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"Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és
õrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta õket az Úr dicsõsége, és nagy
félelem vett erõt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik:
Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely
az egész nép öröme lesz: Üdvözítõ született ma nektek, aki
az Úr Krisztus, a Dávid városában."
/Lukács evangéliuma 2,8-11/

Szeretettel köszöntöm a Lajtorja minden kedves olvasóját
2009 adventjében.
- Sok jót hallottunk errõl az iskoláról. - mondták a napközis
játszóházba és kézmûves foglalkozásra érkezett nagycsoportos óvodás gyermekek szülei. Rövid beszélgetés után
kiderült, hogy a szép tantermek, a magas színvonalú
oktatás, a programok sokasága és az egészséges
táplálkozás biztosítása mellett az iskolát választó felnõttek
számára komoly értéket jelent iskolánk biztonsága és
szeretetteljes légköre. Ami abban is megnyilvánul, hogy
nálunk egyetlen kisdiáknak sem kell félnie sem tanáraitól,
sem tanulótársaitól.
Számunkra teljesen természetes, hogy keresztyén református iskolánkban elfogadó és támogató környezetben
élhetjük mindennapi életünket. S közben nem is gondoljuk,
hogy eredményeinknek, sikereinknek és azok elismerésének, megbecsülésének híre van a városban. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy a jövõben is igényesek legyünk
teljesítményünkkel és viselkedésünkkel szemben.
Összetartásunknak, egységünknek egyik szép példája a

szemet gyönyörködtetõ adventi kiállítás és az adventi
reggeli áhítatok meghittsége.
Biztos vagyok benne, hogy azok, akik beiratkoznak hozzánk a jövõ tanévre, nem fognak csalódni!
Az év utolsó hónapja szokás szerint bõvelkedik
eseményekben: karácsonyi versmondó verseny, Mikulásváltó, idegen nyelvi parti, tanári bibliaóra, kosárlabda
bemutató, karácsonyi hangverseny a tornateremben és
karácsonyi istentisztelet a Református Nagytemplomban.
Remélem, sokan tudják, hogy rendezvényeink pontos
idõpontjáról az iskolarádió is rendszeresen tájékoztatást
ad, s az, aki a csütörtök reggeli adást otthon is szeretné
meghallgatni, a honlapunkra - www.kistk.hu - történõ kattintással azt bármikor megteheti. Érdemes tudni, hogy
januárban megújult portálunk látogatottsága folyamatosan nõ, s látogatóink száma hamarosan eléri a húszezret.
Vannak napok, amikor 80-100 felhasználó olvassa híreinket és tekinti meg galériánkat.
Az õszi idõszakban végzett munkáért ezúton is
köszönetemet fejezem ki a gyakorlóiskola egész
közösségének!
A téli szünet december 23-án kezdõdik, s a megérdemelt
pihenés után január 4-én találkozunk ismét. Az
iskolavezetés és a tantestület nevében valamennyi
tanítványunknak és családjának áldott karácsonyi
ünnepeket és boldog új esztendõt kívánok.
Ember Sándor
igazgató
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Kálvin János - II.
Ebben az élvben ünnepeljük
Kálvin születésének 500. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból egy
sorozatot indítottunk útnak, ami 4
részen keresztül mutatja be a genfi
reformátor életét és örökségét.
Genfben a Szentírás alapján reformációt hirdet. Igehirdetõ szolgálatát a
Szent Péter katedrálisban kezdi meg.
Az úrvacsorát havonta szolgáltatja
ki, amitõl a kicsapongó életet élõket
eltiltja. A genfi polgárnak rendszeresen templomba kell járnia, a gyermekeknek pedig a hittan oktatásban
részt venni. Megtiltja a szerencsejátékot és mulatozást. A rendetleneket a városi tanács meginti. Ellenfeleivel hitvitákat folytat, számûzetésre ítéli a Szentháromság tagadókat. Olyan rendet és fegyelmet
akar megvalósítani, amit a genfiek
nem tudnak elviselni. Senkivel sem
tesz kivételt. Ellenzõi egyre hangosabbak lesznek.
Kálvin és ellenfelei között a végsõ
összecsapásra 1538. húsvétján kerül
sor. A városi tanács úgy határoz,
hogy megtiltja számára a prédikálást.
Éjszaka a tömeg valósággal ostrom
alá veszi a lelkészlakot, lövöldöznek
- "… ajtóm elõtt éjjelenkint ötvenszer-hatvanszor is lõttek, hogy
engem megrémítsenek." - és ordítoz-

nak: "Be kell õket dobni a Rhone
folyóba!" Húsvét reggelén a tiltás
ellenére mégis megjelenik a templomban. A tanács határozata alapján
három nap alatt el kell hagynia a
várost. Kálvin nem lepõdik meg a
döntésen, néhány szóval így válaszol:
"Jól van ez így. Ha mi embereknek
szolgáltunk volna, bizony panaszkodhatnánk, ám mi sokkal nagyobbnak
állunk a szolgálatában." Nem várja
meg a három napot, elhagyja Genfet.
Strasbourgba megy, ahol a menekült
francia protestánsok lelkipásztora
lesz. Munkája bõven akad. Egyik levelében egy napjáról így ír: "Amikor
megjelent a küldönc, hogy elvigye
könyvem elsõ részét a nyomdába,
húsz hasábot (kb. nyolcvan oldalt)
kellett átolvasnom és kijavítanom.
Ezután megtartottam az órámat,
prédikáltam, megírtam négy levelet, el
kellett simítanom egy nézeteltérést, és
több mint tíz látogatót fogadtam, akik
különbözõ kérdésekkel kerestek föl."
Mindezért az elsõ öt hónapon át semmiféle javadalmazást nem kap. Az
egyház szervezése mellett tanít, ír,
hitvitákat folytat, új istentiszteleti
rendtartást készít. Családot alapít, de
gyermekét, majd feleségét korán
elveszti. Közben Genf nehéz
helyzetbe kerül, ezért visszavárják.
SzT.

Szabados Judit 8.c rajza

RÓLAD VAN SZÓ!
Kedves Gyerekek!
Az adventi idõszakban, karácsonyhoz közeledve eszembe jut egy
csodás jel: a betlehemi csillag, mely
a bölcseket a jászolhoz elvezette. A
mostani történetben is olvashattok
egy különleges, életet jelentõ
fényrõl. Fogadjátok szeretettel!
Nagy Sándor fáklyája

azonban megfigyelte, hogy a ló
mindig olyankor hányja-veti magát,
amikor meglátja a saját árnyékát, ezért
a lovat a nappal szembe állítja, és egy
ugrással a hátán terem. Kemény
küzdelem kezdõdik, de a ló végül
megadja magát, és leghûségesebb
társa lesz az uralkodónak minden
csatában.

km-es út van mögötte. Birodalma
belsõ rendezésének és kiépítésének
szenteli magát, de továbbra is
foglalkoztatja az ismeretlen világrészek felkutatása. Hamarosan azonban más, erõsebb ellenséggel akad
össze: maláriát kap. Serege némán
vonul el ágya mellett, amikor õ már
beszélni is képtelen.

Apjának korai halála után Sándor lép
a trónra. Nagy mûveltségû, jó eszû
uralkodó, sikerül neki a görögöket is
egyesíteni. Elsõ hadi célja Perzsia
meghódítása. És a hatalmas perzsa
sereggel szemben az elszánt macedóniaiak kiharcolják a gyõzelmet! Ezek
után Sándor ellenállás nélkül vonul
végig Kisázsia nyugati partvidékén.

Mindössze 33 éves, amikor vége szakad kalandos életének.

A macedóniai Pella királyi palotájának versenypályáján egy fiú áll.
Kéken csillog a szeme, hosszú szõke
fürtjei vállára omlanak. Õ Sándor
(Alexandrosz) herceg, neve jelentése:
"férfiakat kényszerítõ". A rabszolgák
elõvezetnek egy tüzes, fekete mént,
vörös orrlikakkal, vadul forgó szemekkel. Olyan paripa ez, melyet még Amikor mintegy nyolc és fél év múlva
senki nem tudott megülni. Sándor visszatér Macedóniába, közel 18.000

Hódításai történetébõl azonban följegyeztek
valami
különöset.
Valahányszor Nagy Sándor ellenséges város ostromába kezdett, a
városkapu elõtt a földbe szúrt egy
égõ fáklyát. Ez azt jelentette, hogy
kegyelmet és életet ad mindazoknak,
akik hozzá pártolnak - amíg a fáklya
ég. Ha a fáklya azonban ellobbant,
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azokra, akik nem jöttek hozzá, könyörtelen ítélet és pusztulás várt. Így jelentett életet Nagy Sándor fáklyája.
Isten nekünk is ajándékozott egy ilyen "fáklyát": Jézus Krisztust! Aki Hozzá
jön, és elfogadja Õt, annak Õ kegyelmet és életet ad. Közeleg az Isten
szeretetét mutató ünnep. Ott vagy-e már az Õ fáklyája mellett? Ha még nem,
most itt a lehetõség! Fogadd el Õt életed Megváltójának!
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3,16)
Legyen áldott találkozásod ezen a karácsonyon a földre jött Jézus Krisztussal!
Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa

Nagy Sándor

Kik voltak a makedónok és ki volt Nagy Sándor?
Makedónia egy ókori államalakulat volt a Balkán Nagy Sándor i.e.. 356. és i.e. 323. között élt. Az ókor egyik
északi részén, az ókori Görögország szomszéd- emblematikus figurája, Makedónia királya, kiváló hadvezér
ságában.
volt. Atyja, II. Philipposz nyomdokain haladva hatalmát a
Peloponnészosztól Indiáig terjesztette ki, elfoglalva az
Nem összekeverendõ a modern Macedónia állammal, akkor ismert világ nagy részét. Rövid, de eredményes
amelynek területével csak kisebb átfedésekben közös, uralkodása a klasszikus ókori történelem és kultúra egy új
jóllehet a mai macedón állam magát ezzel az országgal korszakának, a hellenizmusnak a kezdetét jelentette. Nagy
és népével azonosítja. Makedónia leghíresebb uralkodó- Sándor volt Napóleon koráig a világtörténelem leghíresebb
ja III. Alexandrosz, azaz Nagy Sándor volt, aki hadvezére, de ismertsége ma is nagyon nagy.
Makedóniát világbirodalommá tette, amely azonban
halála után nem sokkal felbomlott. Makedónia
Engszler Attila
függetlenségének a Római Köztársaság vetett véget

Nagy Sándor
birodalma
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Az új ötödikesek
5.a
Osztályfõnök:
Gavallérné Hajdú Mária
Adorján Brendon
Adorján Patrik
Balázs Lilla
Békési Napsugár Zsófia
Blascsák Botond

5.c
Osztályfõnök:
Emberné Balogh Emõke
Duró Zsolt Bence
Erdei Krisztina
Kádasi Réka
Kiss Tamás Flórián
Kovács Flóra Ilona
Major Aletta
Mihálykövi Sára
Mitala Máté
Nagy Márton
Ötvös Bella
Papp Dániel

Papp Zsanett Gréta
Rázsó Fanni
Rédai Attila
Rózsa Zsolt
Sándor Gergõ
Szabó Anna
Szabó Bence
Szabó Milán
Szilágyi Balázs
Takács Gréta
Takács Levente
Tang Martin
Tóth Lili
Véha Szilvia
Veréb Petra Judit

Farkas Bernadett
Farkas Renáta
Galvácsi Erna
Juhász Niké Médea
Komor Dorottya Daniella
Major Máté
Mészáros Vivien Szidónia
Müller Nikolett
Nagy Barbara
Nagy Fruzsina Réka
Pál Ádám

5.b
Osztályfõnök: Leskó Angéla
Andorkó Katalin
Balla Barbara
Balogh Anita
Biroga Bence Barna
Borics Péter,
Csalánosi Viktor Máté
Fecske Blanka
Füredi Szilárd Ferenc
Gulyás Benedek
Hajdú Brigitta Szilvia
Helmeczi Gréta
Imre Boglárka
K. Nagy Tamás
Katona Ágnes Rita
Krizsán Virágû
Linzenbold Anna
Máthé Mirtill

Mártonfalvi Bence
Nagy Bálint
Nagy Dávid
Nagy Márton Zsolt
Nagy Péter
Oláh Marcell Imre
Papp Áron
Petruska Fatima
Soós Kristóf
Szabó Bence
Szécsi András
Szilágyi Kata
Szûcs Bianka
Tácsik Anna
Tóth Emese Klára
Tóth-Szolnoki Éva
Urbán Ádám
Veress Domokos
Zemlényi Levente

Az õszi Lajtorjában az 1.z osztály névsora mellett tévedésbõl nem az õ
fényképük jelent meg. Elnézést kérünk a hibáért.
Az 1.z osztály tanulói és fényképük

1.z

5.z
Osztályfõnök:
Czegle Mária
Bagi Cintia
Bécsi Ádám Ferenc
Beeri Jonatán Péter
Bellon Rebeka
Berecz Andrea
Csobolya Tamás
Deczki Dániel

Dusa Patrik Norbert
File Éva Csenge
Gulyás Dóra Zita
Guti Boglárka
Hausel Kinga Patrícia
Kecskés Petra
Kiss Dániel Sándor
Kiss Noel Márk
Kiss Vivien
Kóti Nikolett Noémi
Kovács Gergely

Pintér Krisztián
Rácz Gréta Ildikó
Sásdi Panna Boglárka
Szabó Zoltán Sándor
Sztányi Borka Eszter
Tõzsér Kata
Tõzsér Péter
Végvári Nikolett
Vincze Kira Ráchel

Kõszegi Bettina
Oláh Judit Ágnes
Papp János
Papp Márton
Papp Mátyás
Pianovszky Noémi Diána
Rácz Fanni
Rácz Petra
Sas Nelli Eszter
Szabó Dávid
Szabó Zita
Záhonyi Bianka

Osztályfõnök:
Szûcsné Gali Ildikó
Balogh Viktor Szebasztián
Baráth Lóránt Erik
Berényi Dániel
Braun Laura
Csire Réka
Deményi Dániel
Delbrassinne Emma
Fábián Szofi
Gacsályi Miklós
Hodosi Gábor Máté
Kádasi Márton
Kerekes Gergõ
Keserû Norbert

Kozák Liliána Anna
Mata Fruzsina
Nagy Roberta Sára
Németh Dorottya
Németi János Márton
Opre Levente István
Orbán Letícia
Sajtos Tímea
Sánta Johanna
Szabó Kinga
Szalóki Laura
Szegedi Rebeka
Szõke Csenge
Tordai Rebeka Laura
Török Lilly Letícia
Túri Panna
Vincze Kármen
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Eredményeink
Október 21-én tizenharmadik alkalommal rendeztük meg a Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyét, amin idén az
ország
harminc
iskolájából
négyszázhuszonhét gyerek vett
részt és mérte össze tudását a
különbözõ tantárgyi versenyeken.

A 3-4. osztályosok komplex tanulmányi versenyén Ökrös Janka,
Kriskó Gergõ és Hajkó Balázs csapata indult és a verseny végén a
második legjobbnak bizonyultak.

A 2. osztályosok környezetismereti
vetélkedõjén Kálmánczhelyi Dóra és
Biroga Botond indult és harmadik
Ezeken igen szép eredményeket értek legjobbként fejezte be a versenyt.
el a mi iskolánk tanulói is. Angolból
az
5-6.
osztályosok
csapatversenyében Kiss Zsuzsanna és
Nagy Attila a harmadik lett.

és Diákotthon által szervezett
'Regionális Tehetségkutató' angol
nyelvi versenyen a 8.c osztályos
Szabó Melinda 1. helyezett lett.
A október 20-án Kinizsi Pál Általános
Iskolában Komplex Természettudományi versenyt rendeztek, ahol
a 8.b-s Kupás Zoltán Nagy Csaba és
Tóth Gergõ által alkotott csapat elsõ

Az 5-6. osztályosok Bibliaismereti
versenyében párosok indultak. Itt
Hinnah Barbara és Ozsváth Eszter
megszerezte a harmadik helyet.
A 8. osztályosoknak volt egy komplex
természettudományi verseny. Itt
egyénileg versenyzett mindenki. A
minket képviselõ Cseh Mercédesz
ezen a versenyen elsõ lett, Orha
Tímea pedig a harmadik helyezést
érte el.
Matematikából a 6. osztályosok
között Németi Kornél a második
legjobbnak bizonyult. A nyolcadikosok között Tóth Amanda az
elsõ helyezést érte el.
Informatikából a nyolcadik osztályosoknak volt csak verseny. Ezen a
8.c osztályos Grenczer Márk az elsõ
helyet szerezte meg.
Könyv- és könyvtárhasználati
vetélkedõ is volt az 5-6. osztályosoknak. Ezen Fejérvári Virág és Komár
Kinga indult, akik az 1. helyet érték
el.

A versenyek felsõ tagozatos helyezettjei
Rajzból is voltak versenyek. Az itt
készült rajzokból láthattatok kiállítást
az aulában. Ezen a versenyen a 3-4.
évfolyamon Baráth Nóra a harmadik
legjobb rajzért járó jutalmat vehette át.
Az 5-6. osztályosok között Hahn
Viktória érte el ugyanezt az eredményt. A 7-8. évfolyamon tanulók
között pedig Szabados Judit kapta az
elsõ helyezésért járó jutalmat.
Idén
másodjára
rendeztünk
mûfalmászó versenyt. Ezen is nagyon
szép eredményeket értek el az
iskolánkból induló tanulók. A 3-4.
osztályos fiúk között Kondor
Marcell és Rácz Kornél elsõ lett. Az
5-6.-os lányok mászóversenyén Kiss
Rebeka és Simon Zsófia érte el
ugyanezt az eredményt.

helyezést ért el.
Október 21-én a Szent József
Gimnáziumban Játék és gondolkodás elnevezéssel játékos természettudományi versenyt rendeztek.
Ezen a mi iskolánk csapata a hetediknyolcadikosok és az ötödik-hatodikosok között is elsõ helyezett lett.
A csapatokat Kardos Anna, Tar
Csenge,
Tóth-Szolnoki Anna
valamint Papp Emese, Kiss Judit és
Nagy Márta alkotta.

November 16-án a Benedek Elek
Általános Iskolában több versenyen is
részt vettek iskolánk tanulói. A 4.a
A 7-8. osztályosok mûveltségi
osztályos Hinnah Richárd 1. lett a
versenyén Borics Fanni és Offra
matematika versenyen. A 7.b-s
Flóra párosa megszerezte a verseny
Kõszegi Boglárka 1. helyet ért el az
A Debreceni Református Kollégium angol nyelvi versenyen, s a 8.b osztáelsõ helyét.
lyos Offra Flóra is 1. helyezett lett
szintén az angol nyelvi versenyen.
November 14-én szombaton rendezték meg Miskolcon a második
Mormota
Boulder
Sportmászóversenyt. Ezen az egész napos
megmérettetésen nagyszerû eredményeket értek el az utánpótláskorúak között néhányan a mi iskolánk
tanulói közül is.

Iskolánk tanulói a verseny eredményhirdetésén

A lányok között a mini kategóriában
Szabó Gréta második helyezett lett,
Nagy Lili pedig elsõ helyet szerzett.
A fiúknál gyermek kategóriában

H
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Nagy Dávid elsõ helyezett lett,
serdülõ kategóriában Szabó Bence
másodikként jöhetett haza, az Ifi kategóriában pedig a 8.b osztályos Tóth
Gergõ korosztályának második helyét
szerezte meg.
November 13.-án, a Lilla Téri
Általános Iskolában több tantárgyban
is tanulmányi versenyt rendeztek.
Matematikából egyéni versenyek
voltak. Ezen a 7. osztályosok között
Takács Dorottya 4. helyezett lett, a 8.
osztályosok versenyén pedig Tóth
Amanda hibátlan megoldással 1.
helyet szerzett.

Tóth Amanda

nak Cseh Mercédesz (8.b), Orha
Tímea (8.b), Tamus Elvira (7.b), és
Balla Dorottya (7.b) voltak a tagjai.
A másik csapatunk második helyet
szerzett. Ezt Nagy Kristóf (8.z), Nagy
Csaba (8.b), Bulyáki Péter (7.b) és
Liszkai Péter (7.b) alkotta.
November 13-án, pénteken a
Tiszakécskei Református Általános
Iskolában rendezték meg a Bálint
Ágnes Mesemondó Versenyt, valamint meseíró találkozót is tartottak.
Mesemondásban Kövesdi Róbert a
2.c osztályból arany minõsítést
szerzett, a 4.c osztályos Nagy
Benedek ezüst minõsítést kapott, az
5.b osztályos Oláh Marcell pedig
szintén arany minõsítést kapott.
A meseíróknak Bálint Ágnes Mazsola
és Tádé címû meséjébõl kellett
képregényt írniuk. Ezen az 5.b osztályos Borics Péter és Veres Domokos
pályázatát arany minõsítéssel értékelte
a zsûri. A 4.d-s Papp Zsombor ezüst
minõsítést kapott. Az 5.b osztályba
járó Balla Barbara, Krizsán Virág és
Balog Anita bronz minõsítést kapott.
Szintén bronz minõsítést érdemelt az
5.b osztályos Petruska Fatmia,
Helmeczi Gréta és Hajdu Brigitta
munkája.

A komplex természettudományi csapat versenyen két csapatunk is indult, November 30-án, a Vörösmarty
az egyik ötödik helyezettként fejezte Mihály Általános Iskolában angol
be a megmérettetést. Ennek a csapat- nyelvi tanulmányi versenyt ren-

Tamus Elvira 7.b
deztek. Ezen a 7. osztályosok között
Tamus Elvira 1. helyezett lett, a 8.
osztályosok versenyén pedig Tóth
Eszter szóbeli teljesítménye alapján
különdíjban részesült.
A Kunhegyesi Református Általános
Iskolában November 27-én, szavaló és
dicséreténeklõ versenyt rendeztek,
ahol a mi iskolánkat is képviselte egy
kisebb csoport, akik igen szép eredményeket értek el.
A szavaló versenyen a 2.a osztályos
Sipos Fanni különdíjat kapott. A 3-as Kenyeres Kincsõ ötödik helyezet
lett a saját korosztályában. A Dicséret
éneklõk versenyén Máté Anikó, aki a
8.z osztályba jár 3. helyet szerzett.
Gratulálunk nekik!

Adventi készülõdés
Beszélgetés Szilágyi Tamással iskolánk lelkészével az adventrõl és a
karácsonyról
Mi az advent?
Az advent azt a karácsony
elõtti négy hetet jelenti, amelynek
során felkészülünk a karácsony
megünneplésére. Adventet tulajdonképpen az ötödik századtól kezdve
ünnepelnek, az ebben az idõben élt
püspökök prédikációiban már fel lehet
fedezni azt, hogy adventi készülõdésre
buzdították a híveket. Az advent szó
egy latin kifejezésbõl származik.
Adventus Domini, azaz az Úr
eljövetele a jelentése. Az advent elsõ
vasárnapja egy mozgó ünnep, mindig
a karácsonyhoz számítjuk. Legkorábban november 27-én, legkésõbb
december 3-án kezdõdik az adventi
idõszak. Nagyon érdekes, hogy a naptári év mindig decemberben fejezõdik
be, de az egyházi év decemberben
kezdõdik, az elsõ adventi vasárnappal.

Hogyan tetszik rá készülni itt
az iskolában?
Itt az iskolában együtt
készülünk a gyerekekkel. Adventi
reggeli áhítatok vannak. Ilyenkor az
évfolyamok nem az osztálytermekben
vesznek rész áhítatokon, hanem ezek
közösen az elõcsarnokban vannak. Azt
gondolom, hogy ezek az alkalmak
nagyon jók, mert adventre mindenki
készül, attól függetlenül, hogy valaki
vallásos, hívõ ember, vagy sem, de
éppen az advent lényege, a Krisztusra
való várakozás jelenik meg ezeken az
áhítatokon. Meg tudunk állni néhány
percre ebben a nagy rohanásban, izgalomban, és oda tudunk figyelni az
Isten igéjére, oda tudunk figyelni arra,
aki közeledik felénk adventben.
Hogyan készülõdik Tamás
bácsi a családjával?
Advent nagyon varázslatos

idõszak, én azt gondolom, hogy ezt
mindenki tudja. Nyilvánvaló, hogy
különbözõ szinteken ünnepelhetjük
adventet. A családban is ünnepelhetjük. Nekünk, hogy kisgyermekeink
vannak, most még izgalmasabb, még
varázslatosabb az adventi idõszak
otthon. Természetesen nálunk is van
adventi naptár. Készítünk adventi
süteményeket, és megpróbálunk egy
picikét több idõt együtt tölteni.
Adventi koszorút is szoktunk
készíteni, és advent egy-egy vasárnapján meggyújtunk egy-egy gyertyát
ezen a koszorún, olyankor egy kicsit
beszélgetünk a gyerekek nyelvén
arról, hogy mi is az advent és kire,
mire várakozunk ebben az idõszakban. Természetesen más szinten is
lehet készülni az adventre, nem csak a
család szintjén. Vannak olyan
emberek, akik egy-egy gyülekezethez
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tartoznak. Ilyenkor az egyházak is
adventi
várakozásban
élnek.
Igyekszünk részt venni olyan istentiszteleteken, ahol az adventi üzenetet
hallhatjuk. Nagyon jó eseménye az
adventi idõszaknak az, amikor a
gyülekezetek karácsonyi családi istentiszteleteket tartanak, a gyerekeknek
mindig egy külön kis mûsor van. Egy
nagyon izgalmas idõszaka ez az
évnek.
Mit tetszik ajánlani, mi
hogyan készüljünk az adventre és a
karácsonyra?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok ötletet tudnátok ti is felsorolni, hogy hogyan készüljünk az adventre. Én a szokások és hagyományok
mellé talán egyetlen dolgot tennék
oda. Az advent a bûnbánatnak és az
örömnek egyszerre az idõszaka. Én
azt kívánom mindenkinek, hogy tudja
egy kicsit átgondolni a dolgait a
családban, itt az iskolában-, baráti
kapcsolatait, szüleivel, testvéreivel
való kapcsolatát. Illetve kívánok mindenkinek sok örömöt, hogy örömmel
és izgalommal készüljön a karácsonyra. Én azt gondolom, hogy ez
nagyon fontos.

Balogh Szilvia 4.a rajza
Köszönjük a beszélgetést és
további jó készülõdést kívánunk!
Köszönöm szépen és mindenkinek izgalmas, örömteli és áldott
adventi készülõdést és karácsonyt

kívánok!
A riport elhangzott az iskolarádió
2009.november 26-ai adásban. A
riporterek Kecskeméti Emese (7.a) és
Jeges Henrietta (7.a) voltak.

Író-o
olvasó találkozó
Író-olvasó találkozó volt november
18-án iskolánk könyvtárában. Pozsár
Edit írónõ látogatott el hozzánk, hogy
érdekesebbé és izgalmasabbá tegye a
délutánjainkat és bemutassa nagyszerû regényeit nekünk. A könyveit
megvásárolhatjátok Margó néninél a
könyvtárban és persze ki is kölcsönözhetitek ezeket. Körülbelül hatvanan voltunk nagyon sok alsós és
mindössze két felsõs. Én voltam az
egyik felsõs és Vera a másik. Jól
éreztük magunkat izgalmas volt és
sokat mesélt nekünk Edit néni az
életérõl, részleteket olvasott fel
könyveibõl, beszélgettünk. Jó volt a
hangulat. Elmondta azt is, hogy van
három gyereke és a könyvei
megírásához fõleg õk adnak ötleteket.
Illetve arról szólnak könyvei, amit a
gyerekektõl látott, és hallott, vagyis
tõlük tanul "gyerek fejjel"gondolkozni.

bacskák belegondolunk, eszünkbe
juthat az, hogy mi is voltunk ilyen
kicsik és, hogy mi is olvastunk ilyen
mesebeli történeteket. Ezek a vicces
könyvek mindig mosolyt csalnak a
gyerekek arcára.

Mellettem ült Vera, aki lerajzolta Edit
nénit, ahogyan felolvas nekünk egyik
könyvébõl. Ahogy mi láttuk és hallottuk sokat kérdeztek a gyerekek és Edit
néni ezekre a kérdésekre szívesen
válaszolt. Viszont Edit néni is sokat
kérdezett tõlünk és mi is mindannyian
örömmel és szívesen adtunk választ a
kérdéseire. Olyanokat is kérdeztek a
gyerekek, hogy például mi is kell egy
könyv megírásához, és persze azt is
megkérdezték, hogy mi késztette arra
Edit nénit, hogy író legyen. Nos, az
elsõ kérdésünkre azt a választ adta,
hogy sok fantázia és képzelõerõ szükséges, türelem és nagyon - nagyon sok
idõ. Ugyanis elmondta mindazt, ami
Egyik könyvében "A Télapónak ki egy könyv megírásához és kiadásához
visz ajándékot?" címûben a család téli szükséges.
élményeirõl írt. Felolvasott olyan
részletet, is, ami még nem kész mû Ezután Edit néni dedikálta a
csak elkezdte írni és még nem jelent könyveket és aláírást is adott azoknak
meg. Megkérdezte tõlünk, hogy szer- a gyerekeknek, akik kértek tõle.
intünk mi lehet a folytatás. Mivel mi Verával azt beszéltük, hogy szegény
voltunk csak a két "nagy gyerek", Edit néni már alig jut levegõhöz
sokat nevettünk azon, milyen aranyo- annyian körbeállták. Sokfele kellett
sak is ezek a kis mesekönyvek, és egyszerre figyelnie, mert a kis alsósok
hogy milyen dolgokat mondanak a türelmetlenül mind egyszerre kérkis alsósok. Hiszen ha mi nagyob- deztek és kértek autogramot. Persze

vicces volt nézni, ahogyan tolonganak
és Edit néni is élvezte az író-olvasó
találkozót nem csak mi. Remélem
jövõre is lesz ilyen alkalom és új
könyvet is fog bemutatni, amit már
nagyon várunk, hiszen most is nagyon
jól éreztük magunkat.
Szabó Renáta 7.a

Kasza Veronika 7.a rajza
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Jövõre minden megváltozik
Mivel jövõre új iskolába, új közösségbe, új körülmények ezt a nagy változást! Fõleg, ha minél jobb gimnáziumba
közé kerülök, minden bizonnyal felbomlik a régi rend, a kerülök! Hiszen ki ne dicsekedne szívesen azzal, hogy a
legjobb gimnáziumok egyikébe jár, amikor visszajön a
megszokás. Kicsit tartok ettõl a sok újdonságtól.
régi iskolájába, de már csak látogatóként.
Szeretem a változásokat, de most mégis meg vagyok
Kulcsár Nikolett 8. c
ijedve! Mitõl is? Elõször is, fogalmam sincs, mennyire
tudok majd egy új társaságba beilleszkedni, barátokat
találni. Nem tudom, mit fognak rólam gondolni a leendõ
osztálytársaim.
Másodszor, félek az új tanároktól. Szeretnék rájuk jó
benyomást tenni. Általános iskolában már alsóban "elintéztem" magamnak a rossz híremet.
Harmadszor, az iskolaváltás ez idáig olyan távolinak tûnt!
Pedig elrepül az a pár hónap, és furcsa kimondani, de:
GIMNAZISTA leszek! Biztosan nagyobbak lesznek az
elvárások velünk szemben, nem fogják elfogadni a buta,
gyerekes szokásainkat, hibáinkat.
És végül, hiányozni fog az osztályom! Szeretem is õket,
meg nem is. Most akkor, hogy is van ez? Most még nagyon zavarnak a többiek idióta szokásai, de késõbb biztosan hiányolom majd, hogy Lilla megkérdezze minden
egyes dolgozatnál, hogy: "Szabad csillagozni?" És persze
nagyon fognak hiányozni a fiúk buta viccei is!
De mindezek mellett, valahol, legbelül mégiscsak várom

Svélecz Zoltán 2.b rajza

Bánffyhunyad (Valea Dragonului)
Idén nyáron lehetõséget kaptunk arra,
hogy Bánffyhunyadra látogassunk
Kasza Rolanddal. Nagyon jól éreztük
magunk, rengeteg program közül
válogathattunk. Minden nagyon szép
volt, jó volt, csak az idõ nem kedvezett (ezért több programunkat is
félbe kellett szakítanunk). Azonban a
legnagyobb nehézségeink a nyelvvel
voltak, ugyanis Románia ideérkezõ
diákja közül igen kevesen értettek
vagy tudtak magyarul. Ennek ellenére
több barátra tettünk szert.
Programjaink közül leginkább a
túrázások tetszettek, de ebbõl az
élménybõl sajnos a tervezettnél
kevesebb jutott. Leghosszabb túránk a
Murest- tetõre látogatás volt.
Legérdekesebb pedig egy általunk
szervezett magán túra egy közeli dombocskán. Illetve a harmadik ked-

vencünk a Fátyol- vízesés (Rekettye sége focizott, míg a lányok röplabdázvízesés) volt.
tak. A tábor elején még sakkverseny is
indult, melyben iskolánk tanulója,
A Kolozsvári Botanikus Kertet, és Roland bizonyult a legjobbnak. Egy új
benne a Növény Múzeumot is meg- társasjátékot is "sikerült" megtanulcsodálhattuk, azonban a zuhogó esõ nunk. A sporthoz kapcsolódik még az
miatt, visszafordultunk, és az ezt utolsó elõtti napra szervezett paintball
követõ programokat követtük. Egy is. A fiúk élvezetesnek, a lányok
tengerszemet, két vízgyûjtõt néztünk brutálisnak találták.
meg.
Másnap újabb vízgyûjtõt látogattunk, Utolsó esténken egy búcsú bulit csapde ezúttal a hajózásra is sort kerítet- tunk, ahol különféle elõadással kellett
tünk. Csucsa (Ceucea) felé vettük az az egyes városoknak szerepelnie. A
irányt, ahol az Octavian Goga legtöbben még délelõtt összepakoltak,
Emlékházat, Ady Endre egykori házát a kinti tábortûz körül elkészültek az
nézhettük meg közelebbrõl. Szép utolsó képek. Másnap reggel már csak
volt, tele érdekességekkel, azonban a egy-egy búcsúszóra maradt idõ, és
román idegenvezetõ bemutatását mi indultunk is vissza Debrecenbe.
nem érthettük.
A túrák, kulturális programok után
Tóth Amanda 8.b
rengeteget sportoltunk. A fiúk több-
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Reformhét 2009.
Immáron hagyomány iskolánkban a Reformhét.
Mindannyian szeretnénk egészségesek lenni és
egészségesnek is maradni. Ezért pedig mi magunk is
tehetünk. Erre hívja fel a figyelmet ez a hét, amikor is
különbözõ programokkal várunk benneteket.
Az idén a kenyér volt a Reformhét "fõszereplõje". A
kenyér, ami olyan természetes a környezetünkben, hiszen
nem telik el nap, hogy ne ennénk. A kenyér azonban
hosszú utat tett meg napjainkig.
Idõszámításunk elõtt úgy 10 000 évvel valamely
találékony õsünk fedezte fel, hogy a vadbúza magvai
ehetõk. Elõször csak nyersen rágcsálták, majd késõbb
megpróbálták ehetõvé tenni. A belõle készült liszt tápláló
volt, de száraz, ezért vízzel keverték össze. Ezt a pépet
forró kõre öntötték, vagy parázson megsütötték. Az elsõ
kenyér tehát lepényszerû volt, amire ma alig ismernénk rá.
Kelesztett kenyeret elõször az egyiptomiak sütöttek,
idõszámításunk elõtt kb. 3000 évvel ezelõtt. Valószínûleg
elfelejtették azonnal megsütni a tésztát, ami másnapra
kissé megerjedt és gázokat termelt. Biztosan csodálkozva

nézték, azután mégis megsütötték. Az eredmény pedig
lenyûgözte õket: a kenyér nagyobb, lazább és ízletesebb
lett. Ettõl fogva mindig félretettek egy kis darab tésztát
másnapra, azaz feltalálták a kovászt. Az ókori
kenyérkészítésben azonban a görögök jeleskedtek a
leginkább. A feljegyzések szerint 70-féle kenyeret sütöttek.
Az idõk folyamán a sütés technológiája is sokat változott.
A felforrósított lapos köveket a kemencék õsének
tekinthetõ sütõharang váltotta fel. Az elsõ ilyen építmények
a Nílus völgyében épültek égetett agyagból. Ezeket úgy
használták, hogy egy nagy lapos kövön tüzet raktak, s
amikor forró lett, a parazsat letörölték, a kenyeret rátették,
majd a haranggal beborították. Sütõharangot ma már csak
a világ egyes távoli részein használnak, a kenyérsütés
hagyományos eszköze a kemence lett.
A kenyér fogalma a magyar nyelvben szimbolikus jelentõségû. Egyrészt jelenti mindennapi táplálékunkat, másrészt átvitt értelemben vett szükségleteinket. A magyar
ember a kenyér szeretetét és tiszteletét a mai napig
megõrizte.
Kálmándi Zoltánné

A kishercegnõ csodamedálja
Hol volt, hol nem volt, volt egy csodálatos kastély. Abban
lakott egy gyönyörûszép kis hercegnõ. Ennek a szép kis
hercegnõnek Kornélia volt a neve. Kornéliának volt egy
káprázatos medálja. Ez a medál egy varázslatos
képességgel rendelkezett: megvédte viselõjét a haláltól.
Volt egy nagy ellensége Kornéliának: Bibircsók
boszorkány. Ennek a Bibircsóknak az volt a vágya, hogy
megszerezze a kishercegnõtõl a medálját.
Egy nap Bibircsók besurrant Kornélia kastélyába és
belopakodott a szobájába. Ekkor szegény kishercegnõt
megátkozta, hogy csúnya legyen, mert azt remélte, hogy a
csúnyaságtól leesik Kornélia nyakából a medál. De mi
történt? A hercegnõ bizony csúnya lett, mint az öreg
ördög, de a medál nem esett le a nyakából. A kishercegnõ
megijedt és beszaladt a másik szobába. Bibircsók pedig
hazament, hogy kieszeljen egy jó kis tervet, hogyan
szerezze meg a medált.
Eszébe jutott, hogy próbára teszi a hercegnõt. Kegyetlen,
ördögi tervet forralt a boszorkány. Ha vissza akarja
szerezni a szépségét a lány, sünökön kell lépkednie egy
órán keresztül. Ha nem állja ki a próbát, oda kell adni a
medált. A tüskék szúrása nagyon fájdalmas. Kevesen bírják ki. A boszorkány is úgy hitte, hogy a hercegkisasszony
hamarosan feladja. De nem! Kornélia bármit megtett
volna, csak hogy ne kelljen odaadnia a medált. Zokszó
nélkül tûrte a fájdalmat, mert tudta jól, hogy ez az egyetlen
út az átok megtöréséhez.
A boszorkány egyre növekvõ csodálattal figyelte, milyen
kitartó a lány. Kornélia egyre lassabban lépkedett, lába
dagadt és sebes volt a tüskéktõl. Már-már feladta, de akkor

felragyogott a medál és ez erõt adott neki. Végül letelt az
egy óra. Mikor az utolsó perc is letelt, szépségét visszanyerte és ragyogóbb volt, mint valaha.
A boszorkány irigységében még rondább lett, és mivel
nem sikerült megszereznie a medált, dühében mondott egy
versikét:
Öröklétre vágytam,
Ezért a medált kívántam.
Mivel a vágy nem teljesült.
Bibircsók nagyon felsült.
Errõl szólt az ének,
Így hát vége van a mesének!
Schneider Anett - Szatmári Anna 3.b

Müller Lili 1.b rajza
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Lapozgató
Fekete István: Karácsony éjjel
A mélyen hívõ Fekete István egész
életében nagy jelentõséget tulajdonított
az ünnepeknek. A könyv egy novellagyûjtemény, mely megeleveníti az író
saját élményeit. Olyan történeteket tartalmaz a könyv, amelybõl kiderül, hogy
gyermek korában a karácsonyi
elõkészületeket
szerette
jobban.
(Disznóölés) A karácsony közeledtét
jelzi a hóesés, mely nyugalmat és szeretetet áraszt. A
fenyõdíszítés a gyerekeket és a felnõtteket is egyaránt
közelebb hozza egymáshoz. (Karácsonykor)
Ezt a könyvet olyan gyerekeknek ajánlom, akik szeretik
a karácsony és a hozzá tartozó történeteket és népszokásokat.
A Karácsonykor címû novella soraival szeretnék nektek
és családotoknak Áldott Karácsonyt Kívánni!
"A gyermeknek csodás álmokat a karácsonyfa soha el
nem múló bõségérõl, a szülõk jóságáról, a játékok
titokzatos életérõl, amely ezen az estén csupa karácsonynak látszik és nyilvánvalóan végtelen…"
Aki figyelmetekbe ajánlotta: Draskovics Fanni
másodéves hallgató
Kiadó: Lazi Könyvkiadó
Kiadási év: 2006
Oldalszám: 190 o.

Karácsonyi sütnivaló:

Hull a hó
Zirr, zurr, zurrogó!
Zirr, zurr, zurrogó!
Sziszeg a szél,
Játszani jó,
Hull a hó.
Jaj de jó!
Zirr, zurr, zurrogó!
Ragyogó a sok
Hógolyó.

Hozzávalók:
A tésztához: 1 citrom, 400 g cukor, 5 ek. méz, 60 g
vaj, 1 tojás, 1 csipet só, 1 csomag mézeskalácsfûszer,
1 csomag sütõpor, 650 g liszt, kevés margarin, 2 ek.
tej.
A díszítéshez: 250 g porcukor, 1 tojássárgája, 2 ek.
porcukor.
Így készül: A citromot kinyomjuk. A cukrot, mézet,
citromlét és vajat edénybe tesszük, és addig
melegítjük, amíg megolvad, majd fakanállal hozzákeverjük a tojást, sót és a mézeskalácsfûszert. A
lisztet összekeverjük a sütõporral, és elvegyítjük a
masszával.
A tésztát belisztezett deszkán kb. 1 cm vastagságúra
kinyújtjuk majd különbözõ nagyságú csillagokat
vágunk belõle, és kizsírozott tepsibe tesszük. A
csillagokat tejjel beecseteljük és 175 fokon 20
percig sütjük.
Eközben 250 g porcukrot
1 tojássárgájával egy tálban addig keverjük, amíg
kemény masszát kapunk.
A csillagokat nagyság
szerint egy-egy teáskanál
porcukros masszával egymáshoz ragasztjuk. Ha
kész, a csillagfát szitán
keresztül vastagon megszórjuk porcukorral.

Zirr, zurr, zurrogó
Állj be közénk,
Télapó
(Utassy József)

Kiadó: Aquila könyvkiadó
Kiadás év: 1997
Oldalszám: 74
Ezt a könyvet fõleg alsó tagozatos ünnepváró gyerekek számára ajánlom.
Aki ajánlotta nektek, Kósa Tamás másodéves hallgató.

Csillagfa

Ennek a süteménynek a formája mindenkire nagy
hatással van, mindamellett, hogy nem nehéz
elkészíteni.

Kálmándi Zoltánné
Dóka Gabriella 1.d rajza

Kárándi Rita: Hull a pelyhes
A ,,Hull a pelyhes"-ben a legismertebb télapós dalokat és verseket
gyûjtötték össze nektek. Donászy Magda: ,,A kíváncsi bocs" címû
verses meséjét ajánlom a figyelmetekbe, ami a kis Frici kölyökmackó
ünnepi történetét írja le. Zelk Zoltán által írt vers a ,,Mikulás" amiben
Mikulásról ír egy rövid jellemzést. E mellett még rengeteg általatok
ismert mondóka is van benne; ,,Hull a hó" vagy a ,,Télapó itt van".
Ünnepek közeledtével ezek a versek alkalmasak a Mikulás és a
Karácsony köszöntésére ilyen módon:

Kedves Gyerekek!
Ebben a tanévben újra indult a SULIPONT gyûjtõ akció. Fogjunk
össze mi is iskolánk fejlõdéséért, gyûjtsük együtt a pontokat!
Az akció végén ugyanis a SULIPONTOK kisorsolásával dõl el,
melyik három tanintézet kapja a 3 millió, a 1,5 millió, illetve az 500
ezer forintos támogatást felújításra és fejlesztésre.
Sõt! A legtöbb SULIPONTot gyûjtõ iskola most 3 millió forint
támogatásban részesül, a sorsolástól függetlenül!
Hol találod a pontokat?
Az UNIVER által gyártott MAJONÉZ, KETCHUP és MUSTÁR
flakonokon és tubusokon. Ezeket a termékeket matricával jelölték
meg a csomagolásukon.
Hogyan gyûjtsd a pontokat?
Minden osztályban elhelyezünk egy gyûjtõlapot, amelyre az akció
során bármikor felragaszthatod a pontjaidat.
A betelt lapokat az alsósok Bozó Ilona néninek, a felsõsök Juhász M.
Tünde néninek juttassák el, akik újabb gyûjtõt adnak nektek a
munka folytatásához.
Ki küldi el a betelt gyûjtõket?
A betelt gyûjtõlapokat összeszedjük és havonta egyszer elküldjük a
megadott címre, hogy regisztrálni tudják a teljesítményünket a
verseny szervezõi. Ilyen módon biztosan odaérnek a leveleink!
Meddig gyûjthetsz?
Az iskolai gyûjtést március 31-én befejezzük, hogy idõben postára
adhassuk a lapokat.
Gondolkozzunk csak egy kicsit!
Ebben az akcióban végre elõnyt kovácsolhatunk abból, hogy nagy
iskola vagyunk. Jelenleg több mint 900 tanuló jár a gyakorlóba és
õket 70 pedagógus oktatja.. Egy kicsit kell csak tenned…a nagy
célért, hisz nagyon sokan vagyunk…..Gyûjtsünk együtt a 3 millió
forintért!
További információkért látogass el a www.univer.hu honlapra!
Juhász M. Tünde
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Rejtvényes oldal
A szõlõszemekben egy közmondást találsz.
Rakd össze a szótagokat.

Tél van, Karácsony közeleg, sok
olyan holmi elõkerül a szekrény
mélyérõl, amit eddig nem használtunk! a következõ keresztrejtvényt
azzal tudod megoldani, ha
egyenként beírod a sorokba, hogy
mit látsz a rajzokon. Minden rajzot a számának megfelelõ sorba írj
be!

12

Képkavalkád

A Lajtorja elkészítésében részt vettek:
Bajiné Takács Margit, Szalay Mária, Engszler Attila, Juhász M. Tünde, Kálmándi Zoltánné, Kiss Edit, Kurgyisné Nagy M. Zsuzsa,
Szakál László, Szilágyi Tamás, Törökné Bordák Erika
Készült a DELA kft.nyomdában, Felelõs vezetõ: Ujvári Béla, Tel.: 52/533-183
Felelõs kiadó:
Ember Sándor igazgató
Lapzárta: 2009-12-09

