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"Most azért  
megmarad a hit,  
remény, szeretet,  

e három:  
ezek között pedig  

legnagyobb  
a szeretet." 

 
(1 KORINTHUS 13,13) 
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Kedves Gyerekek! 
 

 
Advent ünnepi heteiben különösen sokszor emlékezünk Isten szeretetére.  
De megtapasztaljuk ezt mindennapjainkban is. Legfıképpen azért, hogy ebbe az iskolába 
járunk, Isten közelében élünk, az İ Igéjét hallhatjuk nap mint nap. 
Az idei tanévben, amikor a bibliai neveket tanulmányozzuk,  hétrıl hétre elénk kerül 
egy-egy olyan személy, aki példaként állhat elıttünk. Nevük nem egyszerő hétköznapi név 
csupán, legtöbbször az Úrral való közösséget fejezi ki.  
Ünnepi készülıdésünk  idején gondoljunk megkülönböztetett figyelemmel egy minden név 
fölött való névre, Jézuséra. İ maga az Üdvözítı, a Szabadító. 
Az angyal is így szólította meg a pásztorokat: Üdvözítı született ma néktek, aki az Úr 
Krisztus a Dávid városában. A Messiás eljövetelét már a próféták is jelezték -  évszázadok-
kal korábban. Az Ézsaiás által közvetített ígéret szerint gyermek születik nékünk, fiú adatik 
nékünk, és az uralom az ı vállán lészen, és hívják nevét Csodálatosnak, Tanácsosnak, Erıs 
Istennek, Örökkévalóság Atyjának, Békesség Fejedelmének.  
Miért jött el Jézus, miért öltött testet az Ige karácsony éjjelén? 
Azért, hogy tanítson Isten országáról és a megváltás nagy mővét végezze el a kereszten, 
bőnbocsánatot és örök életet adjon.  
És miért vállalta a kereszthalált? 
Az Atya iránti engedelmességbıl - engedelmes volt mindhalálig, a kereszthalálig;  
és az irántunk való szeretetbıl, hiszen abban lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, hogy  
egyszülött Fiát elküldte a világba, hogy éljünk általa.  
Az İ jótéteménye, hogy gazdag létére szegénnyé lett érettünk, hogy mi az ı szegénysége 
által meggazdagodjunk. Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, megtörte az önzés, a 
bőn és a halál hatalmát.  Mennyei Atyja  a mindenség  Urává tette İt, hogy Jézus nevére 
minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, 
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsıségére. 
İ elıbb szeretett minket, hisszük: újra eljön, és reménységünk, hogy ott lehetünk vele majd 
az İ országában! 
 
Áldott karácsonyi ünnepnapokat és hitben, reménységben, szeretetben gazdag, boldog új 
esztendıt kívánok mindnyájatoknak! 
 
Márta néni   
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HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 
 
A 2011/2012-es tanév szeptember 1-jén kezdıdött, de volt néhány közös alkalmunk már az évkezdést 
megelızı napokban is. 
Augusztus 25-én tartottuk elsı osztályosaink részére az iskolakóstolgató  foglalkozást. 
Ezen a napon az új kisdiákok megismerkedhettek a tanító nénikkel, az osztálytársakkal, betekintést  
kaphattak az iskola életébe.  
Augusztus 28-án ünnepi tanévnyitó istentiszteleten vettünk részt. 
Szeptember 1-jén kezdıdött a tanév, ez volt az elsı tanítási nap. 
Igazi feltöltıdést, méltó és vidám indítást adott számunkra a tanévkezdı csendesnap szeptember 2-án 
Tahitótfaluban, Isten Táborában. 
Szeptember végén elindultak a szakköri foglalkozások, örülünk, hogy ilyen szép számban jelentkeztetek 
ezekre. 
Október 2-án a felsı tagozatos gyermekek kis csapata gyülekezetlátogatáson vett részt Biatorbágyon és 
szép mősorral szolgált. 
Október 6-án a reggeli áhítat keretében megemlékeztünk az aradi vértanúkról.  
Ünnepi mősorral a hatodik osztályos tanulók szolgáltak. 
Október 13-án és 14-én volt az ıszi papírgyőjtés. 
Október 17-tıl 21-ig   sokan részt vettünk a fasori gyülekezet evangélizációs hetén.  
Október 19-én  délután az alsó tagozatos gyermekek valamint a siket és nagyothalló gyermekek töltöttek 
egy szép délutánt együtt a gyülekezeti teremben.  
Október 21-én megemlékeztünk az 1956-os pesti forradalomról.  
A kicsik a Városligetben a már hagyományos emlékfutással ünnepeltek, a nagyok a Parlamentben tettek 
látogatást. 
Október 28-án tanulmányi kiránduláson vettünk részt. 
Az ıszi szünet október 31-tıl november 4-ig tartott.  
Elsı tanítási nap a szünet után: november 7.  
November 13-án családi istentiszteleten lehettünk együtt mindnyájan a fasori templomban. Ünnepi mő-
sorral a 3.osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  
November 16-án a reggeli áhítat keretében - elıdeink elıtt tisztelegve - megkoszorúztuk az iskola falán 
lévı emléktáblát.  
Október, november és december hónapban iskolánkból nagyon sokan részt vettünk különbözı  
vetélkedıkön - szép eredménnyel.  
Megmérettettünk itt, iskolán belül, és képviseltük magunkat több kerületi és  
budapesti versenyen. 
November 22-én 23-án iskolánkban nyílt napot tartottunk.  
November végén az elsı osztályosok megkapták a negyedéves értékelést. 
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. 
December 16-án vidám hangulatú karácsonyi vásárban lehettünk együtt   
 
Elızetes: 
December 20-án - a szünet elıtti utolsó tanítási napon - osztályonként karácsonyozunk,  
majd 11 órakor kezdıdik a karácsonyi istentisztelet a 8.osztályos tanulók valamint az énekkaros és a  
zeneiskolás gyermekek szolgálatával. Szeretettel hívogatunk mindenkit - ünnepeljünk együtt! 
Elsı tanítási nap a szünet után: január 3. kedd.       
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IMÁDSÁG 
 
Uram, Atyám! Te légy velem, 
Segíts nekem hegyen-völgyen! 
Fogd két kezem, hogy erıs legyek, 
S neked adom lelkemet. 
 
Nehéz napok,  
Nehéz hetek, 
S te még mindig utadon vezetsz. 
Köszönöm, hogy Te vagy velem. 
 
Hadd járhassak fényes úton, 
Boldogan a te utadon! 
S már látom a menny kitárt kapuját, 
S az Uram mosolyát.  
   Bodnár Panna 3.o. 

ERDÉLY  
 
Erdély, Erdély, gyönyörő! 
kapuival bővölı. 
 
Gémeskútnál jól vigyázz, 
hogy a végén el ne ázz! 
 
El ne ázzon a ruhád, 
ne ríjon édesanyád! 
 
Alsószoknya pörögj-forogj, 
a tánc közben libegj-lobogj! 

TÁNC  
Kicsi csizma dibegj-dobogj, 
a tánc közben ripegj-ropogj! 
 
Kicsi szoknya peregj-forogj, 
a tánc közben libegj-lobogj! 
 
Véget ér a móka mára, 
ránk köszönt az este - 
menjünk haza Pestre! MESSZE 

 
Messze túl a horizonton 
Erdélyország tündököl. 
Sírva-ríva emlegeti: 
Fosztogattak veszettül. 
 
Voltam én már sokszor nálad, 
Visszavágyom mégis. 
Gyere, pajtás, mondjad szépen: 
Inkább jövök én is! 
Cselovszky Klára 3.o. 
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CIMBORA TÁBOR  
 

Nyáron Bakonyszentlászlón voltam Cimbora táborban, amit 
Kriszta néni, Mari néni és Bea néni szervezett.  
A tábor egy hete alatt sokat kirándultunk és sokat játszot-
tunk. Minden fiúnak úrhölgyet kellett választani. A hét fo-
lyamán a fiúknak meg kellett küzdeniük úrhölgyük kegyei-
ért, hogy lovaggá váljanak. 

A táborlakók több csapatba rendezıdve fel-
adatokat hajtottak végre, a hét zárásaként egy 
darabot adtak elı. Kézmőveskedtünk is: az 
úrhölgyek ékszereket, a lovagok pajzsot, kar-
dot, sisakot készítettek. A tábornak volt kirá-
lya és királynéja is. A hetet közös pólókészí-
téssel, bállal zártuk. A király a játékok gyızte-
seit éremmel jutalmazta meg. 
         Heuschmidt Liliána 4.a 

Nagyon szép emlékekkel gondolok vissza a Cimbora táborra. 
Bakonyszentlászlón voltunk, és a tábor témája Szent László királyról szólt.  
Nagyon sokat játszottunk, fociztunk. Esténként vásárt rendeztek 
nekünk a tanárok.  
A fiúk pajzsot, kardot, lándzsát, sisakot készítettek, a lányok meg 
karkötıt, nyakláncot  és fejfedıt csináltak. Egymás közt csatát 
vívtunk, próbákat kellett kiállnunk, és szokás szerint pólót festet-
tünk.  
Nagyon jó volt a tábor, mert sikerült beleélnünk magunkat Szent 
László királyságába.  
Márton Márk 4.a 



 

8  

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS 
A 6. osztállyal Székesfehérváron voltunk kirándulni.  
Körülbelül másfél órát utaztunk autóbuszon. Mikor leszálltunk, egy fapadokkal körülvett 
szökıkúthoz mentünk. Leültünk és falatoztunk. Ezután kaptunk feladatlapot, amit ki kel-
lett tölteni. Meg volt adva egy térképen, hogy mit hol találunk meg, és meg volt szabva, 
hogy meddig mehetünk el. Kaptunk rá két órát. Mikor letelt az idı, Andi néni magához 
hívott minket, és elmentünk Szent István király múzeumába. A régészeti kiállításon  
csuda izgi volt bent lenni, sok dolgot láttunk és hallottunk. Utána a Romkertbe mentünk, 
itt megmutatták István király "másolt" sírját. Rengeteget fényképeztünk!  
Sajnos, a csodálatos harangjátékról lemaradtunk, ezért Andi néni kicsit szomorú volt. 
Ebédeltünk, majd elmentünk a Bory-várba. Itt rengeteget szaladgál-
tunk, vásároltunk, sok érdeles dolgot láttunk. Délután összegyől-
tünk, felszálltunk az autóbuszra, és indultunk haza. Az úton kérdé-
sekre kellett válaszolnunk.   
Dugóba kerültünk, így csak hat óra után értünk haza. 
         Hideg Vanda 6.o. 

 
SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOMÉPÍTÉSÉRİL  
A szent király fiával, Szent Imrével és a királynéval Óbuda nevő városba ment.  
Mivel ott nem talált semmiféle kegyes alkotást Krisztusban, amelyben dicsérhetné minde-
nek Teremtıjét, ezért Keánnak, a bolgárok és szlávok általa megölt hercegének kincstárá-
ból a város közepén nagy kanonokházat kezdett építeni Péter és Pál apostolok tiszteletére, 
gazdagítva azt sok uradalommal, és ellátva a római egyházhoz hasonló szabadsággal a ró-
mai udvar emlékére és tiszteletére, amelyet személyesen felkeresett. Míg ez épült, Görög-
országból kıfaragó mestereket hozatott, és a szent király a királynéval buzgalma okából 
ott idızött. A királyné keresztekrıl, képekrıl és felszerelésrıl gondoskodott. Mivel pedig 
e megkezdett nagy munka sok évet vett igénybe, Szent István életében a kanonokház nem 
készülhetett el. 
 Szent István királynak bevett szokása volt, hogy az általa alapított valamennyi egyházat 
évente legkevesebb három alkalommal felkereste. És midın ezen egyházakhoz érkezett, 
elıször az összes oltárt bejárta, és könyörgéseit egyesével elıadta. Végül ki menvén az 
egész egyházat körbejárta, a falak és a tetık repedéseit vagy hasadékait fürkészı szemmel 
és akadékoskodóan szemügyre vette, és legott gondoskodott a javításról, s addig nem tá-
vozott a városból vagy a faluból, amíg meg nem gyızıdött a helyreállításról. Ezt tapasz-
talva Gizella királyné, mikor Magyarországon más egyházakhoz érkezett, az Úr házában 
levı valamennyi berendezést bemutattatta magának, és a finom gyapotszövetbıl felújítás-
ra váró tárgyakat évente felújította. Fiuk, Szent Imre pedig saját bíborruháit helyezte az 
oltár elé, hogy azokkal fedjék be azt, miként a királyi egyházakban máig látható. A szent-
séges atya aranyerszényt hordott a derekán, tele színezüst dénárokkal, és amikor szegé-
nyeket látott, tüstént odament, és ı saját kezével  
gondoskodott róluk. És ezért az irgalmas jobb[kéz] - a testtıl elválasztva - egészen a mai 
napig Magyarország szeme elıtt van... 
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY MEGHAL ÉS FEHÉRVÁROTT ELTEMETIK 
 
Szent István király szentséggel és kegyelemmel eltelve országlása 46. évében, 
Nagyboldogasszony ünnepén eltávozott e megvetendı világból, és a szent angyalok közös-
ségéhez társult. A fehérvári bazilikában temették el, amelyet Isten szentséges anyja, a min-
denkor szőz Mária tiszteletére ı épített, ahol Szent István király érdemeinek közbenjárás-
ára sok jel és csoda történik a mi Urunk, Jézus Krisztus tiszteletére és dicsıségére, aki ál-
dott örökkön örökké. Ámen. Tüstént egész Magyarország gyászba fordult, az ország egész 
népe, mind a nemesek, mind a nem nemesek, egyaránt a gazdag és a szegény bıséges 
könnyekkel és sőrő jajveszékeléssel siratták a szent király, az árvák kegyes atyja halálát. A 
szomorúság és a bánat miatt gyászruhákba öltözött ifjak és leányok három éven át nem tán-
coltak, és nem szólalt meg a zenészek egyetlen hangszere sem, hallgattak az andalító és 
kellemes hangot adó zeneszerszámok. Hő szívük sírásával siratták ıt, a sírás nagy és vi-
gasztalhatatlan volt….. 
(részletek István király legendájából) 

Gall Emma és Barabás Eszter 6.o  

AZ ORSZÁGHÁZ 
 
Ebben a tanévben október 23-ára  
emlékezve mi, felsı tagozatosok úgy 
ünnepeltünk, hogy országunk legfon-
tosabb épületében, a Parlamentben 
tettünk látogatást. 
Ez a gyönyörő ház 1885-1904-ig 
épült, neogótikus, eklektikus stílus-
ban. Steindl Imre tervezte a 96 méter 
magas, 268 méter hosszú, 123 méter széles, 17745 négyzetméter alapterülető épületet. Az 
építkezéshez használt anyagok közül jelentıs a tégla, a mészkı és különféle díszkövek. 
Az építkezés során átlagosan ezer ember dolgozott. A tervezı az épület teljes befejezését 
már nem élhette meg.  
A magyar állam ezeréves fennállásának alkalmából - annak millenniumi évében - 1896. 
június 8-án tartotta az országgyőlés elsı ülését az akkor még épülı parlamenti épületben.  
Az Országház Budapest egyik legismertebb középülete. A Duna partján, a Kossuth téren 
található. Dunára nézı oldalának felújítása 21 évi munka után 2009 szeptemberében ért 
véget.  
Nagyon szép látvány a díszlépcsı és a kupolacsarnok. Idegenvezetınk külön felhívta a 
figyelmünket a Nagy Imre teremre, amely arról híres, hogy az 1956-os forradalom idején 
innen intézett rádióbeszédet az ország népéhez az akkori miniszterelnök. A forradalmat 
leverték, sokakat kivégeztek, köztük ıt is. Nagy Imrének, az 1956-os forradalom minisz-
terelnökének utolsó szavai ezek voltak: Kegyelmet nem kérek! 
Szép, méltó emlékezés volt elıdeink elıtt tisztelegni ezen a napon, ebben az épületben.  
       Barabás Eszter és Gál Natália 6.o.  
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BOLYAI-VERSENY   
 
Bea néni négy gyermeket küldött az osztályból a  
matematika versenyre: Teót, Zoét, Tódort és Áront. 
Szerdán sajnos, nem jött Zoé és Tódor, de remény-
kedtünk, hogy másnap jönnek. Sajnos, csütörtökön 
sem jöttek, ezért Bea néni Lackót tette be helyettük. 
Verseny elıtt gyakoroltunk. Gyorsan megebédel-
tünk, és elindultunk Timi nénivel a Fasori Evangéli-
kus Gimnáziumba, ahol a versenyt tartották. 
Elıször meghallgattuk a Himnuszt, majd utána  
elmondták a szabályokat.  
Ezután kezdhettünk a feladatokhoz, amelyek  
nehezek voltak. 

Luczek Áron 4.a 
 
 
 
 
Amikor elindultunk, azon járt az eszem, hogy mennyire tudunk majd együttmőködni.  
De rájöttem, hogy a „Szupijulinak” – ez volt a csapatnevünk – semmi sem lehetetlen.  
Megérkeztünk a Lónyay Utcai Református Gimnáziumba. Az izgalomtól nem tudtunk egy 
szót sem szólni. Bementünk az egyik terembe, és a verseny kezdetekor elénekeltük a Him-
nuszt. Isten velünk volt, úgyhogy nem volt semmi kétségbeesés. A feladatok nehezek vol-
tak, de mi törtük a fejünket, és rájöttünk a megoldásra. A legviccesebb rész az volt, amikor 
verset kellett írni! A mi versünk így szólt: 
Cikket írtam egyszer,  
cukrot kaptam érte.  
Karcolás volt az ablakon,  
s a csapat nagyot kacagott. 
Kockafejő voltam, 
s kalciumot kaptam. 
Ezt a verset kacatnak tartom, 
ezért el is dobom! 
Remek volt ez a verseny! Remélem, lesz folytatás! 

Paládi Nóra 3.o. 
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NÉPDALÉNEKLİ VERSENY   
Elindultunk a népdaléneklı versenyre. Odaérkeztünk és átöltöz-
tünk. Bementünk a terembe, leültünk és hallgattuk a többieket. 
Amikor mi következtünk, kiálltunk a többiek elé és énekeltünk. 
Mikor már mindenki énekelt, lementünk az ebédlıbe. Kaptunk 
szendvicset és teát. Még maradt egy kis idı, addig körbenéztünk. 
Visszamentünk az eredményhirdetésre. Nagyon izgultunk, de 
pompás ezüst helyezést értünk el!  

Barabás Boglárka 4.a 

TÖRTÉNELEM VERSENY  
 
Eljött a töriverseny napja. Elindultunk a Dob utcai iskolába, ahol a 
versenyt tartották.  

Amikor odaértünk, bementünk egy terembe, és a fıszervezı elmondta a tudnivalókat.  
Minden csapat kapott tíz feladatot, ezek között voltak könnyebbek és nehezebbek.  
A verseny a francia divatról szólt. Azt kellett leírnunk, hogy Napóleon korában milyen volt 
a francia divat. Akkoriban a legelterjedtebb viselet a Napóleon-kalap és az ingruha volt. Az 
ingruhát a mell alatt kötötték át piros szalaggal, a Napóleon-kalapot keresztbe hordták. A 
verseny végére minden feladatra választ tudtunk adni, bár volt olyan, amin sokat gondol-
kodtunk. Pont akkorra végeztünk, mire lejárt az idınk. Átmentünk egy másik terembe, ahol 
megkínáltak bennünket szendviccsel és teával. Amíg vártunk az eredményre, nézelıdtünk 
és beszélgettünk. Végre szóltak, hogy megvannak az eredmények. Nagyon izgatottak vol-
tunk, és nagyon megörültünk, amikor meghallottuk, hogy mi vagyunk a negyedikek!  
Sajnos, lecsúsztunk a dobogóról, de nem vesztettünk sokat, mert sokat tanultunk és  
gyarapodtunk a verseny által.      
       Lırincz Betti és Kiss-Jakab Eszter 7.o. 

GYERTEK SPORTOLNI! 
Nagyon szeretek sportolni.  
A sport nemcsak arról szól, hogy futunk és 
úszunk, hanem arról is, hogy versenyen va-
gyunk. Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy bír-
juk és szeretünk sportolni. Ha nem gondo-
lunk erre, nem fog sikerülni a verseny.  
Az edzések mindig izgalmasak, az edzık nagyon szigorúak. Az úszást versennyel szoktuk 
befejezni. Úszás után sokszor van játék is, és Gyöngyi néni, az edzınk édességet is szokott 
adni.  
Gyertek ti is sportolni, mert a sport mindenkinek nagyon jót tesz!  
           Juhász Csenge 3.o. 
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FIGYELEM!  
 
A Julianna iskola diákönkormányzata pályázatot hirdet, melynek témája: pólótervezés. 
Várjuk az ötletes, ízléses, szép terveket, rajzokat.  Hogy nézzen ki a JÖK-ös diákok  
pólója? Bátran fantáziáljatok, játsszatok a színekkel, formákkal! Terveiteket szünet után 
adjátok le Andi néninek!  Jó alkotást kívánunk mindenkinek!  

SZÉP EREDMÉNYEINK  
 
BOLYAI MATEMATIKA VERSENY 
részt vettek:  
3.osztály csapata: Cselovszky Klára, Gombos Mátyás, Nagy Dávid, Paládi Nóra 
4.osztály csapata: Luczek Áron, Nikléczy Teo, Nikléczy Zoé, Szabó Tódor 
   Kovács Botond, Mágel Zsolt, Sebık István, Herceg Adrián 
5.osztály csapata: Szabó Réka, Szabó Péter, Szigyártó Iván, Urbán Ákos 
6.osztály csapata: Izsák Attila, Ágoston Ágota, Gall Emma, Kalló Máté 
   Béres Róbert, Boncza Zoltán, Kovács Zoltán, Somogyi Máté 
7.osztály csapata: Demeter Levente, Lırincz Erzsébet, Purebl Sámuel 
 

3. helyezést ért el a 8.osztály csapata:  

   Martinecz Nóra, Varga Lilla, Szabó Béla, Sallay Márton  

BOLYAI ANYANYELVI VERSENY 
 
részt vettek:  
3.osztály csapata: Zarka Lili, Nagy Réka, Paládi Nóra, Horgos Abigél 
4.osztály csapata: Barabás Boglárka, Garda Orsolya, Végh László, Neff Marshall, Eörsi Hanka, 
Mágel Zsolt, Sebık István, Halász Annamária  
5.osztály csapata: Sótonyi Eszter, Szabó Réka, Szabó Péter, Csengei Ádám 
6.osztály csapata: Béres Róbert, Ágoston Ágota, Horváth Eszter 
   Borka Dorottya, Gall Emma, Gál Natália, Barabás Eszter 
7.osztály csapata: Berta Regı, Demeter Levente, Szabó András, Mácsik Dominik 
          Bottlik Boglárka, Farkas Bernadett, Jeszenszky Boglárka, Flórián Gabriella 
 
8.osztály csapata: Szabó Bence, Czifra Dávid, Bücs Alexandra, Czabala Zsófia 
 
4. helyezést ért el a 7. osztály csapata:  

   Gál János, Devich Gergely, Lırincz Erzsébet,  Hegyi Boglárka    
6. helyezést ért el a 8. osztály csapata:  

   Martinecz Nóra, Varga Lilla, Józsa Katinka, Horváth Helga  
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KERÜLETI SZÉPOLVASÁSI VERSENY 
részt vett:  Garda Orsolya, Rinkó Bianka 4.o. 
1. helyezés: Neff Marshall 4.o. 
 
 
KERÜLETI TÖRTÉNELEM VERSENY 
4. helyezés: Kiss-Jakab Eszter, Lırincz Erzsébet 7.o.  
5. helyezés: Halász Balázs, Gál János 7.o. 
 
 
KARÁCSONY SÁNDOR ZSOLTÁRÉNEKLİ VERSENY   
részt vettek:   Gurzó József 2.o. Varga Szonja 3.o.  
   Neff Marshall 4.o. Somogyi Máté 6.o.  
A versenyzık ezüst minısítést kaptak. 
 
 
 
 
 
 
KERÜLETI NÉPDALÉNEKLİ VERSENY 
részt vettek:   Barabás Boglárka, Heuschmidt Liliána,  
   Kereszty Anna, Virághalmy Luca 4.a 
A versenyzık ezüst minısítést értek el. 

 
 
 
VERSMONDÓ VERSENY 
részt vettek:  Horgos Márk, Barabás Beáta, Szabó Eszter 1.a 

Herkely Tamás 1.b,  Diószegi Keve 2.o. 
Nagy Lilla Vivien, Nádassy Árpád, Zarka Lili 3.o. 
Teleki Petra 4.a,  Gogescu Márta 4.b 

1. helyezés:  Garda orsolya 4.a  
2. helyezés:  Horgos Abigél 3.o. Ecsedi Boriska 3.o  
3. helyezés:  Cselovszky Klára 3.o, Tóth Bálint 1.b 
Különdíj:          Király Dorka 1.a, Molnár Marcell 1.a, Kis-Szölgyémi Sára 1.b,  
                           Paládi Nóra 3.o., Bodnár Panna 3.o.,  

Heucshmidt Liliána 4.a, Márton Márk 4.a, Kereszty Anna 4.a 
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Sporteredmények 
 
MIKULÁS-KUPA 
1. helyezés: MIKULÁS csapat 
    Gazdag Bence 1.a, Gurbó Zsombor 1.b, Szabó Máté 2.o. 
     Nagy Dávid 3.o., Tárnok Gábor 4.a, Suki Simeon 4.b 
2. helyezés: KRAMPUSZOK csapata 
   Juhász Balázs 1.a, Nagy Kristóf 1.b, Virághalmy Gergı 2.o. 
   Nagy Réka 3.o., Szabó Tódor 4.a, Halász Annamária 4.b 
3. helyezés: TÉLAPÓK csapata 
   Pataki Sebestyén 1.a, Gyırfi Benedek 1.b, Szecsei Anna 
   Ónodi-Jánoskúti Máté 3.o., Virághalmy  Luca 4.a, Krizsány Flóra 4.b  
4. helyezés: RUDOLF csapat 
                          Kereszthy Dóra 1.a, Kisszölgyéni Sára 1.b 
             Gyırfi Zsombor 2.o., Cselovszky Klára 3.o. 
             Barabás Boglárka 4.a  Szabó Eszter 1.a 
 
5. helyezés:   HÓEMBER csapat 
          Horgos Márk 1.a, Szatmári Réka 1.b 
          Pataki Lili 2.o.,Csajkó Péter 3.o. 
          Kalló Samu 4.a, Csabai Fruzsina 4.b 
 
 
 
BAÁR-MADAS KUPA 
KOSÁRLABDA: (lányok versenye) 
2. helyezés: Bottlik Boglárka, Farkas Bernadett, Jeszenszky Boglárka,  
   Kiss-Jakab Eszter, Lırincz Erzsébet 7.o.  
   Bagosi Debóra, Bücs Alexandra, Czabala Zsófia, Elgozali Sára,    
   Kovács Dorka, Tóth Luca 8.o. 
 
FOCI (fiúk versenye) 
4. helyezés: Berta Regı, Demeter Levente, Kocsis Botond, Mácsik Dominik,    
   Nagy Richárd, Szabó András 7.o. 
   Czifra Dávid, Sallay Márton, Szabó Bence, Szabó Dániel 8.o. 
 
ÚBRIA FOCIKUPA 
részt vettek: Mádly Attila,  Oláh Róbert  5.o. 
   Béres Róbert, Boncza Zoltán, Horváth Gergely, Izsák Attila,    
   Kovács Zoltán, Molnár Gergely, Riesz Tamás, Somogyi Máté 6.o. 
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KÖNYVAJÁNLÓ 
 
G.SZABÓ JUDIT: MEGÉRJÜK A PÉNZÜNKET!  
Anikó a fıszereplıje ennek a vidám regénynek, amely egy nagy család 
izgalmas életét meséli el. Ebben a családban él három lány, a szülık és 
a nagymama. Velük mindig történik valami, és mindig lehet nevetni 
rajta.  
A regény tulajdonképpen Anikó naplója, amely nagyon részletesen  
mesél el egy-egy történetet, ami akár velem is megtörténhet. 
Mindenkinek ajánlom, aki szereti a vidám, ıszinte történeteket!     

    Heuschmidt Liliána 4.a 
 
 

JOSTEIN GAARDER: A KÁRTYA TITKA 
 
A regény kamasz hıse, Hans Thomas Görögország felé utazik 
édesapjával, hogy megkeressék a fiú édesanyját, aki elhagyta ıket. 
Az utazás egyik állomásán a városka öreg pékmestere négy zsöm-
lét ad Hansnak, aki az egyik zsömlében titokzatos könyvet talál. A 
„zsömlekönyv” rejtélyes családregény,  s Hans Thomas lassan  

rájön, hogy a saját családtörténetét olvassa. Megtudja, kik voltak a nagyszülei, hogyan  
találtak egymásra a szülei, s miért hagyta el ıket az édesanyja. Különös kártyajáték folyik: 
ötvenkét kártyalap elevenedik meg, hogy a fiú megérthesse, ki is ı valójában, s ki az a ti-
tokzatos Joker, aki "túl sokat gondolkodik, s túl sokat tud."  Miközben a fiú maga is részt-
vevıje, szereplıje lesz a családregénynek, útjuk is a végéhez ér, de vajon sikerül-e haza-
vinni a gyönyörő mamát? İ vajon tudja-e, hogy kicsoda is tulajdonképpen, s tudja-e már 
apa, Hans Thomas, s tudjuk e mi is, mindannyian?  
Szeretettel ajánlom ezt az izgalmas regényt – különösen felsısöknek! 

Kovács Édua 8.o. 

 
MILNE: MICIMACKÓ 
 
Azért szeretjük a Micimackót, mert olyan vicces.  
Micimackó néha butáskodik, de az egész Százholdas Pagonyban ı 
a legokosabb. Nagyon kedves és jószívő. Nagyon szereti a mézet 
és emiatt folyton bajba kerül, pl. üldözik a méhek vagy beszorul. 
Malacka a legjobb barátja, aki nagyon félıs, és ı is nagyon szereti 
Micimackót. Együtt sok izgalmas és vicces kalandot élnek át. 
Mindenkinek szeretettel ajánljuk: 
   Gurzó Józsika 2.o. és Gyöngyi 1.a 
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A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL  
TITANIC 
A hajót Észak-Írországban építették. Elsüllyedése-
kor a világ legnagyobb utasszállító gızhajója volt. 
A hajó legnagyobb szélessége 28 méter, hosszúsá-
ga 269 méter, magassága pedig a hajó legaljától a 
kémények tetejéig 53 méter magas. Csak húsz 
mentıcsónakot helyeztek el az eredetileg tervezett 
hatvannégy helyett, mert azt hitték, hogy elsüly-
lyeszthetetlen, és a csónakok sok helyet foglalnának el az utasoktól.  
A hajón úszómedence, tornaterem, gızfürdı és lift is volt.  
1912. április 10-én 12 órakor indult el Anglia egyik kikötıjébıl Amerika felé több mint kétezer 
utassal. Több hajó figyelmeztetése ellenére a Titanic nem tért le az eredeti, jéghegyekkel teli út-
vonaláról. Bár a jéghegyet észlelték, a vészharangot megkongatták, de az ütközés elkerülhetetlen 
volt. A hajó 1912. április 15-én hajnalban elsüllyedt. Csak alig több mint hatszáz ember élte túl 
az ütközést. A mentésben részt vett a Carpathia nevő gızös, melynek hajóorvosa magyar volt: 
dr. Lengyel Árpád.  
         Nagy Dávid 3.o. 

 
/A Titanic vízre bocsátása elıtt nemsokkal egy nemzetközi konferencián fogadták el az S.O.S. 
(Save our souls! - Mentsétek meg lelkeinket!) jelet nemzetközi vészjelnek. 
A Titanic felavatásakor a hajó tatján egy óriási plakáton ez volt olvasható: "Ezt az Isten se süly-
lyesztheti el!" Sıt: a hajómázolók óriási betőkkel ezt a négy szót mázolták az oldalára: No God, 
no pope! (Se Isten, se pápa!)  
Ott, azon az oldalon szakadt be a hajó oldala...../ 

 
HIEROGLIFÁK    
Az ókorban az egyiptomi emberek a szövegeket papiruszra 
írták. Ennek nyersanyaga a papiruszsás, melyet a Nílus deltá-
jában termesztettek. Ez a vízinövény akár négy és fél méter 
magasra is megnı a nyugodt folyóvízben, amely kilencven 
centiméter mély lehet. A háromszög keresztmetszető szár 
vastagsága elérheti a hat centimétert. 
A szár belét csíkokra vágták, összepréselték és sima, vékony, 
írásra alkalmas lappá szárították.  

Az egyiptomi emberek háromféle írásmóddal írtak: hieratikus(szent, papi), démotikus (népi), és 
kopt (az óegyiptomi nyelv utolsó formája) írással. A hieroglif (kép)írást eleinte ünnepi esemé-
nyek megörökítésére használták. A papok áldozati szövegeket olvastak föl a papiruszról. 
A hieroglifákat misztikus jeleknek tartották 1822-ig, amikor Champollion francia egyiptológus a 
rosettai kı alapján megfejtette az írást. Nagy felfedezés volt ez, mert a tudósok rájöttek, hogy 
ugyanaz a szöveg három írásmódban (hieroglifikus, demotikus és görög nyelven) szerepel rajta. 
Az utóbbi ismert nyelv volt, így ennek alapján meg lehetett fejteni az egyiptomi szöveget. 
Számos csodálatos egyiptomi mőtárgy, szobor, festmény, épület ırzi ezek emlékét.  

Csengei Ádám 5.o. 
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HOGYAN SZERESSÜK KEDVENCEINKET? 
MACSKA   
Tápláljuk változatosan! Túl sokáig ne hagyjuk magára!  
Hazaérkezésünk után szeretgessük, játsszunk vele, jutalmazzuk, hiszen 
egész nap ránk várt. Legyünk vele türelmesek! Ne kergessük! Gondos-
kodjunk megfelelı játékokról számára! Beszélgessünk vele! Ha kienged-
jük levegızni, figyeljünk, hogy el ne csavarogjon!  
Adassuk be a szükséges oltásokat! Betegség esetén vigyük orvoshoz! 
Ami nem rossz, abban ne korlátozzuk!   
          Benedek Zsuzsanna 2.o.   

 
TÖRPESÜN 
Tavaly karácsonyra apukáméktól kaptam egy afrikai fehérhasú  
törpesünt, akit Szundinak neveztem el.  
A sün éjszakai állat, ezért Szundit is csak este lehet elıvenni. Sokat kell 
kézben tartani, mert különben elfelejt és elvadul.  Szundi és én barátok 
vagyunk, ezt onnan tudom, hogy csak nekem engedi magát megsimo-
gatni. Amikor a kezemben tartom, akkor sosem szúr meg, mert tudja, 

hogy szeretem. A szeretetemet azzal fejezem ki, hogy gondozom. Minden nap adok neki friss 
vizet és ételt. Ragadozó, legszívesebben rovarok lárváit eszi. Sajnos, olyan, mint egy malac, 
sokat kell utána takarítani.  
Szundi nagyon aranyos és kedves, nagyon szeretem ıt!   
              Pataki Lili 2.o.  
 
HÖRCSÖG 
Még csak pár hete kaptam meg a hörcsögömet, de már nagyon szeretem. Hogy jól érezze ma-
gát, adok neki finom almát, uborkát, mert ezekben sok a vitamin. Adok neki sajtot, felvágottat 
is, mert egészséges. Kap még magkeveréket, amiben van rákláb, búzaszem, kukorica, köles. 
Szárított kenyérhéjat is kap, azzal koptatja a fogait. Rendszeresen adok neki friss vizet.  
Lakhelye egy ketrec, aminek emelete is van. Így lépcsızhet is. Éjszakánként nagyon mozgé-
kony, szeret papírgurigákba bebújni.     Szereti azt is, ha a kezembe veszem, és engem is jó  
érzéssel tölt el, mert nagyon selymes a szıre.  
Ajánlom nektek is a dzsungáriai törpehörcsögöt! 

Szecsei Anna 2.o. 
A KIS HÖRCSÖG  
Élt a világon egy kis hörcsög. Ez a kis hörcsög nagyon szorgalmas 
volt. 
Történt egyszer, hogy a kis hörcsög otthon hagyta az írásfüzetét.  
Mikor az iskolába ért, akkor látta meg, hogy nincs ott a füzete!  
Sírva vitte az üzenıfüzetét. A tanító bácsi megkérdezte: 
-Fiam, miért sírsz? 
A höri azt felelte: 
- Nincs itt a füzetem! 
A tanító bácsi megint megszólalt: 
- Semmi baj, de máskor hozd el! 
- Rendben, tanító bácsi. 
  Sántha Lilla 2.o 
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TALÁLÓS KÉRDÉSEK 
 
1. Se hárfája, se gitárja, mégis szól a muzsikája.   
 
2. Melyik út nem porzik sosem? 
 
3. Éjjel-nappal mindig jár, mégis egy helyben áll. 
 
4. Melyik kör lehet szögletes? 
 
5. Foga van és mégsem eszik. 
 
6. Szádba teszed, mégsem eszed. Mi az? 
 
7. Vadonatúj, mégis lyukas, megfoltozzák, semmit sem ér.  
 
8. Akárhova vitték, mindig fejbe verték.  
 
9. Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne.  

Kusper Zsolt 4.a   
10. Fehér pokróc egész földön, nem is szövik, az égbıl jön. 
 

megoldások:  
 

1.tücsök   2.tejút   3.óra   4.tükör  5.féső 
6.kanál  7.szita  8.szög  9.felhı  10.hó 

SULIS VICCEK 
Pistikét faggatja az édesanyja vacsora közben. 
- Hogy állsz az iskolában, fiam? 
- Jól. Minden nap másik sarokban. 
 
A fiú rohan az apukájához: 
- Apu, apu! Hoztam haza egy ötöst! 
- Igen? És mibıl? 
- Két kettesbıl meg egy egyesbıl. 

Matekórán 
- Zsuzsika, mondj egy kétjegyő számot! 
- Harminckilenc. 
- Jó. Most mondd visszafelé! 
Zsuzsika hallgat. 
- Hát kilencvenhárom! Petike, te is mondj egy  
kétjegyő számot! 
- Nyolcvankettı. 
- Jó. Most mondd visszafelé! 
Petike hallgat. 
- Hát huszonnyolc! Móricka, te is mondj egy  
kétjegyő számot! 
- Velem nem fog kiszúrni a tanár úr!  
Harminchárom! 
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Magyarórán 
- Hankácska! Mondj egy állatot! - kéri a 
tanító néni. 
- Cica. 
- Jó! És mit mond a cica? 
- Miau-miau! 
- Nagyon jó. Most mondj egy állatot te,  
Juliska! 
- Tyúk. 
- Jó! És mit mond a tyúk? 
- Kot-kot. 
- Nagyon jó. Pistike, most mondj te is egy 
állatot! 
- Egér.  
- Jó! És mit mond az egér? 
- Klikk! 
   győjtötte: Nagy Réka 3.o. 

JEAN-viccek 
- Kérem a horgászbotomat, Jean! Megyünk az 
operába. 
- Uram, ön ott akar horgászni? 
- Miért ne? A hattyúk tavára megyünk. 

 
- Hisz maga a Paradicsom létezésé-
ben, Jean? 
- Már hogyne hinnék uram, most is 
azt fızök! 
 

- Beteg vagyok, Jean. Hozzon elıregyártott  
elemeket! 
- De minek, uram? 
- Hogy gyorsan felépüljek.  

 
- Jean! Hívjon fogorvost!   
- Minek, uram? 
- A fésőmnek mozog egy foga.  
 

- Mi ez a kopogás, Jean? 
- A cipıje kopog, uram. 
- Rendben van, engedje be! 
 
 
 
- Maga szereti a legyeket, Jean? 
- Nem szeretem, uram. 
- Akkor miért énekelte az imént, hogy "légy a 
kedvesem"? 

POÉN  
- Apu! Baj, hogy költı lettem? 
- Miért lenne baj? 
- Mert anyu nagyon haragudott érte. 
- Mit költöttél? 
- Hát pénzt... csokira! 
 
- Fiam! Hol a köpenyed? 
- Otthon, kimosták. 
- Add ide az ellenırzıdet! 
- A köpenyzsebben van... 
 
Egy vendéglıs ezt a feliratot tette ki  a be-
járat fölé: 
" Ha meg van elégedve vendéglımmel, tér-
jen vissza! 
Ha nincs megelégedve, tréfálja meg isme-
rıseit és küldje ide ıket! 
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RECEPT  
KÜLÖNLEGES FINOMSÁG 
 KARÁCSONYRA 
Csokoládés-chilis csirke 
kb. 800g csirkemell 
só, bors 
cajún vagy azték főszerkeverék 
1 marék chilipaprika (3 chile guajillo, 4 chile ancho)  
ha szárított, akkor vízbe kell áztatni elıtte 
2-3 paradicsom 
1 zöldpaprika 
1 nagyobb fej vöröshagyma 
5-6 gerezd fokhagyma 
50g sótlan földimogyoró 
50g szeletelt (vagy egész) mandula 
1evıkanál szezámmag 
fél mokkáskanál ırölt fahéj 
fél mokkáskanál ırölt szegfőszeg 
1 teáskanál ırölt oregano 
100g étcsokoládé 
A csirkét vágjuk szét darabokra, sózzuk, borsozzuk, dörzsöljük be a cajún vagy azték, főszerkeverék-
kel. Kevés olajon süssük át mindkét oldalát, majd tegyük félre. 
Forrázzuk le a paradicsomot, és húzzuk le a héját, majd vágjuk ıket nyolcfelé. Kockázzuk fel a hagy-
mát és a paprikát, vágjuk apróra a chile-t. Daráljuk le a mogyorót és a mandulát. Egy serpenyıben 
vagy lábosban kevés olajon futtassuk meg a hagymát és a paprikát, majd szórjuk bele a paradicsomot 
és a chilipaprikát. Törjük át a fokhagymát, és adjuk hozzá. Fızzük addig, amíg kicsit összeesik, majd 
öntsük bele a mogyorót és mandulát. Turmixoljuk össze az egészet, amíg nagyjából sima pépet nem 
kapunk.  Nem kell túlzottan folyékonynak lennie, de ha nagyon tömör lenne, akkor lazítsuk egy kis 
fehérborral. 
A pürét pároljuk egy nagyobb serpenyıben alacsony lángon állandó keverés mellett pár percig. Fősze-
rezzük az ırölt fahéjjal és szegfőszeggel, szórjuk bele az oreganot. Próbáljuk meg megfelelı sőrősé-
gen tartani a masszát. Tördeljük bele a csokoládét, és alacsony lángon folyamatosan kevergetve oldjuk 
fel teljesen. Forgassuk bele az elısütött csirkét a mártásba, forrósítsuk fel, és készen is vagyunk. Rizs-
zsel és tortillával is nagyon jó. 
Jó étvágyat kíván:         Czabala Zsófia 8.o. 

SZÓMAGYARÁZAT - 
"finomságok" 
 
túrós, almás bukta: elfuserált dolgozat után.... 
véres hurka: verekedéskor... 
máglyarakás: tészta tábortőznél... 
túrós táska: kifolyt tej a szatyorban... 
képviselıfánk: tisztségviselık választásakor... 
vegyes felvágott: gáncsolás a folyosón...  
 
(Czabala Zsófi győjtése) 
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A FEHÉR KARÁCSONY  
Feldíszítettük a karácsonyfát. 
Mindenki nagyon örült. A legjobb része az volt, 
hogy én tehettem a csúcsra a díszt. 
Nagyon örültem!  
    Czifra Zsófi 2.o.  

KEDVENC KARÁCSONYI VERSEM 
VÁLOGATÁS A VERSMONDÓ VERSENY RÉSZTVEVİINEK 

VÁLASZTOTT VERSEIBİL 

SZÉP ERNİ: CSITT, CSENDESEN!  
Csitt, csendesen, itt az angyal!  

Szól a csengı: csingiling!  
Nézd, mint hozott! Ó, milyen szép!  

Zöld fenyın hány gyertya ring!  
A fa csúcsán fényes csillag.  

Tán mennybıl szállt egyenest.  
Mennyi játék! Milyen öröm!  

Ó, áldott karácsonyest! 
Horgos Márk 1.a 

ÁRVAI EMIL:  

KARÁCSONYI BOLDOGSÁG 

Isten nagy titkáról lebbent föl a fátyol, 
mikor Betlehemben bölcsı lett egy jászol. 
Akkor is foglalt volt minden szív és szálló, 
így lett szülıszoba egy szerény istálló. 
 
Itt és most ki lesz az, aki befogadja, 
szívét és életét Úr Jézusnak adja? 
Angyalok örvendtek Krisztus születésén; 
ugyanígy ujjongnak egy szív megtérésén. 
 
Találsz-e valakit, járd be a világot, 
akinek szívügye a TE boldogságod? 
Isten alig várja azt, hogy befogadjon, 
s minden másnál nagyobb boldogságot adjon! 

Nagy Lilla Vivien 3.o. 

A HOLD ÉS A NAP 
 
Ragyogó égi Nap, 
Szolgái mind csillognak. 
Ha aludtam, felkél 
A ragyogó fényes hét. 
Ám mikor eljı idı, 
Lebújik fényébıl. 
Feltőnik a Hold, 
S koncertet ad most 
Sötét égbolt tetején. 
S mikor vége szakad 
Álmos muzsikának, 
Betér a Nap, a Hold    
Fényes udvarába.   
                         Gall Emma 6.o.  
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SZILÁGYI DOMOKOS:  

KARÁCSONY 
 

A puha hóban, csillagokban, 
az ünnepi foszlós kalácson 
láthatatlanul ott a jel, 
hogy itt van újra a karácsony. 
Mint szomjazónak a pohár víz, 
úgy kell mindig e kis melegség, 
hisz arra született az ember, 
hogy szeressen és szeressék. 
S hogy ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem 
a szívekben legyen karácsony.   

Ecsedi Boriska 3.o   

ADY ENDRE:  
KIS, KARÁCSONYI ÉNEK 
Tegnap harangoztak,  
Holnap harangoznak,  
Holnapután az angyalok  
Gyémánt-havat hoznak.  
Szeretném az Istent  
Nagyosan dicsérni,  
De én még kisfiú vagyok,  
Csak most kezdek élni.  
Isten-dicséretére  
Mégis csak kiállok,  
De boldogok a pásztorok  
S a három királyok.  
Én is mennék, mennék,  
Énekelni mennék,  
Nagyok között kis Jézusért  
Minden szépet tennék.  
Új csizmám a sárban  
Százszor bepiszkolnám,  
Csak az Úrnak szerelmemet  
Szépen igazolnám.  
(Így dúdolgattam én  
Gyermek hittel, bátran  
1883  
Csúf karácsonyában.)  
Tóth Bálint 1.b, Diószegi Keve 2.o  és Nádassy Árpád 3.o 

ÜRÖGDI FERENC:  
MINDEN ADVENT 
Minden advent kegyelem: 
vétkem jóvátehetem. 
Minden advent vigalom: 
Isten Úr a viharon! 
Minden advent érkezés: 
átölel egy drága kéz! 
Minden advent alkalom: 
gyızhetsz saját magadon! 
Minden advent ítélet: 
így kellene - s így élek! 
Minden advent remegés: 
Isten felé epedés! 
Minden advent ima is: 
Uram, fogadj be ma is!  
Zarka Lili 3.o 

REMÉNYIK SÁNDOR: A KARÁCSONYFA 
ÉNEKEL 
Ha szők szoba: hadd legyen szők szoba.  
A szők szobában is terem öröm,  
Gyúl apró gyertya ínség idején,  
Óh, csak ne legyen sorsom bús közöny,  
Óh, csak legyek a fény forrása én,  
Apró gyermekek bálványozott fája,  
Én az idegen, én a jövevény,  
Égı fenyıfa, égı áldozat,  
Akit az Isten ısi otthonából  
Emberek örömére elhozat.  
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom  
Imbolyogjon a szők szobák falán,  
Mindegy, hogy mi lesz velem azután.  

Czabala Zsófia 8.o. 
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SAMU MARGIT:  
CSILLOGÓ KARÁCSONY 
Megszólaltak a csengettyők,  
csillog-villog az egész világ,  
tiszta fehér minden út,  
akár az égen a fénylı csillagok,  
mert itt a Karácsony:  
ma született a Megváltó.  
Csak a szívek alszanak,  
a félelem markolja össze,  
mert nem tudni mit hoz a holnap,  
mennyi hitehagyott lélek  
borul le Elıtted.  
Hány összetört reményt visznek Hozzád,  
ki nem mondott jajt és könnyeket,  
néma könyörgéseket, vérzı szíveket.  
Te vagy a hit és a remény, mert  
megindult már a föld és az ég,  
hogy elsodorja szeretı gyermekeidet.  
Én, a kicsi porszem kérlek:  
soha ne hagyd elaludni  
az örökké élı Betlehem fényességét,  
mert égnie kell mindörökké,  
hogy hinni tudjanak Tebenned.  

Márton Márk 4.a  

TÚRMEZEI ERZSÉBET:  
AHOL RÁNK JÉZUS VÁR  
Valami mindig vár. 
Hol munka, lárma, hajsza, 
hol a mindennapok küzdelme, harca, 
hol keservek és kísértések, 
próbák, bukások és szenvedések, 
hol csend, csend, csend... 
Kívül? Vagy bent: 
Valami mindig vár.  
S Valaki mindig vár. 
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van. 
Ott a zajban, a mindennapokban, 
küzdelmekben, és feladatokban, 
ott szenvedésben és kísértésben, 
hogy felemeljen, ırizzen, védjen, 
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, 
átvigyen tőzön és akadályon, 
új erıt adjon új kegyelemben.  
Mindenütt mindig vár, 
de százszorosan vár ránk - a csendben! 

Garda Orsolya 4.a  

FÜLE LAJOS: SZERETNÉK 
ÉNEKELNI NÉKED 
Szeretnék énekelni Néked. 
URAM, TE nyisd meg ajkamat, 
hogy szent legyen mindig az ének, 
amely szívembıl fölfakad. 
 
Hadd zengjem el, hogy százszor áldott 
keresztednél ki megpihen, 
hadd zengjem el, hogy megtalált ott, 
s békére lelt az én szívem. 
 
Szeretnék énekelni másnak, 
hogy Néked énekelni jó, 
hogy életünk bús lázadás csak, 
míg el nem ér az égi SZÓ. 
 

Azt zengeni, a Szót, a Szódat, 
mely életet adott nekem! 
Szeretnék énekelni Rólad 
halálig engedelmesen. 
 
Szeretnék énekelni Néked 
folyton, ameddig itt leszek. 
Szeretnék hangot adni, szépet, 
mikor lelkemhez ér kezed. 
             Teleki Petra 4.a  
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A KARÁCSONY 
 

A karácsony egy gyönyörő ünnep. Ilyenkor megünnepeljük Jézus Krisztus születését 
és azt a kegyelmet, amiben ilyenkor részesülhetünk. 
Nálunk már december 1-jén elkezdıdik a készülıdés. Igaz, ekkortájt még csak gon-
dolkozunk azon, hogy mit adjunk egymásnak. Igyekszünk óvatosan kipuhatolni, hogy ki 
minek örülne a legjobban. Talán ez az egyik legnehezebb dolog.  
December második hetén már azt tervezgetjük, hogy a gyülekezetben lévı baráta-
inknak mit adjunk, illetve, hogy mit együnk szenteste. Advent második hetében já-
runk, így hát meggyújtjuk a megfelelı gyertyákat a koszorún. Eközben éneklünk és 
elolvasunk egy áhítatot a Csendes Percekbıl.  
December harmadik hetében vagyunk. Ilyenkor már megvannak az ajándékok, édes-
apám és édesanyám kiveszik a szabadságukat. Eljött december negyedik hete. A hét 
elején még megveszünk pár ajándékot, és elkészítjük a mézeskalács figurákat. 24-én 
édesapám megveszi a karácsonyfát, és közösen felállítjuk. Elıvesszük a díszeket, és 
feldíszítjük a fát. Ez az egyik legkedvesebb dolog számomra. Díszítés közben kará-
csonyi zenéket hallgatunk. Elfogyasztjuk az ünnepi vacsorát. Ezután bábokkal és egy 
kis betlehemi istállóval eljátsszuk a karácsonyi történetet. Amikor ezt megtettük, a 
testvéreimmel elbújunk a fürdıszobába, és várjuk az angyal csilingelését.  Ezalatt a 
szüleink a karácsonyfa alá rakják az ajándékokat. Amikor meghalljuk a csengıszót, 
mindnyájan berohanunk a gyerekszobába, és kibontjuk a csomagokat. Elalvás elıtt az 
adventi koszorú fényénél még eléneklünk néhány karácsonyi éneket. Másnap este át-
jönnek a nagyszüleink, és átadjuk egymásnak az ajándékokat. Beszélgetés közben 
forró teákat szürcsölgetünk és mézeskalácsot eszünk. Az egész szobát kellemes fa-
héjillat járja át. Este, amikor már mindenki elaludt, az ágyamban ülök és gondolkozok. 
Eszembe jut minden, amiért hálás lehetek: a családomért, a nagyszüleimért, testvé-
reimért. És eszembe jut Isten hatalmas kegyelme és ígérete, mely karácsonykor tel-
jesedett be:  „Kezdetben volt az Ige. Az Ige testté lett és lakozék miközöt-
tünk.” (János 1,1. 14.) 
 
Mindenkinek áldott karácsonyt kívánok!             
 
Kovács Édua 8.o.  
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AJÁNDÉKOZNI JÓ 
Karácsonyra készülıdtek az emberek. Mindenki sürgött-forgott, hogy beszerezze 
rokonainak és ismerıseinek az ajándékokat.  
Csak egy kislány volt, aki nem ezt tette. Fejcsóválva figyelte a nagy karácsonyi fel-
fordulásokat. Csak ı értette igazán a karácsony lényegét. Csak ıt járta át ennek a 
szelleme. Csak ı érezte a szeretetet és a békességet. Senki más. A szülei furcsáll-
ták is lányuk különös viselkedését, nem értették, hogy ı miért nem cselekszik úgy, 
mint bármely ember. A kislánynak egy éjszaka eszébe ötlött, meg kell menteni a ka-
rácsonyt! Elkezdett saját kezőleg ajándékokat készíteni a város összes lakójának, és 
mindegyik mellé egy kis levélkét tőzött, melyen meghívta ıket, hogy karácsonyozza-
nak együtt! Mindnyájan meglepıdtek a furcsa ajándékon és az üzeneten. Sokan vérig 
voltak  sértve. Hogy képzeli ez a kislány, hogy saját készítéső ajándékot ad? De a 
kislány nagyon reménykedett. Imádkozott, hogy sikerüljön a terve.  
Elérkezett a várva várt karácsony napja. A lányka mindent elıkészített a csodás este 
reményében. Szerzett egy kis karácsonyfát, felállította a kis tér közepén, és feldí-
szítette azt. Majd hazament, süteményt sütött, és felvette a legszebb ruhácskáját. 
Már csak pár perc volt a valódi ünnepig. Felöltözött a kislány, gondosan becsomagolta 
a süteményt, és elindult a tér felé. Útközben elkezdett esni a hó, és a kislány szívét 
melegség járta át. Mikor odaért a térre, azonban szomorúan látta, hogy csak egyet-
len egy kisgyerek ücsörög a karácsonyfa melletti padon és várakozik. Mikor meglátta 
a kislányt, felpattant és elébe szaladt. A kislány szeretettel üdvözölte a gyermeket, 
és nekiadta a süteményt. Néhány perc múlva egy vidám családot pillantott meg. Szelí-
den kacagva közeledtek feléjük. Nagyon megörült a kislány, de kicsit el is szomoro-
dott, mert nem volt már mivel megkínálni a vendégeket - a sütit ugyanis közben me-
gették. A család, ahogy odaért hozzájuk, szívélyesen üdvözölte ıket. A kislány bo-
csánatot kért, amiért nem tudja ıket megkínálni semmivel, de a család csak felkaca-
gott, és ezt mondták: Ugyan, kicsi lány! Nekünk nem kell semmit adni! Már az is egy 
nagy ajándék, hogy meghívtál bennünket egy igazi karácsonyra! nem értettük eddig 
igazán a karácsony lényegét, de teáltalad, gondoltuk, megérthetjük. Így hát eljöt-
tünk. A kicsi lány elmosolyodott, becsukta a szemét, lehajtotta a fejét és imádságot 
mondott. A többiek eleinte furcsállták a dolgot, de végül ık is úgy cselekedtek, 
ahogy a kislány. Még sokáig beszélgettek a karácsonyról, Jézusról és az İ mennyei 
Atyjáról, a mi szeretett Urunkról, Istenrıl. 
Ezáltal a kis gyámoltalan lélek által - ha nem is az egész város, de néhány ember meg-
értette a karácsony lényegét, és szeretet lett az ı szívükben.  
"Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három: ezek között pedig legna-
gyobb a szeretet."   

Czabala Zsófia 8.o. 
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Bemutatkoznak elsıseink 
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1.B 
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