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Adventi számunk alkotógárdája:  
Diákok:  
2. c : Bogáromi Bendegúz (címlap),  
Kőmüves Szűcs Flóra, Sáfár Danica, 
Szűcs Marcell Attila,  
Karai Anna  
4. a : Vas Anna Darinka,  
Kecskés Szabrina Szidónia,  
Macej Laura,  
5. b : Egri Henrietta 

6. a : Pilter Henrietta,  
Bähr Katica, 
Suba Dávid,  
Veres Vanda,  
Kordik Lorina  
( Bábos Mikulás szereplői),  
Fakan Fanni,   
Berki Julianna Erzsébet 
7. a : Csernai Kristóf,  
Győri János Sándor 
7. c : Gulyás Nimród  
 

Segítő tanárok,  
munkatársak:  
Kósa Zoltánné (igazgató), 
Kőházi-Kisné Bekő Ágnes, 
Bartáné Járó Anita, 
Andorkó Viola, 
Csapó Irma Rebeka,   
Villám Eleonóra,  
Győri János László,  
Kőházi-Kis Albertné, 
Szabó Katalin, 
Karsay Mariann, 
ifj. Ballai Ottó, 
Pörge Rita,  
Ronkó Antal 
 

Szerkesztő:  Orisek Márta 
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Pilinszky 100 - Advent 2021 

 

 100 éve született Pilinszky János, nagy ma-
gyar katolikus költőnk.  
 A 6. a osztály „tolmácsolásában” gyönyörű 
és különös verseit olvashatjátok a könyvtár előtti 
tablón. Az egyik legszebb verse az adventi vára-
kozás csodálatos megfogalmazása. Kedves Ol-
vasók, megosztjuk veletek.  

Pilinszky János:  
A fényességes angyal is 

 

Emlékezés egy világháborús  
karácsonyra 

 

Az égbolt elsötétedett. 
S akár a végitélet 
zord fellege tört volna ránk, 
a föld is oly sötét lett. 
Gyermekszívünk is oly nehéz! 
A házak és a kertek, 
az egész törékeny világ, 
éreztük, velünk reszket. 
Aztán a roppant csöndön át 
puhán és észrevétlen, 
a hangtalan meginduló 

és puha hóesésben, 
akár a fényes pelyhek is 

vigyázva földet értek, 
a fényességes angyal is, 
ő is a földre lépett. 
  

Karai Anna 2. c 

Jézus születése 

Kőmüves-Szűcs Flóra  
(2.c) 
„Üdvözlégy Mária”  

Bähr Katica (6.a)  
illusztrációja a vershez 
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A koronavírus csodás legyőzése 

Csernai Kristóf 7.a 

 

 Egyszer régen volt egy vá-
ros, ahol a gonosz koronavírus 
élt és terveket szövögetett. Az-
óta megerősödött és elfoglalta a 
világot. Sok embert elpusztított 
vagy megkeserítette az életüket. 
 -Benjamin tudod, hogy most 
nem mehetsz ki, mert a korona-
csapatok egyike elkapna és el-
vinne tőlünk egy börtönbe!-
mondta Benjamin anyukája. 
-Anya, tudok magamra vigyázni, 
meg majd elkerülöm a csapato-
kat.  — mondta Benjamin,  fel-
vette a bőr zekéjét és a kardját, 
aztán elindult. Valójában azért 

akart kijönni, hogy összeszedje a csapatot a tervéhez. Az a terve, hogy véget vet a Koro-
navírus uralmának, de egyedül nem tud tenni semmit, ezért csinált egy csapatot különle-
ges képességű gyerekekből. A csapat tagjai: Zoé, aki ért a varázsállatokhoz, Alexander, 
aki ért a varázslatokhoz, Emili, aki ért az állatok nyelvén, és persze Benjamin, a kiváló 
harcos. 
-Sziasztok, köszöntelek titeket az első megbeszélésen. — mondta Benjamin.  
-Szia, köszöntek a többiek kórusban. 
-Elmegyünk most a varázslóhoz és megkérdezzük, hogy lehet 
megállítani a koronavírust. Kis idő múlva odaérnek egy pajtához. 
-Ide kell bemennünk. - mondta Benjamin, és már nyitott is volna 
be, de Zoé megállította a kezét. 
-Biztos, hogy itt lakik a varázsló? Ez egy pajta, nem hiszem, hogy 
egy varázsló ilyen helyen él. - mondta. 
-Biztos azért él itt, hogy tudjon gondolkozni és varázsolni csend-
ben, egyedül.  
És benyitott, de nem látott senkit, csak a pajta legsötétebb részén 
egy alakot, de nem tudta kivenni, hogy mi az. Azt gondolta, hogy 
a varázsló az, ezért beszélni kezdett. 
-Csodás varázsló, azért jöttünk, hogy megkérdezzük tőled, hogy  
lehet fogságba ejteni a koronavírust? - várta a választ, de semmi-
lyen hang nem érkezett. 
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-Nyihaha, nyihaha!- mondta egy ló, erre mindenki megré-
mülve hátrált egy kicsit. 
-Nyihaha, nyihaha! - ismételte megint a ló. 
-Srácok, azt hiszem, hogy mondana nekünk valamit, csak 
nem hallom tisztán.—mondta Emili, aki értett az állatok 
nyelvén. 
-Mennyünk közelebb, hátha akkor tisztán fogod hallani!,-
mondta Alexander, és mindenki közelebb ment. 
-Nyihaha, nyihaha! - most már Emili is tisztán hallotta. 
-Azt mondja, hogy ahhoz, hogy fogságba ejtsük, kell egy 
különleges bot, amelynek a végén van egy bájital-tartó, 
egy különleges fogságba ejtő varázsfolyadék és egy látha-
tatlanná tévő varázskarkötő. 
-Nyihaha, nyihaha.—mondta most már nyugodtan a ló, és 
Emili azonnal fordította. 
-Azért kell a varázsital, mert a koronavírus olyan erős, hogy más doboz, láda és börtön 
nem bírná fogságba ejteni, és simán kijöhetne. A bot azért, mert anélkül az varázsfolya-
dék nem tud bejutni az erős páncélja miatt a testébe. A karkötő pedig láthatatlanná tesz, 
mert nem lehet anélkül odalopózni a közelébe, mert egyből észrevesz a kiváló érzék-
szerveivel, de ha láthatatlan  vagy, nem bír észrevenni, és oda tudod érinteni a botot a 
testéhez, mert csak így használ. Aztán a ló odasétált egy szénabálához, és kihúzott egy 
listát, amin rajta volt a varázsfolyadék receptje,  a bot és a karkötő helye, aztán vissza-
ment aludni. A többiek elhagyták a pajtát. 
-Szerintem elsőnek a karkötőt kellene megkeresnünk.—mondta Benjamin. 
-Rendben. - mondták a többiek, és elindultak a listán látható helyre. Párnapnyi gyalog-
lás után elérkeztek az úti célhoz a csillogás királynőjének udvarába. 
-Be kell menünk, és meg kell találnunk a karkötőt.—mondta Alexander, és elindultak 
befelé az udvarba. Annyira csillogott, hogy alig lehetett ránézni. Bent a városban min-
den csillogott. Keresték a karkötőt, de sehol sem találták. Egyszer csak a nép egy helyre 
csoportosult, erre a csapat is felfigyelt, és odament. A nép azért csoportosult, mert a 
királynőjük azon az utcán vonult el a gyémánt hintóján. Ahogy a hintó begördült, a 
gyerekek egyből észrevették a királynő kezén a karkötőt, amit kerestek. 
-A királynő kezén van a varázskarkötő.—mondta Emili, aki nem vette észre, hogy a 
többiek is azt nézik. 
-Igen, így nagyon nehéz lesz megszerezni, mert nem hiszem, hogy csak úgy ideadná 
nekünk. -mondta Benjamin. 
-Azért meg kellene próbálni, hátha ideadja nekünk, az ő érdeke is, hogy legyőzzük a 
koronavírust.  
Zoé egyből el is indult a palota felé, ami egy kis dombon volt. A csapat többi tagja is 
elindult a palotához. Pár perc dombmászás után elérkeztek a csillogó palotához, aminek 
gyémántból volt a szökőkútja, gyémántból voltak a szobrai, és gyémántból volt minde-
ne. Oda mentek az ajtajához és bekopogtak. Pár másodperc múlva kijött egy szép ingbe 
öltözött egér, és megkérdezte: 
-Miért szeretnétek látnia a hercegnőt?,-,kérdezte  
-Mi azért jöttünk, hogy elkérjünk valamit a királynőtől.,-,válaszolták 

-Azonnal megkérdezem, hogy fogad-e látogatókat.,-,mondta a kisegér. Egy perc múlva 
vissza jött. 
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-A királynő szívesen fogad titeket. — azzal bekísérte őket a trónterembe. A csapat 
meghajolt a királynő előtt. 
-Mit szeretnétek alattvalók? - kérdezte 

-Mi csak a kezeden lévő karkötőt szeretnénk.—válaszolt Benjamin. 
-Az én karkötőmet senki el nem kérheti, hogy gondoltátok? Azonnal menjetek el, és 
soha többé ne lássalak titeket! - ezzel a kisegér kikísérte őket a palota elé. 
- Most mit tegyünk?- kérdezte Alexander. 
-Be fogunk törni fönt az ablakon a trónnál, mert ott tartja a karkötőt és elvisszük. -

mondta Benjamin. Megvárták még este lesz, és betörtek. Szerencsére senki sem vette 
észre őket, így ki tudták hozni a karkötőt, és elindultak a következő úti célhoz, a bot-
hoz.  
 Ezt sokkal könnyebben sikerült megszerezni. A varázsbotot egy szárnyas farkas 
őrizte. Zoé tudta, hogy ezt a varázsállatot a sárkánykéz nevű növénnyel el lehet kábíta-
ni. Ezért a közelből szereztek ilyet, és elkábították az állatot, aztán elvették a botot, 
majd útnak eredtek megkeresni egy varázs-alapanyagot áruló karavánt.  
 Pár nap után rá is találtak a karavánra. Megvették a szükséges alapanyagokat, és az 
erdőben elkészítették a varázsfolyadékot, és elindultak a koronavírushoz. Az udvarhoz 
közel elbújtak, és Benjamin felvette a karkötőt, majd beletöltötték a botba a varázsfo-
lyadékot, és Benjamin láthatatlanul elindult az udvarba. Az udvarban hemzsegtek a 
koronacsapatok, de Benjamin így is be tudott jutni a palotába. Aztán pár perc keresgé-
lés után sikerült megtalálnia a vírust, aki éppen ebédelt, és amikor a szolgák ételt hoz-
tak be, sikerült a terembe a bejutás is. Próbált közelebb jutni, de sajnos mindig valaki 
felállt vagy odament. Kis idő múlva jött el a pillanat, felállt egy alattvaló, de senki nem 
jött be, ekkor odament a koronavírushoz, hozzá érintette a botot, és a vírus egy varázs-
dobozba záródott.  
 A kijutás elég nehéz volt, mert ahogy az őrök észrevették a vírus eltűnését, egyből 
keresni kezdték. Rengeteg őr volt mindenfele, kerülgetni kellet őket, mert az ember 
hiába láthatatlan, ha hozzáérnek, akkor érzékelik, hogy van valaki ott, pedig nem látják, 
és akkor bajok vannak, de Benjamin olyan ügyes volt, hogy elkerülte az őröket, és 
ahogy kilépett, a világ visszaállt a normál kerékvágásba. 
  A koronavírus udvara és palotája eltűnt, az őrök visszaváltoztak normál emberek-
ké, és a világ újra boldog lett. A csapat elindult haza, és egy hét múlva haza is értek. A 
gyerekek megnyugtatták a szüleiket, és elújságolták, hogy fogságba ejtették a korona-
vírust. A varázsdobozt és a varázstárgyakat elvitték a varázslóhoz, aki biztonságba he-
lyezte a varázsdobozt, és visszaküldte a tárgyakat a tulajdonosoknak. Vége!                                   
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Felfedező nap 

az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda, 
valamint a Károli Gáspár Református Egyetem  

Pedagógiai Kara Együttműködésében 

 

 Mi, a 2. évfolyam tanulói különleges foglalkozáson vehettünk részt. A Felfedező 
nap keretében izgalmas kísérleteket mutattak be a ,,kistanító nénik” a levegő különleges 
tulajdonságaihoz kapcsolódóan. Közös megfigyeléssel tapasztalhattuk meg a teremtett 
világ felfedezésének örömét. Lelkesen vettünk részt a természettudományi felfedezé-
sekben. Rácsodálkoztunk a teremtett világ működésére és nemcsak további ismeretek 
gyűjtésére kaptunk motivációt, hanem a természetvédelem fontosságára is felhívták a 
figyelmünket. Voltak, akiknek a liftező gyertya kísérlet tetszett a legjobban, voltak, 
akiknek a tűzhányó-kísérlet lett a kedvence. Otthon is kipróbáltuk a kísérleteket anyuval 
és apuval. Szuper élmény volt! 
 A rendezvény a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, az NTP-INNOV-21-

0218 azonosítószámú, A teremtett világ felfedezése című pályázathoz kapcsolódóan 
valósult meg.                               
          Bartáné Járó Anita segítségével a 2. évfolyam tanulói 
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Könyvtárpedagógiai alapú, integrált művészeti  
és kommunikációs tehetséggondozó program  

NTP-INNOV-21-0333 

 

 

 

 

 A Nemzeti Tehetség Program keretében iskolai könyvtárunk jelentős támogatást 
nyert több éve megvalósuló programjaira:  
- „Hajrá!” diákújság - diákújságírók szakköre  (vezetője: Orisek Márta) 
- Kézműves hagyományőrzés - a Duna-Tisza közi Népművészeti Egyesület támo-

gatásával ( elnöke Szabó Károlyné)   
- Hagyományőrző csoport - népszokások, népi játékok (vezetője: Andorkó Viola) 
- Báb- és  színjátszó szakkör  (vezetője: Orisek Márta) 
 A támogatás segítségével adventi programjaink még gazdagabbak lehettek:  
Bábos Mikulás, karácsonyi betlehemes játék, angyalkázás, a diákújság adventi, színes 
dupla száma. Ezúton is köszönjük a támogatást! Programjaink a gyerekeket széles kör-
ben mozgósítják, adventi örömmel töltik el. Íme az egyik példa. A Bábos Mikulás jele-
netünk ihlette az alábbi mesét. :-) 
 

Mikulás és manói 
Vas Anna Darinka meséje 

 

 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt,  még az 
északi  sarkon is túl, az eszkimók országában lakott Mikulás bácsi, 
akit Mikunak becéztek a gyerekek, mert aranyos volt, vicces és 
jószívű.  Négy manója segítette fáradságos munkáját: Szundi, 
Dundi, Huncut és Fecsegő. Nagyon szerették Mikut, egymást is, 
de néha bizony összekaptak. Különösen Huncut és Fecsegő vitat-
kozott sokat egymással.  
 Egy hideg és szeles napon Szundi és Fecsegő éppen Mikunál 
forrócsokiztak a kandalló előtt. Olyan jó meleg volt, hogy Szundi 
el is aludt. Bezzeg Fecsegőne be nem állt a szája, pedig Miku is 
rászólt, mert ő is inkább pihent volna egy kicsit, hiszen már na-
gyon öreg volt. Fecsegő annyit beszélt, hogy Miku végül a sok 
szövegeléstől elaludt. Hoppá! Ekkor Huncut kitalálta, hogy tréfál-
ják meg a többieket azzal, hogy elszöknek. Dundi örömmel vállal-
kozott a nagy kalandra.  

 Neki is indultak, de olyan hideg volt és úgy fújt a szél, hogy úgy gondolták, az er-
dőben a fák közt kicsivel talán melegebb van. A fákról szinte a földig lógtak a hatalmas 
jégcsapok, hó borított mindent, így aztán kedvük szottyant hógolyózni és jégkardozni a  
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jégcsapokkal. Huncut úgy megdobta Dundit, hogy Dundi elkezdte kergetni. Addig ker-
gette, hogy egyszer csak  egy havas tisztáson találták magukat, és megijedtek, mert nem 
tudták, hol vannak és hogy találnak haza.  
 Szerencsére volt a két manónál telefon, felhívták Mikut. 
- Aranyos, drága Miku! Eltévedtünk, nem tudjuk hol vagyunk! Segíts rajtunk.  
Egy hatalmas, havas tisztás van körülöttünk egy félelmetesen nagy erdőben.  
- Ó, ne aggódjatok! Ott vagytok a Téli Tisztás Parkban. Semmi gond! Nézzetek jobbra, 
és látni fogjátok, hogy a gyerekek vidáman jégkorcsolyáznak mellettetek. Kérdezzétek 
meg őket, merre van a Habcsók  kastély. Ők elvezetnek oda benneteket, de el ne áruljá-
tok, hogy ott van a közelben az én házam a hó alatti üregben. A Habcsók háztól ti már 
egyedül is hazataláltok.  - mondta nekik Miku.  
Így is történt, a gyerekek segítségével a rosszcsont manók hazataláltak. Mikor hazaér-
tek, Fecsegő még mindig fecsegett, észre sem vette, hogy a két testvére elszökött. Szun-
di pedig még mindig aludt. Miku sosem árulta el nekik, hogy Dundi és Huncut megszö-
kött. Ez örökre  hármuk titka maradt. Ti se áruljátok el gyerekek!  
Itt A VÉGE, FUSS EL VÉLE.      
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Sporthírek 

 

 Aranyosok sikere  
a Futsal Diákolimpián 

 

 Az Arany János Református Általá-
nos Iskola és Óvoda csapatai körzeti 
Futsal Diákolimpián vettek részt novem-
ber 11-én. A három meccsen három győ-
zelmet arattak. 12 gólt szereztek a fiúk, s 
mindössze 2 gólt kaptak. Így ők lettek a 
torna győztesei. Óriási gratuláció a csa-
pattagoknak, hiszen a futsal a jelenkor 
egyik leggyorsabb labdajátéka, egy na-
gyon technikás és komoly kondíciót 
igénylő válfaja a labdarúgásnak. Folyta-
tás következik a megyei döntőben, Kis-
tarcsán.  
További sikereket kívánunk! S köszönet 
a felkészítő pedagógusnak, ifj. Ballai 
Ottónak.    
 Gulyás Nimród csapatkapitány (7. c) 
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Különleges történelemóra  
 

 

A 6. a osztályban Győri János 
László tanár úrral a Hunyadi 
Jánosról tanultunk. 
„Törökverőként” emlegetjük, 
mert 1456-ban Nándorfehér-
várnál visszaverte a túlerőben 
lévő török seregeket. Nagyon 
megkedveltük ezért a hőstetté-
ért. Így aztán örültünk János 

bácsi ötletének, hogy készítsünk csoportmunkában 
tablókat Hunyadi tiszteletére. Előre megkaptuk a témá-
kat:  
- A Hunyadi-család története 

- Hunyadi János török elleni győztes harcai 
- Hunyadi vesztes csatái a török ellen 

- Hunyadi János tisztségei, kormányzósága 

- Saját rajzok Hunyadi Jánosról  
 

Otthon kellett anyagot gyűjteni a csoportoknak. Ezt 
videóhívással meg is oldottuk messengeren. A ki-
nyomtatott képeket, szövegeket elvittük a következő 

történelem órára, és közösen 
felragasztottuk ezeket arra a 
kartonra, amit János bácsitól 
kaptunk  csoportonként. Köz-
ben zenét is hallgattunk. Igaz, 
nem Hunyadi János korabeli 
muzsikát, hanem Fölkel Sza-
bolcs DJ által válogatott mai 
szerzeményeket. (Pl. Doja Cat
–Woman )  
 A tablók két órán készül-
tek. Mindkét órát nagyon él-
veztük. Köszönjük János bá-
csi!                        

                                                                             
Fakan Fanni 6. a 



13 

 



14 

 

Szeretet-süti és más örömök 

 

Katolikus hittanra járok, második éve Kőházi-Kis 
Albertné Szilvi néni a tanárom. Ötödikben nagyon 
szerettem a hittanos kártyajátékot,  mert a kis csopor-
tunkkal  szórakoztatóan lehetett pároztatni a fogalma-
kat a jelképekkel.  Észre sem vettük, és már tudtuk is a 
tananyagot.   
Az is érdekes volt, amikor a Bibliából ki kellett keres-
nünk a recepthez szükséges összetevőket, s amikor 
kész voltunk,  Szilvi néni megsütötte nekünk a süte-
ményt, behozta a következő órára, s együtt megettük. 
Úgy hallottam, hogy idén ezt  a süteményt a mostani 
ötödikeseknek is ugyanígy elkészítette.    
Szilvi nénivel nemcsak bibliaismeretet és vallási fogal-
makat tanulunk meg, hanem azt is, hogy Isten nem egy 

távoli, égi hatalmasság, hanem közeli ismerős, aki nagyon sok segítséget tud nyújtani 
konkrét helyzetekben is, mert szeret. Amikor félek egy dolgozattól, akkor felsóhajtok: 
„Istenem, segíts!” És azonnal érzem, hogy velem van, és megnyugtat. Szilvi néni azt is 
megtanította, hogy az evangéliumban is sokszor mondja az apostoloknak: „Ne félje-
tek!” 

             Berki Julianna Erzsébet 6. a 

 

Ötödik félévkor jöttem ebbe az iskolába. Előtte is volt hittan órám a másik iskolában, 
de nem volt ilyen örömteli az óra, mint Szilvi nénivel.  
Olyan jó, hogy Szivi nénivel önmagunk lehetünk, mert ha nem tudunk a kérdésére 
válaszolni, akkor segít, rávezet a megoldásra.  
 Óra elején együtt  szoktunk imádkozni, ez nagyon megnyugtat, és elmúlik a félel-
mem a nap folyamán rám váró számonkérésektől is.  Egyenként is imádkozunk 
imakártyák segítségével. Isten üzeneteit egészen személyessé tudja tenni azzal, hogy 
választhatunk egy-egy ilyen kártyát, melyen bibliai üzenetet Őtőle. Az üzenet alapján 
mindannyian egyenként is megfogalmazhatjuk a saját imánkat egymás után.  
 Minden órán felolvas nekünk egy tanulságos történetet. Ezeknek a történeteknek 
legtöbbször az az üzenete, hogy minden mulandó, de a szeretet örök. Annyira meg-
érintik a szívünket ezek a  történetek, hogy valósággal érezzük a Szentlélek jelenlétét, 
aki maga Szeretet, és örök.                              
               Fakan Fanni 6. a 

 

„Kérlek, 
szelídíts meg!” 
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Színes bibliaórák 

 

 Nagyon szeretem Kati néni hittan óráit, mert érdekesen mesél, és teljesen érthető, 
amit elmond. Ráadásul mindig rendkívül kedves is. Lebilincselően tartja az óráit. ( Ezt 
a szót Márta nénitől tanultam, amikor írtuk ezt a cikket. :-) ) Annyira LEBILINCSELŐ 
az órája, hogy még soha senkinek nem jutott eszébe rendetlenkedni. Igaz, Szabi szokott 
néha viccesen közbeszólni, de ezen Kati néni velünk együtt nevet.   
 Örülök annak is, hogy ritkán írunk füzetbe, inkább alaposan megbeszéljük a törté-
netet. Mindenki elmondhatja, amit gondol, s Kati néni figyelmesen végighallgat min-
ket. ( Mi is egymást!) Az sem akadályoz bennünket az odafigyelésben, ha közben kiszí-
nezzük azokat a különleges színezőket, amelyeken lassanként előtűnik egy-egy bibliai 
jelenet.  
                         Pilter Henrietta 6. a 

        

Angyalkák üzenik:  
 

Kedves Gyerekek!  
Írjatok  szeretet-üzeneteket  

a könyvtárban található levelezőla-
pokra, s mi örömmel kézbesítjük  

a címzettnek.  
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 M+,-. S+012,: Mennyből az angyal 

      New York, 1956 

MENNYBŐL AZ ANGYAL  – 
MENJ SIETVE 

Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 

Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éh-
ség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megért-
sék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. […] 

Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 

A Csendes Éjben égni kezdett – 

És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 
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És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 

S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta – 

Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer. 

Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta – 

 

Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 

Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon. 

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 

Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 

Mért nem várta csendben a végét? 

Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.” 

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 

Miért remegtek világrendek? 

Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 

Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 

És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 

Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 

Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, – 

                            mennyből az angyal. 

A verset az iskolarádióban elmondta 
Budai Tamara (7.a)  Köszönjük! 
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Kártevő mint  
     háziállat? 

 Kedves Olvasóink!  
Ugye különös, hogy advent idején a 

hangyákról írunk nektek. De ha belegondoltok, 
akkor példát vehetünk ezekről az állatokról a szeretet ünnepé-
hez közeledvén. Nagyon jó látni, hogy a kolóniában hogy gon-
doskodnak egymásról. A kolónia olyan, mint egy nagy család.  
Nem számít a hangyáknak, hogy milyen idős, vagy hogy néz ki 
a társuk, akkor is gondját viselik egymásnak. Mi lenne, ha ta-
nulnánk tőlük? Szerintem jó lenne, ha kicsit 
„meghangyásodnánk”. 

A hangyákkal kapcsolatban megkérdeztem Kovács Áront 
(5.a), ugyanis ő nagyon elmélyedt a hangyatartás tudományá-
ban, vagyis a myrmekológiában. Hosszan mesélt nekem a 
könyvtárban:   
 „A hangyák majdnem mindenhol  megtalálhatóak a háza-
inkban, a fákban, a földben, akár a dióban is. 
Megtörtént eset, hogy egyszer egy dióban egy egész kolóniányi  
colobopsis truncata, házi mesterhangyát találtam. Ez a fajta 
hazánkban nagyon ritka. Az első képen láthatóak.                                                                                
        Sokan kártevőnek nézik a hangyákat, pedig nagyon hasz-
nosak. Például a földet mozgatják, levegősítik.  Egyes invazív 
rovarfajokat eltüntetnek, és ezzel segítenek az ökoszisztémának. 
 Azt is kérdezhetitek a cím alapján, hogyan lehet háziállat 
hangya? Bizony sok hangyafajból tarthatunk kolóniát.  Egy 
hangyafarm lehet házi készítésű (ytong), és lehet bolti. A képen 
egy házi készítésű hangyafarmot láthattok. A hangyafarmot 
latinul formicariumnak nevezzük.  

De amennyiben hangyát is akarunk tartani, akkor nézzünk 
jobban utána annak, hogy miként is kell őket háziállatként gon-
dozni otthon. Tudjátok-e, hogy a hazai hangyafajok telelnek, 
ezért télen a hűtőszekrényben kell tartani őket. Erről hoztam 
nektek egy képet. Ha kedvet kaptatok az otthoni hangyatartás-
hoz, néhány hazai, őshonos fajt javaslok kezdőknek:   
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 1. A kerti hangya (lasius niger) Magyarország egyik leggyako-
ribb faja, a  királynő 8mm, a dolgozó 4mm. Májustól szeptemberig 
rajzik, ez azt jelenti, hogy a friss királynők és a hímek kirepülnek a 
bolyból. 
 

 

2.  A fahangya (camponotus sp.) 
Ezek a hangyák nagyon gyakoriak, fában élnek, de a fát nem eszik 
meg. A legnagyobb honos hangyafaj. A camponotus ligniperda is 
egy fahangya, és ugyanabba a génuszba tartozik. A királynő 15-

20mm, a dolgozó 7-17mm.  Áprilistól májusig lehet a királynőket 
találni, ekkor rajzanak.    
   
  

 3. A házi hangya (tetramorium sp.) 
Nagyon kicsi méretű hangyafaj. Nevük alapján általában az ember 
közelében élnek, házakban, erkélyeken, teraszokon. A királynő 
8mm, a dolgozó 3mm,  áprilistól júliusig repülnek.   
 

 

4. A vöröshasú kerti hangya, más néven utcai katonahangya 
(formica culicularia ) 
Nagyon agresszív, de egyszerű hangyák, ezért könnyű őket tartani. 
A királynő 13mm, a dolgozó 7mm, április tól augusztusig repülnek. 
 

 

5. Az európai tűzhangya (myrmica rubra) 
Agresszív, több királynős kicsi hangyafaj, a királynő 8mm, a dolgo-
zó 7mm, augusztustban repülnek. ” 

- Áron! Arról még nem meséltél, hogy miért és hogyan kezdtél a 
hangyákkal foglalkozni?  

„Harmadik után a nyári szünetben rám szállt egy óriási 
hangya. Nagyon csodálkoztam, hogy ekkora hangya is létezik. 
Beletettem egy dobozba, és beírtam a Google-ba: óriási hangya 
Magyarországon. Két választ adott: Ez egy fahangya dolgozó vagy 
egy akármilyen hangyakirálynő. Nagyon meglepődtem, amikor a  szárnyait elkezdte le-
szedni. A Google segítségével kiderítettem, hogy a hangyakirálynők viselkednek így.  Yo-
utube-os videókat kezdtem nézni a hangyatartásról. Rájöttem, hogy kémcsövet kell szerez-
ni hozzá. Nem volt nehéz, hiszen már 3-4 éves korom óta foglalkoztam rovarokkal, így 
kémcsövem is volt raktáron. Tettem a kémcsőbe vizet, vattát, hogy tudjon a királynőm 
inni. Aztán a kémcső száját is lezártam vattával. Elraktam sötét helyre egy hónapra. Ez a 
szegény királynő sajnos még a penész áldozata lett.  

Az első sikerem a hangyatartásban az volt, hogy egy házi hangyakirálynő kémcső-
ben sikeresen kikeltette az első dolgozóját,  aztán  néhány nap alatt még több hangya kikelt 
a bábokból.  

 

- Kérlek, meséld el, mostanában mi a helyzet otthon a hangyafronton?  
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„Egy kerti hangya kolóniámmal az történt, hogy egy dolgozó elkezdte rágni a vizes 
vattát a kémcsőben. Szerencsére észrevettem a bajt. Igaz,  áttört a víz a vattán, de nem 
annyira, hogy elárassza az egész bolyt. Megmenekítettem a királynőt és egy dolgozót. ” 

 

- Áron! Még egy fontos kérdés eszembe jut. Mivel  eteted a hangyákat?  
 

„ Házilag tenyésztett, feldarabolt lisztkukacokkal, tücskökkel és cukros vízzel.” 

 

- Nagyon köszönöm a válaszokat, farsangi számunkban a különleges kinézetű, 
„jelmezes” hangyákat fogjuk bemutatni és olyan ízeltlábúakat, melyek képesek utánozni 
a hangyákat.   

     

Áron  épp úgy szereti a hangyákat, mint én a verseket. Történeteiről eszembe 
jutott egy József Attila vers: 

  
  HANGYA 

A bábok között elaludt a hangya. 
Szél, a bábokat most el ne fúdd! 
Különben jó az is. 

Kis, fáradt fejét csillámokra hajtja 
és alszik véle csöpp árnyéka is. 

Egy szalmaszállal fölkelteni szépen! 
De jobb, ha már indulunk haza, 
erősen beborult - - 

A bábok között elaludt egy hangya 
és - hopp - egy csöpp már a kezemre hullt. 

1926 nyara 
 

Áron is tanult tőlem verset, én is tanultam tőle myrmekológiát, azaz hangyatant.  
Köszönjük a figyelmet. Indulhat a hangyászklub. :-) 

 

      Kovács Áron 5.a és Orisek Márta könyvtárostanár  
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Szilveszteri vendégváró 

 

Hozzávalók: 1 csomag leveles tészta 

                       250 g túró 

                       2 evőkanál tejföl 
                       1-2 evőkanál majonézes  
     torma, só, bors, őrölt kömény. 
 

 A leveles tésztából rolókat készítünk.  
A tésztát 10-12 darab csíkra vágjuk,  
és a bevajazott formákra tekerjük egyenként. 
Tojással lekenjük, és sütőpapírral bélelt  
tepsiben 180 fokon kb. 10 percig sütjük. 
Ha kihűlt, lehúzzuk a tésztát a formáról. 
A krémhez a hozzávalókat villával összever-
jük.  Habzsák segítségével megtöltjük a roló-

kat. 
 A habzsákot helyettesíthetjük 
nylonzacskóval is, aminek az egyik 
sarkát ollóval kivágjuk. 
Amikor betöltöttük a krémet, utána 
tetszés szerint díszítjük. Például 
szalámi vagy sajt karikákból rózsát 
tekerünk. Fodros salátalevelet, pet-
rezselyem zöldjét teszünk mellé. 
 A túró tökéletes választás szend-
vicskrém alapnak. Számtalan mó-
don elkészíthetjük. Én most egy 
olyan ötletet írtam le, amit sonka-
szeletekbe is lehet tölteni. De kü-
lönféle fűszerekkel, reszelt zöldsé-
gekkel, hallal, főtt tojással is tudjuk 
ízesíteni. 

 Gyors, egyszerű elkészítés, mutatós végeredmény! 
 Várom az elkészült alkotásokról a fotókat! 
 

villameleonoraerzsebet@aranyosok.hu      Nóra néni  
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 VIDÁM HANGULAT- ARANYOS MIKULÁS-NAP 

 

 December 6. napja, a fehér szakállú, piros kabátos Mikulás ünnepe. Minden gyer-
mek izgatottan várta a látogatását. A Mikulás manói egy-egy szaloncukorral várták az 
iskolába érkezőket reggel. Az iskola tantermei és folyosói téli, adventi, ünnepi hangu-
latba öltöztek. Köszönet ezért az osztályok közösségeinek, az osztályfőnököknek és a 
folyosói dekorációért az 5. évfolyamnak. A reggeli elcsendesedéskor Szent Miklós le-
gendáját hallhattuk, s utána szívmelengető zenés-verses összeállítással örvendeztettek 
meg mindannyiunkat a 2.C osztály tanulói. A gyermekszívekbe öröm költözött. A tan-
termekből vidámság szűrődött ki. Mikulás dalokkal hívogatták a Jóságos Mikulást a 
diákok. Az alsóbb osztályok a Városháza tornyából ereszkedő Mikulást csodálhatták 
meg. Énekük egyre hangosabban szállt. S varázslatos módon minden osztályban előke-
rültek a Mikulás puttonyából az ajándékcsomagok, telis-tele finom édességekkel, ap-
róbb kedvességekkel. Minden osztályba ellátogatott Dávid-Mikulás a Manóival, Loriná-
val és Vandával. Az óraközi szünetekben alkalomhoz illő dalok, énekek szóltak. Igazán 
örömteli nap volt! 
 Köszönet a Mikulásnak, a hangulatfelelős pedagógusoknak és a diáksegítőknek! 
 

                      Bartáné Járó Anita 
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Adventi dekoráció 

 

Az 5. osztályok Irma nénivel kis téli falut építettek technika órán.  



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

könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy e-mail-címünkön:  
orisekmarta@aranyosok.hu 

 

Iskolakönyvtári kiadványunk  
a „Könyvtárpedagógiai alapú, integrált művészeti és kommunikációs pályázat”  

kedvező elbírálásának köszönhetően  
ingyenes. 

50 Ft-tal diákönkormányzatodat támogatod, ha megveszed.   

„Hajrá!” diákújságunk  
a 2021/22 tanévben  

a Nemzeti Tehetség Program támogatásával,  
az NTP-INNOV-21-0333 azonosítószámú, 

Könyvtárpedagógiai alapú,  
integrált művészeti és kommunikációs tehetséggondozó program  

 pályázathoz kapcsolódóan valósul meg. 
 

KÖSZÖNJÜK! 
 

Az osztályok különleges módon díszítették tantermük ajtaját. 


