
„Jákób háza,
jöjjetek,

járjunk az
Úr világosságában!”

(Ézsaiás 2,5)



Városunk fényárban úszik, kigyulladnak a legkülönbözőbb világító
eszközök, adventi koszorúkon égnek a gyertyák. Itt a karácsony, s most
kapunk egy különös meghívót: Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr
világosságában! Nekünk ez az üzenet maga is világosság, amit Urunk
gyújtott meg: „Mert te gyújtasz nekem mécsest, Uram, fénysugarat ad nekem
Istenem a sötétségben.” (Zsoltárok 18,28) Engedjünk a Péter apostol által
kapott üzenetnek: „… egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre
jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a
nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.” (2Péter 1,19) A prófécia sötét
helyen világító lámpás, amire jól tesszük, ha figyelünk.

Mindenekelőtt arra hív bennünket az Ige, hogy járjunk az Úr
világosságában! Vagyis nekünk első renden és elsősorban nem a külső
világosságra kell figyelnünk, hanem az Úr világosságára. Az ünnepi
készülődés akkor célszerű, ha az ünnep valódi tartalma határozza meg a
napjainkat. Égneke az Ige lámpásai az otthonainkban, a szívünkben? „Mert
lámpás a parancs, világosság a tanítás, az élet útja a figyelmeztető intés.”
(Példabeszédek 6,23) Ezek a lámpások, mécsesek éghetnek ma is, csak ki kell
hozzá nyitni a Bibliánkat! Milyen más lenne az életünk – a hétköznapok, az
ünnepek világa, ha legalább annyiszor élnénk az Ige világosságával, mint
amennyiszer a külső világosságot meggyújtjuk! A külső világosságot ne
hagyjuk csak úgy égve, de Isten kijelentésének fényét engedjük ragyogni
szüntelen!

Az is felragyog ebben a felszólításban, hogy járjunk az Úr világosságában!
Vagyis nem elég, ha a szemünk elé kerül, nem elég, ha a fülünkig hat az Ige –
azt megélve, annak engedve, annak a fényében járva leszünk valóban hitben
élő emberek.

Az Úr Jézus figyelmeztetése kijózanító: „Addig járjatok a világosságban,
amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket, mert aki a
sötétségben jár, nem tudja, hová megy.” (János 12,35)

Amikor látom a világosságot, akkor kell élnem azzal, mert a sötétség
hatalmába tud keríteni, és akkor elveszítem a célt, nem tudom, hova megyek.
Aki nem enged az Úr parancsának, megveti a döntését, az sötétségbe jut,
rabbá lesz. S mindebből az is következik, hogy látnunk kell magunkat, mint
„Jákób háza”, vagyis mint érdemtelen, mégis kiválasztott nép, akinek nem
szabad megfeledkeznie arról, hogy a sötétségből hívatott el. Azért kell az Úr
világosságában járnunk, mert magunkban sötétségben lennénk. Jézus
Krisztusban felragyogott a szabadulás, az ősi prófécia beteljesedett Benne:

AZ ÚR VILÁGOSSÁGÁBAN
„Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR világosságában!”

(Ézsaiás 2,5)
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„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának
földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézsaiás 9,2) Ő önmagában hozta el a
világosságot: „Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden
embert: ő jött el a világba.” (János 1,9) Ő mondja: „Én vagyok a világ
világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet
világossága.” (János 8,12)

Az Őt követő, valódi keresztyén – bár érzékeli a sötétséget – tudatosan
szembefordul azzal, újra és újra rááll a szabadítás kősziklájára, és vall arról
a csodálatos valóságról, ami övé lett hit által. A hívő ember hódolattal vallja
meg, mit tett vele Szabadító Ura: „Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy
felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.”
(2Korinthus 4,6)

S miközben hálát ad, szót fogad, és harcol a sötétséggel: „Világosságom és
segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?”
(Zsoltárok 27,1) „A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és
hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek
a mennyei magasságban vannak.” (Efézus 6,12) S ez a harccal teli élet
mégsem reménytelen és nem is szomorú, hiszen: „Boldog nép az, amely tud
neked ujjongani, amely orcád világosságában járhat, Uram!” (Zsoltárok 89,16)

Mi afelé a világ felé megyünk, ahol az Úr világossága tölt be mindent.
Valamennyien az Úr eljövetelére várunk, és azt a mennyei új világot látjuk
magunk előtt, ahol: „Napra sincs szüksége a városnak, sem holdra, hogy
világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a
Bárány: a népek az ő világosságában fognak járni.” (Jelenések 21,2324) Ott
véget ér a harc: „… letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz
többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők
elmúltak.” (Jelenések 21,4)

Addig azonban az Úr rajtunk keresztül akar világosságot adni ebbe a
könnyel, halállal, gyásszal, jajkiáltással, fájdalommal teli sötét világba.
Világosságban járó népként már most ki kell emelkedni a lelki Sionnak a
külső fényárban; a belső világosságnak kell átjutnia rajtunk az Úr Jézus
szavai szerint: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült
város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a
lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a
ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,1416)
Erre hív az ősi prófécia minket: Jákób háza, jöjjetek, járjunk az ÚR
világosságában! Így hívlak én is Titeket!

Somogyi Péter
lelkipásztor
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PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK
A 2013/2014es tanévet szeptember 1jén tanévnyitó istentisztelettel kezdtük.
Szeptember 2án tanévkezdő csendesnapot tartottunk Tahitótfaluban, Isten táborában.
Az első tanítási nap szeptember 3án volt.
Szeptember 20án tanulmányi kiránduláson vettünk részt.
Október 4én megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Ünnepi műsorral a 4. osztály készült.
Október 7től 11ig tartott az őszi papírgyűjtés.
Október 6tól 10ig őszi evangélizáció volt a fasori gyülekezetben.
A hét befejezéseképpen október11én este Michael Card, amerikai zenész szolgálatát
láthattukhallhattuk a fasorban.
Október 22én a Városligetben a már hagyományos 1956 méteres emlékfutással
emlékeztünk meg az 1956. évi pesti forradalomról.
Az őszi szünet október 28tól 31ig tartott.
November 10én családi istentiszteleten lehettünk együtt templomunkban.
Ünnepi műsorral az 6.b osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.
November 18án a reggeli áhítat keretében – elődeink előtt tisztelegve – megkoszorúztuk az
iskola falán lévő emléktáblát. Ünnepi műsorral az 5. osztály tanulói szolgáltak.
November 19én és 20án iskolánkban nyílt napot tartottunk.
November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.
December 5én délután Mikulásváró kupán mérkőztek meg egymással
az alsó tagozatos gyermekek csapatai.
December 6án ellátogatott hozzánk a Mikulás.
Este a zeneiskolás növendékek közreműködésével adventi koncertet rendeztünk a
Tehetséggondozó Alap javára.
December 13án délután vidám karácsonyi vásárban lehettünk együtt.

ELŐZETES
2013. december 21én osztálykarácsony lesz, majd karácsonyi istentisztelet, melyen a 8.
osztály tanulói és az énekkaros diákjaink szolgálnak.
A téli szünet 2013. december 23tól – 2014. január 3ig tart.
Utolsó tanítási nap: 2013. december 21. szombat.
Első tanítási nap: 2014. január 6. hétfő.
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ADVENTI GONDOLATOK
Az advent a várakozás ünnepe. A keresztyén ember mindig várakozik, de ilyenkor duplán,
hiszen arra is vár, hogy Jézus visszajöjjön, és arra is, hogy megszülessen a szíveinkben is.
Ezen az ünnepen a családok adventi koszorúval figyelik az idő múlását.
A négy gyertya a négy hetet jelképezi. A gyertyákat vasárnaponként szokás meggyújtani, és
együtt, elcsendesedve gondolkozni az advent valódi üzenetén. Az első gyertyát általában
december első vasárnapján gyújtjuk meg. Az utolsót pedig a karácsony előtti vasárnapon.
Jézus születésének ünnepén így is kifejezhetjük, hogy beteljesedett, amire vártunk.

Jámbor Dóri és Ágoston Ágota 8.o.

ADVENTI VÁRAKOZÁS
Most jött a Mikulás,

nemsoká jön a karácsony.
Sok volt a Mikulás dolga.

Az angyal most kezdi munkáját,
és közben minden ember
Jézus visszatérését várja.
A papok így örvendeznek:

Jézus él, Jézus él, visszatér a Földre!
Az emberek pedig így örvendeznek:

az Úr közel, az Úr közel, nincsen mitől félni,
mert Isten megsegít, nincs hát mitől félni!

Az első naptól az utolsóig várnak,
és egy ember kijelenti: láttam az Urat!

Eközben a világ minden élőlénye szívét a meleg átjárja.
Mindenki örvendezik, s ezt hallatja:

Nincsen helye a gonosznak,
hisz itt az Úr, s felment a bűn alól.

Lupp Adrienn 2.a
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OKTÓBER 6.
Az aradi vértanúk napja.13 bátor férfi, ők azok, akik a hazáért haltak meg.
Sokak családapák, férjek, fiak voltak. Mégis ott hagyták szeretteiket,
családjukat, hogy szolgálják a hazájukat. Szerintem ennél nagyob
hazaszeretet nincsen!

OKTÓBER 23.
1956 – ez az az év, amikor Magyarország megelégelte az elnyomást. Nem
bírták tovább, és kitört a forradalom. A forradalom nagyon megviselte
Magyarországot, de azt gondolhattuk, végre szabad ország lettünk. Sajnos,
ez nem tartott sokáig, a forradalom elbukott. (Mi, juliannások minden
évben futunk 1956 métert a forradalom hőseinek emlékére!)

NOVEMBER 11.
Márton nap. A hagyomány szerint libát szokás enni. Ehhez a naphoz egy
legenda is fűződik: Márton misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról
még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. Mikor ennek
hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy alázatosságában a ludak óljába
bújt, annak a reményében, hogy akkor majd nem találják meg. De a dolog
teljesen fordítva sült el, mert a szárnyasok gágogásukkal, szárnyuk
verdesésével óriási zajt csaptak. Így mikor megtalálták, kénytelen volt
elvállalni a püspökséget.

NOVEMBER 30.
András nap. Az adventi böjti időszak előtti utolsó jeles nap. Ezen a napon
szokás elkezdeni a disznóvágást. A népi hiedelem úgy tartja, hogy ez a nap
a férjjósló és férjszerző leánynap. Ilyenkor a lányok és a fiúk böjtölni
szoktak.

ŐSZI-TÉLI JELES NAPOK
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DECEMBER 6.
Szent Miklós napja. Ezen a napon jön a Mikulás. E naphoz több legenda
fűződik. Az egyik: Volt egy szegény család, amelyben a lány házasodni akart.
De pénz hiányában nem lehetett. Ezen az éjszakán a lánynak az ablakban
volt a cipője. Reggel, mikor belenézett a cipőjébe, két zsák aranyat talált és
egy ruhadarabot. Így, hogy pénzhez jutottak, a lány férjhez mehetett. A
püspök, aki összeadta a lányt a jövendőbeli férjével, nem más volt, mint Szent
Miklós – hiszen a ruhájából hiányzott egy darab. Szent Miklós legendái és a
december 6iki egyházi ünnepe kapcsán terjedt el a 19. században a
városokban, hogy a Mikulás december 6án az ablakokba helyezett kitisztított
cipőkbe szaloncukrot vagy kisebb édességekből és déligyümölcsökből álló
piroscsomagot tesz.
DECEMBER 13.
A Luca név jelentése latinul fényhozó, azt jelenti hajnalban született. A
Gergelynaptár életbe lépése előtt ez a nap volt a téli napforduló, a világosság
kezdete, az év legrövidebb napja és leghosszabb éjszakája. A legnevezetesebb
népi szokás az úgynevezett Luca székének faragása, melyet 9féle fából
(kökény, boróka, jávor, körte, som, jegenyefenyő, akác, cser, rózsa) készítettek,
és szögek helyett bükkfából faragott ékek tartották össze. Alakja egy
szabályos ötszög köré írt, öt egyenlő szárú háromszögből készült forma volt. A
hagyományos Luca széke 13 napig készült, mindennap kellett kicsit faragni
rajta, de csak karácsony estéjére volt szabad befejezni. Innen ered a mondás:
„Lassan készül, mint Luca széke!” Kedves hagyományunk a Lucabúza
ültetés is. Luca napján este, különböző méretű cserepekbe búzát ültethetünk,
amely kikel karácsonyra. Szép dísze lehet az ünnepi asztalnak, állíthatunk
bele gyertyát, és átköthetjük szalaggal a cserepet. A búza zöldje az adventi
remény beteljesülését, fénye a Megváltó érkezését hivatott hirdetni, maga a
búza pedig az élő kenyeret, Jézust jelképezi.

gyűjtötte: Virághalmy Luca 6.a

7



BICIKLIS FELVONULÁS
Lucával a legjobb barátnők vagyunk, és beneveztünk a biciklis felvonulásra.
Igaz, nem voltunk sokan, de nagyon jól éreztük magunkat. Az iskolánkból
rajtunk kívül még részt vettek: Peti, Domi és Katica néni.
Az úton rendőri kísérettel haladtunk. Más iskolákból is jöttek gyerekek.
Odaérkeztünk a Klauzál térre, ott meghallgattunk egy rendőrt. Azt mondta,
örül, hogy egyre többen járnak biciklivel. A programot egy
„kerékpáremeléssel” fejeztük be. Visszabicikliztünk a suliba. Útközben
majdnem nekimentem Lucának, de szerencsére ki tudtam kerülni.
Visszaértünk az iskolába, készítettünk pár képet és mentünk tanulni.

Barabás Boglárka 6.a

VICCEK:
Az iskolában a tanító néni így szólt Pistikéhez:
 Pistike, ha anyukádnak van három almája és hétfelé kell osztania,
mit csinál?
 Kompótot!
A bíró a tárgyaláson a sofőrhöz fordul, aki elütött egy idős hölgyet.
 Miért nem dudált, amikor látta, hogy a kocsi elé lép a néni?
 Nem akartam megijeszteni szegényt!
Mi van a kisbárány fürdőszobájában?
 Barikád!
Mibe halt bele a csiga?
 Belenézett a konnektorba!
Milyen kör a négylábú?
 Ökör.

Összegyűjtötte: Barabás Boglárka 6.a
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AZ ŐSZ
Ősszel az utcák csupa aranyszínűek, beleugrálnak a kisgyerekek.

Kitalálod?
Igen, kitaláltad! Ha kitaláltad, mondd el, kik ők!

A falevelek!
Szabó Lilien 1.b

BARÁTOM A PÉK
Játszok a téren.
Milyen jó az élet!
Keresem a péket.
Behúzom a féket.

Megvan a pék.
Ajtaja kék.

Varga Maxim 1.b

BOLYAI VERSENY ELŐTT
(A „Tőrjük a magyart” csapat indulója)

Mi vagyunk a magyar „tőrők”
Nem fog ki rajtunk a főnök.

Mindenkivel szembeszállunk,
Kinga, Anna, Dóri, Ágó!
Jöhet bármi, átugorjuk,

Velünk örül minden bajnok.
Szeretjük a nyereséget,

Nem tűrjük a veszteséget.
Megnyerjük a Bolyait,

Képviseljük a sulit.
Julianna az iskolánk,

Odajár minden jó diák.
Írta: Farkas Kinga, Ágoston Ágota, Nyitrai Blanka 8.o.
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„NYELVÉBEN ÉL A NEMZET”
A Debreceni Református Kollégium meghirdetett egy versenyt református
iskolák számára „Nyelvében él a nemzet” címmel. Ezen a versenyen a mi
iskolánk is részt vett. A verseny első két fordulója egyegy feladatlap volt,
amit itt, az iskolában tölthettek ki azok a diákok, akiket
érdekelt a verseny.
A feladatlapok kitöltése és értékelése után eldőlt, melyik két diák
képviselheti az iskolánkat a versenyen. Az iskolai győztesek: Dékány
Márton 6.a osztály és Ágoston Ágota 8. osztály. Miután Márta néni
kihirdette, hogy ki fog elmenni a versenyre, lelkes készülődés vette
kezdetét.
A verseny napja november 13a volt. Reggel az iskolába érve a
kísérőtanáraink, Dóri néni és Tamás bácsi már vártak minket. Beültünk az
autóba, és elindultunk Debrecen felé. Az út többnyire csendesen telt, néha
talán túlságosan is. Amikor megérkeztünk, az iskolában már vártak
minket. Mindenki nagyon kedves és közvetlen volt. Elmondták a nap
programját, és beinvitáltak minket egy terembe, ahol lepakolhattuk a
dolgainkat. A verseny két teremben zajlott. Az egyikben az 5. és 6.
osztályosok, a másikban pedig a 7. és 8. osztályosok versenyeztek.
Két fordulóból állt a megmérettetés. Az első egy 45 perces írásbeli volt,
melynek megírása után egy pár perces szünet következett. Majd kezdetét
vette a második forduló, a szóbeli. Itt mind a két korosztály versenyzőinek
egy általa húzott szólásról vagy közmondásról kellett egy rövid, kitalált
történetet mesélnie. A szóbeli után ebédelni mentünk, majd egy interaktív
foglalkozásra a Debreceni Kollégium múzeumába, ahol
megismerkedhettünk Debrecennel és a Kollégiummal. A foglalkozást
követően egy csodálatos díszterembe mentünk, ahol az istentiszteletet
követően ünnepélyes keretek között kihirdették az eredményeket.
Ezután haza indultunk – kicsit fáradtan, de telistele élményekkel – Buda
pestre. A versenyen való részvétel számomra hatalmas megtiszteltetést
jelentett, és innen is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget Márta néninek.

Ágoston Ágota 8.o.

10



SZAVALÓVERSENY
A vers egy olyan dolog, ami az embert felemeli és gyönyört ad neki. Ha
valaki elmondhat egy verset, és beleképzelheti magát abba a versbe, olyan
mintha az lehetne, aki akar. Hercegnő, mesélő, juhász… és még ezernyi
dolog. Idén a száz éve született Weöres Sándor emlékére szavaltunk.
Ő nem akart kimondottan gyermekeknek írni, de a versei mégis csak
megfogták őket. Egy remek költő volt, és olyan mély gondolatú verseket írt,
melyeket nehéz első olvasásra feldolgozni. A Valse Triste is egy ilyen vers,
melyet személy szerint én szavaltam – és bizony nehéz volt beleélni
magamat. De amikor ez sikerül, akkor olyan gyönyörű élményekkel
gazdagodhatunk, melyek örök életünkre elkísérnek! A verset emberek előtt
mondani nagy felelősség, de ugyanakkor megtiszteltetés is. A versenyen
kellemes hallgatni másoktól is a műveket, persze közben az ember azon
izgul, hogy az ő szavalása hogy fog sikerülni. De ha kicsit elvonatkoztatunk
ettől a drukkérzettől, és belehallgatunk a mások szavalásába, akkor
megláthatjuk, hogy milyen értékek vannak benne. A gyönyörű szavalások
során kitűnnek a tehetségek. Ezt a tehetséget, melyet Istentől kaptunk,
nem szabad elhanyagolni semmiért! És folytatni kell a szavalást olyan
költők verseivel, akivel azonosulni tudunk. Szerencsére a versenyen ez
sokaknak sikerült.

Jámbor Dóra 8.o.

Weöres Sándor (19131989)
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Weöres Sándor: TÍZ LÉPCSŐ
Szórd szét kincseid  a gazdagság legyél te magad.

Nyűdd szét díszeid  a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid  a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid  a bölcsesség legyél te magad.

Pazarold el izmaid  az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid  a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid  a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid  a hit legyél te magad.

Törd át gátjaid  a világ legyél te magad.
Vedd egybe életedhalálod  a teljesség legyél te magad.

Weöres Sándor:
RONGYSZŐNYEG

(részlet)
Én is világot hódítani jöttem

s magamat meg nem hódíthatom,
csak ostromolhatom nehéz kövekkel,

vagy ámíthatom és becsaphatom.
Valaha én is úr akartam lenni;

ó, bár jó szolga lehetnék!
De jaj, szolga csak egy van: az Isten,

s uraktól nyüzsög a végtelenség.

Weöres Sándor:
ARS POETICA
Öröklétet dalodnak emlékezet nem adhat.
Ne folytonváltozótól reméld a dicsőséget:
bár csillog, néki sincsen, hát honnan adna néked?
Dalod az öröklétből tán egy üszköt lobogtat,
s aki feléje fordul, egy percig benne éghet.
Az okosak ajánlják: legyen egyéniséged.
Jó; de ha többre vágyol, legyél egyénfölötti:
vesd le nagyköltőséged, ormótlan sárcipődet,
szolgálj a géniusznak, add néki emberséged,
mely pont és végtelenség: akkora, mint a többi.
Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket:
táplálnak, melengetnek valahány világévet,
s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak,
a sorsuk örökélet, mint sorsod örökélet,
társukként megölelnek, és megint messze szállnak.
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Weöres Sándor:
VALSE TRISTE
Hűvös és öreg az este.
Remeg a venyige teste.
Elhull a szüreti ének.
Kuckóba bújnak a vének.
Ködben a templom dombja,
villog a torony gombja,
gyors záporok sötéten
szaladnak át a réten.
Elhull a nyári ének,
elbújnak már a vének,
hűvös az árny, az este,
csörög a cserje teste.
Az ember szíve kivásik.
Egyik nyár, akár a másik.
Mindegy, hogy rég volt vagy nemrég.
Lyukas és fagyos az emlék.
A fákon piros láz van.
Lányok sírnak a házban.
Hol a szádról a festék?
Kékre csípik az esték.
Mindegy, hogy rég vagy nemrég,
nem marad semmi emlék,
az ember szíve vásik,
egyik nyár, mint a másik.
Megcsörren a cserje kontya.
Kolompol az ősz kolompja.
A dér a kökényt megeste.
Hűvös és öreg az este.

Weöres Sándor:
BALLADA HÁROM
FALEVÉLRŐL
Lehullott három falevél
észrevétlen az őszi ágról.
És jött a szél, a messzi szél,
egy messzi, másik, új világból 
Elröpült három falevél.
Az egyik magasba vágyott:
talált a felhők közt új világot,
emelte, emelte a szél.
A másik rohanni vágyott:
magasba hágott és mélybe szállott,
sodorta, sodorta a szél.
Harmadik szédülni vágyott:
szemét lehunyta, semmit se látott,
kavarta, kavarta a szél.
Lobogott három falevél.
Lehullott három falevél
tehetetlenül a világból.
Ott lenn a sár, fekete, mély –
ki emel fel az őszi sárból,
ti szegény három falevél?
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Riport versmondó hőseink egyikével
Aki kérdez: Heuschmidt Lili
Aki válaszol: Sótonyi Eszti
K: Miért jelentkeztél erre a versenyre?
V: Szerepelni kellett, és én szívesen gyakoroltam.
K: Melyik verset választottad erre az alkalomra?
V: A címe: Örök pillanat.
K: Miért ezt a verset választottad?
V: Mertszerintem szép, és megragadott benne a lényege.
K: Mi volt az, ami igazán megfogott benne?
V: Az, hogy lényeges a mondanivalója.
K: A versenyzők közül kik tetszettek a legjobban?
V: Villő, Réka, Abigél.
Köszönjük a beszélgetést.

Weöres Sándor:
ÖRÖK PILLANAT
Mit málló kőre nem bízol:
mintázd meg levegőből.
Van néha olyan pillanat,
mely kilóg az időből.
Mit kő nem óv, megőrzi ő,
bezárva kincses öklét,
jövője nincs és múltja sincs,
ő maga az öröklét.
Mint fürdőző combját, ha hal
súrolta s tovalibbent,
így néha megérezheted
önnönmagadban Istent.
Félemlék a jelenben is,
és később, mint az álom.
S az öröklétet ízleled
még innen a halálon.
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TENGERI KALANDOK
Egyszer régesrégen elindultunk ki a nagy
tengerre.
Beszálltunk a hajóba, és elindultunk a nagy
kalandba. Láttunk sok halat. Amikor
odaértünk, készítettünk egy fakunyhót. Jól
éreztük magunkat a kutyánkkal. Egyszer
egy kalózcsapat talált ránk – nagy bajba
keveredtünk. Nem volt semmi fegyverünk,
csak egy árva tőr, ami a kalózok számára
semmi. Ezért csak egy lehetőség maradt
hátra: az erdőben el kellett rejtőzni a
kalózok elől. Nem találtak meg bennünket,
és elmenekültünk. Elindultunk hazafelé
örömmel.

Kovács Levente 2.b

A KUTYA TANÍTÁSA
Sokan azt hiszik, hogy a kutya tanítása nehéz. Pedig nem így van!

Egy kis szórakozás senkinek sem árt, főleg, ha a kutyánkkal szórakozunk!
Az ÜL tanítása:

Fogj egy jutalomfalatot, majd húzd a kutya feje fölé! Automatikusan le fog ülni. Add oda a
jutalomfalatot, ha ügyes volt!
JUTALOMFALATOK:
Ha jutalomfalatot akarsz adni a kutyának, azt csak akkor tedd meg, ha egy feladatot
megcsinált. Jutalomfalatnak jó a virsli is (kutyakiképzők ajánlásával!), sőt az a legjobb, ezt
könnyen meg tudja rágni.
A FEKSZIK tanítása:
Add ki kutyádnak az ÜL parancsot, és a jutalomfalatot tedd az orra elé! Lassan vidd le a
jutalomfalatot a földig! A kutya le fog feküdni.
A MARAD parancs:
Add ki az ÜL parancsot, majd hátrálj, és mondd azt a szót, hogy MARAD!
Közben a kezed legyen az eb orra előtt! Néhány percig kell egy helyben maradnia. Ha ügyes
volt, jutalmazzuk!
JÁTÉKOK:
Mindig legyenek játékai! Ne unatkozzon! A játékok segíthetnek az egyedüllét elkerülésében.
Vegyünk neki rágókákat, főleg fogváltáskor!
FOGZÁS, FOGVÁLTÁS:
A kiskutyáknál elkerülhetetlen a fogzás. Mint mi, ők is elhullajtják a fogaikat. Ez négy
hónapos korban alakul ki. A kiskutyák elrágják, majd lenyelik tejfogaikat.
HELYEDRE!
Ezt a feladatot könnyen megtanulja a kutya.
Ültesd le a kutyát, majd mutass az ólja felé! Közben többször mondd: HELYEDRE! Ha nem
indul, kísérd el! Rejts el a helyén egy jutalomfalatot!

Horgos Abigél 5.o.
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RÉGISÉGEK VONZÁSÁBAN
Tóth Andor vagyok, az 1.a osztályba járok. Nagyon szeretem a Julianna iskolát, sok
szép régiség van benne. Nem tudom, honnan jött, én vagyok az első a családunkban,
akinek ilyen erős „régiségszenvedélye” van. Gyűjtöm a régi tárgyakat, órákat,
írógépet, szerkezeteket. Rajongok az olyan régiségekért, amik eltörtek,
tönkrementek, szeretném felújítani őket. Hírét viszem a világba, hogy a régiségeket
érdemes megőrizni. Szeretném, ha egyre több lenne belőlük.
Negró, a kedvenc játékkutyám is igazi régiség, legalább húsz éves.

KERESZTREJTVÉNY
Nagyon szeretek keresztrejtvényt fejteni.
Úgy gondoltam, készítek egyet nektek.
1. Repülő állatok
2. Szúró fegyver
3. Költemény
4. Év
5. Sötét szín
6. Egy bibliai hitetlenkedő

Mihály Levente 2.a
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Interjú Petra nénivel
Aki kérdez: Sótonyi Eszter, Gégény Zsófi, Szász Cintia
Aki válaszol: Laczi Petra matematika, fizika és informatika szakos tanár
K: Miért lett tanár?
V: Azért, mert nagyon szeretem a matematikát és a fizikát, másrészt nagyon sokat
foglalkoztam gyerekekkel. Bibliai történetek, aranymondások
tanítása, gyermektáborok szervezése – és valahogy összeállt a kettő:
foglalkozhatnék gyerekekkel a matekon keresztül is!
K: Miért pont fizika és matek?
V: Azért fizika, mert az nagyon érdekes, és azért matek, mert az a legjobb tantárgy a
világon.
K: Miért a matek a legjobb tantárgy?
V: Mert gondolkodni tanít, logikus, nem kell tanulni, hanem „csak” meg kell érteni.
K: Ha nem lenne matek és fizika, mit tanítana?
V: Magyar irodalmat, mert nagyon megszerettem a verseket, meg magát a
tantárgyat – és történelmet is.
K: Milyen volt gimisnek lenni?
V: Az elején félelmetes, mert elkerültem otthonról a kollégiumba – új hely, új
szobatársak… Mivel hívő voltam, rögtön megkaptam a „szent fazék” jelzőt, ami
nagyon nem volt jó. Később aztán az osztály közössége nagyon jó lett.
Összekovácsolódtunk és én is megtaláltam a helyem. Általában én voltam az, aki
mindenről tudott, mindenki hozzám jött a gondjával, bajával, én meg próbáltam
segíteni. Lényegében jó volt gimisnek lenni.
K: Van-e olyan emléke, ami megmaradt az iskolai éveiből?
V: Igen, van. Egyszer, még az általános iskolában az egyik osztálytársammal, egy
nagyon idegesítő kisfiúval fogócskáztam. Mindig bejött utánam a mosdóba, én
egyszer rácsaptam az ajtót, és majdnem betört az orra. Amikor sikeresen bejött,
felpofoztam, utána persze ezért mindketten kikaptunk.
A másik: én is jártam zongoraórára, és mindig este későn volt az óra, amikor már
senki sem volt a suliban. Mindig úgy szórakoztunk a barátaimmal, hogy az
osztálytermekben lévő labdákat eldugtuk. Volt egy olyan hely az iskolában, amit
régen raktárnak használtak, a padlásfeljárót – ez egy elfelejtett helyiség volt  és
mindig oda bújtunk el a zongoratanárnő elől, oda vittük a labdákat, és nem szóltunk
róla senkinek. Szerintem azóta is ott vannak.
K: Van-e példaképe?
P: Akiket nagyra tartok, elsősorban a szüleim, az otthoni lelkészem és az egyetemen
a volt témavezetőm.
K: Van-e kedvenc sportja?
P: Futni, pingpongozni szeretek, röpizni is, és úszni is, főleg az otthoni tóban.
K: Van-e kedvenc filmje?
P: Szeretem a tanáros filmeket, a Good Will Huntingot. Az anyukámmal szoktam
nézni a Dadus sorozatot, a párommal meg Csillagkapurajongók vagyunk.

ISMERJÜK MEG EGYMÁST
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Bemutatkozik Renáta néni
Amikor – rövid kihagyás után – ismét a Julianna iskola pedagógusaként léptem be a kapun
augusztusban, furcsa érzés volt bennem: Már ismert környezetbe léptem, de új helyzet is
volt, hiszen vissza kellett rázódnom a tanításba. Kicsit féltem, mert tudtam, hogy óriási
feladat vár rám: pörgős iskolai élet, tanítás, 1.osztály, osztályfőnökség…. De nagyon sok
biztatást és bátorítást kaptam a kollégáktól, akik örültek a visszatérésemnek. Az ismerős
szülők is nagyon kedvesen fogadtak.
Az elmúlt években egy szociális intézményben dolgoztam. Kicsit más terület, más feladatok,
de nagyon hálás vagyok, hogy betekintést nyerhettem az ottani munkába, rengeteg
tapasztalattal,élménnyel gazdagodtam, sokat tanultam erősödtem, és úgy érzem, sok
mindenben változtam is.
Amikor felkértek az induló 1.osztály vezetésére, tudtam, hogy Noémi néni lesz a párom.
Örültem, mert jól megismertük egymást a négy év alatt, amikor együtt dolgoztunk. Soksok
közös emléket őrzök abból az időből, a mostani nyolcadik osztályosokat együtt terelgettük
négy évig,
Nagy öröm tölt el, amikor látom a volt diákjaimat, újból és újból ledöbbenek, hogy milyen
nagyok lettek, és hogy megváltoztak. Büszke vagyok rájuk, amikor szép eredményeikről és
szerepléseikről hallok.
A mostani osztályom sokszor eszembe juttatja az előző csapatot – sok a közös vonás bennük:
ugyanolyan elevenek, de nagyon szerethető kis emberkék. Nem hagynak bennünket
unatkozni.
Az eddig eltelt idő szeptembertől nagyon fárasztó volt, és ez szerintem a későbbiekben sem
fog nagyon változni. Szinte minden időmet lefoglalják az iskolai feladatok, a gyerekek
közötti soksok tennivaló, éppen ezért sajnos nagyon kevés idő jut a kikapcsolódásra.
Ha mégis akad, akkor azt olvasással, zenehallgatással vagy sétálással töltöm, és igyekszem
pihenni, feltöltődni, erőt gyűjteni a következő feladatokhoz.

Végül egy adventi gondolatot szeretnék az olvasók szívére helyezni, hogy valóban
elcsendesedéssel tudjunk készülni a karácsony ünneplésére.
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Illés mindig hitt Istenben, sosem kételkedett Benne. Isten Illést is nagy
próbatétel elé állította, amikor hollók hoztak neki ételt, és a Kerit patakból ivott,
míg az is kiszáradt. Isten ezek után is Illéssel volt. Nagy csoda volt, amikor az
özvegyasszonynál lakott, és nem fogyott el a maréknyi liszt és az ujjnyi olaj.
Jónás azonban nem mindig figyelt Isten bölcs akaratára, és ellenállt. El akart
bújni Isten elől, és más irányba indult el. Nem akart Ninivébe menni, a gazdag
nagyvárosba, attól tartott, nagyon nagy bajba kerül, ha a bűnös városba megy.
Isten látta, amit tett, és őt is nagy próba elé állította. Jónás Tarsisba indult,
majd mikor nagy viharba keveredett, a hajósok kidobták a tengerbe. Isten
viszont egy nagy halat rendelt, amely bekapta Jónást. Három nap és három éjjel
volt a hal gyomrában, majd amikor partközelbe ért a hal, kiköpte Jónást. Utána
már engedelmeskedett Istennek.
Mind a két próféta Isten kiválasztottja volt.
Illés mindvégig engedelmeskedett Istennek, de hozzám mégis Jónás története áll
közelebb. Nagy csoda, hogy az Úr megőrizte Jónást a hal gyomrában is, pedig
Jónás nagyon szemtelen volt, de Isten ezeket is mind megbocsátotta neki.

Bodnár Panna 5.o.

JÓNÁS ÉS ILLÉS PRÓFÉTÁRÓL

MI VAN A CSIZMÁBAN?
Fényezd ki a csizmád,
rossz gyereknek virgács.
Jó gyermek jutalmat kap,
almát, csokit, narancsokat,
ez aztán a finom falat!

Király Dorka 3.a
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A MI HÓEMBERÜNK
Végre esik a hó! Elhatároztuk, hogy építünk egy óriási
hóembert.
Kezdődhet a munka!
Három óriási gombócot görgetünk. Zoli és Peti
egymásra emeli őket. A fejre két kék kupak kerül,
ezek a szemek. A hóemberünk orra sárgarépa. Piros
papírszalagból nevetős szájat kanyarítunk neki. A
nyakára pedig kockás sálat kötünk. Végül
műanyagvödör kerül a fejére.
Nagyon elégedetten szemléljük hóbarátunkat.
Reméljük, egészen tavaszig velünk marad.

Maczek Fruzsina 3.a
KARÁCSONY – OTTHON

*Nézzük, hogy milyen egy karácsonyi lázban égő keresztyén család!
A családfő fakereső expedícióra indul. Addig otthon a család aprajanagyja dísz után kutat
és vacsorát kotyvaszt. Amint a családfő hazaér az expedícióból, a csipetcsapat felállítja a fát
és kicicomázza. Az izzasztó munka után jön a lakoma. Az étkezés után karácsonyi diát
vetítünk. És közben valami titkos módon az angyalok becsempészik az ajándékokat a fa alá.
És a gyerekek nagy mosollyal az arcukon kibontják a szebbnél szebb ajándékokat.

Virághalmy Luca 6.a.
*Gyertek és látogassatok el hozzánk egy karácsony estére! Mikor belépsz, az ajtón, érzed a
fenyő illatát és a friss mézeskalácsét, látod magad előtt a méltóságteljes fenyőt a nappali
sarkában, alatta a szebbnél szebb ajándékokat, a dédit, ahogy átölel és puszit ad. Mi
ilyenkor nem maradunk otthon, hanem a nagyszüleimhez indulunk. Ott halk zene szól,
ilyenkor a szeretet átjárja a szívemet. Mama tálalja az ételeket. Evés után az ajándékozás
következik. Mindenki megkapja az ajándékát – a mi családunkban az a szokás, hogy mindig
a legkisebb gyermek osztja ki az ajándékokat. Az a legfontosabb, hogy ilyenkor,
karácsonykor gondolj az igazi ünnepre: Jézus Krisztus születésére, hogy Ő megváltott, és
hogy Isten így szeret minket, hogy odaadta az egyszülött fiát! Mondj magadban egy imát, és
gondold át, mennyi mindent köszönhetsz Istennek! Persze ilyenkor fontos, hogy meghitt
családi környezetben légy, és át tudd élni a karácsony magával ragadó hangulatát!

Emmer Luca 6.a.
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KARÁCSONYI FINOMSÁGOK
CSOKIS MUFFIN
Hozzávalók: 15 dkg liszt, 2 egész tojás, 15 dkg margarin
15 dkg cukor, 3 evőkanál lekvár, 5 dkg kakaópor,
fél csomag sütőpor, 5 dkg tört csoki.
Mindezeket összekeverjük, 12 db muffin süthető belőle.

Hetesi Luca 1.a ajánlása

SZALONCUKOR  HÁZILAG
Már a múlt században is készítették, igazán a századfordulótól jött divatba. A
reformkortól francia minta nyomán a nagypolgári otthonokban a
fogadószobában, azaz szalonban felállított fát díszítette, nevét is innen kapta.
Jókai szalonczukkedlineknevezte, mivel a szó a német salonzuckerl szóból ered.
1891ben Hegyes József A legújabb házi cukrászat című kézikönyve már
tizenhétféle szaloncukrot ír le, cremebonboneok, pictáczszukorkák neveken.
Igazán érdemes otthon kísérletezni, hiszen nem ördöngösség kedvencünk
elkészítése. A fán kívül az ünnepi asztalt is dekorálhatjuk vele, és ünnepi
desszertként is felszolgálhatjuk.
Hozzávalók:
50 dkg cukor
10 evőkanál víz
kakaó vagy csokoládé
vaj

Elkészítés: Egy edénybe öntjük a fél kiló fehér vagy barna cukrot, hozzáteszünk
10 evőkanál vizet. Folyamatosan kevergetve forrástól 8 percig főzzük. A hatodik
percben egy kanál masszát tányérra teszünk és eldörzsöljük. Ha sűrűsödik és
keményedik, a cukor elkészült. Levesszük a tűzről és ízesítjük. Az ízesítés
történhet 10 deka csoki és 5 deka vaj vízgőz fölött összeolvasztott keverékével, 10
deka kókuszreszelékkel vagy fahéjjal, dióval, darált mazsolával, datolyával,
pisztáciával.
Az elkészült masszát nedves kézzel rúddá sodorjuk. Ha lehet, porcelántálat vagy
műanyag vágódeszkát használjunk. Mielőtt teljesen kihűl, tetszés szerinti
darabokra vágjuk. Olvasztott csokoládéval bevonjuk, és a teljes kihűlés után
színes papírba csomagoljuk. (Fogunkat összeszorítva megpróbálunk kitartani
karácsonyig!)

Heuschmidt Lili ajánlása
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A VILÁG VILÁGOSSÁGA
„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert:
Ő jött el a világba, a világban volt, és a világ általa lett…”

(János 1,910)
A Biblia Jézust sokszor nevezi így: az Ige. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott...”
Ő volt az igazi világosság, aki az életet, az örök életet hozta el az embereknek. Isten volt az,
aki emberi formában lejött, hogy meghaljon helyettünk, a mi bűneinkért. Ezt soha ne
feledjük el! Ez a lényeg, ez a legnagyobb csoda, ami e világon történt. Az, hogy neked örök
életed lehet, attól, aki téged a legeslegjobban szeret – Jézus Krisztustól.
Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy a Megváltó, aki ígértetett, megérkezett.
De mi megöltük – ennek így kellett lennie. Ha nem halt volna meg miattunk a kereszten,
nem lehetne üdvösségünk, örök életünk.
Általa új világ kezdődik, a megbocsátás világa. Ő most is itt van velünk, bennünk
Szentlelke által; kész arra, hogy tisztára mosson minket – de szemtől szembe, színről színre
csak a mennyországban fogjuk őt meglátni.
Még tart a kegyelmi idő, cselekedjünk az Ő tetszésére, amíg megtehetjük!

Kalló János Máté 8.o.

KARÁCSONYI TÖRTÉNET
Egy kislány karácsonyi csomagot készített. Egy dobozt csomagolt be drága aranypapírba.
Olyan sok papírt használt fel, hogy az édesapjának feltűnt, és megkérdezte:
 Hát te meg mit csinálsz? Pazarolod a drága papírt, mintha te vetted volna!A lány elsírta
magát, és félrehúzódott egy sarokba. A dobozt erősen magához szorította.
A szentestén, amikor a család tagjai megajándékozták egymást, a kislány is odaadta
apjának a szeretettel becsomagolt dobozt.
 Papi, ez a tiéd!
Az apa elérzékenyült. Talán nagyon kemény volt múltkor! Végtére is az ajándék az övé.
Óvatosan felbontotta a csomagot. Nagy meglepetésére a doboz üres volt. A nem várt
fordulat felbosszantotta:
 Te az összes drága aranypapírt egy üres dobozra fecsérelted?
A leány okos, nagy szeméből könnycseppek gördültek, és így szólt:
 Papi! Nem is üres a doboz. Egymillió puszit tettem bele.
A férfi azóta az íróasztalán őrzi a cipősdobozt.
 Hiszen ez üres – mondogatják a kollégái.
 Egyáltalán nem! A kislányom szeretete van benne – válaszolja a büszke apa…

közreadta: Ágoston Ágota 8.o.
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KARÁCSONYI
GONDOLATOK
A karácsony nemcsak az ajándékozásról szól,
hanem a szeretetről és az együttlétről. Nem az
számít, milyen drága ajándékot adjunk, hanem
hogy együtt legyünk a családunkkal. Ne feledd el!
Jobb adni, mint kapni. Karácsonykor légy együtt a
családoddal, mert egyszer majd csak arra
eszmélsz, hogy elment az idő, és már te is idősebb
leszel, átveszed a szüleidtől az anya/apa szerepet!

Barabás Bogi és Dózsa Dia 6.a
Karácsonyi díszek és csomagolás papírgurigából

Miért érdemes gyűjteni a papírgurigákat? Közeleg a karácsony, amikor otthonunkat
karácsonyi díszekkel öltöztethetjük fel, és szeretteinket apró ajándékokkal lephetjük meg.
Bemutatunk néhány egyszerű ötletet, ami otthon is könnyen elkészíthető.
1. Karácsonyi figurák
Színes kartonpapír és egy kis ragasztó segítségével könnyen télapót, manót és rénszarvast
készíthetünk a gurigákból. Ha hóember gurigát szeretnénk készíteni, csak fessük le fehér
festékkel, és régi, kinőtt vagy épp lyukas zoknijainkból sapkát és sálat vághatunk nekik.
Ugyanezzel a módszerrel karácsonyi kórust is készíthetünk.

2. Csomagolás
Ha valamilyen apró ajándékkal szeretnénk kedveskedni szeretteinknek, (mint például
csoki, cukorka, ékszer), nincs más hátra, mint egy gurigát bevonni színes
csomagolópapírral, a két végét behajtani és így egy kis dobozkát kapunk. Végül köthetünk
rá szalagot és ragaszthatunk rá matricát.

3. Rénszarvas karácsonyfadísz
Ehhez a díszhez nem kell más, csak néhány
papírguriga, amit kettévágunk, valamilyen színes
papírral bevonjuk és ragasztunk rá orrot, szemet,
szarvat és végül egy akasztót. Karácsonyfánkat így
igazán aranyos díszekkel dobhatjuk fel.

közreadta: Bodnár Panna 5.o.
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REJTVÉNY
Sarkady Sándor versének sorai ábécé sorrendbe rendeződtek. Hogy
el tudd olvasni a költeményt, rendet kellene tegyél a verssorok
között. Ha rendeződnek a sorok s az előtte lévő betűket sorra
összeolvasod, négy adventi – karácsonyi szót kapsz megfejtésül. Egy
kis segítség:  minden versszak négysoros. A versszakok kezdőbetűi:
H, H, M, M, Cs. Figyeld az írásjeleket, segít!

Megfejtés:

Örülnénk, ha megosztanád velünk az új esztendőben a te sikeredet, hogy meg
tudtade fejteni a rejtvényt! Áldott munkálkodást kíván

a 3. b osztály és Kriszta néni
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IRODALMI GYÖNGYSZEMEINK
VÁLOGATÁS A FELSŐS DIÁKOK ELSZÓLÁSAIBÓL
Az eredeti: Ahogy diákjaink mondták:
* pentameter pentagramma
(az időmértékes verselés egyik verssora)
*A kőszívű ember fiai (Jókai Mór regénye) A néhai bárány fiai
+ A néhai bárány (Mikszáth Kálmán novellája)
*„…szívemben égtek kis rőzsedalok…” szívemben égtek kis rózsadombok
(Ady Endre: Párisban járt az Ősz)
*„… Ne szülj rabot te szűz, ne szülj rabot, te szűzanya…
anya, ne szoptass csecsemőt…”
(Arany János: A walesi bárdok)
*Parainesis paranózis (ez valami betegség…?)
(Kölcsey intelmei unokaöccséhez)
*Ady Endre felesége Boncza Berta Boncza Bertalan
*Szeretném, ha szeretnének szeretném, ha szeretnél…
(Ady Endre verse)
*Szondi két apródja Toldi két apródja
(Arany János verse)
*ripacs
(tehetségtelen, hatásvadász színész) ,,,az egy virág?...
*Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Amilyen az adjonisten, olyan
(közmondás) a kapjonisten.
* „A gaz lehúz, altat, befed…” a gáz altat…..
(Ady Endre: A magyar Ugaron)
*Arany János a Toldit a KisfaludyTársaság Arany János a Toldit a
pályázatára írta KisfaludyTársasházban írta
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK
BAÁR MADAS KUPA – KOSÁRLABDA
A versenyen részt vevő lánycsapatunk 3.helyezést ért el.
Csapattagok: Farkas Kinga 8.o., Diószegi Villő, Gégény Zsófia,
Herkely Eszter, Sótonyi Eszter, Szabó Réka, Tóth Zsófia 7.o.

BAÁR MADAS KUPA – LABDARÚGÁS
A versenyen részt vevő fiúcsapatunk 6.helyezést ért el.
Csapattagok: Somogyi Máté, Boncza Zoltán, Horváth Gergely,
Tánczos Alex 8.o. Szántó Zsombor, Kiss Dávid, Bánkuti Márk 7.o.
Sebestyén Barna, Sebestyén Ákos 6.o., Németh Kornél 5.o.

ÚBRIAKUPA
A versenyen részt vevő fiúcsapatunk 2.helyezést ért el.
Csapattagok: Sebestyén Barna, Sebestyén Ákos, Márton Márk, Dékány Márton,
Szabó Tódor, Suki Simeon 6.o., Csajkó Péter, Németh Kornél 5.o.

MIKULÁSVÁRÓ KUPA
1.helyezés: MIKULÁS csapat
Sántha Lilla 4.o., Kereszty Dóri 3.a, Mátyus János, KisSzölgyémi Sára 3.b
Szabó Annamária, Somogyi Johanna 2.a, Tiszai Csenge 2.b
Schulc Dorka, Róka Stefi 1.a, KisFodor József 1.b
2.helyezés: RÉNSZARVASOK csapat
Luczek Csongor, Csizmadia Réka 4. o,
Pataki Sebestyén 3.a Csató Csege 3.b
VargaTóth Zsófi, Lupp Adrienn 2.a, Fisher Olivia1.a, Révai Anna1.b
3.helyezés: KARÁCSONYFA csapat
Szabó Máté, Virághalmy Gergő 4.o.
Molnár Marci 3.a, Győrfi Benedek 3.b, Végh Domonkos 2.a
Papp Máté, Bálint Dóri 1.a, Németh Katica, Szolyák Luca 1.b
4.helyezés: HÓEMBER csapat
5.helyezés: RUDOLF csapat
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BOLYAI VERSENY
A díjátadón részt vehettek – bekerülve a legjobb hat
csapat közé: Gőzpöfögészeti tovalöködönc:
7. osztály csapata: Diószegi Villő, Sótonyi Eszter,
Szabó Péter, Szabó Réka

KÖNYVFALÓ VERSENY
Részt vettek:
6.a: Sebestyén Barna, Sziklai Áron,
6.b: FergeElizabet,
8.o.: Gál Natália, Riesz Tamás
1. helyezés: Szabó Lilien 1.b, Bartha Zsófia 1.b,

Győry Emma 3.b,
Maci, Sajt, Mumus jeligés versenyzők
Fejérvári Bence 5.o., Kovács Anna Ildikó 8.o.

2. helyezés: Kozsuharov Salamon 2.b, Bóni Mira 3.a
3. helyezés: Bóni Márkó 4.o., Dózsa Diána 6.a
különdíj: Horgos Abigél 5.o., Halász Annamária 6.b, Ágoston Ágota 8.o.

VERSILLUSZTRÁCIÓS VERSENY
1. helyezés: Szabó Lilien 1.b,KozsuharovSalamon 2.b, Fodor Veronika 3.b, Mihály Jázmin
8.o.
2. helyezés: Kőszeghy Virág 1.b, Csengery Gyöngy 2.a, Győrfi Benedek 3.b, Csabai
Fruzsina 6.b
3. helyezés: Kovács Zétény 1.b, Moses Brenda 2.b,
Bóni Mira 3.a, Székely Noémi 5.o.

NYELVÉBEN Él A NEMZET – ORSZÁGOS VERSENY, DEBRECEN
Részt vettek: Dékány Márton 6.a és Ágoston Ágota 8.o.
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VERSMONDÓ VERSENY
Első-második évfolyam:
Részt vettek:
1.a: Ölvedi Villő, Palotai Vivien, Tóth Andor
1.b: Berényi Tamás, Fejes Anna, KisFodor József, Kovács Zétény, Révai Anna, Veres Dorka
2.a: Csengery Gyöngy, Mihály Levente, VargaTóth Zsófia
2.b: Botos Dávid József, Kozsuharov Salamon, Nagy Fanni, Sótonyi Bálint, Tiszai Csenge
1. helyezés: Schulc Dorka 1.a
2. helyezés: Lupp Adrienn 2.a, Ölvedi Csanád 2.b
3. helyezés: Sziklai Milán 2.b
különdíj: Hegedűs Anna 2.b
Harmadik-negyedik évfolyam:
Részt vettek:
3.a: Kereszty Dorottya, KisFodor Márton, Maczek Fruzsina
3.b: Devich Noémi, Tóth Bálint, Zarka Gergő
4.o.: Bóni Márkó, Diószegi Keve, Kovács Botond, Szecsei Anna
1. helyezés: Király Dorottya 3.a
2. helyezés: Horgos Márk 3.a
3. helyezés: Győry Emma 3.b, KisSzölgyémi Sára 3.b
Ötödik-nyolcadik évfolyam:
Részt vettek:
5.o.: Bócsi Dominika, Bodnár Panna, Fejérvári Bence, Horgos Abigél, Székely Noémi
6.a: Márton Márk, Sebestyén Barna
6.b: Gogescu Márta, Halász Annamária, Herceg Adrián, Kamarás Áron
7.o.: Bánkúti Márk, Feil Lili, Gégény Zsófia, Herkely Eszter, Köllő Hunor,

Mácsik Mercédesz, Sótonyi Eszter, Szabó Réka, Tóth Zsófia, Tóth Ádám
8.o.: ÁgostonPalkó Ágota, Boncza Zoltán, Nyitrai Blanka, Somogyi Máté
1. helyezés:
2. helyezés: Jámbor Dóra 8.o.
3. helyezés: Diószegi Villő 7.o.
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KÖNYVAJÁNLÓ
KARÁCSONYI ÉNEK:
Ez a könyv rengeteg verssel és történettel szolgál nekünk.
Nos, ha kíváncsi vagy, mit gondolnak a környezetedben élők, akkor itt az idő, hogy megtudd.
KARÁCSONY: AZ ÜNNEP VARÁZSA
A szeretet lángja nem a gyertyákban és a fenyőágakban van, hanem benned, bennem és
mindenkiben a földön. Ez a könyv segít felidézni azt, ami karácsonykor történt. Teljes
mértékig. Megtudhatod, hogy milyen szeretet volt az emberekben.
Ladislav Palvik: AZ ÁLLATOK KARÁCSONYA:
Az erdő állatai is szeretik megünnepelni a karácsonyt. Sőt, ajándékot is szeretnek kapni.
Mit tehetnek azért, hogy kívánságuk teljesüljön? Megtudjátok, ha fellapozzátok ezt a remek
kis könyvet.

Sótonyi Eszter 7.o.

Profi Noki kalandjai
A Profi Noki nagyon vicces: profi választás Jeff Kinney, az
Egy ropi naplója írójától

Bizonyára ti is ismeritek az Egy ropi naplóját: humoros és jó
időtöltés.
A Profi Noki is ilyen, sőt szerintem jobb is.
Az első rész arról szól, hogy Noki otthon felejtette az ebédjét, és
barátjától, Teddytől, aki tegnap kínai étkezdében evett, kap egy
sütit, amire az van írva,
hogy MA MINDENKIT FELÜLMÚLSZ.
A többit csak akkor tudjátok meg, ha ti is elolvassátok,
MERT OLVASNI JÓ!!!!!

Fejérvári Bence 5.o
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Móra Ferenc:
KINCSKERESŐ KISKÖDMÖN
A 3.a osztályos tanulók idén olvassák a Kincskereső kisködmön című regényt.
Az ő véleményükből, ajánlásukból teszünk közzé most néhányat:
Nagyon tetszik, mert:
 Móra Ferenc saját életét írja le benne
 a saját gyermekkorát idézi
 kalandos, érdekes, izgalmas
 olykor szomorú, néha vicces
 tanulságos, szép, érzelmes, megható
 jó beleélni magunkat
Különösen azt a rész szeretem, amikor:
 Gergő kap az édesapjától egy különleges ködmönt
 amikor lesz egy barátja, Pálistók Peti, a kis bicebóca
 amikor Péter apó megmutatja Gergőnek a bányát
 Gergő kishúga megfogja vézna kis kezével a körtemuzsikát
 Nagyon szép az utolsó öltés című fejezet, és nagyon szeretem az elvisz a
markoláb címűt is.
 Egyik kedvenc szereplőm Malvinka, aki kedves, becsületes, és szereti a
gyerekeket.

 Amíg nem olvasom ki, nagyon izgulok, hogy mi fog történni.
 Szeretettel ajánlom nektek is olvasásra!
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VÁRJ, EMBER SZÍVE KÉSZEN…
Kész már a szívem néked zengeni, Isten! – énekeltük az adventi szép
hangversenyünkön, amelyből gyönyörű szép CD felvétel is készült.

Készen állunke valóban?
Mi mit viszünk az ünnepre, mit ajándékozunk a „kisdednek” – hiszen neki lesz a

születésnapja! A kisdednek – aki a Királyok Királya, Ég és Föld Ura!
A napkeleti bölcsek a legtöbbet, a legjobbat, a legértékesebbet vitték.

Tudunke mi is ilyen „minőségi” ajándékot tenni az Ő jászolához?
Tisztára mosva megyünke oda: fehér ruhában, megüresített szívvel?

Olyan sokszor beszélgettünk erről a reggeli áhítatokon!
Észrevesszüke, meglátjuke a nekünk készített legnagyobb ajándékot,

JÉZUS KRISZTUST?
Csak legyünk egy kicsit áldott csendben – és meghalljuk az Ő kérését,

az Ő tanácsát, vezetését –, és magunkban békességre lelünk.
Tekintsünk fel hálával az igazi ajándékozóra, a mi Urunkra;
és ünnepeljünk így, ezzel a csenddel, békével a szívünkben!

Áldott karácsonyt és örömökben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok mindnyájatoknak szeretettel:

Márta néni
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