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„Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,
 Hűsége mint az ég harmatja, bőven rád árad.
 Lásd: mit tehet Jóságos Lelke veled, és hited tőle mit várhat..”

A református énekeskönyv 264. dicséretének soraival 
köszöntöm a Lajtorja olvasóit néhány nappal a 2014/2015-ös 
tanév befejezése előtt.
Hamarosan véget ér a szorgalmi időszak, amely minden szem-
pontból sikeresnek mondható. Az iskolai munkatervben vállalt 
feladatokat maradéktalanul teljesítettük, s kiemelt rendezvé-
nyeink is kivétel nélkül elnyerték a résztvevők tetszését.
Eredményeink listája évről-évre egyre hosszabb, köszönhetően 
a rengeteg tehetséges gyermeknek, az őket felkészítő pedagó-
gusoknak és a jelentős támogatást nyújtó szülői körnek. A 
városi, megyei és országos versenyeken elért kiváló helyezések 
felsorolása a tanév végi alsó és felső tagozatos iskolagyűlés 
csaknem teljes időtartamát igénybe vette.
Az országos döntőkbe a korábbiaknál több egyéni versenyzőnk 
és csapatunk jutott be. Tanítványaink ott is mindannyian 
nagyon szépen szerepeltek.. Vannak, akik lapzártánk után utaz-
nak az országos döntőre, nekik ezúton is sok sikert kívánunk. 
Honlapunk – melynek egy év alatt közel 100.000 látogatója 
volt – mind az eseményekről, mind az eredményekről igyek-
szik bőséges tájékoztatást adni.
Üde színfolt volt iskolánk életében a fenntartó Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke, dr. Fekete Károly által 
elrendelt szakmai-pedagógiai ellenőrzés. Ennek részeként a 
szülők és a pedagógusok online-kérdőívet tölthettek ki, illetve 
csoportos interjún vehettek részt.
Örömmel nyugtáztuk, hogy a válaszadó szülők 90 %-a szerint 

jól meghatározható és érzékelhető az intézmény református 
jellege, s a hitéleti alkalmak segítik a lelki nevelést. Hasonló 
mértékben vélekednek úgy, hogy iskolánkban a nevelés-okta-
tás személyre szabott, mivel a pedagógusok ismerik a tanulók 
testi és szellemi képességeit, s törődnek értelmi, érzelmi 
fejlődésükkel. A szülők szinte kivétel nélkül úgy látják, hogy 
az iskolára a diákok kulturált viselkedése jellemző, ezt tükrözi 
beszédük, viselkedésük tanáraikkal, más felnőttekkel és 
iskolatársaikkal.
Pedagógiai hitvallásunknak megfelelően azt szeretnénk, ha a 
következő tanévre is ugyanezek lennének jellemzőek, s az 
épületben továbbra is derűs hangulat uralkodna.
Őszintén remélem, hogy ebben a tanévben is jó volt KisTk-s 
diáknak lenni, és tanítványaink örömmel jöttek nap mint nap 
az iskolába. A következő tanévben már több mint 1120 tanuló 
fogja igénybe venni az intézmény szolgáltatásait 20 alsó tago-
zatos és 16 felső tagozatos osztályban.
Az év végét is remek és szép programok színesítik: diák-
önkormányzati nap, bolhapiac, trianoni megemlékezés, 
tanévzáró istentisztelet a Református Nagytemplomban, s bal-
lagás és tanévzáró ünnepély iskolánk felújított udvarán. 
Köszönöm pedagógus kollégáim és a nevelő-oktató munkát 
segítő munkatársak egész éves fáradozását, a szülőktől kapott 
segítséget, valamint az iskola életéről rendszeresen tudósító 
iskolarádió, iskolaújság és iskolai honlap szerkesztőinek áldo-
zatos és lelkiismeretes munkáját.
A gyakorlóiskola tantestülete nevében minden kedves 
diákunknak és családjának kellemes nyári vakációt, jó pihenést 
kívánok!
     Ember Sándor

igazgató
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Pünkösd

Lám, máris nyakunkon az év vége! Még néhány nap, és min-
denki a jól megérdemelt pihenését élvezheti. De azért most se 
maradjatok könyv nélkül! Nemrég került a kezembe újra egy régi 
kedves könyvem, ezt szeretném most megismertetni veletek. 
Fogadjátok szeretettel!

Dizseri Eszter: Gyerekek a Miatyánkról (részlet)

„Ő a semmiben van, de létezik.” (Károly, 8 éves)
- Károly, mondasz magadról valamit?
- 8 és fél éves vagyok, Erdélyből jöttünk át a szüleimmel. 
Romániában jártam óvodába, itt egy picit sem. Körülbelül öt éve 
vagyunk Magyarországon. Itt járok iskolába Káposztásmegyeren, 
de lehet, hogy a harmadikat egy másik iskolában végzem. (…)
- Mondta anyukád, hogy nagyon kell vigyázni a tüdőd miatt, 
hogy meg ne fázz.
- Igen. Akkor be kell mennem a Bethesda Kórházba.
- Van ott egy kedves orvos, az Andi doktor néni, ismered?
- Igen, ha megfázok, ő kezel.
- Hallom, hogy tudod a Miatyánkot. Ki az az Atya?
- Isten.
- Te hogy képzeled el?

- Hosszú fekete haja van, és közepes, nem öreg és nem fiatal.
- Ki vagy a mennyekben… Hol van a menny?
- Az égben, de senki nem láthatja, csak akkor, ha meghal.
- Szenteltessék meg a Te neved…, ez mit jelent?
- Nem tudom.
- Jöjjön el a Te országod…
- Ez az ország bűnös, és hogy már ennek vége legyen, azért 
jöjjön el egy másik, az Övé.
- Legyen meg a te akaratod,… ezt hogy érted?
- Mindig az legyen meg, amit Ő akar. Például egy ember akar 
lopni, de isten azt tiltja, akármennyire is akarja az ember.   
(…)
- Mi az a vétek?
- Az, hogyha valaki rosszat csinál.
- Tudsz bocsánatot kérni, ha valami rosszat csináltál?
- Nem mindig.
- Ha téged valaki megbántott, akkor várod, hogy bocsánatot 
kérjen?
- Igen.
- Haragtartó vagy?
- Nem nagyon. Az iskolában úgy szokott lenni, hogy elfe-
lejtem, de aztán kezdődik elölről. (…)

A beszélgetés természetesen nem ér itt véget, még sok dolog 
szóba kerül a könyv írója és Károly között. Azt azonban meg 
kell, hogy jegyezzem: Károly naponta imádkozik – a család-
jával!!! Ha kedvetek van, olvassátok tovább a könyvet! És ne 
feledjétek el: olyan Isten az, akihez az imádságaink szólnak, 
aki képes cselekedni. Néha pontosan azt, amit kérünk, néha 
pedig épp az ellenkezőjét. De akármit is tesz, MINDEN a mi 
javunkra szolgál!

Kívánok hát számotokra kellemes nyári szünetet! Pihenjetek, 
kiránduljatok, és ne felejtsétek el, hogy imádkozzatok!  
Mindig van miért és kiért, csak nyitott szem kell hozzá!

Szeretettel:

 Kurgyisné, Zsuzsa néni

„Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál." (János evangéliuma 10,9)

Emlékszem gyermekkorom egyik meséjére. Mekk Elekről szólt, az ezermesterről, akit a malaccsalád megkért, hogy építsen 
számukra új ólat. Az ól megépült, csakhogy használhatatlan volt, mert az ajtó és az ablak is kimaradt belőle. Akik bent voltak, nem 
tudtak kijönni. Aki meg kint maradt, nem tudott bemenni. Végül az egész összedőlt.
Falakra szükségünk van. Megvédenek minket. Hidegtől és melegtől, széltől, és ki tudja, még mi mindentől. Ahol viszont fal van, 
ott ajtónak is lennie kell. Különben nem tudnánk se ki, se bemenni. Az ajtó nemcsak elválaszt, hanem össze is köt, lehetővé teszi 
a be-és a kijárást. A karám és annak ajtaja is fontos volt Jézus korában az állattartó ember számára. Védelmet nyújtott, ugyanakkor 
a legelőhöz, a táplálékhoz, az élethez vezető utat is jelentette.  
Az ajtó ugyanakkor nem csak nyílászáró szerkezet, hanem metafora, költői kép is egyben. Vannak emberek közti ajtók is, amiken 
keresztül másokat önmagunkhoz közel engedünk, vagy éppen kirekesztünk.  
Valaki azt írta, hogy vannak, akik egyre vaskosabb és magasabb falakat 
építenek maguk körül, olyanokat, amiken nincs ajtó. Bezárkóznak, senkit sem 
engednek be, megközelíthetetlenné lesznek, végül maguk is beszorulnak. 
Nemrég láttam egy képet, amin a festő úgy ábrázolta Jézus mennybemenetelét, 
mintha egy nyitott ajtón át lépne be a mennyei dicsőségbe. Valahová, ami az 
emberi szem számára láthatatlan, valahová, ahová mégis nyitott ajtó vezet. 
János evangéliumában Jézus saját magát is ajtóhoz hasonlítja. Ajtóhoz, akin 
keresztül Isten hozzánk jött, és akin keresztül megismerhetjük Őt, aki ajtót 
nyitott. Ajtót nyitott, mert nem a bezárkózás, és nem az elszigeteltség Istene. 
Nem veszi magát körül ajtó nélküli falakkal. Utat talált hozzánk, Jézuson át, aki 
összeköt minket Vele. Közel jött hozzánk, közel enged és hív magához. Ő az 
ajtó, a megkerülhetetlen ajtó. Aki védelmet és biztonságot nyújt, ugyanakkor 
táplálékot és életet ad. Nincs másik út, és nincs másik ajtó. Aki Istent akarja megismerni, annak 
Jézust kell keresni, akiben Ő emberré lett, meghalt, és feltámadt, majd mennybe ment, amivel 
kitárta a Hozzá vezető út ajtaját az őt követők számára is.
Jézus mondja: „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál."
Ámen.

Szilágyi Tamás

Bura Brigitta 6.b rajza

Csontos Bence 6.b rajza

Kedves Gyerekek!
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Atlétikai diákolimpiai országos döntő
távolugrás
3. hely Rácz Vivien 6.c
60 méteres síkfutás 
5. hely Rácz Vivien 6.c

Bendegúz tudásbajnokság levelezős ver-
senyek országos döntői
2015. május 3. Szegeden. 
Matematika
1. hely Nagy Bence Botond 5.c
Környezetismeret
1. hely Adomán Luca 4.b
Irodalom
7. hely: Demeter Júlia 3.c 
13. hely Nagy Anna Viktória 5.c 

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

Bendegúz - Tudásbajnokság levelezős 
verseny megyei döntő 
Irodalom
1. hely Demeter Júlia 3.c 
1. hely Nagy Anna Viktória 5.c
Környezetismeret
1. hely Adomán Luca Rebeka 4.
Matematika
1. hely Nagy Bence 5.c

Kosárlabda diákolimpia Országos Elő-
döntő - Debrecen
2015. május 26.
III. korcsoportos leány csapat: Megyei első 
helyezés
Csapat tagjai: Major Panna, Szilágyi Anna, 
Héjas Dorina, Csorba Zsuzsanna, Taricska 
Bianka, Jankó Dóra, Szabó Zita, Vastag 
Gabriella, Kiss Gréta, Dusa Ramóna, Héja 
Dorina

Református Általános Iskolák Orszá-
gos Atlétika Bajnoksága - Nagykőrös-
Albertirsa
2015. május 18.
Magasugrás 1. helyezés Vona Brigitta
Magasugrás 4. helyezés Ökrös Dalma
Távolugrás 1. helyezés Rácz Vivien
Távolugrás 2. helyezés Donka Réka
600 m 4. helyezés Oláh Máté
600 m 6. helyezés Balogh Zoltán
300 m 5. helyezés K. Nagy Zsombor
Svéd váltó - 3. korcsoport lány 1. helyezés 
Fitori Regina, Vona Brigitta, Ökrös Dal-
ma, Donka Réka
Svéd váltó - 3. korcsoport fiú 3. helyezés 
Szőllősi Bertalan, Balogh Zoltán, Oláh 
Máté, Bökönyi Adrián
Összetett verseny 1. helyezés 3. korcsoport 
leány csapat

Református Általános Iskolák Leány Or-
szágos Kosárlabda Bajnoksága - Mezőtúr
2015. május 20.
II. helyezés 
Csapat tagjai: Szilágyi Anna, Héjas Dori-
na, Csorba Zsuzsanna, Taricska Bianka, 
Vastag Gabriella, Kiss Héja Dorina, László 

Fanni, Felszeghy Flóra, Gál-Kovács Dóra
Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan 
Verseny Országos Döntő - Eger
2015. május 15-17.
8. évfolyam
7. helyezés Vásárhelyi Anna Mária 8.b

LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA I. 
KORCSOPORT 
MEGYEI DÖNTŐ Debrecen, 2015. ápri-
lis 30. 
3.helyezés:
A csapat tagjai: Balpataki Bence, Fekete 
Balázs, Grecskó Marcell, Kapusi –Rentka 
Donát, Kelemen Martin, Kiss Hunor, Ko-
vács Ármin István, Patai Dávid, Sárvári 
Dávid, Sólyom Imre, Szőke Dániel 

LABDARÚGÁS DIÁKOLIMPIA III. 
KORCSOPORT 
MEGYEI DÖNTŐ Debrecen, 2015. ápri-
lis 30. 
1.helyezés: 
A csapat tagjai: Bernád Szabolcs, Bökönyi 
Adrián, Czapp Sebestyén, Kiss Marcell, 
Kocsis Gergely, Komáromi Balázs, Ko-
vács Roland, Lipők Lambert, Major Sá-
muel, Márkus Máté, Nagy Gergő, Orbán 
Alex, Papp Mátyás,, Prokisch Dominik, 
Szirbucz Milán 
A csapat bejutott az országos döntőbe! 

Német országismereti verseny (Debre-
ceni Egyetem és Goethe Intézet)
2015. április 22.
2. helyezés
Brumán Vivien 8.c, Vásárhelyi Anna Má-
ria 8.b, Kalmár Eszter 8.b

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 
Nagykanizsa, 2015. április 25. 
5. évfolyam 
3. helyezés: Nagy Bence 5.c 

Herman Ottó országos biológia verseny 
- megyei forduló 
2015.április 25. 
8. évfolyam
2. helyezés: Vásárhelyi Anna Mária 8.b 
5. helyezés  Kun András 8.a
6. helyezés Békési Rebeka 8.a
6. évfolyam
2. helyezés Sarkadi Máté 6.c Tanulónk be-
jutott az országos döntőbe
4. helyezés Galambos Árpád 6.b

Kaán Károly Országos Természet- és Kör-
nyezetismereti Verseny megyei döntője

Derecske, 2015. április 18.
6. évfolyam:
1. helyezés: Sarkadi Máté 6.c 
Bejutott az országos döntőbe! 

REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS 
ÚSZÓBAJNOKSÁGA 
XI. SZÉCHY TAMÁS EMLÉKVERSENY 
Mezőtúr, 2015.április 17-18. 
Az iskolák közötti pontversenyben úszó-
csapatunk 3.helyezést ért el. 

I. HELY: 
Rádai Máté III.korcsoport 50m mellúszás 
Szolnoki Alexandra IV.korcsoport 50m 
mellúszás 

II. HELY: 
Rádai Máté III:korcsoport 50m pillangó, 
50m gyorsúszás 
Szolnoki Alexandra IV. korcsoport 50m 
pillangó, 50m hátúszás 
4x50m fiú vegyes váltó IV.korcsoport 
Tamás Zsombor, Rádai Máté, Szakács 
Ádám, Kovács Gyula 
 
III.HELY: 
Tóth Tamara III.korcsoport 50m pillangó 
50m hátúszás 
Rádai Máté III.korcsoport 50m hátúszás 
Szolnoki Alexandra IV. korcsoport 50m 
gyorsúszás 
Fekete Balázs I.korcsoport 25m mellúszás 

4x50m lány gyorsváltó IV.korcsoport 
Kuti Kitti, Fekésházy Eszter, Tóth Tamara, 
Szolnoki Alexandra 
  
Az iskola úszóválogatottjának tagjai: 
Zsoldos Milán, Fekete Balázs, Jakab Ká-
roly, Nagy Károly Péter, Tamás Zsombor, 
Dóka Mercédesz 
Kuti Kitti, Tóth Tamara, Fekésházy Esz-
ter, Rádai Máté, Szakács Ádám, Kovács 
Gyula,Szolnoki Alexandra     

Alapműveleti Matematikaverseny - Me-
gyei forduló
2015. április 15.
8. osztály 
5. helyezés Bedő Gábor Áron 8.z
5. osztály  
3. helyezés  Szegedi Zsófia 5.b
6. helyezés Nagy Bence 5.c

Városi Tanulmányi Verseny
Kinizsi Pál Általános Iskola
2015. április 17. 
Informatika 
1. helyezés: Zsula Péter 4.e 
Vers- és prózamondás 
1. helyezés: Sipos Anna 3.z 

LOGO Országos Számítástechnikai Ta-
nulmányi Verseny - Országos Döntő – 
Budapest
2015. április 11.
7. helyezés Tatai Ottó 5.c

Bolyai Természettudományi Csapatver-
seny Országos Döntő
Budapest, 2015. április 11.
3. évfolyam

Eredményeink

A csapat az eredméynhirdetésen

Folytatás az 5. oldalon!
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A Vox Iuventutis Gyermekkar sikere Törökországban

Ballagó nyolcadikosok
8.a Osztályfőnök: Kovács Zsolt 

Békési Rebeka Ágnes, Blascsák Fruzsina, Burai András 
Diego, Elek Zoltán Zsolt, Kiss Gergő Bence, Kiss Mi-
lán, Kovács Dániel, Kugler Kevin Richárd, Kun András, 
Kunkli Balázs Csaba, Mitró Eszter Sára, Molnár Ale-
xandra, Molnár István Viktor, Nagy Dávid, Orbán Ni-
kolett, Pekár Zsófia, Rácz Róbert Patrik, Szabó Bence, 
Szolodovnyik Léna Ajnácska, Szűcs-Vida István, Takács 
Péter Imre, Tóth Béla Roland, Tóth Klaudia, Varga Beáta, 
Varga Bernadett

8.b Osztályfőnök: Szilágyi Tamás

Balogh Noémi, Balogh Zsófia, Borbély Milán, Iván Dávid, 
Kalmár Eszter, K. Nagy Zsombor, Konyári Blanka Nóra, 
Major Panna Orsolya, Máté Dorottya Barbara, Milánik Ba-
lázs, Nagy Alexandra, Nagy Bence Zsolt, Oláh Szabolcs 
Márk, Ökrös Janka, Rabb Alexandra, Rácz Kornél, Schnei-
der Anett, Silaghi Laura, Szirák Zsolt, Szolnoki Alexandra, 
Tiszai Balázs, Tordai Zoltán, Tóth Anna, Tóth Flóra, Tóth 
Marianna, Vásárhelyi Anna Mária 

8.z Osztályfőnök: Kovácsné Jendrek Anikó

Bacsó Vivien, Balla Zsuzsa, Barta Béla Dávid, Bécsi Ágota 
Mária, Bedő Gábor Áron, Bódi Csaba, Bolla Bence József, 
Claie Angelika, Földeáki Nikolett, Lakatos Bianka Éva, 
Linczer Ágnes Laura, Máthé Vivien, Papp Zoltán Bence, 
Révész Hanna, Sági Bence, Szabó Bálint, Szabó Euniké, 
Szabó Zsófia Anna, Szalka Boglárka Lívia, Szepesi Emese, 
Szobonya Péter, Vajóczky Virág, Zakar Csenge, Zelenák 
Ildikó

Az együttes áprilisban Törökországban, Antalyában egy 26. alkalommal megrendezett gyermekfesztiválon vett részt, ahol huszon-
három nemzet huszonhét együttese találkozott egymással. Izgalmas volt látni a különböző nemzetek viseleteit, a rájuk jellemző 
produkciókat. A kórustagok megcsodálhatták a grúz, kazah, azerbajdzsán, kirgiz észt kínai, görög, bulgár spanyol táncokat éneke-
ket. Együttesünk nagy sikert aratott fellépéseivel. Az alábbi felvételek itt készültek a kórusról.

8.c  Osztályfőnök: Erdei Zoltánné

Antal Bálint, Baji Eszter, Bródi Bence Gergő, Brumán Vi-
vien, Czeglédi Mihály Bence, Gönyey Viktória, Héjas Do-
rina, Héjas Szonja, Honti Borbála, Jung Chae Eun (Sára), 
Kádár Konrád, Kiss Sára, Kovács Ágnes Krisztina, Kovács 
Patrik László, Krizsán Gábor, Lakatos Ábel Benjámin, 
Lakatos Áron Dominik, László Fanni Doren, Medvés Dóra
Molnár Kristóf Attila, Novotni Viktor Márton, Oláh Zsu-
zsa Viktória, Szabó Kornél, Szakál Vince Abosa, Székely-
Nagy Dániel Gergő, Szilágyi Anna, Szőllősi Petra Patrícia, 
Szörényi Máté Károly, Tóth Bálint Benedek
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9. helyzés: Bökönyi Martin, Makay Anna, 
Kolozsvári Vanda, Szabó Lili Dorka

7. évfolyam
7. helyzés: Berki Lóránt, Hodosi Máté, 
Kertész István, Kovács Balázs  

8. évfolyam
2. helyzés: Békési Rebeka, Krizsán Gábor, 
Szörényi Máté, Szakál Vince Abosa

Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan 
Verseny Megyei Döntő 
Debrecen, 2015. április 11.
8. évfolyam
1. helyezés:Vásárhelyi Anna Mária 8.b 

"Ne szóljon igéd hiába" Országos Refor-
mátus Bibliai Történetmondó Verseny
Gyula -Magvető Általános Iskola és Haj-
nalcsillag Óvoda Közös Igazgatású Gyulai 
Református Közoktatási Intézmény
2015. április 10.

Bibliai történetmondás 
Nagy Bálint 7.b II. helyezés 
Honti Borbála 8.c V. helyezés
Győri Zsófia 4.z VI. helyezés
Papp Melitta 2.dVI. helyezés
Kapusi Viktória 6.cVI. helyezés 

Illusztrációs- és rajzpályázat
Szilágyi Dorka 2.b I. helyezés 
Kovács Réka Sára 6.a I. helyezés 
 
Megyei képzőművészeti verseny 
3. helyezés: Kovács Réka Sára 6.a 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gya-
korló Gimnáziuma és a Goethe Intézet 
Országismereti Versenye 
Debrecen, 2015. április 10. 
2. helyezés: Brumán Vivien 8.c, Kalmár 
Eszter 8.b,  Vásárhelyi Anna Mária 8.b 
4. helyezés: Milánik Balázs 8.b, Raab Ale-
xandra 8.b, Tóth Bálint Benedek 8.c 

Református Nyelvelők Versenye 
Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola 
Tiszaújváros, 2015. április 10. 

Versmondás 
1. helyezés: Kiss Róbert 4.c 
3. helyezés: Rázsó Fanni 3.d 

Nyelvi ismeretek 
1. helyezés: Sós Jázmin 3.c 
2. helyezés: Ócsai Réka 4.b 

Hangos olvasás 
1. helyezés: Veréb Gergely 4.e 

Különdíj: Czakó Márton 3.b 

Tollaslabda Diákolimpia Országos 
Döntő 
1. helyezés: Tóth Kristóf 4.d 

Gábor Dénes Számítástechnikai Alkal-
mazói Emlékverseny - Országos Döntő 
– Szeged
2015. április 1.
elődöntőből 4. helyen bejutott
Pásztor Milán 7.b

Hevesy György Kémiaverseny - Megyei 
forduló
2015. március 28.
7. osztály
 9. helyezés Hodosi Máté 7.b
11. helyezés Kovács Balázs 7.b
8. osztály
5. helyezés Békési Rebeka Ágnes 8.a

"Segíts Sherlock Holmes-nak!" megyei 
angol nyelvi csapatverseny 
Dózsa György Általános Iskola, 2015. 
március 27. 
1. helyezés: Bán-Földváry Lóránd, Galam-
bos Árpád 

BENDEGÚZ Nyelvész Verseny megyei 
forduló 
2015. március 27. 
3. helyezés: Gyuricsku Márton 1.b 

Béres Ferenc Népdal- és Zsoltáréneklő 
Verseny
Budapest, Julianna Református Általános 
Iskola
2015. március 27. 
1. helyezés: Horvát Nikolett, Szepesi Eme-
se 
2. helyezés: Illés Réka 

Ezüst minősítés 
Daika Jázmin 

Németh Dorottya 
Harcsa Regina 

Különdíj: Zákány Dorka 

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Vá-
rosi – Megyei döntő 
Debrecen, 2015. március 25. 

II. korcsoport (3-4. osztályosok) 
Leány csapat 
2.helyezés: A csapat tagjai: Teremy Dóra 
4.b, Horváth Szaffi 4.c, Helmeczi Petra 
3.b, Hodosi Anna 3.b, Kertész Anna 4.b 

Református Általános Iskolák Országos 
Angol Nyelvi Versenye 
Cegléd, 2015. március 23. 
5. évfolyam: 
1. helyezés: Nagy Anna 5.c 
2. helyezés: Szakál Kende 5.b 

6. évfolyam: 
2.helyezés: Laboda Balázs 6.b 

7. évfolyam: 
1 .helyezés: Papp Dániel 7.b 
4. helyezés: Hodosi Máté 7.b 

8. évfolyam: 
1. helyezés: Szakál Abosa 8.c 

Megyei történelem verseny 
Szent József Gimnázium 
2015. március 24. 
3. helyezés: Galambos Árpád 6.b 
4. helyezés: Selyem Bence 6.b 
 
Tollaslabda Diákolimpia Országos 
Döntő
2015. március 20-22.
1. helyezés
Tóth Kristóf 4.d

Zrínyi Ilona Matematikaverseny Megyei 
Döntő
2015. március 18.

2. évfolyam 
7. helyezés: Szilágyi Dorka 2.b
3. évfolyam 
7. helyezés: Szilágyi Bence 3.d
8. évfolyam
5. helyezés: Bedő Gábor Áron 8.z 

Eredményeink
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Egy borongós pénteki reggel vonattal utazott a 4.a osztály Hortobágyra. Elsőként 
egy pusztai élővilágot bemutató múzeumba látogattunk el. Ott láttunk kitömött 
madarakat. Fekete gólyát, vadkacsát és egy darucsaládot is. Ezt követően a 
Pásztormúzeumot csodálhattuk meg, ahol a pásztorok életét mutatták be. A 

Körszínben régi mesterségekkel 
ismerkedtünk meg. Többek között 
láthattuk a csizmadia, a bognár és a 
kovács mesterségeket. A 
Madárkórházban sérült madarakat 
tekinthettünk meg. Fiókákat, 
ragadozókat, de akár öreg madarakat is 
láthattunk. Busszal kimentünk a 
Hortobágyi Vadasparkba, ahol régi 
őshonos állatokat láthattunk. Ezek 
között volt az én kedvencem, az őz.
Élménydúsan és fáradtan érkeztünk 
vissza Debrecenbe, ahol a szüleink vár-
tak ránk. Szerintem nagyon sokat tanul-
tunk az állatokról. Én mindenkinek 
ajánlom, hogy vegyen részt egy hasonló 
hortobágyi kiránduláson.

Sztancs Dóra Imola 4.a

Május 10-én a Mikepércsi Református Egyházközség látta vendégül a iskolánkat a  szokásos kiszállásunkon.
Itt iskolánk tanulói az istentisztelet után egy rövid műsorral szolgáltak, amit szeretetvendégség követet. Az alábbi felvételek ezen 

a kiszálláson készültek.

2015. május 22-én a 3. z és a 3. c osztály tanulói Nyíregyházára 
utaztak. Meglátogattuk a Vadasparkot és a Falumúzeumot is. 
Először az állatokat néztük meg. Nagyon szép környezetben lát-
tuk a tigrist, a majmokat, a gyűrűsfarkú makikat, a hüllőket, az 
elefántokat, zsiráfokat, a bölényeket, az oroszlánokat, a tapírt, a 
zergéket, a lovat és még sok más állatot. Nekem nagyon tetszett a 
papagáj showban a Morgó nevű madár, mert követte gondozói 
utasítását. Szórakoztató volt, ahogyan a csőrét a földön húzva 
haladt előre. Nagy élményt jelentett számomra a fókák játéka is. 
Zenére táncoltak, ugráltak, labdáztak, tapsoltak, integettek, 
szaltóztak, pörögtek-forogtak. 

A hortobágyi kirándulás

Vendégségben a Mikepércsi Egyházközségnél

Kirándultunk A sok érdekes látvány után a Falumúzeumba mentünk. 
Láttunk érdekes régi típusú házakat és gépeket, melyekkel 
régebben a földeket művelték. Meglepetés volt számomra, 
hogy ezekben a házakban volt „tiszta” szoba és kemence is. 
Sparhelten főztek, sütöttek az asszonyok. Láttunk „gémes” 
kutat és földbe ásott házat is. Tetszetősek voltak számomra a 
szobákat díszítő tányérok, terítők és a régi festmények a 
falon. ez a kirándulás mindig emlékezetes lesz, mert sok új 
ismeretet, élményt nyújtott számomra. Máskor is szívesen 
megyek majd oda.

Sipos Anna 3. z
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Májusban egy pénteki napon az osztályommal és a tanító 
nénieimmel Nyíregyházára kirándultunk. A gyülekező 
reggel az iskolában volt, ahonnan busszal utaztunk. 
Először a sóstói vadasparkba, majd később a skanzenbe. 
Ezen a napon sajnos esős, borongós volt az idő.
Megérkezésünk után elkezdtünk sétánkat az állatkertben. 
Sok érdekes állatot láttam. Például kengurut, elefántot, 
tigrist, gorillát, oroszlánt és tengerimalacot. Volt állatsi-
mogató, ahol én egy cuki kis kecskét vettem az ölembe. 
Ezután haladtunk tovább a fókabemutatóra. Ott nekem 
különösen nagyon tetszett, ahogy átugrott a karikán a 
fóka. A legérdekesebb dolgot az ócenáriumban láttam: egy 
bálna hatalmas csontváza volt. Nagyon tetszettek még a 
cápák is. Végül elérkezett az ebédidő és miközben ettünk, 
papagáj bemutatóval szórakoztattak bennünket. Az állat-
kerti sétánk után a falumúzeumba látogattunk el. Nekem 
szórakoztatóbb volt a vadaspark. Sok fotót készítettem, 
amiket otthon megnéztünk a családdal. Nagyon jól si-
került ez a nap. 

Opre Ádám 3. z

Az osztályfőnökünk, Szakál Laci bácsi márciusban az egyik osztályfőnöki órán bejelentette, hogy az osztálykirándu-
lásunk egy túlélő próba lesz a zeleméri templomromnál. Laci bácsi azt is hozzátette, hogy az útnak legalább a felét 
gyalog tesszük meg. Voltak páran, akiknek nem tetszett annyira az ötlet. 
Reggel 8 órára kellett odaérni a Kartács és Doberdó utca sarkára. A találkozó után a debreceni Nagyerdőre látogattunk 
el, ahol megnéztük egy osztálytársunk lovát. Ezután Laci bácsi mutatott pár növényt, és meghallgattunk néhány 
kiselőadást is. A kiselőadások után kisétáltunk a legközelebbi buszmegállóba, és kiutaztunk Józsára. Ott egy 5 km-es 
gyalogtúra vette kezdetét Józsán át egészen a zeleméri templomromhoz. Lepakoltunk, egy kicsit játszottunk és 
pihentünk. Később számháborúztunk is!
 Ezután az egyik osztálytársunk apukája íjász bemutatót tartott nekünk, amit nagyon élveztünk. Laci bácsi a bemutató 
után, mindenkinek ajándékot adott. A fárasztó nap után az összepakolás következett és vonattal hazautaztunk. A 
Nagyállomáson mindenki elköszönt egymástól. 

Viszlai Patrik 5. d

Mi Fónagyságra mentünk kirándulni, fel a Bükkbe. Ez egy 
örök élmény volt szerintem minden gyerek számára. 
Felszálltunk a debreceni pályaudvaron a 7 órakor érkező 
vonatra. Jól telt a vonaton is az idő. Beszélgettünk, 
viccelődtünk. Ezután a Miskolcon ránk váró kényelmes 
buszba átszálltunk, kb. 40 percig utaztunk rajta. 
Megérkeztünk Fónagyságra és nem sokkal ezután, indul-
tunk a 14 km-es nagy túrára is. Öt barlangba mehettünk 
be, amit teljesen a természet alakított ki. Bejárhattuk felté-
telek nélkül a kicsi zugokat is. Visszafele menet egy kicsit 

már elfáradtunk. Néhányszor eközben megáztunk, de 
ettől függetlenül ez a kedvünket nem tudta elrontani. 
Visszaértünk, és bepakoltunk a szobáinkba, majd be-
szélgettünk egy kicsit. Este 10 órakor eljött a lámpaoltás 
ideje. Lámpát oltottunk. 
Másnap reggel felkelve, összehajtottuk az ágyneműnket, 
és leszállítottuk. Egy 6 km-es túra elé vetettük magunkat, 
és elmentük a Lipa-kúthoz. Visszaérkezve megebédel-
tünk. Megünnepeltünk egy születésnapot is. Egy jó 40 
perc bepakolási, illetve pihenési időt adtak nekünk Ila 
néniék, miközben ők a konyhában tevékenykedtek. 
Utána lementünk a tanterembe, és Sanyi bácsi egy érde-
kes órát tartott nekünk, a természet világáról. Fájó szív-
vel búcsút vettünk Fónagyságtól, és a busz várt ránk, 
amivel Miskolcig mentünk, aztán átszálltunk a vonatra, 
ami már ide, haza, Debrecenbe hozott minket a szü-
leinkhez, akik már a pályaudvaron vártak minket, és 
nagy élménybeszámolás közben haza is mentünk és 
végiggondoltuk, hogy ez egy örök emlék volt! 
Hála Ila néniéknek!
Köszönjük szépen a 4.c osztály nevében Ila néniéknek!

Kapusi Lilla 4.c

Kirándult az osztály

Osztálykirándulás a zeleméri templomromnál

Eddigi legjobb osztálykirándulás a 4.c-ben

Császár Zsófia 6.b rajza
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Ez a kirándulás volt életem legjobb élménye, amit meg-
éltem az osztályommal. Első nap reggel háromnegyed 
hétkor felszálltunk a vonatra. Vonattal elutaztunk 
Miskolcra, ott átszálltunk egy buszra majd az elvitt minket 
Fónagyságra. Ott gyönyörködtünk a házban, amiben 
elszállásoltak minket. Aztán hátramentünk a hozzátartozó 
tanterembe, lepakoltuk a felesleges cuccokat, majd felhív-
tuk szüleinket, hogy megérkeztünk. Kivettük a túrázáshoz 
legfontosabb dolgokat, és indult a 14 kilométeres túra.
Mentünk felfelé, és ahogy mentünk egy kocsi mindig 
hordta fel az utolsó négy embert (természetesen senki nem 
akart kocsiba ülni, mindenki gyalog szeretett volna menni). 
Amikor mindenki felért a fennsíkra, letértünk a betonútról 
és Zsolt bácsi, az erdész bácsi vezetésével be-tértünk az 
erdőbe. Ahogy mentünk meg-meg álltunk, hogy az erdész 
bácsi szebbnél szebb fákról beszéljen. Arról hogy milyen 

Péntek reggel már nagyon korán felkeltem, mert nagyon 
izgatott voltam az osztálykirándulás miatt. Nagyon gyor-
san elkészültem, és már indultunk is az állomásra, ahol a 
gyülekező volt. Elbúcsúztunk szüleinktől, majd felszáll-
tunk a Miskolcra induló vonatra. Az út nem volt rövid, de 
nagyon jó hangulatban telt. Miskolcon leszálltunk a 
vonatról, és egy buszra szálltunk, ami már minket várt. 
Rövid buszozás után végre, megpillantottuk Fónagyságot. 
Érkezés után nem sokkal elindultunk a 14 km–es túrára. 
Számomra nagyon emlékezetes volt ez a túra, hiszen 

fa, hol őshonos, mire szokták használni, és hogy ha van 
termése, akkor az mi. Túrázás közben öt barlangnál 
megálltunk és mivel csepergett az eső, ezért csúszóssá 
váltak a meredek barlangbejáratok. De mindenkinek az 
utolsó barlang, a Dante pokla tetszett a legjobban. Kötél 
segítségével leereszkedtünk a 30 m mély barlangba, és 
ott felfedeztük minden zugát, hol hason kúsztunk át apró 
lyukakon, hol 2 méter magas kő teraszokra másztunk 
fel. Onnan egyenesen visszamentünk a szállásra. Lefele 
úton azon nevetett mindenki, hogy milyen koszosak 
vagyunk. A szálláson megvacsoráztunk, játszottunk, 
beszélgettünk majd 10 órákor lámpát oltottunk. 
Másnap fél nyolc körül keltettek fel minket. Rendbe 
tettük a szobát, lehúztuk az ágyneműt. Nyolc órakor 
lementünk reggelizni. Reggeli után visszavettük a teg-
napi koszos ruhát és Zsolt bácsi vezetésével elindultunk 
egy újabb 6-8 kilométeres túrára. Mikor elértük a Lipa-
forrást, lepakoltuk a táskánkat és mindenki feltöltötte a 
kulacsát friss vízzel. Egy picit meghúzódtunk a fák alatt, 
mert elkezdett esni az eső. Aztán elindultunk le a 
hegyről.
Mikor visszaértünk megebédeltünk, megünnepeltük egy 
szülinapot és egy névnapot, majd visszamentünk a 
szobákba. Összepakoltunk mindent, majd lementünk a 
tanterembe és Ila néni volt tanítványának apukája, Sanyi 
bácsi órát tartott a környezetvédelemről. Ezután beszél-
gettünk, megkaptuk az uzsonnát és elbúcsúztunk a ház-
tól. Megérkezett a buszunk. Érzékeny búcsút vetünk a 
szép környezettől. Elindultunk haza. Mikor megérkez-
tünk boldogan és fáradtan meséltük a viccesebbnél-vic-
cesebb történeteinket.  

Király Viktória 4.c

lementünk öt barlangba, rengeteg új növénnyel 
ismerkedtünk meg, és végig friss levegőn voltunk. Este, 
amikor hazaértünk finom, meleg vacsora várt bennün-
ket. Vacsora után lezuhanyoztunk, egy kicsit még beszél-
gettünk, majd hamar elaludtunk, mert aznap nagyon 
elfáradtunk. Másnap reggeli után elindultunk a Lipa 
kúthoz. A kútnál mindenki friss forrásvízzel tölthette 
meg kulacsát. Ezután visszaindultunk Fónagyságra, 
majd egy finom ebéd után csendes pihenő következett. 
Amikor mindenki kipihente magát, csomagolni kezd-
tünk. Amikor készen lettünk a csomagolással, átmentünk 
egy tanterembe, ahol Sanyi bácsi egy nagyon érdekes 
órát tartott nekünk, a gombákról, a védett állatokról, és 
növényekről. Nem maradt más hátra, minthogy buszra, 
majd újra vonatra szálljunk. Este 7 óra után nem sokkal 
megérkeztünk Debrecenbe, ahol már mindenkit vártak a 
szülei.
Ez a kirándulás számomra mindig emlékezetes marad, 
hiszen ez volt az alsós évek utolsó, és egyben legjobb 
osztálykirándulása.

Papp Dorottya 4.c

Fónagysági kirándulás

Az utolsó osztálykirándulásunk
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Az osztály, amikor megtudta, hogy Fónagyságra megyünk 
kirándulni, még nem sejtette, hogy ez a kirándulás életük 
egyik legnagyobb élménye lesz. Az osztályfőnökünk, Ila 
néni a csodálatos történetek mellett azt is elmesélte, hogy 
ez a kirándulás része a környezetvédelmi projektnek, amit 
minden osztályával megcsinál. 
A kirándulás napján hajnalban keltünk, mert korán indult 
a vonat, ami Miskolcig vitt minket. Onnan busszal hamar 
megérkeztünk úticélunkhoz. A 14 km-es túra elején 4 fős 
csoportokban autó vitt fel minket a hegyre. Erdőn keresz-
tül folytattuk az utat, közben érdekes növényekkel 
ismerkedtünk meg    Zsolt bácsi, az erdész közreműködésével. 
Öt barlangot fedeztünk fel. Az első egy víznyelő volt. 
Amikor belenéztünk, Zsolt bácsi és Ila néni egyik régi 
tanítványának apukája, Sanyi bácsi fogott, nehogy 
beleessünk. Utána a Kőlyuk nevezetű természeti 
képződményt néztük meg. Ide be is lehetett menni, bár 
volt egy olyan rész az ősember lakta barlangban, ahol bar-
langi medve karmolás nyomai voltak elzárva. De az 
élmény így is megvolt, mert cseppköveket és denevért is 

A tradicionális kyokushin karate nem versenysport. Sőt nem is 
sport, hanem harcművészet. A dojóban nem a versenyekre való 
készülés a cél. Célunk a technikák tökéletesítése, az erőnlét 
növelése és a küzdelmek gyakorlása.  Minden edzés része az 
alap kéz és lábtechnikák gyakorlása. Ezt nevezzük kihonnak. A 
kihon 21 kéztechnikát és 14 lábtechnikát tartalmaz. Ezek a 
karate alapmozdulatai és bizony nem ritkán 100-as sorozatok-
ban csináljuk meg ezeket. Természetesen minden edzés részét 
képezik az erősítő és nyújtó gyakorlatok és a küzdőgyakorlatok 
is. A dojón belüli küzdelmek azonban sohasem „életszerűek”. 
Ilyenkor ismerjük az ellenfelet, tudjuk kinek mi az erőssége és a 
gyengéje és persze sérüléseket sem szeretnénk okozni egymás-
nak. Ahhoz, hogy valóban megmérettessünk, idegen ellenféllel 
kell szemben állni. Erre az évente megrendezésre kerülő néhány 
versenyen nyílik lehetőség. A versenyeknek két fajtája van.
Évente egyszer rendezik meg a „Kata Magyar Bajnokságot”. A 
kata egy formagyakorlat, harc egy képzeletbeli ellenféllel. 
Minden mozdulatnak szerepe és jelentősége van. Itt azt pon-
tozzák milyen pontosan, milyen szabályosan, mekkora erővel 
tudja a karatéka a mozdulatokat végrehajtani. A különböző 
övfokozatoknak különböző és egyre nehezedő katákat kell 
bemutatniuk, melyet 5 tagú bírói csoport értékel. Aki esetleg 
látta az április 17-ei bemutatónkat a Fórumban meggyőződhetett 
róla, hogy valóban harci mozdulatokból állnak ezek a gyakorla-
tok. Mikor a katát úgy járják, hogy segítőkkel valóban szem-
léltetik a támadásokat, azt bunkainak hívjuk.

láttunk. Ennél a helynél tudtuk meg, hogy az ottani bar-
langok nincsenek rajta egy térképen sem. A következő 
kisebb sziklaüregben is jól szórakoztunk. Utunk utolsó 
előtti állomásán elkelt a segítség, mert ahhoz, hogy 
láthassuk az őskori temetőt egy farönkön fel kellett 
mászni, egy másikon pedig átmenni. Szerencsére öt vál-
lalkozó is akadt az osztályból, így mindenki bepillant-
hatott. A sok élmény közül mégis mindenkinek a Dante 
Pokla tetszett a legjobban. Bár én kicsit féltem attól, 
hogy kötéllel 30 m mélyre le kell menni, de rendben 
leértem. Minden átjárót felfedeztünk, ezért elég sárosan 
indultunk vissza. 
Az időjárás és az út sajnos nem volt kegyes hozzánk, 
mert esett az eső, és könnyen elcsúsztunk, de fantaszti-
kus volt akkor is a hangulat. Nagyon jól esett a finom 
vacsora, ami után az udvaron játszottunk. Ezt követően 
a szobába mentünk, ahol tisztára varázsoltuk magunkat 
és este 10-ig beszélgettünk. Sok megbeszélni valónk 
volt ennek a csodálatos napnak a végén, nehezen ment 
az elalvás. 
Másnap a reggelit követően ellátogattunk a Lipa kúthoz. 
Az úton ismét növények várták, hogy megismerjük őket. 
A tiszta forrásvízzel töltött kulacsokkal a szállás felé 
vettük az irányt. Útközben megint vízözön zúdult ránk. 
Az ízletes ebéd után egy szülinapot és egy névnapot is 
ünnepeltünk. Mivel nagyon jóllaktunk, lassan pakoltunk 
össze. A búcsú előtt a környezetvédelemről beszél-
gettünk Sanyi bácsival. Fájlaltuk, hogy itt kell hagyni 
ezt a szép vidéket, de nem volt más választásunk. 
A miskolci vasútállomáson a büfében felpakoltunk rág-
csálnivalóval. Az vonatozás kellemesen telt, a végál-
lomáson szüleink vártak. Nagyon örültek, amikor hall-
gathatták a sok izgalmas és vicces történetet. Meseszép 
és nagyon izgalmas két napot töltöttünk együtt. Boldogok 
vagyunk, hogy részesei lehettünk. Azt hiszem, ezt az 
élményt soha nem felejti el egyikünk sem.

Menyhárt Ágnes 4.c

A versenyek másik csoportja a kumite vagyis a küzdőverseny. 
Természetesen ezeket várjuk igazán. Itt életkor és súlycsoport 
szerint osztják be a csoportokat és nem számít az övfokozat. 
Elvileg egy fehér öves egy csoportba kerülhet egy fekete öves 
mesterrel is. 
A tanév eredményei 
Küzdőversenyek:
Mikulás kupa-  2014 december 6. 1.hely
Ensi kupa- Hungarian Open- 2015.04.18.- Érd, 1. hely
Kata verseny:
Kata Magyar Bajnokság -2015.03.15.-Gyál egyéni és csapat 
1. hely

Ebben a tanévben minden versenyen elindultam, ahol a 
dojónk elindult és sikerül mindenhol a dobogó tetejére áll-
nom.  Még a nyári szünetben vár ránk egy 1 hetes edzőtábor, 
ami az idén még a szokásosnál is keményebbnek ígérkezik, 
hiszen Szicíliából érkezik egy 6 danos mester, aki az edzéseket 
tartja. A tábor minden napján reggel 6-kor futással kezdünk 
majd estig még három edzés vár ránk. A tábor utolsó napja 
pedig a vizsgáról szól. Aki egész évben az edzések legalább 
80%-án részt vett, teljesítette a tábort az lehetőséget kap a 
vizsgára. A vizsga négy részből áll. Van egy elméleti része, 
egy erőnléti része aztán következnek a katák és a végén a 
küzdelmek.  Reményeim szerint szeptemberben már zöld 
övesként kezdem a tanévet.

Berki Lóránt 7.b

Fónagyság, a barlangváros

A tanév a karate versenyek tükrében
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Május 22-én reggel 7 órakor elindultunk osztálykirándu-
lásra. Esett az eső, de a kedvünk annál jobb volt hiszen 
8.-osok vagyunk és most voltunk utoljára így együtt. Az 
időjárás ellenére út közben a hangulat fantasztikus volt. 
Énekeltünk, sokat nevettünk, és észre sem vettük, hogy 
eltelt az idő. 
Megérkeztünk első állomásunkra ami Csaroda volt. Itt egy 
kicsi de nagyon régi templomot néztünk meg. Falain 
gyönyörű freskók voltak. A templomkert színpompás 
virágoktól ékeskedett, ezért kihasználtuk az alkalmat és 
rengeteg képet készítettünk. Következő megálló a szat-
márcsekei kopjafás temető volt. Ahol egy idegenvezető 
segítségével megismerhettük a régi temetkezési szokáso-
kat és sok érdekességet tudhattunk meg. Kölcsey sírjánál 
megemlékezve iskolánk névadójára elszavaltuk a 
Himnuszt. Ezek után meglátogattuk a Kölcsey emlék-

A minap találkoztam Debrenben Toldi Miklóssal. Először 
nem hittem a szememnek, mivel gyerekkorom legszebb 
emlékei fűződnek a történetéhez.

Külsőre olyan volt, mint az elbeszélő költeményben, de 
mégis más. Izmai csak úgy dagadtak a rövid ujjú Adidas 
pólójában. Hatalmas termete miatt sokakat megfélemlíthet 
(akkora volt, mint egy élő óriás). Nem hinném, hogy bárki is 
kötekedni merne vele. Sötétbarna szemei csillogtak a nap-
fényben. A tekintete, mint egy nyitott köny, mindent elárult 
róla, már az első pillanatban éreztem, hogy segítőkész, jóin-
dulatú. Barna haját kócosan hátra zselézve hordta. Nem tud-
tam eldönteni, hogy azért kócos a haja, mert göndör a fri-
zurája, vagy azért, mert nem találta a fésűjét. Keze akkora 
volt, mint egy szívlapát, akár merőkanálnak is alkalmas. 

múzeumot. Itt meghallgattuk életútját, megnézhettük a 
róla készült festményeket. 
Kihagyhatatlan volt a túristvándi vízimalom, megis-
merkedhettünk működésével. Itt megebédeltünk egy 
csodálatos vízpart melletti parkban. Ebéd után megnéz-
tük Móricz Zsigmond szülőházát Tiszacsécsén, mely 3 
alacsony szobából állt. A nap utolsó állomása a szál-
láshelyünk volt Tivadaron. Az apartman a „Ház az élő 
vízhez” nevet viseli, mely szervesen illeszkedik az érin-
tetlen természeti környezetbe. Miután elfoglaltuk 
szobáinkat lesétáltunk a kellemes Tisza partra, ahol 
ismét sokat fényképeztünk. Az este folyamán sokat 
beszélgettünk, nevettünk és észre sem vettünk, hogy 
már hajnalodik. 
Reggel korán keltünk és már 7-kor meg is reggeliztünk. 
Mindenki nagyon izgatott volt hiszen a kirándulás fény-
pontja jött, a kenuzás. 10 órakor indultunk és 11-kor már 
mind a 7 kenu indulásra készen állt. 3 óra csupa kaland 
következett. Többen versenyeztek is egymással, de a sok 
kihívás és sár ellenére mindenki jól érezte magát. 
Délután 3-kor kicsit koszosan, de épségben megérkez-
tünk a szállásunkra. Gyors ebéd után összepakoltunk és 
Debrecennek vettük az irányt. Az eseménydús hétvége 
miatt mindenki kellemesen aludt a hazafelé vezető úton. 
Annyi biztos hogy bármennyire is elfáradtunk, erre az 
osztálykirándulásra mindenki szívét megmelengetve fog 
visszaemlékezni. Az osztály nevében köszönjük a világ 
legjobb osztályfőnökének, hogy részesei lehettünk 
ennek a csodálatos élménynek!!

Készítette: Gönyey Viktória és Szőllősi Petra 8.c

Lábai óriási méretűek, szerintem jó focista válna belőle, de 
akár gereblyének is használhatná.

Miután vettem a bátorságot, hogy megszólítsam, elhívtam 
kávézni. A diskurálás során sok új, érdekes információval 
lettem gazdagabb. Eleinte szófukar volt, de később meg-
nyílt és panaszkodva mesélte el nekem, hogy külseje miatt 
sokan azt hiszik, hogy nagyon komor, morgós ember, pedig 
ez nem így van. Meglehetősen barátságos ember, a kávé-
zóban, aki csak ismerte: barátsággal, szeretettel fordult 
felé. A beszélgetés közben pár viccet is elsütött, ez is azt 
bizonyítja, hogy kicsit sem komor, vagy morgós. 

Pesten rengeteg ember életét mentette meg, amikor elsz-
abadult egy bika. Ebből a történetéből derült ki számomra 
igazán, hogy azon felül, hogy merész, még igen csak lova-
gias is. Azonban egy olyan emlék nyomta szívét, melyre 
egyáltalán nem volt büszke. Megkértem, hogy mesélje el 
az egész történetet. Elmondta, hogy a testvére, György a 
katonáinak azt a parancsot adta ki, hogy dárdáikkal találják 
el őt. Sok dárda suhant el a füle mellett, de egy a vállán 
találta el, ekkor haragra gerjedt, s azt a malomkövet, amin 
ült a katonák közé hajította, amely az egyikőjüket eltalálta 
és meghalt. Ezután el kellett hagynia otthonát és bujdosóvá 
vált. Ebből a történetéből egy újabb jellemvonására derült 
fény: a hirtelen haragra. 

Én úgy gondolom, hogy meglehetősen érdekes egyéniség 
Toldi Miklós. A beszélgetés olyan volt, mintha szárnyalnék 
az álmaimban. A társalgás végén, arra is rájöttem, hogy a 
személyes találkozás hatására teljesen másként látom őt. 

Müller Lili 6.b

Egy emlékezetes osztálykirándulás

Ismerös a múltból

Bányai Angéla 6.b rajza
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Ballag Berci, ballag már,
iskolába készül már.
„Vár tanulás,
számok, betűk és sok más.”

Kiss Hunor

Megy a csacsi, bandukol,
hegyen-völgyön vándorol.
Gyí! Siess hát!
Sok kis csacsi követ már.

Gyulai Sára

Van egy kicsi katicám,
hét pötty van a kis hátán.
Száll, ideszáll,
„Biztonságban vagy te már!”

Szücs-Karsai Ramóna

Divat. Ha meghalljuk ezt a 
szót, biztos, hogy a 
„legmenőbb” öltözék jut 
eszünkbe. Pedig a divat nem 
csak erről szól, hanem egy 
önkifejezési mód is. Sok min-
dent elárul a viselő stílusáról, 
és egyéniségéről.
Aki kicsit szolidabban öltöz-
ködik, annak például a vissza-
fogottabb színű ruhák illenek, 
vagy az olyan ruhák, amelyek 
zártabbak. A visszafogottabb 
öltözékeken belül is számos 
viselet van. Így például: a 
sportosan elegáns vagy a 
romantikus. A sportos fel-
szerelés igazából azt foglalja 
magába, hogy kényelmesen, 
rugalmasan, nem olyan fe-
szesen, szorosan érezzük 
magunkat a viselt ruhában. 
Sportos ruhát nem csak spor-

tolás, futás közben lehet felvenni. Például egy bevásárlásra vagy 

A fonalgrafika-varrásnak az egyik alapszabálya az, hogy a 
fonalnak mindig kereszteznie kell az előző szálat és mindig a 
varrás irányában az utolsó szál melletti lyukba kell ölteni. A 
hímzésből átvett mintáknál és a spirál-sokszögeknél például a 
szabály az, hogy a szálak egymás mellett vannak, nem keresz-
tezik egymást, ráadásul gyakran visszalépünk ugyanabba a 
lyukba.
A minta aszerint alakul ki, hogy az összekötendő pontok (lyu-
kak) milyen módon és sorrendben vannak összekötve..

Erdő fonalgrafikával

Szükséges anyagok, eszközök: karton, olló, ragasztó, fonal, 
hímzőtű.
Lépések: 

A 2.c-ben az utolsó ének órán a kistanító bácsival zenét szereztünk. A dallamhoz aztán szöveget is írtunk. Nekünk nagyon tetszik. 
Az egyes versszakokat más-más osztálytársunk írta. Fogadjátok tőlünk szeretettel!

Bárányfelhő vagyok én, 
odaszállok temelléd,
jól mulatunk,
legjobb barátok vagyunk.

Venter Dorka

Kicsi cica fenn a fán,
jaj, de megsimogatnám!
Ó, de cuki! 
Vegyél ilyet anyuci!

Miklósvölgyi Boglárka

Debreceniek vagyunk,
a Lokinak szurkolunk.
Gól!!! Rúgd be hát!
Hadd nyerjük meg a kupát!

Szirák Péter

fagylaltozásra is alkalmas öltözék lehet. Akik bátrabbak az 
öltözködésben, élénkebb színeket használnak, kicsit nyitottabb 
ruhákat viselnek. A bátrabb viseletek közé tartozik az „emos” 
öltözék is. Mind ezeken kívül számos stílus létezik. Nemrég 
egy Debrecenben megrendezett divatbemutatón vettem részt. 
Francia divattervezők 2015-ös tavaszi-nyári ruhái, kol-lekciója 
került bemutatásra. Az egyik ilyen a kávézásra, teázáshoz alkal-
mas viselet volt. Ebben az élénk színű, fekete, pasztellszínű 
modellekkel találkozhattunk. A következő a sportosan elegáns 
öltözékeket mutatott be, melynek alap ruhadarabja a farmer 
volt. Ehhez kapcsolódtak a ruhák, nadrágok, pólók stb. A 
legutolsó összeállításban inkább a strandos öltözékek kerültek 
színpadra. A fehér-kék-piros csíkos, a tengerész és az absztrakt 
csíkos, illetve a kockás modellek jól elfértek egymás mellett. 
Ezekhez különböző kiegészítők többek közt: kalapok, táskák, 
törülközők tartoztak.Tehát a következő év tavaszi- nyári trend-
je: a pasztell- élénk színű kiegészítős modelleket részesíti 
előnyben. A farmer továbbra is divat marad.
Kíváncsian várom a következő divatbemutatót!
De ne feledd, mikor a ruhádat felveszed a legfontosabb, hogy 
úgy öltözz, ahogyan az évszak megkívánja és főleg, hogy jól 
érezd magad benne.
„A divat változik, a stílus örök.” /Coco Chanel/

Czégény Gréta 6.a

1. Színes kartonból vágj ki fákat! A lomkoronájukat legalább 
kétféle színből készítsd el!
2. Ragaszd össze a fákat!
3. Fonalgrafikával díszítheted.
4. Alkoss képet az elkészült fákból: ablakra, ajtóra, parafa-
táblára, de akár üdvözlőkártyát, meghívót is díszíthetsz vele, 
vagy önállóan felhasználhatod…

Kálmándi Zoltánné

Focizik a focista,
labdát rúgja kapura.
Rúg, belövi!
Csapata meg éljenzi.

Zay Máté

Focizhatunk gyerekek,
mert a labda jó kerek!
Rúgd előre,
hogy gól legyen belőle!

Takács Lili

Elmentem én kenyérért,
de a boltban nincs kenyér!
Óh, mit vegyek???
Bemegyek a Penny-be.

Kálmán Dominik

Kicsi kocsi gyorsan fut,
Kicsi kocsi gyorsan fut.
Tűűű! Dudál már.
Siet, szalad, meg sem áll.

Mezősi Janka

Volt nekem egy kiscicám,
megkergette a kutyám.
Jaaaj! A kutyám!
Gyere anya, segíts már!

Mohácsi Lili

Kicsi kutyám gyere már,
itt a finom vacsorád!
Jaaaj! De finom!
Gyere Morzsi, edd meg hát!

Papp Zalán

Zeneszerzés

Divat

Divat

Czégény Gréta 6.a rajza
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Diákjaink tollából
Hónapok

Január az első hónap az évben, minden csillag ragyog szépen.
Februárban jó a farsang, táncba hív a muzsikahang.
Márciusban olvad a hó, itt a tavasz, jaj de jó!
Áprilisban zöld a mező, bolondozik még az idő. 
Május, május melegedő, kivirult a rét s mező. 
Júniusban itt a szünet, minden gyerek örülhet.
Júliusban jön a nyár, kezdődhet a pancsi már. 
Augusztusban pihenünk, sokat játszunk, nevetünk. 
Szeptember, szeptember, tanulás van ezerrel.
Október, október, fázik benne az ember. 
November, november, közeleg a hóember. 
December, december, lábán áll a hóember.

Horvát Nikolett 3.z
Napsugár

Egy szép, tavaszi napon Napsugár vidáman lépett ki pöttöm 
háza ajtaján. 
– De szép idő van! Vajon mit csináljak ezen a szép napon? – 
mondta és elgondolkozott. 
– Tudom már! Tartok egy pikniket!
Bement a házba, és papírokat vett elő. Színes zsírkrétával 
meghívókat készített. Négy meghívó készült: Liliomnak a 
virágtündérnek, Holdacskának a holdmanónak, Szellőnek a 
széltündérnek és Habzsinak a sütimanónak. 
Napsugár felvette a kötényt, és sok-sok finomságot sütött. 
Hamarosan megérkeztek a vendégek. Leterítettek a fűre egy 
plédet és odatették a rágcsálnivalókat.
– Ne együnk! Előtte játszunk valamit! – mondta Szellő. 
– Jó ötlet! – helyeselte Liliom. 
– De mit? – kérdezte Holdacska. 
– Fogócskát! – mondta Napsugár.
 – Jó! – felelték kórusban. 
Egy ideig játszottak, de egyszer csak Holdacska felkiáltott. 
– Hol van Habzsi?! 
Visszarohantak a piknik plédhez, de jaj! Habzsi ott ült teli 
pocakkal, de a tányérok üresen. 
– Ó, ne! Habzsi, Te megetted az összes ennivalót?! – kiállított 
Napsugár. 
- Jaj, ne! Most mit fogunk enni? – kérdezte kétségbeesetten 
Szellő.
 – A Te hibád! Csak a Te hibád! – mondták a többiek, majd 
elrohantak. Kivéve Holdacskát. Ő ott maradt. 
– Bocsánat. Nem akartam! – mondta Habzsi. 
- Semmi baj, majd megoldjuk valahogy! – mondta Holdacska. 
Az erdőben sok bogyót, gyümölcsöt gyűjtöttek és azokat tették 
ki. – Kész! – mondták elégedetten. 
Holdacska rávette a többieket, hogy jöjjenek vissza. Bekötötte 
a szemüket és úgy vezette őket a plédhez, ahol Habzsi már várta 
őket. 
- Meglepetés! – kiáltották egyszerre. A többieknek tátva maradt 
a szájuk a nagy csodálkozástól. 
Nagyon örültek és hamar megbocsátottak Habzsinak is. Késő 
estig falatoztak majd mindenki hazament. Habzsi is a maga 
mézeskalács házikójába. 
- Micsoda nap volt a mai! – mondta, majd elnyomta az álom. 

Demeter Júlia 3.c

Évszakok
Hull a hó, hull a hó, 
pihe-puha takaró.
Tavasszal, ha jön a Nap, 

hóvirágok kibújnak.
Szép szivárvány, itt a nyár,
vár a vízpart Cimborám!
Alma, körte, édes szőlő,
egészséggel mind feltöltő!

Garamvölgyi Vince 5.z

Tiszta levegő

Látom hogy a gyorsvonat
hosszú sínen elszalad.
Korán indul villamos, 
vezetője nem álmos.
Két keréken tekerek
egészséges lehetek.
Régen voltak a lovak,
buszok helyett vágtáztak.

Nem volt füst és por az égen,
Mindenki élt egészségben!

Garamvölgyi Levente 5.z

Ősz

Szállnak, szállnak
Peregnek a levelek,
Erdő mező lakóinak
Puha ágyat vetnek.

Szirbucz Petra 3.b

Varázslatos évszakok

Tél, a nyár, az ősz, a tavasz,
Együtt vannak minden nap:
Tél a hófúvó,
Nélküle nem is lenne a hó.
Tavasz, a virágnyitó,
Ekkor a mező illatozó.
Nyár, a gyümölcsérlelő,
Tőle fúj a meleg szellő.
Az ősz végül a hűvös szél,
Ilyenkor csak ő beszél.
Mind varázslatosan szépek,
Csak csodálkozva figyelem őket.

Szabó Lili Dorka 3.b

Természet

Szép az erdő, kék a felhő.
Leng a szellő, fúj a szellő!
Fut a szellő és simogat.
Őszi napon hívogat.

Kolozsvári Vanda 3.b

Téli álom
Mókus, mókus
Odújában
Diót rágcsál
Napnyugtában.

Teli hassal
Megy aludni,
Mogyoróról
Álmodozni.

Miklósvölgyi Márton 3.b



Március 6-án kezdődött a nyolcadik osztályosok tánciskolája, május 17-én pedig a bemutatót is megnézhet-
ték az érdeklődők. Az alábbi beszélgetést még a próbák alatt készítette az iskolarádió riportere a nyolcadik 

osztályosokkal.

- Köszöntelek benneteket, mi is az a tánciskola?
- A tánciskola a nyolcadikosok év végi eseménye, ahol 
különböző táncokat tanulhatunk meg. Márciustól pró-
bálunk, és majd a végén lesz egy nagy bemutatónk. 
- Mit tanultok a tánciskolában?
- Körülbelül tíz táncot. Vannak közöttük sztenderd és 
latin táncok. Továbbá vannak vidámabb, szórakoztató 
táncok, mint a hully-gully vagy a country.
- Ki tanít titeket?
- Magyarné Szilva Mónika néni.
- Hetente hányszor van próbátok?
- Két alkalommal, hétfőn és pénteken. 
- Melyik a kedvenc táncotok?
- Nekem személy szerint az angol keringő a kedvencem, 
de úgy az egész sztenderd blokkot szeretem.
- Én nagyon szeretem a mambót és a hully-gullyt.

- Mikor kezdtetek próbálni, és hol vannak a próbák?
- Hétfőn és pénteken délután, itt az iskolában, a tornate-
remben.
- Mikor lesz a vizsga?
- Május 11-én, hétfőn hat órától a Lovardában.
- Milyen hangulatú a tánciskola?
- Nagyon jó, viccesen telik. Bár néha kicsit fegyelmezet-
len a csapat. De nincs gond velünk.
- A legtöbbször mindig nevetünk. Mindig történik vala-
mi, ami vicces.
- Köszönjük a beszélgetést és sok sikert az bemutatótok-
hoz.

A riport elhangzott az iskolarádió 2015. április 23-i adá-
sában. A riporter Viszlai Patrik (5.d) volt.
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Tánciskola közben
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Színezz a jeleknek megfelelően! 

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

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

Maros Edit :  Hűvösvölgyi Suli 1. 
Kamasznak lenni nem könnyű. Először is ott vannak a felnőttek, akik azt hiszik, hogy mindent 
jobban tudnak, és általában ki is mondják a véleményüket. Aztán az igazi ellenségek, a pattanások, 
amik a lehető legrosszabbkor tűnnek fel, hogy megnehezítsék az amúgy is bonyolult hétköznapokat. 
Na és akkor még nem beszéltünk a szerelemnek nevezett izéről, ami végképp érthetetlen és kiborító. 
A túlélésben sokat segít, ha az embernek vannak osztálytársai, ha elérhető a Facebook és van kivel 
chatelni a legégetőbb kérdésekről, illetve ha megfelelően élénk a fantázia - arra az esetre, ha feltét-
lenül ki kell találni, mondjuk egy kamu pasit cikis helyzetek megoldására. És sokszor jól jön egy 
ikertesó is. A Hűvösvölgyi Suli tizennégy éves ikrei a kamaszkor útvesztőiben barangolnak, néha kéz 
a kézben, néha nemszólokhozzád hangulatban, olykor pedig egymást kirángatva a csávából. Mikor 
mire van szükség.

Iskolánk könyvtára egy szülői felajánlás révén  a teljes Hűvösvölgyi Suli és a Szent Johanna Gimi 
sorozathoz is hozzájutott. Iskolánk könyvtára nevében köszönjük a támogatást!

Bajiné Takács Margit

Kicsinyeknek

Lapozgató

Rejtvényes 
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