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 „Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.”

/ Zsoltárok könyve 29,11/

Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit a 2015/2016-os 
tanév kezdetén.
Szokatlanul hidegre fordult a Kárpát-medence időjárása a kel-
lemes szeptemberi hónap elmúltával. Az október közepén 
jellemző átlaghőmérsékletnél 10 fokkal 
alacsonyabb a napi átlag, így kénytelenek voltunk sürgősen 
megrendelni a fűtést iskolánkban. A csapadékos, szeles időt 
nehezen viseljük, ugyanakkor az iskolai munka körülmé-
nyeinek javulása komoly hangulatjavító tényező.
A felújítási munkálatok ugyanis idén nyáron az egész épületre 
kiterjedtek. Javítottuk a falak és burkolatok kisebb-nagyobb 
sérüléseit.  Több helyiségben került sor festésre, burkolásra és 
új PVC-borítás elhelyezésére. A többi szinttel megegyező 
minőségben felújítottuk az alagsorban lévő, eddig használaton 
kívüli fiú mosdót. Minden szinten kicseréltük az elavult elek-
tromos szekrényeket, és korszerűsítettük a tanári mosdókat. 
Több mint ötmillió forintot fordítottunk informatikai eszközök 
beszerzésére. Örömmel nyugtáztuk, hogy a nyár folyamán 
megtörtént a földszinten lévő tornaterem utólagos hang-
szigetelése.  
Mindannyian örülünk az említett változásoknak, s az előttünk 
álló tanévben is feladataink közé tartozik az iskola állagának és 
tisztaságának megóvása, a berendezések és eszközök gondos 
megőrzése.

Református iskolaként tovább kívánjuk erősíteni kapcsola-
tainkat a református gyülekezetekkel, ezért a hetedik évfoly-
amra járó, megkeresztelt református tanulóktól elvárjuk a 
konfirmációi felkészítésen való részvételt, az első évfolyamos 
gyermekektől pedig gyülekezetük rendszeres látogatását.
Az első tanítási napon intézményünkben járt a Debrecen 
Televízió. A tudósítás a gyermekélelmezés megváltozott 
szabályairól, az egészséges táplálkozás feltételeinek biztosí-
tásáról szólt.  Jó tudni, hogy a gyakorlóiskola konyhája min-
den tekintetben megfelel az előírásoknak. Nem csoda, hogy 
diákjaink  elégedettek az étrenddel. A forgatás során egyéb-
ként a televízió munkatársainak is feltűnt  növendékeink  kul-
turált viselkedése a szép, színes ebédlőben. 
E sorok írásakor már mögöttünk van az egész iskolának él-
ményt nyújtó zenei világnap, az állatok világnapja, az 
ásványkiállítás és az október 6-i megemlékezés, s készülünk 
az iskolánk növendékeinek és a kézdivásárhelyi Bod Péter 
Tanítóképző diákjainak közreműködésével megvalósuló 
Kulturális Gálára, az október 23-i megemlékezésre, valamint 
a Református Nagytemplomban tartandó reformációi isten-
tiszteletre.
Az első negyedévet a Református Iskolák XIX. Országos 
Tanulmányi Versenyével zárjuk 2015. október 22-én.
Tanulóinknak és tanárainknak jókedvű és eredményes munkát, 
a kedves szülőknek pedig sok sikert és örömöt kívánok az 
egész tanévre!

     Ember Sándor
igazgató
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Luther és a 95 tétel

Újra októbert írunk, immár egy hónapja kezdődött az iskolaév, 
épp ideje a legújabb Lajtorja megjelenésének. Ebben az évben 
minden számban ugyanazt a témát szeretném körbejárni, más-
más nézőpontból A kép már sejteti, miről is lesz szó. 
Fogadjátok szeretettel!

A BÁRÁNY ÉS A PÁSZTOR
Álljon itt először is az egyik legismertebb bibliai zsoltár: a 
23.! Hogy is kezdődik?
„Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm…” És most 
következzen egy rövid történet!
Ifjúkorukban együtt jártak iskolába. Egyikük prédikátor lett, 
most már közvetlenül a nyugdíj előtt állt. Soha nem lett belőle 
híres szónok; vasárnapról vasárnapra egyszerűen és teljes 
odaadással hirdette az evangéliumot. A másik fiú, az iskolatárs 
a színházhoz került és ismert színész és előadóművész lett 
belőle. Hívő családból származott, gyermekkori élményei 
végigkísérték az életét, pedig a nagy munkatempó időnként 

majdnem elfeledtette vele. Ő is pályája végéhez közele-
dett, és barátai búcsúvacsorát készítettek számára.
Megkérték, hogy ő maga hívja meg vendégeit, így került 
a régi osztálytárs, a prédikátor is a meghívottak közé. Bár 
a színészek társaságát nem szívlelte, a prédikátor – némi 
vonakodás után – elfogadta a meghívást. A vacsoránál két 
színész közt ült és a társalgás igazán kellemes volt. A va-
csora vége felé megkérték az ünnepeltet, adjon elő valamit 
a vendégeknek. Ő beleegyezett, de csak azzal a feltétellel, 
hogy a prédikátor-iskolatárs szintén szerepeljen valami-
vel.
Előadásra a 23. zsoltárt választotta. Hogy miért éppen a 
pásztor-zsoltárt, maga sem tudta volna megmondani. 
Talán a szülői ház emlékei játszottak közre a válasz-
tásában. Ki tudja? Mint mindig, most is utánozhatatlan 
művészettel adta elő az ismert zsoltárt. Kitörő lelkesedés 
követte előadását.
Aztán felállt a prédikátor egyszerűbb, kevésbé imponáló 
alakjával. Előhúzta agyonolvasott Bibliáját, és egyszerűen 
felolvasta ugyanazt a zsoltárt, csak úgy, ahogy már sok-
szor, akár haldoklók ágya mellett is tette. Csend lett, - de 
egészen másfajta csend – mint előzőleg. És az utolsó sza-
vak után: „az Úr házában lakom egész életemben” sem 
tört meg a csend.

Akkor felállt a színész, kezet adott öreg iskolatársának, és 
azt mondta a vendégeknek:
- Tudjátok, mi a különbség? Én TUDOM kívülről a zsol-
tárt, ő ISMERI A PÁSZTORT!
       
(Evangéliumi Iratmisszió története)

S vajon mi hogy vagyunk ezzel? Ismerjük-e igazán jól az 
egyetlen, a JÓ PÁSZTORT? Remélem, hogy ebben az 
évben ezekkel a rövid kis írásokkal is mélyebbre juthatunk 
az Ő megismerésében!
Ehhez kívánok mindenkinek kitartást és élményteli 
felfedezőutat!
    

Szeretettel:

 Kurgyisné, Zsuzsa néni

A reformáció hónapjában vagyunk, október 31-én ünnepeljük annak 498. évfordulóját. A hagyomány szerint Luther ezen a napon 
szögezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom ajtajára. Tételeiben az egyház búcsúcédula árusítási gyakorlata ellen szólalt fel, 
sürgetve annak beszüntetését. Október 31-e és a 95 tétel tehát szorosasan összetartoznak. De vajon tényleg hangzottak-e kalapács-
ütések a vártemplom ajtaján? A búcsúcédula árusítás gyakorlata Luthert is felháborította, aki panaszlevelet írt Albert mainzi 
érseknek, melyet 1517. október 31-én küldött el. A levéllel együtt Luther egy 95 tételből álló vitairatot is eljuttatott egyházi felette-
séhez, amit Melanchton Fülöp wittenbergi professzor szerint 
még azon az estén – német nyelven – a wittenbergi vártemplom 
kapujára is kifüggesztett. Az eseményről szóló első írásos 
emlék tehát Melanchton tollából származik, aki viszont csak a 
következő évben, 1518-ban lett wittenbergi professzor, meg-
tartva egyetemi székfoglaló beszédét a görög nyelv fon-
tosságáról, Luther maga pedig sosem ír erről az eseményről. Az 
igaz, hogy Luther korában szokás volt a templomajtót, mint 
hirdetőtáblát használni, Luther előtt is többen szegeztek már ki 
különböző tételeket, téziseket. Luther célja a tételek megírásával 
mindössze egy disputa (tudományos vita) összehívása volt, a 95 
tétel pedig saját álláspontját tükrözte. A kor szokásának 
megfelelően a vitára indító tételek latinul jelentek meg, így nem 
is lett volna értelme kiszögezni őket az olvasni nem tudó német 
lakosság számára. Akár kikerültek a tételek a wittenbergi vár-
templom ajtajára, akár nem, annak híre és üzenete hamarosan 
bejárta Németországot, majd egész Európát, és az egyház 
megújítását, reformációját indította el. 

Szilágyi Tamás Torró Laura 5.b rajza

Csontos Bence 6.b rajza

Kedves Gyerekek!
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Megyei vers-és prózamondó verseny
Epreskerti Általános Iskola
2015. május 5
3. helyezés: Hajdú Lili Dorka 4.z osztá-
lyos tanuló, aki iskolánk Pacsirta utcai te-
lephelyén, az Immánuel Otthonban tanul.

MAZSI MATEK feladatmegoldó páros 
verseny a Tiszántúli Református Egy-
házkerület általános iskolái számára 
Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső Refor-
mátus Általános Iskola
2015 május 8. 
1. hely: Petróczi Anna 2.c – Szilágyi  
Dorka 2.b
3.hely: Gábora Bátor 2.z – Varga Gergő 
2.z
5. hely: Szirák Péter 2.c – Teremy Ferenc 
2.z

XXII. Bolyai János Matematikaverseny 
Bolyai János Általános Iskola
2015. május 15.
1. hely Barta Péter 2.b

Hermann Ottó Országos Természettu-
dományi Verseny
Budapesti Műszaki Egyetem
Országos Döntő
2015. június 7. 

Országos 1. hely: Sarkadi Máté –Harma-
dik egymást követő évben nyerte meg ezt 
a versenyt korosztályában.

Kaán Károly Országos Természetisme-
reti Verseny
Mezőtúri Református Kollégium
Országos döntő
2015. május 14-15-16.
Országos 7. hely: Sarkadi Máté

Barátunk a könyv olvasónapló pályázat
2015. június 6.
Legjobb rajz  - Különdíj: Ráday Gábor 4.c

Diákolimpia Labdajátékok Országos 
Döntő - Eger
III. KORCSOPORT - labdarúgás
2015. június 13-15.

3. helyezés
A csapat tagjai: Bernád Szabolcs, Bökö-
nyi Adrián, Czapp Sebestyén, Kiss Mar-
cell, Kocsis Gergely, Komáromi Balázs, 
Kovács Roland, Lipők Lambert, Major 
Sámuel, Márkus Máté, Nagy Gergő, Or-
bán Alex, Papp Mátyás, Prokisch Domi-
nik, Szirbucz Milán 

Diákolimpia Labdajátékok Országos 
Döntő - Eger
III. KORCSOPORT  - leány kosárlabda
2015. június 13-15.
3. helyezés
A csapat tagjai: Jankó Dóra 5.c, Szabó 
Zita 5.c, Kecskeméti Csenge 5.b, Kiss 
Gréta 5.d, Kálmán Anna 5.z , Csorba 
Zsuzsanna 6.b, Taricska Bianka 6.b, 
Szakál Dorisz 6.c, Vastag Gabriella 6.z, 
Kálmán Dorka 3.z, Hawrlant Boglárka 
3.z, Király Viktória 4.c

Diákolimpia Labdajátékok Országos 
Döntő - Eger
IV. KORCSOPORT  - leány kosárlabda
2015. június 13-15.
8. helyezés
A csapat tagjai: Jankó Dóra 5.c, Szabó 
Zita 5.c, Csorba Zsuzsanna 6.b, Taricska 
Bianka 6.b, Szakál Dorisz 6.c, Karácsony 
Lilla 7.b, Gál-Kovács Dorka 7.b, Major 
Panna 8.b, Héjas Dorina 8.c, Szilágyi 
Anna 8.c, Héjas Szonja 8.c, Gál-Kovács 
Dóra 7.b

Ráczné Nyiri Dorottya va-
gyok, zeneismeret és ének-
zene szakos tanár. A Debre-
ceni Egyetem Zeneművészeti 
karán végeztem idén janu-
árban. Itt az iskolában fel-
sőben tanítok 11 osztályt, 
valamint az zenetagozatosok 
Vox Iuventutis kórusát veze-
tem. Nagy izgalommal tölt 
el, hogy ilyen jó kórussal és 
ügyes gyerekekkel dolgoz-
hatok hétről hétre. Nagyon 
szeretek kórusban énekelni, 

ha csak tehetem, most is visszajárok az egyetem kórusaiba, 
szabadidőmben is énekelek. Kikapcsolódásként gyakran 
varrok, horgolok, és ha van időm, szívesen kertészkedek.

Szabó Ferenc Szilárd vagyok. 3 évfo-
lyamon öt osztálynak tartom a min-
dennapos testnevelést. Debrecenben 
jártam általános iskolába, majd De-
recskére középiskolába. Idén végeztem 
a Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetemen, mint testnevelés és 
sport műveltségterületes tanító. Mivel 
ez a gyakorló általános iskolája a fő-
iskolának, így sokat találkoztam a kis 
TK-s gyerekekkel, így hamar nagyon 
meg is szerettem ezt a környezetet. 
Tudtam, hogy ha lesz rá lehetőség, én 
mindenképpen itt szeretnék tanítani. 

Hála Istennek ez valóra vált. Örülök, hogy itt tarthatom a testne-
velést, mert a mindennapos mozgást nagyon fontosnak tartom, 
mert az egészséges életmód egyik alappillére. Szabadidőmben sokat 
sportolok, főképp a labdarúgással vagyok napi kapcsolatban, hiszen 
labdarúgó játékvezetőként tevékenykedem.

Eredményeink

Új tanáraink

Sarkadi Máté a verseny helyszínén.
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Az új elsösök
1.a Osztályfőnök: Oláhné Soós Mónika

Bakk Nándor, Bede Marcell, Blizik Dorottya, Bodnár 
Csaba Levente, Erdei Nikolett, Fekete-Győr Dorka, Gu-
lyás Attila, Gulyás Lili, Gulyás Olívia, Győri Lilla Viktó-
ria, Hídvégi-Rácz Luca, Huszti Lilla Natasa, Kallós Za-
lán Sándor, Kiss Botond, Korondán Ákos, Kovács Kira, 
Leskó István, Majoros Bence, Marchis Ádám, Milánik 
Jázmin, Nagy Csenge, Orenstein Márk, Ötvös-Tóth Zé-
tény, Pálffy Éva, Péntek Lili Szonja, Rejtő Balázs, Sáfrány 
Brúnó, Surányi Anna Zsófia, Szabados Tamás, Szentpéteri 
Eszter, Szilágyi Renáta, Tacsi Zalán Tengisz

1.b Osztályfőnök: Bélteki Gáborné

Almássy Fanni Kamilla, Barabás Viktor, Bobák Nóra, 
Bodnár Anna, Bodnár Fanni, Bokor Petra, Bozsik Zsófia 
Sára, Csukás Dalma, Dvorák Péter, Fekete Boglárka, Forgó 
Gréta, Gábor Nóra, Kacsurják Boglárka, Kiss Soma Áron, 
Kobezda Lola Berta, Kondor Alina, Lippai Petra, Lovász 
Lőrinc István, Makay Ádám, Nagy Balázs, Némethy Máté 
Balázs, Pápai Roland, Pohubi Péter László, Puskás Anna 
Jázmin, Rácz Bence, Reichel Kira Zsófi, Suszter Emma 
Eszter, Szabó Renáta Szilvia, Szénás Máté, Szilágyi Bálint, 
Tajti Dóra, Varga Petra Vanda

1.d Osztályfőnök: Szécsiné Szász Enikő

Antal-Pákh Dániel, Baré Ninett, Bodis Bogdan Vik-
tor, Csuth Boldizsár, Dobos László, Győri Dániel Péter, 
Horogh Barnabás, Hudák Laura Mirella, Juhász Csaba Kál-
mán, Kállai Imre Dávid, Kállai Kristóf, Keszthelyi Szonja, 
Koncz Szilvia, Kövesi Bálint Zoltán, Krajczár Dóra, Nagy 
Dominik Zoltán, Nagy Levente László, Nógrády Richárd 
Dávid, Nyitrai Lili, Orosz Réka, Őri Boglárka, Papp Máté, 
Sass Kamilla, Simon Cintia, Simon Péter, Somi Zsolt, 
Szűcs Nándor, Tóth Patrik, Varga Janka

1.z Osztályfőnök: Szűcsné Gali Ildikó

Balogh Blanka Anna, Berei Léna, Diviánszky Lilla, Dudik 
Petra, Dudik Sára, Farkas Nikolett, Fecske Bíborka, Gábor 
Ilka Emma, Grubisics Réka, Gyulai Botond, Hajdu Máté, 
Kerekes Zoltán, Kiss Henrik, Kocsis Kíra, Kupovics Villő 
Enikő, Kuritár Ármin, Labancz Jázmin Lujza, Nagy Ale-
xandra, Máthé Gergő, Péter-Szarka Lídia, Porcsin Anna 
Viola, Sánta Ivett, Sárvári Rita, Sipos Zorka Borbála, Sza-
bó Regina Julianna, Tar Kristóf, Tóth-Sturza Márkó, Varga 
Ágoston, Varga Dorka, Vitányi Emili, Zagyva Zsolt

1.c  Osztályfőnök: Kursinszky Viola

Bakó Hédi, Balogh Hanna Petra, Bogdán Csenge, Csiz-
madia Marcell, Dalmi Nóra, Fekete Fruzsina Flóra, Gerő 
Hanna Gréta, Grubisics Botond, Gyuricsku Jázmin, Hőgye 
Lilla Margaréta, Kaló Balázs, Kertész Benjámin, Kiss Ber-
cel, Komlósi Dorka, Mosolygó Ábel, Nagy Levente, Nagy 
Nelli Száva, Nyitrai Emília, Orenstein Vajk László, Papp-
Szabó Áron, Pásztori László, Patai Ádám László, Pénzes 
Botond, Puskás Bálint, Szabó Nándor, Székely Zsófia, 
Szemán Luca, Szendrei Bíbor, Szőke Hanna, Vattai Luca, 
Zudor Sarolta
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Hittantábor Beregdarócon
Hol is kezdjem? Valami hihetetlen élmény 
volt számomra ez az egy hét, távol a város 
zajától, Isten közelségében, szerető 
emberek között. Na, de kezdem az 
elejéről. 
Megmondom őszintén, az indulás napján, 
július hatodikán egy kicsit alábbhagyott 
az addigi lelkesedésem a tábor iránt. 
Hirtelen nem akartam elmenni, mert annyi 
ismeretlen gyereket láttam magam körül a 
gyülekezőnél, hogy úgy gondoltam, 5 nap 
alatt senkivel sem leszünk „öri barik”.
Éppen ezért nagy kő esett le a szívemről, 
mikor végre egy osztálytársamat is meg-
láttam a várakozók között. Mi voltunk a 
legnagyobbak. Ha a gyerekeket nem is, a 
tanárokat annál inkább ismertem: Zsuzsa 
néni, Hajni néni és Tamás bácsi kísértek el 
minket. Ők vállalták erre a hétre a pótszülő 
feladatát.

Az út egyhangúan telt, a többiek nevetgél-
tek, viccelődtek, én a helyemen egyedül 
zenét hallgattam. Útközben benéztünk 
Tákosra egy templomlátogatás erejéig. A 
bemutatót a templom történetéről, 
felépítéséről és még sok érdekes dologról, 
mindenki feszült figyelemmel hallgatta, 
tudván, hogy ebből lesz az első verseny-
feladat. Ezután újra buszra szálltunk, és 
végre- valahára megérkeztünk a Hét 
Csillag Üdülő- és Konferenciaközpontba. 
Ahogy megláttam az épületet azonnal 
elszállt minden kételyem a tábort illetően. 
Csendes környék, gyönyörűen gondozott 
füves terület, medencék (!!!!), szóval 
röviden összegezve a nyugalom és 
felhőtlen szórakozás szigetére érkeztünk.
Egy rövid eligazítást, szoba- és csapatbe-
osztást követően elfoglalhattuk a szállá-
sunkat. Én az osztálytársnőmmel, Molnár 
Tamival kerültem a hatos szobába. Este 
vacsorával és áhítattal zártuk a napot. A 
következő két napban, kedden és szerdán, 
az ébredést követően mindig az étkező 
felé vettük az irányt.
Reggeli után szigorúbbnál szigorúbb 
„ellenőrökkel” érkezett a szobaellenőrzés. 
A délelőtt közös énekléssel majd bibliai 
foglalkozásokkal folytatódott, ahol egy-
egy történetet dolgoztunk fel és beszél-
gettünk.
A legjobb az volt ezekben a beszélge-
tésekben, hogy mindenki véleménye 
számított, egyenrangú félként mondhattuk 
el mi gyerekek is a gondolatainkat. Az 
ebéd után, a nagy meleg miatt, csendes 
pihenőt tartottunk, de ami ezután jött, arra 
megérte várni!

Ugyanis a délutánt, a kézműves prog-
ramok mellett, nagyrészt a medencékben 
töltöttük. Leírhatatlan érzés! Ahogy az 
üdülő egész területe megtelt a gyerek-
sereg hangos nevetésétől és a víz csob-
banásától, az a levegő 
35-37°C-oshőmérsékletét is figyelembe 
véve, igencsak gyönyörű hang.
A nagy pancsolások után rendszerint csa-
patversenyek következtek, különböző, 
észt és erőt igénylő feladatokkal. Az én 
csapatom a 9+1 tiltott gyümölcs nevet 
kapta és a csapattagok engem jelöltek ki 
csapatkapitánynak. Örültem a feladatnak 
és igyekeztem a társaságot a legjobban 
vezetni. Ezt a két napot is finom vacso-
rával és egy-egy bensőséges áhítattal zár-
tuk. 
Személyes élményemként had mondjam 
el, hogyan lett belőlem a tábor „kántora”. 
A templomban, ahol az összejövetelek 
voltak felkeltette a figyelmem egy 
billentyűs hangszer. Zongorázni tudok – 
gondoltam – ezen sem lehet nehezebb 
játszani… Miért ne lehetne az énekeket 
kísérni? Aztán Zsuzsa nénitől megtudtam, 
hogy a hangszer egy harmónium, ami 
arról nevezetes, hogy a hangokat, hason-
lóan az orgonához, a levegő szólaltatja 
meg. Csakhogy a levegőt nekem kellett 
taposnom, két pedál segítségével. Ez ki-
csit megnehezítette a dolgomat, de a kez-
deti nehézségek után belejöttem a dolog-
ba. Később azonban a vizes haj + hűvös 
templom = megfázás egyenlet miatt a 
szerdai és csütörtöki áhítatokat az imate-
remben tartottuk, ott elektromos zongorán 
játszhattam, ezen már lényegesen köny-
nyebb volt az énekek kísérete. 
Most pedig jöjjön az abszolút kedvenc a 
CSÜTÖRTÖK ESTE. A vacsorát aznap 
magunk készítettük el, ugyanis szalonnát 
sütöttünk. Aztán KI MIT TUD? követ-
kezett, ahol ügyes versmondók, énekes 
pacsirták adták elő szebbnél-szebb 
produkcióikat.
Ne de, ami ezután jött…  Tamás bácsi 

nagy bejelentésre készült: mivel jól 
viselkedett a társaság, és nem volt velünk 

komolyabb gond, ezért a tábor történe-
tében először egy ÉJSZAKAI 
FÜRDŐZÉSSEL tették számunkra 
emlékezetesebbé ezt az estét. Kb. 2 perces 
sikongatás után mindenki elszaladt átven-
ni a fürdőruháját és a bejelentés utáni 
harmadik percben már a medencében vol-
tunk. Sajnos a hét végére kicsit lehűlt az 
idő, ezen az estén speciel szakadt az eső, 
de ez a fedett medencében minket nem 
zavart.  1-1,5 órás fürdőzés után mindenki 
kellően átfázott, így egyetértettünk 
tanárainkkal abban, hogy ideje nyugovóra 
térni. 
Pénteken fájó szívvel pakoltunk össze. 
Megtartottuk az eredményhirdetést, a 9+1 
második lett a csapatversenyen, Tamival 

megnyertük a szobatisztasági versenyt 
holtversenyben néhány másik szobával, 
jómagam pedig elnyertem a „HÉT 
KÁNTORA” díjat.
Mindezek után búcsút vettünk a Hét 
Csillagtól, a medencétől és Beregdaróctól. 
Hazafelé a buszon már nem voltam 
egyedül,„öri barit” láttam, amerre csak 
néztem. Utolsó előtti úti célunk Csaroda 
volt, ahonnan egy fagyizás és templomlá-
togatás után végleg Debrecen felé vettük 
az irányt. Hazaérkezvén az iskolaudvaron 
szétoszlott a csapat. 
Én mindig úgy gondoltam, hogy a 
táborokban, kirándulásokban egy rossz 

dolog van; hogy mindig egy csomaggal 
több van nálad, mikor hazajössz, mint 
amikor elindultál. A beregdaróci hittantá-
bor nem ilyen volt. Vagyis egy kicsit 
mégis. Mert az igaz, hogy itt is egy plusz 
csomaggal érkeztünk haza, de ezt a cso-
magot most nem a kezünkben, hanem a 
szívünkben hoztuk. Ennek a csomagnak 
nincs súlya, nem kell cipelni, és anya sem 
tudja kidobni a nagytakarításkor, mint 
más felesleges kacatot. Ez a csomag pedig 
az Isten igéje. Mi ezt kaptuk útravalónak, 
és biztosan tudom, hogy most is itt van 
mindannyiunk szívében, akik részt 
vettünk ezen a csodálatos héten.

Kovács Marietta 7. c
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Szeptember elején a lengyelországi cserediák programmal 
Krakkóba utaztunk. A vasárnap reggeli nyüzsgő gyülekezőt és 
búcsúzást hosszú utazás követte. A csapat nagy része „kockulás-
sal” töltötte a nevetéstől hangos utat. Este negyed kilenckor 
érkeztünk meg és a tanárok mindenkit beosztottak a vendéglátó 
lengyel családhoz, akikkel egész héten angolul beszéltünk. 
Az első napon az iskola 9-kor kezdődött (a többi nap pedig 8 és 9 
között) és amikor beértünk, az igazgató néni és egy pár elsős 
gyerek egy cuki dallal fogadott minket, majd egy lengyel néptán-
cot is megtanultunk. Ezután megtartottak nekünk 3 órát, majd 
jöhetett az ebéd. Az ebéd érdekes, jellegzetes lengyel leves volt: 
fél főtt tojás egy furán fűszerezett levesben. Ezek után indulhat-
tunk a Wawel kastélyba, amihez úgy 4 órát kutyagoltunk, de 
megérte, mert gyönyörű látvány fogadott minket!
Kedden megint 3 óránk volt a suliban, ezután földalatti múzeumot 
látogattunk meg, ami nagyon szép és érdekes volt. Egyesek a 
családjukkal délutánonként elmentek fagyizni vagy vásárolni.
Szerdán az órák után gyorsan mentünk ebédelni és az ebéd egy 
nagyon csalogató almás gyümölcsleves volt, amiről az első kanál 
után grimaszolva vettük tudomásul, hogy ismét egy helyi ételt 
kaptunk, ami krumpli leves volt céklával ”megbolondítva”. 
Ezután mindenki rettegve kóstolta meg a további leveseket. 
Délután pedig elindultunk a Wierzchowska-i sóbányába, ami 

Ezen a nyáron sok nagy sportversenyt rendeztek. Ezek közül 
az én számomra a legizgalmasabb az úszó világbajnokság 
volt. Tudom, rajtam kívül sok kistékás jár úszóedzésekre, 
akik szintén végigizgulták a versenyeket, de azoknak is érde-
kes lehet a beszámoló, akik lemaradtak a közvetítésekről. 
Tehát: idén nyáron rendezték a 16. FINA vizes vb-t az orosz-
országi Kazánban, biztosan sokan követtétek. Én elsősorban 
úszóink fantasztikus teljesítményéről írnék nektek. 
Hosszútávúszásban láthattuk szerepelni a Debrecenben edző 
Risztov Évát, aki 10 kilométeren szerzett olimpiai kvótát 
országunknak. Első érmünket a fiatal 
tehetség Olasz Anna gyűjtötte be, 25 
kilométeren lett második. Ezek után 
következtek a medencés versenyek. 
Elsőként Cseh Lászlót emelném ki, 
aki szakértők szerint „másodvirág-
zását” élte Kazánban, 3 verseny-
számban állt rajthoz és mindhármat 
éremmel zárta (200 pillangó: arany, 
100 pillangó: ezüst, 50 pillangó: 
bronz).
Gyurta Dániel 200 méteres mel-
lúszásban védhette volna meg címét, 
ez sajnos nem sikerült, de így is 
büszkék lehetünk rá, a harmadik he-
lyen ért célba. Verrasztó Dávid első 
világbajnoki ezüstjét szerezte 400 
vegyesen. Kapás Boglárka kiváló 
szereplése meglepetés, 1500 gyorson 

Czesc!1  Lengyelországi útinapló 

A nyár sporteseményei:  Vizes-világbajnokság

mindenki nagy meglepetésére… sós volt – Nyalogattuk is a 
falakat! Rengeteg sóból faragott szobrot is láttunk. 
Mindenkinek nagyon tetszett a bánya, de azért hiányzott a 
friss levegő. 
Csütörtökön délelőtt elmentünk a lengyel sivatagba, ahol a 
nagy homokbuckákon kívül semmi nem volt. Na persze, azért 
sivatag.  A forró dűnék után egy hideg barlangba érkeztünk, 
ahol denevérek kergettek és ijesztő szobrok fogadtak minket. 
Délután sokan programot csináltak a vendéglátó családokkal. 
Mi néhányan elmentünk lovas kocsizni, majd bementünk egy 
tükör labirintusba. Elég félelmetes volt, de végül kijutottunk. 
Volt, akit a család vásárolni kísért el, de olyan is volt, akit 
hajókázni vittek, ami szintén nagy élmény lehetett.
Pénteken reggel hazaindultunk. Megint egy 12 órás útra kel-
lett felkészülnünk, de tudtuk, hogy estére már otthon leszünk. 
Az utunk nagyon jól telt. Ezúton is köszönjük Csilla néninek, 
Anikó néninek és Gábor bácsinak. Jövőre mindenkinek ajánl-
juk, mert nagyon megéri. Életre szóló élmény! Áprilisban 
jönnek hozzánk a lengyel gyerekek, akiket ti is megismer-
hettek. 

1Sziasztok (lengyelül)
Cserta Dóra és Vincze Rebeka 6.c

lett harmadik, nagyon erős mezőnyben. Végül, de nem 
utolsó sorban következzen Hosszú Katinka, avagy az „Iron 
Lady”: 200 méteres hátúszásban bronz, 400 méteres vegyes 
úszásban aranyérmes lett. 200 vegyesen hatalmas előnnyel a 
mezőny előtt, világcsúcsot úszva (2:06,12) ért elsőként 
célba, így ő lett a magyar küldöttség legeredményesebb 
versenyzője. A magyar csapat 10 érmet gyűjtve nyolcadik 
helyen végzett az összesített éremtáblázaton, sose legyen 
rosszabb!

Fekésházy Eszter 7. c

Sári Gitta 3.a rajza
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Idén nyáron, augusztusban nyári táborban voltunk az 
Agórában a testvéremmel. Az Agóra egy hatalmas épület, 
a Botanikus kertben. Itt sokat lehet tanulni mindenféle 
kísérletről, a természetről, akár interaktívan és játékos 
formában is.
A táborban nagyon jók voltak a kézműves foglalkozások, 
csináltunk papírból pörgettyűt, festékkel képet és 
papírsárkányt. Az Agórában sokféle tantárgyat ismertet-
nek meg játékos formában a gyerekekkel, de vannak 
felnőtteknek szóló filmek, előadások is.
Láttunk olyan előadást, ami az elektromosságról szólt, 
ebben még villámlás is volt.
Az előadás után 9 gyerekkel együtt odamentünk egy fém 
gömbhöz és meg kellett fognunk egymás kezét és láncot 
alkottunk.
Az előadó tanár bácsi ekkor azt mondta, hogy amikor ő 
jelt ad, akkor 1-1 gyerek érintse meg a fémgömböt. 
Először a tanár érintette meg a gömböt és mi meg azt érez-
tük, hogy megcsíp minket az áram, mindenkit, hiszen 
fogtuk egymás kezét.

- Mézi neked mi volt a kedvenc programod?
- Szerintem az volt a legjobb, amikor lementünk az alag-
sorba az interaktív játékokkal játszani. A kedvencem a 
tükörlabirintus volt, meg a bársonyhárfa, a gyorsuló-las-
suló piruett és a vízesés illúzió, amit miután sokáig néz-
tem, olyan volt, mintha mozogna a felhő.

- Boróka, számodra mi volt a legemlékezetesebb?
- Az egyik napon kimentünk a Nagyerdőre, a Békás – 
tóhoz. Itt kaptunk egy kérdéssort, amin mindenféle felad-

2015 júliusának első istentiszteletén a debreceni Füredi úti 
Református Templom lelkésze, Sági Endre így indította az igehir-
detést. Hogy mit jelent ez, és mi köze is van iskolánkhoz?
 A 2.c osztály utolsó rajz órái rendhagyó módon teltek a 
2014-15-ös tanévben. Június 1-jén ellátogattunk a templomba, 
megismerkedtünk különleges szerkezetével és beosztásával, majd 
a templomtérben megnéztük Komiszár János csodálatos képeit. 
Valamennyin egy-egy debreceni épület jellemző vonalait ismer-
hettük fel különlegesen gazdag színfoltok közepette. Annyira meg-
tetszettek ezek az alkotások, hogy a következő rajz órákon mi is 
megpróbálkoztunk hasonlót létrehozni. A képeinken még az utolsó 
tanítási napon, június 15-én is dolgoztunk, s a bizonyítványosztás 
táblai hátterét ezek adták. Témájuk nem volt más, mint a meglá-
togatott templom.
 A műveket persze megmutattuk Tiszteletes Úrnak is, akinek 
annyira megtetszettek, hogy felajánlotta: Készítsünk belőlük kiál-
lítást! Egy valódi művész alkotásai után így az osztály 29 tanu-
lójának munkái is megtekinthetők lettek ugyanabban a templomté-
rben. Július 5-én az istentisztelet után egy rövid megnyitó ünnep-
séget követően sokan megtekintették ezt a kiállítást, és elismerően 
szóltak a gyerekek munkájáról. Bár már dúlt a nyári szünet, de 
voltak olyan kis alkotók, akik el tudtak jönni. Egyikük, Mohácsi 
Lili még furulyajátékával is megörvendeztette a jelenlévőket. 
 Egy hónapig volt látható ez a kiállítás. 
Hálát adunk az Úrnak a felkínált lehetőségekért!

Kursinszky Viola és a volt 2.c

ványok voltak, azokról a fából készült állatokról – 
emlősökről, madarakról, hüllőkről – amiket ti is meg-
nézhettek, ha arra jártok.

- Mi tetszett mindkettőtöknek?
- Sok érdekes dolog volt, például, amikor a szemről és a 
szembetegségekről tanultunk, vagy amikor összeraktuk 
az agyat, de ami egyértelműen a legjobb, az a kémia-
foglalkozás volt, amikor réz-szulfátból kék kristályt 
készítettünk.

Most, szeptember 18-án is voltunk az Agórában. 
Képzeljétek a Duna TV filmet forgatott az „Itthon vagy” 
című műsorába és ebben mi is szerepeltünk. Ezen a 
napon a legjobb rész az volt, amikor színes tésztából 
plakátot készítettünk és ez alatt az idő alatt a többi 
gyerek a Planetáriumban egy filmet nézett meg a 
Holdról. Az őszi szünetben megint lesz tábor. Szerintem 
akkor is megyünk.

 Pető Boróka 5. z, Pető Mézi Veronika 2. z

Élmények az Agórában

„Templom a templomban”

A cikk írói az Agorában.

Fekete Balázs 3.c rajza
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Egy tavaly lezajlott internetes szavazás eredményeként a 
búbos banka, népies nevén a fostos bugybóka lett az év 
madara. A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 1979 óta minden évben meghirdeti a szavazást 
az év madarára.
A búbos bankát nem először választották a szavazók az év 
madarának, 1989-ben és 1990-ben is rá szavaztak a leg-
többen. A tavalyi online voksoláson a búbos banka a feket-
erigót és a vörösbegyet előzte meg.
A szavazók körében a rendkívüli népszerűségét minden 
bizonnyal feltűnő kinézete okozza: a rigónál nagyobb 
madár tarka tollruhát és feje tetején feltűnő tollbóbitát 
visel, ami nyugalmi állapotban hátrasimul. Védett madár, 
eszmei értéke: 50.000 Ft.
A faj Európa legtöbb országában fészkel, Magyarországon 
a zárt erdők kivételével országosan elterjedt. Tavasszal az 
első példányok már márciusban megérkeznek 
Magyarországra, de a hazatérés egészen április végéig 
elhúzódik.
A búbos banka világállományát 5 millió egyedre becsülik. 
Hazai fészkelő állománya 10-17 ezer párra tehető. A 
búbos banka főként férgekkel, rovarokkal és rovarlárvák-
kal, kisebb részt apró gerincesekkel, gyíkokkal és kis 
rágcsálókkal táplálkozik.
Főként mezőgazdasági területeken él, ezért veszélyt jelent 
a faj számára a nagyüzemi agrárium tájátalakító hatása és 
a rovarölő szerek használata. A vonulás során a vadászat 
és a klímaváltozás okozta szélsőségek is csökkentik az 
állományt.
A búbos banka szinte bármilyen üregben, kő- és farakás-
ban, partfalban, tetőcserepek alatt a tetőszerkezetben, 
járműroncsban képes költeni, de akár a talajon vagy ennek 
közelében is. Fészket nem épít, öt-nyolc tojást rak le, a 
kotlási időszak túlnyomórészt május első felében kezdődik, 
de akár kétszer is költhet évente. Különösen az alacso-

Fuszekli, a vadászgörény

Az én kedves háziállatom egy vadászgörény. Tudom, 
elsőre furcsán hangzik, de hidd el, nagyon intelligens és 
sok mindenre megtanítható! Például: hívásra odajön, szo-
batiszta, és lehet pórázon sétáltatni. Egyik legfontosabb 

nyabban lévő, a szőrmés ragadozóknak jobban kitett 
fészkelő helyeken kap szerepet a nagyobb fiókák 
védekező viselkedése: híg, bűzös ürüléküket fröcskölik 
a betolakodó felé, innen ered sokatmondó népi neve, a 
„fostos bugybóka”. Emberkövető madárként a faj meg-
tanulta kihasználni a lakott területek számára kedvező 
élőhely kínálatát is.
Lakott területeken segíthetünk a faj védelmében a 
megfelelő fészkelő helyek biztosításával, egyebek mel-
lett mesterséges odúk egyedi vagy csoportos kihelyezé-
sével, úgynevezett odúfák létrehozásával, fészekfülkék 
kialakításával kő- és téglarakásokban, fészekházikók 
építésével vagy a tetőtér megnyitásával a kúpcserepek 
alatt. És, hogy mi lett az idei szavazás eredménye, 
vagyis melyik madárfaj lesz a 2016. év madara, arról a 
Lajtorja következő számában olvashattok.

Sarkadi Máté 7. c

tulajdonsága a kíváncsiság, a mi Fuszeklink is innen 
kapta a nevét.
Mikor hazahoztuk, még nagyon kicsi volt. Miközben a 
család azon tanakodott, hogyan nevezzük el az új 
jövevényt, a kisgörény egyszer csak eltűnt. Már minden-
hol kerestük, amikor Apa váratlanul felkiáltott: fuszekli 
(ami a zokni régies neve), és valóban a zokniba bújva 
kapaszkodott, onnan pislogott ki Fuszi, akire azonnal 
ráragadt a név.
Azóta már nagyra nőtt és az egész családnak sok vidám 
percet okozott. Az emlékezetes esetek egyike, mikor 
már az egész házat felfordítottuk, hogy rátaláljunk, és 
kiderült bemászott az ágyneműtartóba, és ott szun-
dikál…
Ha szeretnél egy ilyen állatot, keresd a nagyobb állat-
kereskedésekben. Bár kissé szokatlan választás, de 
igazán nem bonyolultabb a tartása, mint egy kutyáé, 
vagy egy macskáé! Én nagyon örülök, hogy ilyen 
játékos és kedves háziállatom van.

Molnár Tamara 7. c

A fostos bugybóka lett a 2015.ben az év madara

Az én különleges állatom

Vincze Lilla 5.c rajza
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Torró Laura 5.b rajza

Júliusban elutaztam a papámékhoz Tivadarra. Gyakran mentünk 
le a Tiszára horgászni. A papám felcsalizta a horgokat. Bedobtuk 
a botokat a hídlábhoz. Szikrázó napsütés volt, várakoztunk, de 
még nem volt kapás. Már kezdtek a strandról elmenni az embe-
rek, a fecskék is vonultak és még mindig nem volt semmi. A nap 
szép sugarai megcsillantak a folyón és egy hatalmas rétisas 
repült el a fejünk felett. De még mindig nem jött hal.
Épp a papám csalizta az egyik botot, amikor egy hatalmas rántást 
éreztem a másikon és kifogtam eddigi életem legnagyobb halát, 
egy szép szürkeharcsát. 
Ajánlom a Tiszát a többi lelkes horgásznak is.

Ráday Gábor Kristóf 4.c

A nyáron sok helyen jártunk. Horvátországban nyaraltunk, ahol 
rengeteget kirándultunk, a gyönyörű szép tengerben sokat 
fürödtünk és mindezt barátokkal tettük. A nyári szünetben úszó-
táborban is voltam pár osztálytársammal. Nagymamámnál is 
nyaraltam Nyíregyházán. Mamával ellátogattunk a Sóstói állat-
kertben. 
Találkoztam Laurával, a régi osztálytársammal. Anyáékkal ellá-
togattunk a Campus fesztiválra, ahol nagyon sok és jó koncertet 
hallottunk, nagyon jól éreztük magunkat. Augusztus elején 
elkezdődött a várva várt, közel három hetes virágkarneváli 
tábor. A tábor nagyon jó hangulatban telt el, sok barátot szerez-
tem. 
A virágkarnevált sajnos elmosta az eső, de ennek ellenére első 
helyezést értünk el. A stadioni fellépés remekül sikerült, hatal-
mas élmény volt Dr Albannal fellépni. A nyári szünet végén a 
szüleimmel ellátogattunk az ausztriai Family parkba. A vidám-
parkban nagyon sok játékon ültem. Nekem legjobban a hullám-
vasutak tetszettek. A parkban állatkert is van. Többször vissza-
gondolok ezekre a vidámságokkal teli napokra.

Vigh Petra 4.d

Az ötödik nap elmentünk Szovátára, ahol megnéztük a Medve 
tavat. A Medve-tó érdekessége, hogy bár 6 m mély, olyan nagy 
a sótartalma, hogy az emberek fennmaradnak a vízen. Délután 
megünnepeltük Anyukám és az egyik unokatestvérem születés-
napját. Nagyon finom volt a vacsora. másnap reggel indultunk 
haza. 
Nagy élmény volt a nyaralás, érdemes elmenni Erdélybe! 

Czégény Adél 4.d

A családommal és az unokatestvéreimmel a nyáron Erdélyben 
kirándultunk. Nagyon szép helyen szálltunk meg: Parajdon a 
sóbánya közelében. Minden napra terveztünk valami programot. 
Első nap elmentünk a parajdi sóbányába. Korán reggel kellett 
elindulnunk, hogy maradjon hely a buszon, mivel busz vitt le 
minket 120 m mélységbe és onnan még nekünk is kellett 
lépcsőznünk 100 m-t, hogy leérjünk a bányába. A sóbánya olyan 
volt, mint egy kis falu. Volt kalandpark, ugrálóvár, templom, 
múzeum, mozi, éttermek. Délután elmentünk a Só-szorosba, egy 
tanösvényt jártunk végig. Ott 9 állomás volt, de mi a hatodik 
állomásnál levágtuk az utat, mert besötétedett. 
A második nap elmentünk a Békás – szoroshoz és a Gyilkos – 
tóhoz. Az út 2 óra volt és nagyon szerpentines, de megérte a 
hosszú út, mert nagyon szép látvány tárult elénk. 

A harmadik napon, Székelyudvarhelyen strandoltunk. Délután 
megnéztük Farkaslakán Tamási Áron sírját és bár kalandosan 
jutottunk fel a hegyre, de sikerült megnézni a 22 m magas Jézus 
szobrot is. 

A negyedik napon a szálláson maradtunk. Akkor sokat rajzol-
tunk, játszottunk, tollasoztunk és főztünk ebédet is. Délután 
családommal elmentünk Korondra. 

Mióta az eszemet tudom minden nyáron elmegyünk Csernátonba, 
a Haszmann Pál Múzeumba. Ez egy hatalmas múzeumfalu, ahol 
5 család él. Egy igazi gyerekparadicsom! Rengeteg állat van, 
mint például tehenek, lovak, disznók, bárányok. 
Mit szoktunk ott csinálni?
Szaladgálunk és csirkéket kergetünk az udvaron, bújócskázunk 
és még többet játszunk! Gyakran segítünk a házkörüli munkák-
ban. Idén nyáron már elmehettünk egyedül az esti órákban házi 
tejért a kertek alatt a szomszéd utcába. 
Nagyon sok gyerek van a Haszmann családban. A legjobban 
Zalánnal és a testvérével, Gergővel szeretek játszani. A legvic-
cesebb élményem az volt, amikor Gergő sikongatva ugrándozott 
Zorka pocakján. 
A legizgalmasabb pedig az volt, amikor Zalánnal elemlámpával 
éjszakai süni vadászatra indultunk. Az idei nyaralás azért is volt 
különleges, mert norvég barátaink Hanna, Ida és a szüleik is 
velünk jöttek. Amikor ezeket a sorokat írtam a csernátoniak is 
meglátogattak bennünket Mezőkövesdről hazafelé. 
Remélem, hogy a téli szünetben is elmehetünk újra Csernátonba 
és kipróbálhatom végre a lovas szánt. 

Sipos Anna Csenge 4.z

Tisza-parti horgászat

A nyári vakáció

Nyaralás Erdélyben

Csernátoni nyaralás

Bunda Máté 5.b rajza
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Nyár közepén Anyával és a testvéremmel elhatároztuk, 
hogy néhány napra elmegyünk a Balatonhoz. Nagyon 
korán, reggel 6 órákkor indultunk a pályaudvarra, ahová 
Anya egyik barátnője kísért el bennünket. Hosszú és 
kimerítő vonatút után megérkeztünk Balatonfüredre. A 
nap magasan járt, amikor a nagy forróság elől Jókai Mór 
egyik nyaralójába menekültünk. A hűvös múzeumba meg-
nézhettük Jókai maga faragta botját, távcsövét és 
metszőollóját. A konyhájában elolvashattuk a kedvenc 
ételének, a Jókai – bableves receptjét. utunkat a balaton-
szentgyörgyi szálláshely felé folytattuk. Kedves háziak 
fogadtak minket, akiktől biciklit is kaptunk a közleke-
déshez. A második napon megnéztük a Tüskevár 
szereplőjének, Matula bácsinak a kunyhóját. Hosszú 
kerékpárút és fárasztó séta után jutottunk el a halászlak-
hoz, amelyben hálót és ágyat láttunk. Megtudtam, hogy 
Fekete István is lakott itt néhány napig. A túra során több 
állatot is láttam, például kárókatonát, majd fürdés közben 
hattyút és sirályt is. 

Már két éve, hogy elkezdtem a Kyokushin karatét. Minden 
héten kétszer járok edzésre. Nagyon szeretem e küzdősportot, 
mert önvédelemre tanít és lelkileg is megerősít. A tanév befe-
jezése után az idei nyáron már másodjára vettem részt 
edzőtáborban. A tábor Debrecen közelében, a TB-Ranchon 
zajlott. Reggel és délután is kétórás edzésünk volt, ahol sokat 
gyakoroltunk az övvizsgára. Szórakozásképpen a farmon 
lévő tóban fürödhettünk. A tábor zárónapján övvizsgát 
tettünk. A vizsga elméleti s gyakorlati részből és küzdelemből 

Bruce Lee 1904 november 27-én született a kaliforniai San 
Franciscoban. Mivel szüleinek egy fia már meghalt, ezért 
úgy tartották, hogy a kínai szellemek elől úgy kell elrejteniük 
a fiukat, hogy lány nevet adnak neki.

Balatoni nyaralásunk során a naplemente tetszett a leg-
jobban. Remélem jövőre is ide fogunk jönni. 

Áchim Gergely 4.z

Korán ébredtünk és elindultunk Szentkirályszabadjáról. Az első napon reggel még esett az eső, de délutánra már kisü-
tött a nap. Este Keszthelyen szálltunk meg. Ekkor már 102 kilométer volt mögöttünk. A második napon frissítőként 
megálltunk fürdőzni Zamárdiban. Este kilenc óra után érkeztünk meg az indulási helyünkre, Szentkirályszabadjára, 
ahol fáradtan dőltünk az ágyunkba. A két nap alatt összesen 238,21 kilométert tettünk meg.

Varga Boldizsár 4.d 

állt. Sikeresen levizsgáztam. Most már 9. kyu-s karatéka 
vagyok és narancssárga övet viselek. A tábor alatt sokszor 
eszembe jutott az első karate versenyem, az ENSI kupa, 
ami áprilisban volt. Szerencsére megnyertem és büszkén 
állhattam a dobogó tetejére, nyakamban az aranyéremmel. 
További célom még több jó eredmény elérése, ezért most 
lelkesen készülök a Mikulás-kupára, januárban pedig 
szeretném megszerezni a kék övet.

Széki Péter 4.d 

Három hónapos, amikor a szüleivel Hong Kongba 
költöznek. Mivel édesapja színész volt, már ekkor, három 
hónapos korában szerepelt egy filmben. Tizenhét éves 
koráig több, mint húsz kantoni nyelvű filmben szerepelt. 
Gyerekszínészként a „Kis sárkány” nevet használta. 
Iskoláit is Hong Kongban végezte. Átlagos jegyei voltak. A 
tanulást nem szerette, utcai bandákhoz csapódott. Mivel ez 
nem tetszett apjának, elvitte egy tajcsi edzésre, de az örök-
mozgó Bruce-nak nem tetszettek a lassú mozdulatok. 
Végül egy kung-fu mester tanítványa lett. Később ismét 
Amerikába költöztek. Itt a Wing Chun alapjait használva 
megalkotta a Jeet kune do nevű harcformát. Több tucat 
filmben játszott. Forradalmasította a küzdősportok világát.
1973 július 20-án egy film forgatásának megbeszélésén 
megfájdult a feje. Az ezek miatt bevett fájdalomcsillapítók 
egyik összetevőjére allergiás volt. Miután lefeküdt nem 
tudták felébreszteni többé.
Halála után ő lett a kevert harcművészetek atyja. Jelent 
meg bélyeg az arcképével, és két városban is szobrot állí-
tottak tiszteletére.

Viszlai Patrik 6.d

Nyári emlékek

Két nap alatt a Balaton körül

Karatés élményeim

A leghíresebb harcmüvész

Felszeghy Luca 5c rajza

Szilágyi Dorka 3.b rajza
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Remény
Ha a földön kihal az élet, 
Akkor is vannak új remények. 
Még ma jöjj, még ma higgy, 
erősít Téged a hit!

A viharfelhők elvonulnak, 
a nap újra felragyoghat.
Szívünkből a hit feltör, 
mint a gejzír a mélyből.

Jankó Csaba 4.c

Nyáron az embernek sok ideje akad, így volt alkalmam több 
filmet is megnézni. Ezek közül a kedvencem a Tökéletes 
hang című régebbi film folytatása lett. Ebben a filmben a 
Barden Bellák visszatérnek, hogy énekükkel ismét 
lenyűgözzék a hallgatóságot. 
A Tökéletes hang 2 kis túlzással tökéletes folytatás és 
meglepő módon az év eddigi legviccesebb filmje. Folytatást 
készíteni sosem könnyű, főleg, ha egy vígjátékról beszé-
lünk. Egy akciófilm esetében ugye többnyire elég a nagyobb 
és látványosabb megoldásokkal teletömni a vásznakat, ám a 
vicces műfajban azért valóban mutatni is kell valamit. A 
Tökéletes hang sikeréért senki nem adott volna egy fillért 
sem, ám ennek ellenére nagyon jól teljesített, és milliós 
rajongótábort szerzett magának.
Bellák megnyerték az országos a cappella bajnokságot és az 
azóta eltelt 3 évben folyamatosan lépnek fel Amerika 
legelőkelőbb helyein. Ám egy elnöki koncerten botrány tör 
ki és eltiltják őket az a cappella rendezvényektől. A hibát 
csak úgy köszörülhetik ki, ha a Koppenhágában megren-
dezésére kerülő világbajnokságot megnyerik azonban a 
csapaton belül megindul a széthúzás és kérdés, hogy egyál-
talán eljutnak odáig.
A kérdése természetesen csak költői, hiszen a happy end 
borítékolható és nem is a sztori az, ami kiemeli a Tökéletes 
hang 2-t a mezőnyből. A zene és a poénok azok, amik miatt 
feltehetően mindenki jól szórakozik majd. A zenék kiválasz-
tása ismét remekül sikerült és az utolsó fellépés természete-
sen ezúttal is különleges lett. Ráadásul most a Bellák legna-
gyobb ellenfele, a német Das Sound Maschine teljesen új 

Van úgy, hogy
Van úgy, hogy
 Leteszem
 Felveszem
 Elteszem

Van úgy, hogy
 Itt hagyom
Ott hagyom
Elhagyom

Van úgy, hogy
 Lélegzem
Létezem
És én ezt élvezem!

Kolozsvári Vanda 4.b

szintre emelte az előadásokat és különleges módon adják 
elő a dalokat. 
Ami azonban különlegessége a filmnek az az a tény, hogy 
egyetlen pillanatig nem veszi magát komolyan. A 
szereplőkre ezúttal sem lehet panasz, mindenki pazarul 
hozza a rá kiosztott figurát. 
Összességében a Tökéletes hang 2 egy nagyon kellemes 
meglepetés, melyben a készítők igazán merészet húzva 
tartanak görbe tükröt a nézők elé, és ezzel elkészítették az 
idei év eddigi legmókásabb filmjét. Kíváncsian várom, 
merre mennek tovább a harmadik részben). 

Molnár Tamara 7. c

Nagyapa
Nagyapa 
Tud nevettetni?
Hát persze!
Tud finomat főzni?
Hát persze!
Tud repülni?
Azt még nem,
De megtanítom.

Kolozsvári Vanda 4.b

Eső után
Eső után, 
Ha kisüt a nap
Kivirul az ég
S csicseregnek a madarak

Én is útra kelek 
Megszemlélni a tájat, 
Az eső után fennmaradt 
Szép, napsütéses tájat.

Magammal viszem az 
esernyőt,
Egyik jó barátomat.
Jó barátom, útitársam,
Ki eső után velem marad.

Járok-kelek, jövök-megyek, 
Mígnem újra elered
És futok loholva haza,
Hogy jól átmelegedjek.

Diákjaink tollából

Filmajánló: Tökéletes hang 2.

Szegedi Lilána 5.b. rajza

Torró Laura 5.b. rajza
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LAPOZGATÓ

Madártej kocka

Szeptember 30. –  a népmese napja.
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult 
mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a 
mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatla-
kozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint Benedek 
Elek születésnapja (1859-ben született) legyen a magyar 
népmese napja.
Ebből az alkalomból most egy Benedek Elek csalimesét 
olvashattok.

A TÜLÖKVÁR

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon innét, az Óperenciás-
tengeren túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, túlonnan túl, még 
azon is túl, volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi 
vára volt, hogy szerét-számát sem tudta már. Egyszer, amint ott 
üldögélt a palotája tornácán, elkezdte számolgatni, sorolgatni, 
hogy mi mindenféle vára van neki. Hogy van már neki arany 
vára, ezüstvára, gyémántvára; van neki favára, de még üveg-
vára is; van neki mindenféle vára, csak tülökvára nincs. 
No''iszen, ha nincs, majd lesz. Mindjárt kihirdettette az ország-
ban, hogy ki ami tülköt talál, mind hordja az ő udvarába. Hej, 
gyerekek, ha láttátok volna, mi történt erre! Megmozdultak a 
népek mindenfelé, szedték-vették a tülköt, ahol találták, s vitték 
a király udvarába, ki ölben, ki talyigán, ki hatlovas szekéren. 
Vitték, ha jól láttam, még bársonyhintón is. Hát egyszer csak 
annyi a tülök, hogy nem fér a király udvarában.
Eh, gondolja a király, minek nekem tülökvár? Azzal úgy, ahogy 
odahordatta azt a rengeteg sok tülköt, mind elhordatta, s bele-
hányatta a Tiszába. Ha majd az a sok tülök mind elázik, csak 
gyertek, jelentsétek nekem, s tovább mondom a mesémet.

Bajiné Takács Margit

Hozzávalók
A tésztához:
8 evőkanál cukor
1 csomag sütőpor
8 evőkanál liszt
8 tojásfehérje

A krémhez:
2 evőkanál porcukor
25 dkg margarin
6 dl tej 
5 evőkanál liszt
3 evőkanál kristálycukor
8 tojássárgája

Elkészítés:
1. A tojásfehérjét kemény habbá verjük a cukorral, hozzá-
adjuk a sütőporos lisztet, és 25x40 cm-es tepsiben kisüt-
jük.
2. A tojássárgájákat a kristálycukorral és az öt evőkanál 
liszttel csomómentesre keverjük, és a felforralt tejjel sűrű 
krémmé főzzük.
3. A porcukrot a margarinnal és a vaníliás cukorral habos-
ra keverjük, és ha kihűlt a tojásos krém , összedolgozzuk 
vele.
4. A kihűlt tésztát megkenjük a krémmel, és bármilyen 
gyümölccsel vagy tejszínhabbal díszítjük.
Elkészítési idő: 60 perc, mennyiség: 15 kocka



Mikor húzták fel az órákat?

Az óragyűjtő összes órája megállt. Utoljára valamennyit 
egyszerre húzta fel. Az egyik 32 óra után állt meg, a másik 
24 óra után, a harmadik 22 óra után és a negyedik csak 18 
órán át ketyegett. 
Hány óra volt, amikor utoljára felhúzta ezeket?

13

Rejtvényes 

A szőlőszemekben egy közmondást találsz. Rakd 
össze a szótagokat.
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Színezz a jeleknek megfelelően! 

•: zöld,  ∆. barna, o: piros, / : narancssárga,        : kék, X: citromsárga

Találd ki, hogy mi található a három képen! Szerinted melyik lehet a kakukktojás? 

Keresztrejtvény

Kicsinyeknek
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Ablakdíszek tobozokból  
Készítsünk őszi kompozíciót az általunk gyűjtött ezer 
színű és formájú termésből

A tobozra remekül illenek a szárazvirágok, magok, ter-
mések. Fontos szabály: legyetek mindig nagyon óvato-
sak a ragasztópisztollyal, mert forró.
Ha elkészült a nagy mű rafiaszálon felakaszthatjuk az 
ablakunkba, ajtónkra, de falidíszként is szépen mutat.

Anyagszükséglet: 
- különböző formájú tobozok
- szárazvirágok, magok, termések, gubacs
- rafia, masni
- szárított narancshéj
- ragasztópisztoly

1. A tobozra ragasztjuk a fél narancshéjat. 

2. A gubacsot is rögzítjük. 3. A szárazvirágot is felakasztjuk.

4. Díszítsük egy kis masnival. 5. Rafiából készítsünk akasztót.
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