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E L Ő S Z Ó 
„Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség 
lelkével támogass engem.”

  /Zsolt 51,14/

Szeretettel köszöntöm a lap régi és új olvasóit 2020 októberében. 
Jó, hogy ismét iskolába járhatunk.
Akkor is jó, ha az épületbe történő belépéskor használnunk kell a 
szenzoros kézfertőtlenítő adagolókat, ha minden reggel megmérik 
a testhőmérsékletünket, s a vírus elleni védekezés fontos elemeként 
orrot és szájat eltakaró maszkot kell viselnünk a zárt terekben. Ez 
az ára ugyanis annak, hogy a tavaszi, tantermen kívüli digitális 
munkarend befejeződését követően újra együtt lehessenek az osz-
tályok, ne betegedjen meg senki, s ne kelljen karantén elrendelése 
miatt visszatérnünk a távoktatáshoz.

A kérdőíves felmérésekből egyértelműen kiderült, hogy az osztály-
társak és a barátok hiánya volt a legrosszabb a hetekig-hónapokig 
tartó bezártság idején. Jelenleg viszont semmi akadálya nincs a 
beszélgetéseknek, a sporttevékenységeknek vagy éppenséggel a 
közös játéknak.
Ideiglenesen megszüntettük az osztályok tantermek közötti vándor-
lását, így pillanatnyilag nem csak az alsósoknak, hanem a 
felsősöknek is van állandó otthona. A hosszabb szüneteknek 
köszönhetően érezhetően csökkent a stressz az iskolában.  
A nagy tömegmozgással járó rendezvényeket nem tarthatjuk meg 
ebben a tanévben, ezért az online térbe költöznek a szülői értekez-
letek, a fogadóórák, az ünnepi istentiszteletek és a hangversenyek. 
A nemzeti ünnepekre készült műsorokat eddig is a tanteremben 
tekintettük meg, idén ezekhez az alkalmakhoz csatlakozott a 
megemlékezés a zene világnapján. A járványügyi készenlétre tekin-
tettel nem fogadhattuk kézdivásárhelyi testvériskolánk küldöttségét 
sem, s a református iskolák következő országos tanulmányi verse-
nyét is – a labdarúgó Európa-bajnoksághoz és a tokiói olimpiához 
hasonlóan – 2021-re halasztottuk.

Örömmel tudatom ugyanakkor, hogy az intézmény által korábban 
megvásárolt épületrészben multifunkcionális tantermet (rajz, tech-
nika) és új lépcsőházat alakítottunk ki a nyár és az ősz folyamán. A 
szükséges berendezések megérkezését követően szolid avatóün-
nepséget tartunk majd, s azt követően birtokba vesszük a 127/b 
számú oktatási helyszínt.

Református iskolaként ebben a tanévben is tovább kívánjuk 
erősíteni kapcsolatainkat  a református gyülekezetekkel, ezért a 
hetedik évfolyamra járó, megkeresztelt református tanulóktól elvár-
juk a konfirmációi felkészítésen való részvételt, az alsó tagozatos 
és az ötödik-hatodik évfolyamos gyermekektől pedig – lehetőség 
szerint - gyülekezetük rendszeres látogatását. 

Az első negyedévet az október 23-tól november 1-jéig tartó őszi 
szünettel zárjuk.
Tanulóinknak és tanárainknak jókedvű és eredményes munkát, a 
kedves szülőknek pedig sok sikert és örömöt kívánok az egész 
tanévre!

     Ember Sándor 
igazgató



püspök a debreceni főbírót küldte érte hintójával, úgy hozták 
diadallal városunkba. Élete utolsó évtizedét Ráckevén, békés kö-
rülmények között töltötte. Az igehirdetés mellett sokat írt: nyolc 
tudományos munkája jelent meg halála után külföldön latinul 
több kiadásban is. Életrajzát egyik tanítványa, Skaricza Máté írta 
meg, aki arcképét is lerajzolta.

Szilágyi Tamás 
lelkész
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Október 31-e a reformáció emléknapja. 1517-ben Luther 
Márton a németországi Wittenbergben ezen a napon szö-
gezte ki a vártemplom kapujára 95 tételét. Tanai, amelyek 
Magyarországra is eljutottak, sok embert megszólítottak. 
Először ennek, később a reformáció kálvini ágának lett hir-
detője Szegedi Kis István, aki nem csak az evangéliumért vál-
lalt szenvedéseiről vált ismertté, hanem tudományos munká-
jával is kitűnt társai közül. Ismerkedjünk meg vele! 
Tanulmányait a wittenbergi egyetemen folytatta, ahol szemé-
lyesen Luthertől tanult. Hazatérve arra vágyott, hogy tanít-
hasson és prédikálhasson, ehelyett azonban sokévi szenvedés 
várt rá. Előbb császári zsoldosok fosztották ki és kínozták 
meg. Elvesztette 200 kötetből álló könyvtárát, aminek az ér-
téke akkor egy vagyon volt: több jobbágytelket vehetett vol-
na érte. A temesvári börtönből úgy menekült meg, hogy az 
egyik katona, aki híve volt, éjjel megszöktette, és átvitte a Kö-
rösön. Néhány évvel később egy félreértett újévi prédikációja 
miatt összeesküvés vádjával a török elrabolta, majd fogság-
ba vetette, és magas váltságdíjat követelt érte. Mivel a török 
kapzsi volt, megengedte Szegedinek, hogy a szolnoki piacon 
prédikálva koldulja össze váltságdíját. Az ország egész refor-
mátussága összefogott, és egy kereskedő házaspár segítségé-
vel végül kiszabadulhatott. Méliusz Juhász Péter, debreceni 

Ebben az időszakban, egymás és saját védelmünk érdeké-
ben nagyon fontos, hogy hordjuk a szánkat és orrunkat egy-
aránt eltakaró maszkjainkat.
Úgy is kiszínezhetjük hétköznapjainkat, azért hogy egymás-
ra nézve ne csak ez a nehéz korszak jusson eszünkbe, hogy 
nem csak sima orvosi maszkokat hordunk, hanem vicce-
sebbeket, élettelibbeket is.
Fontos, hogy ezeket megfelelően hordjuk, különben borul 
az egész papírforma, és az egész nem ér semmit. Mindig ta-
karja a szánkat és húzzuk fel az orrunkra, mert tüsszentés-
nél, köhögésnél rettenetesen sok baktérium távozik a szer-
vezetünkből.
Tudtad, hogy a tüsszentés sebessége 160km/h ?
Mielőtt levesszük a maszkunkat mossunk alaposan kezet 
vagy fertőtlenítsük le, hogy ne vigyük át a vírusokat a ke-
zünkről a maszkra, ami onnan az arcunkra kerül.
Célszerű textil maszkot viselnünk, mert az könnyen fertőt-
leníthető mosással és vasalással gőzölés formájában

A maszkokat cseréljük rendszeresen. Mindenki különböző el-
vek alapján választja ki a maszkot, amit reggel felvesz.
Van aki a vicces maszkokat kedveli, van aki a legújabb divato-
kat követve a ruhájához passzolót , van aki az egyszerű orvosi 
maszkokat szereti, sokan viselnek házi készítésű maszkot és 
persze van olyan tanuló is, akinek oly mindegy milyen a maszk-
ja.
Szerintünk a legfontosabb, hogy mindenki biztonságban le-
gyen.
Íme néhány kép, ami bizonyítja, hogy a maszk viselése nem-
csak hogy megvéd bennünket, de egy jó móka is lehet.

Reméljük te is ötletet kaptál ahhoz, hogy hogyan dobd fel az 
esetleg egyszerű, akár orvosi maszkodat is, otthon, házilag.

Bozán Zsófi, Dávid Dorka 7.z

Sándor Zsófi és Forgács Kiss Anna 1.z  alkotása

A tudós prédikátor

Az iskola maszkjai
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Az új elsősök

1. a Osztályfőnök: Sajtos Anna 
Berei Boglárka, Bódizs Bence Szabolcs, Bőde Dávid, Csiz-
madia Zétény, Dalmi Balázs, Debreceni László, Fedor Dániel 
Domokos, Havas Bence, Kálnoky Milán, Kaszás Bence, Ko-
csis Eszter, Korda Ádám, Korda Péter, Köszörűs-Torda Alex, 
Puskás Dénes, Sáfrány Mira, Sági Dorka, Székelyhidi András, 
Szilágyi Vince, Udvarhelyi Hunor, Vékony Soma Kristóf

1.c Osztályfőnök: Kiss Edit
Asztalos Eszter, Balogh Katalin, Berényi Sebestyén Gerő, 
Berki Amina Sophia, Boda Blanka, Böszörményi Boglárka, 
Budinszki Léna, Dickmann Elián, Dobos Adél, Fülöp Nor-
bert, Gulyás Villő Adrienn, Hernádi Zsófia, Hornyák Máté, 
Illés Izabell, Kerekes Bori, Kiss Hanga Zsófia, Kólya Kende, 
Kovács Aliz, Krizsán Liliána, Nikolin Arnold, Orbán Panna, 
Papp Indira, Rádi Hanna, Sós Nimród, Szatmári Anna Zoé, 
Szatmáry Hedvig Emma, Szücs Flóra, Telepóczki Gréta, Tóth 
Lili, Usztics Ádám Zolta, Varga Fruzsina Zita

1.e Osztályfőnök: Németh Edit

Árva Zalán, Dalanics Áron, Finta Barnabás, Futika Kitti, Gom-
bos Dalma, Juhász Bíborka, Imre-Gőgh Konrád Zoltán, Istenes-
Perumal Odelia Tharani, Istenes-Perumal Joella Janini, Kneisz 
Péter, Kóródi Kende Márk, Makkai Péter, Nagy Csenge Zoé, Pál 
Zsófia, Pataki Ákos, Pfliegler Mátyás Benedek, Posztós Eszter, 
Safar Korina, Sándor Roland Dániel, Stiffel Benjámin, Székely 
Zalán, Széll Dorottya, Szima Gréti Zselyke, Tóth Ákos Kriszti-
án, Vántus Máté,  Vári-Nagy Levente

1.d Osztályfőnök: Farkas Viktória 
Ármós Anna Borbála, Balogh Anna, Bányai Gergely, Bátho-
ri Sára, Bódi Zsuzsanna, Cogoi Marcell, Csernyi Nóra, Deli 
Gréta Ankisza, Ferenczi Regina, Huszti Kincső, Kállai Flóra, 
Károlyi Nóra, Kertész Róbert Zalán, Lakner Veronika, Loson-
czi Anna, M.Tóth Viktória, Nagy Gabriella, Nagy Tamás Sán-
dor, Nemes Vince, Román Zalán, Sum Csenge, Szakál Bálint 
András, Szakál Szofi, Teszenyi Nóra, Török Fanni, Varga Lehel 
Ábel, Vojth Izabella

1.z Osztályfőnök: Feszner Mónika

Acsai Zsuzsanna Klára, Asztalos Gergő Zoltán, Csatár Janka, 
Ecsedi Vazul, Fábi Lelle Luca, Féki Marcell, Forgács-Kiss 
Anna, Gönczy Levente Gábor, Jenei Jázmin Alma, Juhász-
Bölcskei Júlia, Kakasi-Zsurka Emma, Kelemen Máté István, 
Kiss Sára Rebeka, Kovács Zoárd Benedek, Márton Ede, Máté 
Abigél, Mózes Lia Anna, Nagy Regina, Puskás Zsófia, S.Tóth 
Anna, Sándor Zsófia Flóra, Solti Márk Dávid, Szövetes Eszter, 
Teslér Hanna, Ujhelyi András, Varga Petra Sára

1.b Osztályfőnök: Szabó Marianna 
Bacskó Tamás Benedek, Bajor Kevin Balázs, Balogh Noel Atti-
la, Baráth Krisztián, Bodnár Boglárka, Budaházi Noel, Csipkés 
Anna Klára, Csontos Gábor, Fejes Zsombor Attila, Göcs Gergő 
László, Hajzer Hédi, Jenei Liliána Flóra, Kabai Réka Erzsébet, 
Kállai Sára, Kaposi Vince, Katonka Dóra, Kelemen Polli, Lo-
vas Petra Emma, Nagy Borka, Oláh Johanna, Perge Luca, Rapi 
Emma Bíborka, Sajtos-Hernádi Ádám, Támba Miklós Csaba, 
Török Blanka Mira, Urszuly Gábor Csaba, Zahari Imre Marcell
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Új tanáraink
Kirs Mónika va-
gyok, egy nagy-
lány édesanyja, 
aki ebben a szín-
vonalas iskolában 
tanult. A Kölcsey 
Ferenc Reformá-
tus Tanítóképző 
Főiskolán sze-
reztem tanítói 

diplomát magyar műveltségterületen. Nagy 
álmom vált valóra azzal, hogy dolgozóként, 
pedagógiai asszisztensként elkezdhettem 
az intézményben ezt a rendhagyóan induló 
tanévet. A vallás fontos szerepet játszik az 
életemben és a keresztény szellemiségnek 
megfelelően szeretném ellátni a feladataimat. 
"Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, 
Ha szeretet nincs bennem, Csak zengő érc 
vagyok vagy pengő cimbalom."(1Kor. 13.1.) 

Hornyákné Sőrés 
Judit vagyok, né-
met szakos tanár. 
Nyíregyházán a 
Tanárképző Főis-
kolán végeztem. 
A tanári pályát 
az Alsójózsai Ál-
talános Iskolában 
kezdtem, ahol né-
metet tanítottam. 

A fiaim születése után a német nyelv tanítá-
sát az Újkerti Nevelési és Oktatási Központ 
iskolájában folytattam. Majd megszületett a 
kislányunk, s aztán a Kinizsi Pál Általános 
Iskolában a német tanítása mellett tanuló-
szobai munkát is végeztem. Jelenleg pedagó-
giai asszisztensként dolgozom, valamint az 
5.a osztály tanulószobás tanára vagyok.
Szabadidőmben szeretek kertészkedni, a vi-
rágokkal foglalkozni és kirándulni. Minden 
kedves olvasónak jó tanévet és a 8. osztályo-
soknak sikeres középiskolai felvételit kívá-
nok!

Nagyné Oláh 
Ildikó vagyok. 
Pedagógiai asz-
s z i s z t e n s k é nt 
dolgozom az 
iskolában. A 
munkám során 
több osztállyal 
is találkozhatok 
napköziben, illet-

ve tanulószobán. Korábban a tiszafüredi re-
formátus iskola tanító nénije voltam. Három 
gyermekem van. Emma és Lőrinc iskolánk 
tanulói, Éda pedig még óvodás. Az életem 
mindig valamilyen formában a zene körül 
forgott, klarinétoztam, fúvószenekarban ját-
szottam, majd a főiskolán is az ének – zene 
műveltségi területet választottam. Ezt a zenei 
vonalat Lőrinc fiam folytatja tovább, aki na-

gyon szép eredményeket ér el a szaxofonjá-
val.

Volos inovszki 
Marianna vagyok, 
az 1.e osztály 
napközis neve-
lője. Felsőfokú 
tanulmányaimat 
a Debreceni Re-
formátus Hittu-
dományi Egye-
tem tanító szakán 

végeztem. Hallgatóként tanítási gyakorlato-
kon volt alkalmam megismerni az iskolában 
folyó magas szintű oktató-nevelő munkát, a 
tanórákon kívüli programok sokszínűségét. 
Hálás vagyok azért, hogy a tantestület tagja 
lehetek. Mindenkinek eredményes tanévet 
és tartós, jó egészséget kívánok!

Albert Andrea 
vagyok. Gyer-
mekkori ked-
venc tantárgyam 
a matematika. 
Egyetemi évei-
met Kolozsváron 
a Babes-Bolyai 
Tudományegye-
temen töltöttem. 

Másik nagy kedvencem az informatika lett, 
melyet már felnőttként szerettem meg any-
nyira, hogy elvégeztem a Debreceni Egyete-
men az informatika tanári szakot. Mindkét 
tantárgy sokat segít a logikus gondolkodás, 
a problémamegoldó készség és a kreativitás 
fejlesztésében, ezért is szeretem őket 
Honlapomon logikai játékokat is találhattok 
: https://sites.google.com/site/albandimatek/
jatekok
Szabadidőmben szeretek gyalogolni, kerék-
pározni, hegyekben túrázni, társasjátékokat 
(sakk, malom, table játék, rizikó, stb.) játsza-
ni. Egy nagyfiú édesanyja vagyok, Bence 22 
éves.
Kedvenc énekesem, zenészem, zeneszer-
zőm, dalszövegíróm: ÁKOS.
Egyik kedvenc idézetem: 
                 „Azért vagy itt,
 Hogy mindent láss,
 Hogy értsd a szót,
 Olvasd az írást, ...” (Ákos)

Kissné Szemző 
Eszter vagyok, 
négy gyerek édes-
anyja. A Deb-
receni Egyetem 
Zeneművészeti 
Karán végeztem 
szolfézs-zene-
elmélet, karve-
zetés szakon. 
Hajdúhadházon, 

zenetagozatos általános iskolában kezdtem 
a tanítást, mely egy életre meghatározó él-

mény volt pályakezdőként. Gyerekkoromtól 
végigkísért a kóruséneklés szeretete, ami ké-
sőbb kiegészült a kórusvezetéssel is. Szabad-
időmben szoktam zongorázni, csellózni és a 
hegyekben kirándulni. Idén szeptemberben 
kezdtem el a munkát a KisTK-n és örülök, 
hogy itt taníthatok. Áldott tanévet kívánok 
minden kollégának és diáknak! 

Majoros Kata-
lin vagyok. Ta-
nító és magyar 
szakos tanár. 
Négy éve élünk 
Debrecenben a 
cs a ládomma l . 
Két kislányom 
van, akik szintén 
KisTK-sok. Előtte 
az Érdligeti Álta-

lános Iskolában dolgoztam. Jelenleg pedig 
pedagógiai asszisztensként végzem a felada-
taimat.

Lehnerné Aj-
tai Annamária 
vagyok. Az idei 
tanév októberétől 
dolgozom itt az 
iskolában, peda-
gógiai asszisztens-
ként. A Debreceni 
Református Kol-
légium Gimnázi-

umában érettségiztem. Ezután különböző 
területeken folytattam tanulmányaimat és 
munkámat. 4 évvel ezelőtt végeztem pe-
dagógiai és családsegítő munkatársként, és 
óvodában helyezkedtem el.
Három gyermekem van, akiket - férjem 8 
évvel ezelőtti elvesztése óta - egyedül neve-
lek. Mindhárman a KisTk zenetagozatos ta-
nulói lettek. Ikergyermekeim az 5. z-ben ta-
nulnak, a nagyfiam pedig már középiskolás.
Mindig sok segítséget nyújtott nekünk az 
iskola. A nehéz időkben éppúgy mellettünk 
álltak a vezetőség tagjai és a pedagógusok, 
ahogyan a hétköznapokban is. Hálás a szí-
vem, hogy immár nem csak szülőként, ha-
nem munkatársként is részt vehetek az isko-
la életében.

Bodó Andrea 
vagyok. Tavaly 
végeztem a Deb-
receni Reformá-
tus Hittudományi 
Egyetemen taní-
tó-angol szakon. 
Az iskola egykori 
diákjaként ha-
talmas öröm és 

megtiszteltetés, hogy mint pedagógus jöhet-
tem vissza. 5-6. osztályban tanítok angolt. 
Szabadidőmben szeretek a kutyáimmal sé-
tálni, kirándulni.
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Mi vagyunk az első dések

Maszkot fel!

Mi vagyunk az első dések,
kedves, vidám teremtések.
Az iskolát nagyon vártuk,
hogy Betűországot bejárjuk.

Viki néni, Fanni néni, 
mosolyogva szokott várni.
Vigyáznak ránk, féltnek, óvnak,
s az órán sok okosat mondnak.

KisTk-ként megígérjük
a szabályokat hűen követjük.
Kacagásunk messze szálljon,
Áldás, békességet kívánunk!

Farkas Viktória

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, akinek 
a neve: Sári volt. A karantén alatt kiesett az első 4 foga. Az 
eleve félős kislány most még jobban félt, hogy csorbacsík 
lett, ezért mindig maszkot hordott. A kis Sárának a maszk-
jai varázslatosak voltak. Ha a kék maszkot vette fel, akkor 
a képzeletben tudott repülni, ha a pirosat vette fel, akkor 
egy kastélyban találta magát, ha a fehéret vette fel, akkor 
egy unikornison lovagolt, ha rózsaszínt vette fel, ekkor 
tündérországban járt, hogyha a lilát vette fel, akkor virágos 
kertben volt. Ha a zöld volt rajta, akkor egy fa ágán ült és 
virágkoszorút készített, Ha nincs rajta a szájmaszk, akkor 
fél, de csak attól, hogy kinevetik, hogy csorbacsík. Szégyel-
lős volt. Egyszer levette a maszkját és a fiúk kinevették.
-Hihihi, csorbacsík, csorbacsík!- mondták.
Sári elszaladt a mosdóba, Klári néni kereste.
- Sári, Sári hol vagy?
Sári nem szólt, csak sírt a mosdóban. A lányok odamentek 
Sárihoz és kedvesen megkérdezték:
- Mi a baj? Miért sírsz?
- Az a baj, hogy a fiúk kicsúfoltak. – mondta Sári.
- Szóljunk Klári néninek?- kérdezték a lányok.
- Igen. – mondta Sári pityeregve.
A lányok elmentek szólni Klári néni-
nek. 
- Megvan Sárika! – kiabálták a lányok.
- Hol van? Mi a baja?- érdeklődött 
Klári néni.
- A mosdóban sír, mert kicsúfolták a 
fiúk.
- Beszélek a fiúkkal.- nyugtatta meg 
őket Klári néni.
A lányok szaladtak Sárihoz. 
- Gyere Sári, Klári néni beszél a fiúk-
kal.
- Rendben. – egyezett bele Sári.
- Ne sírj tovább, csak gyere!
- Jó, megyek!- és kiment a mosdóból. 
Odamentek Klári nénihez.
- Klári néni, itt van Sárika!- kiáltották 
már messziről.
Klári néni a fiúkat is odahívta.
- Fiúk, gyertek csak!
A fiúk morcosan odamentek.
- Jó megyünk. Jaj, már ez a csorbacsík 
Sári megint elkezdett sírni.

- Ne sírj Sárika!- vigasztalta a kislány Klári néni.- Fiúk, ne 
csúfoljátok ki, mert nektek sem esne jól. Kérjetek tőle bo-
csánatot!
A fiúk elszégyellték magukat és azt mondták:
- Bocsánat Sári!
- Semmi baj, de máskor ne csúfoljatok ki!
- Ígérjük, nem fogunk.
Sári ezután leült a padjába és felvette a maszkot. Becsukta 
a szemét. Egy kastélyban érezte magát és képzeletben fel-
szállt egy lóra. A várudvarából egy városba lovagolt, ahol 
vett még egy lovat, aminek a fején volt egy csillagalakú folt, 
ezért elnevezte Csillagnak. Mindkét lovat befogta a hintója 
elé és hazament. Elmesélt, hogy mi történt vele.
Másnap bement a suliba és a rózsaszín maszkot vette fel. 
Tündérországban találta magát. Most már a fiúk nem csú-
folták ki, ha levette a maszkot. Hazament és boldogan elúj-
ságolta a szüleinek, hogy nem csúfolták ki hiányos fogsora 
miatt. 
Ezek után már bátrabban ment iskolába, de továbbra is 
hordta a maszkot.
Itt a vége, fuss el véle.
       
  Bányai Nóra, Lakner Dorka, Pancsira 

Júlia, Szendrei Boróka 3.d

Vojth Izabella 1.d alkotása

Gombos Panna 3.c rajza
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Az elmúlt tanév 
utolsó lajtorjájában 
a „Tündérmanók” 
című cikk legvégén 
Burai Gréta rajza 
helyett egy másik, 
korábban már sze-
repelt rajz jelent 
meg, emiatt nem 
az ő alkotása volt a 
nevéhez feltüntetve. 
Ezt szeretnénk most 
javítani. 

Íme Gréta rajza:

A darvak ünnepe 

Hibajavítás

A Hortobágyi Nemzeti Park címermadara, a daru a ma-
gyar néphagyományban kiemelt jelentőséggel bír, krúga-
tása az ősz egyik elmaradhatatlan hangulati eleme. A daru-
tollas kalap pedig egyfajta státuszszimbólum volt a magyar 
nép körében. Egykor Magyarországon is nagy számban 
költött, de az 1910-es évek óta erre nem volt példa. Több 
mint 100 év után 2015-ben először figyelték meg egy daru 
pár költését Magyarországon. Ősszel nagy tömegben vo-
nul át hazánkon. A Hortobágy az európai daruállomány 
kiemelt fontosságú gyülekezőhelye. A madarak nagy része 
novemberben elhagyja hazánkat, de egyre gyakrabban te-
lelnek át csapatai.  A nálunk megpihenő darvak szántókon, 
tarlókon megfelelő táplálkozóhelyet találnak, az éjszakákat 
lecsapolt halastavakon, pusztai elöntéseken töltik. A dar-
vak szempontjából jelentős területeken folyó gazdálkodást 
úgy kell kialakítani, hogy figyelembe vegyék ennek a za-
varásra érzékeny fajnak az érdekeit is. A telet Európa déli 
részén és Észak-Afrikában tölti.
Programajánló 
Az ősz beköszöntével megérkeztek a darvak a Horto-
bágyra. Ezen időszak legvonzóbb természeti eseménye 
a daruvonulás. A több tízezer daru naponta ismétlődő, 
alkonyathoz kötődő mozgalmának, a daruhúzásnak a 
megtekintésére szeptember közepétől november elejéig 

különböző hétvégi túrákat szervez a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság. Ezeknek a túráknak a pontos leírását a 
Hortobágyi nemzeti park honlapján (TURIZMUS/ Dar-
vak világa) is megtalálhatjátok, de akár a nemzeti park te-
lefonszámán is érdeklődhettek. 
A túrák 20 fős csoportokkal indulnak, és előzetes bejelent-
kezés szükséges hozzá.  
A darutúrákon kívül október 24-én (szombat) Szent Dö-
mötör-napi Behajtási Ünnepet és Darufesztivált rendez a 
nemzeti park. A behajtás népszokása elevenedik meg ezen 
a hétvégén, egybekötve a darvak csodálatos vonulásával. 
Ezen a hétvégén ismeretterjesztő előadásokkal, a „darujá-
tékkal”, zene- és táncbemutatóval, táncházzal, bográcsos 
ételekkel, csillagászati bemutatóval, szakvezetéses túrákkal 
várják az érdeklődőket.
Jó szórakozást kívánunk a programokhoz! 

Torda Nóra

„Mikor új évszak szele rebben,
hajnal hamukárpitja lebben,
új szürkeség ó szürkeségben,
jönnek, jönnek darvak a légben.

Jönnek óriás, csőrös ékben,
jönnek, jönnek darvak a légben,
szárnyuk csapása szelet zúgat,
mély hangjuk búsan messze krúgat.”

Babits Mihály – Daruötperc (részlet)

Burai Gréta 3.b alkotása

Köszörűs-Torda Alex 1a. rajza
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1. hét -Június 15.-21.
Június 15-től iskolai napközibe járok. Az iskolában Edit néni 
és Kriszta néni van velünk. Délelőttönként tanulunk, délután 
pedig játszunk. Megkaptam a bizonyítványt. Az unokatestvé-
rem, Viki Gibraltárról küldött ajándékot, amit futár hozott ki. 
Nagyon várom a jó időt, mert a héten mindig esik az eső.

2. hét - Június 22.-28.
Edit nénivel és Kriszta nénivel készítettünk sast, pörgettyűt és 
hajós tányért. Sokat olvastunk, különböző feladatokat oldot-
tunk meg, matekoztunk és játszottunk az udvaron. A konyhán 
dolgozók munkáját énekkel köszöntük meg. 

3. hét - Június 29.-július 5.
Ezen a héten itthon voltam mamával. Voltunk bevásárolni a 
piacon. Mama sétált, én rollereztem hazáig. Az egyik este ak-
kora vihar volt, hogy elment az áram. Ekkor én már aludtam. 
Kedden 22 órától csütörtök 3 óra 30 percig voltunk áram nél-
kül. Kiszámoltam, 29 óra 30 perc volt mire kijavították a hibát.

4. hét - Július 6.-12.
Mamával csináltam gyakorló feladatokat és olvastam. Ismét 
voltunk bevásárolni, ahova rollerrel mentem. Voltunk befizetni 
a fazekas tábort, amit már nagyon várok. Voltam keresztanyá-
éknál biciklivel. Anya gyalog jött, mert neki nincs biciklije. Az 
egyik délután elmentünk vonatjegyeket venni, mert vonattal 
fogunk majd elutazni Balatonlellére.

5. hét - Július 13.-17.
Ezen a héten fazekas táborba jártam. Korongoztunk, voltunk 
a Máltai játszótéren és sokat csocsóztunk. Ebéd után kétszer 
moziztunk, mivel az épületben, egy mozi is van. Voltunk az ál-
latkertben is, ahova oda és vissza is gyalog mentünk. Az egész 
csapat jól viselkedett. A jutalmunk egy fagyi volt. Pénteken a 
Tímárházba mentünk, ahol sok érdekes programmal vártak 
minket. 
Július 18-án volt az unokatestvérem eljegyzése a Manna étte-
remben. Nagyon jól éreztem magam. Finomakat ettünk és jó-
kat beszélgettünk. Vasárnap anyával a Nagytemplomba men-
tem. 

6. hét - Július 20.-24.
Ezen a héten jártam az Aquaticum élményfürdőben, egy 

úszótáborban, amit mamától kaptam a szép bizonyítványo-
mért. Minden nap 10 óráig tanultunk úszni. Tízóraiztunk, délig 
csúzdázhattunk, majd ebédeltünk. Délutánonként különféle prog-
ramjaink voltak. Kedden és szerdán az új strandra vittek minket. 
Szerdán falat másztunk, pénteken pedig egy lovas tanyán töltöttük 
a napunkat. Elfáradtam, de nagyon jó volt a hetem.

7. hét - Július 27.-31.
Ezen a héten a bánki református hittantáborba járok. Busszal visz-
nek és hoznak minket. Sokat játszunk és hintázunk. Simogattunk 
nyuszit és gyíkot. Oláh István bácsi, a nagytemplom lelkésze csü-
törtökön levideózott minket. Énekeltünk és imádkoztunk. Szép 
hetem volt.

8. hét - augusztus 1.-8.
Vonattal utaztunk Balatonlellére, közvetlen járattal. Az apartmant 
már ismertük, tavaly is ott nyaraltunk. Egy nap átutazunk Bala-
tonboglárra, megnéztük a Gömbkilátót. Voltunk hamburgerezni, 
és amire nagyon vágytam: anyával boboztam. Csak egy nap volt, 
amikor nem tudtunk strandolni, mert esett az eső és lehűlt a le-
vegő. Csütörtökön megjött mama is. A strandon sokat játszottam 
a vízben, egészen a bójáig bementünk. Anya úszógumival húzott 
és pörgetett. Szombaton 14 óráig strandoltunk, palacsintáztunk. 
Ebéd után indultunk az állomásra. Nagyon jó hetünk volt, de tud-
tuk, hogy Bogyó kutyánk már nagyon vár minket.

9. hét - augusztus 10.-15.
Ezen a héten a SZUSZ táborba járok. Hétfőn bemutatkoztunk 
egymásnak a többi gyerekkel. Itt sokat strandoltunk. Lehetett 
quadozni, lovagolni és voltunk horgászni is.
Szombaton Jona meghívott a névnapjára. Nagyon jól éreztem ma-
gam. Jót játszottunk és versenyeztünk. Ott volt Balázs, Zéti, Zalán 
és Marci is. Vasárnap megünnepeltük anya és keresztanya név- és 
szülinapját. Jó volt, hogy együtt voltunk.

10. hét - augusztus 17.-től.
Anya dolgozik, mi pedig mamával otthon vagyunk. Voltam 
Zétiéknél és Jonánál játszani. Mamának olvastam.
Nagyon jó nyarunk volt! Azért már várom a sulit!

Orosz Károly Zsolt 2.b

Vakációs naplóm - 2020 június 15-től

Fejes Zsombor 1b alkotása  Orosz Károly 2.b alkotása
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Török Fanni 1.d alkotása

Első osztályos lettem! 
- rajzpályázat

Szeptember elsejével nagy lépést 
tettetek meg, iskolánk kis diákjai 
lettetek. Megváltoztak a minden-
napjaitok rendje és menete. Van sa-
ját tantermetek, pad, amiben ültök. 
Számolni, írni, olvasni tanultok, 
testnevelés órán ügyes gyakorlato-
kat végeztek. Szerencsére a tanulás-
ban és a játékban továbbra is meg-
maradt a játék, a játék élménye. Pár 
éve sikeres rajzpályázatunk, amit 
még szeptemberben hirdettem 
meg nektek, szintén rólatok szólt: 
Első osztályos lettem! Azt kértem 
tőletek, rajzoljátok le az iskolai él-
ményeiteket!  Miért szerettek ide 
járni? Mit szerettek tanulni, játsza-
ni, s van-e már barátotok? Sok-sok 
szép, különleges, kedves alkotás 
született. Az iskolaújságba csak né-
hány rajzot tudtunk megjeleníteni. 
A fennálló helyzetre való tekintet-
tel kiállítást ugyan nem tudunk csi-
nálni, de miden kisgyermek rajza 
megtekinthető lesz az iskola hon-
lapján. Köszönöm valamennyi kis 
első osztályos gyermek munkáját! 
Kívánom, hogy szerezzetek további 
szép és jó élményeket iskolánkban!

Horváth-Soós Dóra Anikó
pedagógiai asszisztens

Csatár Janka 1.z alkotása Futika Kitti 1.e alkotása

Budinszki Léna 1.c alkotása
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Készíts magadnak őszi bakancslistát! Igyekezz minél 
ötletesebben kitölteni!

kacagtató eposz, vagy a kulacsához írott szerelmes verse, 
mely így kezdődik: 

„Drága kincsem, galambocskám,
Csikóbőrös kulacsocskám!
Érted halok, érted élek,
Száz leányért nem cseréllek.”

Ha ott jártok a Városháza előtt, nézzétek meg jobban a 
szobrát. Most már tudni fogjátok, hogy ki is ő.

Kirs Mónika 

Rendhagyó irodalmi séták Debrecenben

Őszi bakancslista

Kedves gyerekek, sétálni invitállak benneteket. Városunk, 
Debrecen tele van titkokkal, érdekes irodalmi helyekkel, 
szobrokkal. Fedezzük fel együtt őket! Honnan is indulhat-
nánk, ha nem az iskolából? Kit látunk meg először? 

Természetesen Kölcsey Ferenc fejszobra áll az iskola ud-
varán. Nehéz és szomorú gyermekkora volt, mert már 6 
évesen a szülői otthontól távol, itt Debrecenben (a köze-
lünkben lévő Református Kollégiumban) kellett elkezde-
nie a tanulmányait. 11 éves korára pedig teljesen árván 
maradt. Fájdalmát elnyomva a tanulásban és az olvasásban 
lelt vigaszt. Amit mindenképp tudnod illik, hogy ő írta a 
Himnuszt, magyarságunknak, összetartozásunknak egyik 
fontos jelképét. Irodalom könyvedben ő is jelen van. 6. 
osztályban fogsz majd megismerkedni részletesen az éle-
tével és munkásságával.
Egy fontos gondolat álljon itt még tőle: „Ismerni a jót 
könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy né-
melykor jó vagy éppen nemes tettet vigyünk véghez: de 
egész éltedet meghatározott elv szerént intézve, sohasem 
tenni mást, mint amit az erkölcsiség kíván; s még akkor 
sem, midőn haszon, bátorlét, indulat heve vagy szenvede-
lem ereje másfelé ragad: ezt hívják erénynek.”

Mai sétánk másik pontja a hatalmas szobor az iskolánktól 
alig pár percre, a Városháza előtt. 
Ő Csokonai Vitéz Mihály. 1773-ban városunk szülötteként 
látta meg a napvilágot. Szintén a Református Kollégium 
diákja volt. Sajnos rövid és küzdelmekkel, csalódásokkal 
teli élete során kevés örömben volt része. Mégis képes volt 
arra, hogy vidám hangvételű műveket is alkosson. Ezek 
között vannak hosszabb és rövidebb terjedelműek. Példá-
ul a Dorottya, vagyis a dámák diadalma a fársángon című 



Anglia fővárosa London méltán vált a turisták egyik ked-
velt célpontjává. Bármi érdekel is bennünket: építészet, 
kultúra, rendhagyó színházi előadás, vagy templomban 
megtartott hangverseny, az óriási város szeretettel fogad 
bennünket. Egy valami biztos, ha ide érkezünk, hogy unat-
kozni nem fogunk!

Kezdjük a sétát a CITY elnevezésű városrészben. A 
rómaiak által alapított Londinium középkori emlékeit ez a 
terület őrzi. Kiemelkedő jelképei békésen elférnek egymás 
mellett, bár különféle korszakokból származnak. 
Megcsodálhatjuk a modern kor építészeti vívmányait 
jelképző Lloyd’s épületét, vagy a csodás a Szent Pál 
Katedrálist.  

A Lloyd’s hatalmas üveg-acél épület érdekes, futurisztikus 
látvány (Építésze: Richard Rogers), míg a St. Paul’ 
Cathedral a klasszikus értékeket közvetíti. Sir Christopher 
Wren angol építész barokk stílusú műve. A város legma-
gasabb pontján áll, így amikor Londonban még nem voltak 
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Városnéző séták Londonban
felhőkarcolók, akkor a katedrális magasan kiemelkedett a 
házak tengeréből. Különösen a székesegyház kupolája a 
szembetűnő. Három, egymásba illesztett boltozatból áll. 

Szintén a CITY részét alkotja még a Tower Bridge és a 
Tower of London is. A Tower-híd sokáig a Temze-torkolat 
előtti utolsó híd volt. A 19. században épült és középen 
felnyitható, hogy a magasabb hajók is átférjenek alatta. 
Ezeket sokáig két gőzgép emelte a magasba, de ma már 
természetesen árammal működnek. A gőzgépeket, mint 
muzeális tárgyakat ma is meg lehet nézni a híd belsejében 
működő múzeumban. A bátrabbak végigsétálhatnak a két 
tornyot összekötő gyalogos átjárón is, ahonnan gyönyörű a 
kilátás!  

A Tower of London épületét egykor vizesárok vette körül, 
mely a Temzébe torkollott. Ma a Towerben őrzik a 
koronázási ékszereket, és itt találhatjuk VIII. Henrik 
fegyvergyűjteményét is. A szépséges, ám komor Tower 
történetei sokakat érdekelnek. Hiszen nem csak királyi 
rezidenciaként, hanem börtön vagy erődítményként is 
szerepet játszott London életében.  

Kirs Mónika



Donka Ákos 8.d rajza
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Az erdei fülesbagoly Egy nap az erdőben
Az erdei fülesbagoly arról kapta a nevét, hogy fülnek tűnő 
tollcsomók vannak a fején. Az erdőkön és réteken kisebb 
rágcsálókra vadászik. Odúban költi ki a tojásait. Éles sze-
mei vannak, magasból is meglátja az áldozatait. Az állatról, 
amit megeszik, a szőrt és a csontokat visszaöklendezi, ezt 
nevezzük bagolyköpetnek. kicsi, görbe csőre van, és 
nagyon élesek a karmai. Termete közepes, és hosszú, kes-
keny szárnyai vannak. 4-5 fiókát nevel egyszerre. Éjszakai 
ragadozó, látása és hallása kiváló.

Usztics Anna Nagy Kiara 3.c

Az első tanítási szünet ebben a tanévben szeptember 
25-én volt. Nagyon örültünk, hogy nem kell iskolába 
menni, de annak még jobban, hogy a 3. c-nek Magdi néni 
és Saci néni kirándulást szervezett a Kartács utcai erdei 
iskolába.
Reggel negyed 9-kor gyülekeztünk a helyszínen, és 
rögtön egy közös reggelivel kezdtünk. Megettük a szend-
vicseinket, és megkínáltuk egymást az otthonról hozott 
finomságokkal: ropival, keksszel, almával, szőlővel. A 
tanító nénik megengedték, hogy mielőtt elkezdődik a 
foglalkozás, játsszunk egy kicsit – tollasoztunk, kártyáz-
tunk, fogócskáztunk. Ezután bementünk az erdőbe. 
Induláskor kapott mindenki egy-egy nylon zacskót, amibe 
gyűjtögethettünk érdekes „dolgokat”, amiket útközben 
találtunk: makkot, levelet, csigaházat, ilyesmit. (Azt azért 
meg kell jegyezni, hogy nem szabályos nylon zacskót 
vinni az erdőbe!) Az erdőben egy szép tanösvényen 
mehettünk végig Ági nénivel, a vezetőnkkel. Ági néni 
sokat mesélt nekünk a természet titkairól, és tőle tudtuk 
meg azt is, hogy 2020-ban az év madara az erdei füles-
bagoly. Az úton feladatokat is kaptunk. Mindegyik 
állomáson voltak mágneses táblák. Az egyik táblán volt 
egy kosár, amelyikben gombák voltak, a mágneses gom-
bás képekből ki kellett választani az ehetőket, és beletenni 
a kosárba, a mérgezőket a kosáron kívülre. Aztán 
találkozhattunk egy vadásszal. Ő érdekesen magyarázott 
az erdei állatokról és a koponyáikról. Volt ott medve, 
róka, őz koponya és rókaprém is – ezeket meg is foghat-
tuk. Kiderült, hogy a vadászat egyébként nem rossz 
munka. Azért nem, mert segít fenntartani az egyensúlyt. 
Azért kell vadászni, mert ha túl sok vadállat lenne, akkor 
elpusztítanák a mezőgazdasági terményeket, és az ember-
eknek nem lenne mit enniük. Visszatérve az erdei sétáról, 
bagolyköpeteket szedtünk szét: apró kis egér és pocok 
csontokat találtunk bennük, de a miénkben volt egy 
nagyobb pocok koponyája is. Gyorsan eltelt a délelőtt, 
még egy kicsit játszhattunk, aztán jöttek értünk a szü-
leink.
Aki szereti a természetet, mindenképpen jöjjön el ide 
egyszer.

Holló Hanna, Püski Dorka 3.c

Bodnár Boglárka 3.c alkotása

G Püski Dorottya 3.c rajza

Diákjaink tollából

Gombos Panna 3.c rajza
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Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

A 2.b osztályosok illusztrációi 
Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra 

című versének versszakaihoz

Csehely Léna 2.b rajza

Kiss Kincső és Brevák Emilia 2.b rajza

Nagy Linda 2.b rajza

Szegedi Péter és Péntek Zéti 2.b rajza

Csaplovics Máté 2.b rajza

Balogh Panna Kiss Dorka 2.b rajza

Lillafüred
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Lapozgató

KÉZMŰVES ÖTLETEK ÉS DEKORÁCIÓK 

Szerző: Dino Buzzati
Cím: Medvevilág Szicíliában
Kiadó: AB OVO Kiadói KFT.
Év: 2004

Medvevilág Szicíliában, Dino 
Buzzati a 20. századi olasz iro-
dalom egyik legnagyobb alko-
tójának műve, a 20. század leg-
jelentősebb szépirodalmi műve. 
Dino Buzzati különös meséje, 
mely magával ragadó világával 
és szereplőivel gyermekek százait 
varázsolja el szerte a világon im-

már több, mint 75 éve. A könyv varázslatos lények és személyek 
tömkelegét sorakoztatja fel az olvasó előtt, akik izgalmas és szív-
melengető kalandjait követhetjük végig, ha kezünkbe vesszük a 
könyvet. Mindezen túl, bemutatja Szicília ősi lakóinak hitvilágát 
is. 
A történet az ősi Szicília hófödte hegycsúcsain kezdődik, ahol a 
büszke medve nép él, bölcs és bús királyuk vezetése alatt. A med-
vék gondtalanul élik életüket a hegyek bércein, mit sem törődve 
az emberek kapzsi világával, míg egy hideg tél arra nem sarkalja 
őket, hogy leereszkedjenek a hegyekből, ám azonban szembe ta-
lálják magukat a gonosz Szicíliai Nagyherceggel. 
Ez a történet Szicília Nagyhercege és a hegyi medvék közt haj-
dan dúlt, repülő vaddisznókat is felvonultató háborúját beszéli 
el. Találkozik-e újra a medvekirály és rég elveszett fia?  Sikerül-e 
elfoglalnia a medvekirálynak Szicília trónját? És ha igen? Mivé 
lesz a tiszta, ősi medvevirtus? És kell-e félni a szörnyű tengeri 
kígyótól? Ha a vége jó, akkor minden jó? És ha nem?... Megtud-
hatja, aki elolvassa.

Alsó tagozatos gyermekek számára.

AZ ÉV MADARA AZ ERDEI FÜLESBAGOLY, EHHEZ KAPCSO-
LÓDNAK A KÉZMŰVES ÖTLETEK
Munka közben mondogathatjátok az alábbi baglyos mondókát, aztán, ha 
végeztetek, el is mutogathatjátok:

Baglyocska hunyorog, (kacsintunk) 
fatönkön kuporog, (guggolunk) 
nagy fejét forgatja, (fej forgatás) 
hol erre, hol arra, (újra) 
izeg-mozog, toporog, (felállunk) 
tipi-topi, top, top, top. (helyben topogás gyorsan)

Szerző: Fiala Borcsa
Cím: Balatoni Nyomozás
Kiadó: Kolibri Gyerekkönyv-
kiadó KFT.
Év: 2020

Balatoni Nyomozás, Fiala 
Borcsa 2020-ban megjelent 
legújabb kötete, mely Kriszti-
nek és Hubának egy kalandos 
nyári szünetét mutatja be a 
Balaton partján. A kalandos 
történet kiinduló pontjában 
egy régi faládikó és a benne 
pihenő térkép, valamint egy 
titkos írással írt üzenet áll. 
Krisztinek és Hubának kü-

lönféle kódokat és találós kérdéseket kell megfejtenie, hogy rá-
bukkanjon a kincsre. De eközben egy valódi bűnszövetkezet is 
dolgozik a Balaton-partján: pénztárcák és ékszerek tűnnek el 
mindenhonnan. Vajon milyen kincs várja Krisztiéket az út vé-
gén? És sikerül-e közben leleplezniük a tolvajokat is? Nyomozz 
te is a két „nyomozóval” Krisztivel és Hubával! Bejárhatjátok 
többek közt Révfülöpöt, a Folly Arborétumot és Hegyestűt, 
megtalálhatjátok a mindszentkállai titkos lépcsőt és bekukkant-
hattok Csobánc várába is. A kötet nagyszerűségét az izgalmas 
kalandokon túl a szórakoztató és szerethető karakterek adják, 
többek között „Töpszli” a belevaló nagymama, „Lajos” az öszvér, 
aki magas szintű filozófiai gondolataival szórakoztatja az olva-
sókat. 

Felső tagozatos diákok számára
A könyveket ajánlotta Pápista Péter Debreceni Egyetem VI. 
évfolyamos Történelemtanár és Könyvtárostanár szakos hall-
gató.
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Az alma világnapja (október 21.) 

Bögrés, mikrós süti Kreatív ötletek almából

Alma Chips házilag - 
akár ajándéknak isAz első almanapot 1990. október 30-án rendezték meg a 

londoni Covent Gardenben.
Édes, illatos, zamatos… Az alma az egyik legegészségesebb 
gyümölcsünk. A régi öregek azt mondták: 
„Minden nap egy alma az orvost távol tartja!” 

Az első gyümölcs, amit a pici babák pépesítve megkós-
tolnak. Már akkor megtapasztalják, hogy finom, energiát 
ad. Sok vitamint, ásványi anyagot rejt, legjobb ha a héjával 
együtt fogyasztjuk. Ne felejtsük el, fogyasztás előtt mindig 
megmosni az almánkat!

Hozzávalók az ALMÁS RÉSZHEZ
2 db alma (nagyobb)
2 ek olvasztott vaj
3 ek cukor
1 tk őrölt fahéj
1 mk őrölt gyömbér

Hozzávalók a ZABTÉSZTÁHOZ
6 ek zabpehely
3 ek puha vaj
2 ek cukor
1 tk őrölt fahéj

Elkészítés:
Az almákat meghámozzuk, kicsumázzuk, kisebb kockák-
ra vágjuk, majd összekeverjük a többi hozzávalóval. A 
zabtészta hozzávalóit is összemorzsoljuk. Az almák felét 
elosztjuk két bögre alján, erre jöhet a zabpelyhes morzsa 
kb. ⅔-a, majd a maradék alma, a tetejére pedig a maradék 
morzsa. Bedobjuk a 2 bögrét a mikróba, és a legmagasabb 
fokozaton kb. 3 percig sütjük a sütit. Porcukorral vagy va-
níliafagyival tálaljuk.

Orosz Magdolna  

Te is szeretsz egészséges ropogtatnivalót rágcsálni? Az 
almából készült chipset nem csak saját magunknak készít-
hetjük, de remek ajándék is lehet, ha készítünk hozzá házi 
csomagolást is. 
Hozzávalók:
kb 25 Chips lesz ebből az adagból:
1 nagyméretű alma
2 evőkanál barnacukor
1 evőkanál fahéj
Elkészítés:
- Melegítsd elő a sütőt 100 fokra.
- Készíts elő két tepsit sütőpapírral .
- Egy szeletelővel vágjuk vékony szeletekre az almát. Mi-
nél vékonyabb az almaszelet, annál jobb.
- Keverd össze a fahéjat és a barna cukrot egy tálban. 
- Az almaszeleteket mindkét oldalon mártsuk bele a ke-
verékbe.
- Helyezzük az almaszeleteket a tepsibe. Körülbelül 12 
almaszelet fér el egy tepsiben. 
- Helyezd a tepsiket a sütőbe. Egy óra sütés után vegyük 
ki az egyik tepsit, forgassuk meg az almaszeleteket.
- Süssük még egy órán keresztül. Vegyük ki a tepsiket. 
- A szeletek elég gyorsan megszilárdulnak. Miután kihűl-
tek, szedjük őket egy tálkába.



A Lajtorja elkészítésében részt vettek: 
Bajiné Takács Margit, Bélteki Gáborné, Csontos Zoltánné, Egresi László, Engszler Attila, Emberné Balogh Emőke, Farkas Viktória, 

Horváth-Soós Dóra Anikó, Kirs Mónika, Kiss Sára, Orosz Magdolna, Szilágyi Tamás, Torda Nóra

Készült a DELA kft. nyomdájában, Felelõs vezetõ: Ujvári Béla, Tel.: 52/955-634
Felelõs kiadó: Ember Sándor igazgató

Lapzárta: 2020-10-14


