


világosság fénylik 
a sötétben attól, 

aki irgalmas, 
kegyelmes és igaz.’

(Zsoltárok 112,4)



Kedves Gyerekek!

Szeretettel köszöntelek benneteket iskolaújságunk tizenötödik évében.
Sok szép alkotás, sok szép eredmény látott már napvilágot az újság hasábjain a mögöttünk 
hagyott másfél évtizedben. Köszönjük, hogy szívesen megosztjátok velünk gondo
lataitokat, érzéseiteket. Lapunk lelkes szerkesztői gazdag fantáziával, bátor tollforgatással, 
szorgalmas munkával kezdenek hozzá évről ehhez a munkához. Vannak olyanok is, akik 
örülnek, ha osztálytársaik nevét megpillantják egy-egy rajz, vers, mese vagy ismeretterjesz
tő írás alatt.
Bárhogy is legyen, egy biztos, az újság mindannyiunké -  és akár alkotói, akár csak olvasói 
is vagytok, mindenképp részesülhettek abban, ami rólunk szól, iskolánk életéről ad tudósí
tást. Iskolánkról, amely szépen gyarapodik, növekedik -  és reménység szerint nemcsak 
létszámban, termekben, hanem lelki értelemben is. Nagy örömünk, hogy a pici elsősök, 
akik most újságunkban is bemutatkoznak, már nagyrészt kollégiumunk óvodájából érkez
tek hozzánk, melynek nagyon szép jelképes nevet választott gyülekezetünk: Csipkebokor 
óvoda. Az égő csipkebokorban Isten megszólította Mózest -  így szólítgat mindannyiunkat 
kicsiktől nagyokig ma is. Ahogy fényt mutatott akkor, úgy ragyogja át most is mindennap
jainkat. Milyen jó, hogy minden napot az Ő Igéjével kezdhetjük, ami az igaz világosság. A 
napkeleti bölcseknek fénylő csillag mutatta az utat, hogy eljussanak a kisdedhez, és kifejez
zék hódolatukat neki. Mi is világosságban járhatunk, ha Jézust követjük. S ha így élünk, 
közösségben lehetünk egymással -  Őáltala.
Karácsony előtt talán sokkal több fény vesz bennünket körül, mint az év többi részében. 
Gyertyákat, mécseseket gyújtunk, pici lámpafüzéreket aggatunk fákra, bokrokra, házaink
ba. Mindezeken átragyog egy tiszta, élő fény: a Világ Világossága.
Azt kívánom, hogy Őt követve igaz gyermekekként ragyogjatok ti is mint csillagok a vi
lágban. Életetek, munkátok, tanulásotok, minden alkotásotok arról szóljon, hogy Őhozzá 
tartoztok! Így világosság fénylik majd rátok -  még a sötétben is. Legyetek hát a világosság 
fiai!

Áldott ünneplést kívánok szeretettel: Márta néni
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Füle Lajos: HA CSENDBEN LENNEL

Ha csendben lennél, lenne rá okod 
tán felfigyelnél, mint a pásztorok.
Ők hallottak és láttak, mert lehet 
az éjszakában angyaléneket 
hallani, csak a lélek csendje kell 
hozzá, mikor nem ember énekel, 
mikor felülről jön  az üzenet, 
mikor VALAKI nyitja füledet, 
s az Ég, a Föld, a Lélek s az an 
beszélni kezd mind, 
vagy visszhangot ad.
Ha csendben lennél, szinte hallaná 
a molekulák termikus zaját, 
sőt hallanál -  a földi zaj helyett -  
égi Igét és angyaléneket, 
szívig elérőt és csodálatost, 
s véget nem érő ünnep jönne most!

Bódás János: NE ZÁRD KI
Ha szobádat elsötétíted, 
még mozgásod is tétova.
A lelke is keserű annak, 
kinek sötét az otthona.
S ha szíved ablakán leng a bűn 
elsötétítő függönye, 
az is gonddal, keserűséggel 
és démonokkal lesz tele.
Ne zárd ki Jézust életedből. 
Boldogság ott lehet csupán, 
hol a Világ Világossága 
tűz be a szívek ablakán.
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HÍRADÓ
GYERMEKKÉNT a  f r o n t o n

Néhány héttel ezelőtt csodálatos órát tölthettünk el Emi néni társaságában, aki gyermekként 
élte meg a második világháborút, és erről mesélt nekünk.
„Édesapám a háború alatt egy vonatot vezetett, ami kilenc hónapig volt az én otthonom is.
Ezzel a vonattal minden sebesült mellett megálltunk, és elvittük a legközelebbi kórházba. Egyszer 
bombázók jöttek kelet felől, és nem volt hely, ahová elbújhattunk volna, csak egy árok volt a réten. 
Betegekkel, mindennel befutottunk az árokba, anyukánk ránk feküdt, és mi a nővéremmel lapultunk 
alatta. Mivel a pilóta későn vett észre minket, így megmenekültünk, és ennek örömére elénekeltük a 
Himnuszt.

Mire hazajutottunk, nem maradt semmink. Egyszer nővérek felajánlották, hogy elvisznek 
Belgiumba. Amikor leszálltam a vonatról, egy hölgy fogadott, és hazavitt magához. Náluk már volt 
öt gyermek, mégis befogadtak. Ugyan a hölgyet, aki befogadott, Máriának hívták, én a mai napig 
Mamának becézem.”
Ahogy hallgattuk, átéltük ezt a megható történetet, szörnyű volt elgondolni, milyen nehéz lehetett 
abban az időben. Az viszont nagyon jó érzés, hogy befogadták őt egy családba. Szívesen hallgattuk 
volna még sokáig Emi nénit!

Nagy Réka, Cselovszky Klára, Bodnár Panna, Zarka Lili és Keresztesi Anna 4.o. gondolatai

Mikulás kupa
Délután két órakor kezdődött el a Mikulás-kupa. Öt csapat versenyzett. Én a Télapó nevezetű csapat
ban versenyeztem. A nyeremény sok finomság volt: aszalt gyümölcs, mogyoró, chips, mandarin és 
pattogatott kukorica.
Nagyon jól éreztem magam a Mikulás-kupán!

Gombos Mátyás 4.o.

Kórházi szolgálat
December 10-én az Uzsoki utcai kórházban, tizenhárom juliannás diák és egy édesapa szolgált kará
csonyi műsorral a gége nélkül élő betegek között.
A gyermekek csengő hangjukkal, hangszeres játékukkal feledtették a hétköznapok fájdalmait és szen
vedéseit. A teremben érezhető volt Isten jelenléte és áldása.

Kamarás Heléna (Áron anyukája)
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PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK

A 2012/2013-as tanévet szeptember 2-án tanévnyitó istentisztelettel kezdtük.
Szeptember 3-án csendesnapot tartottunk Tahitótfaluban, Isten táborában.
Az első tanítási nap szeptember 4-én volt.
Szeptember vége felé elindultak a szakköri foglalkozások.
Szeptember 28-án az alsó tagozatosok őszi tanulmányi kiránduláson vettek részt.
Október 5-én a reggeli áhítat keretében megemlékeztünk az aradi vértanúkról.
Ünnepi műsorral a 6. osztály tanulói készültek.
Október 8-tól 12-ig tartott az őszi papírgyűjtés.
Október 12-én a felső tagozatosok őszi tanulmányi kiránduláson vettek részt.
Október 19-én megemlékezést tartottunk az 1956. évi pesti forradalomról.
Ünnepi műsorral a 7. osztály tanulói szolgáltak. Ezt követően a kicsik a már hagyományos emlékfu
tással ünnepeltek a Városligetben, a nagyok pedig a Szoborparkba látogattak el.
Az őszi szünet október 28-tól november 4-ig tartott.
Első tanítási nap a szünet után: november 5.
November 11-én családi istentiszteleten lehettünk együtt templomunkban.
Ünnepi műsorral az 5.a osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.
November 16-án a reggeli áhítat keretében -  elődeink előtt tisztelegve -  megkoszorúztuk az iskola 
falán lévő emléktáblát.
Iskolánk újraindításának 20. évfordulójára is ezen a napon emlékeztünk.
Ebből az alkalomból készült az aulában még most is látható vonatkiállítás. Nagy élményt jelentett 
számunkra meghallgatni olyan embereket, akik a háború idején ezeken a vonatokon utaztak 
Belgiumba és Hollandiába az itteni szörnyűségek elől.
November 27-én és 28-án iskolánkban nyílt napot tartottunk.
November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.
December 5-én délután Mikulás-váró kupán mérkőztek meg egymással 
az alsó tagozatos gyermekek csapatai.
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás.
December 10-én az Uzsoki utcai kórház betegei között szolgált az ötödikesek kis csapata.
December 12-én volt a karácsonyi koncertünk CD-felvétele.
December 14-én délután vidám hangulatú karácsonyi vásárban lehettünk együtt.

Előzetes:
Karácsonyi koncert, templomi hangverseny: december 20-án 18 órakor.
December 21-én osztálykarácsony, majd 11órakor ünnepi karácsonyi istentisztelet 
a 8. osztályos tanulók és az énekkaros diákok szolgálatával. Szeretettel hívogatunk minden kedves 
családot mindkét templomi alkalomra! Ünnepeljünk együtt!
Téli szünet: 2012. december 22-től 2013. január 6-ig.
Első tanítási nap a szünet után: január 7. hétfő.
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„Mert nap és pajzs az Ur...” (Zsoltárok 84, 12)
bemutatkozik az 1 .b 

a „Napsugaras osztály”
Ha a második emeleten jártok, látjátok az ajtóra kitéve a feliratot: „Napsugaras osztály”. Biztosan 
elgondolkodtatok, mit jelenthet ez a név, miért pont „Napsugaras” ...?
Mikor nem is ismertem még mindannyiukat, mert a felvételin nem találkoztam mindenkivel; mikor 
még azt sem tudtam hányan lesznek -  Isten szívembe írta ezt a két szót: Napsugaras osztály. Ő, Aki a 
nevükön szólította őket, és pontosan ismeri a 13 kisfiút és a 8 kislányt -  Ő a Napfény, Ő az osztá
lyunk Napja.
Mikor nyáron Anny Wienbruch -  Napsugaras ház című könyvét olvastam, megerősödött bennem: 
azt szeretném, ha ebben az osztályban szüntelenül benne lenne a Nap. Az pedig Te vagy Istenem!
Ha a termünkbe léptek, sok sárga színű dolgot találtok, mert ezek erre emlékeztetnek minket. Persze 
vannak bárányfelhők, vagy sűrű, sötét fellegek is, de tudom: „a felhők fölött mindig ott rejtőzik a 
nap.”

„Úgy jó, ha a nap mindig a szívünkben ra g y o g .” -  olvastam tovább a könyvben, és amikor 
közöttetek vagyunk Katica nénivel, ezt láthatjuk, megtapasztalhatjuk Bennetek, kedves 1. b osztály. 
Maradjatok mindig a Nap közelében, engedjétek, hogy a fénye vidámmá, örömtelivé tegyen Titeket! 
Es hozzatok minden nap az iskolába is sok-sok napsugarat: szeretetet, békességet, egymást áldó sza
vakat!

A másik oldalon huszonegy kis tenyeret láthattok. Katica néni rajzóráján minden kisgyermek 
lerajzolta a kezét. Mindegyik más, különleges, nincs két egyforma, ahogy ujjlenyomat sincs. Ismerjé
tek meg őket erről az oldalukról is, ahogy most kezeiken keresztül is bemutatkoznak Nektek.
Azért szeretek a Julianna Iskolába járni, m e r t .
„ .  kedvesek a tanító nénik és a tanórák.” Aradi Márk 
„ .  nagyon kedves velem mindenki.” Botos Dávid
„ .  itt hisznek Istenben, és azért, mert itt kedves tanító nénik vannak.” Fábián Roland
„ .  itt sokat tanulunk és veletek lehetek minden nap. A szüneteket is szeretem, de a tanulást is.”
Hatfaludy Dani
„ .  itt minden nagyon jó.” Kamarás Guszti 
„ .  nagyon jók az órák.” Kovács Flóra 
„ .  szeretek sokat tanulni.” Kovács Levente
„ .  nagyon kedvesek, és sokat mosolyognak a tanító nénik.” Kovács Zoltán 
„ .  olyan kedves tanáraink vannak.” Kozsuharov Salamon 
„ .  nagyon jók az órák.” Moses Brenda
„ .  nagyon szeretek kézműveskedni, és itt csinálunk mindenfélét.” Nagy Fanni 
„... kedvesek a tanító nénijeim, szép az iskola, és jól érzem magam itt.” Olvedi Csanád 
„ .  jók az órák és szeretem a tanító néniket.” Simon Ágica 
„ .  jó tanító nénijeink vannak, és tanulhatunk, szép rajzokat készíthetünk.” Sótonyi Bálint 
„ .  jók a tanító nénik, jó a korcsolya és az úszótanítónk.” Sziklai Milán
„. anya azt mondta, hogy ez az iskola nagyon jó. Es tényleg, ez a világon a legjobb, és itt vannak a
barátaim.” Szilveszter Albert
„ .  kedves tanító nénijeim vannak.” Timár Lilla
„ .  mindent nagyon szeretek, leginkább a magyart és a matematikát. Es nagyon kedvesek a tanító 
nénik.” Tiszai Csenge
„ .  kedves tanító nénijeim vannak, és mert jók az órák.” Tőkés Bence
„ .  szeretek tanulni, szeretek iskolába járni! Szeretem ezt az iskolát nagyon!” Urbán Dorka
„ .  mindenki olyan kedves, és a tanáraim is.” Vajvoda Réka

Szeretettel: Timi néni
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Ne várj nagy dolgot éCetedbe, 
JCís dápeCyfiek az örömök, 

SzítáCó, fiaCk szirom-csodák. 
'Rajtuk á t Isten szód jövök.

<*c^en<£ék

c/xsjZdudL

4*

Hem ényík SáncCor verse aCapján a 2.6 osztáCy gondoCataí
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BARANGOLAS KÖNYVEK KOZOTT
Legkedvesebb könyvem -  a 2.a osztály válogatása

BÁLINT ÁGNES: MAZSOLA ES TÁDE
Egy icike-picike zöld malac napjairól szól. Olyan aranyosak a szereplők, 
tetszik Manócska kedvessége, és a többi szereplőt is nagyon szeretem.

Bóni Míra

Egy malacról szól, aki azt hitte, hogyha kap egy testvért, akkor is vele törődnek majd egyfolytában. Ma
zsola azonban megtudta, nemcsak róla szól a világ...

Maczek Fruzsina

RENÉ GOSCINNY: AZ ARANYSARLÓ 
Két erős emberről szól. Vicces történet.

Pataki Sebestyén

GERONIMO STILTON 
Egy egérről szól, aki nyomozó. Van egy öccse és egy nővére.
Nagyon jó mese, izgalmas és aranyos a mesekönyv.

Beszterczey Tamás

GERONIMO STILTON: AJAJ, MICSODA BAJ!
Egy egérről szól, aki bekerül a kórházba, mert eltörik a lába.
Nagyon vicces regény! Juhász Balázs

GERONIMO STILTON: A KALÓZ SZIGETEK KINCSE 
Arról szól, hogy Geronimo el akar jutni egy kalóz-szigetre. 
Néha viccesen van leírva.

Gazdag Bence

SZABÓNE DEBRECENI ERZSEBET: AFRIKA
Azért tetszett, mert állatokról szól, állatos mesék vannak benne.

Kereszty Dóri
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BERG JUDIT: KÉT KIS DINO BUDAPESTEN 
Két kis dínóról szól és Matyiről, akivel megismerkedtek. 
Elnevezték Budapestet Büdipestnek.
Azért tetszett, mert az én városomban játszódik.

Bánhegyi Laci

Két mobiltelefon méretű dínóról szól, akik egy vulkánon keresztül 
bejutnak Budapestre. Nagyon vicces volt, a Büdipest részénél nagyot nevettem.

Horgos Márk

JANIKOVSZKY ÉVA: VELEM MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI 
Ez a könyv az iskoláról szól. Az apuka leszidja gyermekét, mert eleven 
fiúcska volt az iskolában. Nagyon sokat lehet rajta nevetni 
Amikor olvastam, eszembe jutott, ahogy az osztállyal előadtuk.

Szabó Benedek

JANIKOVSZKY ÉVA: ÉGIG ÉRŐ FU
Egy bácsinak, aki nyugdíjba megy, a többiek nagy örömöt szereznek. 
Nagyon vicces volt! Gurzó Gyöngyi

# „  VLAGYIMIR SZUTYEJEV: VIDÁM MESÉK 
2 fi Több vidám, vicces mese az állatokról.

Molnár Marci

RACHEL FIRTH: LOVAGOK ÉS FEGYVERZET 
Érdekes könyv a lovagokról. Varga Dániel

WASS ALBERT: BULAMBUK
Arról szól, hogy egy kislány elment az erdőbe,
hogy lásson állatokat, és találkozik
egy angyallal. Kedves, vicces könyv.

Barabás Beáta

BODO BÉLA: BRUMI MINT DETEKTÍV
Brumi kap egy levelet, és azt nyomozzák, hogy ki küldte.
Izgalmas történet.

Beszedics Sára
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AJÁNLÓ

Karl May: AZ EZÜST TO KINCSE
Az Az Ezüst-tó kincse az indiánok földjén játszódik. Nagyon izgalmas re
gény. Főszereplői: Winnetou, Old Firehand és Old Shatterhand, a három 
barát. Amerikában az egyik kaland jön a másik után. Többször megtá
madják őket, de -  nehezen ugyan -
a végén legyőzik az ellenséget. Megvásárolnak egy helyet egy indián 
törzstől, melynek a vezére Nagyfül. Sok izgalomban, kalandban, vicces 
jelenetben lehet részünk, míg kiderül, milyen titkokat rejt a Sziklás
hegység. A könyvet nagyobb gyermekeknek ajánlom.

Tárnok Gábor 5.a

ORIZA-TRIZNYAK

Mirr-Murr futás közben hátra-hátrapislogott, hogy nem jön-e mégis Vica néni a 
seprűvel.
Szerencsére nem jött. -  Biztosan eltévesztette a nyomomat! -  gondolta a kan
dúr, és kifulladva leült egy fa tövébe. S mikor kifújta egy kicsit magát, kezdett 
körülnézni, hogy hova is került. -  Én tévedtem el! -  állapította meg, de egy 
cseppet sem volt elkeseredve miatta.
A nap sütött, a fény játékosan villant a zöld levelek között, villamosok csilin
geltek, majd sárgán csillogva rohantak, s eltűntek az utcasarkon.
Mirr-Murr bámulta egy darabig, míg meg nem unta.
-  Nem baj, úgyis világot akartam látni -  biztatta magát.
-  Mirr-Murr, a világcsavargó! -  kiáltotta a fának, a járdának s a sárgán csillogó 
villamosoknak. -  Én vagyok az! -  tette még hozzá, s elindult egy nagy park fe
lé.
(részlet Csukás István Mirr-Murr mesesorozatából) Nagy Lilla 4.o.

VADÁSZAT
A vadászat trófeái és kitömött állatai nagyon szé 
pek és néha nagyon értékesek is tudnak lenni. 
Ajánlom a Magyarok Ázsia vadászösvényein 
című könyvet.
És látogassatok el a Soproni Erdészeti Múzeum
ba!

Capdebo Domonkos 4.o.
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Cécile Aubry: BELLE ES SEBASTIEN
Hatalmas, fehér bernáthegyi kutya kóborol a kis falu fölött, az 
Alpok égbe nyúló hegyeiben. Vadságáról legendákat suttognak 
a falubeliek, sokan elpusztítására törnek. Csak a kis Sébastien 
sejti meg benne a hányatott sorsú, szeretetre vágyó lényt.
Ő maga is árva, és bár szerető emberek között él, szenvedélye
sen vágyik a gyönyörű Belle barátságára. Az emberi jóság erői 
és a közöny meg rosszindulat csapnak össze ebben a mindvégig 
izgalmas és kalandos történetben, melynek végén a két egymás
nak rendelt lény sok viszontagság árán egymásra talál.

olvasásra ajánlja: Nagy Lilla 4.o.

Csukás István: POM POM MESEI
(részlet a regényből)

Pom Pom ült egy ágon. Hogy ki is Pom Pom? Hogy nem ismeri 
tek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan! Bámu
latosan tudja változtatni az alakját! Ha akarja, olyan, mint a szőr
pamacs vagy paróka vagy egyujjas, kifordított bundakesztyű vagy 
szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. Most leginkább 
egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon. Föl-le, föl-le jár, mi 
vei egy kis szellő hintáztatja az ágat.
Egyszer fönt, egyszer lent. Aztán persze középen is.
Picur kíváncsian figyelte. Fölnézett, aztán le s persze középre is.

-  Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény Gombóc Artúr! -  mondta Pom Pom fülma
gasságban, mivel a szellő elfutott, s az ág abbahagyta a hintázást. -  Elmeséljem?
-  Igen -  mondta Picur. -  Majd szép lassan megyek. Az iskola megvár.
Pom Pom Picur fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pom 
Pom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picur, ahogy lassan, nagyon 
lassan ballagott az iskolába.
-  Hol is kezdjem a mesét Gombóc Artúrról, a dagadt madárról? ( .....)
Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét.
Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki 
éjjel-nappal ezen töri a fejét.
A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden 
olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.

(a meséket olvasásra ajánlja: Nagy Réka, Varga Szonja, Fejérvári Bence, Zarka Lili 4.o).
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ŐSZI FALAVEL-BÁL
Jönnek a falevelek,
Kezdődik a bál.
Más nem jár eszükben,
Egyre csak a tánc.

Magukra festették 
Az ősz minden színét,
Kifőzték már otthon 
Az ősz minden ízét.

Jön a színes fesztivál.
-Kié a legszebb szín? -  kérdezi a zsűri. 
-Ki az, aki itt 
A legszebbnek tűnik?

Meg is lett a győztes,
Mindenki nagyon örült.
„Tényleg nagyon szép vagy!”- 
Vette a többi levél körül.

Vége lett a bálnak, 
hazamentek álmosan.
Megírtam a versem,
De elég kacifántosan.

A BEKESSEG TAVA
Egy tó, mely sosem pihen, 
egy tó, mely soha nem alszik el. 
Otthont ad mindenkinek, 
tárt karokkal várja a jövevényeket.

Soha nem sír, 
soha nem kételkedik.
Mindig szabad -  
ő a Békesség tava.

Nagy Réka 4.o.

Paládi Nóra 4.o.
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MI NINCS ÉS MI VAN A MENNYBEN?

A mennyben nincsen bú, sem fájdalom,
A mennyben nincsen pénz, sem bevásárlóközpont.
Ott nincsen ígéret, sem halál, nincsen éjszaka,
Ott nincsen étel, ital, nincsen sírás.

A mennyben van szeretet, békesség.
A mennyben van Isten és Jézus.
A mennyben vár rám hófehér ruhám, aranyszínű koronám. 
Ott vár engem az aranyszínű palota.
Ott vár engem Isten szeretete.

Bócsi Dominika 4.o.

MESEK
A PÁVA ÉS A HOLLÓ
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
páva.
A páva találkozott a hollóval. Elkezdett dicse
kedni.
A holló megmérgesedett, és így szólt:
- Szép vagy, szép vagy, de nem tudsz repülni!
A páva szégyenében hazakullogott. Még máig is búslakodik, amíg meg nem hal. 
Dicsekvés rosszal jár!

Dékány Boróka, Löffler Johanna 3.o.

A BÉKA ÉS A MADAR
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy madár.
Az a madár gallyakat akart gyűjteni. De sajnos elfáradt.
Ezért megkérte a békát: - Kérlek, béka, segíts nekem!
A béka azt felelte: - Nem segítek! Egyébként is van más dolgom! 
Hát a madár szedte tovább a gallyat. Délután látta, hogy a béka 
fuldoklik.
-Segíts, kérlek- kérte a béka.
-Nem segítek, te sem segítettél!
Reggel aztán látta a madár, hogy a béka megfulladt.
Segítsünk egymásnak!

Dékány Boróka, Löffler Johanna 3.o.



ÁLLATOKRÓL

HALAK
A halak gerinces állatok. Kopoltyúval lélegeznek. 
Vízben élnek. A legtöbb hal növényevő, de van ra
gadozó hal is (például sügér, fogas, süllő). Fő test
tájai: fej, törzs, farok. Testük áramvonalas. Az 
úszóhólyagjuk gázt tartalmaz, és így megy a hal fel 
és le.

Janse Ruben 3.o.

VIDRA
A vidra ragadozó emlős állat. Testét szőr fedi. Éjszakai életet él. Az 
ujjai közötti úszóhártyák és áramvonalas teste egyaránt a gyors 
úszást segíti elő. Nem alszik téli álmot. Vackát maga ásta kotorék
ban készíti. Tápláléka halakból, rákokból, és rágcsálókból áll.
A nőstény 62 napi vemhesség után 1-4 (5), leggyakrabban 2 kölyköt 
hoz világra. Veszélyeztetett faj.

Izsák Eliza 3.o.

CSIBOR

A csiborfélék a rovarok osztályában a bogarak rendjéhez, ezen belül a minden
evő bogarak alrendjéhez tartozó család.
Mintegy 2300 leírt fajukból Magyarországon 73 ismert. Lárváik ragadozók, az 
imágók (a rovaroknál a bábból való kibújás utáni szakasz) korhadék- vagy nö
vényevők.

Izsák Eliza 3.o.

KÍGYÓK
Majdnem 2400 kígyófaj létezik a 8 centiméterestől egészen az óriási 
anakondáig, melynek hossza elérheti a 11 métert, súlya pedig a 200 
kilogrammot. Színük, mintájuk és zsákmányszerző taktikájuk változa
tos. Mindent megesznek a hangyáktól, tojásoktól, meztelen csigáktól 
kezdve a nagyméretű állatokig, például a kajmánokat és a kecskéket 

is. A termetes zsákmányt is le tudja nyelni, mert rugalmas összeköttetés van a koponyájuk néhány 
csontja, de különösképpen a koponya és az alsó állkapocs között. A kígyók némelyike nagyon 
mérges: az ausztrál tajpán egyetlen csepp mérge több ezer egeret meg tud ölni. Egyes kobrafajok 
mérget köpnek, hogy megvakítsák a ragadozókat, a nem mérges pitonok pedig úgy kerekednek 
felül zsákmányukon, hogy megragadják és szorosan köréje fonódnak. Egyik kígyónak sima, a má
siknak nagyon durva a bőre.

Gombos Mátyás 4.o.
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CSACSKASÁGOK
A buliban csörög a telefon, és egy fiú felveszi. 
Megszólal benne egy női hang:
-Halló, drágám! Találtam négy millióért egy kocsit. 
Vásárolhatok a kártyádról?
-Persze, szívem, persze.
-Figyelj! Még találtam húszezerért ruhákat, azokat is 
megvehetem?
-Persze, szívem, azokat is.
-De várjál! Van egy szép villa a tengernél, még azt is 
megvehetem?
-Persze, mindent megvehetsz.
-Oké, akkor ezt megbeszéltük! - mondja a lány, és 
leteszi a telefont.
A fiú megkérdezi: - Fiúk, ez kinek a telefonja? 

R EJTV ÉN Y

Az anya bemegy a fiához:
-Kisfiam, kelj fel, iskolába kell menned!
-Anya, nem akarok!
-Mondj két okot, miért nem?
-Egy: az összes gyerek utál, kettő: az összes ta
nár utál.
-Jó, akkor most én mondok két okot! Egy: ötven
két éves vagy,
kettő: te vagy az igazgató!

gyűjtötték: Wilpert Enikő, Jakab Nádja, 
Varga Szonja 4.o.
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Meghatározások:

1. Vörös bundája, fehér farka van
2. Nyertesek nyakába rakják
3. Olyan, mint a cigi (de nem az)
4. Mesebeli lény, szárnya van
5. Evőeszköz
6. Erdőben él. kicsi agancsa van
7. Olyan állat, ami köpköd
8. Pattog és meg nem áll
9. A legismertebb gyümölcs
10. Röfögő állat
11. Erdőben él, brummog

Szerkesztette:
Horgos Abigél és BócsijDominika 4. o.

1. Iskolánk alapítójának keresztneve 1 ■Hunor testvére
2. Zöldség: k ígyó... 2. M agyar honalapító

. , c  r r 3. A  m uhi csata nyertesei
3. Virag; neveben egy női név talalhato ,. Az operaház építésze
4. Az a hely, ahová hétfőtől péntekig 5. Ennek áldozata lett M átyás testvére 
járunk 6. R övid kötőszó

5. Télen a nyakunkba tekerjük £  Elsö S í k  Szent ..........

6. Nagyszülők kedvence 9. M unkácsy: A _ . ............ asszony

7. A fel ellentéte 10- aPia
8. Az iskola vezetője ^ kDltf 1

J 12. Igen -  angolul

Szerkesztette: Paládi Nóra 4. 0. szerkesztette: K ovács A ttila és
M akkai K risztián  4. o.
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VERSENYEK -  SZÉP EREDMÉNYEINK
BAÁR- MADAS KUPA -  KOSÁRLABDA

3. helyezés: 7-8. osztály csapata: Farkas Kinga 7.o.
Bottlik Boglárka, Farkas Bernadett, Jeszenszky Boglárka,
Kiss Jakab Eszter, Lőrincz Erzsébet, Simkó Alexandra 8.o.

4. helyezés: 6. osztály csapata: Feil Lili, Gégény Zsófia,
Herkely Eszter, Sótonyi Eszter, Szász Cintia, Szabó Réka, Tóth Zsófia

BAÁR- MADAS KUPA -  FOCI

2. helyezés: 7-8. osztály csapata: Boncza Zoltán, Somogyi Máté 7.o 
Berta Regő Farkas, Demeter Levente, Kovács Botond, Mácsik Dominik 
Skopec Mihály, Somogyi Mátyás, Szabó András 8.o.

MIKULÁSVÁRÓ KUPA

l.helyezés: Lappföldi Mikulások
Sonjic Natália, Szabó Annamária, Végh Domonkos 1.a 
Aradi Márk, Hatfaludi Dániel 1 .b, Barabás Beáta 2.a,
Fodor Veronika, Fuchs Hanna 2.b, Dékány Boróka, Kovács Nóra 3.o. 
Bodnár Panna, Juhász Csenge, Pauler Panna 4.o.

2.helyezés: Csodaszarvasok
Ötvös Donát, Somogyi Johanna 1.a, Botos Dávid, Tőkés Bence 1.b 
Beszedics Sára, Bánhegyi László 2.a, Magyar Nirad, Vajvoda Márton 2.b 
Diószegi Keve, Győrfi Zsombor, Katona Scarlett 3.o.
Makkai Krisztián, Ónodi-Jánoskúti Máté 4.o.

2.helyezés: Rudolf
Balogh Júlia, Varga-Tóth Zsófia Kiara 1.a, Fábián Roland, Ölvedi Csanád 1.b 
Bécsi Ádám, Kereszty Dorottya, Mágel Eszter, Maczek Fruzsina 2.a 
Szolyák Zalán 2.b, Janse Ruben, Szabó Máté 3.o. Nagy Réka, Paládi Nóra 4.o.

3.helyezés: Télapó
Lupp Adrienn, Mihály Levente 1.a, Tímár Lilla, Vajvoda Réka 1.b 
Gazdag Bence, Horgos Márk, Pataki Sebestyén 2.a 
Győrfi Benedek, Zarka Gergő 2.b, Beszterczey Dávid, Bóni Márkó 3.o. 
Csajkó Péter, Gombos Mátyás 4.o.

4.helyezés: Télapó szuper csapata
Csengeri Gyöngy 1.a, Sótonyi Bálint, Sziklai Milán 1.b
Juhász Balázs, Szabó Benedek 2.a, Cserteg Fanni, Kiss-Szölgyémi Sára, Szathmári Réka 2.b 
Czifra Zsófia, Keresztesi Fanni 3.o. Paládi Nóra, Wilpert Enikő 4.o.



UBRIA-KUPA
1. helyezés: 5-6. osztály csapata:
Márton Márk, Dékány Márton, Szabó Tódor, Sebestyén Barna 5.a 
Sebestyén Akos, Suki Simeon, Pázmándy Botond, Herceg Adrián 5.b 
Kiss Dávid, Bánkuti Márk, Mádly Attila, Szántó Zsombor 6.o.

SZÉPÍRÓ - VERILLUSZTRÁCIÓS VERSENY

1.helyezés:

2.helyezés:

3.helyezés:

Aradi Márk 1 .b 
Pataki Lili 3.o. 
Vajvoda Réka 1.b 
Izsák Eliza 3.o. 
Lupp Adrienn 1.a 
Czifra Zsófi 3.o

Devich Noémi 2.b 
Nagy Lilla 4.o. 
Maczek Fuzsina 2.a 
Cselovszky Klára 4.o. 
Szabó Benedek 2.a 
Paládi Nóra 4.o.

KARÁCSONY SÁNDOR ZSOLTÁRÉNEKLO VERSENY
Arany fokozat:

Ezüst fokozat:

Löffler Johanna 3.o. 
Ferge Elizabet 5.b 
Somogyi Mátyás 8.o. 
Herkely Tamás 2.b 
Csajkó Péter 4.o.
Tóth Zsófia 6.o.

MESEÍRÓ ÉS MESEMONDÓ VERSENY - TISZAKÉCSKE
részt vettek:

3. helyezés: 
bronz minősítés:

Maczek Fruzsina 2.a 
Nagy Lilla 4.o. 
Király Dorottya 2. a 
Nagy Réka 4.o.



AMA NEMES HARCOT MEGHARCOLTA
Meglepetés Tahiban

Szeptember 3-án Tahiban csendesnapja volt a 
Julianna Református Általános Iskolánknak.
Az évnyitó istentisztelet után így kezdtük a 
tanévet. Ezen a napon az iskola meglepetés
vendége a Csillag születik 2012-es nyertese,
Mészáros János Elek volt.
Ugyanolyan szerényen, visszafogottan szállt ki 
a kocsijából, mint ahogy a műsorban megszok
hattuk tőle. Pedig a gyerekek tolongtak körü
lötte az aláírásáért. Egy csapat iskolással pedig 
a férjem a kapuban találkozott. -  Miért álltok 
itt? -  kérdezte tőlük. -  Mert várjuk a János bá
csit! Mi rajongói vagyunk! -  mondták.
Az előadás helyszínéül János a tábor ebédlőjét 
választotta. A tanári kar készségesen segített a kissé szűkös helyen 240 gyereket leültetni. Majd rög
tön kezdődött is a műsor! Előzőleg úgy állapodtunk meg, hogy kérdésekre fog válaszolni, majd köz
ben énekel nekünk. Az első kérdés felvezetésére elmeséltem személyes élményünket. Mi nem szok
tuk nézni a Csillag születik vagy más, hasonló tehetségkutató műsorokat családilag, mert azt láttuk 
meg, hogy a reklámok miatt rengeteg idő megy el feleslegesen vele. (Megjegyzem, hogy szerintem 
keresztyén emberként csak úgy érdemes bekapcsolni a tévét, ha előtte imádkozik az ember: Segíts 
Uram, hogy olyat találhassak, ami hasznos a hitem szempontjából, és ne nézzek feleslegesen vagy 
rombolóan semmit. Nagy megtapasztalásaink voltak, hogy így gyakran keresztyén filmre, építő, 
hasznos adásra bukkantunk már. Azonban meg tudtuk nyomni a piros gombot, ha csak haszontalan 
vagy a hitünkkel éppen ellentétes műsorok kerültek adásba.)
Nos, visszatérve a versenyre, a 2012-es évadot azonban közösen végigizgultuk. Ennek az volt az oka, 
hogy férjem látta a kezdő válogatás egy részletét. Ebben bejött a zsűri elé egy szimpatikus férfi, gyö
nyörű hangon énekelt, majd, mikor megkérdezték, mért van itt, ezt válaszolta: Ha énekelek, remé
lem, hogy Isten is örömét leli benne. Ekkor szaladt férjem hozzánk, és minden családtagnak mondta: 
Gyertek, ezt néznetek kell! Halljátok meg, hogy mit mondott! Ettől kezdve szerettük volna követni a 
verseny alakulását.

Mi indította Jánost, hogy jelentkezzen a versenyre?
-  Szerettem volna azokat az értékeket megmutatni, képviselni, amik nekem fontosak. A magyarsá
gom, a népdalok, magyar énekek, magyar opera, a hitem. Úgy tapasztaltam eddig, hogy ez hiányzott 
ezeknek a tehetségkutató versenyeknek a műsorából. Hosszú ideig úgy is gondoltam, hogy nem illek 
én oda. Azonban sokak biztatására mégis jelentkeztem. Tisztelem az ottani zsűrit és a műsor szerve
zőit, mert ha akartak volna, akkor kiejthettek volna. Sokat segítettek inkább.
Végig csodálatosan vallott a hitéről János. Amikor megnyerte a versenyt, akkor is egy bibliai Igever
set mondott, amit aztán a következő héten az összes bulvárlapban olvashattunk: „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam” (2Timótheus 4,7) -  eddig tudta elmon
dani, aztán elsírta magát. Másnap reggel így került Ige az újságokba, mert a befejezést is kikeresték: 
„végezetre eltétetett nékem az élet koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama na-
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Hogyan indult el a hitben János?
-  Templomos, hívő reformátusok voltak a szüleim, nagyszüleim, dédszüleim és akikre csak em
lékszünk, mindenki. Én is ott nőttem fel az alcsútdobozi református templomban a nővéremmel 
együtt. Gyerekkorunkban előfordult, hogy csak ketten voltunk a gyermek-istentiszteleten, de min
dig ott voltunk. Tizennyolc éves koromban lettem presbitere a gyülekezetnek. Örömmel szolgálok 
benne most 42 évesen is! Mikor megnyertem a versenyt, nagy ünneplés volt az RTL Klubnál, az
tán másnap a polgármester és a helyi közösség köszöntött. De számomra a legfontosabb az volt, 
hogy vasárnap feldíszített templomban fogadtak, és az, ahogyan a gyülekezetben körbevettek és 
szerettek.
Milyen volt részt venni ebben a versenyben? Hogyan lehet elhordozni a keményebb kritiká
kat - mikor a tévén keresztül az egész világ hallhatja - ,  és az ellenkezőjét, mikor rajonganak 
Önért?
-  Nekem eleinte nagyon furcsa volt, hogy dicsérnek, megismernek az utcán, sokan körbevesznek, 
rajonganak. Én ehhez nem vagyok hozzászokva. Aztán úgy tudtam feldolgozni, hogy rájöttem: 
nem is nekem szól. Azokat a dalszerzőket illeti, akiknek a dalait éneklem. A hangomat pedig Is
tentől kaptam. Én csak átélem az ünneplést, ami tulajdonképpen nem engem illet. A kritikáknak 
egy részét el tudtam engedni a fülem mellett. Ami nem volt építő, csak kötözködni akartak. Igye
keztem meglátni, hogy mi az, amiből tanulnom kell. Igazán az segített a lelkem karbantartásában, 
hogy a verseny alatt fizetés nélküli szabadságon voltam, de minden vasárnap hazautaztam, hogy 
részt vegyek az istentiszteleten. Azt egyszer sem hagytam ki. Ott kaptam erőt, és tudtam helyreten
ni magamban a dolgokat.
Egy-egy válasz után ezt mondta János: -  No, akkor énekeljünk!
Aztán bekapcsolta a CD-lejátszón a kíséretet, és gyönyörű hangjával betöltötte a termet. A gyere
kek örömmel és csodálva, a felnőttek sokszor könnyes szemmel hallgatták. Énekelte Sancho Pan- 
za dalát, a Hazám, hazám áriát, a Nézz rám, Istenem című dalt, a Honfoglalásból a Kell még egy 
szó-t, népdalokat, kedvenc énekét az énekeskönyvünkből, a Már keresztemet vállra vettem kezde
tűt, és még másokat. Mikor énekesi adottságáról, zenei tálentumáról kérdeztem, elmondta:
-  Nem tanultam kicsi koromban zenélni. Felnőttként figyeltek fel rám a helyi énekkarban, hogy 
szép hangom van. Harmincévesen iratkoztam be a zeneiskolába. Hamarosan több énekversenyt is 
megnyertem.
Most szolgálni szeretnék ezzel az adománnyal. Sokfelé hívnak. Jelenleg félállásban dolgozom, és 
majdnem minden napra van meghívásom, melyeknek igyekszem eleget tenni.
Nem akarok az életemen változtatni. Ugyanaz akarok maradni, mint a verseny előtt -  csak amed
dig kell, addig Isten dicsőségére énekelni.
(A gyerekek is több kérdést feltettek neki. Például hogy vannak-e állatai? Elmondta, hogy tyúko
kat, kakasokat nevel. Ezek száma azonban nagyon megcsappant, mert amíg a verseny alatt nem 
volt otthon, az állomány felét elvitte a róka.)
Két gondolattal zárom e beszámolót János látogatásáról. Egyrészt János facebook-oldaláról egy 
idézettel: „Nekem mindig az a lényeg, hogy mondjon nekem a dal valamit. Így választom ki, ezért 
énekelem el. Ha nincsen jó szövege, vagy nem érint meg, azt nem tudom elénekelni. Mert amihez 
én nem tudom magam hozzátenni, nem tudom átélni, azt nem tudom előadni sem.” Másrészt meg
köszönjük az Úrnak és Jánosnak, hogy bátran vall hitéről, reformátusságáról, presbiterségéről az 
egész világ előtt, és így áldott bizonyságtételt is végez!

Somogyiné Ficsor Krisztina
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HA A BIBLIA LENNE A MOBILOM
Mi lenne, ha a B ibliánkat úgy kezelnénk, mint ahogy a m obilunkat?
Mi lenne, ha mindig magunkkal hordanánk?
Mi lenne, ha mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük?
Mi lenne, ha az igékre úgy néznénk, mint az sms-ekre?
Mi lenne, ha ajándékként adnánk?
Mi lenne, ha vészhelyzet esetén els ő ként ezt vennénk el ő ?
Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá, hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern v i
lágban?
Mert a B iblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal is tudunk Vele 
kom m unikálni, aki ezen keresztül válaszol.
És m iért j obb a Biblia, mint a mobil? Mert soha nem kell a térerő m iatt aggód
nunk, ugyanis Jézus Krisztus a kereszthalálával m egterem tette a százszázalékos 
lefedettséget az egész Földön, és kiontott vérével aláírta azt a szerz ő dést, mely 
örökre szól, és állj a minden számlánkat, így ingyenesen hívható...

Közérdek ű telefonszám ok 
Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha hasznosabb szeretnél lenni, hívd a János 15-öt!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a Zsoltárok 27-et!
Ha b ű nt követtél el, hívd a Zsoltárok 51-et!
Ha veszélyben vagy, hívd a Zsoltárok 91-et!
Ha aggódsz valam i m iatt, hívd a Máté 6,19-34-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!
Ha magányos vagy, hívd a Zsoltárok 23 -at!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsoltárok 139-et!
Ha szeretnél m egnyugodni, hívd a Máté 11,25-30-at!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha az emberek rosszindulatúnak t ű nnek, hívd a János 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsoltárok 126-ot!
Ha elvesztetted a bizalm adat az emberekben, hívd az 1Korinthus 13-at!

(Forrás: Internet) Hegyi Boglárka 8.o.ajánlása

AZ IGE FÉNYÉBEN
„Bölccsé teszlek, és m egtanítalak, m elyik úton kell járnod.

Tanácsot adok, rajtad lesz a szem em .”
gondolataim  a Zsoltárok 32,8 Igével kapcsolatban 

Azért is gondolkoztatott el ez a szép aranymondás, mert ez egy buzdító Ige. Ha az 
Úr Jézus K risztust befogadjuk a szívünkbe, és 0 1 féljük, 0  meg fog tanítani, miben 
nem szabad nekünk részt venni. V ezetget bennünket az igaz ösvényen. Meg fogja 
m utatni, mit kell csinálnunk, hogyan kell nekünk döntenünk. És ha letérünk a he
lyes útról, ott lesz, figyel minket -  és mi kérhetjük az Úr Jézust, hogy bocsássa 

eg a b űneinket; és ha ő szintén kértük, 0  meg fog bocsátani. Engem ez fogott meg 
ben az Igében legjobban.

Kalló János Mát<



Túrmezei Erzsébet: MOST IS A TELJES DEL FELE
Hajnalom, Jézus, Utam, Enekem!
Áldalak, hogy felragyogtál nekem, 
új élet ezertitkú reggele!
Indulhattam a „teljes dél’’ fele 
sugaras, boldog hajnali úton!
Lehet az is rögös, nehéz, tudom.
Lehet az is fárasztó, meredek.
Fedhetik fénylő egét fellegek.
De a felhők mögött is ott a nap, 
és újra áttörnek a sugarak.
Nappal is gyötörhetnek szenvedések.
Jaj, a botlások! Jaj, az elesések!
Ha rám nem ragyog bocsánatod fénye, 
botladozó lábam célt sosem érne.
Elborítaná az ítélet árnya, 
és az éjszaka sötétsége várna.
De fényed elűzi az árnyakat, 
s új szolgálathoz új erő fakad, 
hiszen Te győztél éjszakám felett!
Megyek a „teljes dél’’ felé veled.

SZ E R E T E M  IS T E N  SZAVAT
A Biblia: Ige, Isten szava.
Az a szó, amely terem tette a világot és minket, embereket.
Az a szó, amely fenntartja a világ rendjét.
Az a szó, amely világosságot tud nyújtani elménkben és szívünkben.
Az a szó, amely b űnbánatra serkent, amely megnyugvást és rem énységet ad. 
M egm utatja az utat, amely az életre visz. Tanulmányozd!
En szeretem Isten szavát.
(Forrás: Internet)
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Kedves Juliannás alsós és felsős Diákok és Családotok!
Köszöntelek Benneteket a karácsony ünnepe és a téli szünet előtt, majd lassan a félév végéhez 
közeledve.
Mindig szeretettel gondolok rátok. Olyan jó látni, ahogy növekszetek lelkileg és testileg. 
Olyan jó tapasztalni, hogy egyre többet tudtok. Mindig felüdítő találkozni veletek, és hallani, 
ahogy hangosan köszönitek: Áldás, békesség! A közeli boltokban, a trolibuszon is bizonysá
got tesztek ezzel a köszönéssel. Örömmel tapasztalom, hogy sokat fejlődtetek ebben a félév
ben. Ha pedig valakinek tanulási nehézségei vagy magatartási gondjai vannak, akkor lehet 
erőt kérni Istentől, hogy változni tudjon! Jézus Krisztus a legnagyobb Úr. Nagyobb, mint a mi 
nehézségeink. Ha Tőle kérjük, akkor nekünk lehetetlen dolgok is lehetségessé válnak. 
Egyenként minden diáknak örülünk ebben az iskolában. Jó, hogy itt vagytok. Épüljetek, erő
södjetek egymást segítve és támogatva!
A karácsonyi szünetben nem találkozunk az áhítatokon, ezért most így helyezek a szívetekre 
néhány gondolatot. Ti példák vagytok abban, ahogy Isten dolgait tanítják nektek. Annyi éne
ket, bibliai Igét ismerhettek, mint kevesen. Ezért fontos, hogy a karácsony is többet jelentsen 
számotokra, mint a világban a legtöbb embernek.
Legyen a karácsony Jézus Krisztus születésnapja számotokra! Ne csak a család, fenyőfa vagy 
szeretet ünnepe! Találkozzatok Jézus Krisztussal az ünnepek alatt! Hogyan? A templomban a 
Szentlelke által, a bibliaolvasásban, közös éneklésben. Nekünk Ő a legnagyobb ajándék. Min
den földi dolog elmúlik, tönkremegy hamarosan, de Jézus Krisztus egész életünkre és örök 
életre megajándékoz minket. Milyen születésnap az, ahol csak az ünnepeltre nem gondolunk, 
vagy csak vele nem foglalkozunk? Mint ahogy ezt a világban sokan teszik... Jézus Krisztus 
pedig az Uraknak Ura, a legnagyobb Király a világon! Ő nem tehetetlen kisbaba, nem Jézus
ka, hanem a mindenség Uralkodója. Ő nem egy karácsonyi dísz, hanem a Világ Világossága. 
Ő nem az, aki leszáll, és ajándékot csomagol nekünk, hanem sokkal többet: az életét adta, 
ajándékozta értünk! Nem hoz feldíszített karácsonyfát a házunkba, de beragyogja kegyelme a 
napjainkat. Ő nemcsak egy hangulatot akar nekünk adni, hanem Vele betöltekező, új életet! 
Nem azért született, hogy egy legyen a híres emberek sorában, hanem, hogy szabadítást, meg
váltást adjon a benne hívőknek. Ami kétezer éve Betlehemben történt, nem egy szép, régi tör
ténet csupán, hanem ma is megtapasztalható üzenet, mely életre kelt minket.
Jézus Krisztus találkozni akar Veled! Ott szeretne lenni az ünnepi asztalnál, a beszélgetések
ben, az otthonokban. Meghív a házába, a templomba, hogy hallgasd a szavát. Ha Ő lesz az 
ünnepelt, akkor valódi békességgel, örömmel, mennyei kincsekkel, szeretettel, tisztasággal 
ajándékoz meg téged. Ha Őt meghívjuk, akkor igazi karácsonyunk lesz. Ezt kívánom Nektek. 
Befejezésül pedig János evangéliumából ajándékozok két verset: „Az Ige testté lett, és lako
zott miközöttünk. Láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes 
volt kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14, 12)
„Akik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, 
akik az Ő nevében hisznek.” (János 1,12)
Így legyen!

Szeretettel: Somogyiné Ficsor Krisztina 
intézményi lelkész
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