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Kedves Gyerekek! 
 

Mindenkinek vannak kedves történetei. Gondolom, nektek is akad néhány.  

Vannak történetek, melyek valóban megtörténtek, és vannak olyanok,  

amelyeket az emberi fantázia alkotott. 

Az alábbit ti hova sorolnátok?  

 

 

 

 

 

        A kislány az ágya szélén üldögélt. Késő este volt már. A család nyugovóra tért. Csend volt, 

olyan csend, mint amikor a levegő is megáll, nem bolygatja sem emberi hang, sem mozdulat. A 

kislány egyedül volt. Már egy ideje nem félt, lehetett bármekkora a sötétség körülötte.  

       Figyelt. Ám nem úgy, ahogy az iskolában szokás. Figyelt, de nem a külvilágra, nem a hallha-

tó neszekre, nem a tárgyakra vagy az emberi szemet gyönyörködtető karácsonyi fényekre. Bár 

kétségtelen, ezek a fények mindig elvarázsolták, magukhoz vonzották tekintetét, s ilyenkor bé-

kesség járta át a szívét.  

        A kislány figyelmét a csábító fények most nem tudták magukra irányítani. Körbenézett a 

szobában, az ajándékok, melyek a fa alatt rá vártak, most ott hevertek szerte szét. Az ő ajándé-

kai. Mennyire szerette volna megkapni őket, mennyire vágyott utánuk, mennyi izgalom előzte 

meg ezt az estét! Most pedig itt van mindaz, amire vágyott. 

Kezét imára kulcsolta. Szívéből halk, a csendet megtörő, őszinte hangok bújtak elő.  

Köszönöm, Atyám, hogy ilyen szép nap volt a mai. Köszönöm, hogy olyan sok 

ajándékot kaptam. Köszönöm, hogy játszhattunk, hogy örülhettünk egymás-

nak, és hogy van családom, és vannak testvéreim, és vannak barátaim…  

s köszönöm Úr Jézus… 

       Szemei ekkor könnyezni kezdtek, hangja elcsuklott. Maga sem értette mi-

ért, sírva fakadt, majd mosolygott és nevetett is kicsit. Ilyet még soha nem 

érzett, nem is értette, mi történik vele. Szemeit még mindig csukva tartotta. 

Nem nézett az ajándékaira, nem a fényeket csodálta. Amit érzett, az több volt 

minden szemmel látható aranynál és csillogásnál. Tudta, hogy ez most egy 

igazi ajándék, értékesebb mindennél, nem fogható semmihez, amit itt a földön valaha is kaphat. 

Szívében valami új kezdődött, különös békesség töltötte el. Boldog volt, igazán boldog.  

 

 

 

 

 

 

 

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok mindnyájatoknak szeretettel:  
 

 
 

Zoli bácsi 
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HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 

 

A 2018/2019. tanévet szeptember 2-án kezdtük - ünnepi tanévnyitó istentiszteleten voltunk 

együtt templomunkban. 

Szeptember 3-án volt az első tanítási nap. 

Szeptember 28-án az alsó tagozatos gyerekek kirándultak.  

 Októberben 1-jén megemlékeztünk a zene világnapjáról.  

Ugyanazon a napon tartottuk iskolai csendesnapunkat is. 

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk.  Ünnepi műsorral a 6.b osztály tanulói szolgáltak.  

Október 12-én a Bolyai Matematikaverseny körzeti döntőjének iskolánk adott otthont.  

Október 19-én az 1956. évi pesti forradalomra emlékeztünk: az alsósok a Városligetben, a felső-

sök Zebegényben.  

Október 26-án a felső tagozatos diákok pályaorientációs nap keretében ismerkedtek a digitális 

eszközök használatával valamint az internetes fórumokkal. 

Az őszi szünet október 29-től november 2-ig tartott.  

November első napjaiban – felnőttek és gyermekek egyaránt – evangelizációs alkalmakon vehet-

tünk részt a fasori gyülekezetben.  

November 7-én a Tudomány Napján izgalmas előadásokat, kísérleteket és bemutatókat láthattunk

-hallhattunk. 

November 9-én a Bolyai Anyanyelvi Verseny körzeti döntőjének szintén iskolánk adott otthont.  

November 11-én családi istentiszteleten lehettünk együtt templomunkban. Ünnepi műsorral a 2.b 

osztály tanulói valamint énekkaros és hangszeres diákjaink szolgáltak.  

November 14-én nyílt napot tartottunk a leendő elsősök szüleinek.  

November 19-én a reggeli áhítat keretében megemlékeztünk iskolaalapító elődeinkről. 

Ünnepi műsorral a 7.b osztály tanulói szolgáltak. 

November 20-án és 21-én iskolánkban nyílt napot tartottunk.  

November 23-án részt vettünk a kerületi Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen. 

November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.  

Sok gyülekezetbe ellátogattunk, bemutattuk iskolánkat, hívogattuk az érdeklődőket. 

Az adventi időszakban ismét csatlakozhattunk a karácsonyi ajándékgyűjtő akcióhoz, mellyel a 

szükségben lévő családoknak, gyermekeknek segíthettünk. 

December 5-én Mikulás-váró kupán mérkőztek meg egymással az alsó tagozatos gyermekek csa-

patai.  

December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás.  

December 7-én a felsősök számára vidám, táncos mulatságot rendeztünk. 

December 14-én délután jó hangulatú adventi vásárban lehettünk együtt.  

A szünet előtti héten reggelenként adventi dalok éneklésével hangolódtunk a nap további részére. 

 

 

 

 

ELŐZETES:  

December 21-én osztálykarácsony, majd karácsonyi istentisztelet lesz, melyen a  

8. osztályos diákok valamint az énekkaros és hangszeres gyermekek szolgálnak. 

A téli szünet 2018. december 24–től 2018. január 2-ig tart.  

Első tanítási nap: 2019. január 3. csütörtök. 
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CSENDESNAP  
Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az út…  (János 14,6)                                     

 

Október elején iskolai csendesnapunk volt. 

Arról az útról tanulhattunk, amit a mi Urunk Jézus Krisztus mutat nekünk. 

Ezt a kiváltképpen való utat ismerhettük meg sok játékos, izgalmas feladaton keresztül. 

Az egyes állomásokon sokféle próba várt ránk. 

Hálásak vagyunk, hogy mindvégig érezhettük Isten jelenlétét, áldását. 

Köszönjük a különböző programokat, a lelki alkalmakat és az éneklést, zenélést.  

Jó tudnunk, hogy Istennek gondja van az iskolánkra, és tudhatjuk azt is, hogy a jövőt is az Ő kezébe 

tehetjük. 

CSENDESNAPI MESÉNK: 

HÓGOLYÓ ÚTJA   

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három aranyos cica: Tigris, Foltos és Hógolyó. 

Egy elhagyatott hegyi kunyhóban éltek, az erdő szélén.  

A fák levelei már mind megsárgultak, és a szél ide-oda röpítette őket a levegőben. A 

cicák nagyon szerettek a szabadban játszani, és sokszor belehemperegtek a puha avar-

ba. Foltos éppen Hógolyót tanította fára mászni, amikor megérkezett Tigris a vadászat-

ból.  

– Sziasztok – köszönt oda nekik –, ideje vacsorázni!  

Foltos és Hógolyó lemásztak a fáról, és gyorsan megterítettek.  

– Képzeld, Tigris – kezdett mesélni Foltos –, Hógolyó már egyedül is fel tud mászni a fára! Mire Tigris nagyképű-

en ezt válaszolta:  

– Ideje volt már megtanulnia, én már kölyökkoromban a legjobb fára mászó voltam! Hógolyó csak szelíden hall-

gatott, és lesütött szemmel ült a tálkája előtt.  

– Hapci! – tüsszentett egy nagyot Tigris.  

– Mi az, megfáztál? – kérdezte Foltos, és aggódva nézett rá.  

– Ugyan, semmi bajom, nem szoktam beteg lenni. Hapci!  

– Már pedig nagyon úgy néz ki, hogy te megfáztál – állapította meg Foltos. – Mindjárt hozok neked csipkebo-

gyót, az majd egy-kettőre segít rajtad. Foltos keresgélt a kis dobozában, de sajnos nem volt benne csipkebogyó. 

– Nincs itthon csipkebogyó! – mondta szomorúan Foltos. – És csak az erdő másik felén terem!  

Hógolyó felkiáltott: – Én szívesen elmegyek, és hozok Tigrisnek! Amikor Tigris ezt meghallotta, nagyot nevetett, 

és azt mondta:  

– Ugyan, pont te akarsz elmenni, aki még csak most tanult meg fára mászni? Tudod te, milyen veszélyes ke-

resztülmenni az erdőn? De Foltos védelmébe vette Hógolyót:  

– Nagyon ügyesen mászik fára, nyugodt lehetsz afelől, hogy baj nélkül meg tudja tenni az utat. Reggel Hógolyó 

útnak indulhat. Tigris kezdett belázasodni, és étvágya sem volt. – Jobb lenne, ha addig is pihennél, amíg vissza-

jövök – szólalt meg Hógolyó. 

Most az egyszer hallgatott rá Tigris, mert tényleg nem érezte jól magát, és minden ereje elhagyta. Minden jel 

arra mutatott, hogy Tigrisnek kezdődő tüdőgyulladása van. Amint virradni kezdett, Hógolyó kipattant az ágyá-

ból, és Foltoshoz szaladt. Foltos már elkészítette neki az útravaló csomagot, és tanácsokkal látta el Hógolyót: 

 – Soha ne térj le az erdei ösvényről! És vigyázz arra, hogy mindig Dél felé haladjál!  

Ha útközben mégis eltévednél, a Nap majd segít neked tájékozódni. Amint sikerül keresztüljutnod az erdőn, látni 

fogsz egy hatalmas csipkebokrot. Megjegyezted?  

– Igen, remélem mind megjegyeztem! Köszönöm a tanácsaidat! – válaszolta Hógolyó.  

De főleg ne feledd – fűzte hozzá még Foltos –, bármilyen akadályba is ütközöl az utad során, 

soha ne add fel, mindig van megoldás! Csak bátorság, és legyél óvatos!  

Hógolyó vidáman indult útnak. Ment, mendegélt a kis batyujával, amibe Foltos egy kis elemó-

zsiát csomagolt neki. A nap szépnek ígérkezett: a kék égen apró bárányfelhők úsztak, a Nap 

vidáman sütött, az erdő tele volt madárcsicsergéssel, az ő kis szíve pedig örömmel. Végre ő is 

tehet valami jót Tigrisért! Ilyen boldogan haladt előre az ösvényen, amikor egy varjú kezdett körözni a feje fö-

lött. – Kárr, kárr, nagyon nagy kárr elindulni! – károgta a varjú.  
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– Miért lenne kár? – kérdezte csodálkozva Hógolyó. – Hiszen Tigris nagyon beteg! A varjú 

azonban nem felelt rá, hanem csak tovább mondogatta:  

– Kárr, kárr, kárr, bizony, nagy kár!  

Hógolyó azonban nagyon elszánt volt, és nem hallgatott rá. Tudta, hogy Tigrisnek nagyon 

nagy szüksége van a csipkebogyóra, hogy meggyógyuljon, ezért ügyet sem vetett a varjú-

ra, hanem folytatta az útját. 

Egyre beljebb és beljebb ért az erdőben. Teljesen lenyűgözte őt az erdő szépsége, megcso-

dálta a bordó színbe öltözött kis fát, de legjobban a színes virágok tetszettek neki. A kanyargós út mentén még 

egy szép zöld fenyőfát is látott, ami csak úgy árasztotta magából a finom fenyőillatot. Úgy elbámészkodott, 

hogy észre sem vette, amikor letért az ösvényről.  

Hirtelen zörgést hallott az egyik bokorból. Rettentően megijedt, és rögtön fölszaladt a 

legközelebbi fára. A szíve nagyon hevesen vert, és mereven figyelte, vajon mi ugrik ki a 

bokorból. És egyszer csak egy nagy szürke nyuszi bukkant elő. Éppen hazafelé ugrándo-

zott. Hógolyó megkönnyebbülve körülnézett a fa tetején, de sehol nem látta az ösvényt, 

amelyen idáig bandukolt. Most vette észre, hogy letért az útról, és eltévedt.  

- Most mit csináljak? – kérdezte magától, és elszégyellte magát, amiért megfeledkezett Foltos tanácsáról. A Nap 

már kezdett lenyugodni, és rózsaszínre festette az ég alját. A lombok közt átszűrődő napsugár belevilágított Hó-

golyó szemébe, mintha csak hívogatta volna, hogy kövesse őt. Gyorsan lemászott a fáról, és a napsugár vezeté-

sével visszatalált az ösvényre. Már igen csak kezdett elfáradni, amikor összetalálkozott egy repülőmókussal, aki 

éppen ott landolt mellette.  

A repülőmókus megkérdezte Hógolyót: – Jó estét! Mi járatban errefelé? – Jó estét! – 

mondta Hógolyó. Az erdő túlsó végére megyek egy gyógynövényért. De már nagyon 

elfáradtam, és most szálláshelyet keresek magamnak. Te ki vagy?  

– Én az erdő repülőmókusa vagyok, a barátaim Pilótának hívnak. Itt lakom az öreg 

diófán, ha gondolod, nyugodtan megpihenhetsz nálam az éjszaka – ajánlotta fel nagy-

lelkűen a repülőmókus.  

– Én Hógolyó vagyok. Nagyon köszönöm a szálláshelyet! Cserébe adok neked az elemózsiámból. Így aztán kö-

zösen megvacsoráztak, és jó barátságot kötöttek egymással. Hógolyó tehát ott töltötte az éjszakát Pilótánál. 

Másnap reggeli után elbúcsúztak egymástól, és Hógolyó folytatta útját. Már majdnem az erdő széléhez ért, ami-

kor egy nagy szakadék akadályozta a tovább haladását.  

Lenn a mélyben patak csobogása hallatszott. Hidat sehol nem látott, vajon 

most hogyan fog átkelni a patakon? Már éppen azon volt, hogy visszafordul-

jon és feladja a küldetését, amikor eszébe jutott Tigris, aki betegen fekszik 

otthon, és várja a gyógyulást hozó csipkebogyót.  

- Tigris miatt nem futamodhatom meg a cél előtt! – gondolta magában. – 

Kell, hogy legyen valamilyen megoldás, kell, hogy legyen valamilyen megol-

dás! – ismételgette magában.  Föl s alá járkált, míg észre nem vette kicsit 

távolabb a kidőlt fát, ami átívelt a szakadék fölött. – Te jó ég! Azon a vékony 

fatörzsön kellene átmennem? – mondta kételkedve Hógolyó. Közelebb ment a kidőlt fához, jól szemügyre vette, 

aztán összeszedte minden bátorságát, és óvatosan elindult rajta. Amikor átért, nagyon boldog volt, hogy le tud-

ta győzni a félelmét. Pár kanyar és emelkedő után kiért az erdőből, és meglátta a nagy csipkebokrot. A reggeli 

harmat úgy ragyogott a csipkebogyókon, mintha igazgyöngyök lettek volna. Odaszaladt, és éles karmaival levá-

gott belőlük annyit, hogy a kis batyuja tele legyen.  

Hazafelé már sokkal megfontoltabban haladt, nem hagyta, hogy elterelődjön a figyelme, és nem tért le az ös-

vényről. Ha pedig valamilyen akadályba ütközött, kereste rá a megoldást és nem ad-

ta fel, amíg meg nem találta.  

Amikor hazaért, elmesélte Foltosnak és Tigrisnek az izgalmas útját, akik nagy öröm-

mel hallgatták, még Tigris is, aki nagyon büszke volt rá, hogy milyen ügyesen teljesí-

tette ígéretét. Tigris, aki eddig azt hitte magáról, hogy ő a világ legügyesebb macská-

ja, belátta, hogy nemcsak ő, hanem Hógolyó is nagyon ügyes és rátermett macska. 

Hógolyó adott Tigrisnek a csipkebogyóból, és egy-két nap alatt meggyógyult tőle. 

Még ma is vidáman játszadoznak ott, a nagy erdő szélén, ha csak azóta meg nem haltak. 

 

          (ismeretlen szerző)  
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TOLLFORGATÓ 
1. forduló  

„Megmutatom nektek a legkiválóbb utat.”                           

                        (1Korinthus 12,31) 

 

Mi készteti a mesehőst arra, hogy útra keljen? Leggyakrabban elindul 

szerencsét próbálni.   

Ahány mese és mesehős, annyiféle út létezik. 

A mesék hőse nekiindul, és az útja során sok kaland vár rá. Cseleke-

detei, döntései és tapasztalatai jellemét formálják.  Fel kell ismernie a 

helyes utat, vagy szembe kell néznie a rosszul megválasztott útirány 

szükségszerű következményeivel.  Mindenképp meg kell dolgoznia 

azért, hogy megtalálja boldogulását. 

MESE 

Egyszer egy baráti csapat elhatározta, hogy elindul megkeresni az elrejtett kincset.  

Feltarisznyázták magukat, és nekivágtak a vándorlásnak. 

Estére egy erdőbe értek. Már alig láttak, fáradtak is voltak, ezért lepihentek egy tisz-

táson, és nyugovóra tértek. 

Másnap reggel, amikor hajnalodott, lassan ébredezni kezdtek. Idejét látták vándorút-

juk folytatásának. Felcihelődtek, majd döbbenten álltak meg. Mindenfelé útjelző táb-

lákat láttak. Most merre tovább? Olvasgatni kezdték a feliratokat… 

De mi volt a táblákra írva?             FOLYTASD A MESÉT! 

Merre indulnak a mesehősök? Mi lesz az útjuk célja, milyen akadályokkal kell megküzdeniük, milyen 

befejezés vár rájuk az út végén?   Mi az elrejtett kincs? 

A táblákra ismeretlen nyelven voltak írva a feliratok. Nem tudták, merre induljanak. Elhatározták, 

hogy az erdei ösvényen indulnak. Az út nehéz volt, az akadályok nehezek voltak: kövek, kidőlt fák, 

lehullott faágak és tüskés bokrok. 

De azért mentek tovább, mert biztosak voltak benne, hogy arra kell menni. Az út elején egy öregem-

ber azt mondta nekik, hogy ha jó úton mennek, meg fogják találni az elrejtett kincset. Így hát elin-

dultak az erdei ösvényen. Egyszer csak Kati megtorpant. Valahonnan jött egy hang. 

- Fiúk! Hallottátok ezt? 

- Igen, hallottuk – mondták csodálkozva a fiúk. 

A hang nem volt se szelíd, se mérges, hanem olyan nem is tudom, milyen. Kati otthon tudott már va-

lamit erről, de nem sokat. Egyszer csak fény áradt ki a fák közül. 

- Ott lesz az elrejtett kincs! – kiáltott fel Zoli. 

Ahogy odaérkeztek, azt hitték, sokkal nagyobbat fognak találni, de nem az volt, amire ők gondoltak. 

- Isten vagyok – szólalt meg a hang másodszorra. 

Isten sorban elmesélt mindent, és Matyi, Kati és Zoli boldogan indultak hazafelé. 

Matyi, Kati és Zoli ezután boldogan éltek, míg meg nem haltak. 

Tézli Csenge 1.a 
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A táblákon azt olvashatták, hogy széles út, keskeny út, tanösvény. Ők 

elindultak a széles úton. Látták, milyen könnyű itt járni, de megtapasz-

talták, hogy ott mindenki goromba, nincsenek szabályok, sőt még hatá-

rok sem. Vissza akartak fordulni, de már nem lehetett. Egy hang szólalt 

meg a hátuk mögött. Azt mondta: - Gyertek velem! 

A vándorok elindultak a titokzatos idegen mögött, és rájöttek, hogy át-

vitte őket a másik oldalra. Útközben beszélgettek, és megtudták, hogy 

az idegen Jézus. Útjuk végén találtak egy hatalmas aranykaput. Az 

aranykapu előtt őrök álltak, egy ember jött feléjük. Vagy nem is ember, 

talán az élő Isten? Isten behívta magához Jézust, és megkérdezte, mi 

történt a vándorokkal az útjuk közben. Jézus mindent elmesélt, szóról 

szóra, ahogy történt. Isten azt mondta a vándoroknak, hogy jöjjenek be 

szerény hajlékába. Ott bent leesett az álluk az aranypalotától. Isten azt 

mondta, mától itt fogtok élni! 

A vándorok így találták meg az igazi kincset, az Istennel való közössé-

get! 

Fürjes Zsófia 4.b 

Az első táblán a gazdagság útja, a második táblán a boldogság útja, a harmadik táblán a veszély útja. 

A három barát összetanakodott, ki merre menjen. A legkisebb elindult a boldogság útján, a középső a 

gazdagság útján, a legnagyobb pedig elindult a veszély útján. A legkisebbnek nem volt akadálymentes 

útja, mert egy folyó állt az útjába. Nem tudta, hogy menjen át, mert nem tudott 

jól úszni. Végül átjutott, de egy sötét erdőbe került, ahol lepihent. A középsőnek 

sem volt könnyű az útja, mert egy nagy szikla állta az útját, amely olyan mere-

dek volt, azt sem tudta hogyan másszon át rajta. Nagy nehézség árán sikerült 

neki megmásznia a sziklát. Ám ő is egy sötét erdőbe került, ahol le kellett pihen-

nie. A legnagyobbnak sem volt könnyű útja. Előtte egy óriási szakadék állt, amin 

nem tudott átmenni. Addig keresgélt, amíg talált egy indát. Jól megkapaszkodott 

az indába és egy nagy lendülettel átugrott a szakadék túloldalára. Addigra ő is 

egy sötét erdőbe került, ahol lepihent. Reggel mikor felkeltek és szétnéztek, hát 

egymásra találtak. Mind a hárman elmesélték egymásnak a kalandjukat, és végül 

rájöttek, hogy nem az útjelző táblák mutatják a kincs felé vezető utat, hanem a barátság, az összetar-

tás és a bizalom. A kincset nem keresni kell, azt meg kell teremteni, és hinni kell benne. 

                                                                                     Gál Zselyke 1.a 

Amint elkezdték olvasgatni a táblákat, az egyiken egy nyíl volt, ami balra mutatott, pici 

betűkkel volt ráírva: „Ha a kincset keresed, kövesd a nyilat!” 

Szóval elindultak ezen az ösvényen, a négy jóbarát: Lili, Peti, Öcsi, Dóri. 

Dóri hirtelen megtorpant, és remegő hangon szólt a többieknek: - Én nem…, én nem…, 

át nem megyek ezen a hídon.  

Öcsi bátran odalépett, és így szólt Dórinak: - Majd én segítek, fogom végig a kezed. A 

hidat elhagyták, árkon, bokron keresztül, folyón keltek át csónakkal, amit bambuszból 

készítettek. Itt ismét egy táblával találkoztak, de a tábla üres volt. Gondolkoztak-

tanakodtak addig-addig, míg a tábla mögül előbújt egy szivárvány színű rák, aki ezt mondta: 

- Menjetek dínóföldre! Nem is olyan sokára meg is érkeztek. Ekkor egy dínó odalépett hozzájuk egy do-

bozzal a szájában. Lili kivette a dobozt a szájából, Pisti kinyitotta, és kivették a négy darab barátság-

nyakláncot. 

Itt a vége, fuss el véle, kerek erdő közepébe.         

           Horváth Viktória 1.a 
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AZ ÚT 

 

Megmutatom nektek 

a legkiválóbb utat, 

Isten Igéje 

a legjobb irányba mutat. 

KIRÁNDULÁS A MENNYIG 

 

Járom az utamat. 

Csak megyek előre tétován, 

nem tudom, ez-e a jó irány, 

s mi jön a kanyar után. 

 

Nem tudom, az út végén 

Isten vár-e rám, 

vagy az ördög labirintusában 

botorkálok csupán. 

 

És akkor felnézek, imádkozom. 

S az ima közben szárnyalok, 

a labirintust felülről látva 

tudom, jó helyre haladok. 

 

Olvasgatni kezdték a feliratokat. Az elsőre az volt írva: „Széles út!” A másodikra: „Keskeny út!”  A 

harmadikra: „Könnyűségek útja” A negyedikre: „Sátán utcája”! Vitatkozni kezdtek, merre menjenek. 

A legidősebb a harmadik utat választotta, de a legfiatalabb azt mondta: - Menjünk a keskeny úton! 

Nézzétek, milyen aranyos ez a halacska itt, a tábla sarkába bevésve!  

Megfogadták az ötletét, és elindultak a keskeny úton. Egyszer csak egy nagy, magas hegy állta útju-

kat, de ők ezt hűségesen megmászták. Mentek tovább, majd egy hatalmas tó elé értek. Kérdezgették 

egymástól: - Hogyan menjünk tovább? Amerre a szemünk ellát, mindenhol csak víz van. Csodák cso-

dájára akkor kötött ki egy kis halászcsónak. Beszálltak, és áteveztek a tó túlsó oldalára. Megláttak 

egy patakot, mellette sok-sok követ. Kitalálták, hogy beledobják a köveket  a patakba, és átugrálnak 

rajta. Miután ezt megtették, mentek, mendegéltek tovább. Egyszer csak egy nagy tisztáshoz értek, 

ahol vége lett az útnak. A tisztás szélén egy mély, ágas-bogas szakadék rejtőzött, fölötte ósdi függő-

híddal. Óvatosan átsétáltak rajta, közben félelmükben kirázta őket a hideg. Amikor átértek, megle-

pődve látták a Tízparancsolatot két kőtáblára felvésve. Mellette ott lapult egy poros Biblia, amit na-

gyon régóta nem nyitottak ki. Érdeklődve beszélgettek egymással : Ez lenne a kincs, amiről a falu 

papja, Domi bá beszélt, és ami miatt elindított minket otthonról? Elkezdték lapozgatni ezt a régi szent 

könyvet, majd berakták a tarisznyába, és elindultak hazafelé. Még nagyon sok akadályt kellett leküz-

deniük, mire hazaértek . Otthon már nagyon várta őket Domi bá, a falu papja. Mikor észrevette őket, 

örömében felkiáltott: - Hát itt vagytok!Megtaláltátok a kincset, amiért elindultatok? 

Egyszerre válaszoltak a fiúk: -Igen, ráleltünk a kincsre! S elővették, megmutatták, majd Domi bá 

szép lassan elkezdett felolvasni a Könyvek Könyvéből nekik. Miután meghallgatták a Teremtés törté-

netét a gyerekek, a falu papja azt mondta: -Azért leltetek erre rá, hogy mindig jusson eszetekbe, 

hogy van egy Teremtő Isten , aki megsegít mindannyiunkat a bajban! Jézus Krisztus az út,  

az igazság, az élet! Ő a mi Istenünk! 

 

 

          Stánicz Zoltán Domokos 3.b 

És keskeny úton megyek előre. 

Ez ismerős helyzet nekem, 

a családommal a hegytetőre  

gyakran megyünk ilyeneken. 

 

Megesik sokszor, hogy a keskeny úton 

haladva elbizonytalanodunk, 

s csak reméljük, hogy az ösvényen maradva 

a kitűzött célba eljutunk. 

 

De ha útjelző táblát látunk, 

biztos léptekkel folytatjuk utunk, 

mint amikor Istent követve 

tudjuk, a mennyig kirándulunk. 

 

   Csengeri Gyöngy 7.a 

Ha a jó úton jársz, 

a végén csupa jó vár, 

de a rossz út végén kín, szenvedés,  

s visszafordulni nem tudsz már. 

Nem gond, ha a  

csábító útján indultál, 

ha áttérsz, Isten 

nagy örömmel megbocsát. 

 

Maczek Fruzsina 8.a 
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ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS KÉPEKBEN 
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CSALÁDI ISTENTISZTELET  

 

Volt egyszer egy kis piszkos szív, amely egy piszkos szívekkel 

teli városban élt. Ez egy olyan ember szíve volt, aki bűnt köve-

tett el Isten ellen. 

Bűn minden, ami nem tetszik Istennek: a hazugság, a lopás, 

az engedetlenség, a harag és a gyűlölet.  

Időnként a kis szív egy pillanatra őszintén elgondolkodott. 

Ilyenkor felismerte, hogy gyakran tett rosszat. De azután na-

gyon gyorsan eszébe jutottak mentségek, és ezt gondolta ma-

gában:  

- A többi szív a városban ugyanazt teszi, mint én, és ugyano-

lyan piszkos.  

A piszkos szívek városa körül volt egy széles, mély árok, a piszkos szívek városából tehát senki 

sem tudott kijönni. 

Sokan próbálkoztak teljes erőből. De bármennyire is igyekeztek, senkinek sem sikerült.  

Akkor Isten elküldött egy tiszta szívet a piszkos szívek városába. Ez a szív a Fia, Jézus Krisztus 

szíve volt. Ő sohasem hazudott és lopott, és mást sem tett soha, ami Isten szemében bűn volt. 

Jézus Krisztus szerette Atyját, és mindig engedelmeskedett neki.  

A piszkos szívek természetesen észrevették, hogy a tiszta szív egészen más, mint ők. Mert a tisz-

ta szív mindig arra emlékeztette őket, hogy ők maguk milyen piszkosak. 

Ezen annyira feldühödtek, hogy egy napon elhatározták, hogy megölik a tiszta szívet. 

Amikor megölték a tiszta szívet, valami különös dolog történt. A szívből vér folyt ki, ami híddá 

változott. A vérből lett híd a széles, mély árok felett átívelve kivezetett a piszkos 

szívek városából.  

Aki használni akarja ezt a vérhidat, annak kérnie kell Jézus Krisztust, hogy bocsássa meg a bűne-

it. És ezt sok piszkos szív megtette. Bocsánatot kértek Jézus Krisztustól, ezzel átjutottak a vérhí-

don, és éppen olyan ragyogó tiszták lettek, mint az Úr Jézus szíve. A kis piszkos szív ugyanolyan 

tiszta akart lenni, mint a tiszta szívek a széles, mély árok túloldalán.  

De túlságosan büszke volt ahhoz, hogy bocsánatot kérjen az 

Úr Jézus Krisztustól, ezért nem tudott átjutni a hídon. Így a 

kis piszkos szív megpróbált átmászni a széles, mély árkon, de 

az árok falai túl magasak voltak; megpróbálta átugrani az ár-

kot, de az túl széles volt. Bármit is tett a kis piszkos szív, nem 

sikerült átjutnia a másik oldalra. 

Egyszer egy másik piszkos szív azt mondta neki, hogy csak 

akkor juthat valaki a tiszta  szívek városába, ha többé semmi 

rosszat sem tesz vagy gondol. Most ezt próbálta teljes erejé-

ből a kis piszkos szív. Ettől kezdve nem akart többé lopni, nem akart többé hazudni, és nem 

akart többé engedetlen sem lenni. Elhatározta, hogy mindig becsületes, kedves, segítőkész és 

engedelmes lesz. De ez nem sikerült a kis szívnek. A kis szív vágyakozva nézett át a tiszta szívek 

városa felé. Hiszen ő is olyan szívesen lenne ott. Ezért a kis szív elhatározta, hogy megkérdez 

egy tiszta szívet, hogyan juthat át a széles, mély árok túloldalára. A tiszta szív elmondta neki, 

hogy a vérhíd az egyetlen út, amely a tiszta szívek városába vezet.  

Ekkor végre úgy döntött a kis szív, hogy átmegy az Úr Jézus vérhídján. Így imádkozott: 

- Úr Jézus Krisztus, kérlek, bocsásd meg a bűneimet, és ajándékozz nekem tiszta szívet. 

Te is imádkozhatsz ugyanúgy, mint a kis szív, hogy bocsássa meg Jézus Krisztus a bűneidet. 

Akkor a te szíved is ugyanolyan ragyogóan tiszta lesz, mint az Úr Jézusé.  

Miután a kis szív befejezte az imádkozást, már valóban nem volt többé piszkos, hanem egészen 

tiszta lett. 
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A 2. B OSZTÁLYOSOK ÉRZÉSEI, VÉLEMÉNYEI  A  SZOLGÁLATRÓL: 

 

….nagyon boldog voltam az előadáson… 

….ez volt az egyik legjobb napom… 

….nagyon izgultam….. 

….amikor előadtuk az osztállyal, békesség töltötte be a szívemet…. 

….méltósággal, alázattal, hűséggel, becsülettel szolgáltam…… 

….nagyon sokat készültünk erre az előadásra, s ez meghozta a gyümölcsét… 

….öröm volt számomra minden pillanat……. 

….örültem hogy ott állhattam a lépcsőn, és mondhattam Isten igéjét…… 

….hála és öröm volt a szívemben, köszönöm….. 

 

(Tündi, Hanna, Luca, Dani, Bori, Aliz, Emma, Boróka, Barnus, Andris, Vince, Misa, Annabella, Kriszti) 

Most már a tiszta szívek városában volt.  

Amikor a kis tiszta szív egyszer vétkezett, piszkos foltok keletkeztek rajta. Ezen nagyon el-

szomorodott. 

A kis szív ekkor azt tette, ami egyedül helyes: elmondott az Úr Jézusnak mindent, ami tör-

tént és bocsánatot kért tőle. Ezen kívül arra is kérte Jézus Krisztust, hogy segítsen neki, hogy 

mindig teljesíteni tudja Isten akaratát.  Ekkor eltűnt minden csúnya folt. A kis szív újra egé-

szen tiszta lett, és ezért megtelt örömmel és hálával. Most már tudta, hogyan maradhat tisz-

ta örökre.  

A kis szív gyakran gondolt régi barátaira, akik a piszkos szívek városában laktak. 

Elhatározta, hogy elmegy hozzájuk, és beszél nekik a tiszta szívek városáról, és az útról, 

amely oda vezet.      
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK 

HÁZI VERSENYEK 

BAÁR-MADAS KUPA  

 

KOSÁRLABDA – leánycsapat: 3. helyezés  
Gazdag Luca 6.b, Csengeri Gyöngy, Magyar Lilla, Lupp Adrienn,  
Oláh Petra, Szabó Annamária,  Varga Tóth Zsófi  7.a,  
Urbán Dorka, Tiszai Csenge 7.b 

 
 

LABDARÚGÁS – fiúcsapat: 1. helyezés 
 

Botos Dávid, Kovács Levente, Ölvedi Csanád,  

Sziklai Milán 7.b, Bécsi Ádám 8.a, Németh Dani,  Tóth Bálint, Zarka Gergő, Varjú Márk 8.b  

FÖLDPÖRGETŐK  

részt vettek: 
5-6. évfolyam:  

Antal Barnabás, Fejes Júlia, Matúz Flóra 5.b,   

Dudás Benedek, Hertelendy Szabolcs, Káldy Ferenc, Zsótér Mihály 6.a, 

Csató Kata, Révai Anna, Bartha Zsófia 6.b 

7-8. évfolyam: 

Lupp Adrienn, Kákóczki Alíz, Kiss Gergely, Ötvös Donát 7.a 

Sziklai Milán, Kovács Levente, Fábián Roland, Hatfaludy Dániel, Tiszai Csenge,  

Urbán Dorottya, Botos Dávid, Kovács Zoltán, Kovács Flóra 7.b 

Szemők Gréta, Szabó Eszter 8.a  

Csató Csege, Varjú Márk, Vajvoda Márton, Hetesi Ákos, Zarka Gergely  8.b  

TOLLFORGATÓ VERSENY 

részt vettek: 

1.a: Horváth Viktória, Gál Zselyke, Tézli Csenge 

2.a: Fürjes Borbála 

3.a: Csehi Noémi, Csengeri Bíbor, Koncz  Viola, Mazány Boróka, Pataki Sámuel 

3.b: Andree Krisztián, Berki Lili, Dobra Péter, Enyedi Zselyke, Nyirádi Lilla, 

Pócs Hanga Zselyke, Rosta Lízia, Sánta Rebeka, Stánicz Zoltán, Szabó Adél,  

Szilágyi Boglárka, Szuhay Attila 

4.a: Hegyesi Lídia, Kelemen Milán, Kendeh Lídia, Kiss Kata, Kiss Máté 

4.b: Fürjes Zsófia, Povázai léna, Szabó Dániel 

5.a: Dohányos Dávid, Finna Janka, Füzes Borbála, Haraszti Barnabás, Kozák Jázmin, 

Lajtos-Döbrentei András, Mazány Bendegúz, Sonjic Benedek, Szuhay Koppány, 

Virághalmy Petra 

5.b: Matúz Flóra 

6.b: Pataki Sára 

7.a: Csengeri Gyöngy, Mihály Levente, Oláh Petra, Sonjic Natália, Varga-Tóth Zsófia 

7.b: Fábián Roland, Kovács Levente, Moses Brenda 

8.a: Bánhegyi László, Gazdag Bence, Maczek Fruzsina  

8.b: Devich Noémi, Fodor Veronika, Herkely Tamás, Szathmári Réka 

MIKULÁSVÁRÓ KUPA 

http://fasor.hu/userfiles/images/julianna/hirek/julianna.jpg
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BOLYAI MATEMATIKA VERSENY  

 

 3.o.  részt vettek:  

4x10:   Kolecsánszky Dániel, Kocsor Márk, Németh Marcell, Zelei Zente 

Jaguárok:   Révai Marcell, Szilágyi Boglárka, Pócs Zselyke, Andree Krisztián Márk 

 

4.o.  részt vettek:  

Hajtűkanyar:  Povázai Léna, Hatfaludy Liliána Emma, Kaszap Máté, Földi Virág 

Kaméleon:   Kende-Kirchknopf Lídia, Kiss Kata Sára, Érdi Hanna, Antal Botond 

Musztáng:   Sótonyi István, Tézli Sebestyén Máté, Csáky András, Káldy Antal 

Radírpók:    Szabó Dániel, Szántó Balázs, Fürjes Zsófia, Berényi Benjamin 

 

5.o.   részt vettek:  

Bozóttűz:   Sonjic Benedek, Kancsár Péter, Lajtos-Döbrentei András, Mátyus Csaba 

Észbontók:   Terhes-Levente Ábris, Antal Barnabás, Deák András, Barta Dániel Péter 

Gyertyaöntők:  Matúz Flóra, Petró Adél Veronika, Finna Janka Veronika 

 

 

6.o. részt vettek: 

Gyökérvonás:  Bécsi Virág, Káldy Pál, Bartha Zsófia, Csató Kata Mandula 

Hegymászók:  Gácsi Gergő, Hegyesi Marcell, Farkas András Botond, Káldy Ferenc 

Matek kukacok:  Koncz Villő, Gazdag Luca, Hegyesi Borbála, Pataki Sára 

Szappanbuborék:  Hetesi Luca, Ölvedi Villő, Szakonyi Csenge, Kocsor Léna 

 

7.o. részt vettek:  

Kardforgatók:   Mihály Levente, Oláh Petra Veronika, Kiss Gergely 

Lepkegyűjtők:   Csengeri Gyöngy, Lupp Adrienn, Magyar Lilla, Szabó Annamária 

 

 

3. helyezés: 

Agymenők:   

Sziklai Milán, Botos Dávid, Sótonyi Bálint, Fábián Roland 

 

 

 

 

8.o. részt vettek:  

Helyiértékek:  Bécsi Ádám Bertalan, Kereszty Dorottya, Lovász Máté  

Körmönfontak:   Mágel Eszter, Szabó Eszter, Gurzó Gyöngyi 

Csigacsinálók:  Devich Noémi, Szathmári Réka, Hetesi Ákos, Zarka Gergely 

 

5. helyezés: 

A négyszögű háromszögek:  

Csató Csege Károly, Herkely Tamás,  Vajvoda Márton, Szolyák Zalán 

 

 

 

SIMONYI ZSIGMOND HELYESÍRÁSI VERSENY 

részt vettek:  

Kozák Jázmin 5.a, Pataki Sára 6.b, Lupp Adrienn 7.a 

helyezések:  

1. helyezés: Devich Noémi 8.b 

2. helyezés: Pálúr Júlia Flóra 5.b 

4. helyezés: Ölvedi Villő 6.a, Mihály Levente 7.a, Bécsi Ádám 8.a 
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ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA 

 

részt vettek:  

Deák András 5.b, Káldy Ferenc 6.a, Bécsi Simon 6.b,  

Botos Dávid 7.b Fábián Roland 7.b, Bécsi Ádám 8.a  

 

helyezések:  

1. helyezés: Bartha Dániel 5.b 
2. helyezés: Leánycsapat  (Devich Noémi, Szathmári Réka, Váradi Hajnalka 8.b)  

3. helyezés: Devich Noémi 8.b 

6.o.  részt vettek:  

Tündérek:   Ölvedi Villő, Kocsor Léna, Németh Fanni, Szakonyi Csenge  

9. helyezés: 

Négyesfogat:  Gazdag Luca, Koncz Villő, Molnár Zoltán, Pataki Sára 

 

7.o.  részt vettek:  

Juliannás nyelvészek: Kiss Gergely, Kákóczki Alíz, Lupp Adrienn, Mihály Levente  

Nyelvtörők:   Hegedüs Anna, Tiszai Csenge, Vajvoda Réka, Urbán Dorka 

 

 

8.o.  részt vettek:  

EGYED:    Fehér Enikő, Gurzó Gyöngyi, Mágel Eszter, Kereszty Dorottya 

Legyőzhetők:   Herkely Tamás, Szolyák Zoltán, Vajvoda Márton, Csató Csege 

BOLYAI ANYANYELVI VERSENY  
 

3.o.  részt vettek:  

Agymenők:   Csengeri Bíbor, Csehi Noémi, Fekete Botond, Tarpataki-Hary Botond 

Nyusziszőrök:  Enyedi Zselyke, Nyírádi Lilla, Pócs Hanga Zselyke, Szabó Adél 

 

4.o.  részt vettek:  

Tigrisek:    Csáky András, Káldy Antal, Kiss Kata Sára, Szabó Dávid 

3. helyezés: 

Mindentudók:  Fürjes Zsófia, Hertelendy Luca, Povázai Léna, Szabó Dániel 

 

5.o.  részt vettek:  

Főnévi igenév:  Füzes Borbála, Kozák Jázmin, Lajtos-Döbrentei András, Sonjic Benedek 

9. helyezés: 

Nyelvtan unikornisok: Antal Barnabás, Bíró András, Matúz Flóra, Szántó Réka Anna 
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ERZSÉBETVÁROSI ERWIN FOCIKUPA 

részt vettek:  

1. csapat: Julianna 1 (1-2. osztályosok) 

Jorsits Márk, Uzlov Igor, Zarka Fülöp, Marlosich Ferdinánd, 

Tömpe Zétény, Gergely Elemér, Vas Zenke 

 

2. csapat Julianna 2 (1-2. osztály) 

Bíró Mátyás, Matúz Márton, Csernyi Levente,  Raposa Márk, Túr Dániel, Fortmayer Misa, 

Gudmann Vince, Rimányi Barnabás 

 
3. csapat Julianna 3 (3-4. osztály) 

Szabó Dávid, Kereszty Péter , Kelemen Milán , Elekes Márton, Kovács Bence,  

Dobra Péter, Stánic Zoltán Benedek 

 

4. csapat Julianna 4 (3-4. osztály) 

Egyházy Ábel, Mihály Máté , Könczei Roland, Fekete Botond , Uzlov Vlagyimir 

Dudás Előd, Petrovics Balázs 

 

5. csapat Julianna 5 (5-6. osztály)  

Molnár Zoltán, Bodnár Áron, Bécsi Simon, Dudás Benedek, Hertelendy Szabolcs 

Bíró András, Haraszti Barnabás, Mazány Bendegúz 

 

6. csapat Julianna 6 (7-8.osztály) 

Tóth Bálint, Németh Dániel, Varjú Márk, Ölvedi Csanád, Kovács Levente 

Zarka Gergely, Bécsi Ádám , Nagy Kristóf, Hetesi Ákos  

PLANKVERSENY 
 

Lányok: 

1. helyezés: Kozák Jázmin 5.a  

2. helyezés: Tiszai Csenge 7.b 

3. helyezés: Petró Adél 5.b 

4. helyezés: Pálúr Júlia 5.b 

5. helyezés: Füzes Borbála és Kovács-Máté Mirjám 5.a 

 

Fiúk: 

1. helyezés: Fábián Roland 7.b  

2. helyezés: Kancsár Péter 5.a  

3. helyezés: Dudás Benedek 6.a 

4. helyezés: Káldy Ferenc 6.a 

5. helyezés: Kovács Levente 7.b 

6. helyezés: Botos Dávid 7.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARGA TAMÁS MATEMATIKA VERSENY 

részt vettek:  

Lupp Adrienn, Magyar Lilla 7. a,  

Fábián Roland, Sótonyi Bálint, Sziklai Milán 7.b 

Kereszty Dorottya, Bécsi Ádám, Gurzó Gyöngyi 8. a   

Vajvoda Márton, Csató Csege 8. b 
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VICCEK, CSACSKASÁGOK 

Bemegy a pingvin a fényképészhez: 

- Igazolványképet szeretnék csináltatni. 

- Színeset vagy fekete-fehéret? 

- Maga szerint? 

ÉTTEREMBEN 

Egy pár elmegy az étterembe és kérdezik a felszolgálót: 

- Mi nem eszünk se tojást, se húst, se glutént. Mit javasol? 

- Egy taxit – válaszolja a pincér. 

MEGBUKOTT 

Az egyik diák megbukik a vizsgán. 

- Mik voltak a kérdések? – kérdezi tőle a 

barátja. 

- Az első, hogy hogyan halt meg Napóle-

on. 

- És mit válaszoltál? 

- Hogy leesett a Waterlooról. 

- Hát a második? 

- Hogyan halt meg Rákóczi? 

- És erre mit válaszoltál? 

- Hogy belefulladt a Rodostóba. 

- És a harmadik? 

- El kellett mondanom a Szeptember  

végén-t! 

- Na, mondd el! 

- 29,30,31. 

- Te buta, hát itt a hiba, a szeptember 

csak harminc napos! 

ELSŐ NAP AZ ISKOLÁBAN 

A kisfiút az édesanyja izgatottan várja a kapuban,  

nem csoda, hiszen ez volt a gyerek első napja az iskolá-

ban. 

- Na, és mit tanultatok ma? – kérdezi tőle. 

- Képzeld anya, ma megtanultam írni! – feleli a kisfiú 

büszkén. 

- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit írtál? 

- Azt sajnos nem tudom, mert olvasni még nem tanultam 

meg. 

KEVÉS ALVÁS 

- Hány órát alszol egy nap Móricka?- kérdezi az iskolaorvos. 

- Két-három órát. 

- Jaj, de hát ez nagyon kevés! 

- Mind az öt órán nem merek aludni. 

BOLHA A FEJEMEN 

 

 

Az erdő mélyén ég a veszedelem. 

Egy lábfájós bolha ül a fejemen. 

 

Hogy honnan került oda? 

A megfázott Bodri kutya tüsszentette oda. 

Aki a fogfájós Gyurkától, a madártól kapta. 

Ki hazavitte a tyúkoknak. 

Miután ott jóllakott, felkapta otthonául 

A herpeszes mezei pockot, 

Ki hatalmas kapafogával 

Kicsit megfájdította bolhánk lábát.  

Mivel a fogfájós héja elmozdította,  

Vagy hát inkább elkobozta, 

Így a bolhának a fejemen kellet landolnia, 

Ahelyett, hogy megették volna.  
Így én sem tehetek mást,  
Mint hogy elpöckölöm a bolhát. 

 

   Simon Ágnes 7.b 

Géza bácsinak csörög a telefonja: 

- Most százezer forintot nyerhet, ha 
minden kérdésünkre „nem”-mel felel. 

Felkészült? 
- Igen! 

16 
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PIACON 

-  Kérek egy almát!  

– Kettő lett, maradhat? 

ISKOLAI KÉSÉS 

- Pistike, már megint elkéstél! Mi ennek az oka? 

- Tanár úr, a közlekedési táblák! 

- Na, ne nevettess már! Hogy lehetne a késés oka egy tábla? 

- Úgy, hogy ki volt rá írva: „Vigyázat, iskola! Lassítson!” 

     

- Hogyan öltözködnek az eszkimók? 

- ??? 

- Nagyon gyorsan. 

Két férfi ül a kávéházban. Jön a pincér: 

- Mit hozhatok Önöknek? 

Egyik férfi: 

- Egy teát kérek! 

A másik: 

-  Én is ugyanazt. De a teáscsésze aztán tiszta legyen! 

Nemsokára jön a pincér, hozza a két csésze teát: 

- Tessék, a tea. Melyikük kérte tiszta csészében? 

- Apu, tegnap éjjel kipróbáltam az új motorodat. 

- Na, és milyen? 

- Hát…elmeséljem, vagy inkább elolvasod holnap az újságban? 

Apuka nyakába veszi kislányát, de amikor a gyerek már jó ideje a haját húzogatja, 

rászól: 

- Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha húzod. 

Mire a gyerek duzzogva: 

- Jó, akkor nem keresem tovább a rágógumimat. 

MOSÓPOR REKLÁM: 

- Nézze, milyen ragyogóan fehér lett ez az ing! 

- Szép, szép, de nekem kockásan jobban tetszett.  

Szuhay Koppány gyűjtése 

- Hogy hívják a telephely nélküli sportegyesületet? 

- Sehol SE. 

17 
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RECEPT 

BÖGRÉS-MÁKOS 

 

Hozzávalók: 

2 egész tojás 

10 dkg vaj 

1 bögre cukor és 1 bögre tej 

1 bögre darált mák 

1 bögre liszt 

1 sütőpor (20 g)  

1 késhegyni fahéj 

vaníliás porcukor 
 

A vajat habosra kikeverjük a cukorral, majd a tojásokkal, váltakozva apránként hozzáadjuk a lisz-

tet, a mákot, a tejet, végül a sütőport és a fahéjat. Jól összedolgozzuk. Sütőpapírossal bélelt tep-

sibe (kb. 20X30 cm) helyezzük, majd 180 fokon kb. 40 percig sütjük. Jó étvágyat! 

          Szuhay Koppány 5.a 

MERRE JÁR Ő? 
 

Jaj, de jó, hull a hó! 

Vajon most hol van a Télapó? 

Egy hegyen, egy kis kunyhóban? 

Vagy egy budapesti házhoz megy hóban, fagyban? 

Maga után hurcolja nagy zsákját, 

körbejárja a Parlament karácsonyfáját. 

Repülő szarvasok húzzák a szánját, 

s a kész induláshoz, a Mikulás zsákja a vállán! 

A krampusz ott van mellette, 

és a virgácsokat osztja szerte! 

Nyugodjatok meg, titeket is meglátogat, 

s teletölti a kipucolt csizmátokat! 

 

Povázai Léna 4.b 

„És hiszek újra égi szeretetben,  

Ilyenkor decemberben.„ 

(Juhász Gyula: Karácsony felé) 

18 
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KARÁCSONYI ÖTLETEK 

Szalvétahajtogatás 

Ajándék csomagolás 

Dekoráció 

Mézeskalács színes cukorkákkal 

Gombokból ajtódísz 

Üdvözlőlap cérnával és gyöngyökkel 

(Gyűjtemény a Pinterestről) 

19 
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TOLLFORGATÓ 

2. forduló  

 

 „Nem volna más vallás,                                                          Karácsonyi rege 

Nem volna csak ennyi:                Ha valóra válna,   

Imádni az Istent                 Igazi boldogság 

És egymást szeretni…                 Szállna a világra.” 

 

                                                                                                (Ady Endre: Karácsony) 

 

A rege egy ősi, csodás, olykor titokzatos történet – sok mindenben hasonló a meséhez, mondához. 

Ady Endre verse alapján gondold végig, mi az álmod, amit szeretnél, hogy valóra váljon! 

Mitől lennének boldogok igazán az emberek karácsonykor? Mi ez a titok? 

A BOLDOGSÁG 

 

Embert szeretni, 

Ételt megenni, 

Labdába fejelni: 

Így kell boldognak lenni. 

 

Az én karácsonyi álmom: 

Várom a párom! 

Hogy megegyük  

A bejgliben a mákot. 

 

Legyünk boldogságban, 

Hogy éljünk boldog világban, 

És világosságban, 

És még igazságban! 

 

Andree Krisztián 3.b 

MENNYEI KILINCS 

 

Az emberek boldogok akkor lennének, 

ha nem az ötszínű karácsonyi fények égnének, 

hanem a békét a szívükbe költöztetnék, 

majd a jól ismert szeretetet öltöztetnék. 

Mert a béke és a szeretet nem könnyű dolog, 

s mindkettő szívünk ajtaján kopog. 

Köszönhetünk úgy, mint egy barbár: 

nem vártalak úgy, innen menj már. 

De köszönhetünk így is, hogy: 

gyere beljebb, a lábad összerogy. 

Sokan úgy gondolják,  

az élet terhetlen torta, 

pedig a szólás így tartja: 

„Az élet nem habostorta.” 

Mert a szeretet, öröm, békesség, 

türelem és szívesség, 

jóság, hűség, szelídség, mértékletesség,  

mindezek itt a lélek gyümölcsei. 

Ha megtanuljuk betartani, 

az élet könnyebb lesz Krisztus kegyelmében. 

Megjön az igény, 

majd tanulunk az igén. 

A lelki szegények megértik, 

a belső kincsek bizony mik. 

A boldogság óriási értéke, 

ha van a jóságnak mértéke. 

És megnyílik a mennyei kilincs, 

s vár a kegyelemből származó lelki kincs. 

 

                        Szabó Dániel 4.b 

MITŐL VOLNA A VILÁG BOLDOG? 

 

Amitől a világ boldog volna, 

Mind annyi lenne, annyi volna: 

Istent imádnánk, egymást szeret-

nénk, 

Egymás lényét megbecsülnénk. 

 

A más dolgát számba vennénk, 

Nehéz terhét elviselnénk, 

Egymást mindig segítenénk, 

Testvérünket megbecsülnénk. 

 

Barátunkat megértenénk, 

Botlásoktól megvédenénk, 

Könnyebben támogatnánk, 

Egymásnak megbocsátanánk. 

 

Szabó Adél 3.b 
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MEGSZÜLETETT JÉZUS, MINDENKI ÖRÜL 

 

Megszületett Jézus, mindenki örül, 

kis jászolágyát barmok állják körül. 

Leszállt a földre, hogy megváltson minket, 

karácsonykor töröljünk minden vétket. 

 

Karácsonyban mindig van valami jó, 

legalább annyi, hogy néha esik a hó. 

Na és persze a családunk együtt van, 

énekelünk, jókat sütünk boldogan. 

 

Karácsony előtt advent jön el csendben, 

színes gyertyákat gyújtunk decemberben. 

Jókedv szárnya suhan el körülöttünk, 

bibliai szózat hangzik közöttünk. 

Csillagszórók ragyognak szerte messzi, 

közben apa a pudingot keveri. 

Kis manó lába csiszolja a padlót, 

majd fölrak a fára egy szaloncukrot. 

 

Angyalka nézegeti listáját, 

manócska babának keresi párját. 

Hófelhőn játékok felsorakozva, 

az összes nagy aranyzsákban lapulva. 

 

Mindenhol kellemes illatok szállnak, 

főleg ott, hol az emberek nem fáznak. 

Piros díszes karácsonyfák készülnek, 

a finom halnak sok kést is megfennek. 
 

Legjobb lenne, ha mindenki örülne, 

s a karácsonyfát sokan állnák körbe. 

Jézus született meg kis jászolágyban, 

ajándékot is kaphatunk – tárgyban. 

 

Ám a legfontosabb ajándék, mit kaphatunk, 

Jézus szeretete, mit továbbadhatunk. 

Ha befogadtuk Őt, örüljünk neki, 

szeretetét mindenkire árassza ki. 

                                    Matúz Flóra 5.b 

 

KARÁCSONYI VERS  

Azért jó a karácsony, 

Mert együtt van a családom. 

Karácsony éjszakáján Jézus megszületett. 

Az emberek szívében jóság és szeretet. 

Éjszaka az angyalok karácsonyfát hoznak, 

És a karácsonyfa alá játékokat raknak. 

Karácsony napján mindenhol béke van. 

Minden ember szereti Jézust - és a versnek vége van.  

                                                      Matúz Márton 1.b 

AZ IGAZI KARÁCSONY  

 

Hamarosan karácsony lesz… 

 

Az én álmom az, hogy énekesnő legyek. 

Félek kicsit, de énekelni nagyon szeretek. 

Anyukám azt mondta, 

Ha Isten is úgy akarja, 

Lehetek még bátor, 

S valóra válhat az álmom. 

 

Az énekléssel nem csak autogramot adhatok, 

Isten Igéjéről is szólhatok. 

Énekelhetek keresztyén dalokat, 

Elmondhatok Istenről fontos dolgokat: 

Hogy a karácsony nemcsak az ajándékokról, 

Hanem Jézus születéséről szól. 

 

Sokan nem tudják ezt, nem Jézust ünneplik, 

De Istent megismerni én segíthetek nekik. 

Igaz, sokukat nem érdekli, 

De van, aki nagyon szeretné Őt megismerni. 

Vágynak rá sokan, 

De nem tudják hogyan. 
 

Így mindenkinek azt kívánom karácsonyra, 

Hogy rájöjjön erre a titokra. 

Mert, ha ez teljesülne, 

Minden ember boldog lenne, 

S nemcsak karácsonykor, 

Hanem egész életükben. 

 

Szerintem ez az igazi karácsony! 

                            Szilágyi Boglárka 3.b 

 

KARÁCSONY 

 

Azt kívánom mindenkinek én, 

Hogy legyen boldog a szeretet ünnepén. 

Örülhessen boldogan, 

És Jézusról beszélhessen vígan. 

Szerethessen, vigadhasson, 

Ellenséggel barátkozzon. 

Legyen jó mindenki a Szentlélek nevében! 

Én pedig Boldog Karácsonyt Kívánok Mindenkinek! 

 

    Szuhay Koppány 5.a 
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KARÁCSONYKOR 
 

Karácsonykor minden szívben  

felcsendül az ének: 

„Gyertek, szeressük egymást, 

igaz keresztények.” 

 

Ha mindenki szívében  

születne egy dallam, 

édes Istenem, segíts, 

hogy csak a jó szót halljam! 

 

Ha mindenki értené 

az üzenet lényegét, 

a hálával, jó szívvel 

szeretettel létezést. 

 

Ha mindenki érezné 

jó adni és jó kapni, 

és sose feledné: 

adni jobb mint kapni! 

 

Éljünk hát érző szívvel, 

ahogy Urunk szeretné, 

Karácsonykor imát zengve, 

Istené a dicsőség! 

 

Rosta Lízia 3.b 

JÉZUSOM 

Boldog leszek, ha veled leszek, Istenem és Jézusom. 

Úgy szeretném, ha veled lennék, mint egy fehér galambot. 

Úgy szeretném, ha velem lennél. 

A szívemben még most is hallom az Igét. 

Te fentről nézel le rám, 

én lentről nézek Terád. 

Úgy szeretlek, Jézusom. 

Még ha villámok is csattognak, akkor is szeretlek,  

mert tudom, hogy ha velem vagy, akkor sose félek. 

Várjuk adventben a karácsonyt, 

és karácsonykor mindig visszaemlékezünk rád, Jézusom. 

                                               Tézli Csenge 1.a 

KARÁCSONYI VERS 

 

Karácsonynak éjszakáját 

Nagy-nagy titok fedi. 

Csak annak tárul fel, 

Ki a Messiást ismeri. 

 

Betlehemi falucskában 

Arany csillag fénylik, 

A három királyok az elsők 

Kik a csodát megélik. 

 

A te szívedbe is 

Eljöhet a csoda, 

Ha hiszel benne, hogy 

beköltözhet oda.  

 

Én hiszek benne, 

Most is várom és kívánom, 

Hogy mindenkinek 

Áldott legyen a karácsony! 

 

Fürjes Zsófia 4.b és  

Fürjes Borbála 2.a 

LEGYEN SZERETET 
Az égből az angyalok  

úgy néznek majd rád, 

mint az égi gyermekre. 

Immár megszületett a jászolban 

a prófétájuk, az új Ember királya. 

Ha a kérdésre nincsen válasz, 

nincsen felelet, 

Egyszerű, csak arra gondolj: 

Legyen szeretet. 
Kelemen Milán, Sótonyi István, Kiss Máté 4.a 

MIT IS KÉRJEK? 

 

Mit is kérjek karácsonyra? 

Egyre hosszabb ez a lista:  

Lego-készlet, focis kártya,  

Barbie, sminkkészlet vagy táska,  

kisvonat és Mancs őrjárat, 

Audi vagy menő „ájpad”.  

 

És még mindig tudnék párat,  

kérnék biz én háromszázat!  

Mitől lennék legboldogabb?  

Tényleg baba, kártya, vonat  

boldogítják életemet,  

mélyítik el örömeimet?  

 

Nem! Ilyenre hol lelhetek?  

Csuda boldog hogy lehetek?  

Betlehemben ott a válasz,  

életemnek biztos támasz: 

Jézus lett a jó ajándék,  

mindenkinek legfőbb érték!  

 

Odanézz, mekkora csoda!   

Nem kerül ez neked sokba,  

se aranyba, se ezüstbe,  

csak Urunkba vetett hitbe! 

 

Pataki Sámuel Dávid 3.a 

TÉLI  ESTE 
 

Az ágakon zúzmara csillog, 

Fütyül a hideg szél, 

Domboldalról szánkó csúszik, 

S lassacskán befagy a jég. 

 

Karácsonykor megszületett 

Mi királyunk Betlehemben. 

Jászol mellett Mária, 

Arany, tömjén és mirha. 

 

A fa körül énekelünk, 

S együtt a család, 

Bontjuk az ajándékokat, 

És szopogatom a karamellás almát. 

 

A kandallóban tűz ropog, 

S égnek a mécsesek, 

Meghittség és szeretet 

Melengeti szívedet.  
 

Hegyesi Lídia, Kendeh Lídia,  

Kiss Kata 4.a 
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ADY ENDRE:  KARÁCSONY  

I.  

Harang csendül,  

Ének zendül,  

Messze zsong a hálaének,  

Az én kedves kis falumban  

Karácsonykor  

Magába száll minden lélek. 

 

Minden ember  

Szeretettel  

Borul földre imádkozni,  

Az én kedves kis falumban  

A Messiás  

Boldogságot szokott hozni. 

 

A templomba  

Hosszú sorba'  

Indulnak el ifjak, vének,  

Az én kedves kis falumban  

Hálát adnak  

A magasság Istenének. 

 

Mintha itt lenn  

A nagy Isten  

Szent kegyelme súgna, szállna,  

Az én kedves kis falumban  

Minden szívben  

Csak szeretet lakik máma. 

II. 

Bántja lelkem a nagy város  

Durva zaja,  

De jó volna ünnepelni  

Odahaza.  

De jó volna tiszta szívből  

– Úgy mint régen –  

Fohászkodni,  

De jó volna megnyugodni. 

De jó volna, mindent,  

Elfeledni,  

De jó volna játszadozó  

Gyermek lenni.  

Igaz hittel, gyermek szívvel  

A világgal  

Kibékülni,  

Szeretetben üdvözülni. 

III. 

Ha ez a szép rege  

Igaz hitté válna,  

Óh, de nagy boldogság  

Szállna a világra.  

Ez a gyarló ember  

Ember lenne újra,  

Talizmánja lenne  

A szomorú útra. 

Golgota nem volna  

Ez a földi élet,  

Egy erő hatná át  

A nagy mindenséget.  

Nem volna más vallás,  

Nem volna csak ennyi:  

Imádni az Istent  

És egymást szeretni…  

Karácsonyi rege  

Ha valóra válna,  

Igazi boldogság  

Szállna a világra.  

KÁRÁSZ IZABELLA: MEGÉRKEZETT 

                    (részlet) 

 

Karácsony jön, hatalmas és titokzatos, 

Kigyulladnak szívek, tüzek és csillagok, 

Megtalálják Jézus Krisztust az emberek 

S a békesség zászlója leng a föld felett, 

Béke, öröm, szeretet és jóakarat 

Játsszák el a karácsonyi himnuszokat, 

S velük zengi a boldog föld az éneket: 

Urunk, Szabadítónk, megérkezett! 
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A HÁROM FENYÕFA LEGENDÁJA  

(norvég mese) 

 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer hegycsúcs, ahol három kis fenyőfácska állt, és arról álmodozott, 

mi lesz majd belőle, ha megnő. Az első fácska vágyakozva nézett fel a csillagokra, amelyek úgy 

szikráztak fölötte, akár a gyémánt. - Szeretnék kincsesláda lenni!"- kiáltott fel.  - Beborítva arannyal 

és telve gyönyörű drágakövekkel. Én leszek a legcsodálatosabb kincsesláda a világon! A második 

tekintetével követte a kis patakot, ami szokott útján csörgedezett a tenger felé. - Jó volna büszke 

hajónak lenni – sóhajtotta. - Átszelni a viharos tengert, hatalmas királyokat vinni egyik parttól a 

másikig! Belőlem lesz a legerősebb tengerjáró az óceánokon! A harmadik fenyőfa lenézett a völgy-

be. Férfiak és nők sietősen tették a dolgukat a forgalmas kisvárosban.  - Én egyáltalán nem akarok 

elmozdulni erről a helyről - mondta.  - Szeretnék olyan magasra nőni, hogy amikor az emberek 

megállnak, hogy megnézzenek, felemeljék a tekintetüket az ég felé, és Istenre gondoljanak. Én le-

szek a legmagasabb fa a földön! 

Múltak az évek. Eső jött, és sütött a nap, s a három kis fenyőfa nagyra és magasra nőtt. 

Egy napon három favágó ballagott fel a hegyoldalon. Egyikőjük megpillantotta az első fenyőfát, és 

azt mondta: - Csodálatos ez a fa! Éppen erre van szükségem.  

És a fa eldőlt a fényesen csillogó fejsze csapásai alatt.  - Most lesz belőlem az a szép kincsesláda! - 

gondolta a fenyőfa.  - Csodás kincseket kapok majd! 

A másik favágó a második fát szemelte ki. - Ez a fa erős. Pontosan ilyen kell nekem. 

És eldőlt a második fenyőfa is a fejsze ütéseire.  

- Végre átszelem a tengert! - gondolta. - Büszke hajó leszek, királyoknak való! 

A harmadik fenyőfa úgy érezte, hogy egy pillanatra a szíve is megáll, amikor az utolsó favágó ráné-

zett. Ott állt egyenesen és magasan, büszkén mutatva az égre. De a favágó nem nézett fel oda.  - 

Nekem bármelyik fa megteszi - mormogta, azzal kivágta a harmadik fenyőt. 

Az első fenyőfa egy asztaloshoz került. De az öreg asztalos nem gondolt kincsesládára. Gyakorlott 

kezei alól egy jászol került ki. A szép fenyőfa nem gyémánttal és drágakövekkel lett tele, hanem fű-

részporral és szénával az éhes állatok számára. 

A második fenyőfa mosolygott, amikor a favágó elvitte a hajóépítőhöz. De nem valami nagy és erős 

tengerjáró készült belőle, hanem a fűrészelés és kalapácsolás után egy egyszerű halászbárka állt a 

víz partján. Mivel túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy tengerre szálljanak vele, ezért egy tavon ha-

józtak rajta egyik parttól a másikig. Minden nap átható halbűz töltötte be és lassan beivódott a hajó 

deszkáiba, gerendáiba. 

A harmadik nagyon meglepődött, amikor a favágó gerendákra hasította, és otthagyta egy farakás-

ban. - Soha nem akartam más lenni, csak állni a hegytetőn, és Isten felé mutatni. 

Sok-sok nap telt el és sok-sok éjszaka. A három fenyőfácska már majdnem elfelejtette egykori ál-

mát. De egy éjjel egy fénylő csillag gyúlt ki éppen afölött az istálló fölött, amelyikben a jászol állt. 

Vándorok érkeztek és egy fiatal nő fektette gyermekét a jászol puha szalmájára.  - Bárcsak jobb he-

lyet készíthetnék néki! - sóhajtott fel a férfi, aki mellette volt. Az anya megszorította kezét és mo-

solygott. A csillag rásütött a fényes és erős fára. - Ez a jászol a legjobb hely neki - mondta az asz-

szony.  És az első fenyőfa rájött, hogy most nála van a világ legnagyobb kincse. 
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Évek múltán egy este fáradt utasok szálltak fel a halászhajóra. Egyikük azonnal elaludt, ahogy a ha-

jó kifutott a tóra. Éjjel hirtelen feltámadt a szél, és a víz fölött hatalmas vihar kerekedett. A hajó 

hánykolódott az óriás hullámok tetején. Tudta, hogy nem elég erős ahhoz, hogy az utasokat ilyen 

nagy szélben és esőben épségben a partra vigye. Ekkor felébredt a fáradt vándor. Felállt, kinyújtot-

ta karját, és annyit mondott: - Csend! És a vihar elült. Olyan gyorsan, mint ahogy kezdődött. A má-

sodik fenyőfa pedig tudta, hogy a leghatalmasabb király volt ott azon az éjszakán.  

Egy péntek reggel előhúzták az utolsó fából készült gerendákat is a rég elfelejtett rakásból. Össze-

ácsolták, majd egy tomboló és gúnyolódó tömegen hurcolták keresztül. Megborzongott, amikor né-

hány katona egy ember kezeit szögezte a gerendáihoz. Rútnak és kegyetlennek érezte magát. De 

vasárnap reggel, amikor a nap a sugaraival fellármázta a levegőt, és a földről az öröm áradt, tudta a 

harmadik fa, hogy Isten szeretete mindent megváltoztatott.  - Mégiscsak megvalósulnak az álma-

im - mondta.   

- Nem leszek ugyan a legmagasabb fa az erdőben, de ettől a naptól kezdve, mint Jézus Krisztus ke-

resztje újból és újból Istenre irányítom majd az emberek tekintetét. 

Isten szeretete tette gyönyörűvé az első fenyőfát.  

Ettől lett erős a második.  

És ha valaki valamikor a harmadik fára gondolt, annak Istenre kellett gondolnia. 

Kedves Gyerekek! 

Ismét nagy öröm volt veletek alkotni! 

Köszönjük, hogy ilyen sokan próbálkoztatok a meseírással vagy a verseléssel!  

Remekművek születtek - méghozzá nagyon sok!  

A téli szünet után elhelyezünk egy lapozgatós nagy könyvet a könyvtárban, amelyben összegyűjtjük 

az összes művet, amit kaptunk tőletek, és ami az újságból kimaradt. 

Forgassátok szeretettel, nagy élmény lesz, meglátjátok! 

Áldott karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag új esztendőt kívánunk nektek  

Isten áldásával! 

 

Szeretettel: Márta néni és Petra néni 
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