
Hajrá! 
Rajzaitokat, verseiteket, meséiteket és minden különleges alkotásotokat várom  

az iskolai könyvtárban működő szerkesztőségünkben, vagy az alábbi e-mail címen:  
orisekmarta@aranyosok.hu 

 

 
Ára: 200 Ft adomány gyülekezetünk javára. 

 

Szabó Dóra (3.b): Cicák 
1. 

Egy cica a szobában egyedül. De kár! 
Ha még egyet kapok, akkor lesz egy pár.  
Szundikál, nem elég a nap hossza.  
Egerészik éjszaka.  
2. 
Aranyos nagyon a cicus,  
Úgy hívják, hogy Bajszos Micus. 
Szeret enni, dörgölőzni,  
És csörgővel zörgölődni. 
 

Szabó Dóra (3.b): Sólymok 
 
A Sólymokhoz járok bandázni,  
Imádok kosárlabdázni.  
Nagyon szeretek odajárni,  
Hű, de mókás csinálni!  
Vicces nagyon, gyere te is,  
ugyanazt fogod kiáltani:  
Imádok kosárlabdázni!  

A mi  

Hírös Arany János Református  Általános   

Iskolánk Diákújságja 

2022. VI. évfolyam 4. szám 

December  eleje November vége 
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Adventi számunk alkotógárdája:  

Diákok:  

2.b: Ábel-Kiss Ákos, Bálint Gábor, 

Bíró Bernadett Adrienn, Botos Lilla  

Mónika, Dobi Tímea, Fodor László, 

Fritschek Richárd Tamás, Gömöri Fanni, 

Hornyák Jázmin, Horváth Gergő, 

Kék Dániel, Koroknai Nándor Albert, 

Kovács Benedek, Kovács Olivér,  

Nádori László, Palásti Janka Sára, 

Papp Kincső, Schleisz-Bognár Lujza, 

Sipos Anna, Szokonya Marcell,  

Veres Rebeka, Vostyár Barbara 

3.a: Kordik Nita, Róka Hanna,  

Pálinkás Lilien, Sallai Petra, Zombori  

Luca, Szenczi Maja 

3.b: Szabó Dóra, Jankó Annabella 
5.a: Király Kende,  
Szécsény Norbert 
6.a: Margit Zsombor,  
Margit Levente, Rab  
Hanna, Sóber Vanessza,  
Búzás Lili, Nagy Zsombor,  
Halászy Mátyás,  
Vágó László Milán  
7.a: Fakan Fanni 
7.c: Gál Adrienn 
8.a: Győri János Sándor  

8.b: Kőházi-Kis Dóra Ágnes 

8.c: Bimbó Jázmin,  

Dávid Maja, Rácz Péter 

Segítő tanárok, munkatársak:  

Kósa Zoltánné (igazgató), 

Kőházi-Kisné Bekő Ágnes, 
Bartáné Járó Anita, 
Kőházi-Kis Albertné, 

Csapó Irma Rebeka,   
Szabó Katalin, 
Szabari Erika,  

Horváthné Kállai Éva 

Rácz Péter, 

V. Faragó Péter 

Szerkesztő:   

Orisek Márta 
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Készítsetek színezőt ti is!  
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  Margit Zsombor, Margit levente, Rab Hanna Rea,  

Sóber Vanessza, Búzás Lili, Nagy Zsombor,  
Halászy Mátyás, Vágó László Milán (6.a): 

Erdei óra a Pálfájában 
 
Végre elérkezett a várva várt nap! Min-
denki felkészült, és mehettünk is! Elin-
dultunk kerékpárral a Pálfájába. Szeren-
csére balesetek nélkül megérkeztünk. Az 
osztály három csapatra oszlott, és elkez-
dődött a túra. Tíz állomáson mentünk 
keresztül. Érdekes feladatokkal vártak 
minket a 8. c-sek. Megtudhattunk újdon-
ságokat, érdekességeket az erdő élővilá-
gáról. Köszönjük Tőzsér Márta néninek 
és Csapó Irma néninek a felejthetetlen 
élményt. Egész osztályunk örömmel, 
boldogan tért haza.  
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓN JÁRT A 2.B OSZTÁLY 
 

Fantasztikus élményben volt 
része a 2. B osztálynak Kertész 
Erzsi író és olvasó találkozóján. 
Az írónő bemutatta könyveit, 
kedvet csinált újabb kötetek 
olvasásához is. A könyvek a 
gyermekkori "göröngyös" isko-
lai útról szólnak gyermekekről 
gyermeknyelven. Nagy büszke-
ség töltötte el tanulóinkat, hi-
szen több könyvét is olvastuk/
olvasták. Értelmes hozzászólá-
saik is igazolták érdeklődésüket 
az írónő könyvei iránt. Az elő-
adás után sor került a névre szó-
ló dedikálásra is!  
 

Köszönjük a meghívást a gyermekkönyvtár vezetőjének, Sipos Ildikónak!  
Köszönjük Horváthné Kállai Éva osztályvezető tanítónőnek a beszámolót és fáradhatat-
lan munkáját a diákok olvasóvá nevelésében! 
                                                Bartáné Járó Anita 
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Schleisz-Bognár Lujza:  
Rezső bácsi ablakot mos 
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A mai gimnázium épülete csak a 20. 
század elején készült el szecessziós 
stílusban. 

? 

? 
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 Hol volt eredetileg a tanítóképző gyakorló iskolája?   
 
1839-től működött városunkban tanítóképző egészen 1957-ig, majd a tanítóképzés a 
rendszerváltás után indult újra. Az Arany János Állami Általános Iskola nevet a Polgári 
Leányiskola vette fel az államosítás után, 1948-ban. A református elemi iskolahálózat 
középponti épülete, és egyben a gyakorlóiskola 1912 után a Patay utcai iskola volt. Ezt 
a mai Kossuth Lajos Általános Iskola kapta meg az államosításkor. 
 
Hol tanított Arany János? 
 
A mi iskolánk épületét 1829-ben kezdték építeni, és 1830-ra el is készült. Eredetileg a 
főgimnázium működött benne. Arany János 1851-60-ig a nagykőrösi gimnázium tanára 
volt, tehát a mi iskolánk épületében tanított! Arany idejében az épületnek még nem volt 
meg a Hősök tere felé néző szárnya, és a rajzterem sem (a rajzterem helyén állt a 
„professzori lak”, Arany lakóháza). De emelete már volt. A lépcsőház a mai könyvtár 
irodahelyiségében volt. Névadónk iskolánk déli, még torony nélküli szárnyában taní-
tott, és itt tartózkodása utolsó éveiben  a szomszédban álló professzori lakban élt csa-
ládjával! 
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Rácz Péter (8. c): Iskolánk története 
 

 Bizony elég bonyolult. Sok szálon fut a cselekmény, mint egy regényben.  
Édesapám segítségével négy kérdés köré rendeztem az eseményeket.  
 

Hallottatok a népiskolákról?   
 

A Városi Számadókönyvben 1626-ból való az első írásos adat  
a református elemi iskoláról. 1727-ig csak a fiúk oktatásáról tudunk!   
Egykori épületei iskolánk és a gimnázium telkén álltak. A tanulók abban az időben még 
nem kaptak érdemjegyeket. Ugye ez jó lehetett, viszont az osztályok létszáma igen ma-
gas volt, általában 51-106 fő. Szerintetek mennyit rosszalkodhattak? Semennyit.  
Mit gondoltok, miért? Mert a testi fenyítés abban az időben még szokás volt!   
 

De hova jártak  
iskolába a  
nagykőrösi lányok? 
 
A polgári leányiskola 
1870-ben jött létre. Ez 
olyan volt, mint a mai 
felső tagozat. Addig a 
lányok csak az alsó 
négy osztályt, (ma alsó 
tagozat) végezték el. 
 Az első épülete a 
mai Mentovich utca 2. 
szám alatt volt, ugyanitt 
épült fel 1905-ben az új 
Polgári Leányiskola is. 
Négy évfolyama volt 

eredetileg (a mai 5-8. osztály), az 1948-as államosítás után nyolc évfolyamos iskola 
lett. A Hősök terére 1982. szeptember 1-én került, mert az addig itt működő Petőfi Sán-
dor Általános Iskola ekkor költözött az új, Kárász utcai épületébe.   
A rendszerváltást követően a Református Egyház ezt az iskolát kapta meg  
1992. július 1-én. Ennek a jubileumát ünnepeljük idén!  
Jelenleg iskolánk a Károli Gáspár Református Egyetem Kiemelt Gyakorlóhelye.  
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 Kőházi-Kis Dóra Ágnes (8.b),  
Gál Adrienn (7.c):  

Gyülekezeti Kincsesház 
 

 A Kincsesházban Keresztelő János szüleinek, Zakariásnak és Er-
zsébetnek a történetével ismerkedtünk meg. Kiskorunk óta járunk már 
ezekre az alkalmakra (kivéve a Covid-időszakot), nagyon szeretjük 
hallani a bibliai történeteket Kati nénitől.  
 Ezen az emlékezetes, novemberi szombat délutánon uzsonnával 
kedveskedtek nekünk a segítő felnőttek. Friss gyümölcsök, finomabb-
nál finomabb sütemények  és tea várta a sok-sok gyermeket a gyüle-
kezeti házban. Teltházas rendezvény volt!  Az uzsonnát követő kéz-
műves foglalkozáson elbűvölő karácsonyfadíszek, ajtókopogtatók 
készültek. Mi már a nagyobbak közül valók vagyunk, örömmel segí-
tettünk a kicsiknek az alkotásban a felnőttekkel együtt, és nagyon jól 
éreztük magunkat.  
 Köszönjük ezt a boldog, közösségi együttlétet minden felnőtt szer-
vezőnek és segítőnek. Köszönjük Győri Jancsinak (8.a), hogy fotó-
zott! Örömmel várjuk a következő Kincsesházat.  

Kedves Olvasók! Legközelebb gyertek el ti is!  
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A 2. b osztály tanulói  

nemcsak örömmel járnak könyvbemutatókra,  
és rendszeresen kölcsönöznek  

kiadványokat,  
hanem maguk is tartanak kiselőadást  

kedvenc olvasmányaikról.  
Gratulálunk „legkönyvesebb” osztályunknak!  
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Zombori Luca (3.a): A hópihe 
 

 Egyszer volt, hol nem volt, élde-
gélt valahol a hatalmas levegőégben 
egy hópihe: Otisz. Apró fiúcska 
volt, de már nagyon okos.  Mindig  
figyelemmel hallgatta édesanyja, 
Sarah történeteit. Sarah sokat me-
sélt neki más tájakról, melegebb 
vidékekről. A kicsi Otisz vágyakoz-
va képzelte el, milyen is lehet az a 
forró,  nyári idő, amilyen például 
Egyiptomban van.  
 Egyik nap elszökött anyukája 
fehér, csillogó hószoknyája mellől. 
Mit gondoltok, miért? Hova ké-
szült? Mindjárt megtudjátok.  
 Otisz elrepült a szelek szárnyán 
egy melegebb vidékre, hogy lássa, 
milyen a nyár. Na és mit gondoltok, 

vajon hova? Egyiptomba.   
Mire odaért, itt nálunk is nyár lett. Sarah itthon, Otisz pedig messze Egyiptomban cso-
daszép, gyémánt vízcseppé változott. 
Szerencsére hamar megtalálták egy-
mást valamelyik hatalmas esőfelhő-
ben, mely az óceán felől érkezett.  
 Télen aztán ismét hópihévé vál-
toztak idehaza, és Otisz sosem vá-
gyott többé más vidékre. Boldog volt, 
hogy hópehelyként örömet szerezhet 
a gyerekeknek decembertől februárig, 
márciustól novemberig pedig eső-
cseppként  pihenhet néha gyönyörű 
virágok szirmain.  
 Kedves Gyerekek! Nemsokára itt 
a karácsony. De jó lenne, ha fehér 
lepel takarná be  Nagykőrös parkjait, 
tereit és szomorú kertjeit. Otisz, Sa-
rah és sok-sok csodaszép, hófehér 
testvérkéjük legyenek idén a vendé-
geitek!   
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2.c   A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet          
   kiűzi a félelmet,  (1János 4,18) 

3.a és 3.c   Akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra  
   kelnek, mint a saskeselyűk. (Ézsaiás 40,31) 

3.b  Mert a szívnek teljességéből szól a száj. (Máté 12,34) 
 

4.a és 7.c   A vidám elme jó orvosságul szolgál.       
   (Példabeszédek 17,22)   
 

4.b és 6.b   A Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm,            
   békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelíd  
   ség, mértékletesség. (Galatátzia 5,22) 
 

6.a és 6.c   Ne félj, csak higgy. (Márk 5,36) 

4.c   Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.    
 (4Mózes 6,24) 

5.a és 5.c  Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róma 8,31) 
 

5.b   Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen 
    járj. (Zsoltárok 32, 8) 
 

7.a   Az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt 
   nézi, mi a szívben van. (1Sámuel 16,7) 
 

 7.b  Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást  
    szeressétek. (János 13,34) 
 

8.a   Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs    
    szívhez jussunk. (Zsoltárok 90,12) 
 

8.b   Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja 
   van reátok. (1Péter 5,7) 
 

8.c   A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, 
   és az ő ajkain öregbíti a tudományt.                
   (Példabeszédek 16,23)  



12 

 

Az „Összetartozás ládája”  
iskolánk egyházi fenntartásának 30. évfordulójára készült.  

Kincsei,  
az osztályok vezérigéi  

Jézus eljövetelének hírére   
 napvilágra kerültek: 

 

1.a    Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak; vigadozzunk a mi              
    szabadításunk kősziklájának! (Zsoltárok  95,1) 

1.b    Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem        
    minden napján. (Zsoltárok 23,6) 

1.c    Mindenkor örüljetek. Szüntelen imádkozzatok!                      
    Thessalonika 5, 16-18) 

2.a   Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! (1Korintus 16,14) 

2.b   Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.  
   Filippi 4,13) 
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JÉZUSSAL AZ ARANY ISKOLÁBAN 

Közhírré tétetik, hogy iskolánk egyházi fenntartásának  harmincadik,  

jubileumi éve alkalmából pályázat hirdettetik!  
Készíttessék költői beszély, versben vagy prózában, melynek hősei iskolánk diákjai, például Fakan 

Fanni, Király Kende, Szécsény Norbert stb. A forma szabadon választott,  

a szellem evangéliumi legyen.  

Beküldés határnapja: 2023. március 2.  

Jutalma egy Arany-könyv,   

hiszen Arany Jánosra emlékeztünk a Kisfaludy Társaság pályázati hirdetményének megidézésével. 

Pályázatunk mottója:  

„Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. ” 

(Máté Evangéliuma 18,20 ) 

Olyan pályaműveket várunk, amelyek evangéliumi értékeket közvetítenek.  

Melyek is ezek?    

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig  

legnagyobb a szeretet. „ (I Kor 13,13) 

„A szeretet hosszútűrő, kegyes;  

a szeretet nem irigykedik,  

a szeretet nem kérkedik,  

nem fuvalkodik fel. 

Nem cselekszik éktelenül,  

nem keresi a maga hasznát,  

nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak,  

de együtt örül az igazsággal;  Mindent elfedez, mindent hiszen,  mindent remél, 

mindent eltűr.” (1Kor13, 5-8) 

http://biblia.hit.hu/bible/21/MAT/18/20#v20
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„Kérlek  , 
 szelídíts meg!” 

Király Kende, Szécsény Norbert (5.a):  
Gondolatok a csapatösszefogásról  

 
 A kosárlabdázás egy olyan játék, ahol nem elég egyedül csinálni mindent, csak 
barátaid és csapattársaid segítségével tudsz izgalmas játékélményben részesülni.  
A játék nemcsak a győzelemről szól, hanem a csapatösszefogásról. Elmondjuk, miért. 
 Úgy kell játszani, hogy van  két kosárpalánk és két csapat. Mindkét csapatnak van 
egy védendő palánkja, s van egy, melyet támadni kell. A pontszerzés úgy történik, 
hogy mikor a labda a csapatodhoz kerül, akkor el kell juttatni az ellenfél kosárpalánk-
jához, majd a gyűrűbe bedobni a labdát.  
 De a kosarazásban nemcsak a játékszabályok a lényegesek, hanem lelki dolgok is.  
Például az ellenfelet tisztelni kell akkor is, ha nem olyan jó, mint te és a barátaid, csa-
pattársaid. Azt se felejtsd el, hogy saját társaidat sem szabad soha megbántani, akkor 
sem, ha hibáznak! Mindegyiküknek van hibája és valamilyen ügyessége is. Az a fon-
tos, hogy jól kiegészítsétek egymást a játékban. Mindenki lehet jó játékos, ha figyelnek 
rá a csapattársai.   
 Volt diákunk, Papp Emese csodálatosan megjelenítette rajzán a csapatjáték legfon-
tosabb   feltételét, a szeretetet.  :-) 
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Az „Összetartozás ládája” 

Köszönjük Irma néninek míves alkotását,  
az osztályoknak pedig a sok-sok értékes ládafiát:  

az összetartozásról szóló albumokat, a az osztályok bibliai vezérigéit.   


