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HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 
 
Augusztus 27-én iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk az első osztályosok számára. 
Ezen a napon az új kisdiákok megismerkedhettek a tanító nénikkel, az osztálytársakkal, 
betekintést kaphattak az iskola életébe.  
Augusztus 29-én ünnepi tanévnyitó istentiszteleten vettünk részt. 
Szeptember 1-jén igazi feltöltődést, méltó és vidám indítást adott számunkra a tanévkezdő 
csendesnap Tahitótfaluban, Isten Táborában. 
Az első tanítási nap szeptember  2-án volt. 
Október 6-án a reggeli áhítat keretében megemlékeztünk az aradi vértanúkról.  
Ezen a napon az alsós gyermekek kerületi rajzversenyen is részt vettek.  
Október 7-én és 8-án volt az őszi papírgyűjtés.  
Október 14-én és 15-én az alsó tagozatos gyermekek tanulmányi kiránduláson vettek 
részt. 
Október 15-én a 4-8. osztályos tanulók csapatai indultak a Bolyai Matematika Verseny  
körzeti döntőjén. 
Október 18-tól 22-ig evangélizációs hét volt a fasori gyülekezetben.  
Október 20-án a felső tagozatos lányok csapata kosárlabda versenyen vett részt a  
Baár-Madas Gimnáziumban. 
Október 22-én  megemlékeztünk az 1956-os pesti forradalomról.  
A felsősök a Nagy Imre Emlékmúzeumba látogattak el, a többiek a Városligetben a már 
hagyománnyá vált emlékfutással ünnepeltek. 
Október 27-én a felső tagozatos gyermekek kirándultak. 
Az őszi szünet november 2-től 5-ig tartott. 
November 10-én a negyedik osztályos gyermekek kerületi szépolvasási versenyen vettek 
részt. 
November 12-én a 3-8. osztályos tanulók csapatai indultak a Bolyai Anyanyelvi Verseny 
körzeti döntőjén. 
November 14-én  családi istentiszteleten lehettünk együtt mindnyájan a fasori templom-
ban. Ünnepi műsorral a 4.osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  
November 16-án a reggeli áhítat keretében - elődeink előtt tisztelegve - megkoszorúztuk az 
iskola falán lévő emléktáblát. Ekkor indítottuk el  
az év juliannás diákja versenyt. 
November 18-án rendeztük meg az őszi versmondó versenyt, valamint  
a meghirdetett kézműves pályázatra érkezett munkákat is ekkor értékeltük. 
November 19-én iskolánk néhány tanulója zsoltáréneklő versenyen vett részt. 
November 20-án az 5. és 6. osztályosok focicsapata Imre bácsi vezetésével képviselte 
isklánkat az ÚBRIA-kupán.  
November 23-án iskolánkban nyílt napot tartottunk.  
November 24-én kerületi vers- és prózamondó versenyen indultak alsó tagozatos diákjaink.  
November 30-án az  5. osztályos tanulók történelem versenyen vettek részt. 
November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést. 
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December 2-án a 4. osztályosok csapata kerületi népdaléneklő versenyen vett részt. 
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. 
December 7-én a 7. osztályos tanulók csapata történelemből versenyzett a  
Magyar Nemzeti Múzeumban.  
December 16-án a felső tagozatos gyermekek számára színházlátogatást szerveztünk.  
December 17-én vidám hangulatú karácsonyi vásárban lehettünk együtt. 
 
Előzetes: 
 
December 21-én - a szünet előtti utolsó tanítási napon - osztályonként karácsonyozunk, 
majd 11 órakor kezdődik a karácsonyi istentisztelet a 3.b és a 6. osztályos tanulók,  
valamint az énekkaros és a zeneiskolás gyermekek szolgálatával.  
Szeretettel hívogatunk mindenkit - ünnepeljünk együtt! 
Első tanítási nap a szünet után: január 3. hétfő.     
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ÉLMÉNYEINK 
 
AZ IZGI OSZTÁLYKIRÁNDULÁS  
 
Az iskolában év elején minden osztály kirándulni megy valahova. Idén Anna néni és  
Kati néni egy kalandot szervezett az osztálynak.  
Ez az ügyességi pálya közvetlenül a Duna mellett helyezkedik el. Az akadálypálya  
állomásai négy méter magasban húzódnak. A kilátás gyönyörű innen, de egyben félelmetes 
is. Bizony, ebben a magasságban átértékelődik sok minden az emberben. Természetesen  
minden résztvevőt védőfelszereléssel látnak el. Ilyenkor derül ki, hogy nem mindenki  
tartozik a bátrak közé. Az egyik állomástól csiga segítségével lehet lecsúszni a másikig 
Ez a csúszás különös élményt nyújt az ember számára. A bátorságpróba után a Nagymama 
rétesboltjába vezet mindenki útja, aki Gödre látogat.  
Aznap élményekben gazdagon térhettünk haza.  
         Farkas Bernadett  
          6.o. 
 
 
A RAJZVERSENY  
 
Egy szerdai napon elindultunk hát az alsóerdősori iskola rajzversenyére. 
Először még kicsit féltem, mert ez volt az első ilyen rajzversenyem, de 
aztán már kicsit bátrabb lettem, és a végén egészen felbátorodtam. Na-
gyon jól éreztem magam. Az volt a legjobb, hogy talákoztam a barátnőm-
mel, akit Csillának hívnak, de mégis csak akkor volt a legnagyobb örö-
möm, amikor kiderült, hogy harmadik lettem.  
              Nagy Réka 2.o. 
 
  
 
 
MOTORON... 

Sziasztok! 
Babonics Márk vagyok, 2. osztályos. Már kicsinek is nagyon sze-
rettem a motorokat. Hat évesen kezdtem el motorozni automata 
váltós PW 50-es motoron. Idén tavasszal  hatsebeséges Honda 
NSR-re váltottam. Nagy versenypályán edzünk és versenyzünk. 
Azért szeretek motorozni, mert szeretem a sebességet, a versenyt, a 
motor hangját és a csapatot. Ez az én világom. 
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A SAS-HEGYI KIRÁNDULÁS    
 
A Sas-hegyen jártunk az osztállyal. Nekem nagyon tetszett, mert 
az osztályból egy-egy gyerek egy-egy növényt vagy állatot jel-
lemzett. Ki is gyűjtöttem néhányat: pl. galagonya, hegyi len, me-
zei iringó, sóska-borbolya és csillag őszirózsa. A tanösvény köze-
pe felé egy szikla áll. Medve sziklának hívják, mert olyan, mint 
egy medve. Szól róla egy legenda, hogy még régen egy boszorka 
elátkozott egy medvét.  
Jött egy néni, aki állatokat hozott megmutatni: pl. egeret, patkányt 
és még más állatokat. Ezt le is rajzoltam.  

            Zarka Lili 
                   2.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZ ELSŐ ÉLMÉNYEINK   
az 1. osztályosok gondolataiból 
 
Az iskola nagyon jó. Az első napot kirándulással töltöttük. Tahiban voltunk, és sokat  
játszottunk. Azóta megtudtam, hogy a tanárok is nagyon kedvesek, és mindenre odafigyelnek. 
A gyerekek is jók és aranyosak. Nemrég voltunk a Kacár tanyán, az csodajó volt: készítettünk 
patkót, láttunk csacsit, pacit, cicát.  
Szeretünk napköziben is lenni, mert sokat lehet hógolyózni, és mi mindig csapatokban  
játszunk. Ha van labdánk, akkor focizni is szoktunk. Hamarosan megtanuljuk az összes betűt, 
és majd tudunk sokat írni és olvasni. A számokat is nagyon jól tudjuk, már a 8-asnál tartunk. 
Holnap már jön is a Mikulás, reméljük, virgácsot nem kapunk! 
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 SZÉKESFEHÉRVÁR 
   a királyok városa 

 
Ízelítő a negyedik osztályosok élményeiből:  
 
- Fehérvár nagyon szép város, mindenhol a királyság nyoma 
látszik. 
• Először megnéztük a Romkertet, ahol a királyok voltak  
• eltemetve. Láttuk Szent István király szarkofágját.  
• A Romkerti Múzeumban érdekes falfestményeket láttunk. 
• Csapatokra, ispánságokra oszlódtunk, majd egyedül, az  
• ispán vezetésével fedeztük fel a belvárost. 

- Az Országalma kút volt a találkozóhelyünk. Az emlékmű felirata magyarul:  
                                  Fehérvár szabadságjogait Szent István adományozta    
• Megnéztük Szent István bronz lovas szobrát. A király koronát és palástot visel,  
• jogar van a kezében. 
- István király intelmét olvashattuk a Művelődési ház bejáratánál:   
A szeretetre támaszkodva légy kegyes. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb 
boldogsághoz. 
- Láttuk a Mátyás király kutat, amiből friss víz folyt. 
- Egy csodálatos virágórát nézhettünk meg, ami pontosan mutatta az időt. 
- Be tudtunk menni a Fekete sas gyógyszerészeti múzeumba, ahol tölgyfából készült 
barokk stílusú bútor volt. 
• Az utcanév táblákon az utca régi megnevezései is szerepeltek – ezt kellett megtalálni,  
• s leírni. 
-  Megtaláltuk az I. és II. világháborús emlékművet. 
 - A város múzeumát is István királyról nevezték el. 
• Meghallgattuk a harangjátékot, majd eljátszottuk István király és Gizella királyné  
• koronázását. Énekeltünk : „Légy áldott szent István  király…”  
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Készítette: Ecsedi Zsófia 4.o. 



 
12 

 

ÍRÓDEÁK    
 
Az íródeák szakkör tagjai novemberben versírással próbálkoztak.  
Témaként az őszt és a gesztenyét választották. 
 
ŐSZI VILÁGBAN 
 
Őszi, őszi világban megláttam a gesztenyefákat. 
Mosolyogtak, és olyan gyönyörűek voltak, 
mint a fénylő napsugár.  
Olyan barnák voltak, mint a fénylő szép toboz  
a fenyőfák ágán. 
   Rinkó Bianka 
                            3.b 
 
TIPP-KOPP 
 
Őszi séta 
tipp-topp, 
csak ezt hallod: 
kipp-kopp. 
 
Vadgesztenye 
vörösbarna, 
szúrós burka 
hull az útra. 
 
Ecsedi Zsófia 
        4.o. 
 
 
GESZTENYE 
 
 
Egy álmos hajnalon 
Gesztenye koppant az aszfalton. 
Emberek! Emberek! 
Ébredjetek! 
Pestre az ősz megérkezett! 
 
Lőrincz Betti 
         6.o. 
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Kis gesztenye,  
ici-pici lányka, 
rólad írom most e verset, 
pedig rajtam ül a nátha. 
 
Vigyázz magadra, gesztenyécském, 
fújnak már a hideg szelek, 
neked adom maradék kenyérkém, 
sírnak-rínak a fellegek. 
 
Gesztenye, gesztenye, 
szúrós kis sapkád, 
bár a mókus megenne, 
megvéd szúrós kabátkád. 
 
November, november, 
gesztenyéző hónap, 
majd megfagy az ember, 
mert mindent betakar a hó holnap. 
 
   Paládi Nóra  
                                      2.o. 
 
Gesztenye, gesztenye, 
hullj be kosaramba, 
terjedelmes lombja alatt 
hadd gyűjtsek még gesztenyét! 
 
A nagy levelének öt ága van,  
nagyobb, mint az én fejem, 
és földre hulló levelét 
novemberben is szedhetem. 
 
  Ungvári András 
   4.o. 
 
A gesztenye nagyon jó, 
szegénynek ennivaló. 
A levele tenyeres, 
a kérge barnásveres. 
Magján szúrós burok van,   
és belőle jóllaktam. 
 
Chriszt Bence 
           4.o. 



 
14 

 
Két kis szelíd gesztenye, macska mese móka, 
Barátsággal van tele, macska mese móka, 
Minden reggel felkelnek, macska mese móka, 
Iskolába elmennek, macska mese móka, 
Tanulásban elég jók, macska mese móka, 
Ha nem tudnak, kérdeznek, macska mese móka, 
Így mindent megértenek, macska mese móka! 
 
    Luczek Áron 
            3.a 
 
 
Gesztenye, gesztenye, 
az ősznek hírnöke. 
Szél fújja az ágról, 
kipattan házacskájából. 
 
Lábad elé, ha gurul, 
vigyázz, fel ne borulj! 
Szedd gyorsan a zsebedbe, 
s bábot készíts belőle! 
 
Házát se dobd az avarba, 
legyen Sünike burkolata! 
Ha kész vagy vele, meglátod, 
télre lesz már pajtásod! 
   
          Végh László 
               3.a 
 
Gesztenye, gesztenye, 
gurulj ide, gesztenye! 
Szelíd is vagy vad is vagy? 
Sima is és szúrós is? 

 
Gesztenye, gesztenye, 
erdők nagy ismertje! 
A sok levél a barátod, 
gyertek elő, pajtások! 
 
 Ferge Elizabeth 
          3.b 
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GESZTENYÉHEZ 
 
Hej, gesztenye, gesztenye! 
Buksi baba leszel te! 
S a babáknak babaház, 
Az esőben meg ne ázz! 
 
 
Hej, gesztenye, gesztenye! 
Buksi baba lettél te! 
De hiába reklamálsz: 
Összedőlt a babaház! 
 
 Cselovszky Katinka 
        4.o. 
 
 
 
 
közreadta: Szarka Kriszta néni 
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A MAGYAR NEMZETI MÚZEUMBAN JÁRTUNK  
válogatás a történelem szakkörösök munkáiból 
 
KELET ÉS NYUGAT HATÁRÁN - A magyar föld népeinek története 
 
 

Őskőkor  
Az első teremben sok érdekességet láttunk. Többek között a szakócát. 
A szakóca egy csepp alakú kőeszköz. Régen pattintással készítették. Álla-
tok bőrének lenyúzására és annak elkészítésére használták. Az emberek 
szinte mindig magukkal vitték a vadászatra, és amikor elejtették a vadat, a 
helyszínen használták. A szakócát - gyakori használata miatt - gyakran éle-
síteni kellett. Mivel még csak a pattintást ismerték - a csiszolást nem -, ez 
elég nehéz volt, és sok időt igénybe vett. 
 

 
Újkőkor  
A második teremben az újkőkorról láttunk sok érdekességet. Erről a korról 
megtudtuk, hogy melegebbé és csapadékosabbá vált az időjárás. Az embe-
rek földművelésből, gazdálkodásból és állattenyésztésből éltek meg. Fal-
vakban laktak. A földművelés és a háztartás eszközei kőből, csontból, 
agancsból, égetett agyagból készültek.  A kőből készült csiszolt balta a 
vasgyártás feltalálása előtt nélkülözhetetlen munkaeszköz volt.  
 
 
 
Bronzkor 
A bronzkor Kr.e. 2800-800-ig tartott. Ekkor fedezték fel a réz és az ón ötvözetét, a  
bronzot, ami fokozatosan elterjedt. Ez a korszak nagyon híres fémművességéről - híres 
ékszereiről, amelyek főképp aranyból, bronzból készültek. Gyönyörűek voltak!  
Ezen kívül még sokféle emléktárgyat találtak. A nemesfémből készült eszközök,  
fegyverek hatalmat, gazdagságot jelentettek. Láttunk még agyag állatszobrocskákat  
(pl. malac-, kosszobor). A legtöbb lelet raktárlelet, de vannak olyanok is, amiket  
temetőkben, telepeken találtak. Érdekesség, hogy ebben a korban találták fel a  
lószerszámokat és a lóvontatású kocsit.  
 
 
 
 
 
 
 

agyag állat-
szobrocskák 
Varga Lilla és 
Horváth Helga   r    
7.o. 

kőbalta 

bronzkori ékszer 
 Martinecz Nóra 
 7.o. 

szakóca 
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Vaskor   
Krisztus előtt a 4. században a mai Magyarország területét a  
kelták hódították meg. Híresek voltak fejlett ötvösművészetükről 
és a vas megmunkálásáról.  
 
 

 
 

 
Római kor 
A Dunántúl területe a Római Birodalom részévé vált. Kétfajta 
írás terjedt el: a nagybetűs, nyomtatott és a folyóírás (kurzív), 
melyeket fatáblákon, cserepeken és egyéb tárgyakon  
láthatunk.   .  

 
 

 
Hunok, germánok 
A korai népvándorláskor különböző irány-
ból érkeztek népek a Kárpát-medencébe. A 
hunok, a gótok, a herulok, a szkírek és a 
longobárdok. Nemesfémből ékszereket, 
hatalmi jelvényeket készítettek. A minden-
napi életük programjában szerepelt a föld-
művelés, a szövés-fonás, a csontfaragás, a 
fazekasság és a kovácsmesterség.  
 
 

 
Avarok 
Az avarok alkottak először egységes birodalmat a Kár-
pát-medencében. Ők hozták be a kengyelt Európába. 
Azért találták ki, mert így hátrafordulva is tudtak 
íjászkodni. A kengyelen támaszkodtak a lábukkal, így 
könnyebb volt megtartani az egyensúlyt.  
 
 

 
 
    
közreadták: Kovács Anna, Borka Dorka, Farkas Kinga, Ágoston Ágota,  
Jámbor Dóra, Kovács Anna Ildikó, Horváth Eszter, Gall Emma, Kalló Máté, Gál Natália,  
Barabás Eszter 5.o. és Horváth Helga, Varga Lilla, Martinecz Nóra 7.o.   
Nagy Andi néni 

diadém   
(arany lemezből készült geometrikus dísz Kr. e. 8.századból) 

szkíta aranyszarvas Kr. e. 8.századból 

kengyel 

Agyag háztartási edények (római kor)  

aranyból készült ékszerek  
Varga Lilla és Horváth Helga  rajza      7.o. 
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KEDVENC MONDÁM 
 
Rege a csodaszarvasról 
Azért a kedvencem, mert a szarvas sebezhetetlen. Az elején Hunor és Magyar vadásznak, 
és mennének haza, mikor meglátják a csodaszarvast. Meg akarják szerezni, de nem tudják 
megölni, mert a nyilak lepattannak róla, a dárdák el se találják.   
A mocsárban elveszítik a szarvast. Gondolkoztak, mit csináljanak, és kitalálták. Ménróttól, 
az apjuktól engedélyt kértek, hogy a mocsárban élhessenek egy ideig, hogy elkapják a szar-
vast. Öt éven át nem mozdultak ki, de a hatodik évben elindultak a pusztába, és rábukkan-
tak Belár király fiainak feleségeire, akik férjeik nélkül sátraztak. Éppen a kürt ünnepét ül-
ték. Elfogták őket, és nem olyan sokkal később feleségül vették őket.  
         
                                                                            Skopecz Mihály 
                 6.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az én kedvenc mondám is a Rege a csodaszarvasról. Ez a magyarok eredetéről szól. Úgy 
kezdődik a történet, hogy Ménrót fejedelem két fia, Hunor és Magyar ötven-ötven jó  
vitézükkel elmentek vadászni. Sok vadat elejtettek. Amikor vissza akartak fordulni, a  
bozótból kiugrott egy gyönyörű szarvas. Erre azt mondta Hunor: - Gyerünk utána! Üldöz-
ték a szarvast, de nem tudták elkapni. Addig üldözték, míg egyszer el nem tűnt. Látták, 

hogy milyen szép helyre érkeztek: a föld halakban,  
vadakban, gyümölcsökben bővelkedett.  Ahogy  
mentek, zene ütötte meg a fülüket. Odamentek, és  
látták táncolni Dúl leányait ötven-ötven  
játszópajtásukkal. Mindegyik vitéz az ölébe kapott 
egy-egy lányt, és azzal elvágtattak.  Az elrabolt  
lányokat a vitézek elvették feleségül. Magyar népéből 
szármáznak a magyarok, Hunor népéből a hunok.  
Ez a magyarok eredete.   
 

                                                                          
                                                                             Kiss-Jakab Eszter 
          6.o. 
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MŰHOLDAK 
 
A bolygók körül keringő mesterséges égitesteket nevez-
zük műholdaknak. Energiájukat a Napból nyerik, nap-
elemek segítségével. Az első ilyen eszköz a Szputnyik-1 
volt. 1957 óta több ezer műhold állt pályára a Föld kö-
rül, de a Naprendszerben más bolygók és holdak körül 
is keringenek műholdak. Léteznek csillagászati, távköz-

lésű, navigációs, felderítő, megfigyelő és meteorológiai műholdak. Az emberek szállításá-
ra alkalmas műhold az űrállomás.  
          Nagy Dávid 
                2.o. 
 

 
ŐSI IDŐK EMLÉKEZETE 
 
Valóban éltek egykor a legendák és a mesék sárká-
nyai? 
A felnőttek régóta riogatják tüzet okádó sárkányokkal 
a gyerekeket. Az ijesztő történeteknek meg is volt a 
hatásuk: ugyan ki ne rémülne meg attól, amit ezek a 
rettenetes szörnyetegek műveltek? Azóta persze már 
sokan feltették a kérdést: Valóban léteztek-e nagyhírű 
sárkányok? Akadt, aki arra gondolt, hogy a legendák 
bizonyára az ősi ember és a dinoszauruszok találkozá-
sát örökítették meg. Csakhogy az ember - mai ismere-
teink szerint - sohasem találkozhatott eleven dinoszau-
ruszokkal, mivel azok az ember megjelenése előtt ki-
pusztultak. Az is igaz viszont, hogy az emberiség tör-
ténete során számtalan alkalommal kerültek napvilágra 
ősi csontmaradványok, régészeti leletek.  
Mesék és mondák 
A világ minden részén születtek sárkányokról és más 
mesebeli lényekről szóló mesék és mondák. Kezdetben 
egyszerű kígyóként ábrázolták, ám később egyre több 
mesés tulajdonsággal ruházták fel őket.    
      
                                                                                                      

Capdebo  Domonkos 2.o    
 
                                                                                         . 
 
Az Úr Isten a hatodik napon teremtette az embert - amikor a nagytestű állatokat is.  
A sárkány különböző alakokban jelenik meg az ószövetségi iratokban. 
Az Újszövetségben a Jelenések Könyve beszél a sárkányról, aki levettetik a földre és  
nyilvánvalóvá válik, hogy ő nem más, mint az ősi kígyó, a Sátán. Ama napon pedig a tüzes 
és kénköves tóba vettetik. (szerkesztői megjegyzés) 
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BIBLIAI ÁLLATOK 

 
  TEVE    
 

A tevéket az ember nagyjából 5000 évvel ezelőtt háziasította. A 
kétpupút és a dromedárt is tenyésztik tejéért, húsáért, szőréért és te-
her szállítására. A kétpupú testét bunda fedi. Orruk és fülük becsuk-
ható, a homokvihar elleni védekezés miatt. Hosszú ideig kibírják táp-
lálék és víz nélkül. A púpjukban nem vizet hanem zsírt raktároznak.  
          

                                                                           Kudinov Krisztián 
           2.o. 
 

 
 
 BÉKA   
 
A békák vagy farkatlan kétéltűek a kétéltűek osztályának rend-
szertani rendjét alkotják. Közös jellemzőjük a farok hiánya kifej-
lett állapotban, a lapított test, a viszonylag gyenge elülső és iz-
mos, hosszú ugrólábbá fejlődött hátsó végtagok és a dülledt sze-
mek. Mind ragadozók vagy rovarevők. 

A béka ótörök jövevényszó. Zömmel vízközelben élnek, bár akadnak szélsőséges körül-
ményekhez alkalmazkodott - például sivatagi vagy egész életüket vízben töltő fajok is.  
 
                             Nagy Lilla 2.o. 
                                                               

OROSZLÁN 
 
Az oroszlán emlős állat. Ragadozó és a kedvenc tápláléka a 
gazella, az elefánt és a bivalyfajták. Egyes oroszlánfajták csor-
dában élnek. Az oroszlán a macskafajták egyike, mint a tigris, 
a jaguár és a házimacska. 
        Kovács Attila                      
         2.o. 
 

 
Az oroszlán nagytestű állat és húsevő. Vadonban él, ő az állatok királya. Nagyot ordít és 
van sörénye. Barna a sörénye, sárga színű a teste és ijesztő faj. A nagymacskák közé tar-
tozik. 
         Ónodi-Jánoskúti Máté 
                                                                                                  2.o. 
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BÖLÉNY   
 
A nagyobb bölény tíz apa méretű, a kisebb fajta csak öt apa méretű.  
A bölény növénnyel táplálkozik. A vezérbölény úgy védi a csordát, hogy a kicsiket  
körbeveszi a csorda, és ő a csorda elé áll.  
         Horgos Abigél 
          2.o. 
 
 
 
 
 
SZAMÁR   
 
A szamár rendkívül okos állat. Kedvenc tápláléka a répa, különféle 
zöldségek és a zab. Csak ennyit tud beszédben: iá-iá. Már tudjuk a  
Bibliából, hogy amikor Isten elküldi az angyalát, akkor a szamár látja 
az angyalt, de az ember nem látja.  
Ezért okos a szamár. Az afrikai emberek is ezen jártak. 
         Juhász Csenge 
                  2.o. 
 
FÜRJ  
 
A fürj is bibliai állat, Mózesnél szerepel. Kicsi a teste.  
Testhossza 16-18 cm. 
Európában és Ázsiában költ. A telet Dél-Európában vagy  
Észak-Afrikában tölti. Súlya 75-130 gramm. Gabonamagot eszik,  
ezért káros. Rovarokat is eszik, ezzel hasznot hajt. 
        Gombos Mátyás 
         2.o. 
 

 
SZARVASMARHA  
 
A magyar szürke marha a Magyarországon őshonos védett háziállat.  
Párosujjú patás állat, kérődző. Leginkább tej- és hústermelésre használják.  
Régen igavonásban is használták. Kimutatták, hogy a tehén több tejet ad, ha a 
gazdája a nevén szólítja, mintha csupán a csorda részeként kezelnék. 
                                                                                              Keresztesi Anna  
                                                                                                          2.o.  
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MIT JELENT SZÁMUNKRA A BIBLIA ?  
a 6.osztályosok gondolataiból 
 
Isten Igéje, amit mindennap kéne olvasnunk, bár nem tesszük. Pedig ezen keresztül  
üzen nekünk Isten jót és rosszat - azt, hogy mit kell tennünk.  
         Hegyi Boglárka 
A Biblia Isten szava, amelyben megismerhetjük őt, és ezáltal hihetünk benne. 
          Kiss-Jakab Eszter 
Az Úr megmutatja nekünk, kik vagyunk valójában! 
       Halász Balázs 
 
Számomra a Biblia azt jelenti, hogy megismerhetem Istent, Jézust és az Igét. 
        Jeszenszky Boglárka 
 
Jézusról szól - az életéről, az emberekről, bűnről, teremtésről, csodákról. 
Jézus megváltja a világot.  
        Boda Emese 
 
Kapcsolatban leszünk Istennel, tudunk beszélgetni vele.  
Ezzel megismerjük Istent s egyben önmagunkat is.  
        Pálúr Judit 
 
Megismerjük Istent és Jézus Krisztust, Jézus tanításait és beszédeit.  
Megismerhetjük belőle saját magunkat és a lelkünket.  
Isten a Biblia által beszél velünk, megmutatja, hogy kell élnünk. 
         Lőrincz Betti 
 
 
 
66-OS ÚT - A BIBLIA KÖNYVEI ALAPJÁN   

 
Iskolánk felső tagozatos tanulói hittanóra keretében ellátogattak a Budapest-Fasori  
Evangélikus Gimnáziumba. Megtekintették a reformáció emlékére rendezett - nyolc részből 
álló - kiállítást. Ehhez igazodva osztályonként járták végig a nyolc állomásból álló interak-
tív kiállítást, és szereztek történelmi léptékű tapasztalatokat, igazi lelki élményeket arról: 
hogyan került a kezükbe a Biblia - egészen onnan, hogy Isten megszólította az embert. Ily 
módon e hittanórák témája "Isten útja az emberhez" volt. Az egyes állomások elnevezése és 
azok sorrendje a Biblia kialakulása szakaszainak felismerésére tanított.  
 
Az 1. állomás: MEGSZÓLÍT - vagyis az ember, mégha keresi is Istent, magától nem talál-
hatná meg, ezért Isten szól az emberhez. Az Ő szava Ige: cselekvő, teremtő szó. A legfon-
tosabb kijelentése az, hogy szeret minket. 
A 2. állomás: TOVÁBBÍTJÁK - arra tanít, hogy akik Isten kijelentését meghallották, to-
vábbadták másoknak: így az szájról szájra terjedt, apáról fiúra szállt. Sokan mondták to-
vább saját történeteiket másoknak. Ez volt a "beszéld el fiaidnak" parancsolat. Akik így 
tesznek ma is: bizonyságot tesznek.  
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A 3. állomás: LEÍRJÁK - vagyis lejegyezték Isten szavát, üzeneteit, cselekedeteit, a prófé-
ták beszédeit a választott nép életével, küldetésével kapcsolatban. Nagyobb szövegezésre a 
királyok korában került sor, majd  a fogság idején született még sok tekercs. "Ezt mondja 
az Úr, Izrael Istene, mondván: Mindama szókat, amelyeket mondottam néked, írd meg ma-
gadnak könyvben." (Jeremiás 30,2) 
Ezen az állomáson az Újszövetség könyve elé írták: "Ez a könyv a könyvek könyve, sze-
gény ember drágagyöngye...." 
A 4. állomás: MÁSOLJÁK - ebben a szakaszban tehát a tekercseket elkezdték lemásolni. 
Így egyre több emberhez eljuthatott Isten Igéje. Nagy gonddal végezték ezt a munkát: a 
szent szövegek tökéletes megtartására törekedtek. Az újszövetségi kor elején szerzetesek 
sokasága fáradozott a Biblia kézírásos másolásán.  
Az 5. állomás: ÖSSZEGYŰJTIK -  ami azt jelenti, hogy a kanonizálás során, vagyis a kö-
zösen megállapított és elfogadott mérték alapján döntötték el az egyházatyák, hogy mely 
iratok kerülhetnek Isten kijelentéseként a Szentírásba. A használatban lévő tekercsekből 
kiválogatták és összeállították az isteni ihletésűnek tartott könyveket. A kánonba foglalás-
nak három feltétele volt: a) gyülekezetben használták, olvasták őket, 
b) apostoli eredetű volt, c) tartalma nem állt ellentétben az egyház addigra kialakult tanai-
val. Az Ószövetség végleges lezárása a jamniai zsinaton történt Kr.u. 100-ban. Az Újszö-
vetség 27 könyvét először Athanasziosz alexandriai püspök jelentette ki kánonikusnak 
Kr.u. 367-ben. 
A 6. állomás: LEFORDÍTJÁK - mert nagyon sok ember számára volt fontos, hogy minél 
több helyre (minél több gyülekezethez, családhoz) eljusson Isten Igéje. Az Ószövetség 
könyveit Kr.e. 150-ben fordították le görög nyelvre; ez a Septuaginta. A teljes Biblia latin 
nyelvre fordítása Hieronymus nevéhez fűződik; ez a Vulgata. 
A reformáció egyik vezérelve az volt, hogy minden nemzet a maga nyelvén olvashassa  
Isten Igéjét; így születtek meg a nemzeti fordítások. Az első teljes magyar fordítást Károli 
Gáspár gönci lelkipásztor készítette el 1590-ben Vizsolyban. 
A 7. állomás: NYOMTATJÁK - vagyis a nyomdagép megjelenésével felgyorsult a köny-
vek kiadása, sokszorosítása, idővel az ára is megfizethető lett. A nyomdagépnek köszönhe-
tően a Biblia sokakhoz eljuthatott, társadalmi hovatartozástól függetlenül elérhető lett min-
denki számára. A mai napig a Biblia a legnépszerűbb könyv, amelyből a legtöbbet nyom-
tatják évente, és a legtöbb nyelvre - részlegesen vagy teljesen - lefordítják. 
A 8. állomás:  TERJESZTJÜK - hiszen a Biblia története mind a mai napig folytatódik; a 
könyv lételeme, hogy továbbadják. Isten Igéje nemcsak olvasható, hanem hallható is a 
templomokban illetve az élet bármely területén.  
Isten különös módon egy kislányt is elhívott arra  a szolgálatra, hogy az Élet Könyvét min-
den emberhez eljuttassa. Mary Jones szegény családból származó hívő gyermek volt. Na-
gyon szeretett volna egy Bibliát, ezért elszántan dolgozott éveken keresztül, hogy össze-
gyűjtse rá a pénzt. A Könyv mindennapi kenyere, lelki tápláléka lett. Fénylő szíve pedig 
elindítója egy világraszóló mozgalomnak. Ma már sok bibliatársulat munkálkodik azon, 
hogy a világ minden részére  eljuttassák a Bibliát. 
(Minket is nemrégiben ajándékozott meg a Gedeon Társaság!) 
 
(a kiállítás anyagát  a felsősök munkája nyomán közreadta: Nagy Andi néni) 
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 SZÉP EREDMÉNYEINK  
 
ISKOLAI VERSENYEK  
 
VERSMONDÓ VERSENY 
I. helyezés:  Horgos Abigél 2.o. és Dolla Jakab 2.o. 
II. helyezés:  Garda Orsolya 3.a és Gömöri Zsófia 3.a 
III. helyezés:  Cselovszky Klára 2.o., Kiss Dávid 4.o. és Lőrincz Betti 6.o. 
részt vettek még: Ecsedi Borbála, Nagy Lilla, Nagy Réka, Paládi Nóra,  
    Zarka Lili 2.o. 
    Neff Marshall, Wilpert Enikő, 
    Márton Márk 3.a, Rinkó Bianka 3.b 
    Ecsedi Zsófia, Dolla Bálint 4.o. 
    Riesz Tamás 5.o.  
 
VERSILLUSZTRÁCIÓS VERSENY  
I. helyezés:  Ferge Elizabeth 3.b 
    Kiss Dávid 4.o. 
II. helyezés:  Nagy Lilla 2.o. 
    Kusper Zsolt 3.a 
    Horváth Helga 7.o. 
III. helyezés:  Paládi Nóra 2.o. 
    Cselovszky Klára 2.o. és Cselovszky 
Katinka 4.o. 
részt vettek még: Juhász Csenge, Zarka Lili, Horgos Abigél 2.o. 
    Nikléczy Zoé, Mészáros Krisztina, Eörsi Hanka, Rinkó Bianka 3.o. 
    Gall Emma 5.o., Martinecz Nóra, Józsa Katinka 7.o. 
 
 
KERÜLETI VERSENYEK  
 
SZÉPOLVASÁSI VERSENY 
részt vett: Cselovszky Katinka 4.o. 
 
RAJZVERSENY 
II.helyezés:  Pataki Lili 2.o. 
III.helyezés:  Nagy Réka 2.o. 
részt vettek még: 1.osztály: Löffler Johanna 
    2.osztály: Capdebo Domonkos 
    3.osztály: Kondacs Kamilla, Eörsi Hanka 
    4.osztály: Altzibler András, Miklós Kelemen 
 
VERSMONDÓ VERSENY 
II.helyezés:  Kiss Dávid  4.o.  
III.helyezés:   Gömöri Zsófia 3.a 
részt vett még:  Horgos Abigél 2.o. 
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Cselovszky 

 
TÖRTÉNELEM VERSENY 
I. helyezés:  Martinecz Nóra, Horváth Helga, Varga Lilla 7.o. 
II. helyezés:  Farkas Kinga, Ágoston Ágota, Kovács Anna 5.o. 
III. helyezés:  Jámbor Dóra, Hezam Nóra, Gall Emma 5.o. 
IV. helyezés:  Czabala Zsófia, Czifra Dávid, Szabó Béla 7.o. 
 
NÉPDALÉNEKLŐ VERSENY 
ezüst fokozat: 4. osztály csapata: Cselovszky Katinka, Feil Lili,  
   Horváth Veronika, Sótonyi Eszter, Tóth Zsófia 
 

BUDAPESTI VERSENYEK 
 
BOLYAI MATEMATIKA VERSENY 
V. helyezést ért el a 7.osztály csapata:   
   Horváth Helga, Martinecz Nóra, Varga Lilla, Szabó 
Béla  
részt vettek még: 
4.osztály csapata: Chriszt Bence, Dolla Bálint, Majoros Péter, Ungvári András 
6.osztály csapatai: Zarka Júlia, Miklós Barnabás, Váradi Mátyás, Pálúr Judit 
    Berta Regő, Boda Emese, Lőrincz Erzsébet, Péter Enikő 
8.osztály csapata: Nagy Zsombor, Kiss Dániel, Bottlik Emese, Pogáts Péter  
  
 
BOLYAI ANYANYELVI VERSENY    
III. helyezést ért el a 7. osztály csapata:  
   Martinecz Nóra, Varga Lilla, Józsa Katinka, Horváth Helga 
részt vettek még: 
3.osztály csapata: Garda Orsolya, Gömöri Zsófia, Luczek Áron, Végh László 
4.osztály csapata: Ecsedi Zsófia, Dolla Bálint, Szabó Péter, Ungvári András 
5.osztály csapatai: Gall Emma, Gál Natália, Izsák Attila, Kovács Zoltán 
    Farkas Kinga, Jámbor Dóra, Béres Róbert 
    Ágoston Ágota, Borka Dorottya, Marosi Zita 
6.osztály csapatai: Berta Regő, Bottlik Boglárka, Demeter Levente, Pálúr Judit 
    Gál János, Devich Gergely, Hegyi Boglárka, Zarka Júlia 
   Miklós Barnabás, Váradi Mátyás, Lőrincz Erzsébet, Halász Balázs 
     
8.osztály csapatai: Bottlik Emese, Pataki Eszter, Kiss Dániel, Nagy Zsombor  
    Kovács Réka, Kun Dorottya, Pogáts Péter, Sárközi Kristóf  
 
 
KARÁCSONY SÁNDOR ZSOLTÁRÉNEKLŐ VERSENY   
I. helyezés:  Pálúr Judit 6.o.    
arany fokozat:   Paládi Nóra 2.o.  
    Rinkó Bianka 3.b    
    Horváth Veronika 4.o.   
ezüst fokozat:  Varga Lilla 7.o.   
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SPORT 
 
MIKULÁS KUPA 
I. helyezés: Szabó Máté 1.o. 
   Varga Szonja, Babonics Márk 2.o. 
   Végh László, Varjú Dániel, Mészáros Krisztina 3.o. 
   Gégény Zsófia 4.o. 
II. helyezés: Pauler Ábel, Szecsei Anna 1.o. 
   Pauler Panna 2.o. 
   Dékány Márton, Márton Márk, Kovács Botond 3.o. 
   Tóth Zsófia, Szász Cintia 4.o. 
III. helyezés:  Sántha Lili 1.o. 
   Ónodi-Jánoskúti Máté, Capdebo Domonkos 2.o. 
   Garda Orsolya, Baghy Bátor, Rinkó Bianka 3.o. 
   Herkely Eszter 4.o. 
IV. helyezés: Luczek Csongor, Löffler Johanna 1.o. 
   Gurbó Zselyke 2.o. 
   Kereszthy Anna, Ferge Elizabeth 3.o. 
   Bácskai Péter, Sótonyi Eszter 4.o. 
V. helyezés: Pataki Lili, Kovács Márk 1.o. 
   Cselovszky Klára, Nagy Dávid 2.o. 
   Hegedűs Orsolya, Nikléczy Zoé 3.o. 
   Cselovszky Katinka, Kiss Dávid 4.o. 
 
 
KOSÁRLABDA KUPA 
III. helyezés: Boda Emese, Bottlik Boglárka, Farkas Bernadett,  
   Hegyi Boglárka, Jeszenszky Boglárka, Lőrincz Betti,  
   Pálúr Judit, Péter Enikő, Simkó Alexandra, Zarka Júlia 6.o. 
   Bücs Alexandra, Czabala Zsófia, Elgozali Sára,  
   Kovács Fanni, Kovács Dorka, Tóth Luca 7.o. 

 
 
ÚBRIA FOCIKUPA 
II. helyezés:  Somogyi Máté, Safranyik Lajos, Béres Róbert 5.o. 
   Berta Regő, Kocsis Botond, Demeter Levente, Nagy Richárd,  
   Szabó András 6.o.,Czifra Dávid 7.o. 
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KARÁCSONY   
 
Végre itt a karácsony! 
De nagy itt a móka! 
Készül Pisti, Sárika, 
Indulhat a nóta! 
 
Karácsony van. 
Kis Jézuska születik, 
S a karácsonyfát ültetik. 
 
           Paládi Nóra 
  2.o. 
 
 
Mentovics Éva: A JÉGVIRÁG 
 
Fagyos, hideg téli szellő 
ráncigálja ruhámat. 
Aki nem húz bélelt csizmát, 
alaposan felfázhat. 
 
Fehér tinta van kezében, 
papír nem is kell neki. 
Nem rajzol a táblára sem, 
ablakunkat szereti. 
 
Szélsebesen jár a keze,  
itt egy szirom, ott egy ág. 
Mire hármat pislantottam, 
elkészült a jégvirág. 
 
közreadta: Bodnár Panna 
      2.o. 
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Ágoston-PalkóÁgota rajza 

FINOMSÁG: HÓLABDA 
 
Hozzávalók:    Elkészítés: 
4db tojássárgája    A 4 tojás sárgáját, a margarint, a lisztet, a sütőport  
25 dkg margarin    és a citrom levét összegyúrjuk, kisodorjuk, kicsi  
40 dkg liszt    átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. 
1 csomag sütőpor   A 4 tojás fehérjét felverjük habnak 20 dkg cukorral, 
1 db citrom leve    30 dkg darált dióval. A kiszaggatott tésztára rakjuk, 
10 dkg cukor    halványra megsütjük. 
habhoz: 20 dkg cukor   Lekvárral összeragasztjuk, vaníliás porcukorban 
30 dkg darált dió   megforgatjuk.  
4 db tojásfehérje 

 
Jó étvágyat kíván: Czabala Zsófia 7.o. 
 
 
 
 
 
ADVENT    
 
A kedvenc ünnepem a karácsony, amikor az Úr Jézus születését ünnepeljük. 
A karácsonyt megelőző hetek a várakozás hetei. A családunkban is szokás az adventi  
koszorú díszítése. Vasárnaponként egy-egy gyertyát meggyújtunk.  
Már az első gyertyagyújtás előtt feldíszítjük a lakást. Az ablakpárkányra világító elektromos 
gyertyákat teszünk, az ablakra pedig matricákat ragasztunk. Mivel korán sötétedik, ezért  
hamarabb kapcsoljuk be az elektromos gyertyákat; és ez olyan gyönyörű hangulatot teremt! 
Ezt az időszakot azért is szeretem, mert már tudom a családomnak készíteni az ajándékot. 
A készülődésben az a kedvenc napom, amikor készítjük a konyhában anyával a 
mézeskalácsot, én annak az illatát szeretem a legjobban! 
           Péter Enikő  
                    6.o. 
 
 
 
A KISJÉZUS SZÜLETÉSE   
 
Egy hideg téli éjszakán Betlehem mellett a hegyoldalban pásztorok őrizték a nyájat.  
A nagy hideg miatt a tűz köré telepedtek. Izgatott várakozás töltötte be ezt az éjszakát. Az 
égen gyönyörűen ragyogtak a csillagok. Hirtelen nagy fényesség támadt, és egy csodálatos 
fényes angyal jelent meg, aki elküldte őket Betlehembe egy istállóba. Ma éjszaka született 
meg az Isten Fia! A pásztorok sietve indultak lefelé a hegyről egy újszülött báránnyal, 
hogy ezt vigyék ajándékba a Gyermeknek. Könnyen megtalálták az istállót. A jászolban 
ott feküdt a kis Jézus, mellette Mária és József. A pásztorok köréje gyűltek és csodálták, 
milyen békésen alszik. Most csak alszik, de majd Ő lesz mindnyájunk Megváltója. 
         Demeter Levente 
                                                                                                  6.o. 

Horváth Eszter 5.o. 

Kovács Anna 5.o. 
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KARÁCSONY    
 
Szerintem a karácsony a legszebb ünnep. Hogy miért? 
Az emberek ilyenkor boldogok, a családok együtt vannak és megajándékozzák 
egymást. A város aranyba borul. Mindig van egy hatalmas karácsonyfa a város 
közepén, és alatta sok-sok ajándék. Szinte mindenki az otthonában sürög-forog. 
Díszítik a karácsonyfát, sütik a bejglit és a mézeskalácsot. Szenteste napján a 
gyerekek kinyitják az ajándékot. Sajnos nem mindenkinek a Megváltó születé-
séről szól az ünnep.  Vannak, akik csak megszokásból ajándékoznak, aztán  
kimennek az utcára, udvarra, és hógolyóznak vagy hóembert építenek a gyere-
kükkel. Pedig nemcsak erről szól az ünnep. Ilyenkor örülnünk kell, hogy Jézus 
megszületett.  A családdal együtt olvassuk a Bibliát, és énekelnünk, dicsőítjük 
az Urat.   Remélem, neked is ezt jelenti a karácsony, és boldogan, békességben 
a családdal ünnepelsz! 
         Lőrincz Betti  
                 6.o. 

 
 
A karácsony azért a legszebb ünnep, mert ilyenkor Jézus 
születését ünnepeljük. Nagyon fontos ez nekünk, mert meg-
halt értünk a kereszten. 
Az én családomban úgy zajlik a karácsony, hogy a nappali-
nál el van húzva a függöny. Nem láthatunk semmit, mert 
minden meglepetés. Anya mindig  
csönget, ha bejöhetünk a nappaliba. Ilyenkor körbeálljuk a 
fát, és karácsonyi énekeket énekelgetünk. Ezután a nővérem 

és én kibontjuk az ajándékainkat, és kiosztjuk a többit is.  
Nálunk mindig boldogan telik a karácsony. Lehet, hogy sok ajándékot kapok, de 
nem ez a fontos, hanem az, hogy együtt van a család. 
              Bottlik Boglárka  
                                                                                                  6.o. 
 
 
 
Számomra azért ez a legszebb ünnep, mert Jézus születését ünepeljük  
ajándékok formájában is.  
         Pálúr Judit  

                  6.o. 
 
 
 
Karácsony estén felállítjuk a karácsonyfát. Mindenki küzd a díszítés-
sel, de a végeredmény mindig csodás. Ajándékozás előtt imádkozunk.  
Szeretem a meglepetést. 
Remélem, mindenkinek jó lesz az idei karácsonya!   
        Jeszenszky Boglárka  

Farkas Kinga 5.o. 

Farkas Kinga 5.o. 

Tóth Luca 7.o. 



 
30 

 

KARÁCSONYI TÖRTÉNET  
 
Szép téli reggelre virradtunk. Nagy pelyhekben hullt a hó. A gyerekek hógolyóztak az 
utcákon, de én nem voltam köztük. Éppen készülődtünk az utazáshoz. Nagymamámékat 
látogatjuk meg Debrecenben, ahogy ez minden karácsonykor lenni szokott. Épp azon 
merengtem, hogy milyen jó is lesz nagymamáéknál a karácsony, mikor megszólalt 
édesanyám: 
- Gyere, kislányom, indulunk! 
Így hát elindultunk a hóval lepett Csiperke utcán. Amikor kiértünk az állomásra,  
édesanyám megkért, hogy vigyázzak Emmára, a kishúgomra, amíg ő hoz valami  
péksüteményt és forrócsokit az útra. Azt tudni kell, hogy Emma és én is nagyon  
szeretjük a forró csokit! Mikor arra gondoltam, hogy milyen jó lesz iszogatni ebben  
a hidegben, észrevettem, hogy "valami" hiányzik. 
- Szent ég! - kiáltottam kétségbeesve. - Hová lett Emma? 
Bizony, Emma nem volt ott mellettem. - Biztos meglátott valami érdekes dolgot, és  
utánaeredt - gondoltam. Ekkor megérkezett anya a péksütikkel és a forrócsokival.  
-Jaj, anya! - kiáltottam. - Emma elveszett! 
Anya a kezembe nyomta az italokat és a sütiket, és elszaladt. Én csak vártam és vártam. 
Már vagy tizenöt perce ültem a hidegben aggódva, mikor megpillantottam anyát,  
Emmát és egy vasutas bácsit.  
miközben felváltva nézett rám és a kishúgomra. - Ez a kedves vasutas bácsi vette őt 
észre az őrfülkénél. 
- Köszönjük, uram! - mondtam hálásan. 
- Igazán nagyon szívesen - válaszolt, majd elbúcsúzott és elment. 
Egy percig álltam Emmával a kezemben, a boldogságtól elkábultan. 
- Mehetünk? - törte meg anya a csendet. 
- Igen, mehetünk - feleltem.  
Felszálltunk a vonatra. A vonat zakatolása, a szép, csillogó, hófehér táj látványa - na 
meg persze a kaland! - mély álomba ringatott. Amikor felébredtem, már meg is érkez-
tünk Debrecenbe. Nagymamáék kijöttek elénk az állomásra. Ők is aggódva hallgatták a 
kis Emma történetét. 
- Szegény kis drágám! Még jó, hogy az a vasutas bácsi észrevett és visszavitt.  
A kocsiban egész végig Emmáról beszélgettünk, míg meg nem érkeztünk nagymamáék 
házába. 
- Gyertek, lelkecskéim! Melegedjetek meg! Aztán hozok egy kis mézeskalácsot  
meg forrócsokit! - mondta nagyi. Körbeültük a csodálatos karácsonyfát, és karácsonyi  
történeteket meséltünk egymásnak. Majd nagypapa megszólalt: 
- Lassan készülődjünk az ajándékosztáshoz! 
-Éljen! - kiáltottam lelkesen. Annyira örülök az ajándékozásnak!  
Persze nemcsak azért, mert kapunk valamit. Én a szándékot szoktam figyelni. Azt a 
szeretetet, amelyet ajándék formájában adunk a másiknak. A szeretet és a hit Jézus 
Krisztusban - ez a legfontosabb.  
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- De szeretem a karácsonyt! - mondtam nagymamának. 
- Kisunokám! A karácsony a legszebb ünnep ezen a világon! A karácsony szeretete és hite 
a szívünkben lakozik. Látod, előkerült a kishúgod épségben, mert hittél, Istenben bíztál, és 
mikor előkerült, dicsőítetted őt. Boldogok, akik keresik az Urat! 
Ez a beszélgetés megmelengette a szívemet. Sokkal erősebb lett a hitem az Atyában.  
Ajándékozás után elfogyasztottuk az ünnepi vacsorát, és lefeküdtünk aludni.  
Az bizonyos, hogy ezt a karácsonyt soha nem felejtjük el, ez az élmény örökre a  
szívünkben él. Mielőtt mély álomba merültem, végig ez járt a fejemben:  
hitem megtartott engem! 
         Czabala Zsófia 
            7.o. 

"Sokkal értékesebb a magad alkotta ajándék. Amíg készíted, mindig arra gondolsz,  
akié lesz. Nem egy pillanat csak, amíg megveszed, hanem hosszú órák, esték,  
amíg elkészülsz. Ezalatt beépül az ajándékba a szereteted is." 
         (Kálnay Adél írónő)  
 
 
 
 
MOST   
 
Most minden út Tebenned összefut. 
Most minden cél Tebenned összeér. 
Az egész világ körötted forog, 
S Te a nagy mindenséget vezérlő erővel igazgatod. 
Igazgass engem is, hadd legyek egy parányi csillagod,  
Melynek fényét észre se venni, de melynek fénye Tefeléd ragyog. 
Igazgass engem is, arra megyek, amerre akarod. 
Hadd legyek egy parányi csillagod. 
És hogyha jő az est, ha feketére fest 
Mindent az éjszaka, 
Hadd legyek én is az éjnek világító csillaga. 
És sokezredmagammal teremtsek ragyogást... 
Terólad ragyogást. 
Uram, ki a világot vezérlő erővel igazgatod, 
Igazgass engem is! Hadd legyek parányi csillagod!  
 
Túrmezei Erzsébet  
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AZ ELSŐ AJÁNDÉK 
 
Tizenkétéves lehettem, amikor édesapámmal egy bizonyos utcában sétáltunk.  
Éppen Szenteste volt. Ez az utca nagyon különleges volt, mert a neve Halász utca,  
és nagyon sok bolt található ott.  
Sűrűn, nagy pelyhekben hullt a fehér hó. Nagyon hideg volt. Az égen a csillagok 
szikrázva világítottak, mikor is megláttam egy különleges boltot. A táblára ez volt 
írva: JÁTÉKBOLT. Nem nagyon tudtam a kirakatban lévő játékokat nézni,  
mert egy kisfiú állt ott. A lámpa fényében látszott, hogy a kabátja szakadt, és a  
nadrágja piszkos. Megkérdeztem édesapámat: 
- Hol az otthona és a mamája? 
- Nincs otthona, se mamája - mondta édesapám. 
- Elhagyták a szülei? - kérdeztem. 
Édesapám szomorú tekintetéből már tudtam a választ. Közben a hó szakadatlanul 
nagy pelyhekben hullott, és nagyon hideg volt. Hazafelé vettük az irányt.  
Otthon édesanyám nagy mosollyal fogadott minket. Az asztalon gőzölgött a meleg 
vacsora, de nekem egy falat sem tudott lemenni a torkomon, mert állandóan a kisfiú 
szomorú arcát láttam magam előtt. Az ágyamban forgolódtam. Úgy éjféltájban egy 
gondolattól vezérelve felkeltem, felvettem a köntösöm és a papucsom, fogtam a 
megtakarított pénzem, és kiosontam a házból. Futottam a hidegben, míg végül  
elértem a Halász utcába. Megláttam a játékboltot. A boltban égett bent a lámpa, ami 
különös volt, mert Szenteste lévén nem lehetne nyitva. Lenyomtam a kilincset, az 
ajtó kinyílt. Egy kedves, idős öregúr sietett elém. Mosolyogva nézett végig különös 
öltözetemen, és megkérdezte, mit keresek itt ilyen késő éjjelen. Elmeséltem neki  
sétánkat édesapámmal és a szegény kisfiút.  Elmondtam, hogy szeretnék egy  
ajándékot adni neki. Ekkor az öregúr előhúzott egy nagy, piros masnis dobozt.  
Kifizettem, majd elindultam az utcán. 
A hidegben az egyik ház tövében kucorgott a kisfiú. Átnyújtottam  az ajándékot. 
Nagy szemeivel rám nézett, de én csak azt tudtam mondani: Boldog karácsonyt! 
         

 
                                          Halász Balázs  

                              6.o. 

Sárközi Kristóf 8.o 
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MONDD EL! 
 
Mielőtt eloltod a gyertyát, 
s elmúlik a karácsonyi láz, 
tégy számadást újra magadnak: 
épült-e benned a lelki ház? 
 
Mondd el, mondd el, ha nem is kérdik, 
hogy találkozásod volt Vele! 
S ebben az áldott karácsonyban  
számodra is volt üzenete. 
 
Mondd el, hogy gazdagabb lettél, 
s Benne hited szárnyakat kapott, 
és cserébe a rossz szívedért 
önmagából egy részt adott.    
 
Mielőtt eloltod a gyertyát, 
és becsukod csendben a Bibliád, 
köszönd meg mindnyájunk nevében 
az első karácsony éjszakát!  
                      
   Tamaska Gyula  
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