. Egy kicsit mindenki izgult, bár darabjainkat 
– Bartók Béla: Levél az otthoniakhoz, Gárdonyi Zoltán: Jere bé 
violám és Kodály Zoltán 150. genfi zsoltára – mind jól tudtuk. 
A fellépés nagyon jól sikerült, sok dicséretet kaptunk így per-
sze kicsit mi is megnyugodtunk. Eszter néni nagyon büszke 
volt a kórusra és persze mi is azok voltunk magunkra. Kísérő 
tanáraink gratuláltak, de persze nem csak ők. Én úgy éreztem 
megérdemeltünk, minden dicséretet, hiszen – az én elfogulatlan 
véleményem szerint – a kórus nagyon jól szólt.
Az istentisztelet után fáradtan, de boldogan indultunk haza, 
hogy szüleinknek is elmesélhessünk mindent. Azonban darab-
jainkat nem felejtjük el, hiszen az év végén még lehet, hogy 
szükségünk lesz rájuk.

Sipos Zorka 7.z

A város ahol visszaintegetnek
Beszámoló egy országos angol versenyről

Az egész úgy kezdődött, hogy angol órán Anikó néni a tanári 
asztalhoz hívott hármunkat - Barnit, Simit és engem, Marcit. 
Azt javasolta, hogy nevez minket egy angol csoportversenyre, a 
Sebők Gábor Országos Emlékversenyre. Mondom, legyen!
Nevezett minket. 
Hat fordulóban különböző érdekes feladatot közösen oldottuk 
meg online módon. Láthattuk a pontszámainkat. Olvastuk a re-
gényt és közösen dolgoztunk. A csapatverseny egyik legnehe-
zebb része a kompromisszum és a csapatmunka, amivel néha 
nekünk is meggyűlt a bajunk. Hétről hétre újabb kihívással néz-
tünk szembe, küldtük a feladatokat és egész szépen dolgoztunk.
Volt egy szakasz, ahol plusz kreditekért szabadon válogathat-
tunk különböző tevékenységekből. Erre egy kicsit ráállított 
minket Anikó néni, de egész különleges és humoros feladatokat 
választottunk. Például kellett írnunk dzsungel témájú verset il-
letve önálló képregényt készítettünk. A kötelező harmadik for-
dulóban egy vicces, pár perces jelenetet írtunk a könyv szereplő-
iről, amit dramatizáltunk és videóra is felvettünk majd elküldtük 
a szervezőknek. Tanárunk nem sajnálta rólunk az arcfestéket…

Végül a pontszámaink alapján bekerültünk a 40 csapatból a top 
10-be. És behívtak minket a végső leszámolásra, a „final” ösz-
szecsapásra, az utolsó erőpróbára, a döntőre, Pécsre. Ide még 
kilenc másik csoportot hívtak meg, köztük a 6.b csapatát is.
Miután megtudtuk a jó hírt, úgy ráfeküdtünk a könyvre, hogy 
már teljesen vízszintesbe kerültünk. Éjjel-nappal tanultunk, csi-
náltuk a feladatokat. Közben együtt sokat hülyéskedtünk. Re-
mek volt. Végül úgy éreztük, hogy többet már nem tehetünk a 
felkészülés érdekében. Tanárunk irányításával mi mindent meg-
tettünk, amit tudtunk.
Eljött a nap, április 7. csütörtök. Reggel hétkor már az iskola 
hátsóudvarán pakoltuk be a bőröndjeinket a kisbuszba. Mi is 
és a 6.b-s lányok is izgatottan várták az utazást. Nem is cseve-
résztük el az időt, hiszen tudtuk, hogy szűkös. 7 óra pár perc-
kor már el is indultunk. Mire kikecmeregtünk Debrecenből, az 
is idő volt. De már 2-3 órája utaztunk és végtelennek tűnt. Az 

úton sok viszontagsággal találtuk magunkat szemben. Például a 
kocsi magas légellenállásával és egy idegesítő, terrorista Kolos 
nevű poloskával. Mikor már fél kettő volt, és az iskolában már 
véget ért a tanítás, mi még mindig úton voltunk.

Végül negyed három tájban odaértünk. Lecuccoltunk a Szind-
bád Hotelben (a szoba zseniális volt) és a háromkor kezdődő 
ünnepélyes megnyitóra együtt átbaktattunk Anikó néniékkel és 
a lányokkal az iskolába. Volt pár ismerkedős játék a csapatok 
között.
Ezután az előre megszervezett városnéző programunkra indul-
tunk. A főtéren állt egy városnéző kisvonat csak nekünk. Az ösz-
szes csapat bepattant és legalább másfél órát keringtünk vele a 
városban.
Az úton az volt a játékunk, hogy minden gyalogosnak, akit lá-
tunk, integetni kell és számoljuk, ki integet vissza. És rengete-
gen visszaintegettek. Szinte mindenki, akit láttunk. Mindenki 
kedvesen mosolygott ránk, és közvetlenül visszaintegetett ne-
künk. Ez volt szinte a legjobb élményem az úton. Majd másfél 
óra kocsikázás után a vonat visszatért a kiindulópontra, ahol 
még elüthettük egy kicsit az időt a szállásra való visszatérés 
előtt.
Fél nyolc tájában elfogyasztottuk a vacsoránkat, amire már nem 
is emlékszem mi volt. Aztán a szobánkban átnéztük még egy-
szer a könyvet (legalábbis ezt mondtuk) és pár órával később 
éjfél tájában sikerült is elaludnunk.
A személyes taktikám az volt, hogy legelőször kell elaludni, 
mert különben a társaid horkolásától te nem tudsz majd.
Másnap volt a verseny igazi kezdete. A reggeli után minden csa-
pat átment a Civil Közösségek Házába, ami a verseny kiinduló- 
és befejezőpontja volt. Reggel nyolcra már minden csapatnak 
ott kellett lennie. Ott is volt (a nagyja). Reggel eligazítást tartot-
tak és 10 percenként útjukra bocsátották a csapatokat. A verseny 
menete úgy zajlott, hogy egy telefonos applikáció segítségével 
és egy helyi nyolcadikos diák kísérővel bejártuk Pécs belváro-
sát. Az applikációval rövid feladatokat kellett megoldani, ami-
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vel pontokat szerezhettünk. Az állomásokon voltak a nagyobb 
kihívások, ahol a szervező tanárok csak a könyvvel kapcsolat-
ban adtak fel feladatokat és pontozták őket. A feladatok között 
volt kvíz, szómagyarázó, vagy kérdezz-felelek. Az állomásokon 
nehéz fejtőrök és könyvismereti játékok is voltak. Remekül telt 
az idő.
Miután az egész belvárost bejárva átjutottunk minden akadá-
lyon, visszatértünk a kiindulópontra és az ebédelésig a Civil 
Közösségek Házának hatalmas udvarában töltöttük el az időt 
változatos ügyességi feladatokkal. Én a magam részéről huny-
tam egyet (már amennyire a fiúk engedték).

Ebéd után visszatértünk az iskolába, ahol a megnyitó volt és 
az eredményhirdetés következett. Leültünk egymás mellé. Vár-
tunk. Jött, aminek jönnie kellett. A „Final Countdown”. De nem 
jött. A helyezéseket a 10. helytől kezdték visszaszámolni. Már 
a hatodik helyezésnél jártak és még mindig nem mondták a ne-
vünket. Ötödik, negyedik és nem mi voltunk azok. Már nagyon 

izgatottak voltunk. Az agyunk annyiféle hormont termelt, hogy 
már teljesen összezavarodott. Végül mikor a második helyezést 
elért csapatot kiszólították, már örültünk, mivel nem mi voltunk 
azok. Alig hittük el: megnyertünk egy országos angol nyelvi 
versenyt!

A hazaút nagyon jól telt. Nagyon régóta nem éreztem olyan 
jól magam. Még jobban megismertem a fiúkat, csomó remek 
embert ismertem meg a lányok személyében és egy kicsit még 
magamat is jobban megismertem. Ha másra nem is (bár biz-
tos, hogy igen) de erre hasznos volt ez a verseny. A városban 
lévő feladatok közül talán az volt a kedvencem, mikor panto-
mimjeleneteket kellett kitalálni. Az online feladatok közül én 
a képregénykészítést élveztem a legjobban. Az nagyon vicces 
volt. Remek volt használni és érteni az angolt. Ez volt az egyik 
leghasznosabb, hiszen az angol a jövő nyelve.

Csontos Márton 6.c

’ENGLISH CLUB’ 
Iskolánkban a 2021/2022-es tanévben egy új angol nyelvi ren-
dezvénysorozatot indítottunk útjára ’ENGLISH CLUB’ néven. 
Az angol nyelvi foglalkozásokat 7-8. évfolyamos tanulóinknak 
szánjuk azzal a céllal, hogy nyelvgyakorlásukat ily módon is 
fejlesszük és megismertessük velük más országok kultúráját, 
szokásait. Tanévenként 2 foglalkozást tartunk, melyek során 
iskolánk angoltanárai bemutatják kedvenc külföldi országaikat 
színvonalas, érdeklődést felkeltő powerpoint prezentáció se-
gítségével, megosztva a tanulókkal személyes élményeiket is, 
majd a résztvevő tanulók egy kvíz segítségével adhatnak számot 
az elsajátított ismeretekről, gyakorolva közben az angol nyelv 

használatát. Tanulóinkat a kvíz sikeres megoldásáért meg is ju-
talmazzuk. 
Eddig két foglalkozás megszervezésére került sor összesen több, 
mint 140 tanuló részvételével. 2021. novemberében Szima Ani-
kó kolléganő mutatta be kedvenc országát, Hollandiát, 2022. 
március elején pedig Ordasiné Király Csilla beszélt az egzoti-
kus Japánról.  Iskolánk honlapján képek is megtekinthetők a két 
alkalomról.  
A következő tanévben további 2 alkalom megtartását tervezzük, 
másik két ország bemutatásával. 

  Ordasiné Király Csilla
főszervező

„A tulipánok földjén”
Nagy örömömre szolgált elfogadni kolléganőm, Ordasiné Ki-
rály Csilla felkérését, hogy vegyek részt az English Club nevű 
rendezvénysorozatában. Elsőként megnyitni egy új kezdemé-
nyezést mindig nagy felelősség és kihívás, de bátran vágtam 
bele, mert fantasztikus ötletnek tartom, hogy tanulóinkhoz mi-
nél több csatornán juttassuk el az angol nyelvet, és ehhez egy 
képekkel, illetve vetélkedővel tarkított előadás kiváló, új lehe-
tőség. 
Mindig is szívem csücske volt Hollandia, többször volt szeren-
csém ellátogatni ebbe a gyönyörű országba és remélem, hogy 
sok tanulónk élvezte az előadást. A felkészülés legnehezebb 
része az volt, hogy kiválasszam a több száz képből azokat, 
amelyeket mindenképp meg szeretnék mutatni. Igyekeztem 
információval szolgálni a következő témákról: földrajzi elhe-
lyezkedés, államforma, főbb városok, kultúra, nemzeti ételek és 
azok az általános ismeretek, mint például a szélmalom, a fapa-

pucs vagy a tulipán. Egy olyan nagy tulipánrajongónak mint én 
vagyok, élmény volt bemutatni a Keukenhof-ban készített képe-
imet, mert újra élhettem a szemet gyönyörködtető tulipánkertek 
látványát és megoszthattam azt másokkal is.

     Szima Anikó
               angoltanár

„Japánban jártunk…”
Március elején egy különleges angolórán vettünk részt, melyet 
angoltanárunk, Csilla néni tartott Japánról. Az előadás a nagyta-
náriban volt megtartva négy osztály jelenlétével.       
Az előadást elsősorban 7. és 8. évfolyamos diákoknak rendez-
ték, de ezen az alkalmon most részt vett egy hatodikos osztály 
is. Az előadást Csilla néni angolul tartotta meg, így lehetősé-
günk nyílt az angol nyelvet gyakorolni. Jó volt egy hosszabb 
előadást angolul végighallgatni, és élvezni, hogy mennyi min-
dent megértünk. Rengeteg új ismeretet szerezhettünk a japán 
kultúráról, egyedi szokásaikról, öltözködésükről, sportról, éte-
lekről és a természeti kincseikről. 
Jó hangulatú és érdeklődést felkeltő volt az előadás. Az önként 
jelentkezők kipróbálhatták a pálcikával való étkezést is. A han-
gulat kedvéért Csilla néni a japán kultúrának megfelelő öltö-
zékben, kimonóban jelent meg a bemutatón. Japán szavakat is 
megtanultunk, mint például Sayonara (Jó reggelt!) vagy Arigato 
(Köszönöm!).
Az információkat amiket Csilla néni elmondott nekünk, az 

énekkarral való utazása során szerzett élmények alapján fog-
lalta össze. Örültünk, hogy ezen az alkalmon részt vehettünk, 
kellemes élmény volt.

Báthori Eszter Katalin és Szőke Panna 8.d 
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A víz világnapja alkalmából rendeztek az iskola 
könyvtárában egy vetélkedőt. Második és har-
madik osztályosok voltak a résztvevők. Össze-
sen tíz osztály vett részt a játékban, osztályon-
ként három-három gyerekkel. 
Először megnéztünk egy mesét, ami a vízről 
szólt. Olyanokat hallottunk a mesében, hogy egy 
nap alatt hány liter vizet fogyasztunk el mosoga-
tásnál, ivásnál, fürdésnél és mosásnál. Olyan ér-
dekességeket is hallottunk, mint például egy hét 
alatt annyi vizet iszunk meg, mint amit egyetlen 
mosással elhasználunk. Olyan kérdések is vol-
tak, hogy volt-e csiga a mesében és milyen szí-
nű Albert esernyője. A nyeremény egy Balaton 
szelet volt (mert a Balaton Magyarország leg-
nagyobb állóvize) és egy szép kék könyvjelző.

Kneisz Péter 2.e

A víz világnapja

Gombos Panna és Kólya Gréta 4.c alkotása

A kedvenc állatom
Az én kiskutyám neve Pöttöm,
de Luckynak is szoktuk hívni.

Ő egy fiú törpe tacskó. Ez azt 
jelenti, hogy a normális tacs-
kókhoz képest kisebb termetű 
kutyus lesz kifejlett korára. Ma-
ximum 5-6 kg lesz a végleges 
súlya.
Pöttöm 9 hetes korában érke-
zett a családunkba egy kutyate-
nyésztő kennelből. Ekkor még 
alig volt 1,5 kg, most pedig már 
3,5 hónaposan 3 kg-nál is több 
a súlya.
Az én kiskutyám kétféle ételt 
szokott enni, junior kiskutyák-
nak való tápot és konzervet. 
Mindkettő lazacot tartalmaz, 

mert így Pöttömnek a benne lévő halolaj miatt folyamatosan 
csodálatosan fényes marad a szőre.
Pöttömöt 3-4 hetente maximum 1-szer szabad csak fürdetni, kü-
lönben nagyon kiszáradhat a bőre és folyamatosan vakarózna 
miatta.
A törpe tacskókról érdemes tudni, hogy nagyon makacsok tud-
nak lenni, és képesek megsértődni, ha valami nem úgy történik, 
ahogy ők szeretnék. Ennek érdekében akár színészkednek is. 
Ami igazán vicces velük kapcsolatban, hogy nagyon fázósak 
és szeretnek alváshoz betakarózni. Ha pedig 15 fok alá esik a 
hőmérséklet, akkor már 1-2 perc kint töltött idő után is percekig 
képesek remegni, míg vissza nem melegszenek.
Pöttöm nekünk egy igazi családtag. 2-3 hét alatt szobatiszta-
ságra neveltük, így olyankor sem piszkít be sehová, ha mi nem 
vagyunk otthon. Bárhova mehet a házban és az udvaron is.  
Amikor egyedül van otthon, olyankor szinte az egész napot át-
alussza, és csak akkor jön az igazi móka, ha hazaérkezünk és 
együtt játszhatunk, labdázhatunk, vagy szaladgálhatunk az ud-
varon. 
Egyetlen dolgot nem engedünk meg neki, hogy az ágyunkban 
aludjon, de ez remélem, majd még változik…

Asztalos Gergő Zoltán 2.z

Pamacska, a Main Coon macska

Van egy kiscicám, akit Pamacskának hívnak. Ez a kiscica már 
hathetes korában a családunk tagja lett. Apukám Budapestről 
hozta. Mikor hazaért vele mindannyian körbeálltuk a dobozt, 

amiben kuporgott és 
vártuk, hogy mikor 
jön ki belőle. Nagyon 
picike volt. Néha ész-
re sem vettem, hogy 
mellettem van. Alig 
látszódott ki a bútorok 
közül. Néhány hét el-
teltével észrevettük, 
hogy nagyon ragasz-
kodik hozzánk. Akár-
hová mentünk, mindig 
követett minket (ez 
természetesen máig 
sem változott). Na-
gyon játékos macska. 
Van egy narancssárga 
labdája, amivel akár 
egy hétig is el tudna 
játszani. Rengeteget szokott harapni, mert a kis fogai még nö-
vésben vannak. Ő a Maine Coonok fajtájából származik. Ez a 
macskafajta nagyon ragaszkodó, játékos, illetve a többi macská-
val ellentétben szereti a vizet és a vízzel kapcsolatos játékokat. 
Hatalmas szőrük kicsit hasonlít az oroszlán sörényére. A fülük 
végén van egy nagy pamacs, ami egy kicsit hiúzos kinézetet ad 
nekik. Nagyon nagy termetű macskafajta. A hím akár 14 kg-
os is lehet, a nőstény pedig 8 kg. Táplálékként leginkább húst, 
halat és zöldséget, vagy esetleg száraztápot fogyasztanak. Azért 
szeretem a cicámat, mert olyan aranyos, szeretetteljes, szép és 
okos. Remélem még sokáig a családunk tagja lesz.   

Oláh Jázmin Bodza 4.z

Ginny és Lotti

Nekem két macskám van. Lotti és Ginny. Ginny egy öthónapos 
kölyökcica. Nemrég került hozzánk. Augusztus végén hoztuk 
el Kenderesről. Nagyon játékos, percekig el tud játszani bármi-
vel. Ezen kívül hatalmasat tud ugrani, nagyon fürge, és nagyon 
aranyos. Lotti egy ötéves felnőtt macska, aki inkább az alvás-
ban meg a lustálkodásban aranyérmes. A cicák, ha megszokták, 
hogy nincsenek macskák a környezetükben, és jön egy másik 
cica, akkor általában megtámadják a jövevényt, vagyis védik 
a saját felségterületüket. Ám Lotti nem ilyen: amikor bemutat-
tuk Ginnynek, legfeljebb néhányszor ráfújt, de semmi harc nem 
volt. Ez a két cica azért különleges, mert igazi lelki társaink, és 
mindig számíthatunk rájuk. Lotti és Ginny. Szeretjük őket. Ők 
is minket.

Csatár Borbála 4.z
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Kétsoros mesék
A kutya és a macska (igaz történet alapján)

A Kutya kedvelte a macskákat, de a Macska nem szerette a 
kutyákat. Egyszer a macskát megtámadta egy német juhász. A 
Kutya megmentette a Macskát. Azóta a cicuska is kedveli a 
Kutyát.

Korda Ádám 2.a
A falevél

Egyszer a falevél elment a barátjához, a katicabogárhoz, hogy 
megnézzék a sejtelmes őszi fényeket. Amint a katica meglátta a 
fényeket, el is ájult, merthogy a katica lány volt. Szerencsére ott 
volt bagoly doktor a közelben. A falevél bekopogott a doki 
ajtaján, aki egyből munkához is látott. 1-2 perc múlva a katica 
már újra magához tért.

Fedor Dániel 2.a

A hörcsög és a süni
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy sün. Úgy hívták, 
hogy Almácska. Találkozott egy hörcsöggel, akit Johnsonnak 
hívtak. Elmentek egy házba, ahol ettek, ittak, jóllaktak. Eljött a 
tél. Tudták, hogy itt az ideje aludni. El is aludtak. Aztán eljött a 
tavasz, és felébredtek.

Szilágyi Vince 2.a
Mit szeretek?

Szeretem az időmet a kutyámmal tölteni.
Szeretek kimenni az udvarra, ha süt a nap.
Jó a barátaimmal az iskolában játszani, 
vagy ha, eljönnek hozzám kalandra éhesen.

Ha apukám kiül a teraszra kávézni,
a kutya vele akar játszani.

A tesómat is gyakran meghívom hozzánk. 
Ő a meghívást szívesen fogadja,
Persze csak akkor, ha nincs más dolga.

   Radványi Csongor 4. b
A barátságról

A barátság jó, 
a barátság szép!
Néha összekapni – kibékülni…
De a barátságot nem lehet erőltetni!
A barátok mindig segítsék egymás,
tartsanak össze!
Én is szoktam mókázni a barátaimmal.
Ajánlom, ti is találjatok közös hobbit!
Mi kosarazunk.
A barátságért tenni kell!
Nincs erőltetett barátság!
Barátod sok lehet, de igazi sokkal kevesebb!
  Kolozsvári Dóra 4. b
Az iskola és a barátság

Az iskola a barátság színtere.
Ha nem járnék iskolába, magányos lennék.
Mindenkinek szüksége van barátra, 
különben a magánytól becsavarodna.
Ha van barátod, sohasem érzed magad 
egyedül.
   Vass Emma 4. 

A barátságról

A barátság nagyon bonyolult.
Igaz barátra lelni nehéz.
Van, akik barátságot ígérnek,
de mégsem.
Közben eltávolodnak tőled.
Az is lehet, hogy egy veszekedés 
hoz össze benneteket.
Én nagyon nehezen 
találtam meg a barátomat. 
  Ferenczi Kinga 4. b

Barátkozni jó!

Szerintem a barátság egy nagyon jó dolog.
A szabályokat valójában te is alkotod.
A barátok nem követelőznek, nem mondják: muszáj!
Ha két ember összebarátkozik, nem számít hány évesek, 
a lényeg, hogy jól kijöjjenek,
együtt sokat nevessenek.
Ha egyikőjük szomorú,
a másik megvigasztalja.

Az én barátaim egy kicsit bolondosak,
de nagyon szeretem őket.
   Papp Sára 4.b

Akrosztichon

Betörik az ember feje,
Akkor is, ha nem akarja.
Leesünk innen, onnan,
Eltörik az akármink.
Sebek is lehetnek rajtunk,
Egy-két folt is lehet.
Tennivalónk nincs más, vigyázni kell!
                     Szécsi Dóra 4. b

Pápai Gréta 3.z alkotása

Pindicska Gréta és Vincze Gál Hanga 4.c
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Első sor: Czégény Helga, Csukás Dalma, Szőke Hanna, Taricska Lili, 
Nagy Petra, Kugler Korina  
Második sor: Holopovics Petra, Neuwirt Nóra,  Labancz J.Lujza, Tóth 
Sára, Vígvári Nikolett, Sztojka Anna, Molnár Luca”

A barátomról

Összetartozunk, s 
ha összeveszünk, kibékülünk.
Bár nehéz igaz barátot találni,
úgy érzem, nekem sikerült…
Szerintem vele még sosem vesztem össze.
Minket nem lehet elválasztani.
A barátság egy kis mag,
ha elvetjük,
gondozni, ápolni kell!
Minden nevetés egy újabb 
kis hajtás.
  Kiss Hanna 4.b

Az én családom

Az én családom nagyon fura.
Mindig szétszórt.
Ha valahova megyünk, 
mindig kétszer indulunk.
Délután mindenki siet
focira, teniszre, kézire.
Anya este nagyon fáradt.
Én már nagynéni vagyok.
A féltestvérem kisbabája 
folyton csak azt hajtja:
Lea, Lea, Lea! – még álmában is…
(Néha nagyon idegesítő.)
  Varga Lea 4.b

A családom

Életünk része a 
VÉDELEM!
Az aktív mozgás,
a természetvédelem.
Fenntartható módon közlekedünk,
Szemetet a szelektívbe gyűjtünk.
Bennünket a szeretet tart össze, 
A családfánk nem dől össze!
   Mocsár Gábor 4. b

A madár, aki leesett a Marsról

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fekete rigó. Figyelte 
minden nap a  ludakat, hogy milyen magasra szállnak, hisz ők 
szállnak a legmagasabbra, és ő is szeretett volna olyan magasra 
repülni.
Szerencsére a NASA űrállomása mellett fészkelt. Figyelte a 
kísérleteket és rájött, hogyan kell rakétákat gyártani. Csinált 
magának kettőt a két szárnyára, felmászott egy magas hegyre, 
beindította a rakétákat, elrugaszkodott és kirapült.
Addig-addig szállt felfelé, míg egyszer csak a Marson találta 
magát. Nagyon megörült ennek, mert magasabbra szállt, mint a 
ludak. Ott lakott egy ideig. 
Egy nap kiment ugrándozni a homokba, egyszer csak akkorát 
ugrott, hogy visszaesett a Földre, pont a járda közepére. Egy 
iskolába menő kisfiú elé esett, aki erről mesét írt.

Szabó Ákos 1.z

Diákolimpia Országos döntőjébe jutott 
iskolánk leány kosárlabda csapata

Az iskolánkban május 12-én megrendezett országos 
elődöntőn csapatunk mindkét mérkőzését megnyerve 
jutott a 4. korcsoportos kosárlabda országos döntőjébe 
úgy, hogy összesen öt leány tartozik ebbe a korosz-
tályba, a többiek mind fiatalabbak. 
A gyulai Implom J. Általános Iskola csapatát döntő 
fölénnyel győztük le az első meccsen. A második 
meccsen ugyanezt tette a nagykőrösi Arany J. 
Református Iskola csapata is. 
A harmadik, mindent eldöntő mérkőzésen -  szoros 
első félidőt követően - a második félidőben fokozato-
san tudtuk növelni előnyünket, s a végén itt is 
egyértelmű győzelmet arattunk. 
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Ált. Iskola – 
Implom József  Ált. Isk. (Gyula)   45:0 
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Ált. Iskola  -  
Arany János Ref. Ált. Isk. (Nagykőrös) 61:38 

Gratulálunk a lányoknak és köszönjük a szurkolást!
Bajusz György

Május 21-én részt vettem a Judo diákolimpián. Nagyon izgul-
tam, mert eddig ez volt az első komoly versenyem. Győrben 
tartották. Innen Debrecenből hét óra volt az út. 
Szombat reggel kilenckor érkeztünk meg a Győri Sport 
Centrumba (ismertebb nevén: Győri Olimpiai Központ). Ott 
egy találkozó volt, ahol az edzőm elmondta, hogy mikor kell 
bemelegítenem, mert nem tudtam mikor indulnak a Diák B-sek 
(ebben a mezőnyben indultam). 
Heten voltunk a korcsoportomban, és mellém állt a szerencse, 
mert csak két meccset kellett végigküzdenem. Az első meccset 
sajnos elvesztettem, viszont a második mérkőzést megnyertem, 

aminek nagyon örültem. Nagyon izgultam, mert szerettem 
volna dobogón lenni. Ez sikerült is, mert diákolimpiai 
bronzérmes lettem. Köszönöm szépen Bajusz Gyuri bácsinak 
és Kozma Kata néninek, hogy elintézték nekem a diákolimpiai 
nevezést, és Feszner Mónika néninek  az ezzel kapcsolatos 
intézkedést. Az iskolából Mosolygó Zalán is szerepelt ezen a 
diákolimpián, kevesebb szerencsével, mint én. Remélem a 
következőn én is első helyezett leszek, vagy jobb eredményt 
érek el, mint most. A mottóm: „Sose add fel!”

Salamon Lea 4.z

A Diákolimpia
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Louis Sachar: Bradley, az osztály réme; Animus Kiadó, 
2019.; 240 oldal

Louis Sacher amerikai író, aki 1998-ban elnyerte az Egyesült 
Államok Nemzeti Ifjúsági Irodalmi 
Könyvdíját. Miután valaki elolvas-
sa ’Bradley, az osztály réme’ című 
művét rögtön megérti miért.
’Bradley, az osztály réme’ egy iga-
zi gyermek- és ifjúsági regény. A 
történet az Egyesült Államokban 
játszódik a Red Hill Schoolban. 
Bradley egy ötödikes kisfiú, ezt az 
első fejezetből megtudhatjuk, de 
idősebb társainál, mert a negyedik 
osztályt meg kellett ismételnie. 
„Egy évvel öregebb volt a társainál, 
mivel a negyedik osztályt kétszer 
járta. Most ötödikes volt-előszőr, de 

valószínűleg nem utoljára.” 
-olvashatjuk a könyv elején. Egy valódi rossz gyerek, a hátsó 
padban ül egyedül, de nem sokáig, mert új osztálytársa mellé 
foglal helyet. Társai elkönyvelték már, nem szerették, a fiú 
is megbarátkozott a gondolattal, hogy őt senki sem szereti. 
Meglepődve fogadta, hogy Jeff mellé ül. Bradley problémás 
gyerek, rossz fiú, kívülálló, kínos vele barátkozni és beszél-
getni. Egy álomvilágban él, mindenre van kifogása. Otthon 
úgy adja elő, mintha ő jó gyerek lenne, új osztályelnök és 
már-már kitűnő tanuló. Azonban a szülők és az osztályfőnök 
nagy találkozása után az derül ki, hogy ez nem igaz. Sőt, a 
tanárnő nevelőtanárhoz küldi, aki most érkezett az iskolába, 
ő Carla Davis, aki már rengeteget hallott Bradleyről. A kisfiút 
meglepő módon nemcsak a gyerekek, hanem  a tanárok is el-
ítélik és már beskatulyázták. Nem csoda, hogy a kisfiú otthon 
vágyik a figyelemre, hiszen ezt az iskolában se a társaitól, 

se a tanároktól nem kapja meg. Úgy tesz, mintha neki erre 
nem lenne szüksége, de valójában minden gyereknek igénye, 
hogy foglalkozzanak vele és szeressék őt. Bradley otthon a 
plüss állataival játszik, felruházza a piciny játékait valós tu-
lajdonságokkal, beszél is helyettük. Ezen a ponton a könyv-
ben mindenki azonosulhat a fiúval gyermekek és felnőttek 
egyaránt, hiszen kiskorunkban mindannyian játszottunk így. 
Nagyon sokszor megtörténik a való életben is, hogy egy 
közösség kiközösít valakit, majd ő elhiszi, hogy valójában 
rossz. Többször érződik ez Bradleyn is, úgy tesz, mintha nem 
bántaná, hogy kiközösítik. Elhiszi, hogy ő tényleg ’szörnye-
teg’. Carla tökéletes nevelőtanár, ez kiderül, ahogy megis-
merjük a könyvben. Bradley először lázad és nem szeretne 
hozzá járni, de a végén belátja, ez volt a legjobb dolog, ami 
vele történhetett. Bár, ha belegondolunk, ki szeretne külön 
tanárhoz járni? A tanárnő nem ad tanácsot, csak beszélget 
a gyermekekkel. Megérti őket és a tetteiket. Nem helyettük 
oldja meg a problémákat, hanem meghallgatja őket. Gyakran 
van olyan, amikor csak arra vágyunk, hogy meghallgassanak 
minket, ez a gyerekeknél még fontosabb. A kisfiú nagyon ne-
héz utat tesz meg a könyv végéig. Tele van az élete akadá-
lyokkal, de ha legyőzi őket, teljesül a vágya, ha nem, tovább-
ra is kitaszított marad. 
A könyvet 10 éves kortól bárki elolvashatja. A kisebbek azo-
nosulhatnak Bradleyvel, vagy épp ráismerhetnek egy osz-
tálytársukra. Nem sok ilyen könyv van, megtanítja az olvasót 
elfogadni az embereket és saját magukat egyaránt. Kevés író 
mutat rá egy ilyen, ennyire valóságos helyzetre. Leendő ta-
nítóként nem csak a gyerekeknek ajánlom, hanem más taní-
tóknak is. Más nézőpontba helyezi a dolgokat, amiket eddig 
tapasztaltunk.
„-Nem azért járnak a gyerekek iskolába, hogy ott megmond-
ják nekik, mit gondoljanak? – kérdezte a nő az első sorból. 
-Véleményem szerint inkább azt kell megtanítanunk nekik, 
hogyan gondolkodjanak, nem azt, hogy mit gondoljanak.”

A könyvet figyelmetekbe ajánlotta 
Soltész Zsófia 2.évfolyamos hallgató

Kozma Veronika szerint:
Osztályunkban nyolc fiú van
és mindegyik hangos.
Sokat szoktak szaladgálni,
ez nem mindig hasznos.

Jancsi mégis csendesebb,
hangszere a furulya.
Kiss Bonifác gitározik,
kezdődhet a zene-bona.

Samu szépen hegedül, 
Vince Sárival játszik.
Bence szeret focizni,
Ádám és Ádi kosárlabdázni.

Máté nagyon gyorsan fut,
eszembe több nem is jut.
Az öcsém szerint az a főnyeremény,
ha bővül a fociskártya-gyűjtemény.

Fekete Nóra: A 3. a lányai

Márti néni kedves és sokat mosolyog,
az osztályunk a szünetekben kissé zajos.
Panni gyorsan számol,
Veronika szépen táncol.
Dóri sokat focizik,
Cseni mindig kiütőzik.
Virág hegedül,
Zs.Anna csellón játszva perdül.

Zsófi zongorázik,
Laura labdával játszik.
Bogi szemüveges,
Kriszti fergeteges.
Mesi nyuszikkal játszik,
Sári cicákkal foglalkozik.
Bakó Anna citerával,
szórakoztatja osztályunkat.
Kiara naplót ír,
Bori pedig segít.
Enci szeret mosolyogni,
O Panni inkább fogócskázni.

Szőllősi Kiara szerint:
Nyolcan vannak fiúk a 3. a-sok.
Együtt, de külön is nagyszerű srácok.
Samu a hegedű bűvésze
és a focis kártyák nagy gyűjtője.
Ám, ha megszólal a gitár hangja,
Bonci a hangerőt felcsavarja.
Bence a kiütős sztárja,
Jaj neked, ha labda van nála.
Vince sem marad ki a labdázásból,
lövése nem pattan ki a kapufáról.
Máté sebes, mint a szél,
a gyorsaságtól sosem fél.
Jancsi picit csendes,
viszont nagyon kedves.
Szövetes Ádám rajzolgat,
közben csipszet majszolgat.
Koszta Ádám olyan bátor,
biztosan a sok almától.

Makai Laura szerint:
Samu nagyon gyors magyaros,

Vince inkább jobb matekos.
Bencéék a nagy focisok,
Ádám, Ádi kosarasok.

Máté a rubikkocka mestere,
Bonci a testnevelés embere.

Jancsi a vicckirály,
Íme a versem készen áll.

Lapozgató

Ahogyan a lányok látják a fiúkat (3.a)

Németh Jonatán és Olasz Levente 1.b” alkotása
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Dobi Regina: Itt a tavasz

A tavaszi szél illata üde és friss,
a kedvem ettől víg.
A tarka-barka virágok szépsége elvarázsol,
Édesanyámnak kötöttem belőlük csokrot.

Százszorszép, orgona, tulipán,
ettől lesz illatos a szobám.
A csiripelő madarak és a virág illata
Jókedvet ad egész napra.

Remenyik Hanna: Miért olyan jó a tavasz?

A fákon a madarak csicseregnek,
a virágok illatoznak,
Húsvét napján a tojások 
a kertben várakoznak.
Szeretnék én virág lenni,
emberek napját boldoggá tenni.
Illatommal, kinézetemmel 
gyönyörködnének bennem tágra nyílt szemmel.
Bármilyen szép a tavasz 
olyannyira ravasz,
szépen süt a nap,
miközben hideg szél fúj át rajt.
Tulipán, nárcisz, gyöngyvirág
A kertben illatoznak már.
Harmat, eső megöntözte,
a bimbóból a virág kifejlőde.
A kis madárka 
ugrál ágról ágra.
Érzi a tavasz közeledtét,
mint a többi madárka.
Van egy szivárvány az égen,
Isten jelképe, hogy szeret minket
Nem hagy elveszni
a bűnökkel a sötétségben.
Harmat, eső zúg a földre, 
megöntöz mindent, amit látok
A napnak a sugarai
Sütik a virágot.
Fúj a szél a réten,
röpködnek a alepkék, 
érzik a tavasz közeledtét,
mint minden repülő lény.

A Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából irodalmi pályázati felhí-
vást tett közzé 10-14 éves gyermekek számára, saját költésű versek beküldésére.
A pályázatunknak formai és mennyiségi követelményei nem voltak, de a tematika kötött volt, minden műnek a tavaszról kellett 
szólnia.
Iskolánkból az 5. c osztályos tanulók az alábbi műveket küldték be:

Amikor megtudtuk, hogy nem kell többé maszkot viselnünk sem az iskolában, sem a rendez-
vényeken, munkához is láttunk, hogy megismerkedjünk a városunk nyújtotta lehetőségekkel. 
Először a Tímárházba mentünk. Már az utunk is élményekben gazdagra sikerült, mert odafelé 
és visszafelé is esett az eső. De megtanultuk, hogy is férhet el 2 jó gyerek egy esernyő alatt. 
A Tímárházban aztán tojást díszítettünk: a tojásokról a festéket ecettel marattuk le, és gyö-
nyörű hímes tojásaink lettek. Rengeteg dicséretet kaptunk a foglalkozásvezetőktől, és plusz 
ajándékképpen bebújhattunk a szomszéd teremben lévő mesejurtába is. Hát az valami ME-
SÉS volt. Nemez fejfedő került a fejünkre, nemez papucsba bújt a lábunk, nemez párnákon 
heverészhettünk.
Másodjára a Rocksuliba látogattunk el. Szót fogadtunk a program címének: Hangszert a kéz-
be! Rajtunk aztán nem múlt. Azt első órában hangzócsövekkel zenéltünk. 100 gyerek kezében 
egyszerre szólalt meg a sok hangzócső. Aztán pedig következhetett a hangszersimogató. Nem 
csak megsimogattuk, meg is szólaltathattuk azt a sokféle ütős, billentyűs, húros, elektronikus 
hangszert és eszközt. Pár nappal később a Debrecen Televízió Debreceni Színképek című 
műsorában láthattuk magunkat viszont. 
Hírét vettük, hogy a Debreceni Irodalom Házában Gera Alexandra illusztrációt nézhetjük 
meg. A kiállítás címe: Elefántfogó. Miután Edit nénitől meghallgattuk a mesét, átment az 
osztály megnézni a hatalmas és színes képeket. Megtudtuk, hogy a művész A vakok és az 
elefánt c. mese illusztrálásáért 2021-ben elnyerte az Év illusztrátora díjat. Néhány képet ki is 
rakhattunk nagy fakockákból.
Köszönjük Debrecen a lehetőséget! És készülj, Debrecen, mert még megyünk!

Kursinszky Viola, osztályfőnök

Makkai Fruzsina: Csodás kikelet

Már semmi sem havas,
Beköszönt a tavasz.
Virágba borulnak a fák,
Könnyed időjárás vár ránk.

Színes tulipán a téren,
Egetverő fák a réten.
Köszön a tavaszi szél, 
Eltűnik a hideg tél.

Ilyenkor minden rügyez,
Jön is már a tavaszi szünet.
A szép sárga nárcisz
Kivirágzik máris.

Pompás minden sarok,
Nincsenek már fagyok.
Szökdécselnek a verebek,
Itt van a csodás kikelet.

Elek Tamara: A tavasz

Rügyeznek a virágok,
a sárga tulipánok.

Csicseregnek a madarak,
éppen párt választanak.

A húsvét is közeleg,
meglocsolnak minket.
Jézus meghalt értünk,
és mi boldogan élünk.

Március egy szép hónap,
ekkor felkerekedtek a Márciusi ifjak.

Ekkor születtem én is,
Szeretem a tavaszt most is.

Versíró pályázat

A 2.c kalandozásai a városban

Holló Hanna és Kiss Kamilla 4.c” alkotása

Molnár Panna 3.z” alkotása
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Rejtvényes Toldi Rajzpályázat
Már régóta ismerem Toldi Miklós törté-
netét, ezért mikor megtudtam, hogy lesz 
egy Toldiról szóló rajzverseny, én is je-
lentkeztem. Apa mindig mondta: „Kell 
bele egy ötlet…!” Így, gondoltam ké-
szítek egy karikatúrát, ami Toldi Miklós 
gonosz testvérét ábrázolta. A kép címe: 
„György, a nagyúr”. Végül postán és 
e-mailben is elküldtük a rajzot. Nagy-
nagy izgalommal vártam, mi lesz a vége. 
Óriási öröm volt nekem, hogy II. lettem 
karakterábrázolás kategóriában. Elmen-
tünk Kecskemétre a díjátadóra. Sok szép 
ajándékot és egy oklevelet kaptam, majd 
körbevezettek minket a híres Kecskeméti 
Rajzfilmstúdióban, ahol például a „Ma-
gyar népmesék” sorozat készült. Felejt-
hetetlen élmény volt!

Németh Sámuel 3.a Németh Sámuel 3.a alkotása
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