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„Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így
szóltak egymáshoz: Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg:
hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát
sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket.”
/Lukács evangéliuma 2,15-16/

Szeretettel köszöntöm a Lajtorja minden kedves olvasóját a
Szentírás szavaival 2012 adventjében. A szépen feldíszített
előcsarnokban függő adventi koszorún már a harmadik gyertyát
is meggyújtottuk. Az aprócska lángok az osztálytermekben lévő
koszorúkra is eljutottak. Az alsó és felső tagozatos osztályok a
reggeli áhítatokon kedves műsorral járultak hozzá a karácsony
előtti bensőséges iskolai hangulat megteremtéséhez.
Várakozásunkat hagyományainknak megfelelően számtalan
ünnepi rendezvény övezi: játék-kiállítás, karácsonyi versmondó
verseny, karácsonyi hangverseny – többek közt a Vox Iuventutis
Gyermekkar és a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola
Lautitia Gyermekkara közreműködésével –, végül pedig a
negyedik gyertyagyújtással egybekötött karácsonyi istentisztelet
a Református Nagytemplomban.
A szeptember óta eltelt közel négy hónap rendkívül gazdag volt
eseményekben és eredményekben. Erről bárki meggyőződhet
honlapunk megtekintése során. Örvendetes hogy látogatóink
száma folyamatosan növekszik. Az elmúlt 12 hónapban közel
65.000 felhasználó tájékozódott iskolánk életéről. Közöttük nyil-

vánvalóan vannak olyanok is, akik gyermekük számára keresnek
biztonságos, szeretetteljes légkört, valamint komoly szakmai
teljesítményt nyújtó nevelési-oktatási intézményt.
Valószínűleg közéjük tartoznak azok a szülők, akik a november
végi napközis kézműves foglalkozásra elhozták kislányukat
vagy kisfiukat. A 204 óvodás szemmel láthatóan jól érezte
magát nálunk, s vélhetőleg a felnőttek iskolát választó döntését
is sikerült elősegítenünk.
A következő tanévben is öt osztályt szeretnénk indítani az első
évfolyamon, s a jelentős érdeklődést látva ez az elképzelés
valósnak tűnik.
Időközben városunkba is megérkezett a tél, diákjaink vidáman
szánkóznak és hógolyóznak az udvaron. A folyosókat sült
krumpli és sült tök illata járja át.
Az első osztályos gyermekek büszkén viselik a néhány napja
megkapott narancssárga színű KisTK-s pólót, a felsőbb évesek
karácsonyi összejöveteleket rendeznek délutánonként az osztálytermekben.
Pár nap múlva, december 22-én megkezdődik a téli szünet, s a
feltöltődés napjainak elmúltával január 3-án találkozunk ismét.
Az iskolavezetés és a tantestület nevében valamennyi tanítványunknak és családjának áldott karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új esztendőt kívánok.
							

Ember Sándor
igazgató
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Adventi világosság
„Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon
előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.”(Pál 2.
levele a korinthusiakhoz 4,6)
December másodika van, advent első vasárnapja, megkezdődött
a tél. 7 óra 11 perc. Ekkor kel a Nap. 15 óra 55 perckor nyugszik. Egyre rövidebbek a nappalok, és hosszabbak az éjszakák.
Korán sötétedik. Ilyen a tél. Hamarabb kell villanyt kapcsolni
ahhoz, hogy legyőzzük a sötétséget, és lássunk. Az egyik ókori
nép kalendáriumában a három téli hónapot három feketeruhás
öregember jelképezte. Persze sötétség nem csak kívül, hanem
belül - bennünk is ott van. Erről árulkodnak azok a szavaink és
tetteink, amelyekre mi sem vagyunk büszkék.
A tél ugyanakkor nem csak sötétséget, hanem világosságot is
hoz. Hiszen adventben vagyunk és karácsonyra készülünk.
Molnár Dóra 3.e rajza
Jézus születésének ünnepére. Arra az ünnepre, amelyik csodálatossá varázsolja a várakozás heteit. Amelyik tele van fénnyel és világossággal, ami legyőzi a sötétséget. Maga az
adventi koszorú is erre utal. Karácsonyhoz közeledve egyre több gyertya világít rajta. Az első adventi koszorún még
23 gyertya fénylett, jelezve, hogy a karácsonyi Gyermekben megjelent világosság legyőzte a sötétséget. Legyőzte belül
és kívül. Hiszen Isten világosságot gyújtott a mi szívünkben is. Világosságot gyújtott, hogy felismerjük a karácsonyi
Gyermekben a mennyei Atyát, egymásban pedig a felebarátot, akinek ránk van szüksége. Adja Isten, hogy az Ő
világossága ragyogja be szívünket, várakozásunkat és karácsonyi ünneplésünket! Ámen.

Kedves Gyerekek!
Közeledik a karácsony. Kigyúltak az
adventi fények, minden azt hirdeti:
ÜNNEP LESZ! Az ünnepi hangulathoz én is szeretnék hozzájárulni egy
újabb kedves könyvvel. Fogadjátok
szeretettel!
Patricia M. St. John: A világosság
csillaga
„Kérlek, keressétek ki az atlaszból
Észak-Afrika térképét, és nézzétek
meg spanyol Marokkó észak-nyugati
kis csúcsát. Ott keveredik össze a két
tenger vize: a Földközi-tengeré és az
Atlanti-óceáné. Az óceán partvidékén
dörögnek, tajtékoznak a hullámok a
széles, véget nem érő homokpartok
felé. Itt-ott gátat emeltek, ennek védelmében kicsi városka húzódik meg.
Különben egyhangú a partvidék,
homokbuckákban, feljebb hegyekben
folytatódik (…) Azokat az embereket,
akik itt élnek, móroknak hívják. Az
iszlám vallását követik, prófétájuk
után mohamedánoknak is mondják
őket” – írja a misszionárius írónő a
kisregény bevezetőjében.
Ez a történet igazán különleges, és
nem csak a helyszín miatt. Egy vakon
született kislányról, Kinzáról és
testvéréről, Hamidról szól. Azon a
vidéken egyáltalán nem volt ritka,
hogy a sérült gyermekeket koldusoknak adták bérbe. A misszionáriusok, azon túl, hogy Jézusról beszéltek az embereknek, megpróbáltak
segíteni az ilyen kisgyerekeknek is.
Kedvcsinálónak egy kis részlet a
regényből:

Szilágyi Tamás
„Hamidot gondolataiból édesanyja
riasztotta föl. A kút mellett állt egy
öreg, görbe olajfa alatt. Két vödör volt
a kezében, amelyeket azonban nem
töltött meg. Kinza kendővel a hátára
volt kötve. Látszott az édesanyán, hogy
siet.
-Gyere gyorsan, Hamid! – szólt türelmetlenül. – Jaj, de lassan jössz! Dugd
el a vödröket a bokorba. Csak ürügyként hoztam magammal, ha Fatima
megkérdezné, hogy hova megyek.
Gyere gyorsan!
-Hova, anyám? – kérdezte a fiú
csodálkozva.
-Várj, amíg befordulunk a másik útra!
– mondta anyja, és máris sietett át a
magas füvön a hegy felé. – A kúttól
megláthatnak,
és
elmondanák
Fatimának, hogy merre mentünk.
Gyere gyorsan! Mindjárt megmon-

dom.
Siettek, amíg a hegy másik oldalára
nem értek. Onnan már nem látszottak.
Zahra leült, gyermekét levette a hátáról
az ölébe.
-Nézz rá, Hamid! – mondta. – Játsszál
vele és mutass neki virágokat!
Kérdőn nézett Hamid a kicsi öreges,
türelmes arcocskájába. Mosolyára nem
válaszolt, mintha valahová messze
figyelne, rá sem hederített a bátyjára.
Hirtelen támadt ijedtséggel mozgatta
meg ujjait Hamid a gyerek szeme előtt.
Kinza nem is pislogott, mozdulatlan
maradt.
-Vak! – suttogta Hamid. Szája hirtelen
kiszáradt, elsápadt. Anyja bólintott és
felugrott.
-Igen, - mondta – vak. Már észrevettem
régebben, de Fatima és a férjem előtt
titokban tartottam. Ha megtudják, biztosan elveszik tőlem. Mit is törődnének
más vak gyermekével? Nem fog dolgozni, férjhez menni…
A könnyek elfojtották a hangját,
megtöltötték a szemét, megbotlott a
göröngyös úton. Hamid elkapta a karjánál fogva.
-Hová megyünk, anyám? – kérdezte
újra.
-A szent sírjához – felelte, és tovább
futott. (…)”
Ha kedvet kaptatok az olvasáshoz,
rajta! Kellemes kikapcsolódást a téli
szünet napjaira és boldog találkozást a
Megváltóval!
Áldott ünnepet kíván szeretettel:

Kurgyisné, Zsuzsa néni
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Eredményeink

Október huszonhetedikén tizenhatodik
alkalommal rendeztük meg a Református Iskolák Országos Tanulmányi Versenyét, amin idén az ország harminckilenc
iskolájából hatszáznegyven gyerek vett
részt és mérte össze tudását a különböző
tantárgyi versenyeken. Ezeken igen szép
eredményeket értek el a mi iskolánk tanulói is.
Angolból a 7-8. osztályosok csapatversenyében Mártonfalvi Bence és Nagy Dávid harmadik lett. Az 5-6. osztályosok
közötti angol versenyen Barnóth Gábor
és Szörényi Máté első lett.
Az ötödik osztályosok matematika versenyén Hajkó Bálint megszerezte a második helyet, a hatodikosok matematika
versenyében Csukás Ádám első lett, a
nyolcadikosok közötti matematika versenyben pedig Füredi Szilárd második
helyezést ért el.
A 8. osztályosoknak volt egy biológiai
prezentációs verseny. Itt egyénileg versenyzett mindenki. Ezen az iskolánkat
képviselő Imre Boglárka és Petruska Fatima első helyezést értek el.
Informatikából a nyolcadik osztályosoknak volt csak verseny. Ezen Guzsik Dávid
a második helyet szerezte meg.
A 2. osztályosok „Vetélkedő a mesék világában” elnevezésű tanulmányi versenyén Kupecz Anna, Zsula Péter, és Veréb
Gergő csapata indult, és a verseny végén a
második legjobbnak bizonyult.
A 3-4. osztályosok Komplex tanulmányi
versenyén Balog Tamara, Dóka Gabriella és Németi János Márton csapata
indult, és a verseny végén a legjobbnak
bizonyult.
A 7-8. osztályosok műveltségi versenyén
Szabó Zita, Felszeghy Flóra, Bedő Gábor Áron és Ormós Zsaklin csapata
megszerezte a verseny első helyét.

pedig a második helyet szerezte meg.
A 3-4.-es lányok mászóversenyén Dinda
Anna érte el a második helyet, Pető Boróka pedig a harmadik lett. Az 5-6. osztályosok közötti versenyben Kalmár Eszter szerezte meg az első helyet Schneider
Anett pedig a második lett.
November 9-én rendezték meg a magyarországi református általános iskolák Országos mesemondó, meseíró, kézműves
és szépíró találkozóját Tiszakécskén.
Ezen, a mesemondók versenyében bronz
minősítést szerezett: a 2.c osztályos Kiss
Róbert. A 6.c osztályos Honti Borbála pedig arany minősítést érdemelt ki a
maga évfolyamán.
Meseíró versenyt is rendeztek. Ezen 4.
évfolyamon ezüst minősítést érdemelt
ki Csorba Zsuzsanna a 4.b osztályból és
Karácsony Lilla az 5.b osztályból. A 6.cs Lakatos Ábel pedig bronz minősítést
kapott a meséjéért. A szépíró versenyen
ezüst minősítést érdemelt ki a 2.z-s Dóka
Mercédesz. A kézműves versenyen ezüst
minősítést kapott iskolánk negyedikes
csapata. Ennek tagjai a 4.z-s Braun Laura, Túri Panna és Fábián Szofi voltak.
A Kinizsi Pál Általános Iskolában november 8-án megrendezett városi német és
angol nyelvi versenyen több évfolyamon
is kiemelkedő eredményt értek el iskolánk
tanulói. A hatodikosok közötti angol versenyben az első három helyet is tőlünk indult versenyző szerezte meg. Barnóth Gábor harmadik lett, Parti Bence második,
Csukás Ádám pedig az első helyet szerezte meg. A hetedikesek között Pataki Lajos
nyújtotta a legjobb teljesítményt. Ugyanekkor német nyelvi versenyt is rendeztek.
Ezen a nyolcadikosok között Nagy Dávid
lett az első és Borics Péter a második.
November 16-án a Református Kollégiumban angol nyelvi tehetségkutató versenyt rendeztek. Ezen a nyolcadikosok
évfolyamán Tóth Emese érte el a második és Petruska Fatima az első helyet. Ők
mindketten a 8.b osztályba járnak.
November 18-án rendezték Budapesten a
Judo Magyar Bajnokságot, ahol Halász
Árpád (4.a) 5 győzelemmel, legyőzve az
összes ellenfelét megszerezte az 1. helyezést és Magyar Bajnok lett a diák "C " 39
kg-os súlycsoportban.

A műveltségi verseny győztes csapata
Az 3-4. osztályosok Bibliaismereti versenyében párosok indultak. Itt Gáspár
Gabriella Léna és Nagy Anna Viktória
megszerezte az első helyet.
Rajzból is voltak versenyek. Ezen a versenyen a 3-4. évfolyamon Nagy Emese
kapta a legjobb rajzért járó jutalmat, a 7-8.
osztályosok között pedig Pianovszky Noémi rajzát értékelte a legjobbnak a zsűri.
Idén ötödjére rendeztük meg a
műfalmászó versenyt. Ezen is nagyon
szép eredményeket értek el az iskolánkból
induló tanulók.
A 3-4. osztályos fiúk versenyében Hodosi
Máté a második, Sarkadi Máté pedig az
első lett, az 5-6. osztályos fiúk között Kun
András első helyezett lett, Szabó Bence

Halász Árpád a
versenyen.
November 22-én
volt Hajdúszoboszlón a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulója. Ezen iskolánk hatodikosokból álló csapata 4. helyezést ért el. Ennek a csapatnak Magyar
Anna, Papp Angelika, Szöllősi Petra és
Tóth Sebestyén voltak a tagjai. A nyolcadikosok pedig megyei 2. helyezést értek
el. Ezt a csapatot Katona Ágnes, Krizsán
Virág, Linzenbold Anna és Petruska Fa-

tima alkotta.
November 24-én volt a Bolyai Matematikai csapatverseny országos döntője, ahova két csapatunk is bejutott.
Ezen a harmadik osztályosok csapata országos nyolcadik helyezést ért el. Ennek
a csapatnak a tagjai: Héty Emese, Héty
Hajnalka, Nagy Bence Botond és Vincze
Nikolett voltak
Az ötödikesek pedig országos tizedikként
jöhettek haza. Ennek a tagjai: Hajkó Bálint, Gajdos Balázs, Kálmánchelyi Dóra
és Zemlényi Regina voltak. A verseny
megyei fordulójában harmadik helyet
szerezett iskolánk hatodikosokból álló
csapata is. Ennek tagjai: Csukás Ádám,
Bedő Áron, Tóth Sebestyén és Szörényi
Máté voltak.

A Bolyai Matematika verseny három
legeredményesebb csapata.
Országos Református Zsoltáréneklő
Verseny volt Budapesten a Karácsony
Sándor Rózsatéri Református Általános
Iskolában november 23-án. Itt a 2.z osztályos Lehner Zalán az első korcsoportban
arany minősítést és második helyet szerzett. A 7.z osztályos Molnárfi Melinda a
hatodik korcsoportban arany minősítést
érdemelt ki és első helyezett lett. A 6.z-s
Szepesi Emese az ötödik korcsoportban
arany minősítést kapott, akárcsak a 4.z
osztályos Tordai Rebeka és a 8.z osztályos Bellon Rebeka. Az 5.z-s Vas Rebeka pedig ezüst minősítéssel jöhetett haza.
Nagy Benedek Soma a 7.z osztályból pedig megnyerte a „Ki tud több zsoltárt?”
versenyt.
Úszás Diákolimpia Városi Döntőjét rendezték meg november 28-án Debrecenben. Ezen 1. helyezést ért el Jánossy Fanni az I. korcsoport 50 méteres gyorsúszás
számában és az 50 méteres hátúszásban
valamint szintén első lett Szolnoki Alexandra a III. korcsoportban a 100 méteres hátúszásban. 2. helyezettként ért célba
Rácz Illés a III. korcsoportosok közötti
100 méteres hátúszásban. 3. helyezést ért
el a IV. korcsoport 100 méteres hátúszásában Papp János, és a II. korcsoport 4x50
méteres gyorsváltója is bronzérmes lett.
Ezt Fekete Alexandra, Fekésházy Eszter,
Jánossy Fanni és Kuti Kitti alkotta.
November 28-án rendezték meg a Móra
Ferenc prózamondó versenyt a Fazekas
Mihály Általános Iskolában. Itt a nyolcadik évfolyamosok között második helyezést ért el a 8.b osztályos Oláh Marcell.
Gratulálunk!
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Az új ötödikesek
5.a Osztályfőnök: Bencze Gábor
Árendás Dorka, Bíró Norbert Richárd, Csige Cintia, Dusa
Ramóna Karmen, Elek Péter, Jakics Alexandra, Jenei Kristóf
Vilmos, Józsa Hanna Mirtill, Juhász Péter, Kecskés Barbara
Mónika, Keszthelyi Gergő, Kiss Dániel, Kondor Debóra,
Kövesdi Róbert, Lipóczi Vanda, Magyari Máté Zoltán, Máthé
Lilla, Molnár Anna Éva, Molnár Szabolcs Robin, Murányi
Kristóf, Orbán Laura, Pető Flóra, Pótor Zsanett, Rózsa Rebeka,
Sipos Fanni, Soós Zsuzsanna Jázmin, Szigeti Bíborka Lili,
Szigeti Viktória, Tóth Bianka Andrea, Tóth Zoltán, Varga
Csenge Erika, Villás Zsolt, Záhonyi Boglárka Kata, Zsigmond
Ádám, Zsoldos Dominik

5.b Osztályfőnök: Juhász M. Tünde
Balogh Rita, Batta Laura Nóra, Berki Lóránt, Biroga Botond,
Bobák Sándor, Erdei Kende Olivér, Fehér Viktor Máté,
Felszeghy Flóra, Hajkó Bálint, Karácsony Lilla, Kertész
István Zoltán, Gaál- Kovács Dóra, Garda Krisztina, Gesztelyi
Péter Tamás, Gőz Anna, Gyarmati Andrea, Hahn Petra,
Hodosi Máté, Kálmánczhelyi Dóra, Kegyes Zsófia Rebeka,
Korompay Attila, Kupecz Levente Szabolcs, Molnár Kitti,
Lencsés Bettina, Nagy Balázs, Nagy Bálint, Ordasi Gergely
András, Pap András, Papp János Dániel, Pásztor Milán,
Svélecz Zoltán Mátyás, Szabó Zsombor, Szanics Márta
Klaudia, Treitl Erik, Turi Örs Máté, Zemlényi Regina
5.z Osztályfőnök: Ordasiné Király Csilla
Beeri Lídia, Bellon Diána, Bene György, Bökönyi Fruzsina,
Csorba Márton, Demeter Benjámin, Farkas Mirjam, Fecske
Benjamin, Fullár Vivien, Gajdos Balázs, Gulyás Panna, Hajnal
Ádám, Horváth Zoltán Gergő, Jónás Rebeka, Kardos Márton,
Keczeli Dávid, Kerti Nóra, Kiss Bianka Andrea, Kiss Blanka
Szilvia, Kovács Balázs, Kovács Gyula, Lakatos Evelin, Nagy
Dávid, Nagy Emese Valéria, Paál Viktória Vivien, Páll Petra
Gréta, Péter-Szarka Benedek, Prím Krisztián, Rácz Illés, Takács
Ivett Jázmin, Tóth Ádám, Tulipán Natália, Vas Rebeka, Vida
Viktória Lilla, Vörösmarti Hanna

Mary Poppins – színházi ajánló
„Pianovszki Noémi 8.z rajza”

Október 13-án Budapestre utazott a családunk. Délutáni előadásra mentünk a Madách Színházba. Az előadás
címe: Mary Poppins. Nagy izgalommal vártuk az előadást. A Madách Színház Budapesten az Erzsébet körúton található. A színház épülete már messziről jól látható. Gyönyörű. Engem elbűvölt. Az előcsarnokban a
színház színészeinek fényképei láthatók. Vörös szőnyegen mentünk föl a nézőtérre. Megkezdődött az előadás.
Jane és Michael története mindenkit magával ragadott és
elvarázsolt. A jelmezek nagyon színesek és szépek voltak. A díszlet látványos volt, amit forgószínpad segítségével mozgattak. Nekem a kéményseprők tánca tetszett
a legjobban. Az előadás végén Mary Poppins végigrepült az éljenző közönség fölött. Felállva tapsoltunk. Bármikor szívesen elmegyek és megnézem újra.
Nótin Bíborka 3.a
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Bennem a létra
Az elmúlt tanév végén búcsúfeladatként a 3.c-sek az
akkori osztályfőnöküktől, Saci nénitől azt a kérést kapták,
hogy írják le azokat a gondolataikat, amiket Weöres
Sándor „Szembefordított tükrök„ című verséből vett
idézet eszükbe juttat. Az idézet a következő volt:
„Alattad a föld,
feletted az ég,
Benned a létra”
Ezek közül találhattok itt néhányat.
A létra, ami bennem van, az egy alulról felfele vezető út.
A mennybe vezet, az Istenhez vezet. Ez a létra a lelkünkben van. És, hogy ezen a létrán végigmegyünk-e? Az azon
múlik, hogyan élünk. Hazugságban, bűnösen, irigyen,
vagy élhetünk becsületesen pár hibával, jószívűen.
Úgyhogy ez rajtunk múlik. Én becsületesen élek, ezért
ezen a belső létrán fel-, nem pedig lemegyek. Kívánom,
hogy ti is ezt az utat járjátok.

Szerintem a létra a mi elménk, ahogy állunk az ég és föld
között. Ez az a létra, amit mi másodikosok is használhatunk. Ez a létra, ami bennünk van, nemcsak a cseresznyefáig visz el, hanem addig ameddig akarjuk. Addig ameddig mi gondoljuk. Ez az én gondolatom. Csak az enyém.
És amikor ezt írtam, aki engem nézett azt gondolta, hogy
csak írok. Pedig éppen ezen a létrán mentem feljebb.
Szerintem ezt a létrát minden percben használjuk. Akkor
is, amikor játszunk, akkor is amikor tanulunk és egyre
följebb és följebb megyünk rajta.
Cserta Dóra

Sok mindent jelenthet ez az idézet: „Bennem a létra”.
Számomra azt jelenti, hogyha minél többet tudunk, annál
több lépcsőfok jelenik meg a testünkben lévő „tudáslétrán”. Ez a létra egyre csak nő és nő, egészen addig amíg
már olyan sok lépcsőfok lesz, hogy már nem fér el több.
Ilyenkor leszünk felnőttek. Ez az okosság. De jelentheti ez
Viski Zsombor 3.c a létra még az akaraterőt is. Ám számomra igazán ezt
jelenti: szeretet! Ez összefügg az okossággal is. Minél
Sok emléket eszünkbe juttat ez a mondat. Nekem azt, amit több szeretetünk van, annál több ember ad erőt a tanuelső osztálytól másodikig tanultunk. A matematika, az láshoz, a dolgozatokhoz.
ének, a hittan, a technika, a magyar és így tovább. De harmadikban új tanárt kap az osztály. Azt nem tudom, hogy
Demeter Zsuzsa
negyedikben is új tanárt kapunk, vagy sem. Én nem tudom
mi lesz, mire az életnek vége. Remélem mennyország. Ott
van aranyalma, ezüstvirág, takaros kis házak, és ez a létra
vezet oda. Még sokáig tart az élet, addig sok kaland vár.
Bennem van a szeretet.
Remélem elérem a célom. Én nem tudom, hogy mi lesz,
Bennem van a barátság.
de azt tudom, hogy Isten azért teremtett minket, hogy szeBennen van a lélek.
ressük egymást és békében éljünk. Amikor nagy leszek
Bennem van a megbízás.
majd munkába állok. Már azt is tudom, mi leszek! Festő!
Megbízok a barátnőimben.
Tudom, érzem mi az élet fontossága: szeretet, béke, bolMegbízok az osztálytársaimban.
dogság, érzelem. Ezért teremtette Isten az embert. Ahogy
Bennem a csontok.
ezen a létrán minél feljebb megyek, az életem is halad
Bennem az erek.
előre. Egyre idősebb leszek és bölcsebb, okosabb és több
Bennem a szépség.
kalandot élek át. Lehet, hogy híres leszek, lehet, hogy
Bennem van a félelem.
világot járok. A nevem -Lajter- azt jelenti magyarul, hogy
Bennem van a szívem.
lajtorja. A lajtorja pedig a mennyországba vezető létra. Ez
Bennem az aranyosság.
nagy dolog ám. Hiszen a családom is Lajter, és ennek
Bennem a szabadság.
nagyon örülök. Az iskolám is jó. Lehet, hogy becsúsznak
Bennem a segítség.
kettesek, hármasok, de van ötösöm és négyesem is. Sokat
Bennem a vér.
tanulok, nagyon sokat.
Juhos Betti Nóra
Lajter Márta Laura

Nagy Emese 4.a rajza

Dánielfy Dorottya 3.e rajza
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Laptop Lóci
Pom Pom ült az ágon, felszemlélt az égen
gyülekező felhőkre. Hogy kicsoda Pom
Pom? Hogy nem ismeritek? Ó, őt igazán
senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol
olyan. Bámulatosan tudja változtatni az
alakját. Ha akarja olyan, mint egy
szőrpamacs vagy paróka vagy egyujjas
kifordított bundakesztyű, szobafestő
ecset vagy papucs orrán pamutbojt. És
még nem is soroltam fel mindet. Most
milyen? Most leginkább egy szőrsapkához
hasonlít, ahogy ül az ágon, föl-le hintázva, mivel egy szellő hintáztatja az ágat.
Egyszer csak arra megy Picur.
- Szia Picur! szólt hozzá Pom Pom.
- Hová rohansz!
- Iskolába! De előtte be kell adnom a
laptopomat a szervizbe, - kiáltotta fel a
magasba. Majd lejjebb engedte a hangját,
mire Pom Pom is lejjebb ereszkedett.
- Képzeld, Pom Pom, valami elromlott a
gépemben, mert össze-vissza mindenféle
betűket meg számokat meg jeleket ír ki a
képernyőre!
-Biztosan Laptop Lóci babrálta meg a
számítógépedet! - kiáltott fel Pom Pom.
-Ki az a Laptop Lóci? És miért babrálta
meg a laptopomat? - kérdezte Picur
ingerülten.
- Veled mehetek? Közben elmesélem a
történetet. - szólt Pom Pom.
- Velem jöhetsz. - válaszolta Picur, és alig
várta, hogy Pom Pom elhelyezkedjen a
fején, mint egy sapka, és elkezdje mesélni Laptop Lóci kálváriáját.
Laptop Lóci valamikor egy reklámkészítő
cégnél dolgozott, mint lelkes munkatárs.
Segítette az ott dolgozó emberek
munkáját. Keresett képeket, cikkeket az
interneten. És ez lett a baj. Az internet.
Laptop Lóci a szorgalmas munkája során
megbetegedett. Elkapott egy vírust az
internetről. Mivel ő volt a legrégibb
munkatárs a számítógépek között, neki

nem volt vírusirtó programja, mint a
többi új gépnek. A reklámcég úgy döntött,
hogy nem gyógyítja meg Laptop Lócit,
hanem egy új, modern laptopot állít a
helyébe. Laptop Lóci nagyon megharagudott a reklámcégre meg az emberekre.
- Ez a hála a munkámért, a fáradozásaimért! - mondta bosszúsan.
- Nekem miért nem jár vírusirtó program? Miért csak az új gépeknek jár?
Majd megmutatom én, hogy a régi gépek
is jók!
De mire ezeket a gondolatokat kimondta,
már egy hulladéktárolóban találta magát.
Erre aztán rettentő mérges lett.
- Úgy, hát ezt tettétek velem!
Laptop Lóci mérgében minden gépet, aki
az útjába került, a saját vírusával
megfertőzött, mígnem egyszer Gombóc
Artúr rá nem talált egy szemetes kukában,
amikor éppen a csokoládé papírjait akarta
kidobni.
Kovács Réka Sára 4.a rajza

- Mit keres itt egy laptop? - kiáltott fel
Gombóc Artúr.
- Kidobtak! - fortyogott Laptop Lóci.
- Mit csinálsz itt a sok szemét között? kérdezte Gombóc Artúr.
- Bosszút állok a sérelmeimért! - mondta
a gép, de elég halkan, mivel a benne lévő
akkumlátor már majdnem lemerült.
Gombóc Artúr észrevette, hogy a laptop
milyen kimerült. Hazavitte megtakarította, rendbe rakta. Miután Laptop Lóci

Aranysarok
Nálunk a Karácsonyra való készülődés már december elején
elkezdődik. Anyával feldíszítjük az egész házat, és csodás fényben úszik az udvar is. Pár nappal szenteste előtt már finom illatok járják be a házat. Mi a húgommal egyre nagyobb izgalommal
várjuk a nagy napot.
Végre eljött a várva várt este... Anya finom vacsorája után csillogó szemmel vártuk, hogy teljesülnek-e a kívánságaink. A kandallóban pattogott a tűz, a gyertya lángja aranyba öltöztette az
egész szobát. Az udvaron sűrű pelyhekben hullott a hó, fehérbe
varázsolva az egész tájat. S ahogy csodáltuk a hóesést, halkan
megszólalt egy kis csengőcske, de mintha csak én hallottam
volna. Megfordultam, és a nappaliban várt rám a sok szép ajándék. Minden vágyam teljesült. A boldogságtól olyan izgatott
voltam, hogy sokáig nem jött álom a szememre. Amikor már az
egész család elaludt, én lelopóztam a karácsonyfához, és leültem
a szőnyegre, amit ajándékba kaptam. S ekkor hirtelen felemelkedett velem a szőnyeg és kirepültünk a kéményen keresztül. Csak
úgy száguldott a sűrű hóesésben egyre magasabbra, mintha
mutatni akarna valamit. Erősen kapaszkodtam, majd lenéztem a

megnyugodott, elmesélte sorsát Gombóc
Artúrnak.
- Úgy, hát akkor a barátaim számítógépét
is te fertőzted meg? - kérdezte a madár.
- Képzeld el micsoda galibát csináltál.
Festéktüsszentő Hapci Benő nem jó
színeket kapott meg, amiket az interneten
rendelt. De sorolhatnám a többieket is:
Radírpókot, a Mágneskörmű Szögkihúzót,
a Zengő Bongó Fésüt, nekik is elromlott a
számítógépük. Jég Kornél gépe meg
egyszerűen lefagyott. A többi barátomról
nem is beszélve!
Laptop Lóci szólni sem tudott. Gombóc
Artúr összecsomagolta Laptop Lócit és
berakta egy nagy táskába. Laptop Lóci
nagyon megijedt, hogy újból a szemétbe
dobják, de nem ez történt. Kis idő múlva
egy számítógépszervizben találta magát,
ahol Gombóc Artúr barátja kezelésbe
vette Laptop Lócit. Megszabadította a
kellemetlen vírustól, és még munkahelyet
is szerzett neki egy informatikai cégnél.
Ennél a vállalatnál Laptop Lóci volt a
víruskereső gép, aki az összes számítógépbe bekerülő adatot átvizsgálta, hogy
ne legyen egyik gép sem vírussal fertőzött.
Eszébe jutott a saját sorsa, és büszke volt
a munkájára. Ö segített minden gép rendbetételében Gombóc Artúr baráti körében
is.
Picur és Pom Pom a történet végére
odaértek a számítágépszervizhez.
- Picur megvárhatlak itt? -kérdezte Pom
Pom.
Picur bólintott, majd belépett a szervizbe
a laptopjával....
Lakatos Ábel 6.c
Ezt a mesét a magyarországi református
általános iskolák Országos Mesemondó,
Meseíró,
Kézműves
és
Szépíró
Találkozóján Tiszakécskén a zsűri bronz
minősítéssel értékelte.

világra, csodaszép fényárban úsztak a hópelyhek, mintha egy
mesébe csöppentem volna. Majd a felhőkben szárnyaltunk, s
egyszer csak angyalkák hada vett körül bennünket, millió
irányba repültek. Kezükben sok-sok szép ajándék volt, de
ügyet sem vetettek rám, szorgoskodtak, mint a méhecskék nyár
idején. Én csak tátott szájjal néztem őket, és ekkor jöttem rá,
hogy ők segítenek a Jézuskának széthordani az ajándékokat a
világ gyermekeinek. De hirtelen egy angyalka ütközött nekem
és a nála lévő aranypor a szőnyeg sarkára borult. Én és a
szőnyegem csak suhantunk soká...
És hopp, hol vagyok? A puha ágyikómban fekszem, anya jó
reggelt puszija ébreszt. Csak feküdtem és gondolkodtam, tudtam, hogy álom volt, de annak csodálatos! Majd anya hangja
rántott vissza a valóságba:
- Drágám, itt az új szőnyeged - szólt, leterítette és kiment a
szobámból.
Uramisten! - kiáltottam fel. A szőnyeg sarka aranyszínben
pompázott...
Pók Zoé Kata 2.a – Ez a mese a Főnix Rendezvényszervező Kft.
és a debreceni Önkormányzat által kiírt „Az én karácsonyom „
című városi pályázaton harmadik helyet ért el.
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Gombóc Artúr és Borzos
Egy szeptemberi reggelen iskolába kellett mennem. Negyedikes
lettem. Arra gondoltam, milyen rövid volt a szünet. Fázott a
kezem és a fülem is. Egy fa alá értem, amiről egy hosszú ág
belógott a járda fölé. Az ágon egy sapka volt, egy szőrös sapka,
ami pislogott, majd azt mondta:
- Szia! Pom-Pom vagyok.
- Szia! Engem Zsuzsónak hívnak. Te egy sapka vagy?
- Nem, én Pom-Pom vagyok. Hová mész?
- Iskolába és nagyon fázom.
- Elkísérhetlek? Megmelegítem a füledet.
Így hát Pom-Pom a fejemre csücsült. Egy kirakatban megnéztem magam, vagyis magunk.
- Úgyis mindig hosszú hajat szerettem volna! – mondtam PomPomnak.
- Igazán jól nézünk ki együtt!- válaszolta.
Az újságos előtt egy kicsit megálltam nézelődni – mert annyira
nem siettem az iskolába, nem, nem. Egy újság címlapján ez állt:
MEGKÖVÜLT DINOSZAURUSZ TOJÁST TALÁLTAK! A
KUTATÓK SZERINT A TOJÁS HOZZÁSEGÍTI ŐKET,
HOGY NEMSOKÁRA ÚJRA DÍNÓK ÉLJENEK A FÖLDÖN!!
– Így. Csupa nagybetűvel.
- Én szeretnék egyszer igazi dínót látni! – mondtam PomPomnak.
- Én már láttam! Ha nem is dínót, de sárkányt! Azt igen!
- Elmeséled? Légyszi, Pom-Pom! Még úgyis két utca az iskola.
- Na, jó. – válaszolta Ő.
Egy meleg nyári reggelen egy ágon ültem, amikor láttam, hogy
sokan sietnek a főtérre. Nem tudtam, hogy miért sietnek, de
kíváncsi voltam rá nagyon, ezért én is utánuk mentem. Akkor
láttam, hogy a tér közepén egy tojás van. A többiek csodálkozva
néztek rá, ők sem tudták, hogy mi lehet benne és kinek a tojása
és hogy kerülhetett ide. Megbeszéltük, hogy mindig fog vigyázni valaki a tojásra. Egy-két nap múlva a tojás megrepedt –
éppen Gombóc Artúr volt őrségben a tojás mellett, aki, mint
tudjuk csokoládét falatozott. Mindenki csodálkozására egy kis
sárkánybébi bújt ki a tojásból. A kis sárkányt Borzosnak neveztük el, mert sörénye volt, ami ide-oda állt. A szőréről nem is
beszélve. Az hát olyan volt mint a .. ö… tüske, igen, igen, mint
a tüske. Szinte nem is nézett ki sárkánynak, hanem hát olyan
volt, mint egy gombóc, egy szőrös gombóc apró szárnyakkal. A
sárkánybébi a Gombóc Artúrnál lévő csoki illatát megérezte és
rögtön elvette tőle. Erre Gombóc Artúr nagyon megharagudott.
Kénytelen volt a mögötte lévő táskájából egy másik csokit
elővenni (mert mint tudjuk Gombóc Artúr mindig tartalék
csokival indult el otthonról). Amikor Gombóc Artúr épp bele
akart harapni a csokoládéjába, akkor újra elvette tőle Borzos. És
ez még megtörtént kétszer. Addigra Gombóc Artúrnak elege lett,
és dühösen felment a házába. A sárkánybébit hiába akartuk feltartóztatni, utánament. Az ablakon bekukucskálva látta, hogy
Gombóc Artúr az összes csokiját belerakta a bőröndjébe. Aztán
kiment az ajtón, és a csokisbőröndöt maga után húzva elment a
buszmegállóba.
Megkérdeztem:
- De várj Pom-Pom és a kis Borzos addig mit csinált?
- Éppen most akartam elmesélni – felelte Pom-Pom.
Borzos Gombóc Artúr után lopózkodott és titokban kinyitotta
Artúr bőröndjét és beleült. Akkor megjött a busz. Gombóc Artúr
felszállt rá és a végállomásig utazott. Ahol leszállt, az volt kiírva: ÜDVÖZLÜNK CSOKIORSZÁGBAN! Amikor Gombóc
Artúr elolvasta ezt a feliratot megremegett és az ujja, akarom
mondani szárnya hegyét nyalogatta. Itt minden ház, jármű, tárgyak csokiból voltak. Gombóc Artúr rögtön a városi csokiboltba
és étterembe sietett.
- Jó napot kívánok!
- Jó napot kívánok! Mit parancsol?

- Szeretnék lyukas csokoládét, kerek csokoládét, kocka csokoládét, édes csokoládét, fehér csokoládét, étcsokoládét, gyümölcsös
csokoládét, töltött és töltetlen és mindenfajta csokoládét elvitelre
és helyben fogyasztásra is.
- Parancsol még valamit?- mondta már majdnem ordítva az
eladó.
- Nem, köszönöm.
Míg beszélgettek a kis sárkánybébi kibújt a bőröndből és
belopózott a konyhára, ott evett egy kis csokit, aztán megpróbált
visszabújni a bőröndbe, de Gombóc Artúr észrevette. Döbbenten
leroskadt a bőrönd mellé. Az eladó, aki a bolt tulajdonosa is volt,
észrevette Borzost és megkérdezte Gombóc Artúrt, hogy kije
neki a kis sárkány.
-Ó, ő a fő csokipusztító, aki elől idemenekültem, de most már
megeszi az összes csokim, és nem tudom hova meneküljek előle.
Van valami ötlete?
- Hát.., itt maradhat, ha itt akarja hagyni. Úgyis egyedül élek,
legalább lenne társaságom.
- Nem bánná?
- Dehogy!
- Biztos?
- Nyugodtan itt hagyhatja. .
- Hát akkor tessék! -és ezzel Gombóc Artúr odaadta Borzost.
- Gyere, menjünk haza kis Borzos! – mondta a csokiárus és hazamentek.
Gombóc Artúr majd kiugrott a bőréből annyira örült. Végre
visszatérhetett az otthonába.
-Mondd csak Pom-Pom és hogy élt az eladó és Borzos? – kérdeztem.
-Hát az már egy másik történet lesz.
-Csak egy kicsit mesélj belőle! – kértem.
-De csak egy kicsit! Borzost az eladó kinevezte a csokikóstolójának.
Hirtelen csengőszót hallottunk. Akkor láttam, hogy már az iskola
mellé értünk és ez a becsengés volt. Megijedtem, hogy elkések.
- Pom-Pom, rohannom kell!
- Felcsücsülök ide, erre az ágra és megvárlak. Elmesélem mi
történt, amikor Borzos meglátogatta Gombóc Artúrt.
- Jó, jó! – és már szaladtam is.
Azóta Pom-Pom mindig elkísér reggelente és már nekem se
olyan nehéz felkelni, ha iskolába megyek.
Csorba Zsuzsanna 4.b
Ezt a mesét a magyarországi református általános iskolák
Országos Mesemondó, Meseíró, Kézműves és Szépíró
Találkozóján Tiszakécskén a zsűri ezüst minősítéssel értékelte.

Kerezsi Panna 3.e rajza
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Hajnalcsillag

A barátság

Ez a történet az egykori kislányról,
Laráról szól, akinek van egy csodás lova,
Hajnalcsillag. Gyönyörű éjfekete szőre
csak úgy sugárzik a holdfényben, barna
szeme szinte csillog. A kislány felnőtt, és
lett egy fia, William. Hajnalcsillagot is
eladták és Lara azt hitte, soha nem látja
viszont gyerekkori barátját. Egyszer
lóvásárt rendezett az az ember, aki
megvette Hajnalcsillagot. William mindenáron szeretett volna egy lovat és a
szülei elvitték a lóvásárra. Rengeteg ló
volt ott. William egy öreg, de gyönyörű
kancát választott. Akkor még nem tudta,
hogy nem mást, mint a régen elvesztett
Hajnalcsillagot.
- Hadd vigyük haza! – könyörgött a fiú.
- Hmm, nem is tudom. Elég öregnek
látszik.
- Nem is öreg, légy szíves vigyük haza!
- Na jó!
- Ó, köszönöm, apa! Köszönöm
- Na és hogy hívják?
- Hajnalcsillag. –lépett elő az anyja.
Nagyon régen láttalak! Megismersz
engem, édes lovam?
A ló szeme sarkában is egy könnycsepp
jelent meg, melyen megcsillant a nap, és
Lara ebből tudta, hogy megismeri.

A barátság olyan jó,
mint csokiban a mogyoró.

Mata Fruzsina 4.z

Ha segítesz másokon,
Termés nő a fátokon.
A 3.d osztály közös rajza

Repül a flamingó,
mint fáról a mangó.
Oly jó a barátság,
halihóóó!

A télapó
Jön a tél, jön a hó,
Megjött a télapó.
Hoz nekünk sok ajándékot,
Mi meg verset, szépet.
Csoki, cukor, matrica,
Ez mind jó ajándékocska.
A legjobb ajándék a szeretet,
Nem is lehet kihagyni, gyerekek!
A télapó örül, ha csinálunk neki jót,
Mi meg annak, ha hoz mogyorót.
Jaj de jó, jön a télapó!
Ajándékot kapni jó!
Parti Bianka 3.a

Őszi vers
Ősszel megváltozik a természet.
Mesébe illő kép fogad minket.
Elsárgult levelek hullanak a fáról
Csodaszép emlékek maradnak a tájról.
Dóka Mercédesz 2.z

Horvát Alexandra 3.e

Kis hal és patak
Csordogál a patakocska,
úszik benne kis halacska.
Kacsa meg nem foghatja,
elúszik a halacska.
Pető Boróka 2.z

A gyerekcsapat
Sebesen folyik a patak,
oda megy a gyerekcsapat.
A patakban hidat csináltak kőből.
Találtak egy süni bölcsőt.
A bölcsőben feküdt egy cuki süni,
mellette volt az anya süni.
Sebestyén Dóra 2.z

A kis patak
Van egy kis patak,
Folyik egész nap.
Szereti a napot,
Mint kopasz a kalapot.

Borics Péter 8.b rajza

Karácsonyi öröm
Karácsonyfa díszekben,
Öröm lobban szívemben.
Csillag van a tetején,
Oda raktam te meg én.
Zöld fenyőnek karcsú ága
Ráhajlik most a világra.
Megcsodáljuk te meg én,
Csak együtt kettecskén.
Eljött a Jézuska,
Vége van az estnek.
Hajlik a hold sugara,
Szép volt ez az este.
Kolozsvári Vanda 1.b

Fazekas Noé Bálint 2.z
Mitró Vera 3.e rajza

A folyónál

Imádok isibe járni

Madarak repülnek csapatokban
Halak úsznak a patakokban.
Oda megy egy pici ló,
Hogy igyon a folyóból.
Felriad a pici pók,
mert nem érti a vízilót.
Ne riadj meg pici pók,
nem bánt a víziló.

Az 1.b-s ül a padban,
örömében ezt dúdolja.
De jó ez az iskola,
vidám hangon hívogat.
Eljött a délután,
véget ért a tanítás.
Kedves hangon köszönt el,
gyere holnap, várok rád!

Lukasz Marcell 2.z

Kolozsvári Vanda 1.b
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A legszebb karácsony

Vásárhelyi Anna 6.b rajza
Annie 8 éves kislány. Mióta beszélt és járt, szeretett volna
kutyát. A szüleit évek óta nyúzta ezért, de ők csak ezt
mondták:
- Sajnálom kicsim, de egy kutya túl sok költséget von
maga után!
Annie könyörgött, de a szülei nem törtek meg. Naphosszat
csak ezt mondta:
- De anya! A kutya az ember legjobb barátja!
- Sajnálom drágám, de egy kutya sok felelősséggel jár.
Annie valahányszor ezt hallotta, bevonult a szobájába,
nagyon szomorú volt a tiltás miatt. Egy nap teljesen
megváltozott az élete. Karácsony volt. A vacsora után
következett az ajándékbontás. Annie ámulattal nézte a
díszbe öltözött karácsonyfát. Egyszer azonban nyüszítést
hallott az ajándékok felől. Lassan odament, óvatosan
leemelte a doboz fedelét. Meglepetésére két nagy, barna
szem és egy buzgón szimatoló nedves orrocska kandikált
ki a dobozból. Egy aranyszínű labrador volt, piros masnival a nyakában, amelyen ez állt: „Tudjuk, mennyire szeretnél egy kölyökkutyát, úgyhogy itt van.” Annie meghatódva, a kutyájával az ölében könnyes szemmel borult a
szülei nyakába.
- Nevezzük el Christmasnak! Mindig vigyázni fogok rád,
Christmas.

A legszebb karácsonyfa

Élt az erdő mélyén egy fenyőfa, aki azt remélte, hogy
egyszer karácsonyfa lehet. Szenteste előtt őt is elvitték a
karácsonyi faluba. Azonban ügyetlenül tették fel a kocsira,
és letört az egyik ága. Halkan sírdogált, hisz tudta, hogy
senki sem választja majd.
Róza mama és Gergő épp a karácsonyi faluban sétáltak.
Sült gesztenye és mézeskalács illat hívogatta a nézelődőket.
A kisfiú kürtőskalácsot majszolt, és nem tudott betelni a
tengernyi ajándék látványával. Gergő meglátta a
távirányítós kisautót, amelyre oly régóta vágyott, azonnal
felkiáltott:
- Ezt szeretném! Vedd meg, kérlek!
- Nem vehetjük meg, hiszen a gyerekeket a karácsonyfa
alatt várja a szép ajándék — válaszolt Róza mama.
Gergő nagyon elszomorodott, pityeregve álldogált a csodaszép játék előtt.
- Ne sírj, hiszen fenyőfáért jöttünk. Segítesz kiválasztani?
- vigasztalta Róza mama.
A kisfiú lassan megbékélt, és továbbindultak.
Száz meg száz fenyő sorakozott a teherautó mellett. Egyet
azonban nem tettek közéjük.
- Ezt a fát miért nem vették le az autóról? — kérdezte
Gergő.
- Szép, formás volt, de szállítás közben letörött az egyik
ága. Nem kellett senkinek — válaszolt az árus.
- Hadd nézzük meg! — kérte Róza mama.
A bácsi levette a sérült fenyőfát. Ahogy szétbontották az
ágait, Gergő egy apró angyalt pillantott meg a tűlevelek
között.
- Ezt a fát vegyük! — a fiú kérlelte nagymamáját.
Végül hazavitték, aranygömbökkel díszítették. Szenteste a
kis fenyő ünnepi díszben várta Gergőt, aki boldogan
fedezte fel az ajándékok között a távirányítós kisautót.
Kovács Kira, 2.a

Mata Fruzsina 4.z

Minden napra
egy… világnap
A FOGYASZTÁSSZÜNETI NAP november 27.
E különleges világnapot november 27-én ünnepeljük.
Célja az, hogy felhívja a figyelmet a mindennapok pazarló
vásárlási szokásaira. Ezen a napon lehetőség nyílik arra is,
Kocsis Nóra 3.e rajza
hogy még jobban átgondoljuk e magatartás következményeit, melyek akár több generáció múlva válhatnak katasz- tekre fog esni a fogyasztásszüneti nap (nov.26.), mert az
trofális mértékűvé. Mit tehetünk tehát? Ne vásároljunk elmúlt évek statisztikai adatai szerint az emberek pénteken
meg feleslegesen semmit, és ha már megvettük, a lehető költenek a legtöbb pénzt.
legkevesebb csomagolással tegyük, ezzel nemcsak földünket, hanem pénztárcánkat is erősen kíméljük! Idén pénBerecz Andrea 8.z

10
Képversek Ezeket a képverseket a 2.c osztály tanulói készítették.

Kótai Kitti: Én és a húgom című képverse

Hamza Virág Csenge: Az én kedves anyukám című képverse

Szakál Fanni: Könyvek című képverse

Nagy Jázmin: A családom című képverse

Moravecz Hanga: Az én kutyám című képverse

DECEMBER 20. MADÁRKARÁCSONY
				
				
				
				

„A mély etetőben is fürge a cinke,
Kivájt magot szór le a szürke veréb,
Ma hájat ebédel a bíbor icinyke,
Mily tétova nézeget, félve feléd.”

/Nagy Bandó András/
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Diós csók

Karácsonyi sütemények

Hozzávalók: (kb. 45 darabhoz)
a tésztához:
15 dkg margarin, 10 dkg porcukor,
1csomag vaníliás cukor, 1 csipet só, 6
db tojássárgája, 5 dkg dióbél, 35 dkg
liszt, 1 mokkáskanál őrölt szegfűszeg,
1 mokkáskanál szerecsendió, 1 evőkanál rum, margarin a forma kikenéséhez
a mázhoz:
25 dkg baracklekvár, 10 dkg porcukor
kb. 45 dkg felezett dió a díszítéshez
1. A margarint, a porcukrot, a vaníliás
cukrot, a sót, a tojást és a tojás sárgáját robotgéppel habosra keverjük.
A diót finomra daráljuk és a liszthez
keverjük. A dió-liszt keverékhez hozzáadjuk a szegfűszeget, a szerecsendiót és a rumot. Az egészet a margarinos-tojásos masszához keverjük és
sima tésztává gyúrjuk. Kézzel cipót
formálunk belőle, háztartási fóliába
göngyöljük és 2-3 órára hűtőbe tes�szük.
2. A sütőlapot margarinnal kikenjük.
A tésztából diónyi golyókat gyúrunk
o
és a sütőlapra helyezzük. 150 C-ra
előmelegített sütőben, kb. 20 percig
sütjük.
3. A lekvárt felmelegítjük és átszűrjük. A diós csókokat a sütés után rögtön bekenjük a lekvárral és száradni
hagyjuk.
4. A porcukrot 1-2 evőkanál forró vízzel sima mázzá keverjük. A csókokat

o

ezzel bekenjük és 1-1 fél dióval dí- kibélelt sütőlapra helyezzük, 200 C-ra
előmelegített sütőben, kb 8 percig sütszítjük. Rácsra téve szárítjuk.
jük, majd hűlni hagyjuk.
3. A mogyorónugátot, az étcsokoládét
és a tejszínt forró vízfürdőben felmelegítjük, amíg a nugát és az étcsokoládé
összeolvad. A krémet hűlni hagyjuk,
ezután kézi keverővel felkeverjük.

Svájci trüffel
Hozzávalók: (kb. 100 darabhoz)
a tésztához:
17,5 dkg margarin, 7,5 dkg porcukor
1 csipet só, 1 csomag vaníliás cukor,
25 dkg liszt
a töltelékhez:
30 dkg mogyorós nugát, 15 dkg étcsokoládé, 6-7 evőkanál tejszín
a díszítéshez:
40 dkg tortabevonó, 7 dkg pisztácia
1. A margarint, a porcukrot, a sót és
a vaníliás cukrot kézi keverővel habosra keverjük. Lisztet szitálunk rá
és az egészet tésztává gyúrjuk össze.
Kézzel cipót formálunk belőle, fóliába göngyöljük és 15 percre hűtőbe
tesszük.
2. A tésztát kb. 3 mm vastagra gyúrjuk
és kb. 4 cm átmérőjű köröket szaggatunk belőle. A süteményt sütőpapírral

4. A krémet csillagcsővel ellátott habzsákba töltjük és mindegyik süteményre nyomunk egy adagot belőle. A
tortabevonót forró vízfürdőben megolvasztjuk és bevonjuk vele az aprósüteményt. Mindegyik süteményre egy-egy
félbevágott pisztáciát helyezünk, majd
az egészet száradni hagyjuk.
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