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"Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag,
amelyet láttak feltûnésekor, elõttük ment, amíg meg nem
érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek
volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.
Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták õt. Kinyitották kincsesládáikat, és
ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát."

/Máté evangéliuma 2,9-11/

Szeretettel köszöntöm a Lajtorja minden kedves olvasóját 2010
adventjében.
Erõsek vagyunk. Ez a rövid kijelentés maradéktalanul igaz
iskolánkra Pál apostol rómaiakhoz írott levele 15. részének elsõ
verse alapján: "Mi erõsek pedig tartozunk azzal, hogy az
erõtlenek gyengeségeit hordozzuk…". A tanév kezdete óta eltelt
idõszakot ugyanis a folyamatos jótékonykodás jellemezte. A
tanévnyitó istentiszteleten a Nagydobronyi Református Líceum
javára adakoztunk, a reformációi istentisztelet perselypénzével
pedig a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak igyekeztünk segít-
séget nyújtani.
Novemberben a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap fel-
hívására csatlakoztunk a Kárpátalján mûködõ református
középiskolákat támogató gyûjtéshez, decemberben ismét részt
vettünk a Nyilas Misi karácsonya megnevezésû cipõsdoboz-ak-
cióban, amely a szegény sorsú gyermekek karácsonyát szeretné
vidámabbá tenni. A rászorulók nevében ezúton is köszönöm ezt
a példaértékû összefogást!
Az év utolsó, adakozásra elkészített alkalma a karácsonyi isten-

tisztelet lesz. Adományunkkal ezúttal a Református
Nagytemplom belsõ felújításának költségeihez kívánunk hoz-
zájárulni.
Iskolánk erejének, erõsségének a városban is híre van. Ezt egye-
bek közt az is igazolja, hogy közel 150 nagycsoportos óvodást
hoztak el szüleik november végén a napközis kézmûves
foglalkozásra és játszóházba. A felnõttekkel folytatott beszél-
getés során kiderült, hogy szinte mindannyian meglátogatták
már intézményünk honlapját.
A tájékozódásnak ez a formája rendkívül népszerûvé vált az
utóbbi években, ezért örömteli az a tény, hogy az elmúlt 12
hónapban több mint 40.000 látogatója volt a www.kistk.hu
portálnak!
Az eseményekben gazdag õsz után is számtalan rendezvény
várja növendékeinket és a kedves szülõket a következõ napok-
ban: karácsonyi vásár, idegen nyelvi parti, játékkiállítás,
Mikulás-váltó, kosárlabda bemutató, karácsonyi versmondó
verseny, karácsonyi hangverseny a tornateremben, s természete-
sen a gyertyagyújtással egybekötött adventi reggeli áhítatok a
gyönyörûen feldíszített elõcsarnokban.
Mindezek után december 22-én megkezdõdik a téli szünet, s a
feltöltõdés napjai elmúltával január 3-án találkozunk ismét.
Az iskolavezetés és a tantestület nevében valamennyi
tanítványunknak és családjának áldott karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új esztendõt kívánok.

Ember Sándor
igazgató
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"…  ti  pedig  mindnyájan  testvérek  vagytok."
(Máté  23,8)

át Kapernaumba. Az Arbel-hegy alatt járt
Jézus születésétõl kezdve 30 éven át,
mielõtt messiási munkáját elkezdte volna.

Persze ez a hegy nem annyira
ismert, mint pl. a Tábor-hegy, Isten
üdvtervében mégis fontos szerepet ját-
szott. Jézus nagyon sok csodát tett ennek a
hegynek a lábánál. Ha ez a hely beszélni
tudna, elmondaná, hányszor "látta" itt
átvonulni Isten Fiát, útban Kapernaumba.
Itt hívta el Jézus elsõ tanítványait.
Megjelenésével betöltötte az Ézsaiásnál
olvasott ígéretet, hogy Isten világosságát
elsõsorban Galilea lakói látják majd meg.
Kijelentette nekik önmagát, mert õk a
lenézett galileaiak voltak. Ezen a vidéken
szegény emberek laktak: napszámosok és
halászok. Ezekhez a szegény, lenézett
emberekhez jött el a világ Üdvözítõje.
"Mert az Emberfia azért jött, hogy meg-
keresse és megtartsa az elveszettet."
(Lukács 19,10)

Ezzel az Igével kívánok nektek áldott
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új
esztendõt! Tapasztaljátok meg, hogy a föl-
dre jött Jézus Krisztus még ma is a kicsi-
ket és gyámoltalanokat szereti a legjob-
ban! Szeretettel:

Kurgyisné Zsuzsa néni

Bízzatok, Urunk Érkezése Közel!!!

Kedves Gyerekek!

Hamarosan itt a karácsony, a téli szünet,
a pihenés ideje. Remélem, hogy a kikap-
csolódásban is szívesen olvasgatjátok a
Lajtorja legújabb számát, melyben egy
különleges hegyet mutatunk be nektek. 

AZ ARBEL-HEGY (A GALILEAI
"SÁSKA-HEGY")

A Genezáreti-tó nyugati partján, Naftáli
törzsi vidékén fekszik ez a hegy, melyet a
Biblia nem említ név szerint. A biblián
kívüli hagyományokból és Josephus
Flavius, zsidó történetíró könyveibõl
ismerjük a nevét. Arbela falu nevének
említésekor beszél a történetíró errõl a
hegyrõl, s azt mondja, hogy ezen a
vidéken sok barlang található, melyek
mélyen benyúlnak a hegybe, és a
Genezáreti-tó felõl, a hegy keleti oldaláról
csak nagy fáradsággal érhetõk el. A bar-
langok az ún. sziro-afrikai törésvonalban
helyezkednek el. Az Arbelnél ez a
törésvonal, mint egy nagy fürdõteknõ,
212m mélyre süllyed a tenger szintje alá,
és képezi a Genezáreti-tavat.

A héber arbel szó sáskát jelent,
mert a hegy úgy néz ki, mint egy ugrásra
kész sáska. a barlangok úgy látszanak,
mintha a sáska nagy szemei lennének.

Heródes király idejében sok
zsidó keresett menedéket családjával
együtt a hegy barlangjaiban, mert nem
ismerték el a király uralmát, aki
kegyetlenül uralkodott Izráel fiai felett. A
Heródes elleni kilátástalan harcban sok
hazafi életét vesztette.

Közvetlenül a hegy alatt vezet az
út a Genezáreti-tó partja mentén, amelyen
az Ószövetség idején Naftali törzse vonult
fel, hogy elfoglalja örökségét. Keresztül
vezet ez az út Kineret, Migdal, Magdala
helységein, az újszövetségi idõk
Tibériászán és a kenyérszaporítás helyén

Adventben, karácsonyra készülve, fények gyúlnak körülöttünk. Adventi ko-
szorúkon, a Kossuth téren, vagy a kirakatokban. Világítanak, és körülragyognak
minket. De vajon bennünk, a szívünkben, gyúlnak-e fények? 
Jézus azt mondja: "… ti pedig mindnyájan testvérek vagytok." 

A Bibliában a testvér szó nem csak vérrokonságot jelent. Nemcsak azokat nevezi
a Szentírás testvéreknek, akiknek ugyanazok a szülei. Az Ószövetség azokat is
testvéreknek nevezi, akik egy vallási közösség tagjai, vagy akiknek közös a sor-
suk. Az Újszövetség szerint testvére egymásnak mindenki, aki Isten népéhez tar-
tozik. Feltámadása után Jézus az apostolokat testvéreinek nevezte, és ugyanezt
mondja tanítványairól, rólunk is: ti pedig egymásnak testvérei vagytok. 
Mit jelent egymás testvéreinek lenni? Összetartozást jelent. A Biblia külön szót
használ a testvérszeretetre. Ez valami olyasmit jelent, hogy helyet adsz valaki
számára a szívedben. Ott legbelül. Ahol sok hely van. Mindenki befér, akit
beengedsz. És akit beengedsz, az testvéreddé lesz. Fontos lesz számodra, sajnálod, ha beteg,
izgulsz érte, ha felel, segítesz neki, ha valamire megkér, és szívesen vagy vele, örülsz neki, ha
látod, talán még imádkozol is érte. És mindez természetes, hiszen a testvéred.
Egyszer egy bölcs rabbi (tanító) megkérdezte tanítványaitól, hogy meg tudják-e mondani, mikor kezdõdik el a nappal? Az egyik
azt felelte: akkor, ha már meg tudom különböztetni a kutyát a báránytól. A rabbi nem volt megelégedve a válasszal. Egy másik
tanítványa azt felelte, hogy akkor kezdõdik el a nappal, ha már meg tudja különböztetni az olajfa ágát a fügefa ágától. Mivel ez a
válasz sem volt megfelelõ, a tanítványok visszakérdeztek: Áruld el végre, mikor kezdõdik el a nappal? Akkor - felelt a tanító -
amikor bárki szemébe nézel, abban felismered a saját testvéredet. Eddig a pillanatig az éjszaka uralkodott benned.
Mit is mond Jézus: "… ti pedig mindnyájan testvérek vagytok." Mindnyájan. Családban gyülekezeti közösségben, iskolában. Áldja
meg Isten adventi készülõdésünket, hogy a mi szívünkben is ez a világosság ragyogjon, hogy amikor egymásra tekintünk, felfedez-
zük a egymásban a testvérünket! Ámen.

Szilágyi Tamás

IZRÁEL  HEGYEI

Az Arbel hegy látképe

Dóka Gabriella 2.d rajza



3

Október huszonkilencedikén rendeztük
meg a Református Iskolák Országos
Tanulmányi Versenyét, amin idén az
ország harmincöt iskolájából ötszáznál is
több gyerek vett részt és mérte össze
tudását a különbözõ tantárgyi
versenyeken.

Ezeken igen szép eredményeket értek el a
mi iskolánk tanulói is. Angolból a 7-8.
évfolyamosok csapatversenyében Tamus
Elvira és Kõszegi Boglárka második
lett.

Az 3-4. osztályosok bibliaismereti
versenyében párosok indultak. Itt
Csukás Ádám és Szõllõsi Petra meg-
szerezte a második helyet.
A 8. osztályosoknak volt egy komplex
természettudományi verseny. Itt egyéni-
leg versenyzett mindenki. Ezen a minket
képviselõ Éles Zsolt elsõ lett, Balla
Dorottya pedig megosztott második
helyezést ért el.

Informatikából a nyolcadik osztályosok-
nak volt csak verseny. Ezen a 8.b osztá-
lyos Szegedi Bence az elsõ helyet
szerezte meg.

Könyv- és könyvtárhasználati vetélkedõ
is volt az 5-6. évfolyamon tanulóknak.
Ezen Szécsi András és Nagy Márton
indult, akik az 1. helyet érték el.

A 7-8. osztályosok mûveltségi versenyén
Kasza Veronika és Kovács Bálint
párosa megszerezte a verseny második
helyét.

A verseny eredményhirdetése.

A 3-4. osztályosok komplex tanulmányi
versenyén Berki Loránt, Balogh
Viktória és Nagy Noémi csapata indult
és a verseny végén a legjobbnak
bizonyult.

A 2. osztályosok matematika
vetélkedõjén Szõke Csenge és Sánta
Johanna indult és a legjobbként fejezte
be a versenyt.

Rajzból is voltak versenyek. Az itt
készült rajzokból láthattok kiállítást az
aulában. Ezen a 3-4. osztályosok között
Nagy Sebestyén kapta a második legjobb
rajzért járó jutalmat. Az 5-6. osztályosok
között Borics Péter munkáját a legjobb-
nak értékelte a zsûri.

Borics Péter elsõ helyezett rajza.

Idén harmadjára rendeztünk mûfalmászó
versenyt. Ezen is nagyon szép ered-
ményeket értek el az iskolánkból induló
tanulók. A 3-4. osztályos fiúk között Soós
Vilmos 2. helyezett lett, Lipõk Lambert
pedig a 3. helyet szerezte meg. 

Az 5-6. osztályos fiúk versenyében
Szabó Bence József lett az elsõ és
Kondor Marcell a második, a 7-8. osztá-
lyos fiúk között Vida Márton elsõ
helyezett lett, Barcza Benjámin pedig a
harmadik helyet szerezte meg.

A lányok falmászóversenyén Szabó
Gréti érte el az elsõ helyet és Balogh
Noémi a másodikat a 3-4. osztályosok
között.

Az 5-6.-os lányok mászóversenyén Nagy
Lili lett az elsõ. A 7-8. osztályosok közöt-
ti versenyben Kiss Rebeka szerezte meg
az elsõ helyet, Posta Fanni pedig a har-
madik lett.

November 12-én Tiszakécskén rendezték
meg a Református Iskolák 8. Országos
Mesemondó Meseíró Kézmûves és
Szépíró találkozóját. 
A szépíró versenyen elsõ helyezést ért el
Molnár Tamara a 2.c osztályból, Illés
Tamara a 4.z osztályból és Helmeczi
Gréta 6.b osztályból. 
A mesemondó versenyen az 1.c osztályos
Zsupos Tibor Brúnó második helyezést
ért el. 
A meseírók versenyében is másodiknak
értékelte a zsûri Petruska Fatima és
Krizsán Virág, 6.b osztályos tanulók
munkáját, valamint a 4.z osztályos
Kovács Noémi Lili meséjét. 
A mesemondó versenyen harmadik
helyezést ért el Sarkadi Máté a 2.c-bõl
és Krizsán Virág a 6.b-bõl, aki különdí-
jat is kapott, valamint Elek Petra és
Zsíros Liza mesemondását is harmadik
helyre értékelte a zsûri.  Gratulálunk
nekik!

November 19-én a budapesti Karácsony
Sándor Református Általános Iskolában
rendezték meg a az országos zsoltárének-
lõ versenyt. Itt a 2.z osztályos Tordai
Rebeka az elsõ korcsoportban arany
minõsítést és elsõ helyet szerzett. A 7.z
osztályos  Kaszoni Péter a hatodik kor-
csoportban arany minõsítést érdemelt ki
és második helyezett lett. A negyedik

korcsoportban Nagy Benedek Soma az
5.z osztályból különdíjat kapott zsoltár-
választásért. 
A nyolcadikosok között Boros Boglárka
arany minõsítéssel fejezte be a versenyt.
A 3.z-s Vas Rebeka a második  korcso-
portban ezüst minõsítést kapott, akárcsak
a 4.z osztályos Bacsó Vivien és a 6.z-s
Sas Nelli Eszter. 

November 19-én, a Lilla Téri Általános
Iskolában több tantárgyban is tanulmányi
versenyt rendeztek. Matematikából
egyéni versenyek voltak. Ezen a 8. osztá-
lyosok között Takács Dorottya 3.
helyezett lett, a 7. osztályosok között
Hinnah Barbara szintén harmadik lett.
Az 5. osztályosok versenyén pedig az
5.b-s Szakács Ákos 1. helyet szerzett.

A komplex természettudományi csapat-
versenyen két csapatunk is indult, az
egyik harmadik helyezettként fejezte be a
megmérettetést. Ennek a csapatnak a 8.b
osztályos Tamus Elvira és Korcsmáros
Eszter, valamint a 7.b osztályos Szabó
Réka voltak a tagjai. 

A másik csapatunk második helyet
szerzett. Ezt a 8.b-s Balla Dorottya és
Bulyáki Péter valamint a 7.b osztályos
Tóth-Szolnoki Anna alkotta.

Volt egy megyei humán csapatverseny is
a Lilla Téri Általános Iskolában. Ezen a
mi iskolánk csapata szerezte meg az elsõ
helyet. Ezt a csapatott Szirák Anna,
Szabó Hanna, Keczeli Zsanett és
Kõszegi Boglárka alkotta. Õk mind-
annyian a 8.b osztályba járnak.

A gyõztes csapat tagjai: Szirák Anna,
Szabó Hanna, Keczeli Zsanett és

Kõszegi Boglárka.

November 26-án Országos Református
Dicséreténeklõ és Szavalóverseny volt a
Kunhegyesi Református Általános
Iskolában. Ezen a szavalóversenyen a 2.
évfolyamon indulók között 2. helyezést
ért el a 2.c osztályos Bellon Bíborka. A
dicséreténeklõ versenyen pedig a 7.
évfolyamon a 7.z osztályos Kaszoni
Péter elsõ helyezett lett. 

Gratulálunk!

Eredményeink
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5.a 

Osztályfõnök: Bodóné Vladár Edit

Babik István Bence, Balogh Szilvia, Csire Roland, Csiszárik Florina Ildikó,
Fejérvári Kincsõ Emese, Gózan Gabriella Ilona, Haraszti Patrik Zoltán,
Kardos Péter Imre, Kerékgyártó Dóra, Kiss Ákos, Kovács Boglárka, Kovács
József, Kövesi Lolita, Kupecz Krisztián Bence, Nagy Nóra, Nagy Zoltán
Róbert, Nyitrai Blanka Olívia, Petró Dominika, Setét Fatime, Székely Norbert,
Szigeti Fruzsina, Török András Krisztián, Turi Luca Tamara, Vatai Kitti Ildikó,
Vodila Virgil

5.z

Osztályfõnök: Sarkadi Ferenc

Antal Fruzsina, Aros Dániel, Balatoni Zsuzsa, Batta Tamás Barnabás,
Bokor Gréta Luca, Elek Petra, Gacsályi Zsófia, Hadházy Zsófi, Kiss
Eszter, Kiss Levente, Kovács Milán, Kriskó Gergely, Molnárfi Melinda
Gyöngyi, Nagy Benedek Soma, Nagy Csenge, Oláh Noémi Ilona,
Orbán Leila, Petõ Eszter, Rózsa Katalin, Simon Nikolett, Szabó Péter
Csaba, Szabó Zsófia, Szávó Bence Csaba, Szénási Klaudia Ivett,
Szendrei Kerka Valéria, Tani Dávid, Tóth Petra, Vas Gabriella, Zsíros
Liza

5.b
Osztályfõnök: Dr. Veress Jánosné

Balogh Anett, Bobák Fanni, Boldizsár Dóra, Bökönyi Klaudia, Bura Fanni,
Csepreghy Krisztina, Cserhalmi Dániel Márk, Farkas Dóra Petra, Fazekas
Nikoletta Alexa, Gerda Dorina, Hacsi Ferenc, Hajkó Balázs János, Helmeczi
Dóra, Hinnah Richard, Karácsony Dorottya, Kiss Diána, Kiss Tamara
Gabriella, Kovács Dániel Tibor, Linzenbold József, Molnár Krisztián, Nagy
Johanna Lili, Ormós Zsaklin, Pataki Lajos, Ráday Zsófia, Rózsa Anett Éva,
Sipos Ivett, Svélecz Péter, Szakács Ákos, Szarvas Gréta, Szász Dávid Márk,
Szigeti Dániel, Tácsik Lívia, Ujpál Virág, Ulics Szilvia, Vastag Emese

Az  új  ötödikesek

Mese  az  egészségrõl,  a  zsák  aranyról  és  a  lyukas  zsákról
"Mindenki, aki megszületett, születéskor
kap egy zsák aranyat. Ez az egészsége. Az
arany egy lyukas zsákban van, és mivel a
lyukat teljesen befoltozni nem lehet, az
arany elõbb-utóbb elfogy. Ha elfogy az
arany, elfogy az egészség, és vége az élet-
nek. Mindenki addig él, amíg van a
zsákjában az arannyal egyenlõ értékû
egészségébõl. Az igaz, hogy a lyukas zsák
alján a lyukat teljesen eltûntetni nem, de
- az egészséges életmód segítségével
szûkíteni lehet. Tehát, aki egészségesen
él, sokat alszik, sokat mozog, jókat eszik,
barátkozik, és ha valami baja van, el-
megy orvoshoz, hagyja magát gyógyítani,
akkor védi az egészségét, - szûkíti a
zsákon a lyukat. Viszont, ha nem követi

ezeket a tanácsokat, vagy ha idõsebb
korában cigarettázik, sok sört, bort,
pálinkát iszik, keveset mozog, összevissza
eszik, nem pihen eleget, akkor ezzel az
életmóddal növeli a lyukat a zsákon.
Hamarabb fogy az aranya, hamarabb
fogy az egészsége, és hamarabb ér véget
az élete. Aki vigyáz a zsák aranyára,
annak boldog, egészséges élete lesz, fel-
nõtt korában örülni fog a gyerekeinek,
idõs korában az unokáinak. 

Vigyázzatok a zsák aranyotokra!
Vigyázzatok az egészségetekre!"

A reformhéten azokból a lehetõségekbõl
lehetett kipróbálni néhányat, amelyekkel
egészségesebben élhetünk. Minden nap
egy újabb programmal várt. 
Kapott minden osztály egy fehér vászon-
darabot, amit kifestettetek egy-egy

egészséges motívummal. Ezt összevarr-
va, egy nagy képet készítettek az osztá-
lyok. Ez a kép fogadott nap mint nap, s
emlékeztetett arra, hogy mi magunk is
tehetünk az egészségünkért. Nemcsak a
saját, de mások egészségéért is. 

Kálmándi Zoltánné
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Mikulás  ünnepség  Hármashegyalján

Karácsonyi  gondolatok A  bajbajutott  Mikulás

Rozika nénivel Mikulás ünnepségen voltunk a
Zsuzsi vonattal Hármashegyalján. A Mikulás a
krampuszaival járta a kocsikat, és szaloncukor-
ral jutalmaztak bennünket. Énekszóval, vidá-
man zötyögtünk a célállomás felé. Elõször
letáboroztunk, utána kesztyûfogót játszottunk.
Nagy izgalommal vártuk a télapó mûsorát és a
mikuláscsomagot. A mûsort két, manónak
öltözött színész adta elõ nekünk, akik nagyon jó
hangulatot teremtettek. A mikulás kiosztotta a
csomagokat. Utána pedig elindultunk a kilátó
felé túrázni. A kilátótól nem messze találtunk
egy szánkódombot, ahol Rozika néni futó-
versenyt rendezett. Párokban futottunk a mere-
dek szánkódombon felfelé. Nagyon fárasztó, de
élvezetes volt. Voltak akik visszagurultak és
nem értek célba. Sajnos kevés volt az idõnk,
mert már délután  kettõkor indult a vonatunk
vissza A vonaton megint találkoztunk a
Mikulással, és megrázhattuk a botját. Nagyon
kellemes, és hasznos kiránduláson vettünk részt,
sok élménnyel gazdagodtunk. 

Szörényi Máté 4.c, Kovács Patrik 4.d
Kiss Blanka 3.z

A karácsony a legmeghittebb ünnepünk, ilyenkor
békesség és melegség költözik az emberek szívébe.
Ezen az ünnepen együtt vannak azok, akik szeretik
egymást: gyerekek, szülõk, nagyszülõk. Nagyon
szeretem díszíteni a fenyõfát a testvéremmel,
ilyenkor sokat nevetgélünk, bohóckodunk. A házat
belengi az ünnep illata: fenyõ-, fûszer- és sütemény-
illat. Vidámság látszik mindenki arcán, és megha-
tottság a tekintetekben.
Az igazi ünnephez hozzátartozik a szikrázó, vastag
hótakaró. Nem jó dolog, ha valaki az  ünnepbõl csak
az ajándékbontást várja, szerintem az ilyen nem érti
az egész karácsonyt. A karácsony a szeretet és az
összetartozás ünnepe. És a titoké is…
Mulatságos visszagondolni azokra az idõkre, amikor
még nem tudtam, hogyan kerülnek az ajándékok a
szépen feldíszített fa alá! A titok már a múlté, de a
karácsony varázslata megmaradt.
Sajnos nálunk nem teljes ezen az estén a család, mert
sok rokon - mint az apai nagymamám és a kereszt-
szüleim - messze laknak. Van olyan hozzátartozóm,
aki  már nem él, pedig szeretném, ha egyszer az

összes családtagom
együtt lehetne a
karácsonyfa körül!
És hogy igazából
mit is ünneplünk
ezen a napon? Mitõl
válik szinte kézzel-
foghatóvá, a sze-
retet ilyenkor az
emberek között? Ki
az, akinek a szüle-
tését ünnepeljük
karácsonykor?
Furcsa és elgondol-
kodtató, hogy van-
nak olyanok, akik-
nek ez eszükbe sem
jut az ünnepen.

Koszta Tamás 8. z

Egyszer õsszel, mikor a Mikulás aludt, csengetést hallott. A Mikulás
felkelt és látta, hogy csak az ébresztõóra cseng, és ment reggelizni. Múltak
a hetek, és eljött a Mikulás napja. A Mikulás megtöltötte a puttonyát, és
felült a szánra. A szán jól repült, de mikor a hegyeknél járt, két hegy közé
szorult. Búsult a Mikulás, de akkor búsult nagyon, amikor elkezdett nagy
pelyhekben hullani a hó.
Miközben búslakodott, meghallották az állatok a keservesen síró hangot és
elhatározták, hogy kiszabadítják azt a sírdogáló embert. Nem tudták, hogy
a keservesen síró ember a Mikulás. Amikor az állatok odaértek, szemük-
szájuk tátva maradt a csodálkozástól! Csak egy baj volt, hogy ki hozza le
onnan a Mikulást. Kérdezték az állatok a madarakat, hogy nem
segítenének-e, de a madarak nem bírnák el. Ekkor a borznak támadt egy
ötlete. Hozzunk egy hosszú madzagot és két kosarat! Kössük a madzag
egyik végét az egyik kosárra, a másik végét a másikra!
- Jó ötlet! - mondta a bagoly, és munkához láttak. Mikor elkészültek, a
hódokat megkérték, hogy készítsenek egy akkora falat, mint a hegy. A
hódok hamar végeztek a munkával. A madzag egyik végét a fal egyik
oldalára lógatták, a másikat meg a másik oldalra.
Végül a medvéhez mentek segítségért. Csak egy baj volt, hogy a medve
aludt. Mikor odaértek, fel akarták ébreszteni, de mindegyikük félt. Olyan
hangosan tanakodtak, hogy a medve felébredt és azt morogta: 
- Miért zavarjátok az álmomat? 
- A Mikulás bajban van! - és elmesélték a Mikulás történetét. 
- Ja, az más! - mondta álmosan a medve. S az irányt a hegy felé vették.

Amikor a hegy melletti falhoz értek, a medvére ejtõernyõt raktak, és a
kosárba ültették.
A Mikulás is beleült a fal
tetején lévõ másik
kosárba, és mert a
Mikulás nehezebb volt
egy kicsivel, mint a
medve, szép lassan leért.
A végén a medve kiug-
rott, az ejtõernyõ kinyílt,
és a medve is leért. A
Mikulás megköszönte a
segítséget. Itt a vége,
fuss el véle.

Bobák Sándor 3.a

Papp Angelika Lilla 4.d rajza Medvés Kristóf és  Nagy Panna (1.e) rajza
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Tündérliget kellõs közepén állt egy
hatalmas fa. Gyönyörû volt, fenséges
és varázslatos. Fõképpen varázslatos,
mivel csodafa volt. Ö adta
Tündérligetnek a tavaszt, a nyarat, az
õszt és a telet. Õ adta a frissen illatozó
virágokat, amelyeknek a virágporából
a tündérek nektárt és csillámport
készítettek. Ez a fa volt Tündérliget
éltetõ csodája. Éppen ezért a tündérek
minden egyes hét elsõ napján megün-
nepelték, körbetáncolták a fát.
A fa nagyon boldog volt, hogy a
tündérektõl ennyi szeretetet kap, hisz
ez volt varázserejének titka.

Egy nap azonban a tündérek

közül csak néhányan mentek el
megünnepelni.
"Talán születésnap van vagy vásár? A
jövõ héten biztosan mindenki itt lesz!"
- gondolta magában a fa. De a
következõ héten még kevesebben jöt-
tek el.
"Lehet, hogy ma ünnepnap van. Ki
tudja? Bizonyára a jövõ héten már
nem jön közbe semmi, s itt lesznek
mindnyájan" - nyugtatgatta magát a
fa, de titokban kezdett kicsit aggódni.
A következõ héten viszont már csak
egy tündér maradt hûséges hozzá, a
legkisebb és legaranyosabb, Liliána.
Õ, mint mindig, most is körbetáncolta, megünnepelte. Tündér ligetben vis-

zont kezdtek elromlani a dolgok.
Az évszakok naponként vál-

tották egymást egy teljes hónapon át.
Végül megállt az idõ a leghidegebb
évszaknál, a télnél. A tündérek ret-
tenetesen fáztak, és ami a legrosszabb
volt már repülni sem tudtak. Liliána
igen szomorkodott Tündérliget sorsa
miatt, és hõn szeretett barátjáért is
aggódott, mivel a csodafa levelei
megsárgultak, majd le is hullottak. A
tündérek errõl mit sem tudtak, hiszen
nem látogatták már a fát, Liliánára
pedig nem hallgattak. 
Egy napon Liliána elment barátjához,
a csodafához, s megkérdezte tõle:
- Mindennap meglátogatlak, és látom,
hogy napról napra egyre betegebb
leszel. Mi történt veled? - Amíg
tündérek látogattak, szerettek,

A  csodafa

Téli éjszaka

Hideg, csendes éjszaka, 
friss hó fehér bársonya.
A tó fagyott víztükre,
csend száll le az erdõre.

Lágyan hullik, szitál a hó,
selymes, gyönyörû takaró.
Hold világítja a tájat,
A didergõ, havas fákat.

Az ágakon jégcsapok szikráznak,
kristályköpenyük lett a fáknak!

Balogh Anett   5.b

Honnan jön a télapó?

Hegyen-völgyön
nagy a hó.
Onnan jön a Télapó.

Nagy zsákjában 
ajándék,
Becsülettel osztja szét.

Jó gyerekek 
örülnek
a sok meglepetésnek.

Bíró Norbert 3.a

Jézuska

Csak egy hopp, meg egy hoppsz,
és egy hoppáré,
és máris kész az ajándék.
Már csak várni kell
December huszonnegyedikére 
és már indulhat a nagy szívek
melegítése!!!

Erdei Kende Olivér 3.b

Anna Bogyó és a Mikulás

Egy nap,december 6-án a Mikulás játék-
gyárában rossz dolog történt. A Mikulás
segédmanója , Segédke megbetegedett. A
Mikulás Annát és Bogyót hívta segít-
ségül. Anna szívesen elvállalta a felada-
tot. Felültek a varázsszánra és elkezdték
kihordani az ajándékokat. Bogyó elterelte
az emberek figyelmét, amíg Anna és
Mikulás  becsempészték az ajándékot, s
ezzel nagy örömet szereztek.

Molnár Anna 3.a

Soltész Nóra és Orbán Alex (1.d) rajza

Mitró Vera és Dankó Kincsõ (1.e) rajza

Gém Hanna és Pallás Imre (1.e) rajza

Kovács Patrik és Nagy Bence  (4.d) rajza
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Egy holdfényes estén álomra hajtottam fejem. Mire
felkeltem, egy nagy, aranyszegélyû ágyban találtam
magam.
- Hol vagyok, hol a pókemberes ágynemûm?
Ekkor bejött egy szolga, aki azt mondta:
- Uram! Miféle pókemberes ágynemû? Nincs ilyen ágy-
nemûje.
Persze én nem sejtettem semmit, ezért megkérdeztem:
- Miféle úr, kirõl beszél?
- Önrõl, törzsfõnök úr, kirõl beszélnék? Mit kér, pirítóst
vagy zabpelyhet?
- Pirítóst, de hogy lettem a törzsfõnök?
- Hát nem emlékszik a választásra tegnap délelõtt? Magát
szavazta meg a törzs.
- Törzs, ezt nem értem! Én egy közönséges ember vagyok,
aki tegnap még iskolába járt. - mondtam magamból
kikelve.
- Szépen megkérem, ne kiabáljon! Ön öt éve itt él, és jelöl-
tette magát törzsfõnöknek.
Kicsit álmosan kitámolyogtam az ajtóhoz. Ekkor ijesztõ
látvány fogadott: több mint ezer ember várt rám az
udvaron. Amint megpillantottak éljenezni kezdtek, és a
nyakukba vettek. A tériszonyommal küszködtem, mert
már ilyen magasságban is szédülök. Gyorsan felültettek a
trónra és faggatni kezdtek.
- Elnézést emberek, most el kell mennem, de mindjárt vis-
szajövök. - mondtam zavaromban. Ki kellett derítenem

mi, vagy ki

van a dologban!
Ahogy jártam a vad dzsungelt, egy halvány árnyékra let-
tem figyelmes. Azt hittem valami állat de elbizonytalanod-
tam, amikor halk zokogást észleltem. Bekukucskáltam a fa
mögé, ahonnan a sírást hallottam, és mintha a
tükörképemet láttam volna magam elõtt.
- Ki vagy te, és mit keresel itt?
A fiú így szólt:
- Én vagyok a törzsfõnök, de eltévedtem, és nem találom a
törzsem.
- Akkor te vagy a törzsfõnök, és nem én. Ez mindent meg-
magyaráz!
- Hát persze, hogy én! Miért? Mit vársz, hogy a helyemre
léphetsz? - mondta kissé szemtelenül.
- Nem kell így beszélned. Nem akarok törzsfõnök lenni,
haza akarok menni. Visszaviszlek a faluba, és elmeséljük,
hogy mi történt.
Elindultunk vissza, de nagy szél támadt, és zuhogni
kezdett az esõ. Úgy döntöttünk, várunk, míg a vihar el-
csendesedik. Behúzódtunk egy barlangba, tüzet raktunk, és
elkezdtünk beszélgetni. Észre sem vettük, hogy vége lett a
viharnak, csak hangos kiabálásra lettünk figyelmesek. A
falusiak voltak azok. Nagyon meglepõdtek a hasonlósá-
gon, és tanácstalanok lettek, hogy melyikünk az igazi
törzsfõnök. Hazavittek minket, és magyarázatot követel-
tek. Mi mindent részletesen megmagyaráztunk nekik, így
végül megértették a történetet.
Boldogan feküdtem le végül este aludni, már nem olyan

nagy ágyba mint eddig,
de ez is tökéletes volt.
Mire reggel felkeltem,
újra a saját ágyamban
voltam a pókemberes
ágynemûben. Hogy,
hogy kerültem vissza az
ágyamba és, hogy tûn-
tem el onnan, nem
tudom, de úgy látom, ez
örök titok marad.

Major Panna,Nagy
Noémi 4.a

Hogy  lettem  törzsfõnök?

Veres Hunor és  Molnár Dóra (1.e) rajza Kovács Kincsõ és Garda Attila (1.e) rajza

szeretetük erõt adott nekem. De amió-
ta elfelejtkeztek rólam, egyre
betegebb vagyok válaszolt elcsukló
hangon a beteg fa. 
- Vajon miért nem látogatnak meg a
tündérek? Áruld el nekem, kérlek!
- Tudod, õk is dolgoznak, és úgy gon-
dolják, ha õket a munkájukért nem
ünnepli meg senki, te is meglehetsz
tánc és ünneplés nélkül - válaszolta
Liliána lehajtott fejjel. Hosszan hall-
gattak, majd Liliána síró hangon
megkérdezte: - Mégis, mi történt
Tündérligettel?
- Sajnálom, Liliána, ezt nem mond-
hatom el! Így telt el fél év,
szomorúan, reménytelenül. Liliána
továbbra is látogatta beteg barátját,
nélküle a csodafa biztosan elpusztult
volna. Aztán valami váratlan dolog
történt. Egy napon Líliána egy
mesekönyvben azt olvasta, hogy vala-
hol Tündérligetben lakik Tündéranyó,
aki a legnagyobb varázserõvel bír, de

csak nagy baj esetén lehet megkeres-
ni. - Szerintem ez már elég nagy baj!
- kiáltott fel a tündérlány, és elindult
megkeresni Tündéranyót. Hamarosan
megtalálta, mert Liliána okos és
szemfüles volt. A mindig udvarias
tündérlány most köszönés nélkül
rohant a házba.
- Tündéranyó segítenünk kell
Tündérligeten! - kiáltotta, és kirán-
cigálta a fagyos utcára Tündéranyót.
- Jaj, nekem! Mi történt, kedveském?
- ijedt meg Tündéranyó.
- Nem tudom, Tündéranyó! De a
barátom, a csodafa nagyon beteg.
Már csak én látogatom a tündérek
közül...
- Hát akkor értem! - vágott közbe
Tündéranyó. - Hívd ide a tündéreket!
A hívó szóra rögtön megjelentek a
tündérek.
- Tündérek! Gondoltátok volna, hogy
az a fa, akit már nem szerettek és

ünnepeltek, adta nektek ezt a
csodálatos világot? De ez a világ
most veszélybe került, hisz már nem
szeretitek a csodafát.
Minden tündér bûnbánóan nézett
maga elé.
- Ezért arra kérlek titeket, menjetek,
vidítsátok fel azt a szegény fát!
Ekkor a tündérek elszaladtak
Tündérliget közepére, ahol a csodafa
állt. Körbeállták, mint régen. A
csodafa annyira megörült régi bará-
tainak, hogy újra kivirágzott. De
nemcsak a fa, hanem az egész
Tündérliget virágba borult: tavasz
lett.
A szeretettõl erõre kapott csodafa
pedig azóta is ott áll Tündérliget
közepén. Ugye milyen jó lenne, ha
egy ilyen fa állna a világ közepén is,
amit az emberek egymás iránti
szeretete, jósága éltetne!

Imre Boglárka 6.b
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Kedves Gyerekek!
Az idei tanévben English corner címmel egy új rovattal
találkozhattok iskolaújságunkban. Remélem, érdeklõdéssel
olvastok az amerikai és angol ünnepekrõl, kulturális szoká-
sokról.
A rejtvényekhez kellemes idõtöltést kívánok!

Kovácsné Jendrek Anikó

Across
1.Pretty baubles to hang on the Christmas tree.
3.Guardians who announce the good news.
6.Wrapped with love.
7. Jolly old Saint ________.
8. Dasher, dancer, prancer, vixen,_________-,
cupid, donner, blitzen.
9.Warm snacks for Santa.
11.Sweet and red and white.
12.We wish you a merry _________.

Down
2.Keeper of the flocks.
4.House made of sweet treats.
5. The ________ were hung by the chimney with care.
10.Bright light marks the way.

Christmas in Great Britain

In Great Britain, Christmas celebrations continue until  the
Twelfth Night.
Preparing foods, sending Christmas cards, house and church
decorations and wrapping up gifts keep everyone busy. On
Christmas Eve, younger kids hang up their stockings on the
ends of the beds or by the chimney for the Father Christmas.
On Christmas morning, presents are opened up and a grand
feast is served just after midday.Table setting includes the use
of best china and glassware and a cracker for everyone. Meal
starts with a toast and popping of the crakers. The traditional
Christmas speech of the British Monarch is broadcasted on the
television. 

In the afternoon, people visit family and friends. Some church-
es in Great Britain have a Christingle service (a carol service
that originated in Scandinavia) on the fourth Sunday of
Advent. After the service, every child received an orange and
candle wrapped in a red ribbon to represent Jesus, his blood
and his love for the world. British children write letters to
Father Christmas and throw them into the fireplace so they
float up the chimney to the North Pole. If letters get burn, they
need to be rewritten. The traditional plum pudding is served
with little treasures hidden inside it and people who find it are
considered lucky for the whole year. The tradition of hanging
mistletoe began in Britain.

Key:
across: 1. ornaments, 2. angels, 6. presents, 7. Nicolas,
8. comet, 9. cookies, 11. candycane, 12. christmas
down: 1. sheperd, 4. gingerbread, 5. stockings,  10. star

English  corner
Thanksgiving  day

Christmas  Crossword  I.

Minden  napra  egy…  világnap
Kedves Gyerekek!
Mindennapi életünkben kevesen gondol-
juk, hogy mennyi dolog van a világon
amire érdemes és kell is figyelni! Ezért
ebben a tanévben új rovatot indítottunk
számotokra, hogy Ti is tájékozódhassatok
- persze a teljesség igénye nélkül, inkább
csak ízelítõt adva - a jeles napok
sokaságáról. Minden hónapban két-két
világnapról írunk röviden nektek. Ha
pedig felkeltettük érdeklõdéseteket, és
további részletekre is kíváncsiak vagytok,

nézzetek szét a földszinti aula kiál-
lítószekrényeiben, ahol színes plakátok
várják a lelkes olvasókat!

Az anyanyelv világnapja- február 24.
"… de soha ne feledd, miképpen idegen
nyelveket tudni szép, a hazait a lehetségig
mívelni kötelesség…"

Kölcsey Ferenc

Az UNESCO 1999-ben nyilvánította
február 24-ét az anyanyelv világnapjává,

ám 2000 óta tartják meg az anyanyelv
nemzetközi napját. Ezt sajnos kevesen
tudják, pedig nagy szükség lenne rá. A
magyar nyelv az elmúlt 10 évben többet
romlott, mint az azelõtti 100 évben.
Ennek okai többek közt a közösségi
portálokon, SMS-ekben való rövidítés, és
a "divatos" angol szavak használata. 
A fenti idézet tehát két okból is fontos:
egyrészt örülhetünk, hogy megértjük ezt a
majdnem 200 éves idézetet, másrészt tar-
talmilag minden korban intelem lehet az
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emberek számára. 
Hogy megõrizzük a világ egyik legkülön-
legesebb, és legpáratlanabb nyelvét,
kérek mindenkit, hogy február 24-én
beszéljen magyarul, és hagyja el a
szlengeket, idegen szavakat, és viselje
ajkán magyarságát!

Hinnah Barbara 7.c

A LABDARÚGÁS VILÁGNAPJA-
DECEMBER 9.

A FIFA az ENSZ
fennállásának 50.
évfordulójáról e
világnappal szeretne
megemlékezni 1995
óta. 
Ezen a napon adják
át a sportág legnagy-
obb nemzetközi el-
ismerését az arany-

labdát. A díjat 1956-
ban a France Football nevû szaklap alapí-
totta. 1994-ig csak európai játékosok
kaphatták meg ezt az elismerést. Az
elmúlt években az olasz FABIO CAN-
NAVARO, a brazil KAKÁ, a portugál
CRISTIANO RONALDO és az argentin
LIONEL MESSI érdemelte ki az arany-
labdát. Az egyetlen magyar aranylabdás
focistánk: 1967-ben ALBERT FLÓRIÁN,
a Ferencváros egykori játékosa.
Az ünnepélyes ceremónián ítélik oda-
2009 óta- a Puskás Ferenc díjat, mely a
leghíresebb magyar focista emlékére, az
év legszebb gólját lövõ játékosának nyúj-
tanak át.

A magyar kultúra napja- január 22.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta tartjuk
meg minden évben, január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
Szatmárcsekén, szintén január 22-én írta
meg a Himnuszt. Az évfordulóval kapcso-
latos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy felelevenítsük évezredes hagy-
ományainkat, nagyobb figyelmet szen-

teljünk gyökereinknek, erõsítsük nemzeti
tudatunk. Az emléknapon országszerte
számos kulturális és mûvészeti ren-
dezvényt tartanak.
Iskolánk ünnepi istentisztelettel és a
névadónkról elnevezett városi tanulmányi
verseny megrendezésével állít emléket e
jeles napnak.

Kasza Dominika 7.c

A magyar rádiózás napja
December 1.

A magyar
r á d i ó z á s
napja az
elsõ hivata-
los adásra
emlékezik.
1 9 2 5 .
december else-
jén szólalt meg az éterben a Magyar
Rádió elsõ hivatalos adása, avatóünnep-
séggel, majd hangversennyel a rendszeres
rádiós mûsorsugárzás. Az adóállomás
Budapest néven jelentkezett. A rádió
ünnepélyes megnyitóján az ünnepi
beszédet vitéz Leveldi Kozma Miklós, a
Magyar Telefonhírmondó és Rádió
Részvénytársaság alelnöke mondta, és
megszólalt még Demény Károly
államtitkár, a Magyar Királyi Posta
vezérigazgatója magyar, francia és angol
nyelven.
Tehát 1925. december 1-jén megindulhat-
tak az adások a Telefonhírmondó Rákóczi
úti stúdiójából. Ez a technikai és újságírói
munkatársainak lényegében azt jelentette,
hogy az addig ötezret számláló hall-
gatóságuk az éter segítségével az elsõ
évben már 16 ezer, a harmadikban 90
ezer, 1929-ben pedig már egy erõsebb
adóállomásról negyedmillió háztartásba
juthatott el. A rádiózás kezdetén nem volt
folyamatos mûsor. Az adások végén a
bemondó jelezte, hogy a mûsor hány perc
múlva folytatódik. A korabeli készü-
lékeken azonban nehéz volt megtalálni és
beállítani egy állomást, így a hallgatók-
nak nagy segítséget jelentett, hogyha
adásidõn kívül is biztos lehetett benne,
hogy ráhangolt a budapesti rádió hul-
lámhosszára. Ezért megszületett az elsõ
szünetjel: egy elektroncsõ- oszcillátorral
elõállított tilinkó motívum. A rádió
vezetõi és munkatársai kíváncsiak voltak
mûsoraik fogadtatására, ezért 1926-ban
elõször egy egyszerû kérdõívvel, majd
1927-ben részletesebb kérdõívvel
közvéleménykutatást végeztek.
Puskás Tivadar 1892-ben szabadalmaztat-
ta legjelentõsebb találmányát, a telefon-
hírmondót, amely a mai rádió elõdjének
számít. Budapesten mûködött a világon
elõször, 1893-ban.

Fejér Fanni 7.c

Nemzetközi vámnap- január 26.

A brüsszeli székhelyû Vám Együtt-
mûködési Tanács január 26-ai mega-
lakulását 1983 óta ünneplik a világban. A
magyar kormány 1992-ben hozott ren-

deletet e nap hivatalos meg-
tartásáról, így 1993 óta
Magyarországon is ünneplik
a NEMZETKÖZI
VÁMNAP- ot.
A vám az államok által
kivetett adószerû kötele-
zettség a vámhatárukat átlépõ
árukra. Célja egyrészt az állam
bevételeinek növelése és az ország gaz-
daságának szabályozása: az adott ország
piacán forgalomban lévõ áruk
szerkezetének és árának befolyásolása,
leggyakrabban a hazai termékek, vagyis a
hazai termelõk védelme.
A vámok a külkereskedelmi politika
fontos eszközei közé tartoznak, bár jelen-
tõségük a szabadkereskedelmet elõ-
mozdító nemzetközi megállapodások -
hazánkban az EU-ban érvényes Vámunió
következtében mára jelentõsen csökkent.
A magyarországi illegális áruforgalmat
megakadályozni kívánó VPOP- az adóhi-
vatallal egyesülve gyakran tart ellenõrzõ
vizsgálatokat piacokon, boltokban, rak-
tárakban, védve a fogyasztókat és bün-
tetve a szabálysértést elkövetõket.

Zsoldos Patrik 7.c

A Vizes Élõhelyek Világnapja -
Február 2.

Február másodika a Vizes Élõhelyek
Világnapja, annak emlékére, hogy 1971-
ben ezen a napon írták alá az iráni
Ramsarban a Ramsari Egyezmény néven
ismertté vált nemzetközi megállapodást a
vizes élõhelyek, elsõsorban az ott élõ
madárvilág védelméért.
Az egyre fokozódó emberi beavatkozás
hatására a 20. század közepére olyan
mértékben összezsugorodtak a vizes
élõhelyek, hogy óhatatlanul szükségessé
vált az ökoszisztémák hosszú távú
megõrzését szolgáló nemzetközi szintû
összefogás.
Bár az alapítók között csak 18 ország
szerepelt, az egyezményhez az elmúlt
három és fél évtized folyamán több mint
130 ország csatlakozott. A csatlakozás
feltétele, hogy az adott ország legalább
egy, a kritériumoknak megfelelõ vizes
élõhellyel rendelkezzen.
Jelenleg több mint 1200 terület,-
hazánkban a Fertõ-Hanság területe, a Kis-
Balaton, a Hortobágyi szikes tavak, a
Fehér- tó- összesen mintegy 100 millió
négyzetkilométer tartozik az egyezmény
hatálya alá. A szervezet titkársága a sváj-
ci Glandban mûködik, háttérszervezete az
IUCN (World Conservation Union -
Természetvédelmi Szövetség).

Hahn Viktória 7.c
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Kitöltõcske

Írd be a mini rejtvényháló megfelelõ sorába, oszlopába a
képen látható dolgok nevét. Ha jól dolgoztál, egy név kimarad
az ábrából. Melyik?

Békés Pál 

A Félõlény. Bp., Móra K., 2010

A meseregény színhelye, a Kiserdõ egykor a felhõtlen örömök vidéke volt. Az erdõlakók azonban már
régóta kerülik a tisztást, mert erdejükbe szörnyek költöztek, félelmetes vijjogások, kiszáradt fák,
fölperzselt tisztások adnak hírt ártó jelenlétükrõl. Retteg a tölgyfa mélyén élõ, tudós Félõlény is, akinek
zegzugos odúja mennyezetig van rakva könyvvel, s minden könyv minden meséje egyben egyezik: a
történet végén gyõzni kell a jónak. Ezért lesz azután a Félõlény szálka a szörnyek szemében, akik teljes
erejükkel ellene fordulnak. Ám amikor a könyvtártulajdonos szembesíti õket tudományával, végül is
megfutamodnak, a kezdetek kezdetén reszketõ Félõlény helyett pedig a mese végén elõttünk áll: Élõlény
A meséskönyv lapjain Rényi Krisztina rajzaival kelnek életre a kis figurák, akik jócskán megszívlelendõ
üzenet hordozói. Ajánlom olvasásra alsó tagozatos fiúknak és lányoknak.

Szentiványi Jenõ (1909-1986)

A görög gálya titka. Bp., Móra K., 1992. 138 p. Ifjúsági regény

Minden kalandok õsi színhelye, a tenger, a mai ember számára is sok meglepetést tartogat. Egyszer kihalt-
nak hitt õsvilági hal kerül elõ a mélybõl-élve; másszor meg hajdani hajókatasztrófák nyomait tárják fel a
kutatók, rég letûnt kultúrák sértetlen maradványait emelik újra napvilágra…. Néhány évtizede a mar-
seille-i öbölben találtak rá a könnyûbúvárok-hallatlanul izgalmas körülmények közt - egy kétezer esz-
tendõs görög gályára. Az elsüllyedt hajó rakományának nagy része sértetlen maradt, s a tudósoknak ez
adott alkalmat, hogy megoldjanak egy történelmi rejtélyt.

Lepd meg a felnõtteket!

A gyertyatartó és a szalvétagyûrûk elkészítéséhez szük-
séged lesz kartonpapírra, vécépapígurigára, arany- és
ezüstfóliára, arany és ezüst gyöngyfüzérre. (A díszítéshez
errõl vagdoshatod le a gyöngyszemeket.)

A gyertyatartóhoz vágj ki két csillagot, de választhatsz
más formát is. 
A vécépapír-gurigából vágj le egy körülbelül 5 cm-es
darabot! Az egyik csillagot középen vagdosd be, így
tudod majd a gyertyát beleszúrni. (Nehogy elvágd a
kezed, az utóbbi két mûvelethez kérj inkább segítséget!)
Ragasztózd be a csillagok  egyik oldalát és a levágott
papírhengert, majd simíts rájuk arany- vagy ezüst fóliát!
Végül a bevont guriga aljára-tetejére ragaszd rá a csil-
lagokat.  Díszítsd kedved szerint! A szalvétagyûrûk
hasonlóképpen készülnek, de keskenyebb papírgurigával.

Kálmándi Zoltánné

Kézmûves  Rovat

Lapozgató

Rejtvényes  oldal
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Kicsinyeknek
Kösd össze a számoksegítségével a pontokat, aztán színezd ki
a képet.Betûfonás

Ha a ceruzáddal végigköveted a vonalat és közben folya-
matosan összeolvasod a betûket, egy, a karácsonyi történettel
kapcsolatos mondat elejét kapod megfejtésként.
Azt azonban, hogy melyik betûtõl kezdõdjön a betûfonás,
neked kell eldöntened!
Az eredményt írd a kép alá és folytasd értelemszerûen!
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