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"A jel pedig az lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki
bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek
sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent …"

/Lukács evangéliuma 2,12-13/

Szeretettel köszöntöm a Lajtorja minden kedves olvasóját
2008 adventjében. A szépen feldíszített elõcsarnokban
függõ adventi koszorún már csaknem minden gyertyát
meggyújtottunk. A meghitt hangulatú reggeli áhítatokat
követõen az osztálytermekbe is eljutottak az apró
gyertyalángok. Várakozásunkat számtalan ünnepi ren-
dezvény övezi: betlehem- kiállítás, versmondó verseny,
idegen nyelvi parti, tanári bibliaóra, karácsonyi hang-
verseny - többek között a Kicsinyek Kórusának és a
Nagytemplomi Református Egyházközség Kórusának
közremûködésével -, végül karácsonyi istentisztelet a
Református Nagytemplomban.
Mindezekkel egy idõben gõzerõvel folyik a következõ
tanév beiskolázásának elõkészítése. Öt osztályt szeret-
nénk indítani az elsõ évfolyamban, ezért is fogadtuk
örömmel a napközis játszóházba és kézmûves
foglalkozásra érkezõ több mint 90 óvodás gyermeket. Az
iskolaválasztás elõtt álló családok érdeklõdését az újsá-
gokban megjelenõ képes hirdetésekkel is igyekszünk
felkelteni!

Megújuló honlapunkon pedig a jelenleginél több infor-
mációt fogunk szolgáltatni nevelõ- oktató munkánkról,
eredményeinkrõl és tanítási órán kívüli programjaink
gazdag választékáról.
A vadonatúj TK-s pólót viselõ diákok, tanárok és isko-
laszéki tagok is bizonyára felhívják a debreceni polgárok
figyelmét intézményünkre.
Az sem kizárt, hogy sokaknak feltûnik majd a Fórum
Debrecen és a Református Tanítóképzõ Fõiskola között
látható épület színes homlokzata, rendezett elsõ udvara. 
A külsõségek mellett természetesen nagyon fontos az is,
hogy tanítványaink jó magatartásnak, szorgalmas tanul-
mányi munkájának és a tanítási napok derûs légkörének
híre városszerte ismerté váljon. 
Az õsz folyamán jól szolgálták ezt a célt a különbözõ
bemutató órák iskolánkban valamint versenyzõink si-
keres szereplései a városi sport és tanulmányi ver-
senyeken.
Illesse ezért köszönet a gyakorlóiskola egész közösségét!
A téli szünet közeledtével valamennyi tanítványunknak
és családjának áldott karácsonyi ünnepet és boldog új
esztendõt kívánok.

Ember Sándor
igazgató
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Örömhírt  vinni

NÕK  A  BIBLIÁBAN

és szabadulást, boldogságot hozott. Arról, amit nagyon
sokan várnak. Légy te is örömmondó, mert örömhírt mon-
dani nagyszerû dolog! Az osztályban, iskolában, otthon a
családban. Hogy aki várja, ne várja hiába, hogy aki hallja
megértse: Isten hozzánk készül, hogy örömöt és boldogsá-
got ajándékozzon nekünk. Ámen. 

Szilágyi Tamás

Kedves Gyerekek!

Itt a december! A Mikulás már elhoz-
ta kinek-kinek a megérdemelt aján-
dékot. A hó még várat magára, de
egyre biztosabban közeledik a téli
szünet, s vele KARÁCSONY ünnepe!
Így nem is lehet kérdéses, kirõl
szóljon a mai olvasnivaló! Áldott
karácsony ünnepet kívánunk mind-
nyájatoknak!

Mária

A Bibliában nagyon gyakori ez a név,
fõleg  az Újszövetségben. Mi ezen
asszonyok közül a legfontosabbat
szeretnénk kiemelni: Máriát, a világ
Üdvözítõjének, Jézus Krisztusnak
édesanyját. 

Ki is volt õ?

Tudjuk róla, hogy jegyese volt
Józsefnek, egy a Dávid házából szár-
mazó ácsmesternek. Valószínûleg
nagyon fiatal lány lehetett, kb 15 éves,
mert keleten nagyon hamar férjhez

adták a lányokat. A régi szokások
szerint a szülõk döntötték el, kihez
adják a lányukat, így Máriának nem
sok beleszólása lehetett a férj-
választásba. Az eljegyzés ugyanolyan
értékû kötöttség volt már, mint a
házasság: 2 tanú jelenlétében szer-
zõdést kötöttek, esetleg meg is pe-
csételhették gyûrûvel vagy karperec-
cel a szövetséget. Az esküvõt akkor
tartották meg általában, amikor a
võlegény befejezte az új ház építését.

Igen ám, de Mária életébe Isten
beleszólt! Még mielõtt férjhez ment
volna, angyali üzenetet kapott. "Íme,
fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit
nevezz Jézusnak"- szólt Gábriel
angyal, Isten követe. Hamarosan
József is megtudta, hogy Mária gyer-
meket vár és titokban el akarta bocsá-
tani õt. Hogy miért? Talán azt gondol-
ta, hogy Mária megszeretett valakit.
Az biztos azonban, hogy az életét
akarta védeni, hiszen ha kiderül, hogy
a gyermek apja nem József, akkor
Máriát - a kor szokásainak
megfelelõen - megkövezték volna,
mint házasságtörõt.

Isten azonban most is másképp intézte
a dolgokat: Józsefnek is angyal jelenti
meg az igazat - álomban, így Mária
megmenekül. A folytatást már
ismeritek: utazás Betlehembe, Jézus
születése, menekülés Egyiptomba… 
Mária nem volt különleges, de mégis
az lett: engedelmeskedett Istennek egy
nagyon nehéz próbában. Gondoljatok
csak bele, mennyit szenvedhetett,
amikor látta Jézust a kereszten! Mégis
vállalta, amit Isten neki szánt. Te
tudnál-e ilyen engedelmes lenni? Kérd
ezen a karácsonyon az engedelmesség
ajándékát!

"Magasztalja lelkem az Urat, és az én
lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm
elõtt,… mert nagy dolgokat tett velem
a Hatalmas, és szent az Õ neve." 

(Luk 1, 47; 49)

Grubisics Zsuzsa
Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa

"Mily szép, ha feltûnik a hegyeken az örömhírt hozó lába!
Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt
mondja Sionnak: Istened uralkodik!"

(Ézsaiás 52,7)

Advent az örömhírvárásnak az ideje. Ezeket a napokat,
heteket a Jézus Krisztus eljövetelére való készülõdés
jegyében éljük, külsõleg és belsõleg egyaránt.
Egy legenda szerint Krisztus születése elõtt több száz
évvel élt egy Pheidippidész nevû görög vitéz, aki egy
gyõztes csatából elindulva, több mint negyven kilométert
futott azért, hogy az otthon maradt athénieknek hazavi-
gye, elmondja az örömhírt: gyõztünk. Voltak, akik várták,
és volt, aki vitte az örömhírt.
Ézsaiás próféta amikor a fenti bibliai sorokat írja, akkor
nagyon messze van a hazájától. Látomásban azonban
otthon van, ahol feltekintve azt látja, hogy a hegyeken
közeledik valaki Jeruzsálem felé. Valaki, aki örömhírt
hoz, szabadulást hirdet. Valaki, akire már nagyon vártak.
Valaki, aki mindent megtesz, hogy elmondja Sionnak:
Istened uralkodik!
Advent az örömhírvárásnak az ideje, mert karácsonyra
készülünk. Ilyenkor mindig vannak, akik várják, és akik
viszik az örömhírt. Legyen ez a négy hét számodra nem-
csak az örömhírvárásnak, hanem az örömhírvivésnek is az
ideje, hiszen te már tudsz a karácsonyi örömhírrõl. Arról,
hogy az örök Isten egy újszülött gyermekben közénk jött, Nagy Johanna Lili 3.a
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A Lajtorja következõ számaiban
szeretnénk egy új rovatot indítani,
amelyben elsõ hallásra ismerõsnek
tûnõ dolgokról fogunk írni nektek,
abban bízva, hogy néhány új és
érdekes tényt is megtudtok róluk.

Témánk ezúttal a nagyon érdekes és
mégis kevéssé ismert SAKK. Errõl a
gondolkodtató, logikai játékról szinte
mindenkinek más a véleménye. Sokan
gondolják úgy, hogy érdekes, szórakoz-
tató és sokan vallják azt is, hogy unalmas,
érdektelen. De vajon tudtok-e valamit
ennek a játéknak a történetérõl? Ha
elolvassátok ezt a kis cikket, akkor sok
mindent megtudtok arról, hogy honnan
ered, kik voltak a legeredményesebb
mûvelõi és mi magyarok vajon hogyan is
állunk a sakkal.

1. Egy kis sakktörténelem.
A sakk eredete a régi-régi mondák világá-
ba vész. Valószínûleg Indiából szár-
mazik. Az elsõ írott sakk könyvek mégis
arab eredetûek voltak. Már 868-ban meg-
jelent egy arab nyelvû leírás, mely
sakkjátékokat tartalmazott, és az 1257-es
eredetû arabs kódex a régi arab sakkozás
könyvének tekinthetõ, ezt az értékes
könyvet a British Múzeum õrzi. A sakk-
játék történetében jelentõs fordulatot a
XV. század hozott. Az araboktól vis-
szafoglalt Granadában az Alhambra szép-
séges épületeiben õrizték a nagy arab
sakkozók mûveit, melyeket a spanyol
játékosok tanulmányozhattak és innentõl
indult el a játék a világhódító útjára.
Ekkortól sok változás következett be a
játék szabályait illetõen is. 1512-ben
jelent meg egy portugál gyógyszerész,
Damiano könyve, mely az új szabályokat
tartalmazta. A XVI. század a spanyol
sakkozás diadalát hozta, a XVIII. század-
ban a vezetõ szerep az angol, francia és
német mesterek kezébe jutott. Az elsõ
nemzetközi versenyt Londonban ren-

dezték meg 1851-ben és a gyõztes a német
Adolf Anderssen volt, és tulajdonképpen
innen számítjuk a modern sakkozás
kezdetét. Ma már a sakk "olimpiai"
sportágnak is számít. A sakkolimpiát
kétévente rendezi meg a Nemzetközi
Sakkszövetség, idegen nevének rövidítése
FIDE. 

2. Mi magyarok és a sakk.
A zseniális feltaláló Kempelen Farkas már
1769-ben megszerkesztette a sakkozó
automatáját, mely az akkori világ leghíre-
sebb sakkozóit is legyõzte. A felté-
telezések szerint ebbe a szerkezetbe egy
nagyon jó sakkozó volt elrejtve, aki a
tükrök és mechanikus szerkezetek elren-
dezése miatt tudta irányítani a gépi
"sakkozó ember" játékát. 

Egyébként az elsõ magyar sakk-könyv
1758-ban Budán jelent meg a következõ
címmel, "Sach, vagy királyos játéknak
szabott rendtartásai". 

Az elsõ nem hivatalos sakkolimpiát
Magyarország nyerte, 1926-ban és az elsõ
két hivatalos olimpián is mi magyarok let-
tünk a gyõztesek 1927-ben és 1928-ban. 

Íme álljon itt azoknak a régi sakkozóknak
a neve, akik szereplõi voltak ennek a
nagyon szép sikernek! Maróczy Géza,
Nagy Géza, Vajda Árpád, Havasi Kornél,
Steiner Endre. Ezt a nagy sikert hazánk a
késõbbiekben még kétszer megismételte,

mert 1936-ban és 1978-ban is gyõztesek
lettünk. Mindenképpen meg kell
említenünk Portisch Lajos nevét, aki az
1978-ban olimpiai bajnokságot nyert
magyar sakkcsapat, elsõ táblás játékosa
volt. 

A mai sakkozók sem maradnak el a régi,
híres elõdöktõl, hiszen a nemzetközi
versenyek esélyeseiként tartják õket szá-
mon. A Polgár "lányok" Zsófia, Zsuzsa és

Judit valamint Lékó
Péter talán a legis-
mertebbek közülük.

3. Érdekességek.
Tudtad-e, hogy híres
magyar államférfiak,
írók és költõk is
hódoltak ennek a
sportnak? 

Kossuth Lajos,
Széchenyi István,
Erkel Ferenc, Jókai
Mór, Mikszáth

Kálmán, József Attila, Móra Ferenc,
Veress Péter, Németh László a sakkozás
"szakértõi" is voltak. 

Ráthonyi Ráhel Sára (5. a )és 
Kiss Dániel Sándor (4.c)

Portisch Lajos Polgár Judit

Jeruzsálemtõl mindössze 9 km-re fekszik Betlehem. A város nevének jelentése: "a
kenyér háza". Lakosságának 80%-a keresztény arab. Ebben a városban született Jézus
Krisztus és Dávid király is.
Mária és József azért mentek Jeruzsálembe, mert az országban népszámlálást tartottak,
s minden férfinak a születési helyén kellett jelentkeznie. Így történt, hogy Mária
Betlehemben szülte meg Jézust. Mivel szállást már nem találtak, ezért jobb híján egy
barlang-istállóban. 
Jézus születési helye fölé Betlehemben templomot emeltek, így az eredeti barlang-istál-
lóba csak a templomból lehet lemenni. Ezen a templomon is, mint a Szent Sír - bazilikán
Jeruzsálemben több vallás osztozik: középsõ része a görögkeletieké, déli szárnya az
örményeké, az északi  pedig a  katolikusoké  illetve  a protestánsoké. A templomból lép-
csõ vezet le a barlangba, ahol Jézus született. Ezüstcsillag jelzi a földön a helyet, ahol
Mária világra hozta gyermekét. 
Maga a templom is igen érdekes. Ahol a hagyomány szerint Jézus született még az óko-
rban építettek egy kis kápolnát,  aztán  több száz év múlva efölé egy másik, nagyobb
templomot, hozzá is építettek a 2 ezer év alatt, úgyhogy most elég érdekes formája van.
Az idõk folyamán többször támadások áldozata volt ez a templom, de mindig újjáépítet-
ték. A bejáratot úgy befalazták, hogy a lovasok ne tudjanak bemenni, csak egy 120 cm magas bejárón, felnõttek is csak meghajol-
va tudnak bejutni. Ezt a bejáratot az Alázat kapujának nevezik.

Betlehem

JELENTKEZIK  A  "SULIPUSKA"!

Betlehem látképe. A fenti képeken a Születés
temploma és az ezüst csillag, ami Jézus

születésének helyét jelöli.

Lékó Péter
nemzetközi
nagymester
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5.b 
Osztályfõnök: 
Bencze Gábor

Almási Lilla Viktória
Áncsán Levente
Áncsán Petra
Bereczki Bence
Bura Barbara
Csendom Bálint
Dukát Péter
Erdei Benjámin
Fegyverneki Zsuzsa
Földvári Nóra
Gesztelyi Anna
Kardos Anna
Kecskés Fanni
Kiss Ábris Tibor
Mátis Adrienn
Nagy Fanni
Németi Kornél
Papp Fruzsina
Papp Gréta
Posta Fanni
Serényi Dávid
Simon Zsófia
Szabó Réka
Szigeti Áron
Szilágyi Gábor
Szilágyi Péter
Tar Csenge
Tóth Levente Ferenc
Tóth-Szolnoki Anna
Úti Krisztina

5.c
Osztályfõnök: 
Juhász M. Tünde

Atyi Ádám
Bereczki Dávid
Fejér Fanni
Fejérvári Virág
Fényi Gábor
Gulyás Péter
Hahn Viktória
Hanuska Laura
Hinnah Barbara
Incze Mónika
Kállai Rella
Kasza Dominika
Katona Szabolcs
Kiss Brigitta
Kiss Zsuzsanna
Komár Kinga
Kövy Andrea
Mecsei Kira
Nagy Attila
Nagy Zita
Offra Gábor
Petróczi Ferenc
Pinczés Bence
Sükei Zsuzsa
Szabó Kristóf
Terbócs Kevin
Varga Kincsõ
Vida Márton
Zsoldos Patrik

5.z
Osztályfõnök: 
Pallagi Etelka

Boldizsár Márk
Bujdosó Fanni
Fodor Zsófia
Gálfi Donát
Gotthard Aurél
Gulyás Ábel
Hoczka Dorottya
Kaszás Bernadett
Kaszoni Péter
Kenderesi Vanda
Kerek Emese
Lengyel Patrícia
Lovas Rita
Molnár Zsófia
Nagy Panka
Nagy Rózsa
Némethy Viktor
Oláh Tamás
Orosz Debóra
Orosz Kristóf
Ozsváth Eszter
Pallás Szimonetta
Rácz József
Schinko Yasmin
Solymosi Benjámin
Szabó Marcell
Szilágyi Richárd
Szutor Beáta
Tóth Anna
Tóth Martin

5.b

5.c 5.z

5.a

Az  új  ötödikesek
5.a
Osztályfõnök: 
Ordasiné Király Csilla

Abu Salem Nizar
Antal Richárd
Barcza Benjámin
Bodó Vanessza
Csiszárik Sugárka
Csizmár Kristóf
Fekete Ákos
Gálfi Rebeka
Gyökös Viktória
Hunyadi László
Kató Anna
Katonka Kata
Kiss Árpád
Kiss Rebeka
Marin Soma
Oláh Fruzsina
Oravecz Loretta
Ráthonyi Ráhel Sára
Sándor Márk
Szabó Bence
Szántó Bence
Szobonya Bianka
Szondi Fruzsina
Tószegi Sára
Virág Vanessza
Viski Roland
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Eredményeink
Október huszonkilencedikén tizenkettedik alkalommal ren-
deztük meg a Református Iskolák Országos Tanulmányi
Versenyét, amin idén az ország harminc iskolájából több, mint
háromszázhetven gyerek vett részt és mérte össze tudását a
különbözõ tantárgyi versenyeken. Ezeken igen szép ered-
ményeket értek el a mi iskolánk tanulói is.
Most az õ eredményeiket ismertetjük:
Angolból az 5-6 osztályosok csapat-versenyében Nikovics Vera
és Tamus Elvira az elsõ lett.
Az 3-4. osztályosok Bibliaismereti versenyében párosok indul-
tak. Itt a Tácsik Anna és Katona Ágnes megszerezte az elsõ
helyet. Az 5-6 osztályosok bibliaismereti versenyén Szirák Anna
és Kõszegi Boglárka szintén elsõ lett.
A 8. osztályosoknak volt egy komplex, valamennyi ter-
mészettudományi tantárgyat magába foglaló verseny. Itt egyéni-
leg versenyzett mindenki. A minket képviselõ Kiss Dénes
megszerezte az elsõ helyet.
Matematikából a 6 osztályosok között Hacsi Ágnes a második
legjobbnak bizonyult. 
A hetedikesek között Kasza Roland a harmadik helyezést érte
el. A nyolcadikosok matematika versenyén Berki Alexandra
szintén harmadik lett.
A másodikosoknak volt anyanyelvi verseny is, ezen minket
Szakál Vince Abosa és Tóth Sebestyén Attila képviselt. Õk a
harmadik helyet szerezték meg.
Informatikából a nyolcadik osztályosoknak volt csak verseny.
Ezen Bartha László a 2. helyet szerezte meg.
Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedõ is volt az 5-6 osztá-
lyosoknak. Ezen Szegedi Barbara és Pataki Mercédesz indult,
akik a 2. helyet érték el.
A 3-4. osztályosok komplex mûveltségi versenyén három fõs
csapatok indulhattak, ahol a mi iskolánkat képviselõ Balogh
Anett Békési Napsugár és Nagy Bálint csapata megszerezte az
elsõ helyet.
A hetedik nyolcadik osztályosok mûveltségi versenyén a tõlünk
induló Borics Fanni és Szilágyi Vanessza harmadik lett.
A hetedik-nyolcadik osztályos fiúknak mûfalmászó versenyt is
rendeztek. Ezen Magócs Ádám az elsõ Kiss Tamás pedig a
második lett!
November 14-én, pénteken Tiszakécskén az ottani Református
Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma rendezésében
mesemondó és meseíró találkozót és versenyt rendeztek Ezen
minket is képviseltek néhányan és igen szép eredményekkel
jöhettek haza. A meseírók versenyében a 3.b osztályos Vastag
Emese a harmadik lett, az 5.c osztályos Hinnah Barbara elsõ
helyezett lett a saját évfolyamán. Hozzá hasonlóan a 6.b osztá-
lyos Balla Dorottya is elsõ lett a maga évfolyamán. A meseíró
pályázat mellett mesemondó versenyt is rendeztek ahol a 3.z
osztályos Nagy Bence a második helyet szerezte meg a saját
korosztályában.
November 14-én a Református Kollégium Gimnáziumának ren-
dezésében egy többfordulós regionális angolverseny zárására
került sor. Ezen a minket képviselõ Gyõri Balázs elsõ lett,
Hagymási Alexandra és Berki Alexandra pedig a nyol-
cadikosok között 

November 21-én a Lilla téri Általános Iskola rendezésében
komplex megyei mûveltségi versenyt rendeztek. Ezen a tõlünk
informatikából induló Csizmár Patrik és Keczeli Péter
második helyezett lett a hetedik osztályosok között. A mate-
matikából induló Kasza Roland a hetedik osztályosok között
szintén második helyezett lett. 
Ugyanitt népdaléneklési versenyt is rendeztek ahol a 2.c osztá-
lyos Honti Borbála Krizsán Gábor és Oláh Zsuzsa a har-
madik helyet szerezték meg úgy, hogy idõsebbek között indul-
tak. 

Az november 21-én, a budapesti
Rózsatéri Református Általános
Iskolában országos Református
zsoltáréneklõ Versenyt ren-
deztek, amin a minket képviselõ
gyerekek nagyon szépen szere-
peltek. 
Az 2.z osztályos Kovács Noémi
és a 4.z-s Rácz Petra arany
minõsítést szerzett. 

Nagy Benedek Soma a negyedik
korcsoportban, Kaszonyi Péter
és Diós Fruzsina pedig az ötödik

korcsoportban érte el ugyanezt a minõsítést. 
Nagy Kristóf a hatodik korcsoportban ezüst minõsítést érdemelt
ki. 
A minõsítéseken túl Nagy Benedek Soma a maga korcso-
portjában elsõ helyezett lett és különdíjat is kapott valamint elsõ
lett a Ki Tud Több zsoltárt versenyen. Ebben a versenyben szin-
tén elsõ helyezett lett Nagy Kristóf Pál is a maga korcso-
portjában.
Kaszonyi Péter 3. helyet szerzett az ötödik korcsoportban, Diós
Fruzsina pedig különdíjat kapott zsoltárválasztásért.
Miskolcon a Factory Sportarénában sportfalmászó versenyt ren-
deztek. Ebben a mostanában divatossá vált sportágban
jónéhányan jeleskednek itt az iskolánkban is, és ezt ezen a
versenyen is bizonyították. Az ország egyik legnagyobb
mûfalán a száznál is több versenyzõ között iskolánk tanulói a
következõképpen szerepeltek: a lányok között "C" kategóriában
Nagy Lili lett a harmadik, Kalmár Eszter a második és Balogh
Noémi az elsõ, az "A" kategóriában pedig Magócs Évi érte el a
második helyet. A fiúk között a "C" kategóriában Rácz Kornél
lett a harmadik. A "B" kategóriában Tóth Gergõ a harmadik
helyet szerezte meg, Papp Gergõ pedig elsõ lett. A fiúk "A"
kategóriájában Kiss Tamás a harmadik helyet érdemelte ki,
Magócs Ádám pedig az elsõ helyezettnek járó aranyéremmel
tüntették ki a verseny végén. Ádám a tizennyolc fõs felnõtt
mezõnyben is indult, ahol nagy meglepetést okozva második
lett. A falmászók felkészítõje: Sarkadi Ferenc.

Gratulálunk nekik.

Gyõri Balázs, Hagymási Alexandra, Berki Alexandra (8.b) és
felkészítõjük: Fülekiné Joó Anikó.

A Miskolcon szerepelt falmászók csapata

Honti Borbála, Krizsán Gábor
és Oláh Zsuzsanna (2.c)
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Madárlesen 

A nádasból látszik 
Vízirigó pár játszik.
Barnakánya száll feléjük
Majd lecsap közéjük.

A vadrécék tovaszállnak, 
Egy kis hal onnan elúszkálna.
Szárcsa fióka észre sem veszi
Nem hosszú élete van hátra már neki.

Ekkor ám egy kis hal jó nagyot ugrik
Ezt már a fióka is észreveszi,
S felröppen anyjához jelezve neki, 
Hogy baj már nincs semmi.

Mi pedig meglõjük a barnakányát, 
S csinálunk belõle finom kis vacsorát.

Balogh Anett 3.a

Az õsz

Egy hûvös õszi reggelen, 
Három vbándor megpihen.
Kis egerek futkosnak, 
Kamra után kutatnak.
A faágról varjú hallik, 
A tengeri folyton hajlik.
Az õszi szél úgy lengeti, 
Hogy a végén szétszedi.

Ráday Zsófia 3.b

Éjszakai szállítás

Alszanak a fák,
Az erdõk,
S szundítanak már a felhõk.
Csak a Hold van ébren, 
A csillagokkal fenn az égen.

A csillagok, mintha kislámpá-
sok lennének, 
Úgy ragyognak fenn az égen.
Fényük békét, s szeretetet
áraszt a Földre.
És a csillag addig van ébren
Amíg a Nap meg nem jelenik
az égen.

Balogh Anett 3.a

Gyönyörû õszi nap volt, amikor hazafelé sétáltam.
Bronzbarna levelek hevertek a járdán. Benyitottam a
kapun. De abban a pillanatban valami varázslatos dolog
történt velem: eltûnt a táskám, a kert és minden más
körülöttem. Nem hittem a szememnek: Lázár Ervin
Négyszögletû Kerek Erdejében találtam magam.
Nyomban észrevettem, hogy nem vagyok egyedül: az erdõ
leghíresebb lakói vettek körül.
- Szervusz! - köszönt rám Bruckner Szigfrid.
- Szia! - feleltem bátortalanul. - Miért hoztatok ide?
- Segítségre van szükségünk, csak te segíthetsz rajtunk! -
mondta Bab Berci, aki most különösen szomorú volt.
- Én?! - kérdeztem a csodálkozástól kikerekedett sze-
mekkel.
- Igen, te! Segíts nekünk megtalálni a Lázár kincset! -
kérte Árnika.
A hír hallatán olyan idétlen arcot vághattam, hogy Hapci
király azonnal felvette a pápaszemét és elõkotorászott egy
papírt, amirõl felolvasta az alábbiakat:

"Hol volt, hol nem volt, de még ma is létezik egy
Négyszögletû Kerek Erdõ. Ha valaki abban az erdõben
követi a Könnyek Patakját, átszeli a Fenyõpusztát és meg-
mássza a Legmagasabbaklegmagasabbikát, ott a csúcson
egy barlangban megtalálja a kincsemet."
Lázár Ervin
Nem sokáig gondolkodtunk, rögtön útnak is indultunk.
Azonnal odaértünk a Könnyek Patakjához, ami Bab Berci
könnyeibõl jött létre. Ennek igazolására Berci úgy
elkezdett bõgni, hogy a patak a kétszeresére duzzadt.
Tovább sétáltunk, de pusztát sehol sem láttunk. Viszont
egy óriási fenyõerdõt találtunk. Az erdõ tele volt Nagy
Zoárd másolataival, amelyek a zöld leggyönyörûbb
árnyalataiban pompáztak.
- Gondolkozzunk! - mondta Szigfrid. - Merre lehet a
Fenyõpuszta?
Hosszú csend következett.

- Elõttünk a Fenyõpuszta! - kiáltottam fel.
- Ezt nem értem! - jelentette ki Árnika.
- Nem látod a fától az erdõt? - kérdezte Hapci király.-
Rendben, elmagyarázom - kezdtem a mondanivalómhoz. -
Képzeld el, hogy nincs itt egy fenyõ sem!- Ez nekem
sértés! - zsörtölõdött Nagy Zoárd.
- Elnézést, nem úgy gondoltam! - szabadkoztam, majd
folytattam. - Szóval képzeld el, hogy nincs itt egy fenyõ
sem! Árnika, mit látsz?
- Egy pusztát! - kiáltott fel Árnika.- Végre leesett neki a
tantusz! - sírta el magát állítólag örömében Bab Berci.- Én
bezzeg rögtön tudtam! - mondta Szigfrid.

Elindultunk, hogy felkutassuk a Legmagasabbaklegma-
gasabbikát. Zoárd, aki a legnagyobb volt közülünk, észre
vett egy hangyabolyt, melynek fehér sipkája volt. Biztosak
voltunk benne, hogy az lesz az úticélunk. De Nap királyfi

Petõ Flóra 1.c

Horvát Zoltán 1.b

Diákjaink  tollából

Lázár  Ervin  kincse
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már nyugovóra akart térni és az ég sarkában is ott csillo-
gott a sötétkék, csillagokkal borított takarója. Észrevet-
tem, hogy Hapci király szinte alva jár.
- Pihenjünk le éjszakára! - javasoltam.
Ahogy ezt kimondtam, mindenki eldõlt és álomba zuhant.
Másnap az egész reggelt sétálással töltöttük, majd éppen
délben értünk a hegy lábához. Öt teljes óráig tartott, amíg
felértünk a csúcsra. Hapci király közben újra náthás lett.
Akkorát tüsszentett, hogy Bruckner Szigfrid kicsit elrepült
tõlünk, egészen a barlang bejáratáig, ahonnan néhány
rémült gyík futott el.
- Láttátok? Legyõztem a sárkányokat! - jelentette ki

büszkén.
- Bézzétek, bi van idebenn! - szipogta Hapci király.
Egy nyitott faláda volt a barlangban. Egy vastag könyvet
rejtett. Ez volt Lázár Ervin kincse: az alkotásai.
Kinyitottam a könyvet, mire az beszippantotta az összes
mesefigurát. Én pedig otthon találtam magam. Egyes-
egyedül a barátaim nélkül. Bementem a szobámba, majd
megírtam a történetet, hogy majd egyszer az én vastag
könyvembe is bekerülhessen ez a csodálatos kaland.
Hinnah Barbara 5.c.
Ez a mese a Tiszakécskei Református Általános Iskola
meseíró versenyén elsõ díjat ért el.

Képzeljétek! Van a világon egy
csodálatos hely: Csodaország. Ebben
az országban van a Négyszögletû
kerek erdõ. Ennek az erdõnek a
közepén él Ervin bácsi, egy mesés kis
kunyhóban.

Egy nap, ahogy éppen a hin-
taszékén üldögélt eszébe jutottak az õ
kis barátai, akik nem voltak mások,
mint a meséinek a szereplõi. "Vajon
mi lehet velük?" - gondolta. Nagyon
hiányoztak Ervin bácsinak, és abban a
pillanatban elhatározta, hogy levelet ír
rég látott barátainak, hogy töltsenek
együtt egy szép napot. A leveleket
meg is írta és el is küldte. Jól el is
fáradt, hisz köztudott, hogy sokan
élnek a Négyszögletû kerek erdõben,
így sok levelet kellett írnia.

Ervin bácsi leveleit mindenki
rendre megkapta. Örültek is a
meghívásnak, és lelkesen készülõdtek
a "NAGY TALÁLKOZÓRA".

A találkozó híre messzire
eljutott. Nem is lett volna ez baj,
csakhogy meghallotta a százarcú
boszorkány is, akit Ervin bácsi elfele-
jtett meghívni. Ezen Százarcú ret-
tenetesen megsértõdött és elhatározta,
hogy mindenáron megakadályozza,
hogy jól sikerüljön a találkozó.
Százarcú az irigységtõl újra gonosz
boszorkánnyá vált, és gonosz tervet
kezdett szövögetni. Talán hívja meg a
barátját, Náthát is, hogy aztán Hapci
király fejvesztve meneküljön a par-
tiról?

"Á, ez nem jó, õ biztosan nem
ér rá! - gondolta - Jobbat kell kitalál-
nom! Mi legyen? Ide varázsolok egy
hatalmas gödröt, beszövöm a tetejét
gyönyörû pipacsokkal, kamillával,
amibe majd mindenki beleesik, így
senki nem jut  el a Nagy Találkozóra.
Hi-hi-hi! - vigyorgott ördögi kacajá-
val gonosz tervén a boszorka.

Elérkezett a nagy nap.
Elsõként Bruckner Szigfrid és párja,
Szilvia értek be a Négyszögletû Kerek 

Erdõbe. Olyan nagy izgalommal
fogalmazgatták az ajándék mellé
szánt kedves szavakat, hogy nem vet-
ték  észre  Százarcú csapdáját, és
zsupsz beleestek mind a ketten. Pró-
bálkoztak kimászni, de nem sikerült.
Utána jött Nagy Zoárd, aki bambán,
ámuldozva lépegetett. A verset mon-
dogatta, amit Ervin bácsinak írt.
Gondolhatjátok, hogy õ is belesetett a
gödörbe! A három csapdába esett két-
ségbe esetten kezdett kiabálni.

- Segítség! Segítség! 
Meghallotta ezt Hapci király, aki nem
tudta abbahagyni a hapcizást, így
segíteni sem tudott. De éppen odaért
Bab Berci, Dzsoni és Árnika. Pró-
bálták kihúzni õket, de nem sikerült.
Egyszer csak Árnika meglátta a bokor
mögött a kárörvendõ boszorkányt.
- Kedves boszorkány - hívta elõ Árni-
ka, - nem tudnál segíteni nekünk?
Nagy bajban vagyunk!
- Méghogy segítsek! Nevetséges! - és
elmesélte, hogy mennyire megsértette
õt Ervin bácsi. 

- Ez biztosan véletlen lehetett! Mi is
nagyon örülünk, hogy látunk, meglá-
tod Ervin bácsi is örülni fog neked!
Ettõl a boszorkány megenyhült,
kivarázsolta Zoárdot, Szigfridet és
Szilviát a gödörbõl és együtt elmentek
Ervin bácsihoz. Ervin bácsi valóban
megörült a  a Százarcúnak is, akitõl
nem gyõzött bocsánatot kérni, amiért
nagy izgalmában az õ meghívóját
elfelejtette elküldeni.
A Nagy találkozó fantasztikusan si-
került. El is határozták, hogy ezt min-
den évben megismétlik, de akkor már
Százarcút sem fogják kifelejteni.
Százarcú pedig megígérte, hogy nem
fog többet így viselkedni.

Balla Dorottya 6.b

Ez a mese a 
Tiszakécskei

Református Általános Iskola 
meseíró versenyén 

elsõ díjat ért el.

A  Nagy  Találkozó

Kegyes Zsófia 1.b
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ekkor megszólított:
- Mikor megyünk? 
Megdörzsöltem a szemem, hogy nem álmodom-e.
- Hová? - kérdeztem.
- A Mesevilágba.
- Az hol van? 
- Nem tudod, te oktondi? -lágyult el a hangja - Az
Óperencián túl!
Azzal csettintet egyet és ott álltunk mesevilág közepén.
Nem hittem a szememnek! A ceruzám körbevezetett az
országon. Mindent megnéztünk. Láttuk Csipkerózsikát,
az Egyszarvúkat. Találkoztunk Bambival, meg a
Négyszögletû Kerekerdõ szereplõivel. Mikkamakka
odaköszönt nekünk. 
- Sziasztok! Merre mentek?
- A Fõtérre. - válaszolta a varázsceruzám.
- Dömdödöm? - kérdezte Dömdödöm is. - lefordítom: -
A rajzversenyre mentek?
- Igen! - válaszolta titokzatos hangon a ceruzám.
- Most rajzolj velem valamit! - fordult felém, és megállt
a Fõtéren. 
Engedelmeskedtem.
Egyszerre megelevenedett minden, amibe belekezdtem.
Gondoltam rajzolok egy sárkányt. Hogy irigykednek

Szép vasárnapi reggelre ébredtünk. Anya elvitt minket a
Mihály napi vásárba. Megegyeztünk, hogy mindenki vehet
valamit.
Én éppen egy zacskó karamellát akartam vásárolni, amikor
egy ceruzára lettem figyelmes. Mintha integetett volna
nekem. Otthagytam az édességet és elindultam a csábítóan
hívogató ceruza felé. Gyönyörû volt! Hosszú vastag, a
hegyében az összes szín benne volt!
- Mennyibe kerül? -kérdeztem.
- Száz Forint. - válaszolt az eladó.
- Épp egy százasom van. - derült fel az arcom. -
Megveszem!
- Használd józan ésszel! - kiáltotta utánam az öreg, de már
nem figyeltem rá.
Hazafele menet megmutattam az unokatestvéreimnek az új
kincseimet.
- Ugyan már! Te az összes pénzedet egy ceruzára költöt-
ted?! - kérdezték egy kissé gúnyosan. 
De én nem törõdtem velük. Minél elõbb ki akartam próbál-
ni. 
Késõ este értünk haza, így már nem volt idõm rajzolni.
Gyorsan lefeküdtem aludni. Hirtelen zajt hallottam az asz-
tal felõl, az álom szinte azonnal kipattant a szemembõl.
Oda néztem. A ceruzám megmozdult! Közelebb mentem,

Történ egyszer a Négyszögletû Kerek Erdõben, hogy
Bruckner Szigfridnek egy ötlete támadt:
- Én is repülni akarok mint a madár! - mondta vágyakoz-
va.
De mégis, hogyan? - kérdezte magától. Míg Szigfrid törte
a fejét, addig Ló Szerafin ugyanerrõl ábrándozott. Õ is
szeretett volna szárnyakat, de tudta, hogy neki nem lehet-
nek szárnyai. Ezért búsan kiült a part szélére, a vízeséshez.
Mikkamakka éppen arra járt.
- Szia! - kiáltott Szerafinnak.
- Szai! - mondta szomorúan
- Mi a baj? - kérdezte Mikkamakka.
- Nagyon szeretnék szárnyakat!
Ekkor Bab Berci toppant elõ a fák mögül.
- Hallottam mirõl beszélgettek.
- Szerafin, egyáltalán neked miért van szükséged
szárnyakra?
Szerafin sírva felelte:
- Hogy repülhessek.
Eközben Szigfridnek újabb ötlete támadt: Csinálok ma-
gamnak szárnyakat!
Azzal nekiállt. Mivel õ egy cirkuszi oroszlán volt, a
varázslótól megtanulta, hogyan kell szárnyakat varázsolni.
Kifaragott egy varázspálcát, aminek segítségével máris
szárnyai lettek.
- Kész a szárnyam! - kiáltott örömében.
Kiment a mezõre, hogy kipróbálja. Ekkor Ló Szerafin még
mindig sírt. Macskamati, aki lusta állat volt, még mindig
aludt. Bár már csak félálomban, mert Szerafin sírása na-
gyon idegesítette, felkelt és kiment, hogy megnézze mi a
baja.
- Jaj, Szerafin, mi a bajod? - kérdezte dühösen.
Szerafin helyett Bab Berci válaszolta:
- Az a baja, hogy nem tud repülni.
- Ó, szóval ez a baja! - mondta rádöbbenve.
- Figyelj! Honnan tudod, hogy nem tudsz repülni? -
kérdezte Macskamati.

- Hát onnan, hogy még nem próbáltam. - felelte Szerafin
bizonytalanul.
- És nem akarod megpróbálni? - kérdezte Mati.
- De!!! - felelte izgatottam Ló Szerafin.
- Akkor repüld át a vízesést!
- Rendben! - kiáltott Szerafin és már ugrott is a víz felé. A
lábaival megpróbált csapkodni de nem sikerült és zuhant a
víz felé. A többiek aggodalmasan nézték. Szerafin visított
félelmében.
- Segítség!!!
Szigfrid meghallotta a kiáltást és azonnal repült a hang
felé. Látta, hogy Ló Szerafin bajban van. A segítségére
sietett és a levegõben elkapta. Szerafin elmondta, men-
nyire szeretett volna szárnyakat, hogy repülhessen.
Szigfrid megértette és neki is varázsolt szárnyakat. Azóta
boldogan repülnek a Négyszögletû Kerek Erdõben.

Bokor Gréta 3.z. 

Geszthelyi Péter 1.b

Ló  Szerafin  repülni  akar

A  varázsceruza



Itt  járt A  tûzoltóságnál  jártunk
Ma este jön a Mikulás! - kiáltottam
izgatottan. Alig vártam az estét hátha
megleshetem ajándékcsempészés
mûveletét. De amit legjobban vártam
az a reggel volt. A hosszúnak tûnõ
éjszak után frissen pattantam ki az ágy-
ból és már rohantam is. A nagy felha-
jtásra anyáék is utánam jöttek. 
- Ezt Szilvitõl kaptad, azt a kettõt
tõlünk. - magyarázott anya, de nem
érdekelt, hogy mit kitõl kaptam, csak
hogy minél hamarabb kibonthassam a
csomagokat. Az összes csomagból,
mint egy eldõlõ csokihegy úgy ömlött
a csoki mikulások halma. Ám egy
könyv és egy kis mûanyag figura is
elõkerült. 
- Vajon honnan tudhatta meg a
Mikulás, hogy mire vágytam? - merült
fel bennem a kérdés. Anya válaszolt:
- Hát a Mikulás okos. 
Erre mindhárman nevetni kezdtünk.
Így ért véget 2008 Mikulás napja.

Balogh Anett 3.a
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Képzeljétek el, hogy amíg ti az iskolában tanultatok, addig mi ellátogattunk a
tûzoltóságra. Megnéztük a csöveket, amiken a tûzoltók csúsznak le, aztán
meséltek arról, hogyan másznak fel a tûzoltók gyakorlásként egy nagy barna
házra és utána hogyan ereszkednek le onnan. 
A tûzoltóság nagyon jó! Az emelõkosár 42 méter magasra is felmegy.
Riasztáskor a tûzoltóknak összesen két percük van, hogy felkészüljenek és
elinduljanak tüzet oltani. Megtanultam, hogy az égõ olajat nem szabad vízzel
leönteni és hogy egy nagyobb fajta tûzoltóautóban 8000 liter víz van egy
kisebben pedig 4000.

Abrakadabra! Legyen minden úgy, ahogy régen volt!
Hirtelen otthon találtam maga. A ceruza az asztalon he-
vert. Azt hittem az egész varázslást csak álmodtam. Ekkor
észrevettem, hogy a ceruza rám kacsint. Holnap új kaland
kezdõdik.

Vastag Emese 3.b

Nagy Noémi 2.a

Kugler Kevin 2.a Ökrös Janka 2.a

majd a többiek, ha meglátják. Éppen a hetedik szájat raj-
zoltam, amikor életre kelt. Tüzet okádott. Amit csak a
lángja elért felégetett maga körül. Nagyon megijedtem. 
- Segíts varázsceruzám! - könyörögtem kétségbeesetten.
- Én nem tudok segíteni. - válaszolta - csak az képes
megállítani a sárkányt, aki teremtette. Rájöttem, magam-
nak kell helyrehoznom a hibámat. Gyorsan rajzoltam egy
varázspálcát.
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Kézmûves  rovat
Készítsünk karácsonyi csillagot! Készítsünk saját Betlehemet!

Karácsonyi sütnivalók

Mézeskalács 

Hozzávalók: 
60 dkg liszt, 
20 dkg porcukor, 
2 kiskanál szódabikarbóna, 
1 kiskanál mézes fûszerkeverék, 
2 db tojás, 
2 evõkanál margarin, 
20 dkg méz. 
A porszerû anyagokat összeke-
verjük. A tojásokat, a mézet és a
margarint jól kikavarjuk és
fokozatosan hozzáadjuk a lisztes
keveréket. A tésztát jól kidol-
gozzuk, alufóliába csomagoljuk
és legalább egy napig hûvös
helyen érleljük. 2-3 mm vasta-
gra nyújtjuk és különbözõ for-
mákkal szaggatjuk, piros-
barnára sütjük."

Karácsonyfa

Hozzávalók: (kb. 3-5 darabhoz)

a tésztához
5 dkg margarin, 25 dkg méz, 10 dkg cukor, 35 dkg
liszt, 10 dkg darabolt mandula
1 csomag sütõpor, 1 csomag mézes fûszerkeverék,
liszt a nyújtáshoz

a díszítéshez
1db tojásfehérje
17,5dkg porcukor
cukorgyöngy

1. A mézet a cukrot és a mar-
garint egy edényben megolvaszt-
juk majd kézmelegre hûtjük. A liszthez hozzáadjuk a mandulát, a sütõport és a
mézes fûszerkeveréket majd összegyúrjuk a mézes margarinos keverékkel.
2. A tésztát lisztezett nyújtódeszkán kb. 1 cm vastagságúra kinyújtjuk.
Karácsonyfa-papírsablont készítünk a kívánt méretben és formában. Mindegyik fa
számára két tésztaformát vágunk ki, az egyiket hosszában kettévágjuk. A maradék
tésztából csillagot formázunk a karácsonyfa csúcsára.
3. A tésztadarabokat sütõpapírral kibélelt sütõlapra helyezzük és 200oC-ra
elõmelegített sütõben 15-20 percig sütjük. Hûlni hagyjuk.
4. A tojásfehérjét 12,5 dkg porcukorral sûrû mázzá keverjük és habzsákba vagy fóli-
azsákba töltjük. A mázzal minden egyes fára merõlegesen "ráragasztunk" két fél
karácsonyfát oly módon, hogy a fa megálljon. A karácsonyfák tetejére felragasztjuk
a csúcsokat. Megszórjuk a maradék porcukorral és cukorgyönggyel díszítjük.
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Juss el a 
TÉL-tõl 

a SAS-ig, a
KAR -tól a

PÉK-ig. 
Mindig csak

egy betût vál-
toztass meg. 

Több lehetõség
is van.

A hagyományos lövészversenyen hat-hat lövéssel száz-száz pontot
kell teljesíteni. A célkorongok azonban különbözõek. Vajon hány
kört és hányszor kell eltalálni ahhoz, hogy az egyes korongokon
mindannyiszor kijöjjön a száz pont?

Csukás István: Pom Pom meséi
A magányos szamovár

Csukás István  magyar költõ, író. Jelentek
meg gyermekregényei, mesekönyvei, verses
meséi, mint például Mirr-Murr, Oriza
Triznyák, vagy Süsü, a sárkány.
Az író csodálatos történeteket mesél Nektek
és Picurnak Gombóc Artúrról, a falánk madár-
ról-akinek kedvence mindenféle csokoládé-,
és a többi, nem kevésbé izgalmas figuráról.
Hogy kicsoda Pom Pom? Többféle alakban
láthatjátok: lehet paróka, szobafestõ pemzli,
egyujjas kifordított bundakesztyû vagy

papucs orrán pamutbojt. 
A magányos szamovár könyvbõl megtudhatjátok, hogy a szamovárnál
nincs magányosabb, mert egyszer elfelejtettek vizet tölteni bele,
kiszáradt, az oldala megrozsdásodott, a csapja beragadt. Majd egy
napon ledobták a pincébe… Hogy ott mi történt vele, arról szól a
történet.
Olvasását ajánlom azoknak a fõleg alsó tagozatos gyerekeknek, akik
szeretik az érdekes, szórakoztató történeteket.

Harriet Beecher-Stowe: Tamás bátyja kunyhója

A regény a Függetlenségi háború idején játszódik
Amerikában. Tamás bátya egy idõs, színes bõrû
ember, aki egy ültetvényen lakik. A mû az
életkörülményeirõl, a vele kapcsolatban lévõ
többi bevándorlóról, a szintén rabszolgaságban
élõkrõl tájékoztat. Mindannyian amerikai
gazdájuknál dolgoznak, élnek. A rabszolgáknak
vannak segítõik a családban, és vannak olyanok
is, akik beszélõ szerszámnak tekintik õket. A
könyv érdekessége az, hogy nagy átéléssel írja le
a körülményeket, és az akkori idõben lezajló

eseményeket. Több szempontból is ajánljuk a könyvet, ugyanis nemc-
sak a 7. osztályosok történelem óráira jó, hanem a hittan órákon tanul-
tak megértéséhez is hozzájárulhat. A történet megható, magával
ragadó. Tamás bátyának a regény fõhõsének az alakja máig tartó hal-
hatatlanságot biztosít ennek a híres regénynek.
Örömmel, és lelkesedéssel olvassátok, ha kezetekbe kerül, a mû.

Aki a könyveket figyelmetekbe ajánljotta: 
Kathi Ildikó,  Bugya Barbara, Fábián Emese 8.a osztályos tanulók.

Lapozgató

Kicsinyeknek
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