
A Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola lapja

XVIII. évfolyam 1. szám   2016. október

„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját 
tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” 

 /Zsoltárok könyve 90,17/

Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit a 2016/2017. 
tanév kezdetén.
Örömmel tudatom, hogy fenntartónk, a Tiszántúli Református 
Egyházkerület sikerrel vett részt az egyházi fenntartású 
intézmények számára meghirdetett, energetikai korszerűsítést 
támogató pályázaton. Ennek köszönhetően 2017-ben látvá-
nyosan megváltozik iskolánk belső homlokzata. A 
hőszigetelés megvalósítása és az ablakok cseréje mellett a 
fűtés és a világítás rendszere is megújul, a tetőre pedig 
napelemek kerülnek.
Természetesen az idei nyár sem múlhatott el fejlesztések 
nélkül. A vakáció ideje alatt az asztalosok, a burkolók, a 
festők, a kőművesek és a villanyszerelők elvégezték az épü-
letben a fontos munkálatokat. Több tantermet felújítottunk, 
van ahová új bútorok is kerültek. Az alagsorban két kis 
szobát alakítottunk ki a Református Pedagógiai Szakszolgálat 
logopédusai és fejlesztő pedagógusai számára. 
Korszerűsítettük a stúdiót, ahol sok érdekes munka mellett 
az iskolarádió adásai is fognak készülni. A földszinttől a 
harmadik emeletig megújítottuk a folyosók és a lépcsőházak 
falainak burkolatát. A Fórum felőli udvaron megoldottuk az 
esővíz elvezetését. Az acélkeretes ajtók eltávolításával 
tágasabbá tettük a földszinti és az első emeleti folyosókat. 
Az oktatás színvonalának emelése érdekében interaktív táb-
lákat, laptopokat, projektorokat és számítógépeket vásárol-
tunk.
Becsüljük meg ezeket a változásokat, és az előttünk álló 
tanévben is törekedjünk az iskola állagának és tisztaságának 

megóvására, a berendezések és eszközök gondos 
megőrzésére.
A gyakorlóiskola továbbra is Debrecen legnagyobb általá-
nos iskolája, mivel az elmúlt tanévet 1084 tanulóval zártuk, 
jelenleg pedig 38 osztályban 1149 diákunk van. Nevelő-
oktató munkánknak nagyon jó a híre, legyünk rá büszkék 
mindannyian!
Református iskolaként tovább kívánjuk erősíteni kapcsola-
tainkat a református gyülekezetekkel, ezért a hetedik 
évfolyamra járó, megkeresztelt református tanulóktól elvár-
juk a konfirmációi felkészítésen való részvételt, az első és 
második évfolyamos gyermekektől pedig gyülekezetük 
rendszeres látogatását.
Legfrissebb lapszámunk megjelenésekor már mögöttünk 
van több nagyszabású esemény, melyekről honlapunkon is 
olvashatók és láthatók tudósítások. Szinte nem múlt el hét 
intézményünkben megemlékezések, szakmai 
továbbképzések, diák-önkormányzati rendezvények nélkül.
Jelenleg az iskolánk növendékeinek és a kézdivásárhelyi 
Bod Péter Tanítóképző diákjainak közreműködésével 
megvalósuló Kulturális Gálára, az október 23-i megem-
lékezésre, valamint a reformációi istentiszteletre készü-
lünk. 
Az első negyedévet a Református Iskolák XX. Országos 
Tanulmányi Versenyével zárjuk 2016. október 28-án.
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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Őrizzétek a betűket!

Egy szürke folt a vásznon
A fiatal festő vizsgálódó szemmel nézi a festményt, ame-
lyen hetek óta dolgozik. Még egyszer előveszi a palettáját: 
ide egy kis kék, oda még egy vonás. Képének nagyszerű 
témája van: a tékozló fiú hazatérése. Már csaknem készen 
van. De még van egy kis híja: egy kis szürke folt, ahol még 
csak a nyers vászon látszik. Majdnem kész, igen, de 
hiányzik a legfontosabb, a főszereplő, maga a tékozló fiú! 
Minden más készen van, és nagyon jól sikerült. Kész az 
atyai ház, az örvendező szolgák, a ringó gabonatáblák és az 
útszéli virágok is. Ott van az atya tiszteletet parancsoló, 
mégis jóságot sugárzó alakja.
 Az apa szeme a távolba néz, arcán várakozás, moz-
dulata örömteli szaladást sejtet. De mit néz tulajdonkép-
pen? A szürke foltot… Festőnk már régóta keresi a 
megfelelő modellt a tékozló fiú alakjához, de eddig sehol 
sem akadt rá. Megvan a határozott elképzelése, de a sze-
mély még hiányzik hozzá. És ahogy egyszer London nyo-
mornegyedében barangolt, hirtelen megpillantotta. Kuszán 
lelógó haj, borostás áll, ruhája inkább rongynak nevezhető. 
Egykor finom arcvonásain az élet szenvedései hagytak 
nyomot. Félig ifjú még, mégis aggastyán. Szemében csak 
akkor csillan meg némi fény, amikor festőnk egy ezüst-
pénzt tart elé és alkut ajánl neki. Előlegként 10 fontot is ad, 
de kéri, hogy másnap legyen pontosan a megadott címen.

A nap gyorsan telik. Csöngetnek a festő ajtaján, aki 
örömmel megy, hogy modelljét beengedje. De jaj, ki 
ez? Egy vadidegent talál az ajtóban: megfürödve, 
vadonatúj ruhában, megborotválva áll előtte az előző 
napi tökéletes modell… A kép újra befejezetlen marad… 
Az atya továbbra is várja tékozló fiát…

Kedves Gyerekek!

Bizony mostanában is sokan cselekszünk ugyanolyan 
helytelenül, mint a történetbeli majdnem-modell. Azt 
gondoljuk, hogy úgy, ahogy vagyunk (rossz cselekede-
teinkkel, hazugságainkkal, szívtelenségeinkkel, stb.), 
egyszerűen nem mehetünk a mennyei Atyához. Ez 
azonban nem így van! Gondolj csak a tékozló fiú törté-
netére! Rongyosan ment haza és otthon, az apjától 
kapott tiszta ruhát! És ez így van ma is! Isten vár úgy, 
ahogy vagy és már elkészítette számodra az ünnepi 
ruhát! „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 
megmentse az elveszettet!”
Kívánom, hogy ebben az évben is feltöltődjetek a törté-
netek által!

Szeretettel:
      

Kurgyisné Zsuzsa néni

városunk reformátorának figyelmeztető szavai, hadd 
hívják fel figyelmünket Isten írott és nyomtatott Igéjére, 
annak olvasására és megtartására.

Szilágyi Tamás

Betű és hang. Az egyiket leírjuk, a másikat kimondjuk. 
Fontos szerepük van az életünkben, hiszen gondolataink, 
érzéseink és ismereteink is bennük öltenek testet. 
Ma egy szöveg kinyomtatása egyszerű feladat, régen nehe-
zebb vállalkozás volt. A reformáció korában már hazánk-
ban is üzemeltek nyomdák. Debrecen egykori püspöke, 
Méliusz Péter, hamar felismerte a nyomdában rejlő óriási 
lehetőséget. A reformáció tanainak elterjedésében és meg-
szilárdításában nélkülözhetetlennek tartotta a nyomtatott 
szöveg használatát. Tudta, hogy az ólomba öntött betűkre 
nagy szükség van. Ezért fogadta tárt karokkal az üldözések 
elől Debrecenbe menekülő Huszár Gált, aki nyelveket 
beszélő  tudós  ember,  iskolaalapító, irodalmár, pap és 
nyomdász volt egy személyben, viszont önmagát nyom-
tatott könyveiben szerényen csak a „méltatlan” kifejezéssel 
illette. 1560 decemberében érkezett Debrecenbe, s nyom-
dájával együtt a püspök Hatvan utcai házában talált otthon-
ra. Könyvnyomtató műhelye hamar, 1561 tavaszán kezdte 
meg működését, ötfajta betűtípust, harminckilenc darabos 
hangjegykészletet, hat illusztrációs táblát, öt sor iniciálét és 
ötféle díszítősort használt. Városunk első nyomtatott kiad-
ványa is ebből a nyomdából került ki, ami Méliusz Juhász 
Péter Szent Pál apostol leveléről írott munkája volt. 
Debreceni tartózkodásának közel másfél éve alatt a püspök 
nyolc művét rendezte sajtó alá. 
Huszár Gál egykori nyomdájának mai örököse az Alföldi 
Nyomda, ami hazánk legrégebbi és legjelentősebb nyom-
dája, s ebben az évben ünnepli alapításának 455. évfor-
dulóját. 
Őrizzétek a betűket! A reformáció ünnepére készülve, 

RÓLAD VAN SZÓ!
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Csige Gabriellának hívnak, az 
1. b osztályosok napközis tanító 
nénije vagyok. Néhány éve ta-
nult a Kistékában a két nagyobb 
gyermekem, ahonnan szép em-
lékekkel és szilárd alapokkal in-
dultak tovább a középiskolába. 
Szülőként vonzó volt számomra 
az iskola szellemisége, az itt folyó 
magas szintű szakmai munka, s 
nagyon örülök, hogy most alkal-
mam nyílik ebbe bekapcsolódni. 
A legkisebb fiam két év múlva 
itt szeretné kezdeni az első osz-
tályt. A családomnak fontos a 
mozgás, a zene. Szabadidőmben 
szívesen futok, kertészkedek, 
kézműveskedek

Pócsik Anett vagyok, magyar 
irodalmat és nyelvtant tanítok az 
5. b, 5. c és a 6. z osztályokban, 
emellett a két utóbbi osztállyal 
délutánonként tanulószobán 
is együtt dolgozom. Záhonyi 
származású vagyok, tizennégy 
évesen a Sárospataki Reformá-
tus Kollégium Gimnáziumának 
diákja lettem, majd a Debreceni 
Egyetem magyar szakán folytat-
tam tanulmányaimat, ahol 2005-
ben végeztem, azóta pedagógus-
ként dolgozom. A Kistékában 
idén szeptembertől kezdtem el 
tanítani, bízva abban, hogy mun-
kámat Isten áldása fogja kísérni. 
Nagyon szeretem a drámape-
dagógiai gyakorlatokat, szabad-
időmben szeretek olvasni, utaz-
ni, családommal és barátaimmal 
beszélgetni.  

Kovács Gyöngy Anna vagyok a 
3.b, 3,c., 5.b és 5.z osztályokban 
tanítok testnevelést. A testne-
velés mellett hétfő reggelente 
áhítatot tartok az 1.c, 1.d, osztá-
lyokban. Ez előtt a munkahelyem 
előtt Budapesten dolgoztam egy 
általános iskolában egy évig. A 
családom miatt költöztem vissza 
Debrecenbe.  A Nagyerdei Refor-
mátus Gyülekezetbe tartozom, 
ott ifjúsági kört tartok 18-19 éve-
seknek. Szeretek főzni, sütni és a 
barátaimmal időt tölteni.

Kiss Editnek hívnak. 2003-tól 
dolgozom az iskolában, ám az 
utóbbi három évet otthon töl-
töttem kislányommal, Annával. 
Jelenleg az 1.c osztály tanító 
nénije vagyok. Szabadidőmben 
leginkább a családommal szere-
tek élményeket gyűjteni, legyen 
az közös kirándulás, biciklizés 
vagy éppen családi társasozás. 
A legfontosabb számomra, hogy 
szűkebb s tágabb családommal, 
barátaimmal, egyszóval minden 
szerettemmel a lehető legtöbb 
időt tölthessem el szeretetben és 
vidámságban. Kívánok minden-
kinek csodaszép tanévet!

Grubisics Zsuzsanna vagyok, a 
3. a osztályfőnöke és az 5.b-sek 
hitoktatója. Bár 2000 óta vagyok 
a tantestület tagja, szeptember-
ben tértem vissza 3 gyermekem 
(Botond, Hunor és Zalán) szüle-
tése után. A szabadidőmet a csa-
ládommal töltöm és még mindig 
tanulok.

Mózsi Évának hívnak. 2000-ben 
diplomáztam a Kölcsey Ferenc 
Református Tanítóképző Főis-
kola általános tanítói szakán, 
ember és társadalom műveltség 
területen. Pályakezdőként a ke-
reskedelemben helyezkedtem  
el, ahol hosszú éveket töltöttem. 
Ez év augusztusától dolgozom 
az iskolában pedagógiai asszisz-
tensként. Egy fiam van: Attila, 
aki most 4.osztályos és ide jár a 
Kistk-ra. Szabadidőmben szere-
tek sütni,filmeket nézni és zenét 
hallgatni.

Némethné Elek Ilona vagyok. 
1993-tól a Református Kol-
légium diákja, majd 2000-től 
nevelőtanára lettem, 2011-től 
pedig óraadóként matematikát 
is tanítottam a gimiseknek. Az 
idei tanévet ebben az iskolában 
kezdhettem el. Az 5. a, c, z és a 6. 
a osztályokban tanítok matema-
tikát és tanulószobán is vagyok. 
Két lányom van: Réka 10 éves, 
Panni 7 éves és a lakóhelyünkön 
járnak iskolában. Szabadidőmet 
a családommal töltöm, sokat 
biciklizünk, kirándulunk és ját-
szunk együtt.

Stieberné Farkas Viktória va-
gyok. A gyerekeknek Viki néni. 
2006-ban, a főiskola befejezésé-
vel, versenytanítás győzteseként 
kerültem ebbe, az általam sze-
retett iskolába. Napközis neve-
lőként sok kedves kolléga mel-
lett gyarapíthattam gyakorlati 
tudásomat, s ha lehet mondani, 
még inkább beleszerettem a hi-
vatásomba. Az elmúlt tíz év alatt 
sok meghatározó dolog történt 
velem. A leginkább csodával 
egyenértékű a kisfiam, Szilárd 
születése volt. Pár év különbség-
gel, de egy napon születtünk. Iz-
galmas, eseménydús két évet töl-
töttem otthon gyermekemmel.
Nagyon izgatottan vártuk a csa-
ládommal ezt az új tanévet, hi-
szen Szilárdkánk bölcsődében 
kezdi ezt az évet, én pedig az 1.d 
osztály osztálytanítójaként. Még 
csak pár hét telt el, de mond-
hatom, hogy sok vidám, szívet 
melengető percet töltöttünk már 
együtt az osztályommal. Nagy 
örömömre szolgál, hogy ezeknek 
a kedves, segítőkész okos, szerető 
gyerekeknek lehetek a tanítója.
Szeretettel kívánok minden ked-
ves kollégámnak, diákomnak 
áldott, sikerekben, élményekben 
gazdag új tanévet!

Új tanáraink
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Az új elsősök
1.a Osztályfőnök: Szabó Mariann

Araczki-Szabó Olivér, Aranyos Ábel. Csontos-Nagy Zé-
tény, Csorba Simon, Dobó Levente, Engszler Fanni Lil-
la,  Fazakas Borbála, Gorzás Levente András, Gyarmathy 
Ádám Hunor, Huszti Adrián István, Illés Enikő, Juhász 
Zsombor, Kacsándi Kata Flóra, Kaposi Áron, Kelemen 
Mátyás, Kiss Boglárka, Kovács Richárd, Kovács Sza-
bolcs, Krajczár Ádám Máté, Mező Zsombor, Miklós 
Dávid, Mogyorósi-Hegedűs Marcell Benedek, Pacsura 
Jázmin, Palásti-Verdó Borka, Pók Lotti Kíra, Pótor Áron 
Márk, Rizán Lénárd, Sólyom Dániel, Tóth-Kurucz Tamás, 
Török Gréta Lilla, Vass Lőrinc

1.b Osztályfőnök: Erdődiné Sándor Katalin

Balla Jázmin, Béres Eszter, Berkes Eszter, Bige Zaránd 
Zoltán, Borbély Dávid Balázs, Czérna Orsolya Anna, Cseh 
Levente, Fedora Emma, Fekete Fanni, György Flóra, Ha-
lász Fanni, Iván Anna Lídia, Jenei-Szép Cecília, Juhász 
Réka, Katona Zsófia, Kenéz Márton, Kiss Hanna Rebeka, 
Kótai Panni, Köles Luca, Ladányi Petra, Ludányi János, 
Magyar Dániel, Nádházi Hunor, Nagy Kamilla Zoé, Né-
meth Máté, Szabó Péter, Szabolcsi Kristóf, Szatmári Hédi, 
Sztojka Anna Sára, Taricska Barbara Lili, Török Dorka

1.c Osztályfőnök: Kiss Edit 

Barta Abigél, Berényi Simon László, Béri Bernát, Csabai 
Tamás, Csontos Márton, Dávid Dominik, Farkas Örs, Feke-
te Ábel István, Gulyás László, Hegyesi Rozália, Holló Bar-
nabás, Horváth Flóra Gréta, Kiss Brendon Alex, Kiss Lilla, 
Kollár Dalma, Kovács Emma, Kuti Tamás, Matil Boglár-
ka, Mucza Kira, Pacsura Dorka Lilla, Pataki Máté, Pénzes 
Dóra Csilla, Pindicska Máté, Pók Milán, Püski Borbála, 
Sós Lelle, Szabó Kata, Vágó Csongor, Varga Dániel Gábor, 
Varga Lilla Viola, Vincze-Gál Milán

1.d Osztályfőnök: Stieberné Farkas Viktória 

Antal Csaba István, Atyai Réka, Balogh Boglárka, Bányai 
Zsigmond, Borbély Viktor László, Csobán Lilla, Czégény 
Helga Csilla, Dászkál Ákos Zalán, Engbersen Anton, Futika 
Attila, Garanyi Vivien Kinga, Géczi Rebeka, Jakab Enikő, 
Karácsony Tímea Jázmin, Kelemen Mátyás, Kiss Kamil-
la Flóra, Kovács Olivér, Menyhárt Zoltán, Molnár Anna, 
Mundrák Zsombor, Nagy-Karcagi Balázs, Nagy Nóra Edit, 
Silye-Gráf Hanna, Szabó Renáta Szilva, Szilágyi Lili Nap-
sugár, Szűcs Natália, Teszenyi Zsófia, Tóth Ábel, Tóth Va-
nessza, Zahorányszky-Kőhalmi Petra

1.z Osztályfőnök: Feszner Mónika 

Bokor Hanna Kamilla, Dremák Imola, Ecsedi Hanga, 
Gönczy Máté Lukács, Hencz Máté Alen, Károlyi Hajnalka, 
Kiss Domonkos Mátyás, Kovács Kitti, Lehner Csongor Pé-
ter, Lehner Janka Karina, Lénárt Sára, Moka Lili, Orenstein 
Hunor Lajos, Orosi Orsolya, Simon Vince, Szabó Dorka, 
Szabó Péter, Szabó Rebeka, Szabó Zsombor Milán, Szán-
tai Sándor, Szántai Szonja, Szatmári Nóra, Szücs Ábel, 
Tokodi-Hatházy Előd
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Az egyesületi bajnokságon résztvevő csapat

Az év játékosai

2016. április 23.
XXVI. Herman Ottó országos biológia ver-
seny 
1. helyezés Sarkadi Máté 7.c
7. helyezés Galambos Árpád 7.b

2016. április 22.
Kaán Károly Országos Természet- és Kör-
nyezetismereti Verseny megyei döntője Haj-
dúszoboszló
1. helyezés Pető Boróka
2. helyezés Tar Dorina

2016. május 25.
Reading in English megyei három fordulós 
olvasási verseny
5. helyezés
Szakács Ádám 6.b

2016. május 28.
Tudásbajnokság levelezős országos döntő
5. helyezés Szilágyi Bálint 1.b
7. helyezés Fedor Lili Zsuzsanna 3.b

2016.05.29
"Debrecen szíve: a Nagytemplom" rajzpályá-
zat
1. helyezésKiss Borbála 4.b

1. helyezés Soós Vilmos 7.z
2. helyezés Kun Ágota 2.a
3. helyezés Ács Dóra 2.b
Különdíjas Donka Ákos 3.a

2016.május 26-28.
Kosárlabda – Az egyesületi bajnokság Kosár-
labda Szövetség által szervezett országos dön-
tője, Sopron
Csapattagok: Kincses Milán, Csécsei Gergő, 
Zsoldos Milán, Nagy Károly Péter, Fekete 
Bulcsú, Vitányi Dominik, Tamus Ármin, 
Vágó Botond, Tőkés Bálint, Jankó Csaba, 
Illés Gergő, Fekete Balázs, Rajna Zalán, Bö-
könyi Martin

2016.május 30.
Országos atlétikai diákolimpia
IV. korcsoport
100 méteres síkfutás 3. hely Rácz Vivien 8.c

A júniusi tanévzáró kosárgálán  kiosztásra ke-
rült díjak alapján a 2015/2016-os tanévben az 
év kosárlabda játékosai:
Alsó tagozatban:
az év védő játékosa: Rajna Zalán
a legjobb passzoló: Nagy Károly Péter, Jankó 
Csaba
a legjobb támadó: Kincses Milán
a legtöbbet fejlődött játékos: Illés Gergő
a legjobb újonc játékos: Fekete Balázs
a legjobb első osztályos játékos: Papp Máté

Felső tagozatban:
az év védő játékosa: Nagy Nándor

a legjobb passzoló: Szirbucz Milán
a legjobb támadó: Kiss Marcell
a legtöbbet fejlődött játékos: Selyem Bence
az idény legjobb játékosa: Lovas Botond

2016. június 10-12.
Országos kosárlabda diákolimpiai döntő 
Miskolc
IV. korcsoport
8.hely
A csapat tagjai: Jankó Dóra, Szabó Zita, Kecs-
keméti Csenge, Kiss Gréta, Csorba Zsuzsan-
na, Taricska Bianka, Vastag Gabriella, Ka-
rácsony Lilla, Dusa Ramóna, Szakál Dorisz, 
Király Viktória

2016. június 17-19.
Országos kosárlabda diákolimpiai döntő 
Miskolc
III. korcsoport
5.hely
A csapat tagjai: Király Viktória, Kecskeméti 
Csenge, Kálmán Dorka, Futó Sára, Kiss Gré-
ta, Hawrlant Boglárka, Jankó Dóra, Szabó 
Zita, Lukácsi Boglárka, Fárbás Eliza, Kál-
mán Anna, Komódi Lili

2016 június
Labdarúgó lány diákolimpia megyei elődöntő
Püspökladány
3. hely
Csiki Evelin, Fekésházy Eszter, Felszeghy 
Flóra, Herczku Tamara, Juhos Bettina, Ka-
pusi Viktória, Kovács Marietta Mária, Mol-
nár Tamara, Tóth Laura Lili

2016.június 29.
Úszás diákolimpia országos döntő Budapest  
„A"kategória
100 m gyorsúszás
5. hely Rádai Máté

100 m mellúszás
8. hely Rádai Máté

2016.08.28. 
Tenkes nemzetközi judo kupa - Siklós

2. helyezést
Halász Árpád 8/b 66 kg-os súlycsoportban 

2016. október 5.
Városi -megyei mezei futó diákolimpia
Csapat eredmények városi 
I. korcsoport fiú
4. hely
Csuth Boldizsár
Gulyás Attila
Ötvös-Tóth Zétény
Patai Ádám
Tasi Zalán

I. korcsoport lány
2. hely
Keszthelyi Szonja
Hídvégi Rácz Luca
Nagy Csenge
Szendrei Bíbor
Zudor Sarolta

II. korcsoport fiú
2. hely
Csabai Péter Pál
Gulyás Ákos
Nagy Enzo
Teremi Ferenc
Zsupos Máté

II. korcsoport leány
3. hely
Ács Alíz
Ács Dóra
Darai Laura
Keszthelyi Kamilla
Ortutay Boglárka

II. korcsoport leány
1. hely
Berkes Zsófia
Hodosi Anna
Horváth Szaffi
Jámbor Janka
Pasztercsák Lili

IV. korcsoport fiú
Városi 1. hely – megyei 3. hely
Bökönyi Adrián
Oláh Máté
Balogh Zoltán
Major Levente
Fehér Koppány

Egyéni:
I. korcsoport leány
3. hely Keszthelyi Szonja

III. korcsoport leány
1. hely Pasztercsák Lili

IV. korcsoport fiú
3. hely Bökönyi Adrián
4. hely  Oláh Máté

Gratulálunk!

Eredményeink
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Nagy örömmel készültünk idén is a beregdaróci hittan-
táborba. Ezen a nyáron már másodszor vehettünk részt 
ezen az eseményen.
Busszal mentünk, jó volt a hangulat. Először Tákoson áll-
tunk meg, ahol megnéztünk egy régi, kicsi templomot. 
Érdekes dolgokról számolt be egy ott lakó néni, mikor 
bemutatta az épületet. Lehetett venni beregi hímzett tű-
párnát és könyvjelzőt is.
Ezután egyenesen Beregdarócra mentünk. Mikor megér-
keztünk, Zsuzsa néniék elmondták a szobabeosztást, és 
mindenki elhelyezkedett.
Ezen a héten négy csapat versengett egymással. Volt bib-
liai totó, csokikeresés, csillagkeresés, úszó- és sorverseny, 
reggeli futóverseny, számháború, bibliai vetélkedő és egy 
bibliai jelenet előadása. A hét végén mindenki jutalmat 
kapott.
Minden reggel, reggelizés után áhítaton vettünk részt, 
amit a korosztály szerinti csoportfoglalkozás követett. Itt 
bibliai történeteket dolgoztunk fel különböző módsze-
rekkel. Ezt követően lehetett fürödni a szálloda udvarán 
álló medencében. Kézműveskedésre is volt lehetőség: 
gipsz hűtőmágnes festésére, vászonvirág készítésére. Az 
ezek utáni időt szabad foglalkozással töltöttük. Este, va-

csora után áhítatot tartott Tamás bácsi a templomban 
vagy a konferenciateremben.
Ezeken kívül az egyik nap lehetett lovagolni, és 
lovasszekérrel egy kört tenni a faluban. Reggelenként, az-
után napközben is szobaellenőrzést tartottak a tanárok, 
amit pontoztak is. A legrendesebb szoba a tábor végén 
jutalmat kapott. Minden nap elmehettünk egy köze-
li kisboltba, ahol enni- és innivalókat lehetett vásárolni. 
Az utolsó este szalonnát sütöttünk és „Ki mit tud?”-on 
vettünk részt. Sőt ezen ez estén még éjszakai fürdőzést is 
szerveztek nekünk Tamás bácsiék.
Sajnos következő délután haza kellett indulni. Útközben 
megálltunk a csarodai templomot megnézni. Egy néni 
számolt be a történetéről. Ebben a faluban még fagyiztunk 
is, majd Debrecen felé vettük az irányt a busszal.
És ismét ott álltunk a TESCO parkolójában, mint ami-
kor elindultunk, de már tele élménnyel. Nagyon tetszett 
ez a tábor! Sok jó emléket hozhattunk haza, és hozunk 
majd, remélem, jövőre is! Ajánljuk mindenkinek ezt az 
élményteli lehetőséget!

Pluhár Anna és Pluhár Enikő 7.z

2016-os hittan tábor
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Emlékszem milyen hihetetlen, elképesztő és megtisztelő élmény 
volt hetedikes fejjel, mikor meghívást kaptunk a P.A.T.-ra 
(Performing Arts in Toyama, Gyermek Előadóművészeti 
Világfesztiválra ). A hónapról hónapra való felkészülést örömmel 
vállaltuk a siker érdekében. 
Nyáron felkészülő kórustáborban voltunk Beregdarócon. A reg-
geli pingpongozás minden napos szokássá vált, a fiúk körében. A 
lányokra a sokáig tartó alvás volt jellemző. A napi háromszori 
próbák és a csodálatos karnagynak és zongoristának köszönhetően 
hatalmas léptekkel tudtunk haladni. A jól szervezett tábornak, 
tábori légkörnek, a tanárok munkájának köszönhetően egy igazi 
csapattá kovácsolódtunk. A többszöri fürdőzés még élvezeteseb-
bé tette az ott töltött néhány napot.
Augusztus 27-én kora reggel már mindenki izgatott volt, mivel 
sokaknak ez volt az első repülőgépes útja, de biztos vagyok 
benne mindenkinek a leghosszabb útja. Reggel a Tesco par-
kolójából induló busz tele volt izgatott és egy kicsit ijedtséggel 
telt szívekkel. Az út főleg az utazás rejtelmeinek boncolgatásával 
telt. Megérkezve a Liszt Ferenc reptérhez tudatosult bennünk 
hogy mi is történik. A becsekkolás utáni várakozás volt a leg-
feszültebb idő.
Az utazás meglepően kellemes volt, a steward és stewardess 
nagyon kedvesek voltak. A kiszolgálás és az ételek kellemes 
csalódást okoztak.
Dubai felé közeledve gyönyörű városok fényeit láttunk este 
tizenegyezer méter magasból. Dubaiba való megérkezéskor sze-
münk elé tárult a világ egyik legnagyobb reptere. Visszaemlékezve 
hihetetlen, mennyi ember volt ott. Az ott töltött négy óra alatt 
sikerült bejárni a reptér egyes részeit. A várakozást követte a 
közel tizenegy órás repülés.
Megérkezve Tokyoba szemünk elé tárult a hihetetlen keleti 
fejlettség. A japán idegenvezetőktől megkapott bőröndjeinkkel 
felszálltunk a ránk váró buszra, ezt egy 8 órás út követte 
Toyamába. Az úton két óránként álltunk meg, de még így is 
rettentő hosszú volt. Hajnali kettő-három óra fele érkeztünk meg 
a szállásunkra, ami egy erdei kollégium volt. A szobáinkat elfog-
lalva vettük észre hogy érdekes japán ágyakon kell aludni, amit 
először nagyon kényelmetlennek gondoltunk.
Első napon a busz bevitt minket a fesztivál központjába ahol az 
ebédet követően tudtuk felfedezni a várost. Először a „Castle of 
Toyama”-t néztük meg, mely gyönyörű kerttel, patakkal és 
folyóval  rendelkezett.  Érdekességként az itt található hídhoz 
szoktak a városiak kijárni pokémon go-zni, mivel itt találhatóak 
a különleges pokémonok, ezt a látványt tapasztalhattuk mi is. A 
kastély nézés után lehetőségünk volt a közeli bevásárlóközpont-
ban való vásárlásra.
Második nap elmentünk a fesztiválközpontba, ahol részt vettünk 
az első workshopon, ahol az ikebana japán virágkötészet 
művészetét tudtuk elsajátítani. Délután kezdődött a fesztivál 
megnyitója, mely során több előadást hallhatunk, ezt követen a 
fesztivál szervezőinek beszédeit hallgathattuk meg. Ezután a 
nyitó partin lehetőségünk volt a többi huszonöt nemzettel való 
megismerkedésre, barátkozásra.
Augusztus 31-én busszal utaztunk a közeli kisvárosba, Takaokába 
ahonnan idegenvezetőnk segítségével megnéztük a közeli mini 
állatkertet és a hozzá közeli templomot. Ezt követte a próba ami 
jól sikerült és ez meglátszott az előadáson is. Ezután a műsor 
második részén nézőként vettünk részt és zseniális fellépéseket 
láthattunk például marokkói, egyiptomi és több japán művészeti 
csoporttól.
Másnap résztvettünk egy ünnepélyes faültetésen, a fesztivál 
szervezőivel. Minden fesztivál alkalmából ültetnek egy fát az 
arra kijelölt helyen, megtiszteltetés volt részt venni ezen a kis 
ünnepségen. E közben a csapat másik része egy sintu szentélyhez 
tartott, ahol majd csatlakoztunk hozzájuk és körbejártuk a szen-
télyt. Ezt követte a fellépésünk, amit hatalmas sikerrel, talán a 
legnagyobbal zártunk. Fellépés után találkoztunk azzal a japán 
Demanchi kórussal, akivel már a nyár során találkoztunk 
Debrecenben amikor résztvettek a Bartók Béla Nemzetközi 
Kórusversenyen. A találkozás és a közös éneklés is nagyon jól 
telt. Ezután résztvettünk a japán Csillag Ünnepen, amely abból 
állt, hogy kívánságainkat felírtuk egy papírcsillagra, amit 

Toyamai út kitűztünk az utcán található bambuszfákra. Gyönyörű volt, 
hogy több utcán keresztül a lámpaoszlopokhoz erősített bam-
buszokon mennyi kívánság van és milyen szépen ki vannak 
világítva.
Ezt követő napon reggel a fesztiválközpontba vettük az irányt, 
a második workshop helyszínére. A mostani feladatunk címe a 
„Készíts színházat” volt. Az ausztráliai rendező úr útmutatásait 
követve és pár origami figura segítségével kellett egy történetet 
készíteni, megjegyzem vicces megoldások születtek. Ezt 
követte a második és a harmadik fellépésünk helyszíni próbája, 
ahol sikeresen tudtunk gyakorolni és tovább emelni a műsorunk 
színvonalát. Ezután a fesztiválközpontba visszaérve újabb 
egzotikus előadásokat láthattunk Hong Kongtól Ugandán 
keresztül Nepálon át és még sorolhatnám. Ennek végeztével 
átmentünk az Anna villa hotelbe ahol a gyerek részére szervezett 
„exchange party”-n vettünk részt, ami vacsorával egybekötött 
volt. Itt adhattuk át egymásnak az ajándékokat és mélyíthettük 
el barátságainkat. Az est zárásaként egy jól sikerült  diszkón 
vehettünk részt . Egy valamit megtanultam, ha jó partit akarsz, 
amerikaiakat hívsz.
Augusztus 3-án újabb sikeres fellépést tudtunk magunk mögött. 
Ezután lehetőségünk volt néhány órára vonattal eljutni a ten-
gerhez, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Este résztvettünk a 
külön magyaroknak, a japán-magyar kulturális kapcsolatok 
tiszteletére szervezett fogadáson, ahol magyar népdalokkal 
örvendeztettük meg a vendégeket. Késő este sort keríttetünk a 
Miss Vox szépségkirálynő választáson, ahol a lányok cso-
daszép ruháikkal kápráztatták el a zsűrit.
Ezt követte a hetirendünkben a harmadik fellépés amivel szin-
tén hatalmas sikert tudtunk magunk mögöttünk. Délután kezde-
tét vették a záróműsorok, ahol fantasztikus műsorokat láthat-
tunk. Ezután következett a búcsúparti, ahol elköszönhettünk 
barátinktól. Itt osztották ki a gyönyörű fesztivál oklevelet.
Augusztus 5-én bánatosan hagytuk el a szállást, én úgy gondo-
lom mindenki maradt volna még pár napot. Az újabb nyolcórás 
buszos út mindenkit megviselt, bárha valami akkor az szól mel-
lette hogy a táj elképesztő volt. Jobb oldalon hegyek és erdők, 
bal oldalon a Japán-tenger nem minden napi látványa.
Megérkeztünk Tokyoba és egy kis reptéri várakozás után indul-
tunk Dubaiba.  Dubai nappali látványa elképesztő volt. A reg-
gelinket volt szerencsék a reptér hatalmas üvegablakánál 
elkölteni, ahol Dubai felhőkarcolóit csodálhattuk. A négy és fél 
órás várakozás után az elindulás maga volt a csoda. Az út hátra 
lévő része a „mikor érünk haza” gondolat körül forgott. A si-
keres leszállás után a Budapest-Debrecen távolság nem is tűnt 
hosszúnak.  Debrecenbe érkezve mindenki tapasztalta, hogy a 
szülők és családtagok sokkal jobban várták, hogy végre itthon 
legyünk, mint mi.
Ha egy mondattal kellene megfogalmaznom milyen volt ez az 
utazás azt mondanám: „Életem egyik legszebb élménye volt!”. 
A hosszú repülőút, a világ egyik legfejlettebb városának lát-
ványa, a japán kultúra, a sok különböző földrészről érkező 
ember megismerése mind csodálatos és felejthetetlen élmén-
nyel tett bennünket gazdagabbá. Ezúton szeretnénk a kórus 
nevében megköszönni a tanároknak a rengeteg szervezéssel 
járó fáradtságos és felelősségteljes munkájukat,  amelyért  
mély tisztelettel gondolunk rájuk és nagyon hálásak vagyunk.

Mindenkinek szívből kívánom, hogy részese legyen egy ilyen 
csodálatos utazásnak!

Balogh Viktor 8.z
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Július 11-én 8 órakor indultunk, Tokajban megálltunk, 
hajókáztunk. Azután Sárospatakon megnéztük a várat. 
Megérkeztünk Komlóskára. kedden 10 km-es túrán vol-
tunk. Szerdán elmentünk a Pataki Kerámia gyárba, majd a 
Végardó fürdőben töltöttük a délutánt. Este bátorság 
próbát tartottunk. Másnap falunézés és gyógynövénysze-
dés volt a program, majd megnéztük a Ruszin tájházat, 
ahol elkészült a gyógynövény tea. Pénteken a Zempéni 
Kalandparkban boboztunk 2 kört, majd a libegővel is fel-
mentünk a hegyre és ott hófánkoztunk. Utána hazautaz-
tunk. Anyáék már nagyon vártak. 

Papp Melitta 4.d

1. nap (hétfő) 2016.06.27.
A hittantábor első napja nagyon jól telt. A kézműves foglakozá-
son készítettem egy papírsárkányt, levendula csokrot, pókhálót 
és egy gipszfigurát. Voltunk egy bábelőadáson, ahol a teremtés 
történetét mesélték és bábozták el. Azután elmentünk a kisrefibe 
egy kiállításra, ott meséltek nekünk kicsit az állatgyűjteményről. 
Végül azzal záródott a nap, hogy elmentünk a Hangyaboly 
játszóházba, ott játszottam az új barátaimmal, Dorkával és 
Bogival. Sokat futkároztunk és játszottunk. Nagyon sokat csúsz-
dáztunk, trambulinoztunk. Még azt is játszottuk, hogy én voltam 
az anyuka, Dorka a 19 éves lányom, Bogi pedig a négyéves 
lányom. Először azt játszottuk, hogy elmegyünk a játszóházba 
–igazából ott is voltunk- , ott futkároztunk, majd „ebédeltünk”, 
és egy kicsit játszottunk. Utána sajnos vissza kellett mennünk az 
iskolába. Útközben a zebránál találkoztunk  anyával. 
Összepakoltam és indultunk haza. 
2. nap (kedd) 2016.06.28.
A mai napon reggeltől tíz óráig szabadfoglakozás volt. Miután 
megettük a tízórait, elmentünk a Méliusz könyvtárba. Ott meg-
nézhettük a „Kék kolibri” című papírmesét. Amikor vissza-
tértünk az iskolába kicsit pihentünk, majd indultunk a 
Nagytemplomba tornyot mászni. Pár gyereknek tériszonya volt 
ugyan, de sikeresen felértünk a tetejére. Gyönyörű volt onnan a 
kilátás. Ezt követően fagyiztunk egy kicsit. Én kétgömböset, 
egy erdei gyümölcsös-csokis fagyit ettem. Ma is nagyon tetszett 
a napom. 
3. nap (szerda) 2016.06.29.
A hittantábor harmadik napján nem hagytuk el az iskolát. 
Reggeltől fél kettőig szabad foglakozás volt. A kézműves 
foglalkozáson asztalterítőt batikoltunk. Ezt követően jött 
hozzánk egy madarász. nagyon sok érdekességet mesélt nekünk 
a madarakról, előtte pedig Klári néni mesélt a bibliai növényekről, 
az akáciáról, a krisztustövisről, a mannáról és a tölgyfáról. 
Délután elmentünk a Déri múzeumba. Sokat nézelődtünk és sok 
érdekességet tudtunk meg a képekről. Nagyon sok kép volt ott, 
de nem volt szabad hozzájuk érni. Jól éreztem magam ezen a 
napon is.
Ui.: Holnap strand, már alig várom!

4. nap (csütörtök) 2016.06.30.
Ma reggel fél kilencre mentünk az iskolába, és indultunk a vil-
lamoshoz. Először az 1-es villamossal mentünk, majd a 
Nagyállomásnál átszálltunk a 44-es buszra. Amikor arról is 
leszálltunk gyalog mentünk a KEREKESTELEPI FÜRDŐBE. 
Ott alaposan bekentünk magunkat naptejjel és máris mehettünk 
a vízbe. Sokat játszottam Szilvivel, Petivel, Laurával és Dórival. 
Ebédre lángost ettünk. Pihentünk egy kicsit és mentünk vissza 
játszani. 15.15-kor sétáltunk a buszhoz. Amikor az állomásra 
értünk tele voltunk élményekkel!
Ez volt a tábor legjobb napja!
5. nap (péntek) 2016.07.01. – a tábor utolsó napja
Az utolsó napon reggel elmentünk a jubileumi játszótérre. Ott 
Kingával és Sárival játszottam. A játszótéren pizzát ebédeltünk. 
Én szalámisat kértem. Megpihentünk és indultunk a vidám-
parkba. Ültünk a kisvasúton, voltunk az elvarázsolt kastélyban 
és a repülő csészealjban is, de más játékokra is fel lehetett ülni. 
Végül villamossal mentünk vissza az iskolába.

Nagyon tetszett ez a tábor, mert sok érdekes dolgot készítettünk 
és nagyon jó programok voltak. Legjobban a strand tetszett 
nekem. Köszönöm, hogy itt lehettem. Sok köszönet Mariann 
néninek, Éva néninek és Klári néninek!

Király Gréti 4.d

Magdi néni tábora – Komlóska

Tábori napló

Tábori napló
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Kiss Lilla 1.c rajza Kiss Hanna Rebeka 1.b rajza

Nyári „Galiba” Az én nyári táborom

Biciklis felvonulás

Látogatás az AGORA-ban

Augusztus 18-án rendezték meg Debrecenben a Galiba-
fesztivált. Ez a fesztivál, az augusztus 20-i virágkarnevál 
gyerekeknek szóló változata. Iskolánkat több osztályból 
álló csoport képviselte. A részvételre a felkérést a Magyar 
Református Szeretetszolgálattól kaptuk. Segítségünkkel 
az iskolagyűjtési akciójukat népszerűsítették. Örömünkre 
egy nagy iskolatáskát ábrázoló kocsit kísértünk, és vittük 
a szeretetszolgálat transzparensét is. A menet a Református 
Kollégium elől indult, majd megkerülve a Nagytemplomot, 
körbe mentünk a Kossuth téren, végül a MODEM előtt 
zártuk a felvonulást. A jókedvű karneváli menetet nagy 
tapssal fogadta a közönség.

Szirák Péter 4.c

Hurrá! Vakáció! Mennyi gyerek szájából hangzott el 
vidám felkiáltással ez a mondat! Mindenki örült annak, 
hogy vége lett az iskolának, nem kellett korán felkelni, 
lehetett játszani, táborokba menni. Én olyan tábort válasz-
tottam, melyben nem csak szabadidős programok voltak, 
hanem lehetőségem nyílt új dolgokat megismerni.
Szerda reggel fél nyolc körülvárt minket Ica néni az 
iskola aulájában. Kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz 
az első nap. Kitörő örömmel fogadtuk, mikor megtudtuk, 
hogy az állatkertben töltjük a napot. meleg volt, az állatok 
tikkadtan feküdtek a ketrecükben még az eléjük rakott 
étel illatára sem voltak hajlandóak a látogatók közelébe 
jönni. Remélem, máskor szerencsésebbek leszünk. Sajnos 
délután történt egy kis baleset. Az állatkert melletti 
szökőkútban ugráltunk a köveken. Az egyik kőbe beütöt-
tem a lábam, vérzett is. Másnapra besebesedett, ezért nem 
tudtam fürödni az Aquaticumban. Szomorúan figyeltem a 
medence széléről, hogy a többiek vidáman lubickolnak és 
játszanak a medencékben. Elhatároztam, máskor óvato-
sabb leszek.

Máthé Flóra 5.a

Augusztus 20-án a virágkarneváli menet előtt biciklis felvonulás indult az Apolló mozi elől. Nagy örömömre mi is 
részt vehettünk ezen az eseményen. A Magyar Református Szeretetszolgálat színeiben, iskolatáskával a hátunkon, 
virággal díszített bicikliken kerekezve népszerűsítettük az iskolatáska gyűjtési akciót. Egészen a Pallagi útig tartott a 
menet. Büszke vagyok, hogy részt vehettem ezen a karneváli eseményen, és képviselhettem többedmagammal isko-
lánkat.

Mezősi Janka 4.c

A harmadik nap volt számomra a legizgalmasabb. Az AGORA-ba látogattunk el. Sok új érdekes dolgot ismertem meg. 
Például volt tükörlabirintus, piruett, repülőtükör és biciklizhettünk a magasban is. De voltak különböző bemutatók is, 
így betekintést nyertem a technika és a fizika világába. Jól éreztem magam ezen a három napon, remélem jövőre is 
lesz lehetőségem ilyen táborban részt venni.

Máthé Flóra 5.a
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A nyári szünetem első hetét a németországi Günzburg 
városában töltöttem. Hosszú, esős autózás után végre 
megérkeztem Legolandbe. A napocska mintha tudta 
volna, hogy én messziről jövök, kisütött. A mi szállásunk 
egy faházban volt a kalózok játszóterén. A szobák díszí-
tése csupa lego volt, ami egy kalózhajóra hasonlított (pl. 
kincsesláda, koponyafej díszítés a falon és hajólámpa 
mind-mind csupa legoból volt kirakva. A mi udvarunk 
közepén egy nagy játszótér volt építve, ami egy hajót 
formázott. De képzeljétek el, nemcsak kalózos szállások 
voltak, hanem volt még: Forma-1, szafaris és még lova-
gos is. 
Keljünk útra és sétáljunk át a fenyőerdőn, hogy elérkez-
zünk a legok-ból felépített vidámparkba. Képzeld el 
kedves barátom, hogy amerre nézel minden játék lego-
ból van! Egyik kedvencem az afrikai szafarizás volt. Az 
autó egy mini lego szavannán ment körbe, ahol különféle 
állatok voltak: lego tigris a nagy pampa fűben, lego orosz-
lán a kölykökkel, gorilla és még sorolhatnám. Ez mind-
mind életnagyságban. A szafari közepén egy nagy tó volt, 
amiben lego-ból épített vízi madarak voltak: daru, kócsag 
és rózsaszín flamingók. Középen egy óriási lego elefánt 
mozgó ormányából locsolta magára a vizet. A másik ked-

vencem a mini, mozgó lego városok voltak. Láthattuk 
Hamburg kikötőit, a berlini városházát, de ott volt a ve-
lencei Szent Márk tér, a párizsi Eiffel-torony és még 
sorolhatnám a többi ország nevezetességeit. Nagyon jól 
szórakozott az egész családom. A hazaindulásunkat a 
hófedte hegyekkel körülvett Neuschwanstein kastély 
bebarangolásával kezdtük és Magyarországon, 
Keszthelyen fejeztük be. A Balaton partján kipihenhettük 
e fáradságos, de sok-sok élménnyel teli utazásunkat. 
Egyszer ti is menjetek el Legolandbe és fedezzétek fel.
Sziasztok! Molli. 

Küzmös Molli 3.z

Helló Legoland!

Szarvasi vízi tábor
Ebben a táborban én még csak másodjára vettem részt, 
viszont már ilyen kevés idő alatt is rengeteg élménnyel, 
és tapasztalattal lettem gazdagabb. Aki részt vesz a tábor-
ban, biztos, hogy nem bánja meg! Elsajátíthatja a kajak és 
kenu használatát, pin-pong bajnokságon vehet részt, 
megtekintheti Szarvas nevezetességeit, fürödhet a Kőrös 
holtágában, és sírhat az utolsó napon hogy vége a tábor-
nak. A tábor szervezői (Erzsike néni és Attila bácsi) 
segítenek mindenben, hogy igazán feledhetetlen legyen a 
tábori hét. Az idei tábor fő momentuma a közös focinézés 
volt, és szurkolás a magyar csapatnak. Mindemellett 
sokat nevettünk, és sportoltunk, barátságok szövődtek, és 
rengeteg élménnyel lettünk gazdagabbak. Mindenkinek 
ajánlani tudom a tábort! Vigyázz Szarvas jövüüünk!! 

Vincze Rebeka 7.c

2016. KisTK-s tábor

Hétfőn megalkottuk a csapatokat. Valljuk be, elég vicces csa-
patnevek születtek. „Mezei buborék”, „Bajnokok”, 
„Sátorlakók”, „Szőkecicák”, Lovagló Bözsi nénik”. 
 Miután leadtuk a menetleveleket kosárlabda verseny 
következett. Majd délben mentünk ebédelni. Utána elmentünk 
a nagyerdei stadionba. Elsősorban az öltözőket néztük meg. 
Ebben az volt az érdekes, hogy nem a mezeket néztük, hanem 
az asztalban levő lyukat, amit Kondás Elemér rúgott be mér-
gében. Utána megnéztük a VIP szobákat és a DVSC boltot. 
Kedden délelőtt is csapatverseny volt. Nagy harcok voltak a 
csapatok között. Majd mentünk ebédelni. Utána eljött hozzánk 
Ferenczi János és Holmann Dávid. Ennek nagyon örültünk. 
Mindenki íratott alá valamilyen tárgyat velük.  Szerdán egész 
nap Hajdúszoboszlón a csúszdaparkban lettünk volna, de az idő 
nem engedte, sajnos. A fürdőzés azonban nem maradhatott el, 
ugyanis elmentünk az Aquaticumba. nagyon, de nagyon jól 
éreztük magunkat. Csütörtökön elmentünk Nyíregyházára az 
állatkertbe. Persze feladatot is kaptunk. Meg kellett jegyezni az 
állatok nevét, és a vonaton le kellett írni. Péntek délelőtt is volt 
csapatjáték. Utána activitiztünk. Azután pedig szabad sportolás 
következett. Délután jöttek hozzánk a kézilabdás lányok, volt 
egy tábor  záró party. Ott ettünk tortát és kaptunk fagyit is, 
valamint oklevelet és pólót is. Nagyon jól éreztük magunkat.

Almási Gréta, Leskó Dorka, Bobák Anna, Kincses Milán 5.z



11

Amikor elsős voltam

A „Fedezd fel a természet csodáit!” tábor

Iskolás lettem!
Félve léptem be az iskola kapuján. Kíváncsian vár-
tam, milyen lesz az iskola, a tanító és az osztálytár-
saim. Eljött a pillanat az osztályterembe lépve 
kiválasztottam egy padot, melyben egy aranyos kis-
lány ült. Beszélgetni kezdtünk Zsófival és össze-
barátkoztunk. Belépett a várva várt tanár néni és 
bemutatta az iskolát. Magdi néni nagyon aranyos és 
kedves volt. Az osztályban sok ismerős arc volt. 
Nagyon jól sikerült az első nap. Örültem, hogy isko-
lás lettem.

Kreuze Mirjam 4.d

A nyár elején a „Fedezd fel a ter-
mészet csodáit ” nevű táborban sok 
mindent kipróbálhattam, meg-
tapasztalhattam társaimmal. A Koós 
Károly Szakközépiskola botani-
kuskertjében ugyanolyan mocsár-
ciprussal találkoztam, mint mikor a 
szüleimmel az Everglades-i 
Mocsárnál kirándultunk 
Amerikában. Ez a kert madárbarát 
így nagy örömünkre a zöld küllő 
élénkzöld bársonytollazatában 
gyönyörködhettünk. A fafaragást is 
kipróbálhattuk, ami egyáltalán nem 
volt könnyű feladat. A hortobágyi 
vadasparkban fára mászó rókával 
néztünk farkasszemet. Sokat 
nevettünk, játszottunk és 
kézműveskedtünk. Az utolsó nap 
strandon voltunk, rengeteget úsz-
káltunk, búvárkodtunk és vízigom-
bócosat játszottunk. Jövőre is 
szeretnék az Ildikó és Kriszta néniv-
el táborozni.

Huszti Lilla 2.a

Csak most voltam óvodás, és máris itt az első osztály. 
Nagyon izgatott voltam, hogy mi vár rám odabent. Eddig csak 
egy nagy épületet láttam teli gyerekkel. Most pedig én is a sok 
iskolás között szaladgálok. Amikor elkezdődött az első óra 
bemutatkoztunk egymásnak. Mindannyian vártuk az udvaros 
szünetet, hogy jobban megismerhessük egymást. Az udvaron 
sokat játszottunk, nevetgéltünk, összebarátkoztunk egymással. 
Boldogan mentem haza az iskolából és vidáman jöttem más-
nap reggel is, mert tudtam, hogy jó emberek közé kerültem és 
hogy idővel jobban meg fogjuk érteni egymást.
Eltelt 3 év, de mégis olyan mintha tegnap történt volna. De 
azért örülök, hogy, már nem vagyok olyan kicsi.

Sári Gitta és Szabados Dorottya 4. a

Kiss Lilla 1.c rajzaSzatmári Nóra 1.z rajza

Puskás Anna 2.b rajza



Kedves Gyerekek! A Lajtorja következő számaiban a „Napközis 
oldalakon” szeretnénk titeket játékokkal, kézműveskedési 
lehetőségekkel megismertetni, amelyeket felhasználva nem csak 
itt az iskolában, hanem otthon családtagjaitokkal, barátaitokkal is 
kellemesen, hasznosan tudjátok időtöket eltölteni.
Csoportos játékok
 
NEURON (SÖRÖS-DOBOZOS)
Idő: 15-25 perc
Eszköz: szék, kisebb tárgy (sörösdoboz, kislabda, stb. ), pénz-
érme
Létszám: 20-25 fő
Megjegyzés: Ne csaljunk! (az se rossz, de az egy másik játék)
A csoportot két csapatra osztjuk. A két csapat két párhuzamos 
sorba áll be, kézen fogva, egymásnak háttal. Csak a két első 
ember fordul egymással szembe, a két sor között álló játékvezető 
felé. A sor másik végén egy szék áll, egyforma távolságra a két 
csapat utolsó emberétől, rajta egy könnyen felkapható kis tárgy. 
A játékvezető a sor elején feldob egy pénzérmét, amit csak a két 
első ember lát. Ha írást dob, nem történik semmi. Ha fej, akkor 
az elsők megszorítják a mellettük álló kezét, és így végig fut a jel 
a soron. Ha az utolsó kezét is megszorították, felkaphatja a tár-
gyat a székről. Ilyenkor a gyorsabb csapat utolsó embere a sor 
elejére jön. Ha valamelyik csapat elrontja, pl. írásnál is indít, 
akkor az első ember megy hátra utolsónak. Az a csapat győz, 
amelyik először áll vissza az eredeti sorrendjébe.

HELYCSERE
Idő: 15-20 perc
Eszköz: kendő
Létszám: 15-20 fő

A játékosok körben ülnek vagy állnak, a játék elején mindenki-
nek osztunk egy-egy számot. A kör közepén egy bekötött szemű 
játékos tartózkodik. A középső játékos mond két számot, erre a 
két szám tulajdonosának helyet kell cserélnie úgy, hogy a 
középső ember ne foghassa meg őket. Akit mégis megérintett, az 
kerül be eztán a kör közepére.

SZÍNCÁPA
Idő: 15 perc
Létszám: 15-20 fő
Megjegyzés: ez egy primitív játék
Egymástól néhány méterre két vonalat húzunk, az egyik mögött 
felsorakozik a társaság.  A két vonal közti rész lesz a tenger, 
amelyben egy kijelölt “cápa” tanyázik. Amikor a cápa mond egy 
színt (pl.: kék), akkor mindenkinek át kell futnia a túloldalra. 
Akin a kiválasztott színből valamilyen ruhadarab van, azt a cápa 
az adott körben nem foghatja meg. Akit megfogott, a következő 
játékban ő lesz a cápa.

JAPÁN FOCI
Idő: 10-20 perc
Eszköz: labda
Létszám: 10-30 fő
Megjegyzés: a pályaudvaron is játszható
A játékosok terpeszállásban, lábfejüket egymáshoz érintve, kört 
formálnak. Egy nagyobbacska labdát gurítanak egymás felé úgy, 
hogy igyekeznek azt egyik társuk szétterpesztett lábai közt 
átgurítani. Ez ellen kézzel lehet védekezni, de a lábak nem moz-
dulhatnak el. Akinek a lába közt átgurult a labda, kiesik a játék-
ból. A győztes, aki utoljára marad. Vigyázat: a szomszéd lábai 
közé ne lőjünk gólt, mert ez esetben mi esünk ki!

Orosz Magdolna

Sziasztok! Itt van az ősz. Az évszak egyik kedves állatát 
készítettük el az egyik délután a napköziben. Szeretnénk nektek 
is megtanítani egy egyszerű fonal süni elkészítését. Ha elkészült 
lehet vele bábozni, tehetitek a kulcstartóra, vagy a szüleiteknek 
ajándékba is adhatjátok. Az egyik osztálytársunk anyukája 
felakasztotta a kocsiba.

Jó szórakozást kívánunk!  Zsófi és Bogi
A szükséges anyagok és eszközök

Vágjunk le a gomboly-
agból egy kb. 30 cm-es 

darabot
Tekerjük fel a fonalat a 

kezünkre

Húzzuk le a kezünkről a 
fonalat. A képen látható 
módon helyezzük a fonal 

közepébe.
Kössük meg a közepét egy 

csomóval
Nyírjuk szét a fonalat a 

hajtott végeinél

Ilyen pom- pomot kapunk 
belőle

Nyírjuk ki a lábait és az 
orrát a papírból, és 

díszítsük
Ide kell ragasztani a tes-

trészeit
Kész Ezek voltunk mi

12

Napközis oldal

Pom-pom süni
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A babákhoz szükség volt egy fakanálra, a ruhájához egy textil-
anyagra, a hajához pedig cérnára. Először az arcát csináltuk meg. 
A száját és az orrát filccel rajzoltuk meg. A szemét viszont lehet-
ett filccel és rezgő szemmel is. Azután a textilből kivájtunk egy 
kis lyukat, hogy fel tudjon menni a baba nyakáig. Utána a nyakát 
egy jó hosszú cérnával rákötöttük a babára. A ruháját pedig 
rátekertük a baba testére. Már csak a haja hiányzott. A fiúknak 
kevesebb és rövidebb, a lányoknak hosszabb és több cérna kellett 
a hajához.. Amint elég dús és elég hosszú lett a haja, pillanatra-
gasztóval gyorsan fel kell ragasztani a baba fejére.
Amikor mindenki elkészült, körbesétáltunk a teremben, és meg-
néztük egymás munkáit. Otthon annyira megtetszett a baba a 
tesóimnak, hogy ők is készítettek egyet-egyet, és este már együtt 
báboztunk a szüleinknek. 

Orosz Zsófia 3.c és Gáspár Adél 3.c

Idén ősszel is egy új, gyerek kezek által készített alkotásokból 
láthattok kiállítást az aulát a tornateremmel összekötő folyosón. 
Már nagyon vártuk, hogy végre teljes jogú diákként találkozhas-
sunk az elsősökkel. Velük találkozhatunk az első kiállító táblán. 
Majd a szüret következik, melyre rátekintve ki-ki felidézheti 
friss vagy gyerekkori élményeit. Ezt követve nem maradhat ki a 
sorból a madárijesztő –aki lehet, hogy a madarak jó barátja? A 
következő tablón egy remek halastavi látkép tárul elénk, amely a 
ludak élővilágáról mesél. Nem utolsósorban, de mégis utol-
sóként az őszi időjárás, őszi népszokások, őszi jeles napok ele-
venednek meg, melyeket a napok előrehaladtával saját él-
ményként is megtapasztalhatunk.

Lovász Krisztina

Hogy eltelt a nyár...

Süt be a nap, a nyitott ablakba, 
Ágyból felkelvén mosolyogva,
Tudatosul bennem, itt van a nyár,
Szívem örömében csak úgy kiabál!

Jön a dilemma: mit csináljak?
Aludjak, olvassak, inkább játsszak?
Bármit is csinálok úgyis jó lesz,
Hogy kipihenjem a tanévi stresszt.

Egy hét múlva táborban ebédelek,
Jól érzem magam és ismerkedek.
Hosszú a nyár, akkor még ezt érzem,
Van idő arra, hogy ezt tetézzem.

Fagyival kezemben a strandon lazulok,
Aztán a hegyekbe messzire utazok.
Tanulásra nem gondolok, az még messze,
Családommal szinte mindig remek az este.

Egy-két hónap eltelt és érzem már,
mindjárt vége és egy új tanév vár.
Nagyszüleimnél így elmélkedek,
És a tanulásra készülgetek.

Behúzva függöny, nem jön be fény,  
Hamis harangszóra ébredek én,

Öltözés, sietség, indulás,
Suliba menés és találkozás.

Jön a dilemma: mit csináljak?
Örüljek, búsuljak, álmost játsszak?
Bármit is teszek csak egy a lényeg,
Érezzem  jól magam az új tanévbe'!

Tóth Kristóf Imre 8.a

SÓHAJ

Sóhaj – térdre csapok,
röppen az idő,
de én itt maradok.

Szellő fúj, elsodorja
a nyomasztó meleget,
mint ahogy a tenger hullámzik,
s ahogy fészkelnek a parti verebek.

Sirály csapkod fehér szárnyával,
pelikán tátog csőrével,
hatalmas szájával.

Sóhaj – térdre csapok,
röppen az idő,
de én itt maradok.

Vitéz Kata 4.c

NÉZD ÉS LÁSD

Nézd! nézd!
gyönyörű az éj,
csillag hátán 
lovagol a szél.

Lásd! Lásd! 
milyen csodás,
a fekete ég
s a tavaszi lány.

Vitéz Kata 4.c

A süni

Tüskés vagyok, ne nyúlj hozzám!
Védett vagyok, vigyázz énrám!
Levél alatt lapulok,
Téli álmot aluszok.

Alkonyatkor ébredek,
Kis kertekben csörtetek.
Almát körtét meglelek,
Rovarokat ízlelek.

Mire felkelsz jól lakom,
A hasamat megrakom.
Reggel ágyam megvetem,
Iskolába nem megyek.

Magura Sára 3.z

Kézműves foglakozás

Napközis kiállítás a földszinten

Diákjaink tollából
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Egyik magyar óránkon a ,,Professzor és a révész” című szöveget vettük. Ila néni azt a kérdést tette fel, hogy mi is tulaj-
donképpen a bölcsesség. Házi feladatnak azt kaptuk, hogy írjunk fogalmazást „Bölcs ember szeretnék lenni!” címszóval. 
Íme, néhány megfogalmazott írás:

Bölcs ember szeretnék lenni!
„A művészi alkotás tehetséghez van kötve. A bölcsesség nincs. A bölcsességnek egyetlen feltétele van: a tudatosan megtisztí-
tott életrend.”

(Hamvas Béla)
Általában az idősebbekre mondjuk azt, hogy bölcs. Nekik nagyobb az élettapasztalatuk, mivel több évet éltek meg, mint 
a fiatalok. Az okosság nem egyenlő a bölcsességgel. A bölcsességhez kell egy kis élettapasztalat illetve a szerzett tudás-
nak az összekapcsolása a mindennapi élettel. Bölcs szó jelentése: tapasztalt, megfontolt, érett ítélő képességű, higgadt és 
rugalmas.

Én azért szeretnék bölcs lenni, mert szerintem bölcsnek lenni jó! Tanulnék a mások baján és talán kevesebb hibát követ-
nék el. Szeretnék élettapasztalatot átadni a jövő gyermekeinek.
Úgy szeretném ezt elérni, hogy meghallgatom a nálam nagyobb tudású felnőtteket, akik több évet éltek meg nálam. 
Igyekszem megtisztítani életemet a hamis dolgoktól, próbálok jó döntéseket hozni, különbséget tenni a jó és a rossz 
között, az igazság és igazságtalanság között, próbálok a dolgok mélyére látni.”Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán 
lényeges az a szemnek láthatatlan.”- mondta a róka Antonie de Saint–Exupéry „A kis herceg” című könyvében. Aki a 
róka tanácsait megfogadja, abból igazán bölcs ember válhat.

Petróczi Anna Fruzsina 4.c

Méretük függ az élőhelytől, időjárástól is, ugyan-
az a faj megfelelő tápanyag és víz esetén hatalmas 
méretű, zordabb körülmények között csak apró 
cserje. Jó példája az életkörülményekhez alkal-
mazkodásukra a japán bonszai dísznövények, 50 
éves fák 40-50 centisre nőnek meg. Fajtól függően 
2-12 méteres kis, 20 méteres közepes és 30 méter-
nél magasabb óriás fák. A mamut-, duglász-fenyők 
és az eukaliptusz fák a 100-150 métert is elérhetik. 
Életkoruk szintén fajtól függően 80-tól 1300 év, 
kivélteles esetben akár több ezer év is lehet.

A fák számos növényi családban és rendben for-
dulnak elő. Ezért nagy változatosságot mutat-
nak növekedési mód, levéltípus és -forma, a ké-
reg tulajdonságai, szaporítószervek stb. szerint. 
A Raunkiær-féle életforma-osztályozás szerint 
phanerophyták, olyan növények, amelyeknek át-
telelő szervei (rügyek) a föld felet. Az első fákhoz 
hasonlító növények a páfrányokból fejlődtek ki, 
ezek még spórákkal szaporodtak. A devon korban 
(kb. 400-350 millió éve) jelentek meg a mai fákhoz 
hasonló növények, a meleg, nedves karbon idő-
szakban (360-300 millió éve) hatalmas fák, erdő-
ségek jöttek létre. Az ekkor élő fák nagy része ki-
halt a hidegebb és szárazabb perm korban, ezekből 
az elpusztult növényi részekből keletkezett a mai 
kőolaj és földgáz. Mintegy 200 millió évvel ezelőtt 
fejlődtek ki a nyitvatermők. A legtöbb fafélét ma-
gába foglaló zárvatermő fajok a kréta időszakban 
(kb. 80-70 millió éve) jelent megt fejlődnek (bok-
rok, fák).

A fát sok mindenre használjuk. Például tárgyak el 

készítésére, gyümölcseiket táplálkozásra!
Fából készült tárgyak: szék,asztal,ajtó,képkeret,parketta,ágykeret,s
zekrény,polc, komód, ceruza, játékok stb..
Gyakori fafajták: almafa, körtefa, szilvafa, diófa, cseresznyefa…
Ritka fafajták: Japán naspolya,Japán körte…
Miért szükséges a fa az életünkben?
Ha a földön elfogy a fa, kipusztul az emberiség!

Horváth Szonja, Kiss Dorottya Anna, 
Mezősi Janka 4.c 

Horváth Flóra Gréta 1.c rajza

Mi is a bölcsesség?

A fa
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Rejtvényes 

Érdekességek a nagyvilágból 
A Fornetti atyja
Sokan nem tudják, de a Fornetti szülőatyjának egy 
magyar pékmester Pallásti József tekinthető, ugyanis 
Ő azért alkotta meg a Fornettit mert látta, hogy az 
egyre gyorsuló világban az étkezésre szánt időt csök-
kentjük, tehát egy olyan terméket akart megalkotni, 
amit akár sétálás közben is lehet fogyasztani. Így csa-
ládi vállalkozásként 1997. március 1-jén megalkotta 
a Fornettit, és lefektette alapjait.

Messenger játék
Újabb titkos játékra derült fény a Messenger appban, 
ez úttal a foci szerelmeseinek. Küldd el bárkinek üze-
netben a focilabda emoji-t, majd kattints rá és kez-
dődhet is a játék!

Szemöldök a kultúrában
Az egybenőtt szemöldök az intelligencia jele. Ettől 
még ne kezdd el vadul összenöveszteni őket, de több 
kultúrában is a kivételesen okos embereket jelöli.

Nem kell nekik dezodor
Majdnem minden koreaiból hiányzik az a gén, ami 
a hónaljszagot okozza, ezért nincs is szükségük de-
zodorra.

A régi idők elmékére
A spanyol Barberan and Collan egyetemen kötelező 
tantárgy az ördögűzés.

Minden van ott, mint a piacon, és a csalamádéban
Egy brooklyni fotós, Craig Ward begyűjtötte és le is 
fényképezte azokat a mikroorganizmusokat, amelyek 
a New York-i metróban tenyésznek. Akadt penész- és 
élesztőgomba, de megtalálni az ételmérgezést okozó 

kólibaktériumot, a szalmonelláért felelős baktériumot, 
nem is beszélve a streptococcus és staphylococcus bak-
tériumokról, amelyek tüdőgyulladást is okozhatnak.

Fantázia miatt van a depresszió
A depresszió legfőbb oka, hogy túlgondoljuk a dolgo-
kat, az elménk olyan problémákat generál, amik nem 
is léteznek.
Jurassic Park – Tudomány 0:1
Az az állítás, amit a Jurassic Park. c. filmben mutattak, 
miszerint a T-REX nem támadott meg semmit, ami 
nem mozgott, hamis. Jobb látása volt, mint a mai sa-
soknak és sólymoknak.

Máris keressük az új otthont?
Többet tudunk a Mars és a Hold felszínéről, mint az 
óceán fenekéről.

Na, és akkor is hány Voltos?
Nincs több tűszúrás a fogorvosnál. Brazil kutatók 
ugyanis kidolgoztak egy új érzéstelenítési eljárást, 
amely parányi elektromos áram segítségével csillapítja 
a fájdalmat.

Nincs kivétel
Izraelben minden 18 és 26 év közötti nőnek két éves 
katonai szolgálatot kell teljesíteni.

És akkor Franciaországban meg az angol volt?
Angliában 600 évig a francia volt a hivatalos nyelv.

Milyen igaz…
Az olasz desszert Tiramisu neve azt jelenti, hogy “bol-
doggá tesz”(tirami sú).

Viszlai Patrik 7.d

„Kastálytalány A mesebeli kastály hat kis részletét láthatjátok 
a kép jobb oldalán. Az egyik nem stimmel. melyik az?”

„Betűrendezés Alkoss a betűkből államneveket, 
és ezeket írd be a megfelelő sorba! ha jól dolgoz-
tál, akkor a középső oszlopban egy dísznövény 
nevét kapod.”
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