
Hajrá! 
Rajzaitokat, verseiteket, meséiteket és minden különleges alkotásotokat várjuk az iskolai 

könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy e-mail-címünkön: hajradiakuj-
sag@gmail.com 

 

 A kiadvány ára: 200 Ft 
Ezzel az összeggel lehetővé teszed, hogy jutalmazzuk  

az újságot kiszínező, a feladatokat megoldó olvasókat.  
Legyél köztük te is! 

Köszönjük szépen Nóra néninek a mogyorókrémet. Elkészítette a 
Konyha-Kánaán rovatunkban közzétett receptjét, meg is kóstolhattuk 
mi és a több diákújságíró is. Nagyon finom lett! 
 
                      Csécsy Botond 5.c, Sárvári Bence 7.a  

A mi  

Hírös Arany János Református  Általános   

Iskolánk Diákújságja 

2017. II. évfolyam 4. szám 
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A megújult diákújság 
Kedves Olvasóink! 

A „Hajrá” az idei tanévben formailag és tartalmilag is megújult. 
Elkészítheted a saját újságodat. Színezd ki a képeket, oldd meg a felada-
tokat! A legsikerültebb változatokat csokival jutalmazzuk és iskolai 
könyvtárunkban kiállítást rendezünk belőlük. 

      Kellemes időtöltést kíván  
              a szerkesztőbizottság: 

Sárvári Bence 7.a    szerkesztő 

Bányai Barnabás 7.a   szerkesztő, folyamatmenedzser (Ünnepek  

          emlékezete)  

Tóth Krisztián 7.a     képszerkesztő (Humorzsák rovat) 

Csécsy Botond 5.c    jegyző 

Balog Dávid 5.c     közvélemény-kutató (Hősök példája rovat) 

Somogyi László 5.c    értékesítési munkatárs (Hősök példája) 

Steiner Emese 5. c    diákfaliújság-felelős 

Kajári Levente 5.c    segédszerkesztő (Hősök példája) 

Kónya Miklós 4.b    (Gyerekszáj) 

Biró Réka 4.b      a versrovat szerkesztője   

Peteh Fanni 4.b     segédszerkesztő  

Matuska Viola Villő 4.b  illusztrátor  (Meseszép mesék rovat) 

Gulyás Mészáros Nóra 4.b illusztrátor 

  

 

 

 

 

  
felelős 
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A karácsony megmentése 
 

 Készültünk a karácsonyra a Lángok Ligájában. 
Minden boldogan ment. Szikra és Gáz díszítették a  
fát. Főnix készítette a sütit. A Világok Utazója és Tü-
zes szerelték a házra az égősorokat.  
 Egyszer csak kaptunk egy telefonos riasztást, mi-
szerint egy Gonosz Manusz nevű szupergengszeter 
elrabolta a rénszarvasokat. A Lángok Ligája elindult 
az Északi-sarkra megmenteni szegény, kedves állato-
kat.   Elmentünk a Mikuláshoz. Szikra és Gáz egész 
úton veszekedtek. Szikra ezt sziszegte Gáznak:  
- Gáz vagy! - Tüzes ezt válaszolta: 
- Ti meg ketten égők!  
Odaértünk a Mikuláshoz. Azt mondta: 
- Ott van Gonosz Manusz rejtekhelye.  
Odamentünk. Láttunk egy magas tornyot telefirkál-
va grafitti-feliratokkal.  Az egyik feliraton ez szere-
pelt: „Nem itt lakik Gonosz Manusz.” De nem hit-
tünk  a megtévesztésnek! Bementünk, és….. 
 

Feladat: Innen ti folytassátok!  
 

…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………... 
 

Kajári Levente és Balog Dávid 5.c 
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Kőházi-Kis Szilvi néni nagyon interaktívan és szóra-
koztatóan tartja a katolikus hittanórákat. Sok játék van, érdekes, szép tör-
téneteket hallhatunk, és teszteket is töltünk ki.  
Egyik ilyen jó szokásunk a jótett-láda használata, melyben fogadalmak 
találhatók. Pl.: ,, Két napig ne telefonozz!”; ,,Tegyél jót a barátoddal!” 
Ez csak kettő a sok jótett és feladat közül, melyekből válogathatsz. 
Ha teljesíted, akkor nem csak mások és saját adventedet teszed szebbé, 
hanem nyomdát is kaphatsz, melyekből ha ötöt összegyűjtesz, egy ötöst 
kapsz. Két idézet a dobozról:  
„A legjobbat add a világnak amid csak van, s ha verést kapsz cserébe, ak-
kor is a legjobbat add a világnak amid csak van!” 
„A gazdagság nem az, ami a bankszámládon van, hanem ami a szívedben 
an.” 

Bányai Barnabás,  Sárvári Bence 7.a  
 

A képen látható, hogy a diákújság-
írók is húzhattak Szilvi néni 
„Tegyél jót!” ládikájából. 
 
 
Feladat: Találj ki egy jócselekede-
tet és valósítsd meg! Írd le egy cé-
dulára, hozd el a könyvtárba szer-
kesztőségünknek! Nekünk is legyen 
ládikánk sok-sok jócselekedettel! 
 
 
 
 
 

 

„Jelenvajóság” 
3 

A címlapon található képet Biró Réka(4.b) és Kis Dóra (4.b ) készítette.  
Rajzold ebbe az üres tenyérbe a te saját kedvenceidet!  

Ne színezd ki, csak a határvonalakat húzd meg!  
A legkreatívabb színezőt tesszük a következő számunk címlapjára.   

Sok sikert!  



4 

Karácsonyi felhajtás 
 

A kandalló előtt karácsonyfa áll, 
minden gyerek ajándékra vár. 
A felnőttek ijedten nézik a pénztárcát, 
közben díszítik a karácsonyfát. 
Sütik már a mézest, 
anya meggyújtja a …………... 
Mindenki örül az ajándéknak, 
Boldog karácsonyt az iskolának! 
 
Biró Réka, Peteh Fanni 4.b 

 

 

 

 

 

 

Fel-

adat:  

Találjátok ki a pontozott helyre  

a hiányzó rímszót!  

Petes Anita készített  
nektek  különleges s 
zínezőt a 8. a-ból. 

 
Feladat:  

Írjatok hozzá verset! 
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Feladat:  
Adventben figyelj Istenre és angyalaira, vedd észre, mennyi jó történik 
veled! Kik közvetítik számodra Isten szeretetét? Írd ide! Neked mikor és 
hogyan sikerült továbbadnod Isten jóságát mások felé?  
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………..  
 

 
Díszítsd fel ezt a  
fenyőfát! 
Tervezd meg,  
milyen díszeket  
készítesz majd  
családi karácsony-
fátokra! Hogyan  
helyeznéd el a  
díszeket?  
Figyelj arra, hogy a 
díszek színük és  
formája összeillő 
legyen!   
A legszebb  
karácsonyfát  
következő  
számunkban  
bemutatjuk.  
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„Kérlek, 
szelídíts meg!” 

Kedves Olvasóink! 
 
Sok-sok szép ajándék és üdvözlőlap készült iskolánkban olyan beteg 
gyermekek számára, akik a szentestét is kórházban kénytelenek tölteni.  
Néhány jó kívánságot és képet szeretnénk nektek bemutatni:  
 

„Gyógyulást kívánok neked, 
Isten ott lesz mindig veled. „ 
 

„Tarts ki! Ez az ajándékod. 
Tőlem is kapsz ajándékot, 
de Istentől is.” 
 

 „Boldog karácsonyt, 
Csak szenteste nyisd ki! 
Gyógyulást!” 
 

„Aki most ezt a rajzot meg-
kapja, 
annak a kisgyereknek üze-
nem: 
Tudom, hogy beteg vagy, 
gyógyulj meg.” 
 

„Csakis neked:  
Ne legyél szomorú! 
Mosolyogj, úgy vagy szép. 
 

Lesz  olyan kisgyermek is, 
aki saját készítésű kifestő 
füzetet kap egyik iskolatársatoktól. Biztosan örülni fog neki. Azért nem 
áruljuk el a fenti üzenetek íróinak  és a rajzok készítőinek  nevét, mert 
Isten és angyalai is sokszor látatlanul cselekszik a jót. Talán nem is min-
dig vesszük észre.  
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-Mi történik a Mikulással, ha karambolozik? 

-Szánja, bánja… 

-Miben különböznek a japánok és a Mikulás? 

-A japánok nindzsák, a Mikuláson meg van zsák. 

-Hogy hívják az angolt, aki fél a Mikulástól. 

-Claustrofóbiás 

Két szőke nő beszélget: 

-Képzeld, idén karácsony éppen péntekre esik! 

-Remélem nem, 13-ára… 

 

Feladat: Írj ide egy Mikulás-viccet: 

…………………………………………………… 

 

………………………………………………….... 

 

………………………………………………….... 

 

 

 

 

Az adventi  
könyvtári  
foglalkozásokon 
fonálból kötött 
Mikulás készült,  
gyöngyből pedig  
karácsonyfadísz.   
Köszönjük Klári 
néninek, a Duna-
Tisza közi  
Népművészeti  
Egyesület  
elnökének! :-) 
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Ismét vendégünk volt  
a szingapúri fiatalember 

 

Néhány napig egy 25 éves szingapúri fiatalem-
ber, Tan Jing Han vett részt iskolánk életében az 
AIESEC közreműködésével.  
Az AIESEC egy globális, politikailag független, 
fiatalok által vezetett, non-profit szervezet. ( A 
betűszó feloldása francia nyelven lehetséges: 
Association Internationale des Étudiants en Sci-
ences Économiques et Commerciales.)  
Az AISEC 1948-ban történt megalakulása óta 
több mint egymillió fiatalnak segített világot 
látni és sokoldalúan fejlődni. Az AISEC Global 
Citizen programjának résztvevőjeként már dip-
loma előtt is taníthatnak, részt vehetnek társa-
dalmi célú projektekben vezetőként vagy ön-
kéntes segítőként. Vállalatok, szervezetek, okta-

tási intézmények pedig azért fordulnak az AISEC-hez,  hogy tehetséges pá-
lyakezdőket közvetítsen hozzájuk.  
 Tan Jing Han elmondta a diákújságíróknak, hogy egy diákunk családjánál 
lakik. Tudjátok meg, kinél!............................................................................ 
 Angol nyelvű társalgást vállal magánházaknál és iskolákban, közben megis-
merkedik az itteniek életével, a helyi szokásokkal. Szerinte Magyarországon 
nyugalmasabb az élet, nem olyan felgyorsult, mint Szingapúrban. A fiatalem-
ber húsz országban járt eddig, pénzügyi végzettsége van, s a világ különböző 
kultúráinak megismerése után bankban szeretne dolgozni.  
 Tavaly az angol nyelvvizsga-előkészítő órán saját hazájáról bemutatott egy 
filmet, közben sokat mesélt Szingapúrról angol nyelven. Többek között meg-
említette, hogy otthon, Szingapúrban szigorúbbak a törvények. Nem lehet 
tüntetni, és a drogforgalmazásért halálbüntetés jár. Az órán a gyerekek ango-
lul kérdezték Tan Jing Hant. Jing elmondta, nagyon jól érzi magát Magyaror-
szágon, örül, hogy megismerheti életünket, és szívesen segít az angolul tanuló 
gyerekeknek az idegen nyelvi társalgásban.   
 A fotókon is látszik, milyen jó hangulatban és hasznosan telt el ez a tanóra 

Tan Jing Han társaságában.                                 
A szerkesztők 
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Aki ÚJÉVkor korán reggel megmosakodott a kútnál, az egész évben 

friss volt. Aki pedig hajnalban elsőként húzott vizet a kútból, az szeren-
csét hozó „aranyvizet” merített, amiből a családtagokat is megitatták. Na-
gyon fontos volt a jó cselekedet az év első napján. Ugyanakkor sokféle 
tiltás is létezett. 

VÍZKERESZT: Január 6. Amikor Jézus harmincéves 
lett, Keresztelo  Ja nos megkeresztelte a Jorda n folyo ban. Ezelo tt 30 
e vvel pedig mege rkeztek hozza  a napkeleti bo lcsek. Ke so bb pedig 
szinte n ezen a napon volt Je zus elso  csodate tele. A  VÍZKERESZT 
a kara csonyi u nnepko r ve ge.  

A cikkhez segítségül használtam a Wikipédia írásait is.  A betlehemes 
képet 5. osztályos korunkban varrtuk a társaimmal. 

Bányai Barnabás 7/A 

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre: 

Említ-e a szöveg olyan karácsonyfadíszt, ami a ti karácsonyfátokon nem 
szokott lenni?  

……………………………………………………………………………. 

Milyen újévi fogadalmat szeretnél tenni? 

…………………………………………………………………………….. 

Hányféle eseményre emlékezünk vízkeresztkor ? 

Mit jelent pontosan az „advent” latin szó? 
………………………………. 

Milyen jócselekedetet választasz újév első napjá- ra? 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………..
. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keresztel%C5%91_J%C3%A1nos
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e vben. A harmadik esetben az ablak za rva volt, mert kint nagyon hi-
deg volt. Miklós püspök ekkor felma szott a teto re e s a nyitott ke me -
nyen a t dobta be az aranyat, a harmadik la ny e ppen akkor ko to tte fel 
harisnya ja t sza radni a ke me ny ala . A keszkeno be rakott arany e ppen 
belehullott a harisnya ba. Mindke t va ltozat szerint az apa a harmadik 
alkalommal megleste az adakozo t, hogy megko szo nje neki az aja nde -
kot, de Miklós azt mondta, hogy 
egyedu l Istennek tartoznak ko szo -
nettel.  
KARÁCSONY: Elso  napja decem-
ber  25-e. Ekkor u nnepelju k Je zus 
szu lete se t Betlehemben. Hu sve t uta n 
a legnagyobb keresztye n u nnep. A 
mai vila gban azonban egyre to bb-
szo r nevezik a csala d, a szeretet e s a 
fenyo k u nnepe nek. A modern e s ne p-
szeru  u nneppel egyu tt ja r az aja nde -
koza s, a KARÁCSONYI zene, u d-
vo zlo lapok ku lde se, templomi u n-
neple sek, KARÁCSONYI ebe d e s 
u nnepi hangulatu  ta rgyakkal valo  
dí szí te s, mint pe lda ul  kara csonyfa a llí ta s, kara csonyi e go k, szí nes 
u veggo mbo k, girlandok, szaloncukor, fagyo n-
gyo k e s  krisztusto visek elhelyeze se, dí szí te se. Ilyenkor a csala dok 
o sszegyu lnek e s egyu tt u nnepelnek, megaja nde kozza k egyma st. Az 
asztalra legto bbszo r to lto tt ka poszta, hal, pulyka, kacsa e s me zeska-
la cs keru l. Rengeteg sze p to rte net e s szoka s fu zo dik a KARÁ-
CSONYhoz.  

ÚJÉV: Ahogy a nevéből is kitalálható, az ÚJÉV az új év ünnepe. 

Január 1-jén összejövetelekkel, tűzijátékkal ünneplik az emberek. Meg-

köszönjük az elmúlt évet. Vannak, akik ilyenkor ÚJÉVI fogadalmat 
tesznek. Ezen a napon régen szokás volt újévi jókívánságokat mondani 
házról házra járva, amiért a háziak almával, dióval kínálták a köszöntő-
ket. Újévkor az egész év sikerét igyekeztek biztosítani különféle kelle-

mes dolgok végzésével. Azt gondolták, hogy ami ÚJÉV napján törté-

nik az emberrel vagy amit cselekszik, az egész évben ismétlődni fog.  
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Nóra néni receptje 
 

Mogyorókrém 
Hozzávalók:  
- 10 dkg őrölt mogyoró (Pirított földimogyoróval a 
legfinomabb.) 
- 10 dkg étcsokoládé (min. 50 %-os kakaótartalom-
mal) 
- 10 dkg vaj 
- 10 dkg porcukor 
- 1 tubus sűrített tej 
Elkészítés: 
 Az étcsokoládét a  vajjal  felolvasztjuk. Hozzáke-
verjük a porcukrot és levesszük a tűzről. 
 Belekeverjük a sűrített tejet és a mogyorót. Alaposan kikavarjuk, majd 
hűtőbe tesszük dermedni. 
  Jó étvágyat kívánok! 
                     Nóra néni 
Feladat: Rajzold le a  mókust a keretbe! 
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A Mikulás kuckója 
 

Egyszer volt, hol nem volt,  volt egyszer egy kisgyerek, aki nem 
hitte el, hogy a Mikulás létezik.  

Hiába próbálták meggyőzni a szülei. Szenteste lett. A kisfiú még 
mindig nem hitte el. Elaludt hét órakor, és 12-kor arra ébredt, hogy valaki 
az ágya előtt áll. Nézett. Hosszú szakáll, nagy bajusz, kicsi szemüveg, rö-
vid orr. Picit köpcös termetű. Nahát, ő a Mikulás.   

Elcsodálkozott. És télapó megkérdezte: 
- Még mindig nem hiszel bennem?  
- Most már hiszek benned.  
- Nem szeretnél Rudolffal és velem szá-

guldani egy kört?  
- De igen! 
- Hát akkor induljunk.  

A Mikulás azt súgta Rudolfnak: 
- Gyí, Rudolf, húzd el a szánt a kuckóhoz! 

De gyorsan! 
Szinte repültek a Mikulás kuckójához. Ott a kisfiú szétnézett.   
A Mikulás megkérdezte: 

- Szeretnél tejet és kekszet?  
- Igen. Nagyon megéheztem. 

A Mikulás megkínálta.  
- Mielőtt elfelejteném, odaadom az ajándékodat. Tessék. — A kis-

fiú kibontotta.  
- Nahát, ez egy távirányítós kisautó.  

Ki is próbálta. Nagyon jól megy. Télapó azt mondta: 
- Induljunk, mert a szüleid aggódni fognak érted. – Hazaértek, a kis-

fiú rögtön szaladt az anyukájához és az apukájához, elmesélte, 
hogy hol volt.  

- És hol van a Mikulás?  
     - Itt van a szobámban! Nektek is hozott valamit! - Odaadta a szülei-

nek. Apukája egy csomag szaloncukrot, anyukája egy tábla Milka cso-
kit kapott. Ha nem jöttek volna haza,  az én mesém is tovább tartott 
volna.                                                          

                  Gulyás Nimród és Kalocsa Marcell (3. c )  

Matuska Villő rajza 4.b 
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ADVENT: Az ADVENT szo  jelente sei: va rakoza s, eljo vetel, 

u rjo vet.  Ez alatt a szo  alatt a kara csony elo tti 4 he-
tes ido szakot e rtju k.  Ido pontjuk minden e vben va l-
tozik. Ide n az elso  vasa rnap dec. 3-a n, mí g az utolso  
dec. 24-e n, azaz szenteste van. Advent eredete a 4. 
sza zadig nyu lik vissza. VII. Gergely pa pa ne gyben 
hata rozta meg az adventi vasa rnapok sza ma t. Az 
ADVENT ideje alatt feldí szí tju k otthonunkat, ko r-
nyezetu nket e s a szí vu nket is. Mint ma r emlí tettem, 
ilyenkor va rakozunk. Erre a ce lra to bb „eszko zu nk” is van. Az egyik 
az ADVENTI koszoru . A koszoru n ne gy gyertya van, melyeket ad-
vent vasa rnapjain gyu jtunk meg. Az egyha z szerint a gyertya k lila k, 
kive ve a harmadik, mert az ró zsaszí n. A ró zsaszí n az o ro m vasa rnap-
ja t jelenti. Ba r ezt egyre inka bb kezdik elfelejteni. A vila gí to  gyertya k 
sza ma nak no vekede se szimboliza lja a no vekvo  fe nyt, ame-
lyet Isten Je zusban a va rakozo nak ad kara csonykor. A ma sik pedig az 
ADVENTI napta r. A napta rban 24 ablakocska van, melyek apro sa -
gokat, csokikat tartalmaznak. Az ablakok nyitogata sa t december el-
seje n kezdju k, e s december 24-e n hagyjuk abba.  
MIKULÁS: A MIKULÁS napja december hatodika n, Miklo s 
napja n van. Ilyenkor a gyerekek csizma ikba csokit, e desse get, 
mogyoro t e s aja nde kokat kapnak. A szent legenda ja szerint a püspök 
va rosa ban egy szege ny embernek ha rom la nya volt, akiket megfelelo  
hozoma ny hia nya ban nem tudott fe rjhez adni. I gy az a sors va rt ra -
juk, hogy hajadonok maradnak. Miklós 
a myrai püspök elhata rozta, hogy segí t rajtuk, de 

szeme rmesse gbo l vagy 
szere nyse gbo l ezt titok-
ban tette. Az e j leple alatt 
egy-egy arannyal telt er-
sze nyt tett a szege ny em-
ber ablaka ba. Egyes va lto-
zatok szerint ezt ha rom 

egyma st ko veto  e jjelen tette, ma sok szerint ha rom egyma st ko veto   

 

 

 


