
A Kölcsey Ferenc 
Református Gyakorló Általános Iskola lapja

XIV. évfolyam 1. szám   2012. október

„Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás 
épülésére valók.”

/Róma 14,19 /

Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit 2012 októberében. 
Az új tanév kezdetére tovább szépült iskolánk épülete. A nyári 
felújítások közül kiemelkedik - a bolhapiac bevételének 
köszönhetően –  a földszinti leány és fiú mosdók teljes körű 
felújítása, valamint egy második évfolyamos tanulónk édes-
apjának, Oláh Alexandr Lászlónak  jóvoltából az első emeleti 
leány és fiú mosdók szintén teljes körű felújítása. A munkálato-
kat az 1. d osztály tantermének a kialakítása, több régi tanterem 
festése, a padlózat javítása, s néhány elhasználódott tábla cseréje 
tette teljessé. A rendezett körülmények minden bizonnyal segíte-
ni fogják eredményes munkavégzésünket. A szép környezet 
megóvása viszont a jövőben is közös feladatunk. A szülők gon-
doskodását és támogatását  ezúton is hálásan köszönjük!
A nyár folyamán iskolánk neve  Kölcsey Ferenc Református 
Gyakorló Általános Iskola névre módosult, ugyanis a Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem intézményünk fenntartói 
jogát 2012. szeptember 1. napjával átadta a Tiszántúli Református 
Egyházkerületnek.
 
A gyakorlóiskola azonban továbbra is Debrecen legnagyobb 
általános iskolája, mivel az elmúlt tanévet 1077 tanulóval zártuk, 

jelenleg pedig 36 osztályban 1105 diákunk van. Nevelő-oktató 
munkánknak nagyon jó a híre , legyünk rá büszkék mindannyi-
an!
A 2012-2013. tanévben – az iskolánk reformátussá válásától 
számított 20. esztendőben - erősíteni kívánjuk kapcsolatainkat a 
Református Egyházzal, ezért a hetedik évfolyamra járó, meg-
keresztelt, református tanulóktól elvárjuk a konfirmációi 
felkészítésen való részvételt.

E sorok írásakor már mögöttünk van az első alkalommal 
megrendezett ÖKO-hét, az egész iskola részvételével megtar-
tott zenei világnap, az állatok világnapja, az ásványkiállítás és 
az október 6-i megemlékezés, az iskolánk növendékeinek és a 
kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző diákjainak 
közreműködésével megvalósult Kulturális Gála, valamint az 
október 23-i megemlékezés, s készülünk a reformációi isten-
tiszteletre. 
Az első negyedévet a Református Iskolák XVI. Országos 
Tanulmányi Versenyével zárjuk 2012. október 27-én.
Tanulóinknak és tanárainknak jókedvű és eredményes munkát, 
a kedves szülőknek pedig sok sikert és örömöt kívánok az egész 
tanévre!
       

Ember Sándor
igazgató
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Testvériskola a határon túl

„Fekete köpenybe burkolt magas alak 
közeledett felénk a fák között, súlyos 
zsákot cipelve a hátán. Nem vett észre 
bennünket, mert csendesen lépegettünk 
és mélyen az almafák árnyékában áll-
tunk meg. A sötét alak a sövény nyí-
lása felé tartott, és néhány pillanat 
múlva közvetlenül előttünk kellett 
elmenjen. Azt hiszem, ájultan esem 
össze, ha nem érzem, hogy Fülöp sok-
kal szilárdabban áll, mint én.
-Egy asszony, aki almát lop – súgta, - 
de meg kell akadályoznunk! Egész 
zsákot teleszedett Péter bácsi almáiból.

Egyetlen hangot sem bírtam kiadni, 
mert az ijedtségtől szinte megbénul-
tam. Szorosan átkaroltam Fülöpöt, aki 
valósággal magával vonszolt, amikor 
egyszerre csak előlépett és útjába állt 
az asszonynak. A holdvilág teljes 
fényével megvilágította arcát, és abban 
a pillanatban megismertük: Terry 
anyja volt. (…)”

Remélem, kedvet kaptatok az 
olvasáshoz!

Szeretettel:

 Kurgyisné, Zsuzsa néni

Sokat törtem a fejem, mit is adjak 
elétek az új tanév újságjaiban, míg 
végül arra jutottam, hogy gyermek-
korom egyik kedvenc íróját varázso-
lom elétek. Rendhagyó módon, mivel 
a 4 lapszámban egy-egy kisregényét 
fogom ajánlani nektek elolvasásra. 
Kellemes szórakozást kívánok!

Patricia M. St. John: A vadon titka

„Szép, meleg otthonban nőttünk fel 
Fülöppel, Margit néni gondos fel-
ügyelete mellett – egy fehér házban, 
amely a domb oldalán állt. A nap a 
domb mögött nyugodott le. A ház 
előtt kis virágoskert terült el, mögötte 
pedig gyümölcsös, amelynek almafái 
alatt kankalin és vadlóhere járták kör-
táncukat. A padláson két kis háló-
kamra volt, az egyikben aludt Fülöp, 
a másikban én, de az ajtót nyitva 
hagytuk, hogy átszólhassunk egymás-
nak” – így kezdődik Ruth története. 
Egy kislányé, aki testvérével együtt a 
nagynéninél nevelkedik. Hogy miért? 
Szüleik misszionáriusok Indiában. 
Történetük a második világháború 
idején játszódik, s a szülők a háború 

miatt kénytelenek állomáshelyükön 
maradni.
Izgalmas kalandokat élnek meg a 
gyerekek, főleg Ruth, aki lány létére 
gyakran kerül nehéz helyzetekbe 
heves természete miatt. Persze új 
barátokra is találnak az élmények 
során, de mindent én sem akarok 
elárulni nektek. Álljon még itt kedv-
csinálónak egy izgalmas jelenet a 
könyvből:

Minden tanév októberében erdélyi diákok és pedagógusok látogatnak hozzánk. 
Részt vesznek tanítási órákon, ellátogatnak a Nagytemplomba és a Református 
Kollégiumba, majd a közös kulturális gálán elmondják és eléneklik azt, amit 
otthonról hoztak – úgy, ahogyan csak ők tudják. Lehet, hogy emlékszel rájuk, 
talán te is vendéglátó voltál, vagy leszel, ezért izgalommal várod érkezésüket, és 
a márciusi viszontlátogatást. Ők a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző diákjai 
és tanárai, akikkel több mint másfél évtizede testvériskolai kapcsolat és barátság 
köt össze.
Iskolájuk, aminek több mint 300 tanulója és 33 tanára van, 1991-ben vette fel a 
18. században élt tudós irodalomtörténész és református lelkész Bod Péter nevét. 
Bod Péter Rákóczi egyik kuruc vitézének Felsőcsernátonban született gyermeke, 
aki édesapjától Habsburg-ellenes érzületet, édesanyjától imádságos lelkületet 
örökölt. Nagyenyeden, majd a hollandiai Leydenben végezte iskoláit, ahol keleti 
nyelveket és bibliai tudományokat tanult, de a csillagászati és bonctani 
előadásokat is látogatta. Tanulmányait Bethlen Kata erdélyi grófnő támogatta, 
akinek udvari papja lett. A későbbi magyarigeni lelkipásztor már diákként is 
rajongott a könyvekért. A kutatás és gyűjtés mellett sorra jelentette meg írásait, amelyek közül hármat említünk. 
Leghíresebb műve a Magyar Athenas (1712) irodalmi lexikon, amelyben 528 író életét és munkásságát ismerteti. Célját 
így fogalmazza meg: „Szándékozom ez írásom által hazájoknak hasznokra és ékesítésére és Isten dicsőségének terjesz-
tésére élt jó embereknek emlékezetet nyújtani.” Érdekes írása a Magyar Sírfeliratok című kétkötetes munkája, amiben 
153 király, királyné, fejedelem és tudós sírfeliratát adta közre. Anekdotagyűjteménynek nevezhetjük Szent Hilarius, 
vagy szívet vidámító, elmét élesítő, kegyességre serkentő rövid kérdésekbe és feleletekbe foglalt dolgok… című írását, 
melyben bölcs humorral neveli olvasóit: „Miért veszekednek az emberek? E két szó Enyim, Tiéd szerzi a veszekedést 
az emberek között.” Síremlékén, ami a magyarigeni templomkertben található, ez olvasható: „Mert valamiképpen a 
hazának ártani nem szabad, azonképpen annak nem használni, mikor lehetne, nagy vétek.” 
Bod Pétert megismerve még inkább megerősödik bennünk a korábbi tapasztalat: közel vagyunk egymáshoz. Készüljünk 
örömmel és várakozással az idei debreceni találkozásra!

Szilágyi Tamás

Bod Péter

Kedves Gyerekek!
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Ismét egy fergeteges, élményekben gazdag 
hittantábort tudhatunk magunk mögött. 
Bár csapatunk kissé megfogyatkozott az 
utóbbi évhez képest, de az önfeledt szóra-
kozás most sem maradt el. Sőt talán épp 
a táborlakók kisebb létszáma varázsolta 
igazán családiassá a hangulatot. 
A villamossín építése miatt ebben az év-
ben kivételesen az iskola udvaráról indult 
a buszunk. A buszút hangulatosan telt. 
Félúton megálltunk Csarodán, ahol egy 
kis templomot tekinthettünk meg. Sokak 
számára már nem volt ismeretlen ez a 
látványosság. Az eddigi évek problémáit 
fi gyelembe véve Tamás bácsi, ahogy meg-
érkeztünk, ismertette velünk a szobabe-
osztást, nehogy kavarodás legyen. Amint 
betettük a lábunkat a szobánkba, azonnal 
magával ragadott minket a hittantábor 
semmihez sem hasonlítható varázsa. A 
bepakolást követően csak úgy pörögtek 
az események. Néhányan a szobánkból 
rögtön hozzáláttak a hajuk „rendberaká-
sához”, volt aki koktélt kevert, és olyan is 
akadt köztünk, aki azt a bizonyos koktélt 
lefetyelte. Így a mi kis apartmanunk egy-
szerre volt fodrászszalon, koktélbár és ál-
latkert is.
Miután mindenki teletömte a szekrénye-
ket nadrágokkal, cipőkkel, zoknikkal és 
más ruhadarabokkal, elkezdtünk leszál-
lingózni a kerengőbe, ahol Tamás bá-
csi ünnepélyesen megnyitotta a tábort, 
majd Zsuzsa és Hajni néni segítségével 
a csapatbeosztást is elmondta. A tábor 
három csapatra oszlott, melyek nevei: 
Mennyei Mannák, Salamon és Csapat. 
Mindannyiunknak egy indulót kellett 
írni, melyet később elő is adtunk. Emellett 
rengeteg versenyfeladat várt ránk, a csil-
lagvadászattól kezdve, a Sport-szelet kere-
sésen át, egészen a váltóversenyig.
Mint mindig, szeretett táborunk most 
is programokban gazdag volt (bár vala-

milyen okból kifolyólag a néptánc elma-
radt). A szokásos reggeli futóversenyt a 
táborozók frissessége érdekében most is 
megrendezték. Az úszóversenyen minden 
jó úszó fi togtathatta tudását. A számhá-
ború természetesen most sem maradt el, 
annyiban különbözött csupán a tavalyi 
hittantáboros ütközettől, hogy most nem 
vegyes csapatok voltak, hanem a játék 
„fi úk a lányok ellen” verzióját próbáltuk 
ki. Újdonság volt viszont az esti bújócska, 
melynek lényege – mint azt a nevéből is 
ki lehet találni –, hogy éjszaka, zseblám-
pákkal felszerelkezve kíséreljünk meg 
rátalálni a bokorban bujkáló társainkra. 
A pólófestés elég populáris programnak 
bizonyult, rengeteg táborlakót láthattunk 
textilfi lccel a szivárvány minden színében 
pompázó pólóikra rajzolgatni. Ha valaki 
aláírásokkal feldíszítve akart járkálni, an-
nak most semmi nem szabott határt.
Szabadidőnkben volt lehetőség pingpon-
gozásra, tollasozásra és teniszezésre is. Il-
letve az ínyencek elleshették a csavartfánk 
készítésének minden fortélyát. Mivel a 
foci VB a tábor ideje alatt folyt, sort kerí-
tettünk egy késő esti futballmeccsnézésre 
is, ahol mindenki önfeledten szurkolha-
tott a kedvenc csapatának. A tábor fény-
pontja mégis talán a „Ki mit tud?” volt, 
amit az utolsó éjszakán rendeztünk. Itt 
minden vállalkozó kedvű egyén megmu-
tathatta tehetségét a többieknek, és ezzel 
talán meg is tehete az első lépést a humo-
rista, énekes vagy éppen színészi pályán. 
Röhögésből most sem volt hiány.
Természetesen reggelit, ebédet és vacsorát 
is kaptunk. A kosztból (szó szerint ) addig 
ettünk, amíg rosszul nem lettünk. Ráadá-
sul olyan mohón, hogy volt, akinek nem 
is hagytunk belőle. Köszönetképpen a fi -
nom ennivalóért, segítettünk a konyhai 
dolgozóknak leszedni a terítéket. Az otta-
niak nem egy tányérral lettek szegényeb-

bek. Néha-néha a szobánk diszkóvá vált 
és akkor felváltva üvöltöttek a telefonok 
és a laptopok. Ez önmagában még nem 
is lett volna baj, csakhogy a jobb (vagy 
éppen rosszabb ) pillanatokban még a 
hangunkat is kiengedtük a zenei kavalkád 
mellé… 
De sajnos egyszer minden jónak vége 
szakad, ez a hittantáborral sem volt más-
ként. Az utolsó napon, ebéd után már el 
is hagytuk a szállást. Még mielőtt hazafelé 
vettük volna az irányt, megálltunk Táko-
son ahol szintén egy érdekes templomlá-
togatásban volt részünk. Itt uzsonnaként 
pizzát és lángost kaptunk, melyet ott hely-
ben elfogyasztottunk. Ezen étkezésünket 
egy kisebb vízicsata követte, amely abból 
állt, hogy néhányan vízipuskával és szóró-
fejes fl akonnal lövöldöztek, mások pedig 
egy kis medencéből szerzett vízzel próbál-
ták lelocsolni a társaikat.
Egyszer még megálltunk fagylaltozni. De 
amint az utolsó fő is bekebelezte a fagyi-
ját, már tényleg elindultunk. Az utunk 
hátralévő részét sokak főként alvással töl-
tötték (mivel itt is – mint minden tábor-
ban – zajlott némi éjszakai élet). Amint 
befutott a buszunk az iskola udvarára, 
rögtön megrohamozott minket a szülők 
és kis/nagytesók hada. Mihelyst kiléptünk 
a busz ajtaján, azonnal véget ért e meghitt 
és színpompás álom, és már csak szép em-
lékként merültek fel bennünk az elmúlt 
napok eseményei. Egyrészt boldogan 
gondoltunk vissza az együtt töltött időre, 
a jó hangulatú áhitatokra, az érdekes ver-
senyfeladatokra, a közös éneklésekre… 
Másrészt pedig már gondolatban tervez-
gettük a következő hittantábort, amin re-
mélhetőleg TE is részt fogsz venni! 

Ráday Zsófi a, Vastag Emese 7.b

Sári Fruzsina vagyok, magyar és 
német szakos tanár néni. Itt az 
iskolában is ezeket a tantárgyakat 
tanítottam, mielőtt megszületett 
nagyobbik lányom, Nóri. Ő már 
majdnem 7 éves, a kicsi pedig 
Lilla, ő 3 éves. Most az ötödike-
sek tanulószobáján találtok meg. 
Mindenkinek sikeres és vidám 
tanévet kívánok: Fruzsi néni.

Iván Aurélné Durda Viktória va-
gyok, az 1.d osztályos gyerekeket 
tanítom. 2004-től dolgozom itt az 
iskolában, az elmúlt három évben 
kisebbik lányommal otthon voltam, 
aki most 3 éves lesz. A fi am hétéves, 
és ő most kezdte az iskolát. A sza-
badidőmet a gyerekeimmel és a kis-
kutyánkkal töltöm, sokat sétálunk, 
kirándulunk és mesét olvasunk. 

Új tanáraink

Hittantábor - Beregdaróc
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Az új elsősök

Atlétika tábor

1.a  Dr. Erdélyiné Faragó Ilona 

Acs Boglárka Magdolna, Aradi Zsófia, Bán Nóra, Bán Róbert, Bartos Boglárka, 
Bökönyi Áron Zalán, Böőr Gréta, Csige Dorina, Csizmadia Regina, Csontos 
Levente, Gyenti Kristóf, Jenei Dániel Csaba, Katona Péter, Kocsis Balázs, 
Kolozsvári Lóránt Csaba, Kovács Lívia, Kökövics Roland János, Máthé Flóra, 
Megyeri-Kardos Márkó Péter, Miklós Dániel, Nagy Imre Ádám, Nagy Máté Géza, 
Papp Csenge, Piskolti Boróka, Szathmári Zsombor, Szendrei Cintia Rita, Sztankó 
Attila Ferenc, Szűcs Alexandra, Tar Dániel Tóth Ákos, Varga Lili Fruzsina 

1.b  Erdődiné Sándor Katalin
Bokor Bence, Boruzs Csenge, Bökönyi Martin, Csécsei Gergő, Csukás Anna, 
Czakó Márton, Debreczenyi Laura, Fekete Bulcsú, Helmeczi Petra, Hodosi Anna, 
Hunyadi Máté, Jámbor Janka, Katona Balázs Attila, Kiss Borbála, Kolozsvári 
Vanda, Makay Anna, Mátyus Marcell, Miklósvölgyi Márton, Molnár Stefánia, 
Némethy Anna Sára, Pataky Panna Ildikó, Percze Tamara, Sarkadi Milla, Szabó 
Lili Dorka, Szabó Vera, Szilágyi Csenge, Szirbucz Petra, Sztojka Albert, Tóth 
Tamás János, Verba Kristóf, Vitányi Dominik, Zámbori Kincső

1.c  Kiss Sára
Almássy Gréta Nikolett, Barna Máté, Bobák Anna, Bodnár Alexandra Lilla, Cserta 
Laura Zsófia, Csirkés Máté, Dankó Orsolya, Demeter Gergő Imre, Demeter Júlia, 
Fazakas Bálint, Hadházy Kata, Hernádi Balázs, Illés Gergely Gábor, Jankó Csaba, 
Jenei Gergely Vencel, Kincses Milán, Kiss István Ádám, Kovács Dávid László, 
László-Kókai Gergő, Leskó Dorka, Miskei Zsófia, Nótáros Balázs, Papp Ajsa 
Viktória, Papp Sebestyén, Ráday Gábor Kristóf, Rajna Zalán Zoltán, Sós Jázmin, 
Szabó Dániel Csaba, Szűcs Edvin, Tőkés Bálint, Zakor Dóra, Zsoldos Milán

1.z  Törökné Bordák Erika 
Ábel Anna, Áchim Gergely, Aszalós Evila, Balogh Lea, Bartha Barbara, Bozsányi 
Dóra, Dihen Máté Sándor, Futó Sára, Gajdos Csanád, Gyönyörű Benedek, Hajnal 
Fruzsina, Hawrlant Boglárka Eszter, Horváth Nikolett, Iván Aurél, Juhász Dominik 
János, Kálmán Dorka Villő, Kerezsi László, Kiss Borbála, Kupovics Kincső Enikő, 
Major Balázs, Mászlai Dóra, Nagy Anna Nóra, Nagy Károly Péter, Opre Ádám 
Vajk, Pogány Zselyke Júlia, Sipos Anna Csenge, Szalóki Rézi, Tamus Ármin Márk,  
Tóth Luca Piroska, Varga Fatima Hanga, Venter Fédra Jázmin, Vincze Énók

1.d  Iván Aurélné Durda Viktória 
Blazsek Boldizsár, Czégény Adél Anna, Ébert Liliána Fanni, Fárbás Eliza, Horváth 
Ádám, Horváth Ilona, Kovács Zsombor, Magó Balázs Dániel, Majoros Zsombor,   
Már Balázs, Molnár Csilla, Nagy Nóra Anita, Őze Laura, Pál Dorottya Réka, Papp 
Márk Máté, Pianovszky Regina Judit, Prokisch Dorina, Püspöki Mátyás, Rácz 
Dorina, Rázsó Fanni, Sándor Csenge Anna, Sipos Henrietta, Széki Péter, Szendrei 
Hanga, Szilágyi László Bence, Tamás Zsombor Balázs, Tolnai Gergő, Varga 
Boldizsár, Vágó Botond, Veres Áron, Vigh Petra, Zákány Barnabás Balázs

Ha nyár, akkor atlétika tábor. Mi nemcsak azért várjuk a tanév 
végét, mert az iskola befejeződik, hanem mert Fáni néni táborá-
ba is megyünk. Az idei nyár sem volt különb. Mint legtöbbször, 
most is bemutatkozással kezdtük a tábor első napját. Utána reg-
geliztünk, majd pedig Marci elmosogatott. Marci ezt követően 
minden nap elmosogatott. Reggeli után kimentünk a Gyulai Ist-
ván Stadionba, 1-2 órát edzettünk és játszottunk. Később villa-
mossal visszamentünk a suliba és megebédeltünk. Ezután követ-
kezett a „csendes pihenő”. Persze senki nem pihent. Minden nap 
fl oorballoztunk és kosárlabdáztunk. Az utolsó nap délutánját az 
Aquaticumban töltöttük. Sokat fejlődtünk a tábor alatt. Minden-
kinek nagyon ajánljuk, aki szereti a sportot és Fáni nénit.

Katona Ágnes és Oláh Marcell 8.b
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A beregdaróci énekes tábor
Nekem a beregdaróci tábor volt e legjobb élményem a 
nyáron. Az, ahogy a barátaimmal együtt úszhattunk, 
teniszeztünk és sokat nevettünk. Bár minden nap kétszer 
gyakoroltunk, mégis maradt idő este egy kis játékra. 
Egyik nap még egy görög katolikus templomban is 
énekeltünk. Nagy meglepetésünkre nemcsak mi, hanem 
egy róka is nagyon  élvezte a tábort, aki időnként fel-fel- 
bukkant a tábor környékén.

Szabó Euniké 6.z

Az énekkaros táborban, ami Beregdarócon volt, számom-
ra az volt a legjobb, hogy mi választhattuk ki a szobatár-
sainkat. Az kétségtelen, hogy nálunk mindig jó volt a 
hangulat. Még az is tetszett, hogy minden este volt valami 
program. Ezek közt volt „Egy perc és nyersz” játék, film-
klub és sorverseny. Minden nap két kóruspróbát tartot-
tunk. Ezek között lehetett teniszezni, vagy fürödni   
medencében  A medencéhez tartozott szauna, jakuzzi, és 
lábúsztató. Reggelit, ebédet és vacsorát ott biztosítottak a 
„Hétcsillag” szállóban. Volt két különleges helyszínű 
kóruspróbánk is. Egyik a polgármesteri hivatalban volt, a 
másik pedig egy görög katolikus templomban. Szerintem 
mindenki, aki eljött, egy izgalmas vakációban vett részt.

Bacsó Vivien 6.z

ettől még ugyanolyan vidámak marad-
tunk. A túrák után jól esett a hideg 
vízben való úszás. Erzsike néni, Jancsi 
bácsi és Attila bácsi versenyeket is 
rendezett nekünk, amikben kibonta-
koztathattuk tehetségünket. A legjobb 
„verseny„ a tanár-diák röplabdameccs 
volt. Ha versenyzőként nem is, de 
szurkolóként mindenki részt vehetett 
benne. Legszebb élményeink az esti 
közös beszélgetések és a „putty par-
tyk” voltak. Az utolsó estét tábortűzzel 
és szalonnasütéssel zártuk, amire 
örömmel gondolunk vissza. Az utolsó 
napon fájdalmas búcsút vettünk 
egymástól, de vigasztal az a tudat, 
hogy jövőre visszatérünk.

Guti Boglárka (8.b), Szabó Anna 
(8.c), Véha Szilvia (8.c)

Másodjára mentünk a szarvasi tábor-
ba. Idén új tagokkal bővült a csapat, 
akik igazán gyorsan tanultak. 
Mindenki elfoglalta a szálláshelyét, 

és utána elindultunk az első utunkra, 
ami bennünk szép emlékeket hagyott. 

Az új táborozók is mindenben aktívan 
részt vettek. Az izgalmas túrák egyre 
hosszabbak és fárasztóbbak lettek, de 

Vízi tábor Szarvason
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Ebben az évben nagyon vegyes érzésekkel vártam a tanév 
végét. Nyolcadikos lévén tudtam, hogy ez az utolsó évem 
ebben az iskolában. Emiatt jó lett volna húzni még egy kicsit 
az utolsó napokat, ugyanakkor mégiscsak diák vagyok, aki 
a felvételi izgalmai után vágyott már a jól megérdemelt 
pihenésre. 
De milyen furcsa az ember...! Eljött a nyár, élvezhettem a 
szabadságot, aludhattam sokáig és a kötelességeim száma is 
csökkent. Persze, hogy másra vágytam! Siettetni akartam a 
napokat, mert július 9-én újra indult a sziklamászó tábor. 
Előtte lázas készülődés, a hiányzó dolgok beszerzése, 
tervezgetés, telefonálgatás. Aztán eljött a nap! Az utazás 
most sem volt más, mint eddig, mivel vonattal mentünk és 
kétszeri átszállás után végre célba értünk.. Hejce sem válto-
zott, igaz a szakadó eső kicsit átrajzolta nemcsak a tájat, de 
az elcsigázott táborozókat is. Ezzel az első nap programja 
spontán megoldódott, hisz mindenki az elázott dolgait 
szárítgatta. Utána jutott még idő egy kis filmnézésre, majd 
Timi néni vacsorájával végül pozitívan zárult ez a nap. 
Másnap Feri bácsi jóvoltából sokáig aludtunk, így a reggelit 
követően pihenten indultunk fel a hegyre. A 7 km-es út meg-
tétele után újabb kihívás várt ránk. Az idősebb és tapasztal-
tabb mászók felvitték a köteleket a sziklákra, míg a többiek 
lélekben készültek a feladatra. Azokban, akik most voltak itt 
először, talán nagyobb volt az izgalom, de mindannyian 
nagyon vártuk már, hogy kimászhassuk az első sziklákat. 
Másnap már korábban keltünk, így a szokásos 7 km-es gya-

logtúra után több idő jutott a mászásra. Mindenki meg-
próbálta teljesíteni azt a célját, amit a tábor elején kitűzött 
maga elé. Dél körül fent a sziklán a Timi néni által készített 
elemózsiát majszoltuk el. A délutáni mászás fáradalmai után 
levezető gyakorlatként újra gyalogolhattunk. A jól megérde-
melt vacsora után már csak egy kis csillagnézésre volt ener-
giánk. A negyedik nap forgatókönyvét megint az időjárás 
írta. Az eső miatt csak délelőtt mászhattunk. Sajnos a várva 
várt éjszakai mászás és a szabad ég alatti alvás is elmaradt. 
De kárpótolt minket a közös íjászkodás és a játszótéri játék. 
Az ötödik nap kicsit szomorkásan vágtunk neki a túrának, 
hiszen tudtuk, hogy ez az utolsó napunk együtt. A sok 
fárasztó mászás után éhesen indultunk vissza a táborhe-
lyünkre. A hangulatos szalonnasütés közben mindenki eltűnt 
rövidebb-hosszabb időre, hiszen be kellett pakolnunk 
hátizsákjainkba és ki kellett takarítanunk magunk után. A 
vacsora és a takarítás után elkezdődött a szokásos táborzárás. 
Feri bácsi értékelte a tábor eseményeit, majd megválasztot-
tuk a „tábor embereit". Sikerült megint meglepnünk Feri 
bácsit és Timi nénit a saját kezűleg gyártott ajándékokkal. 
Bár gyorsan eltelt az a hat nap, de az élmények még sokáig 
beszédtémát adtak otthon is. És időnként szívesen néze-
getem Feri bácsi rajzos értékelő lapját is. Remélem, 
lehetőségem lesz 2013-ban is a többi mászóval együtt 
Hejcére utazni.

Posta Fanni (a tavalyi 8.b-ből)

Sziklamászó tábor 2012

Természetjáró nyári tábor
Nyáron a Bükkben Varbó Fónagyságon voltam Magdi néni természetjáró táborában. Július 30-án nyolc órakor indul-
tunk a nagyállomásról. 
Amikor megérkeztünk, kiderült, hogy a szállásunk 3 km-re van a falutól az erdő közepén. Másnap ellátogattunk a 
halastóhoz. A fiúk természetesen horgásztak. Délután elmentünk az erdőbe egy barlangtúrára. Hű de izgalmas volt! 
Harmadnap ellátogattunk a faluba, délután pedig íjászkodtunk. Sötétedés után elindultunk az éjszakai túrára. Nagyon 
félelmetes volt. A hazautazás előtti napon megtartottuk a búcsúbulit. Hazafelé megálltunk Miskolc-Tapolcán a kaland-
parkban. Legjobban a bobozás tetszett. Nagyon jó volt ez a tábor.

Dóka Gabriella 4.d
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Kótai Kitti 2.c rajza

Donka Réka 3.d rajza

Angolos tábor Szarvason

Kézművestábor

Hittan és néprajzi tábor
A nyáron Erika nénivel és Viola nénivel hittan és néprajzi tábor-
ban vettünk részt. Mivel azon a héten nagyon meleg volt, 
elmentünk a fürdőbe, ahol sokat játszottunk. Az iskola udvarán 
vizi játékokkal versenyeztünk és fagyizni is voltunk. Nagyon 
tetszett a táncház és a játszóház, ahol jól mulattunk. Felmentünk 
a Nagytemplom tornyába is, ahonnan szép kilátás nyílt 
Debrecenre. Ebéd után csendes pihenőt tartottunk, ahol hűsítő 
vízpermettel locsoltak bennünket a tanító nénik. Sokat 
kézműveskedtünk, készítettünk békát, lovat, bolhát. Festettünk 
csészét és képet. Nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon tetszett 
ez a tábor.

A 3.z-s táborozók

Június 22-én eljött a várva várt nap a szarvasi táborba 
utazóknak. Reggel nyolc órakor indult a busz az iskola 
udvaráról Tanbával és Timi nénivel. Az út körülbelül 
három órán át tartott.  Amikor megérkeztünk a táborhely-
re, beosztottuk a szobákat és lepakoltunk. Ezt követően 
megbeszélést tartottunk a tábori szabályokról és a heti 
programokról. Én nagyon jól éreztem magam. 
Nekem a kenuzás és a kajakozás volt a kedvencem. 
Minden nap lehetett segíteni a reggeli készítésében és a 
mosogatásban.  Reggeli után íjászkodtunk, és angoloz-
tunk. Az angolozás játékos és színvonalas volt. Ezután 
lehetett úszni a Körösben, vagy valami más elfoglaltságot 
találni magunknak. Az ebéd egy nagyon jó étteremben 

Ebben az évben már negyedik alkalommal vettem részt 
Edit néni és Viki néni által szervezett iskolai kézműves 
táborban. 

Nagyon sok színes és érdekes programban volt részünk. 
Voltunk az állatkertben, ahol Viki néni és Edit néni 
lefotózott mindenkit. A fotókból tábori emléket 
készítettünk. Voltunk a Tőkés tanyán, ahol szekereztünk, 
lovagoltunk és íjászkodtunk. A sok program mellett volt 
idő a szabad játékokra is. Ezen kívül bementünk a 
Mentőállomásra, utazhattunk egy igazi mentőautóban. 
Lehetőségünk volt az Ötholdas pagonyban játszani, amit 
mindenki nagyon élvezett. Kitombolhattuk magunkat a 
Hangyaboly játszóházban. A nagy melegben jólesett a 
finom fagyi is. A táborban érdekes kézműves dolgokat 
készítettünk. Tarisznyát, képkeretet, zsugorkát, kisbékát.
Én sajnos már nem mehetek a jövő nyáron, mert felső 
tagozatos lettem, de minden alsós társamnak ajánlom.

Gaál-Kovács Dóra 5.b

volt. Ebéd után, aki akart, mehetett vásárolni. Délután a 
fiúk fociztak, a lányok pedig úsztak. Lefekvés előtt volt az 
értékelés. Mégpedig arról, hogy mi történt vele aznap. A 
lefekvés kilenc órakor volt. Az utolsó előtti nap szám-
háborúztunk, íjász- és angol versenyt tartottunk és 
táborzárás alkalmából szalonnát sütöttünk, ami nem a 
hagyományos szalonnasütés volt, egészen más. Ez sokkal, 
de sokkal finomabb. 
A szarvasi tábor minden évben újabb és újabb meglepe-
téseket tartogat. Ha szeretnéd meg tudni, hogy mit, akkor 
gyere el te is az angol és sport táborba!

Rózsa Katalin 7.z
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Természettábor

Halápi kirándulásA Bagolyvárban jártunk
- élményeink a Debreceni Református 

Kollégiumból-

A nyár elején Ildikó néni és Kriszta néni csapatával 
táboroztunk. Hétfőn megismerkedtünk egymással majd a 
természetvédelemről beszélgettünk és elkészítettük az 
emblémáját zsugorkából, délután a Nagyerdő élővilágával 
ismerkedtünk. Kedden kísérleteztünk, virágot ültettünk, 
erdei tündérkét, similabdát készítettünk, majd az állatkert-
ben barangoltunk. Szerdán fát faragtunk, madarat 
röptettünk és a szabadidőben játszottunk. Csütörtökön az 
egész napot a Hortobágyon töltöttük. Pénteken a 
Kerekestelepi strandon fürödtünk. Sok érdekességet tanul-
tunk és láttunk. Új barátaink is lettek. Remélem, lesz leg-
közelebb is! 

A 2.a és a 2.b osztály táborozói

Az elmúlt tanév során többször is 
jártunk a szépen felújított Debreceni 
Református Kollégiumban. A 
könyvtáros nénik meghívására 
szinte valamennyi felső tagozatos 
osztály bekapcsolódott a különböző 
rendezvényekbe.
Először egy háromfordulós olvasási 

versenyben vettünk részt, “Olvassunk együtt, könyvtárbarátok!” 
címmel. Szívesen olvastuk azokat az ifjúsági regényeket, 
amelyekből a versenyfeladatokat kellett megoldani. A két írás-
beli forduló után a mi csapatunk is bekerült a döntőbe, ahol 
nagyon izgalmas versenyben csapatunk 4. helyezést ért el. 
Legjobban az a feladat tetszett nekünk, amikor fonálból kellett 
elkészíteni kedvenc regényünk kedvenc szereplőjét.
Nagyszerű élményt nyújtott Marika néni könyvtári órája is, aki 
a híres amerikai orvos professzor, Ben Carson élettörténetén 
keresztül mutatta meg nekünk, hogy milyen fontos szerepe van 
egy ember életében az olvasásnak. A könyvekből felfedezhetjük 
a világot, minden kérdésünkre választ kaphatunk. A mi osztá-
lyunkban eddig is sokan szerettek olvasni, de van olyan osztály-
társunk is, aki éppen ennek az élettörténetnek a hatására fogadta 
meg, hogy ő is elolvas havonta két könyvet, akárcsak gyerekként 
Ben Carson. S képzeljétek el, azóta is tartja! Próbáljátok ki ti is!
A legutolsó, tanév végi program volt a Múzeumi kalandtúra, 
ahol ötfős csapatokban jártuk végig a megújult, interaktív kiál-
lítótermeket. Minden teremben egy-egy könyvtáros tájékoztatott 
minket a kiállítás anyagáról, majd egy-egy feladatlapon kellett 
számot adnunk a látottakról és hallottakról. Nekünk az iskolatör-
téneti kiállítás volt a legérdekesebb, ahol a kollégiumi diákélet 
hagyományaira csodálkozhattunk rá Csokonai korából. Még a 
gerundiumot is megpróbálhattuk kitartani, persze nem sok siker-
rel. 
Köszönetünket fejezzük ki a könyvtárosoknak ezekért a remek 
programokért. Természetesen örömmel veszünk részt minden új 
kezdeményezésben, amire meghívást kapunk. 

A 7.z osztály nevében 
Molnárfi Melinda, Szabó Zsófia és Kiss Eszter

2012. szeptember 29-én szombaton Halápra kirán-
dultunk Rozika nénivel, ahol  szüreti mulatságon 
vettünk részt,sétáltunk az erdőben, sokat játszot-
tunk.

Az erdei sétánk során sokféle érdekes növényt, 
rovart, hüllőt, kis állatot láttunk, melyek közül most 
kettőt mutatunk be Nektek.

A ganajtúró bogár 
az orrszarvú 
bogárnak a roko-
na. A ganajtúró 
bogárnak van egy 
kiemelkedő faja, 
úgy hívják, hogy 
szkarabeusz. Az 
egyik legerősebb 

bogár (az egyiptomiak szent állatként tisztelik). Az 
állatok ürülékéből egyfajta gömböt gyúr és bizton-
ságos helyre görgeti, majd ott elássa. Majd bele-
rakja petéit. A lárvák mikor kikelnek, a gömbből 
táplálkoznak.
Magyarországon is él. 

Az admirá-
lis lepke 
kb. 6-7 cm. 
Ezek a ro-
varok nek-
tárral táp-
lálkoznak. 
A szárnyuk 
színét a 
rajtuk lévő 
hímpornak 
köszönhe-

tik. Ha a hímpor lekopik, a szárny elveszti a színét, 
és a lepke nem tud repülni.

Nemes Krisztián Sarkadi Máté 4.c
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2012.09.28-án, Juhász M. Tünde néni 
kíséretében az 5.b. osztály és  néhány 
8. osztályos tanuló egy érdekes prog-
rammal töltötte a délutánját: a kutatók 
éjszakáját látogatta meg. 
Ezen a napon a tudomány hétköznapivá 
válik és a mindennapok embere is ré-
szese lehet a felfedezés csodáinak. 
Olyan bemutatókon vehettünk részt, 

melyeken a tudósok számunkra addig ismeretlen és nagyon 
érdekes kísérleteket mutattak be. 
Először olyan programokon vehettünk részt, ahol mi is 
részesei lehettünk a kísérleteknek. Az ATOMKI fizikai 
részlegén többek között a nem newtoni folyadékokat vizs-
gálhattuk meg a saját kezeinkkel. Nagyon izgalmas volt, 
ahogyan változott a víz halmazállapota a keményítő 
hatásának köszönhetően kezünkben egyszerre volt formál-
ható golyó és folyt ki az ujjaink között. Ezen kívül óriási 
– ember nagyságú- buborékokat készíthettünk, majd üdítős 
üvegeket vizsgáltunk meg, hogy melyik mennyi ideig 
marad fenn a vízen. Láttunk sűrített levegős rakétaindítást, 
melyet a háztartási hulladékokból barkácsoltak.
Ezután olyan programokon vettünk részt, melyeket mi már 
nem próbálhattunk ki, hanem a tudósok mutatták be 
nekünk. Megnéztük a szélcsatornát, melyben megfigyeltük 
a szél felszínformáló hatását és azt is, hogyan alakítják a 
szelek a növényzetet. Izgalmas előadást hallottunk a 
húsevő növényekről és megmutattak egy olyan növénykét 
is, ami soha életében még nem „evett”, mert táptalajon 
nevelkedett. A folyóvizes labor egy tornateremnyi homo-
kozónak tűnt, ahol bemutatták a folyó életét és munkáját. 
A program nagyon izgalmas volt az egész osztály számára. 
Remélem jövőre ismét lesz rá lehetőségünk, hogy erre a 
fantasztikus helyre elmenjünk és újabb dolgokat ismerjünk 
meg. Ha tudtok, menjetek el ti is és nézzétek meg, 
érdemes!

Balogh Rita 5.b

A 2.b osztály tanulói, akik egy éve tanultak meg olvas-
ni, az elmúlt nyáron Bodó Béla: Brumi a Balatonon 
című könyvéből készítettek olvasónaplót. Ezek legjob-
bjai közül olvashattok itt néhány részletet.
3. fejezet
Brumi és a barátai megtudják, hogy utaznak a Balatonra. A 
bocsok beszélgetnek a villamosról, az autóbuszról, és a 
vonatról, ami az alagútban van. A barátok készülnek az 
utazásra.
4. fejezet
Brumi két hétig lesz a Balatonnál. A bocs levelet ír a 
papagájának, Kukinak és a mókusának, Lalinak, akik nem 
mennek a Balatonra.
5. fejezet
Elérkezett az utazás napja. A bocsokat kikísérik a szüleik 
az állomásra. Dagi, Muki, Jócsont, Brumi és a papagája 
felszállnak a vonatra és elindulnak a Balatonra. 
6. fejezet.
A bocsokat Brumi papagája megkínálja szivarral. A med-
vék csodálkoznak, hogy a szivar csokoládéból készült. 
Brumi és a barátai megeszik a csokit, és közben nézik a 
tájat.
7. fejezet
Panasz Muki elhagyta a spárgáját, ezért szomorú. Barátai 
megvigasztalják. Brumi szívesen odaadja a játékait 
Mukinak, aki megnyugodott és már nem sír.

Harsányi Viki 2.b
14. fejezet
Brumi levelet írt az anyukájának. A szomszédban nyaraló 
bácsi olvasni tanítja a bocsokat. Panasz Muki új neve 
Muki, mert nem ijedt meg  a gúnártól. Brumiék a cukrász-
dába mentek.
15. fejezet
Dagi csomagolópapírból csónakot hatogatott. 
Csónakversenyt rendeztek: a csónakokat a Balatonba tet-
ték és mindenki fújta a sajátját. A díjak kockacukrok 
voltak.
16. fejezet
A bocsok haditanácsot tartottak. Brumi bevallotta, hogy 
azért nyerte meg a versenyt, mert a térdével meglökte a 
csónakot. A verseny érvénytelen volt.

Ócsai Réka 2.b
19. fejezet 
Másnap ismét vitorláznak. A bácsinak elmesélik az általuk 
elképzelt rejtelmes szigetet. Főkapitány választás követ-
kezik. A főkapitány Muki lett, aki azt szerette volna, ha 
Dagi az alkapitány,  Jócsont a segédkapitány, Brumi a 
másodkapitány. 
20. fejezet
Utolsó nap a tengerész haditanács bizonyítványt állít ki a 
bocsok viselkedéséről. Mindenki megkapja a három 
falevelet. Délután összecsomagolnak, Muki megtalálja az 
elveszett spárgáját a hátizsákjában. Ekkor megérkezi 
Brumi anyukája. Búcsút vesznek a Balatontól.

Huri Andrea 2.b

Kutatók éjszakája Brumi a Balatonon

Ócsai Réka 
2b rajza
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A Zemplénben
 
Alig vártam, hogy újra Nagyhután legy-
ünk. Jó volt bicajozni, túrázni, békázni a 
patakban. Kőkapu 15 kilométer távolságra 
volt tőlünk. Vágáshutára a hegyen keresz-
tül mentünk át. Fürödtem az Izra-tóban is. 
Felmásztunk a kőfejtőhöz. Kristályt is 
találtunk. Itt fogtam egy foltos szalaman-
drát. Megismerkedtünk a vadásszal és az 
unokájával. Lőttek egy vaddisznót. A hutai 
nénik mindig szívesen láttak. A kiscicák is 
cukik voltak. Remélem, hogy télen is 
feljövünk majd. Innen elmentünk Hejcére. 
Már nagyon vártak minket. Túráztunk 
egyet, egészen az Amadé várromhoz. 
Telkibányán felbicajoztunk a középkori 
gáthoz. Itt ásványokat is gyűjtöttünk és 
bementünk a cseppkőbarlangba is. Minden 
cseppkőnek van valamilyen neve. Az 
Óriások terme nagyon szép volt. 

Jakubecz Luca 2.z

Visegrád

Eljött a nagy kirándulás napja, ahova az 
egész családdal mentünk. Az első nap úti 
célja Visegrád volt, ahova hajóval jutottunk 
el. Sok híd alatt mentünk át: Erzsébet-híd, 
Árpád-híd, Margit-híd, Megyeri-híd. Négy 
órán át utaztunk. Ebéd után egy fából fara-
gott középkori játszótéren játszottam. 
Felmentünk a visegrádi várba egy nagyon 
meredek úton. Haza komppal és vonattal 
utaztunk. Második nap Dobogókőre kirán-
dultunk, ott is ebédeltünk. Azután a 
turistajelzéseket követve mentünk le. A 
hátizsákot majdnem végig én vittem. 
Láttam nagy sziklákat, szakadékokat és a 
madarak énekét is hallottuk az erdőben. 
Gyökereken és köveken másztunk keresz-
tül és láttam egy kis odút, amiben majdnem 
biztos, hogy egy kis mókus lakott. Nagyon 
szép nyaram volt.

Nagy Kamilla 2.z

A hittantáborban

Nyáron voltam Klári néni hittan-
táborában. Egyik nap felmentünk a 
Nagytemplom tornyába, másnap meg-
néztük a Református Kollégiumot. A 
tábor negyedik napján kisétáltunk a 
Békás-tóhoz. Ott horgásztunk és meg-
néztük a kis vízesést.  Voltunk  vidám-
parkban is. A tábor utolsó napján 
kimentünk a Kerekestelepi fürdőbe és az 
egész napot ott töltöttük. Az egész hetet 
nagyon élveztem, jövőre is megyek. 

Lukasz Marcell 2.z

Madár

Nyáron mamámnál voltam, és történt 
velem egy érdekes dolog, amit most 
leírok. Van ott az eresz alatt egy madár-
fészek, amiben egy rozsdafarkú madár 
kiköltötte fiókáit. A fiókák már szépen 
megnőttek és kirepültek a fészekből. 
Egy kismadárka kipottyant a napernyőre 
és ráesett a bokorra. Én gyorsan elkap-
tam, olyan pihe-puha volt. Visszaraktam 
a fészekbe. Én még soha nem fogtam 
ilyen pici madarat. Nagyon jó érzés volt. 

Dóka Mercédesz 2.z

Repülős élmények

A nyaralás egy részét Budapesten töltöt-
tük. Sétáltunk a Margit-szigeten, a 
Hősök terén, a Városligetben. Voltunk a 
Közlekedési Múzeumban, ahol megnéz-
tük a Titanic-kiállítást. Elmentünk a 
Repüléstörténeti és űrhajózási kiállításra 
a Petőfi Csarnokba. Sok érdekes repülőt 
láttunk. Nekem Farkas Bertalannak, az 
egyetlen magyar űrhajósnak a ruhája 
tetszett a legjobban. Anya le is 
fényképezett vele. Ezenkívül beleül-
hettünk annak a leszállóegységnek a 
modelljébe is, amivel Farkas Bertalan 
visszatért a Földre. A repülők annyira 
tetszettek a családnak, hogy úgy döntöt-

tünk, kilátogatunk a 
Liszt Ferenc 

repülőtér mellett működő Repülőgép 
Emlékparkba is. Itt vannak kiállítva a 
Magyarországon használt jelentősebb 
utasszállítók, valamint repülős beren-
dezések, mint például a Tesla leszállító 
radar. Volt egy pilóta bácsi, aki beenge-
dett minket az egyik pilótafülkébe, és 
sok érdekeset mesélt. Ő volt régen annak 
a gépnek a pilótája. Miután mindent 
megnéztünk, kimentünk ahhoz a leszál-
lópályához, amit aznap a repülők 
használtak. Hatalmas élmény volt, 
amikor a nagy repülők a fejünk felett 
elszálltak és tőlünk pár száz méterre föl-
det értek.

Nagy Milán 2.z

Ez történt velem nyáron

A lovastáborban megtanultam ügetni. Az 
atlétika táborban magasugrást gyakorol-
tunk. Az angoltáborban várat csináltunk. 
Az úszótanfolyamon mellúszást tanul-
tunk. Elutaztunk Zalakarosra, ahol sokat 
strandoltunk, csúszdáztunk, kirándul-
tunk. Megnéztük a Virágkarnevált, a 
nagymamámnál varrtam és sokat 
bicikliztem.

Ócsai Réka 2.b 

Nyaralás

A nyáron anya, apa és én Hévizen nyaral-
tunk. Egy szállodában laktunk. Sokat 
fürödtünk a Hotel medencéjében. Azután 
megnéztük a város nevezetességeit. 
Elsétáltunk a Hévízi -tóhoz, ahol később 
meg is fürödtünk. Egyik nap elmentünk 
a Balatonra hajókirándulásra a 
„Csobánc” nevű hajón, ahol megszerez-
tem a „Rettegett kalóz” kitüntető címet. 
Ezen a napon egy kilátóhoz is elmentünk. 
Nagyon jól éreztük magunkat, és még 
koncerteken is voltunk. Szereztem pár 
autogrammot is. Utolsó nap a Balatonban 
fürödtünk. A parton még egy homokvárat 
is építettem. 

Huri Andrea 2.b

Nyári élményeink

Radócz Kamilla, Balogh Dorottya és Gáspár Gabriella 3.d rajza Kincses Máté és Gulyás Péter 3.d rajza”
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Diákjaink tollából

Minden napra egy… világnap

Ballagás
Indulunk az iskolába,
elmegyünk az oviból.
Többé észre sem vesszük,
hogy milyen hamar eltelnek 
a jó napok.

Kolozsvári Vanda 1.b

De jó az iskolában
Őszi reggel süt a nap,
Iskolába hívogat.
Kati néni ott vár rám,
Tanulásra készül már.
Matek, magyar, tornaóra,
Minden gyerek vígan fújja.
Vége lett a mai napnak,
Viszlát suli, 
Jövök holnap!

Makay Anna 1.b

Kedves Gyerekek!

Idén folytatjuk a jeles napok bemutatá-
sát, rövid ízelítőt adva a sokféle dologról, 
amire érdemes fi gyelnünk a mindenna-
pokban. Ha felkeltettük érdeklődéseteket, 
és további részletekre is kíváncsiak vagy-
tok, nézzetek szét a földszinti aula kiál-
lító szekrényeiben, ahol színes plakátok 
várják a lelkes olvasókat!

A TISZTA HEGYEK NAPJA 
- szeptember 26.

A Tiszta Hegyek Napját 2003 szeptem-
berében indította útnak a dél-koreai Han 
Wang Yong. Ő azon kevés hegymászó 
egyike, aki sorra meghódította a világ 
legmagasabb, 8000 méter feletti hegy-
csúcsait. Amikor ez sikerült, elhatároz-
ta, hogy újra megmássza a 14 csúcsot, 
de most már nem az egyéni dicsőségért, 
hanem azért, hogy összeszedje azt a sok 
tonna szemetet, amelyet az alpinisták az 
évek során otthagytak.
Elmondása szerint addig nem tekint befe-
jezettnek egy hódítást sem, ameddig nem 
hozta le a szemetet, és erre ígéretet is tett 
a hegynek. Azóta sokan csatlakoztak a 
kezdeményezéshez, amelynek nemzet-
közi védnöke az Alpinista Szövetségek 
Nemzetközi Uniója.

2008 óta pedig a tiszta hegyek napjához 
kapcsolódva hirdetik meg az őszi Gellért-
hegy- takarítási akciót Budapesten, de re-
méljük, ez a kezdeményezés kiterjed az 
ország többi hegyére is. 

Kiss Dániel Sándor 8.z

A KENYÉR VILÁGNAPJA - október 16.

A svájci 
s z é k h e l yű 
Pékek Vi-
lágszövetsé-
ge 2001-es 
kongresszu-
sán döntött 
úgy, hogy 

október 16. legyen a KENYÉR VILÁG-
NAPJA. A világnap célja, hogy bemutas-
sa a világ legfontosabb élelmezési cikké-
nek– az életfontosságú ásványi anyagokat 
tartalmazó, fontos energiaforrásnak– a 
kenyérnek a jelentőségét. A világnapot 
már közel 30 ország ünnepli, elsősorban 
karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a 
pékek adományaikkal segítik a rászoruló-
kat. Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy 
a pékek áldozatos munkájára és a kenyér 
jelentőségére a nagyközönség fi gyelmét 
is felhívják.
A kenyér, döntő részben gabonaőrlemé-

nyekből tésztakészítéssel, alakítással, lazí-
tással, sütéssel majd csomagolással vagy 
csomagolás nélkül előállított élelmiszer. A 
kenyérgyártás alapanyaga a liszt és a víz. 
Segédanyagokként sót és élesztőt használ-
nak. Hazánkban elsősorban búzalisztből 
készítenek kenyeret. A búzaliszthez rozs-
lisztet is kevernek.

Kőszegi Bettina 8.z

A POSTA VILÁGNAPJA - október 9.

1874. október 9-én 
alapították az Általá-
nos Postaegyesületet, 
melyet később Egye-
temes Postaegye-
sületnek neveztek. 
Erre az eseményre 
emlékezünk a pos-
tai világnappal. A 22 
alapító ország között 
volt Magyarország 

is. Az egyesület célja, hogy összehangolja 
a nemzetközi postaszolgálat tevékenysé-
gét, és továbbfejlessze a szolgáltatásokat. 
Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított 
intézménye, jelenleg több mint 160 ország 
a tagja.

Rácz Fanni 8.z

Éjszakai álmok

Volt egyszer egy lepke,
Fölötte az este
Leszállt egy virágra.
És a lepke onnan leste,
Hogy történik tovább az este.

Kolozsvári Vanda 1.b

Otthoni szeretet

Repül az ég,
Száll a kívánság,
De csak bennünk érződik az,
Hogy milyen jó otthon lenni. 

Kolozsvári Vanda 1.b

Vadász Andrea és Nagy Anna 3.d rajza
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