
  

„Jöjjetek énhozzám  
mindnyájan…” 

Máté 11,28 
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Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok  
és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. 

Máté 11,28 

Kedves Gyerekek! 
 

Jézus bátorító szavaival köszöntelek benneteket ebben az adventben. 

Bizonyára mindannyiótoknak vannak már élményeitek szép, meghitt karácsonyokról. 
Talán fel is tudjátok idézni a mézeskalács illatát, a díszített fenyőágak szép látványát, 
az izgalommal, várakozással teli ajándékbontogatást… 

Szeretünk ilyenkor ajándékokat adni - kapni is -, de bizonyára tudjátok, hogy mi mind-
nyájan milyen hatalmas ajándék birtokában lehetünk.  
Különösen, ha az Ajándékozóra nézünk! Kívánom, hogy az Ő szeretete, békessége tölt-
se be most is a karácsonyotokat itt és a családotokban, szeretteitek körében is. 

 
Készüljünk az ünnepre békében, csendben, szeretetben! 
Vigyetek az osztálykarácsonyotokra egy szép emléket az iskolai évekből, keressetek   
egy-egy szép aranymondást, bibliai Igét, verset, gondolatot, éneket, és ajándékozzátok 

meg ezekkel egymást! 
 
A közös ünnepünkön pedig kívánom, hogy igazán szívből tudjunk szolgálni, énekelni, 
zenélni, örülni – és figyelni az Ajándékozóra! 

 
Az Úr Jézus - aki karácsony éjszakáján földünkre jött, emberré lett értünk, hogy tanít-
son, megváltson és üdvösséget szerezzen nekünk - ma is hív bennünket. 

 
Engedjünk ennek a hívásnak, hogy részesedjünk szeretetében, irgalmában, kegyelmé-
ben, ígéretei beteljesítésében. 

Így kívánok nektek és szeretteiteknek áldott karácsonyi ünnepeket  

és békességes, boldog új esztendőt szeretettel: Márta néni 

„Gyere el a jászolhoz még ma éjjel….”  
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Gyere el a jászolhoz még ma éjjel 
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HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 

A 2019/2020. tanévet szeptember 1-jén kezdtük - ünnepi tanévnyitó istentiszteleten voltunk 
együtt templomunkban. 

Szeptember 2-án volt az első tanítási nap. 
Szeptember 15-én hálaadó istentiszteleten vettünk részt a fasori templomban megújult  
Csipkebokor Óvodánkért. 
Délután az énekkarunk fellépett az Ars Sacra fesztiválon. 

Szeptember utolsó hetében jó hangulatú osztálykirándulásokon vettünk részt. 
Szeptember 30-án tartottuk iskolai csendesnapunkat. 
 
 

 Októberben 1-jén megemlékeztünk a zene világnapjáról.  
Október 4-én az aradi vértanúkra emlékeztünk.   
Október első napjaiban – felnőttek és gyermekek egyaránt – evangelizációs alkalmakon  
vehettünk részt a fasori gyülekezetben. 

Október 11-én a Bolyai Matematikaverseny körzeti döntőjének iskolánk adott otthont.  
Október 22-én az 1956. évi pesti forradalomra emlékeztünk: az alsósok a Városligetben,  
a felsősök játékos történelmi programmal az iskolában. 
Az őszi szünet október 28-tól november 4-ig tartott.  

ELŐZETES:  
 
December 20-án osztálykarácsony, majd karácsonyi  
istentisztelet lesz, melyen a  
8. osztályos diákok szolgálnak. 
A téli szünet 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig tart.  
 
Első tanítási nap: 2020. január 6. hétfő  

Az adventi időszakban ismét csatlakozhattunk a karácsonyi ajándékgyűjtő akcióhoz, mellyel a 
szükségben lévő családoknak, gyermekeknek segíthettünk. 

December 4-én a felsősök számára vidám, táncos mulatságot rendeztünk. 
December 5-én Mikulás-váró kupán mérkőztek meg egymással az alsó tagozatos gyermekek 
csapatai.  
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás.  

December 13-án délután jó hangulatú adventi vásárban lehettünk együtt.  
A szünet előtti héten reggelenként adventi dalok éneklésével hangolódtunk a közelgő ünnepre. 

November 8-án a Bolyai Anyanyelvi Verseny körzeti döntőjének szintén iskolánk adott otthont.  
November 10-én családi istentiszteleten lehettünk együtt templomunkban. Ünnepi műsorral a 2.b 

osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  
November 13-án nyílt napot tartottunk a leendő elsősök szüleinek.  

November 18-án a reggeli áhítat keretében megemlékeztünk iskolaalapító elődeinkről. 
Ünnepi műsorral a 4.b osztály tanulói szolgáltak. 

November 19-én és 20-án és iskolánkban nyílt napot tartottunk.  
November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.  
Sok gyülekezetbe ellátogattunk, bemutattuk iskolánkat, hívogattuk az érdeklődőket. 
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ÉLMÉNYEINK - SZAVAKBAN ÉS KÉPEKBEN 

Hálás szívvel gondolunk a családi istentiszteletre. Jó volt 
együtt ünnepelni és részese lenni a gyermekek szolgálatá-
nak, s közben Isten nekünk szóló üzenetével töltekezni. 

Az idei tanévben szeretnénk folytatni a gyülekezetek látogatását. A múlt tanévben 
sok osztálynak sikerült több gyülekezetbe isellátogatni, bemutatkozni, szolgálatukkal 
hívogatni iskolánkba leendő juliannásokat. Már idén is szolgáltunk néhány helyen az 
elmúlt hetekben.  

November harmadik hétfőjén a reggeli áhítat keretében ünnepi műsorral emlékeztünk 
meg iskolánk múltjáról, iskolaalapító elődeinkről.  

Néhány osztály színházlátogatást, csapatépítő foglalkozást szervezett. A hetedik és nyolcadik 
évfolyamos tanulókkal részt vehettünk Nick Vujicic előadásán a Budapest Sportarénában.  

Az aradi vértanúkról és az 1956-os eseményekről is méltóképpen emlékeztünk.  
Mind a hagyományos emlékfutás, mind a felsősök „interaktív történelemórája” megmozgatta 
a diákokat.  

2.b osztály szolgálata 

Szolgálat a Zuglói Református Gyülekezetben (8.b osztály)  
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DIÓTÖRŐ FESZTIVÁL 
Advent minden napján az Erkel Színház előtt kórusok éneklése 

fogadja a színházba érkező közönséget. 
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy idén iskolai ének-
karunk is részt vehetett az Erkel Színház előtt megrendezésre 
kerülő Diótörő Fesztiválon. 

December 5-én, csütörtök este egy régi magyar 
(1635) református betlehemes szövegével és a kor zenei anya-
gával készültünk a hallgatóközönség számára. Jó hangulatú 
próbákon készültünk erre a minikoncertre, majd aznap egy 

beéneklős közös vidám uzsonna után indultunk az  
Erkel Színház elé, ahol mintha egy mesébe csöppentünk volna, 
gyönyörű karácsonyi hangulat fogadott bennünket. 

A helyszíni és benti próba közben már Diótörő kislány, karácsonyi mackók jártak és fogadták 

az érkezőket. A gyerekek el voltak varázsolva ettől a csodás közegtől. 
A kinti színpadon lévő koncertünkön már sok szülő és a hallgatóság várt bennünket. Vastaps-
sal ért véget minikoncertünk, ahol iskolánk nevében minden résztvevőnek áldott karácsonyt 

kívántunk. 

                                                                                            Zsuzsa néni 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI KIRÁNDULÁS 
 

Egy pénteki napon elmentünk a Juliannából a Déli-pályaudvarhoz. Ott volt a találkozó. Utána 
vonattal mentünk. Legalább 30 perc volt az út a vonattal. Aztán sétáltunk, 
és útközben sok gesztenyét találtunk. Amikor odaértünk, leültünk egy pad-
ra, és elkezdtünk enni. 10 órakor elkezdett zenélni az óra. Amikor egy ki-
csit elhallgatott, kis figurák kezdtek forogni  
(pl.: Szilágyi Erzsébet, Beatrix, Mátyás király). Utána kaptunk egy feladat-
lapot. Amikor végeztünk, elmentünk egy játszótérre. Aztán visszamentünk. 
Jól éreztünk magunkat.  
                                                                      
            Tihanyi Liliána 3.a 

LIBASÜTÉS 
 

A Julianna Református Általános Iskolában a 3.a osztályosok Márton nap alkalmá-
ból Renáta nénivel és Réka nénivel libákat sütöttek mézeskalácsból. Réka néni 
meggyúrta a tésztát, a gyerekek pedig kiszaggatták a formákat. Legalább 137 
libát készítettek. Azután Réka néni betette a sütőbe. A gyerekek meg nézték, 
ahogy a libák szépen megdagadtak és megsültek. Aztán Réka néni kivette őket a 
sütőből, és a gyerekek sorról sorra piros, sárga és fehér mázzal díszítették ki 

őket. A végén felvitték a mézeskalácsot az osztályterembe. Ebéd után a tanárok és a gyere-
kek jóízűen elfogyasztották őket. Jó kis nap volt ez a november 8. péntek!   
   

        Lourmet Anna Louise 3. a 
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CSENDESNAP 

Szeptember végén iskolai csendesnapot tartottunk, amit ismét 
összekötöttünk a zene világnapjával.   
Fráter Erzsébet keresztyén botanikus, bioló-
gus bizonyságtételével indult a napunk a templomban, mely-
nek címe: Isten csodálatos teremtett világa volt. Majd az egyes 
állomásokon érdekes programok, játékok, bibliai kvízek vártak 
bennünket. 
A kertben közösen ültettünk bokrokat – ezzel is kifejezve, hogy 

szeretjük egymást és ezt a teremtett világot, amit Isten adott 

nekünk! 

Mikulásváró Kupa  

Mikulás napján 

Adventi vásár  
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TOLLFORGATÓ VERSENY 
1. forduló 

„Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg,  

egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” 

(János 12,24) 

Bár a búzaszemnek meg kell halnia ahhoz, hogy új élet sarjadjon belőle, 

két magyar költő viszont úgy láttatja velünk az őszi természetet, 

hogy az csak elalszik - álmában egy új tavaszt remél - miközben új valóságot, 

új élményt teremt. 

És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 

Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg. 

 
(Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra) 

Nem haldoklik, csak más világba készül, 
az élet színeivel kiegészül. 

Új valóságot, új élményt teremt, 
egy cseppbe gyűjtve be a végtelent. 
Megágyaz, avarágyat hint magának, 
megőrzi minden emlékét a mának, 

és álmában egy új tavaszt remél. 
Elszenderül, csak hadd jöjjön a tél! 

 
(Aranyosi Ervin: Az ősz) 

Gondolkodj el ezen, és írd meg versben vagy prózában,  
hogy mit álmodnál! 

Milyen új tavaszra ébrednél szívesen,  
mit szeretnél látni az ébredéskor a környezetedben? 

Mi legyen, ami megváltozzék – és hogyan – a családodban, az iskolában,  
a szeretteid körében? 

Mi sokasodna meg ebben a változásban a szárba szökkenő és kalászt hozó kicsiny kis  
búzaszem életének példája nyomán? 

AZ ŐSZI ÁLOM 
 

Istenem köszönöm, hogy ősszel elaludhatok, s te vigyázol, amíg alszom.  
És új tavaszra ébredhetek, ami sok élménnyel lesz teli.  
Köszönöm, hogy Te meg tudsz változtatni engem! 
                                                                                   Szuhay Attila 4.b 

TAVASZI ÉBREDÉS 
 

Ha én átaludhatnám a telet, egy olyan tavaszra szeretnék ébredni, amikor minden színes, virágos, 
nincs hideg, nincs sötét, nincs betegség, fájdalom. Csak boldogság, egészség, fény, szeretet.  
Kicsit olyan lenne, mintha a menny ide költözött volna.  

                                                                                   Fürjes Borbála 3.b 
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CSALÁDUNK VÁGYAI TÉL UTÁN 

 

Barna bátran bebújna buksijával és bakancsával  
a barlangok bejáratán, s békésen bandukolna bennük.  
 
Mama megmászná Magyarország mókuslakta magaslatait.  

 
Samu samponnal suvickolná saját sáros susogóját. 
 
Veronika vercsegve vinné virágait vödörben védett vackába. 

 
Papa precízen, pontosan ping-pongozna porontyaival,  
majd piros pipacsokat pingálna papírra párjának.                       
                                                  Pályi Barna 3.a 

TAVASZ 
Kinyitom az ablakot, 

Tavasz van, itt vagyok. 

Növekedő virágok, 
Rügyezőek a lombok. 
Itt a tavasz, itt van végre, 

Szép évszak jön a télre. 
Újra itt van a tavasz, 
Hideg után szép vigasz. 
 

Kimegyek a kert végébe, 
Kisütött a nap is végre – 
Lágy szellő, lágy susogás, 
Nini, ott egy vakondtúrás! 

A tavasz hoz engem lázba, 
De bemegyek már a házba. 
Az ablakhoz odaülök, 
És a kertben gyönyörködök. 

            Szuhay Koppány 6.a. 

A KIS BÚZASZEM VILÁGA 
A kis búzaszem kicsi és magányos, egyedül van a föld alatt ősszel. De miután elmúlik a tél, csoda fog 

történni, mert a halott kis búzaszemből, aki nem volt halott igazából, csak aludt, ki fog nőni egy új kis 
búza, egy pici csíra, ami egyre nagyobb és nagyobb lesz. Végül sikerül kibújnia a földből, és hoppá, 

vidáman veszi észre, hogy elmúlt a zord tél, és itt van kikelet! 
Ha én ez a kis búzaszem lennék, nagyon álmosnak és fáradtnak érezném magam, mikor a föld alá búj-

nék. Azt érezném, hogy hideg van, és süvölt a szél. Szeretnék megpihenni a puha és meleg földben, 
hogy aztán tavasszal tovább éljek egy kis bababúzában. Ha mi emberek is megtehetnénk, hogy télen 
bekuckózzunk valahova, és tavasszal ébrednénk csak fel újjászületve, akkor én azt szeretném, hogy 
vidáman és boldogan ébredjek, mint egy kisbaba. Tudjak örülni minden újnak, s hálás legyek minden 

jóért, ami velem történik. Szeretném, ha egy jobb világban ébrednék, egy olyanban, ahol az emberek 

szeretik egymást, nem verekednek és nem beszélnek csúnyán egymással az utcán és a buszon, nem 
néznek maguk elé szomorúan, hanem vidáman beszélgetnek és segítenek egymáson (még a hajlékta-
lan bácsinak is, vagy felemelni egy babakocsit…) Jó lenne, ha mindenkinek lenne egyformán pénze, és 

nem lennének szegények.  
Az emberek szeretnének egymást, és boldogan mennének munkába, iskolába, vasárnap a templomba. 
Én egy ilyen világba szeretnék felébredni.       Andree Krisztián 4.b  

 

HA MEGVALÓSULHATNA…  
Néha jó arról álmodozni, hogy mit szeretnék. 

Ha megvalósulhatna pár álmom, akkor ezek lennének: 
Veszekedésmentes övezet mindenhol. Ebben az a jó, hogy ha ez lenne, akkor mindenki boldog lenne, 
senki se haragudna a másikra, sose fognánk veszekedés miatt a másikra a hibánkat, sose állítanának 

sarokba amiatt, mert veszekedtünk. De a legjobb az lenne benne, hogy sose válnának el a szülők. 

Bűnözők nem lennének a világon. Akkor senkitől se lopnának el semmit, biztonságosan élnénk a világ-
ban, és nem kellene attól félni, hogy ellopják valami értékes dolgunkat. 
Egészségtelen ételek nem lennének. Akkor nem lennének annyian túlsúlyosak, jobban éreznénk ma-
gunkat, jobban toppon lennénk, nem fáradnánk el egy kis lépcsőmászástól sem. 

Ha mindenki hívő lenne, akkor betartaná mindenki a szabályokat, kevesebbet veszekednénk, minden-
ki óvakodna attól, hogy rossz legyen, mindenki olvasná a Bibliát, és el tudnánk egymást fogadni. 
Ha az osztályközösség jobb lenne, akkor kedvesebben bánnánk az új gyerekekkel, mindenkinek jót 
tenne, ha több helyről kapna szeretetet, a csoportos munka jobban menne (az együttműködés szem-

pontjából), és helyesebb is lenne.           Csehi Noémi 4.a  
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FILMAJÁNLÓ 

Bear Grylls:  A túlélés törvényei – Szibéria 
(Egy televíziós sorozat. A műsorvezető Bear Grylls megmutatja, hogyan lehet túlélni 
a legszélsőségesebb körülményeket, egypár technikával és némi leleményességgel.) 
Egy Bear nevű férfi Szibériába ment, hogy ott túléljen egy hetet. Egy hegy tetején 

tették ki. Onnan akart lemenni, mert éjszaka túl hideg lett volna. Ezért lemászott a 

hegyről, és tovább indult. Talált egy szarvas tetemet. Megnyúzta és evett egy kicsit 
abból, amit megsütött.  Aztán tovább indult egy befagyott tavon. Megmutatta, hogy 
milyen érzés egy befagyott tó jege alatt úszkálni. Aztán egy erdőbe ment, és mókust 

akart fogni. Csinált két csapdát, de csak az egyik lett sikeres. A mókus megfagyott a 
csapdában. Bear meg akarta nyúzni, hogy megegye. Végül sikerült neki, evett belőle 
és tovább indult. Nemsokára úgy érezte, hogy hóvihar lesz, ezért elkezdett búvóhe-

lyet építeni. Miután kész lett a rejtekhelyével, tüzet gyújtott, hogy ne jöjjenek a far-

kasok. Másnap útra kelt és a völgy aljában észrevett egy utat. Látta, hogy jön egy 
tehervonat. Sikerült felugrania rá menet közben, így került újra lakott területre.  
 

A túlélésről szóló filmek izgalmasak, érdekesek, sokat lehet belőlük tanulni. 
                                                                                                   Pályi Barna 3.a. 

KÖNYVAJÁNLÓK 

Ferenczi Szilvia: Pormanó felbukkan 
Vili, a kisfiú különleges és furcsa, ám kedves és aranyos barátokra tesz szert, akik vidámmá és 

érdekessé teszik a napjait. Ha kíváncsi vagy ezekre a különleges lényekre és izgalmas kalandja-
ikra, olvasd el a könyvet! 
                                                                    Lourmet Anna Luise 3.a 

Telegdi Ágnes: Ó, azok a csodálatos állatok 
Mindenkinek ajánlom, aki szereti figyelni az állatokat, akit érdekel az állatok viselkedése.  

Telegdi Ágnes érdekes, izgalmas, szívmelengető, meglepő, néha megdöbbentő történeteket 
gyűjtött össze életükről. A történetekből kiderül, hogy a körülöttünk élő állatok milyen merészek, 
okosak, tudatosak, gondoskodók tudnak lenni. Beszélgetnek egymással, akár össze is vesznek. 
Tudnak kérni, megköszönni, félni, örülni. A könyv után kíváncsian figyelem az állatokat. 

                                                                                                 Pályi Barna 3.a 

Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben 
„Egy úr lépett ki a szekrényből pizsamában, fején egy ízléses zöld, selyem lámpaernyővel és 

barátságosan mosolygott.” 
A könyvben még rengeteg hasonló poén és számos bonyodalom van. Gullen Félix egy hotelben 
ragad. A környéken felüti fejét a bubópestis, és vesztegzárat rendelnek el, vagyis onnan kijutni 
és oda bejutni lehetetlen, bent pedig megindul a krimi. 

Nekem nagyon tetszett, mert nagyon izgalmas és vicces regény. Felsősöknek ajánlom. 
 
                                                                                                   Szuhay Koppány 6.a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Bear_Grylls
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A KÖNYVTÁROS AJÁNLJA 
 

Astrid Lindgren. Hogy nem ismeritek? 
 
   Én se olyan régen jegyeztem meg ezt a furcsa nevet. Ő egy svéd írónő. Olyan 
híres, hogy minden évben Lindgren-díjjal jutalmazzák a legjobb ifjúsági regénye-

ket. Ez hasonló, mint az irodalmi Nobel-díj, csak nem a felnőtt könyvek verse-
nyeznek. 
   Az is elmondható róla, hogy kiválóan tudja változtatni az alakját.:-) 
Ha elolvassátok a regényeit, olyan mintha nem is ugyanaz a szerző írta volna. 

A Harisnyás Pippiről vagy Juharfalvi Emilről szóló regények a kisebbeknek szólnak 
- ismert lókötők mindketten. 

   Szerintem a nagyobbaknak írt regényei letehetetlenek. Van köztük 
bűnügyi – ezt még a megsárgult Delfin-kiadásban ismertem meg. Kalle detektívnek 

készül egy unalmas kisvárosban. Két jó barátja van, egy fiú és egy lány. 13 évesek 
és jön a nyár, ami várhatóan megint unalmas lesz.  Maximum a Rózsák-háborúját 
játsszák a falubeliekkel, és buktát majszolnak a pék padlásán. De váratlanul igazi 
bűneset rázza meg a falut, és bőven lesz dolguk. Ezt a regényt több mint 50 éve írta 

Lindgren, de újnak, kortársnak tűnik. Az új kiadás köteteit újraolvasva most úgy látom, hogy a 
mai ifjúsági krimiirodalom is – jó esetben - őt veszi példaképül.  
 Kiskamasz koromban az egyik legnagyobb könyvélményem az Oroszlánszívű 

testvérek voltak. A címére emlékeztem és arra is, hogy ezt sosem fogom elfelejteni! A 
regényt nem is feledtem, de csak egy-két éve tudtam meg, hogy ezt is Astrid Lingren 
írta. Gyönyörű, megrázó, szinte felnőtt mese szabadságról, önfeláldozásról, szeretet-
ről, zsarnokságról - oly sok mindenről, hogy amint leteszed, kezdheted elölről. 

   Másik nagy kedvencem a Ronja, a rabló lánya című regény. Bár a címe megtévesz-
tő, egyáltalán nemcsak lányoknak szól.  Északi skandináv vidék, ahol, mint egy kelta mitológiá-
ban, valóban hétköznapi módon élnek a hatalmas erdőkben a különféle szörnyek. De ez az élet 

része, mint a gyűlölet is. Az erdők mélyén két rablóbanda verseng életre-halálra. Egyiküknek egy 

lánya, a másikuknak egy fia van. Hogy fordítják a régi gyűlöletet barátsággá, egymásért való 
küzdelemmé? Hogy fordulnak fosztogató, de szeretett szüleik ellen? Milyen veszélyeket állnak ki? 
Fiú és lány, akik összetartoznak, talán a szerelemnél is jobban, és legyőzik a Rosszat. 
 

       Döbrentei Dia néni (könyvtáros) 

Könyvajánlók a könyvtár falán 
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ALKOTÁSAINK 

Csáky András 5.a  

Tézli Sebestyén 5.a 

EGY KÜLÖNLEGES SZÜLETÉSNAP 
 Egyszer volt, hol nem volt, élt egy nagyvárosban egy tizenkét éves fiú, aki már régóta szere-
tett volna egy kiskutyát. Minden évben nagyon várta a nyarat és a születésnapját, mert ilyenkor min-
dig együtt ünnepelt az egész család. 
 Most is izgalommal rohant délután a szobájába, hogy átöltözzön ünnepi ruhába. Kinyitotta a 
szekrény ajtaját, kedvenc kék ingét kereste, de nem találta. Végül a szekrény mélyéről került elő, de 
talált valami mást is: egy faragott rókafejet. Soha nem látta még ezt a faragást, pedig ő tartott ren-
det a dolgai között. Végigsimított a kezével a szobrocskán. Ekkor különleges dolog történt, szétnyílt a 
szekrény hátulja, ő pedig egy hatalmas tölgyfa koronája alatt találta magát a nyári napsütésben. A fa 
gyökerei közül, az odúból egy kedves róka feje látszott. Nem tudta, hogy közel menjen-e hozzá, hi-
szen félt is tőle egy kicsit.  A kis állat előmászott és a fiúhoz közeledett. Néhány percig némán mére-
gették egymást, majd a róka a fiúhoz bújt. Különleges kapcsolat alakult ki kettejük között. Játszottak 
és szavak nélkül is megértették egymást. Ez lett az ő csodálatos világuk. Igazán varázslatos lett ez a 
születésnap. Örült az ünnepnek, de nagyon várta azt is, hogy megint találkozhasson új barátjával. 
 A fiú minden nap meglátogatta az ő rókáját a titkos világukban. A Pax nevet adta neki, ami 
békét jelent. 
                                                                                               Czeglédy Péter 5.b 

IDŐUGRÓK 
 Az egyik nyáron Peti Zsoltiékkal nyaralt. Peti Zsolti legjobb barátja volt, ezért elmehetett 
velük Egerbe. Minden nap máshova látogattak el: a híres főtérre, a régi bortermelő pincékbe és a 
többi fantasztikus helyre, de nem hagyhatták ki Eger fontos nevezetességét, a várat sem. És itt 
kezdődött el életük legizgalmasabb kalandja. 
 A nap úgy indult, mint egy átlagos reggel. Felsétáltak a várba, és végigkövették az épület 
történetét részletről részletre. A gyerekeknek legjobban az 1552. szeptember 9-től október 17-éig 
tartó csatáról hallottak tetszettek. Az előadás hamarosan befejeződött, és elmehettek játszani a 
várkertbe. Egy romos toronyban megpillantottak valamit, amilyet még sohasem láttak. 

Mi ez szerinted, Peti?- kérdezte Zsolti. 
Ez … hát … szerintem – és akkor felcsillant Peti szeme – ez egy időgép! 

Akkor menjünk be, és nézzünk szét! 
Beléptek, és két széket meg egy kezelő felületet láttak. Odarohantak, és megnyomták a nagy piros 
bekapcsoló gombot, amire egy hang megszólalt: 

Hova szeretnétek utazni az időben, gyerekek? 

Pár perc tanakodás után előállt Peti a vágyukkal: 
Mi az 1552. szeptember 9-én kezdődő csatához szeretnénk menni. 
Akkor üljetek le, válaszolt a számítógép. 

Helyet foglaltak, majd elindultak vissza az időben. Hirtelen kinyílt az ajtó, és már hallották is a  
kiáltozásokat. A vár vezetőjétől megkérdezték, hogy mit tudnak segíteni: 

Egy utánpótlást kell megakadályoznotok - adta ki a parancsot a kapitány.  
Amikor odaértek, Zsolti előállt egy jó ötlettel: 

- Robbantsuk fel a puskaport!  
Így tettek, majd visszamentek a várba, és az időgép segítségével elindultak haza.  

A fiúk tudták, hogy a segítségük nélkül nem nagyon lehetett volna az egrieknek ilyen nagy  
sikerük. 
                                                                                           Kaszap Máté 5.b 
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AZ ÚJKOR KEZDETÉN 
 
Ezernégyszázkilencvenkettő, 
volt egy híres felfedező. 
Hajóra szállt, utazott, 
az ’USÁ’-ba így jutott. 
És hát lettek gyarmatok, 
meghódított birtokok. 
 
Hoztak onnan aranyat, 
fűszereket, magokat - 
sült krumplit és egyebet 
Mátyás nem evett. 
Céhek helyett emberek 
részletekben termeltek. 
 
A bankárok szerepe 
fejlődhetett ízibe. 
Pénzért adtak cédulát: 
„örömöt és üdvöt ád!”. 
Luther Márton nem hibáz, 
tudja jól, hogy mi a gáz. 
 
Ezerötszáztizenhét 
kilencvenöt tételét - 
ma is tartjuk ünnepét! 
 
Spanyolok és németek 
együtt öltek éveket. 
Császár hadat vétetett, 
ontott német életet, 
Hollandia szabad lett: 
ezerötszáznyolcvanegy! 

Palotai Vivien 7.a 

A tengerek királynője Anglia. 
Bús szomorú. Sok vitától, 
sok viszálytól, sok szabálytól. 
Szeretettől megfosztva 
háború lett Londonba’. 
Alkotmány? Vagy királyság? 
ALKOTMÁNYOS KIRÁLYSÁG! 
 
Háborúból van elég, 
hiába kötnek békét. 
Napkirályok századában 
éhínség és háború van. 
 
Tizenhéttől tizennyolcig 
évek múlnak életfogytig. 
Német-Római Birodalom: 
szétesik az uradalom. 
 
Franciák se járnak jobban, 
pusztulás van, népük sorvad. 
Oroszország fejlődik: 
új fővárost alapít. 
 
Fény százada következik, 
világosság beköltözik: 
joguk van az embereknek 
szabadságra, tiszteletre. 

Angliában elöl járnak, 
teret adnak Alkotmánynak. 
Erősödik a polgárság, 
gyengül a sok királyság. 
 
Amerika most még gyarmat, 
az adóját nagy’ sokallja: 
Bostonban a kikötőbe’ 
teát szórnak a tengerbe. 
 
Az új állam létrejöttét, 
ünnepeljük ma is tettét: 
ezerhétszázhetvenhat, 
függetlenség nem várhat! 
 
Művek nélkül nincsen tudás, 
nyomda nélkül nincsen írás. 
Tudósok és művészek 
időt mérnek, festenek. 
 
Reneszánsz és barokk módra felépülnek: 
TEMPLOMOK ÉS PALOTÁK! 

 
MAGYARORSZÁG AZ ÚJKOR KEZDETÉN 
 
Oszmán hadak pusztítanak. 
Budáról? Le nem mondanak! 
Onnan mennek Fehérvárra, 
onnan tovább Esztergomba. 
Elesnek a várak sorra, 
telik-múlik sok-sok óra. 
 
Hősi csaták híre terjed: 
Drégely! Temesvár meg Eger! 
Ezerötszázhatvanhat, 
Szigetvár csak hőst adhat. 
Szulejmánnak vége lett, 
Magyarország elveszett: 
töröknek adót fizetett. 

Királyi Magyarország alig volt, 
bécsi segítség eliszkolt. 
Erdélyben is török tanyázik, 
a fejedelemség neki adózik. 
Mígnem egyszer fel nem kelnek, 
Bocskaival hadba mennek: 
ezerhatszázhatban, 
Bécsi-béke ott van. 
 
Szétdarabolva az ország 
együtt árul marhát, búzát. 
A reformáció is terjed: 
Bibliát ad magyar nyelven, 
iskolát ad Debrecenben, 
Nagyszombatnak egyetemet. 
 
Palotai Vivien 7.a 
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Nagyon sokat barangoltunk az erdő birodalmában a 2.b osztállyal.  
Sok-sok állattal, növénnyel megismerkedtünk, ebből szeretnénk néhányat veletek   
megosztani.  Kutassatok ti is Isten csodálatosan megteremtett élőlényei iránt! 
                                                                Szeretettel Maya néni és a 2.b osztály 

A MANÓ ÁLMA 
 

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy manó, Huncutnak hívták. 
Egy éjszakán egy varázserdőben ezt álmodta: Arany tölgyfa tetején, ezüst trónon üldögélt,  
és ezt mondta a szarvasbogár szolgájának:  
- Hirdesd ki, hogy mostantól én vagyok a király! 
Szervezz nekem hadsereget is hangyákból, szarvasbogarakból és bodobácsokból!  
A szarvasbogár elvitte a hírt a lombok közé, a cserjék közé és a talajon élő állatokhoz.  
Huncut, a manókirály hadat üzent a gyémánt erdő tündérei ellen. Amikor ezt Lilla, a tündérek 
királynője megtudta, magához vette a varázsporral teli varázspálcáját, és egyenesen Huncut felé 
repült. A manó ebben a pillanatban felébredt, körülnézett és megnyugodva látta, hogy nincs 
semmi baj.      
                                                                                                  Matúz Márton 2.b. 

BAGOLY  
 
A bagoly füle helyén két pehely van. A bagoly éjszakai madár. Tápláléka egér, tücsök, 
rovarok. A baglyok teljesen hátra tudják fordítani a nyakukat. Erre azért van szükség, 
mert a szemüket nem bírják forgatni. Magyarországon eddig 12 bagolyfajt észleltek.  
                                                                                                      Lajtha Kata 2.b 
 

A NAGY PELE 
 

Németül úgy is hívják, hogy hétalvó, mert az év hét hónapjában alszik.  
Hasonlít a mókushoz, csak kisebb. Bundája a hátán szürke, a hasán fehér. 
Szaglása, látása, hallása nagyon jó. Az orra mellett bajuszszőrök vannak, ezek 
segítik a tájékozódását a sötétben. Öreg fák törzsében van a fészke.  
Mit eszik? 
Gyümölcsöt, gesztenyét, diót, mogyorót, rovarokat, lárvákat. Élelmét éjszaka 
gyűjti be. Ha a pelék összefutnak füttyögve, cincogva, morogva beszélgetnek 
egymással. A pele kölykei csupaszon és vakon születnek, de egy hónap múlva 

már egyedül táplálkoznak.  
                                                                                                   Botos Csenge 2.b 

A SÜNÖK 
 
A sünök hazánk talán legismertebb rovarevő emlősei. 
Testüket kb. 50000 megkeményedett szőrszál, azaz hegyes tüske borítja, ami a ragadozókkal szem-
ben nagyon hatásos fegyver. 
Ha veszélyt szimatolnak, labdává gömbölyödnek össze, és addig maradnak úgy, amíg a támadójuk 
tovább nem áll. 
A süni gyerekkora 
A sünmama a maga készítette rejtett kuckóban szüli meg kicsinyeit. Az apróságok születésük pilla-
natában teljesen vakok és csupaszok. Néhány óra elteltével jelennek meg az ekkor még puha és fe-
hér színű tüskécskék. De két nappal később már igazi szúrós bundát viselnek. Anyatejjel táplálkoz-
nak, amitől nagyon gyorsan fejlődnek.  
Kéthetes korukban nyílik ki a szemük, és tejfogaik helyére igazi, erős fogak nőnek.  
A néhány hetes süngyerekek elég fejlettek ahhoz, hogy elkísérjék anyjukat az első éjszakai körútra. 
Libasorban, egymás után vonulnak, és az ilyen „tanulmányi kirándulások” alkalmával sajátítják el a 
vadásztudomány minden fortélyát. Amikor felcseperednek, elhagyják anyjukat, és megkezdik önálló 
életüket. 
A csodálatos érzékszervek 
Hallásuk annyira éles, hogy a hernyórágcsálást is meghallják. A szaglásuk is kiváló.  
A földről a gilisztákat könnyedén kiszimatolják. 
Táplálkozás: A sünök éjszaka indulnak táplálékszerző körútra.  
Étlap: gyümölcs, mag, bogár, hernyó, földigiliszta 
Lakás: nyáron sűrű odvas, fák alatt bújnak meg. 
         Káldy Cecília 2.b 

AZ ERDŐ BIRODALMA 
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Karácsonyi kiállítás az aulában  

Csatlakoztunk a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtő programjához 
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VICCEK, CSACSKASÁGOK, TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

- Eresz alatt ezüstfüggők. Mi az? 

                                             (jégcsap) 

- Ma még locsog, holnap kopog, minden gyerek csúszkálni fog.  
                                                                               (jég) 
- Égből hullok, fehér vagyok, szeretem a kemény fagyot.  
  Siklik rajtam szánkó talpa, víg csatákban vagyok labda.  

  De ha olvad, vízzé válok, pára leszek, égbe szállok.  
                                                                       (hó) 
- Csillag fent a fellegekben, vízzé válik tenyeredben.  
                                                                    (hópehely) 

- Miért szomorú az ajtó?  
- Mert becsapták. 

 
- Mit csinál a kaméleon a sütőben?   
- Beleolvad a környezetébe. 

 

(Háló Eszter, Csizmadia Dorina, Hegyesi Borbála 7.b  gyűjtése) 

- Hallom, hegedülni tanítod a lányaidat. 
- Igen, már hat hónapja! 

- És jutottatok valamire? 
- Hogyne, mind a két szomszédos lakást sikerült féláron megvenni.  

- Gratulálok, Molnár úr, az utóbbi egy hónapban nagyon sokat javult a memóriája. 
- Elnézést, de nem Molnár vagyok, hanem Kovács. 

- Na látja! 

A csatár sorozatban hagyja ki a jobbnál jobb helyzeteket.  
Amikor már tizedszer lő az üres kapu fölé két lépésről, szomorúan fordul a 

játékostársához: 
- Úgy látszik ma nincs szerencsém! 
- Dehogy nincs, ez a mi kapunk! 

- Doktor úr, a férjem autónak képzeli magát. Mit tegyek? 

- A legjobb lenne, ha be tudná hozni hozzám. 

- Az sajnos lehetetlen, nekem nincs jogosítványom! 

- Ügyvéd úr, szeretnék végrendeletet írni, de sajnos nem tudom, hogyan kell.  
  Segítene megírni? 

- Persze, hagyja csak rám az egészet! 

- Nos, gondoltam, hogy ön szeretné a legnagyobb részt, de én azért szeretném,  
ha a gyerekeim is kapnának egy részt az örökségből... 

A férjet padlósúrolás közben találja otthon a barátja. 
- Hát nekem ilyesmit eszembe se jutna csinálni – mondja elismerően. 

- Nekem sem – válaszolja a férj. – A feleségem találta ki! 
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A mérkőzés után az edző így szól a csatárhoz: 
- Öregem, téged csak két dolog akadályoz abban, hogy jó futballista legyél! 

- Micsoda? 

- A két lábad! 

Egyik főnök a másiknak: 
- Hogy csinálod, hogy az embereid mindig pontosak? 

- Egyszerű: 30 dolgozó, 20 parkolóhely… 

- Hogy hívják a lengyel kocsmárost? 
- ??? 

- Mikornyicki. 
- Bátyám, magáé az a borjú? 
- Nem fiam, a tehenemé. 

Két skót lakberendező beszélget: 
- Képzeld, kibővítettük a lakásunkat! 

- Tényleg? És hogyan? 
- Lekapartuk a tapétát! 

- Jean, feltette azt az ezrest a 8-as lóra az ügetőn? 
- Igen, uram! 

- És mi történt? 
- A zsoké levette a lóról és megköszönte! 

- Hogy hívják az Északi-sarkon lévő kocsmát? 
- ??? 

- Eszkrimó… 

Irodalom órán: 
- Pistike, neked ki a kedvenc íród? 

- A papám. Ő szokta írni az igazolásokat, 
amikor nem jövök iskolába. 

- Mit mond a részeg focista? 
- ??? 

- Berúgtam! 
(Szuhay Koppány 6.a gyűjtése)  
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KREATÍV 
Vajon mit rejt a kérdőjel? Meg tudod fejteni? 
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK  

ERZSÉBETVÁROSI ERWIN FOCIKUPA 
részt vettek:  

1. csapat: ARANYÉRMESEK (7-8 évesek) 
Bíró Mátyás, Uzlov Igor, Zarka János Fülöp,  
Matúz Márton, Rimányi Barnabás, Szitka Áron Szabolcs,  
Balássy András Pál 

2. csapat: RÓZSASZÍN PÁRDUC (9-10 évesek) 
Gergely Elemér, Martincsák Fülöp, Pályi Barna, Tamási-Kincs Donát,  
Tömpe Zétény Géza, Vass Zente 
3. csapat: WILLÁM FC  (9-10 évesek) 

Gudmann Vince, Tollmayer Misa, Tóth Dániel Máté, Wanderlich-Madaras Vajk,  
Egyházy Ábel, Mihály Máté 
4. csapat: BAJNOKOK (9-10 évesek) 
Kozma Attila, Uzlov Vlagyimir, Könczei Roland, Setét János,  

Tarpataky-Hary Botond, Fekete Botond  
5. csapat: Brawl Stars Gamerek  (9-10 évesek) 
Kocsor Márk, Kolecsánszky Dániel, Kovács Bence Csaba, Révai Marcell, 
Zelei Zente, Németh Marcell, Dobra Péter,  

Csömör János Dávid (11-12 évesek) 

BAÁR-MADAS KUPA  

KOSÁRLABDA – leánycsapat: 1. helyezés  
Versenyzőink: 

7.o: Háló Eszter 

8.o: Csengeri Gyöngy, Dani Viktória,  
Kákóczki Alíz, Lupp Adrienn, Magyar Lilla,  
Oláh Petra, Szabó Annamária, Tiszai Csenge, Varga-Tóth Zsófi 

LABDARÚGÁS – fiúcsapat: 5. helyezés 
Versenyzőink: 

7.o: Dudás Benedek, Földi Lajos, Hertelendy Szabolcs, Kenesei Noel, 

Molnár Zoltán, Bodnár Áron 
8.o: Kolcsár Dávid, Kovács Levente, Ölvedi Csanád, Vincze András 

ERZSÉBETVÁROSI TEHETSÉGKUTATÓ RAJZVERSENY  
1. helyezés:  Tézli Sebestyén 5.a,  Rozgonyi Eszter 7.b 

2. helyezés:  Rimányi Barnabás 3.b,  Németh Marcell 4.b, Kelemen Milán 5.a 
3. helyezés:  Tézli Csenge 2.a,  Tóth Dániel 3.b, Stánicz Zoltán 4.b, Elekes Márton 5.a   

TOLLFORGATÓ VERSENY 
részt vettek: 

Tézli Csenge 2.a, Lourmet Anna Louise, Tihanyi Liliána, Pályi Barna 3.a, Fürjes Borbála 3.b, 
Csehi Noémi 4.a, Csengeri Bíbor 4.a, Andree Krisztián, Szuhay Attila 4.b, Czeglédy Anna 5.b, 
Antal Botond 5.b,  
Kaszap Máté 5.b, Szuhay Koppány 6.a  

VARGA TAMÁS MATEMATIKA VERSENY 
részt vettek:  
Káldy Ferenc 7.a, Hanula Móricz,  Káldy Pál 7.b, 
Lupp Adrienn 8.a, Fábián Roland 8.b 
Az országos döntőbe továbbjutott: Fábián Roland. 

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium 
2+1 IRODALMI ÉS FILMES VERSENYÉN  
Csengeri Gyöngy 2. helyezést ért el 

A PAGONY KIADÓ TÖRTÉNETÍRÓ PÁLYÁZATÁN az 
5.b osztály tanulói kiemelkedő csoportos teljesítménnyel szerepeltek. 
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BOLYAI CSAPATVERSENY  
 

Iskolánk idén is otthont adott a Bolyai Matematikaverseny és a Bolyai Anyanyelvi Verseny körzeti 
fordulóinak. Mind matematikából mind pedig anyanyelvi ismeretekből eredményesen szerepeltek 
versenyzőink. 

1. helyezést értek el, országos döntőbe kerültek:  

7. évfolyam Minden1500 csapata: 

Berényi Tamás, Hanula Móric, Káldy Ferenc, Káldy Pál 
4. helyezés:   5.b Mammutok csapata: 
Antal Botond, Borze Zénó, Czeglédy Péter, Kaszap Máté  
4. helyezés:   8.b Akik számítanak csapata:  

Fábián Roland, Kolcsár Dávid, Sótonyi Bálint, Sziklai Milán  
6. helyezés:   8.a Éászcsok csapata:  

Csengeri Gyöngy, Kákóczki Aliz, Lupp Adrienn, Mihály Levente 

Az Országos Bolyai Matematika Csapatverseny döntőjén a  
7. évfolyam  Minden1500 csapata (Berényi Tamás, Hanula Móric,  

Káldy Ferenc, Káldy Pál) 11. helyezést ért el. 

BOLYAI ANYANYELVI VERSENY  

6. helyezés:   3.b Anyanyelv mesterei csapata:  

Balássy András, Szabó Lia, Szabó Luca, Tollmayer Misa 

6. helyezés:   8.a LEGEGYÖAD csapata:  
Csengeri Gyöngy, Kiss Gergely, Lupp Adrienn, Mihály Levente  
11. helyezés:  6.a Szófajok csapata  
Kozák Jázmin, Lajtos-Döbrentei András, Sonjic Benedek, Szuhay Koppány 

11. helyezés:  7.b Lelkizők csapata  
Baritz Orsolya, Bécsi Virág, Németh Katalin, Pataki Sára  

 
Szép helyezést értek még el: 

15. helyezés:  4. a+b Nyelvőrzők csapata  
Andree Krisztián, Csehi Noémi, Czeglédy Eszter, Nyirádi Lilla 

Hópárducok csapata 
Gyöngyössy-Szabó Márton 4.b (csapatkapitány) 

Vízvári Csongor 1.a, Szabó Noémi 1.a, Ludman Ákos 1.b 
Komlósi Noel 2.a, Szabó  Eszter Anna 2.b 
Pályi Barna 3.a, Vass Zente 3.a,  Nagy Annabella 3.b, Fekete Botond 4.a 

MIKULÁSVÁRÓ KUPA 
részt vettek: 

Sportos Mikulás csapata 
Szuhay Attila 4.b (csapatkapitány) 

Somogyi Bence 1.a, Andree Diána 1.b 
Horváth Viktória 2.a, Jorsits Márk 2.a, Szitka Áron Szabolcs 2.b 
Győrffy Blanka 3.b, Nemes Borbála 3.b, Pócs Hanga Zselyke 4.b, Dobra Péter 4.b 

Pisti (kék) csapata 
Szabó Réka 4.a (csapatkapitány) 

Tóth Henriett 1.a, Dombó Dávid 1.b, Zilai Áron 1.b 
Maloschik Ferdinánd 2.a, Fehér Hanga Villő 2.b 
Tömpe  Zétény 3.a, Háló Viola 3.b, Uzlov Vlagyimir 4.a 

Karácsonyi  manók csapata 

Varga-Kányádi Renáta 4.a ( csapatkapitány) 

Kis Júlia Dorka 1.a, Pályi Veronika 1.b 
Ábrahám Adél 2.a, Fábián Lana 2.b, Szabó Emma Boglárka 2.b  
Néző Ilona 3.a, Fogarasi Tünde 3.b, Czeglédy Eszter 4.a, Dallos Ádám 4.b 
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TOLLFORGATÓ 
2. forduló 

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején,  
íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték:  

Hol van a zsidók királya, aki most született?  
Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 

(Máté 2,1-2) 

A bibliai napkeleti bölcsek egy csillagot követtek Máté leírása szerint. 
Milyen csillagról lehet szó?  

A betlehemi csillag a Jupiter és a Szaturnusz együttállása volt a Halak csillagképben.  

A csillag vezetésével keletről Betlehembe érkeztek,  
hogy hódoljanak Jézusnak, a zsidók új királyának.  

Szokás háromkirályoknak is nevezni őket,  

ám a Biblia nem nevezi királyoknak őket, arról sem szól, hogy hárman volnának. 
A Biblia szóhasználata alapján helyesebb a napkeleti bölcsek elnevezés. 

 
A holdsugaras hideg éjszakában, 

Mint egy fehérlő, csendes álom, 
Úgy vonult el a komoly karaván. 

És elöl ment a három. 
(Sík Sándor) 

Legyél te a negyedik bölcs! 
Indulj el képzeletben a bölcsekkel a jászolhoz! 

Írd meg – akár versben is –, milyen akadályokkal, nehézségekkel kellett 

szembenézned az út során! Te mit vinnél ajándékba a kisded Jézusnak? 

 
SIKLÓS JÓZSEF: AJÁNLÁS 

 
Ünnepelj, de ne vesztegelj 

ott a jászol mellett. 
Azt ismerd meg, kiben mind 

ígéret betellett! 
Hited reményt, békességet, 
üdvösséget úgy hoz, 
ha eljutsz a kisdedtől a 

győzelmes Krisztushoz. 

A CSILLAG NYOMÁBAN 
 

Vacsoraidő tájékán valami fényeset láttam az égen. 
Egy csillag volt. Egy hatalmas, erősen világító csillag. 
Tudtam, Isten szól hozzám. Beletelt néhány percbe, 
míg rájöttem, mit jelent ez. Új király született valahol, 

aminek útját a csillag mutatja.  
Megfogtam a tevém kantárját, eltettem egy kis vizet, 
majd szóltam régóta ismert barátaimnak. Ajándékokkal 
a kezünkben nekivágtunk az útnak. 

Az úton többször elfogyott a víz, és volt, hogy csak 

százlábnyira találtunk újra egy kis vizet. Megálltunk 
néha enni, inni vagy pihenni. Hideg volt, az út jeges és 
csúszós. Ám amikor odaértünk Betlehembe, a csillag 

egyre halványodott. Kis idő múlva megtaláltuk azt a 
kis jászolt, ahol az új király feküdt. Köszöntöttük őt és 
szüleit egy áldással, majd leborultunk előtte. Odaadtuk 
ajándékainkat, köztük azt a bársonytakarót, amit én 

hoztam. Jól jöhet még a fagyban. Hálás vagyok az 
útért, amire Isten megkért.  
Az új uralkodót örökre tiszteljük! 
 

                                                                                                
     Czeglédy Anna 5.b 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jupiter
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szaturnusz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halak_csillagk%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Betlehem
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9zus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
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KÁRÁSZ IZABELLA: 
AKIK A CSILLAGOT LÁTTÁK 

 
Mentek. Csillagbaveszve mentek… 
Elhagytak álmot, meg keresztet… 
Elmaradtak a nagy hegyormok, 

Puszta terek, a templomtornyok, 

Messzi városok, tengerek, 
Mosolyok, könnyek, emberek, 
S úgy mentek a nagy éjszakán át, 

Akik a csillagot látták. 
 
Nem álltak meg a határkőnél, 
A völgykatlannál, hegytetőnél, 

Nem kellett nekik többet semmi 
Kívánság, csak egy: menni, menni! 
Csillag után, a csillagért. 
Nem kérdezték azt sem: miért? 

Csak mentek a nagy éjszakán át, 
Akik a csillagot látták. 
A fényre néztek, semmi másra. 

Reájuk hullt az Úr világa. 
Ragyogó, tiszta lett a lelkük, 
Nem volt a földről semmi bennük, 
Nem is voltak már emberek, 

Mikor az égi Kisdedet 
Csillag alatt áldón imádták, 
Akik a csillagot látták. 
 

Karácsonyeste – s mindig, máskor: 
Csillagtűnéskor, lehulláskor 
Egy örök csillag fénye csábít, 
Útvesztőkön utat világít, 

S mennek úton százak, ezrek, 
Maradnak álmok meg keresztek, 
Úgy mennek a nagy éjszakán át, 
Akik a Csillagot látják. 

SÍK SÁNDOR:  
A NAPKELETI BÖLCSEK 

Ama csillag után. 

A holdsugaras hideg éjszakában, 
Mint egy fehérlő, csendes álom, 
Úgy vonult el a komoly karaván. 

És elől ment a három. 
A sziklás föld mogorván és kopáron 
Feküdt el lábaik alatt. 
Méltóságos sora a száz tevének 

A harmaton halkan haladt. 
És mintha fehér árnyak lengenének, 
Úgy vonult végig a fehér sereg 
A völgyön, ahol nem nőttek virágok, 

S a városon, ahol az emberek 
Nem virrasztottak és nem énekeltek. 
S ahol nem látta őket senkisem. 

És így suhant el csendesen 

Életre éledt vágya Napkeletnek 
Az ezredéves éjszakán. 
Ama csillag után. 

A HÁROM NAPKELETI BÖLCS 
 

Kicsi tehén, kicsi borjú motoszkál, 
kicsi Jézus kicsit alszik, aluszkál. 
Mária és József szundikál. 
Jó éjszakát kívánunk, aludjál! 

De hajnalban három ember, 
megérkezett türelemmel. 
Gyere ember befogadhatsz. 
Kitekint József az ablakon, 

Hát kiket lát hajnalon? 
Három embert, három ládikát. 
Adjon Isten Jézus, neked hoztuk már. 

Megörül József az ajándéknak, igen megörül. 

Megköszöni, bemegy, igen felderül. 
Mert már mindenki felkelt. 
 
                               Tézli Csenge 2.a 

NAPKELETI PALOTÁBAN 

 

Láttam hármat, csak magában. 
Bölcsek voltak vagy királyok? 
Döntsd el te, nem bánom. 
Nem felettük, hanem keletre 

A Szaturnusz és a Jupiter állt egyszerre. 
A bölcsek felkerekedtek 
Elindultak Betlehembe. 
Megkérdezték a „nagy” királyt: 

Hol találják az Úr Fiát. 
Ő nem tudta miről van szó, 
Ezért nem volt trónra való. 
A bölcsek meg továbbálltak, 

S megtalálták a kis jászlat. 
A kis Jézust megtalálták, 
Ajándékát mind odaadták. 
A homlokát megcsókolták 

S mint az Urat, úgy imádták. 
 
                           Kaszap Máté 5.b 
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NÉGY EMBER ÚTJA 
 

Négyen vánszorogtak Betlehem felé, egy szekéren én, a többiek egyenként egy tevén.  
Hosszú út volt, azt meg kell hagyni. De mi nem tántorodtunk vissza,  
mert imádni akartuk a zsidók királyát.  
Egy csillag vezetett minket egész úton.  

Tíz nap, tíz éjjel mentünk Betlehem felé. A tizedik nap utolsó óráiban érkeztünk Betlehembe. 
Nagy nehezen megtaláltuk azt a helyet, ahol Jézus megszületett. Egyikünk így szólt:  
- Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten és  
eljöttünk, hogy imádjuk őt.  

 
Ti mit adtatok volna neki? 
          Szuhay Koppány 6.a 

TOLLFORGATÓRA  
EGY SZÜLŐ TOLLÁBÓL 

 
Láthatatlan bár én is 
a bölcsek közt megyek, 
bár nem vagyok bölcs, 

de velük ugyanarra haladok. 
Közben nézelődnek kezemben 
a könnyű- nehéz csomagok. 
Nap-nap után: táska-fel, táska-le, 

...és még a csomagok… 
 
Olykor hallok úticélról, 
az ismeretlen nagy Úrról. 

Vágyom is meg nem is hozzá, 
még igazán nem tudom. 
Nap-nap után: táska-fel, táska-le, 
...és még a csomagok… 

 
Egyik csomagom egyszer 
egy jóízű játék volt, 

máskor egy nagy veszekedés, 
mi lökdösésbe torkollott. 
Volt néha bumcsikázás, foci, 
fogó, csúszkálás, 

volt megbántás, kinevetés,  
csúszdáról lehúzás. 

Volt mézeskalács – meglepetés! 
Volt büntetés, volt jutalom, 

legnehezebb csomagom:  
ha valami nem igaz! 

Az a legnehezebb csomagom! 
 

Nap-nap után: táska-fel, táska-le, 
...és még a csomagok… 
Év, év után: észreveszem, 
ha az égre nézek utamon: 

a bölcsek szólnak, vagy én látom meg: 
van egy vezérlő csillagom! 

Csillagom világít: 
ha szól hétfőn az ének, 

ha megdicsérnek, hátbavernek, 
ha sikerül, amit remélek, 
mikor nincs szidás, nincs harag, 
mikor érzem, hogy szeretnek, 

mikor csak velem, zárt ajtóval 
kettesben beszélnek. 
 
Csillag volt az is, mikor leestem, 

de nem lett bajom, 
vagy mikor imádkozunk a nagy Úrhoz, 
hogy múljon a fájdalom. 
Csillog a szivárvány, ködben a nap, 

reggeli-esti fények, 
csillog a természet, a bogarak,  
kövek, hegyek, rétek. 

 

Nap – nap után: táska-fel, táska-le, 
…és még a csomagok. 
De a bölcsek mondják, 

S már hiszem én is: a nagy Úrhoz, 
nekem is VAN egy vezérlő csillagom. 
 

(Pályi Barna anyukájától a Tollforgatóra) 

Csak néha látom, csak ritkán pislog, 
de tudom, a nagy Úrhoz húz: 

ha felemelem a fejemet, 
tudom, őhozzá segít. 
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A CSILLAG NYOMÁBAN 
 

Karácsonynak délutánján 
Jézus születése napján 
én is útra kelnék. 
 

Elindulok Betlehembe 

kis Jézusunk dedhelyére 
dicsérni, imádni. 
 

Megláttunk a bölcsekkel  
egy nagyon fura csillagot, 
s ahogy néztük, nem értettük, 
Jézus csillaga vajon? 

 
Messze van még Betlehem, 
nagyon-nagyon messze, 
de azért és csak azért is 

útra kelünk érte. 
 
Sötét lett, este lett, 

pihenni kell mostan, 
de azért és csak azért is 
tovább megyünk gyorsan. 
 

Hetek múlva megérkeztünk 
Heródes királyhoz, 
útravalónk elfogyott, 
csizmánk megrongyolódott. 

 
Bemenénk a királyhoz, 
s kérdénk tőle mostan: 
Hol van a kis Jézusunk, 

ki királya lesz a zsidóknak? 

A NÉGY NAPKELETI BÖLCS  
 

Valahol egy réten decemberben az emberek pihentek. 
Ekkor az egyik megszólalt: 
- Nézzétek, egy alak van ott! 

- Hol? 

Ebben a pillanatban az idegen is megszólalt: 
- Gyertek! 
- Hová? 
- Hát Betlehembe! 

- Miért? 
- Majd meglátjátok! 
Ekkor elindultak. Mentek-mentek,  
míg el nem értek egy folyóhoz. 

- Most mit csináljunk? 
- Menjetek át a vízen, és menjetek el az odvas fához! 
Odamentek, és találtak egy ajándékot. 
Újra elindult a négy jóbarát, és meglátták a csillagot. 

- Nézzétek! Ott van Betlehem! 
- És ott van a Messiás! 
Gyertek! Adjuk át az ajándékot!  

És odaadták a szép fejdíszt, amit találtak. 
                                                            Szuhay Attila 4.b 
 

VIGASZ 
 

Három bölccsel elindultam a jászol felé. 
Gáspár, Menyhért, Boldizsár. 
Hűvös éjszakán csillagok vezettek,  

Szívünkben az Úr Jézus vezetett. 

 
Vittünk lámpást kis Jézusnak, 
aranyat, mirhát, dicséretet. 
Úr Jézus áldást ad a szívünkre, 

mi pedig beengedünk szívünkbe. 
 

Mindhárman haza indultunk, 
egy pásztorral találkoztunk. 

Egyszer csak hazaértünk, 
és imádkoztunk. 
 
Dicséretet, áldást küldött reánk. 

Fájó lelkünk vigaszt talált. 
 
Antal Botond 5.b 

Heródes ezt nem tudta, 
de nagyon felbosszantotta, 

nyájasan ezt mondta: 
Járjatok utána! 
 
S, ha megtaláltátok, 

szóljatok már nekem, 
hogy én is mehessek őt imádni, 
mondták erre: rendben! 
 

Megtalálták a kis Jézust, 
nagyon megörültek, 
az ajándékokat átadták, 
s boldogság töltötte el őket. 

 
Kolbászt, sonkát, szalonnát, 
aranyat és mirhát 
kis Jézusnak hozták 

a sok dolgot immár. 
 

Amikor éjszaka 

fáradtan ledőltünk, 
álmunkban az Úr 
ezt mondotta nekünk: 
 

Ne menjetek arra, 
amerre jöttetek, 

s meg ne mondjátok 
a gonosz Heródesnek! 

 
Reggel aztán felkeltek, 
s másik úton mentek. 
 

  Csehi Noémi 4.a 
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Napkeleti bölcs vagyok 

Hamar tevére szállok,  

Betlehembe indulok. 

A kis Jézushoz megyek 

ajándékot is viszek. 

 

A nagy hegyről indultam, 

Betlehembe jutottam, 

A kis Jézust megláttam, 

Örömömben táncoltam, 

fel is kiáltottam! 

(Borbély Emma)  

„…Hosszú és nehéz volt az út Betlehemig. 

Én ajándékul gyémántot vittem a Megváltónak.  

Nagyon jó volt, hogy láthattam Őt. 

Nem nagyon hittem, hogy még valaha láthatom 

Jézust. 

Másnap visszamentünk, és mindenkinek elmesél-

tük, hogy született meg a Messiás.” 

   (Kancsár Kata) 

„…Én azért szeretném látni az Úr Jézust, mert szeretnék Isten gyermeke lenni…” 

(Csáky Hanna) 

„A sivatagon keresztül vándorlok, 

A kis Jézust meglátogatni indulok. 

Ajándékot is adok,  

Méghozzá jó nagyot! 

 

Viszek neki sok mindent, 

Annyit, hogy a kezemben kellett vinnem. 

Örömömben táncolok, 

Soha meg nem állok!” 

             (Fogarasi Tünde) 

„…Elindultunk a csillag nyomában. 

Mentünk, mendegéltünk, és megláttunk egy nagy homokvihart. 

Próbáltunk menekülni, de a vihar utolért minket. Nagyon féltünk, de Isten hozzánk 

szólt: Ne féljetek, mert veletek vagyok, és megőrizlek! Elállt a homokvihar, és már 

nem féltünk. Végül odaértünk a Megváltóhoz. Kérdezték tőlem: Te mit hoztál? 

És én azt feleltem: A lelkemet!”  

                                                                                (Botos Hanga) 

A 3.b osztályosok gondolatai 
A CSILLAG NYOMÁBAN 

 

„…Rögtön összepakoltam. El is indultunk, persze nem mentünk üres kézzel.  

Vittünk hitet, szeretetet, békességet….”      

            

        (Győrffy Blanka) 
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Gáspár, Menyhért, Boldizsár, 

Sivatagban meg nem áll. 

Én vagyok a negyedik, 

Tevém néha megbotlik. 

Hol van már az oázis? 

Élelmünk fogytán is. 

Főtt kolbászunk elfogyott, 

Fényes csizmánk megrogyott. 

Viszünk neki aranyat, 

Odaérünk harmadnap. 

Én még viszem a bárányt,  

többiek meg a mirhát. 

                          (Szabó Luca) 

„…Már rég tudtuk, hogy amikor a csillag kigyúl, mennünk kell.  

Elindultunk. Megkérdezték tőlem: Te mit viszel? 

A hitemet! - mondtam határozottan…. 

Odaértünk, és megláttuk a jászolban a kis Jézust. 

…Mikor visszaindultunk, már nem féltünk az úton, mert tudtuk, hogy a szívünk már Istené.”                                                      

                                                                                   (Antal Boróka) 

„…Egyszer csak megláttunk egy fényes csillagot. Mintha azt mondta volna, hogy kövessük. 

Így hát elindultunk utána. Mikor Betlehembe értünk, megtaláltuk az istállót, ott feküdt egy 

gyermek. Megkérdeztük, mi a neve. Mária azt mondta: Jézus, a Megváltó. 

Nagyon megörültünk! Erre a pillanatra vártunk!... 

Mindenki odaadta az ajándékát – nálam egy ima, a koronám és a szívem volt –, majd boldo-

gan búcsúztunk el. 

Visszafelé már nem féltünk, mert tudtuk, hogy velünk van Isten, aki megvéd minket.” 
 

MEGSZÜLETETT A MEGVÁLTÓ! 
Egy ködös, zimankós délutánon egyszer csak hallom, hogy kopogtatnak az ajtómon. 

Vajon ki lehet? – gondoltam magamban, Amikor kinyitottam az ajtót, ott állt előttem 

a három napkeleti bölcs, és azt mondták: – Fogj egy tevét, és gyere! Menjünk el Bet-

lehembe imádni az Úr Jézust! Fogtam egy tevét, és útnak indultunk. 

Tudtam, hogy egy fényes csillag fog minket vezetni Betlehemig, ezért nem féltem. 

Ahogy ott mentünk a sivatagban, egyszer csak hatalmas homokvihar kerekedett. 

Megtelt homokkal a szemünk, szánk, orrunk, mindenünk. A homoktól nagyon meg-

szomjaztunk. Majdnem az összes vizünk elfogyott. Nagyon melegen tűzött a nap. Így 

hát meg kellett innunk a maradék vizet is. Szomjasak voltunk, de nem találtunk oá-

zist.  

Aztán végre megtaláltuk, amit kerestünk. – Nézzétek! Egy oázis! – kiáltottam fel örö-

mömben. Ittunk egy nagyot a „sivatagi csapból”, pihentünk egy órát, majd folytattuk 

utunkat. Már nem voltunk messze, amikor a tevém hirtelen megbotlott, elesett és 

felsértette a térdét. Menni még tudott, de engem vinni már nem. – Szállj föl az én 

tevémre! Elbír kettőnket is – mondta Menyhért, és én föl is ültem a tevére. Így hát 

Menyhért tevéjén mentem tovább. Aztán megérkeztünk Betlehembe az istállóhoz. 

Annyira jó érzés töltötte be a szívemet! Isteni melegség, isteni tűz. – Jöttünk imádni 

az újszülött Messiást! – mondta Boldizsár. – És szeretnénk átadni az ajándékokat! – 

tette hozzá Gáspár.  

A napkeleti bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek. Én azonban a szívemet adtam. 

Letérdeltem a jászolhoz és imádkoztam. Aztán a napkeleti bölcsek is követték pél-

dám. Ők is térdre estek, és velem hosszasan imádkoztak.  

                                                                                              (Nemes Borbála) 
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A NEGYEDIK BÖLCS MESÉJE 
 
Egy éjjel felnéztünk az égre: 
Mi ez az újszülött fényesség? 
Kérdeztük egymástól mi négyen:  
- Biztos, hogy éjjel van még? 
 
Átkutattuk a könyvtárunkat, 
Kinyitottuk az írásokat: 
Igen, egyezik a jel! 
Megszületett a Mester! 
 
Mennünk kell. Mit vigyek a Királynak? 
Üres naplót adok a Szentnek. 
Hogy írjon új történetet a világnak, 
Örüljön neki minden ember. 
 
Teveháton Jeruzsálembe 
jutottunk el együtt, reménytől vezetve. 
Bevonultunk a palotába, 
A nagy Heródes udvarába. 

- Ó, Heródes, bölcs királyunk! 
Hol a szent gyermek, kit imádjunk? 
Mert láttuk az égi jelet. 
Mesterünk, Üdvözítőnk született. 
 
- Nálam ugyan nem született gyermek. 
De ha rátaláltok, vissza is gyertek! 
Heródes szívében irigység lakott. 
- Legyen halál fia, ki nálam nagyobb! 
 
A palotából hát elindulok, 
De már nem látom a csillagot! 
- Bátyáim! De hát hol a csillag? 
Merre kell folytatni utunkat? 
 
- Hogyhogy nem látod az égi jelet? 
Tisztítsd meg homályos szíved és szemed! 
Mi látjuk. Betlehem felé mutat. 
Arra kell folytatni az utat! 

Mikor az utunk Betlehemig érkezett, 
A csillag megállt egy istálló felett. 
S ajándékunkat letéve, boldogan 
Imádtuk Őt, kit majd meglátnak sokan. 
 
                         Csengeri Bíbor 4.a 
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