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Kedves Olvasó!

Az emberek többsége nem szereti a telet. A hideg, a bizonytalan közlekedés, a sokszor
lucskos utak, a korai sötét mindenkit nyomaszt, és alig várjuk, hogy újra elérkezzen a kikelet
minden fényével, melegével, virágával.
A december azonban más érzéseket kelt az emberben, mert ez a hónap olyan szép, hogy
mindent elnézünk neki. Ilyenkor a hidegre még nem azt mondjuk, hogy kutya hideg van,
hanem azt, hogy most van itt az ideje. A hó nem közlekedési akadály, hanem a tél szépsége, a
korai sötétre pedig rálegyintünk, hiszen karácsonytól úgyis egyre világosabb lesz. Persze van
valami, amit elvárunk tőle, nevezetesen, hogy a karácsonyunk fehér legyen. Ezt már
novembertől jósolja a népi megfigyelés, Márton vagy éppen Katalin napjától kísérli
meghatározni, vajon milyen lesz az idei karácsony: kopog-e vagy locsog. Az ünnepek
múltával aztán, akár havas volt, akár sáros a karácsony, úgy gondolunk rá, mint az addigi
legszebb ünnepre. Mert kiderül, a karácsony fehérségét, azaz szépségét nem is a hó adja,
hanem az örömhír, amit az egész család együtt ünnepel: hogy MEGSZÜLETETT
KRISZTUS! Ez az örömhír adja karácsony igazi ragyogását, valóságos és maradandó
fehérségét, amit az időjárás nem tud befolyásolni.
Kedves Olvasó, legyen szép, fehér karácsonyod! Jó olvasást kívánunk!
Géczy Árpád
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Beszélgess velünk!
Interjúk gyerekekkel, tanárokkal!
Beszélgetés Erika nénivel
Iskolánk új tanítója, a Ribizli osztály napközise,
Hegyi Erika néni. Az alábbi beszélgetést vele
készítettük. Beszélgetőtárs: Mocsári Betti
-Hol hallott először iskolánkról?
Először barátoktól, ismerősöktől hallottam az Ökuról.
Olyan szülőktől, akiknek szintén iskoláskorú gyerekeik
vannak.
-Hol dolgozott korábban?
A Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskolában
dolgoztam napközis tanítóként.
-Meséljen családjáról!
Férjemmel és gyermekeimmel a második kerületben élünk, Pasarét közelében.
Mindkét gyermekem iskolás, Bori 12, Balázs 8 éves. A Szent Angéla Iskolába járnak.
Az Ő iskolájukban is ugyanazok az értékek vannak a középpontban, mint itt az Ökuban.
-Mit csinál szabadidejében?
Hétvégéken legtöbbször kirándulunk a Pilisben, a Börzsönyben, vagy a közeli budai
hegyekben. Itthon általában kertészkedek, vagy olvasok, zenét hallgatok.
-Milyen diák volt?
Mindig szerettem iskolába járni, egészen jó tanulónak számítottam. Az általános iskola alsó
tagozatára emlékszem vissza a legszívesebben, sok barátot szereztem, akikkel ma is tartom a
kapcsolatot.
-Van kedvenc könyve?
Inkább kedvenc írókat mondanék: Szabó Magda és Márai Sándor regényei a kedvenceim.
Van valamilyen élménye gyerekkorából, amire szívesen visszaemlékszik?
Legjobban a közös családi nyaralásokra emlékszem. Gyerekkoromban szinte az egész nyarat
a Holt-Tiszánál töltöttem. Szüleimnek van ott egy kis háza. Most már saját gyerekeimmel
járunk oda nyaralni. Ők is nagyon szeretnek ott lenni.
-Mikor döntötte el, hogy tanár lesz?
A gimnáziumi évek alatt már nyilvánvaló volt számomra, hogy gyerekekkel szeretnék
foglalkozni, de akkor még nem tudtam, hogy konduktorként, óvónőként vagy tanítóként. Az
érettségi évében még erősen gondolkoztam azon, hogy konduktor leszek, de a jelentkezésemet
már csak a tanítóképzőbe adtam be. Végül is a tanító lettem, természetismeret szakkollégiumi
képzettséggel.
-Mi volt a kedvenc tantárgya?
Kedvenceim az irodalom, nyelvtan és a földrajz voltak.
-Mit vár el a mai gyerekektől?
Ebben a tanévben az elsős Ribizlikkel vagyok napköziben, illetve a Levendula osztályban
tanítok technikát és környezetet. Minden közös munka kezdetén fontos egymás megismerése,
a szokások kialakítása. Elvárom az udvariasságot, figyelmességet, nyitottságot, szorgalmat.
Ha ezek megvannak, biztosan jól tudunk együtt dolgozni.
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Beszélgess velünk!
Interjúk gyerekekkel, tanárokkal!

Másik interjúnk alanya Berni néni, a Levendula (3.b) osztály
napközise. Vele Kálnai Hajni beszélgetett.

- Nehéz-e ilyen sok gyerekkel?
Nehéz beleszokni, hogy egyszerre ilyen sok gyerekre kell
figyelni, fegyelmezni őket.
Eddig még nem volt semmilyen probléma, remélem ezután
sem lesz.
- Hol hallott először az Ökuról?
Ebbe az iskolába jártam 1-4. osztályig a Tapsifülesbe, ami
később Nyúl lett. Annak idején szerettem ide járni, ezért is
jelentkeztem ide tanítani.
- Kérem, meséljen a családjáról!
Négy testvérem van. Egy lány, akit Dorkának hívnak, és tizennyolc éves, azonkívül van még
három fiú testvérem. Az egyiket úgy hívják, hogy Marci, tizennégy éves, a másik Damián,
tizenhárom éves. A harmadikat Tóninak, két éves.
Édesapám orvos, Tordason dolgozik.
- Mit tetszik tanítani iskolánkban?
Napköziben vagyok, a 3.-os Levendula osztályban. Sokat játszunk együtt és mesélünk a
gyerekekkel. A kézműveskedést szeretik a legjobban, így ezzel foglalkozunk mostanában.
Ezen kívül informatikát tanítok 6. osztályban. Nagyon szeretem ezt tanítani.
- Miért a tanári pályát választotta?
Mivel sok testvérem van, és elég sok évvel fiatalabbak nálam, így a nevelésükben is részt
tudtam venni és nagyon szerettem velük foglalkozni. Ezért merült fel a tanítás gondolata. Volt
sok tanárom, akiket nagyon szerettem, mert jól tanítottak és jól tudtak fegyelmezni, őket
tartom példaképemnek.
- Jól érzi magát itt?
Igen. Kivéve akkor, ha nem fogadnak szót. Napköziben piros és fekete pontos rendszert
használok, ami eddig jól bevált. Igyekeznek minél több piros pontot szerezni, ami jutalmat
von maga után. A fekete pontok meg visszaveszik a jutalmat.
- Nehéz beilleszkedni a tanárok közé és az iskola életébe?
Nehéz, mert nincs sok idő beszélgetni a tanárokkal. Egyébként az iskolába könnyű, mert
kedvesen fogadnak.
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Műterem
November 29-én volt Scherman László református lelkész és festő kiállításának záró
rendezvénye. A kiállítást Lakos Attila tanár úr beszéde zárta. Ebből idézünk egy részletet:
„Élt egyszer egy festő. Nap, mint nap kijárt a természetbe, és festett. Lefestette a tavat a nádassal, a
mezőt a dombokkal, a régi, kopott kis templomot, a házakat, ahogy a dombtetőről látszanak, vagyis
mindent, ami megtetszett neki. Az emberek kicsit bogarasnak tartották, de azért szerették.
Amikor megmutatta nekik képeit, kissé zavartan szemlélték azokat. Az undokabbak megjegyezték a
háta mögött: unalmas, mindig ugyanazt festi és ugyanúgy, biztosan mást nem is tud... A rendesebbek
csak hümmögtek, olykor azt mondogatták egymás közt: szép, szép, de... A barátai azt javasolták neki,
hogy utazzon el, lásson világot, mert szép ugyan itt is, no de ott, az aztán valami csoda, biztosan talál
még ennél az itteninél is szebbet...
Összepakolt hát. A nagy füles fadobozba elrendezgette színek szerint a festékeit, az ecseteit méret
szerint, gondosan rongyba csavarva, hátára vetette a
háromlábú festőállványt, néhány vásznat fogott a
hóna alá, elbúcsúzott szeretteitől, és elindult.
Nem tudta, hová megy, de ment az orra után, ment
amerre a lába vitte, ment amerre látott, ment,
mendegélt...
Mindenhol szívesen fogadták, adtak neki szállást
és enni is. A kérését, hogy megmutatnák-e neki a
legszebb tájat a környéken, mindig örömmel
teljesítették. Mutattak neki mezőt, virággal teli
rétet, tavat körülötte fákkal, dombtetőt, ahonnan
csodálatos rálátás van a városka tornyaira. Ő
mindent lefestett, úgy, ahogy szokta is volt, úgy,
ahogy látta.
Hazatérve a vándorlásból örömmel fogadták az otthoniak. Kérlelték, mutatná meg a képeit,
megtalálta-e a szebbnél szebb tájakat, amelyekről mindnyájan sokszor és sokat hallottak már. Kissé
zavartan vette elő és állította ki képeit. Az undokabbak megjegyezték a háta mögött: még mindig
ugyanazt festi és ugyanúgy, biztosan el sem is utazott, csak... A rendesebbek csak hümmögtek, olykor
azt mondták egymás közt: szép, szép, de... A barátai azt javasolták neki, hogy... Ő minderre csak
annyit mondott, hogy köszöni, a maga részéről jól van, nem fárasztotta a kelleténél jobban az utazás,
igen, sokat látott, de elmondhatja, hogy a nagyvilág sem csúnya, de itthon a legszebb... Nem értrtte, mi
is a baj.
Szomorúan ment haza, és arra gondolt, hogy holnaptól ő már nem fest bizony egyetlen képet sem.
Vacsora nélkül feküdt le aludni, azt mondta, fáradt. Elalvás előtt szokása szerint imában kért
csendességet, nyugodalmat a Jóistentől. Azon az éjjel szokása ellenére álmodott. Rettentő kusza, zajos
és zavaros álma volt.
Másnap, amikor a tejeskávé mellett elmesélte szeretteinek, azok is csak annyit értettek belőle, hogy
álmában megjelentek mindenféle hajdanvolt festők, néhányat felismert, de sokuk ismeretlen volt, és
mindegyik beszélt, de egyszerre, úgyhogy nem sokat értett meg az egészből, csak egy-egy
mondatfoszlányra emlékszik.
Reggeli után fogta a festő felszerelését, és hiába kérlelték otthon, hogy ne tegye, ne dobja ki, ne törje
össze, ne hasogassa miszlikbe, legalább adja el, és elindult a természetbe, hogy fessen, hogy megint
lefesse a tavat a nádassal, a mezőt a dombokkal, a régi, kopott kis templomot, a házakat, ahogy a
dombtetőről látszanak, úgy, ahogyan ő látja.
Eddig a mese. És hogy miről álmodott a festő, azt nem tudhatjuk meg mi sem, de az biztos, hogy a
német romantika jeles festője, Caspar David Friedrich ezt mondta akkor álmában neki:
“A festőnek nem azt kell megfestenie, amit maga előtt lát. De ha saját magában belül semmit sem lát,
akkor azt se fesse le, amit maga előtt lát.”
Ezen gondolatokat érlelve magunkban ajánlom szíves figyelmükbe Scherman László barátom
festményeit.”
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Decemberi népszokások

Luca napja, december 13.
E napon Szent Lucára emlékezünk, aki Szicíliában élt, és vértanúhalált halt.
A hagyományban e napon tilos volt az asszonyoknak varrni, mert Lucát tűvel vakították meg.
A néphagyomány egy gonosz, boszorkány-Lucát is ismer.
E napon kezdik a lucaszék készítését, amit karácsonyig be
kell fejezni. Tilos szeget vagy enyvet használni, és minden
részének más-más fából kell lennie. Aki ezzel elkészül, és
elviszi az éjféli misére, ott rááll, majd belenéz egy tű fokába,
az megláthatja a boszorkányokat.
Szokás volt ezen kívül Luca-búzát csíráztatni, és Lucázni is:
„Luca, Luca, kitty- kotty, kitty- kotty,
Annyi kolbásza legyen kieteknek,
hogy kerítést lehessen belôle fonni.
Luca, Luca, kitty- kotty, kitty- kotty.
Luca, Luca, kitty- kotty, kitty- kotty,
Gelegenye 2-3 száraz körtét várom
ha nem adnak szalonnát, levágom a gerendát,
ha nem adnak hurkát, elviszem a Julcsát!”

Betlehemezés
A betlehemezés a szenteste történetét
mutatja be. Párbeszédes báb- vagy élő
szereplőkkel eljátszott előadás. A gyerekek
készítenek egy kis betlehemet, és azzal
körbejárják a falut. Az előadást sokszor
zene, ének kísérte. A játék végén
ajándékokat adnak az előadóknak. Kedves
meglepetést készíthettek családotoknak,
környezeteteknek, ha néhányan összeállva
meglepitek
őket
ezekkel
a
régi
népszokásokkal!
„Adjon a Jóisten
Minden hív magyarnak:
Tiszta becsületet,
Hazaszeretetet,
Áldozatos szívet;
Lelki békességet.
Haj, regö rejtem,
Azt is megadhatja
Az a nagy Úristen!”

Bódy István
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Így írunk mi - verset
Válogatás a Sólyom osztály karácsonyi verseiből
Karácsonyi vágy

Karácsonyi vers

Hideg téli estéken,
Egyre csak azt vártam,
Békét hozzon a Megváltó,
Szerte a világon.

Közeledik a karácsony
A karácsonyt mindig várom
Közeledik Isten napja
Jézus születése napja.

Legyen béke minden házban,
Minden kis családban,
Jöjjél, kérlek drága Krisztus,
Ez a legfőbb vágyam.

Havas utcán oly jó járni
A karácsonyt hittel várni
A koszorún négy gyertya ég
A szívünkbe Jézus belép.

Huba Zsófia

Pinczi Barnabás

Karácsonyi vers
Itt van hát már a karácsony
Tűzre rakok egy hasábot,
Megvilágítom a szobát,
Meglássam az Úr angyalát
Leülök a kis székembe,
Onnan nézem szép az este,
Csengőhangok és pásztorok,
Énekelnek az angyalok.
Némethi Balázs

A karácsony
Itt a karácsony, itt van már.
Kapsz ajándékot holnap után.
Megszületett a Jézus a jászolban,
Imádkozzatok ma a templomban.
Megtudták a napkeleti bölcsek,
Hogy Jézus a jászolban várja őket.
Elindultak a fényes csillag után,
Vittek magukkal: aranyat, tömjént, mirhát.
Rideg Borbála
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Közel a karácsony

Karácsony

Nagy pelyhekben hull a hó
Bent lobog a kandalló
Friss kalács és kakaó
Illatat száll,ó de jó!

A karácsonyfa mellet állok,
Az esőtől térdig ázok,
A vacsora halacska,
A karácsonyfán cukorka.

Ünnepel az egész világ
Várjuk már a kis Jézuskát.
Békesség és szeretet,
Ez kell nekünk gyerekek!

Minden gyerek álma,vágya,
Karácsonyfát végre lássa,
Az öcsémnek tátva szája,
Én meg várok a vacsorára.

Bús Ármin

Az anyukám asztalhoz ült,
Sietek én is, mert az étel kihűl,
Eljött végre a pillanat,
Karácsonyfán a hullócsillag.

A karácsonyi ajándékok halmaza

Plajner Ákos

Gyönyörű,gyönyörű
Szép a karácsony gyönyörű!
Szép mert Jézus megszületett,
Szép mert örülhetünk neked!

A karácsony

A fa alatt ajándék
Mackóm,lovam szanaszét.
Szaloncukrok halmaza
A kis díszes dobozba?

Karácsony, karácsony most már itt van,
Az öröm, az öröm talán itt van.
Szívünket eltölti a boldogság,
A kicsi Jézuska minket megvált.

Boldvai Mária

Elmegyünk, elmegyünk a templomba,
Utána elmegyünk egy sétára.
És amire végre hazaérünk,
A sok-sok ajándék ott van nékünk.
Csapody Ágota
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Így írunk mi - mesét
Simon Szidónia Vivien 5.a, Sólyom osztály
A királylány szerencséje
Egyszer volt, hol nem volt, élt egy nagyon öreg király, és annak volt egy leánya. Az a leány
pedig nagyon ügyetlen volt, annyira, hogy amit el lehetett rontani, ő azt elrontotta. A király
tudta, hogy valakire hagynia kéne az országot, így hát közhírré tétette, hogy annak adja a
leányát, akinek a jelenlétében nem ront el semmit. Jöttek is sokan, gondolták, ez nem nagy
dolog. Berakták egy üres szobába őket, egyesével, a királylánnyal. Az egyiknek rálépett a
lábára, a másikba beleütközött, volt, hogy megbotlott a saját lábában és hasra esett. A király
siránkozott. Mit fog csinálni ezzel a lánnyal? Aztán napon váratlanul meghalt. A lányra
maradt az ország. Mikor fejére vette a koronát, az leesett, a trónszék majdnem összedőlt
alatta. Mindent elrontott. A tej kifutott, amikor forralta, a hús odaégett, még az olyan apró
dolgokat is elrontotta, mint a pirítós. Egy este leült és számolgatni kezdte, hogy mit rontott el.
Épp ötvennél tartott, amikor a semmiből előtűnt egy manó. A lány felállt, de rögtön orra is
bukott. Majd újra fölállt leporolta a ruháját.
–Hát te meg ki vagy? –kérdezte.
- Azt hittem, egyértelmű…- nézett végig magán a manó.
- Miért jöttél?- kérdette a királylány.
- Hát azért, hogy megmutassam a szerencsédet. - felelte az.
- Nekem nincs szükségem szerencsére!- mondta a lány, s azzal rálépett a manó lábára.
- Biztos?- kérdetett vissza a lény. A lány végül beadta a derekát, és hagyta, hogy a manó
mutassa az utat.
- És mi lesz az országgal?- kérdezte a királylány.
- Nem tudom, de jobb lesz nekik nélküled!- biztosította a manó. Mentek egész délután, és
beértek egy erdőbe, azonban a manó megállt az első fánál.
- Tessék! Ebben az erdőben keresd a szerencsédet!- mondta, és mielőtt a királylány valamit
szólhatott volna, köddé vált. A lány elindult az erdőben. Lépten-, nyomon elbotlott a
gyökerekben.
- Aú! És én itt keressem a szerencsémet?! - mondta magában, és véletlenül rálépett egy
kígyóra.
- Nem tudsssz vigyásszni? – sziszegett az. A királylány megvonta a vállát.
- Bocsánat, nem. - felelte. Leszállt az est. A leány összehúzta magát. Nagy nehezen elaludt.
Reggel mikor felébredt, rögtön azzal kezdte a napot, hogy beverte a fejét. Az állatoktól
megtudta, hogy van egy sárkány, itt az erdőben, és közel van a barlangja. A királylány fejébe
vette, hogy felkeresi. Nemsokára meg is találta. Mikor belépett hozzá, csodálkozva látta, hogy
a sárkánynál van egy tojás. Maga az állat nagy volt és piros, az erdei állatok szerint tűzokádó.
- Ez a te tojásod?- kérdezte a királylány, és máris a kezében az említett tárgy. Ám hírtelen
érte, hogy nehéz, ezért ügyetlenül leejtette. Az leesett a földre, elrepedt, és a tartalma kifolyt.
A sárkány, látva ezt, nagyon feldühödött. Amint a lány észrevette a felbőszült állatot,
elkezdett hátrálni, a barlang faláig, amibe aztán beverte a fejét. A sárkány eközben
fölágaskodott és támadni készült. Ekkor azonban ráesett az orrára egy vízcsepp. Az elképedt,
majd lassan leereszkedett négy lábra. Már nem bántotta a lányt. Megszelídült, és a színe
lassan pirosból zöldbe váltott. A fejét lehajtotta, és hagyta, hogy megsimogassa a lány. Majd
azt is engedte, hogy felüljön a hátára. A királylány pedig ezt megtette, a sárkány kiment a
barlangból és a kék ég felé vette az irányt. Mind a ketten élvezték az utat. A lány nemsokára
meglátta a palota tornyát. A kastély udvarán a sárkány leszállt és a lány is lemászott a hátáról.
Ezután még sokáig barátok maradtak, a királylánynak megmaradt a szerencséje. Itt a vége,
fuss el véle!
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Karácsonyi vásár
Kovács Veronika riportja

December 4-én ismét eljött a karácsonyi vásár. Iskolánk hagyományos rendkívüli eseményére
hetek óta készülnek az osztályok, tanárok. A hatalmas vásári kavalkádban elsőként a
szervezőt, Járó Ildikó nénit szólítom meg:
- Ön szerint többen vagy kevesebben voltak
a karácsonyi vásáron?
Nekem úgy tűnt, hogy többen voltak. Mikor
be akartam menni az osztálytermekbe alig
jutottam be, mert annyian voltak.
- Szervezésileg nehezebb volt, mint tavaly?
Már 18 éve én szervezem ezt, és mindig
szívesen hívok új árusokat is, a régiek közül
is sokan jelentkeztek. Csak az volt a
probléma, hogy nagyon erőszakosak voltak
azok, akik akartak jönni, árulni a vásárra, és
persze nem volt annyi hely. Szóval elég
bonyolult, de ez mindig így szokott lenni.
- Azért tudott valamit vásárolni?
Ilyenkor én nekem sajnos nincs időm vásárolni, viszont az osztályokat mindig
végignézem, és vettem is egy sütit az egyik osztálytól.
- Ön szerint jobb volt a hangulat vagy rosszabb?
Nekem nagyon hiányzott a zene az elejétől. Szerencsére délután már tudtunk zenét
hallgatni. Nekem hozzá tartozik a vásárhoz a karácsonyi zene.
Köszönöm szépen! Viszontlátásra!
Tovább megyek. Útközben én is vásárolgatok, megnézem a portékákat, és természetesen
segítek osztályomnak az asztalunknál és a ruhatárban. Régi ismerősökkel, egykori ökusokkal
futok össze. A teaházban aztán találkozom nővéremmel, Kovács Borival is. Megkérdezem
tőle:
- Szia Bori! Milyen érzés újra itt lenni a karácsonyi vásáron mint régi diák?
Nagyon jó visszalátogatni az Ökuba, mert jó emlékek jutnak eszembe. Sajnos idén nem
tudtam olyan sokat itt lenni.
- Sokan voltak a régi osztályodból?
Az osztályomból nem voltak annyira sokan, de azért volt kivel beszélgetnem.
- Tanárokkal is tudtál beszélni?
Nóra nénivel, a régi alsós osztályfőnökömmel; találkoztam Irén nénivel; Árpád bácsival;
István bácsinak is tudtam köszönni; Gábor bácsival is beszélhettem, a régi rajztanárom volt.
- Vásároltál is valamit?
Inkább csak beszélgettem, de ettem a büfében egy pizzát.
- Nem bántad meg, hogy eljöttél?
Nem, egyáltalán nem bántam meg, egy élmény volt az a kevés idő, amit itt tölthettem.
Lassan négy óra. Az asztalok kiürültek, az árusok pakolni kezdenek. Vége a vásárnak. Jövőre
újra itt leszek!
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Across
1. Another word for present.
4. Santa's door?
6. Animals that pull Santa's sleigh.
9. What people put on their Christmas tree.
11. Something on Santa's face.
15. The day after Christmas.
17. Santa's helpers.
18. The day before Christmas.
20. A piece of snow.
25. What Santa gives to bad girls and boys.
26. A sock that hangs by the chimney.
28. People put these bright things on their house.
30. A reindeer with a red nose.
31. A jolly man in a red suit with a beard.

Down
2. Something people decorate.
3. What people give each other.
5. Where Santa's workshop is located.
7. A striped Christmas treat.
8. Drink and food left for Santa.
10. Something people send to each other to say
'Merry Christmas'.
12. The presents are usually _______ the tree.
13. The month of Christmas.
14. Look at a present before you should.
16. The color of Santa's suit.
19. A common decoration for the top of the tree.
21. A famous snowman.
22. The place where Santa makes toys.
23. Santa's car?
24. A common decoration for the top of the tree.
27. A Christmas song.
29. What Santa gives to good girls and boys.

Answers:
Across: 1. Gift, 4. Chimney, 6. Reindeer, 9. Decorations, 11. Beard, 15. Boxing day, 17. Elves, 18. Christmas
eve, 20. Snowflake, 25. Coal, 26. Stocking, 28. Lights, 30. Rudolph, 31. Santa Claus.
Down: 2. Tree, 3. Presents, 5. North pole, 7. Candy cane, 8. Milk and cookies, 10. Card, 12. Under, 13.
December, 14. Peek, 16. Red, 19. Star, 21. Frosty, 22. Workshop, 23. Sleigh, 24. Angel, 27. Carol, 29. Toys.
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Deutsche Seiten
Lakos Benedek

Adventzeit
Die Adventzeit beginnt vier Wochen vor Weihnachten. Wir warten auf Christis Geburt. Wir
machen einen Adventskranz. Jeden Sonntag zünden wir eine Kerze an.
Nikolaustag

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Der Nikolaus ist alt und nett. Sein Anzug ist rot und
weiß. Er hat einen großen Sack. Er bringt Geschenke, Schokolade, Süßigkeiten und Nüsse für
die Kinder.
Weihnachten

Zu Weihnachten feiern wir Christis Geburt. Am 24. Dezember ist der Heilige Abend. Wir
stellen einen Weihnachtsbaum. Auf dem Weihnachtsbaum hängen wir Kugeln, Sterne,
Zuckerl. Am Nachmittag gehen wir in die Kirche. Am Abend ist die ganze Famillie
zusammen. Wir singen, beten, geben und bekommen Geschenke. Zu Weihnachten essen wir
immer Fisch, Kartoffeln, Beigele und Stollen.
Silvester
Am 31. Dezember ist der Silvester. Wir machen eine Party. Wir essen Würstchen und unsere
Eltern trinken Sekt. Zu Mitternacht sagen wir: Frohes Neues Jahr!
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Stollen
Zutaten:
* 560 g Mehl
* 180 g Butter
* 50 g Zucker
* 30 g Hefe
* 8 Eigelb
* 2 dl Milch
* 50 g Rosinen
* 50 g Mandeln
* Geriebene Schale einer Zitrone
* Geriebene Muskatnuss
* Zimt
*Gemahlener Ingwer
* Gewürznelke
* 1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung:
Die Hefe mit Milch, und etwas Mehl und Zucker
verrühren und an einem warmen Ort ruhen lassen.
Die Butter, Zucker , das Eigelb mischen und mit
Hefe und Mehl verrühren.
Die Rosinen, Mandeln und andere Zutaten zum
Teig geben und gründlich kneten. Gut gehen lassen.
Den Teig aus der Rührschüssel nehmen, auf ein
Backbrett legen und noch einmal gut durchkneten.
Stollen formen und auf ein gefettetes oder mit
Backpapier belegtes Backblech legen. Den Teig ca.
45 Minuten gehen lassen und anschließend in
einem vorgeheizten Ofen bei 180° ca. 50 Minuten
backen.
Den Stollen noch warm mit flüssiger Butter
bepinseln und mit Puderzucker bestreuen.

Geschrieben von Benedek Lakos

Weihnachtsrätsel
Findet ihr folgende Wörter: Advent, Nuss, Kerze, Engel, Nikolaus.
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Az ajándék
Lejegyezte: Bezdek Éva, a kanadai Bethlen Gábor Magyar Nyelviskola tanára

Tanár ismerősöm meséli. Fiatal tanítóként Kanada legészakibb, Nunavut nevű tartományának
fővárosába, a Baffin-szigeten található Iqaluitba kerültem. Mondhatjuk, hogy az örök hó és jég hazája
ez. Nunavut területe megegyezik Franciaország, Anglia, Spanyolország, Németország és Olaszország
területének egészével. Nehezen hittem el, hogy ennek az óriási tartománynak mindössze 28 települése
van, amelyek a tengeröblök mellett helyezkednek el. Az autónak itt alig veszik hasznát: csupán 30 km
szilárd burkolatú út van a településeken kívül. A közlekedés a folyók, öblök, tengerszakaszok
jégmentessége idején hajóval, csónakkal, egyébként motoros szánnal, kutyaszánnal, és persze
repülőgéppel történik. Régen eszkimóknak nevezték az itt élőket (magyarul még mindig így hívjuk
őket. A szerző), ami krí indián nyelven “nyershúsevő”-t jelent. Ez bizony elég sértő elnevezés volt,
ezért ma már az őslakosokat az inuit elnevezés illeti. Ez az anyanyelvükön, az inuktitut nyelven
“emberek”-et jelent. A gyerekek az anyanyelvükön kívül az iskolában angolul és franciául tanulnak
Az inuitok életmódja teljesen alkalmazkodott a nehéz életkörülményeikhez. Régen főleg a
bálnavadászok nomád életét élték. Ma már inkább a bányászat, az olaj és földgáz kitermelése ad
munkát az itt élőknek, hiszen ásványi anyagokban nagyon gazdag ez a vidék. A lakosok száma 23 ezer
fő. Bár a táj festői szépségű, itt a nap márciustól júniusig csak éjjel háromkor nyugszik, s aztán
beköszönt a hosszú, nagy hideget és teljes sötétséget hozó tél. Az itt élők már nem jégkunyhókban,
hanem nagy és kényelmes házakban laknak, van telefonuk, a városokban működik az internet és az
Anik nevű műhold segítségével televíziót is tudnak nézni. A karácsonyi ünnepre készülve az
iskolámban az ajándékozásról beszéltem. Arról, hogy örömet szerezni bizony nem könnyű dolog, mert
az igazi ajándékot a szív adja, és soha nem az üzletben vett dolognak örül a legjobban a
megajándékozott. Nagy izgalomban teltek a napok. Az ünnepségünk végén tengervíz és jég által
simára csiszolt, gyönyörű és nagy ritkán fellelhető bálnacsontot pillantottam meg az asztalomon. Az
inuit fiú, az ajándékozóm, szégyenlősen állt előttem.
- Hol találtad ezt a gyönyörű darabot? - kérdeztem.
A fiú megnevezte a lelőhelyet, egy befagyott öblöt, amely több kilométer távolságra volt az
iskolánktól.
Gyönyörű, még soha sem láttam ilyet! - mondtam - Tudod ugye, hogy az ajándékom megszerzése
nagyon veszélyes vállalkozás volt, és igazán nem kellett volna ekkora utat megtenned.
A fiú szemében büszke fény gyúlt és halkan ezt mondta:
- A hosszú és veszélyes út megtétele is része az ajándékomnak.”
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Exkluzív interjú a Mikulással
- Beszélgetőtárs Hunyár Csongor -

- Üdvözlöm, kedves Mikulás bácsi! Honnan érkezett?
Nagyon messziről, Lapp földről.
- Mivel tette meg ezt a nagy utat?
A szánommal. Tíz rénszarvas húzta, jobbról 5 és balról 5.
A krampuszaimat is hoztam magammal, akik különleges képességgel bírnak, felismerik, ha
valaki hazudik.
- Mit hozott magával?
Nagyon sok ajándékot a jó gyerekeknek, kb. 1000 csomagot, és a rosszaknak pár szál
virgácsot
- Milyennek találta az ökus gyerekeket?
Az ökus gyerekek nagyon kedvesek és aranyosak voltak, néhányan nagyon elevenek, de azért
ők sem olyan rosszak, hogy virgácsot kelljen kapniuk.
- Mivel készültek?
A gyerekek nagyon szép énekekkel vártak minden teremben.
- Mondana pár szót magáról?
Nagyon idős vagyok, de a lelkemben fiatalnak érzem magam, és mindezt annak köszönhetem,
hogy minden évben nagyon sok jó gyerekkel találkozom.
Én a Mikulás vagyok, és nem a télapó, mint ahogy azt sokan rosszul mondják.
- Mik a tervei a következő évre?
Miután minden jó gyereknek átadtam az ajándékát, hazautazom és a nagy játékkészítő
gyáramban már most a jövő évi látogatásra készülök. A szánomat pedig szépen letakarom.
Jövőre találkozunk!
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„Zöldségek”

A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb ajándék is test a testünkből, lélek
a lelkünkből. Példa arra, hogy életünk nemcsak szükségletek láncolata, s hogy életünk
legvégső alapja mégse valamiféle elemi és kikerülhetetlen önzés. Bizonyítéka annak, hogy
létünk végül is ajándék, amiből futja az ajándékozásra. Tiltakozás, igen; az ajándék tiltakozás
is énünk korlátai ellen, akár olyasmit ajándékozunk oda, amire magunknak is szükségünk
volna, de még inkább, amikor olyasmit, amit mi magunk is szeretünk, kedvelünk. Az ajándék
jelkép ugyan, de ha megfelelő módon adjuk: valóban él és tovább él. Ha jól adjuk, és jól
fogadjuk: titokzatos erőre kap. Tovább él, megszépül, sorsa lesz.
Az ajándékozás nem figyelmesség, nem fényűzés, nem szokás. Véghetetlenül komolyabb és
több minden rutinmozdulatnál. Gyönyörű kifejezése az ember földi sorsának, helyzetének s
ugyanakkor transzcendens ambíciójának. Annak a vágynak, hogy egyek legyünk, ha most
még csak börtönrácsainkon át tudjuk is megölelni, megitatni és megetetni egymást.
Pilinszky János

Vetélkedő
Kedves Klímaőrök!
A vetélkedő négy, érdekes és változatos fordulóból áll, amelyen 3-5 fős csapatokkal lehet
részt venni. Az egyes fordulók anyagai elektronikus úton kerülnek kiküldésre. A négy forduló
különböző készségeket vesz majd igénybe, amelyekhez fontos a csapatmunka!
A vetélkedő menete:
2010. december 15. – Jelentkezés határideje (Jelentkezési lap beérkezésének határideje)
2011. január 28. –Az első forduló – Oknyomozás
2011. február 21. – A második forduló – Legyen saját társasjátékod!
2011. március 16. – A harmadik forduló – Mese/novella írás
2011. április 22. – Élő vetélkedő a Föld napján a legjobb tíz csapat részvételével.
A klímaőrjáratban való részvételhez az alábbiakra lesz szükségetek:
- Egy jó kis csapat (3-5 fő) és egy ötletes csapatnév;
- Egy közös e-mail cím, vagy valaki saját e-mail címe;
- A www.eghajlatriado.hu-n lévő háttéranyagok olvasása;
- Jókedv és csapatjáték!
Amennyiben ezekkel mind rendelkeztek, nincs más hátra, töltsétek ki az alábbi jelentkezési
lapot és küldjétek el a klimaorjarat@mtvsz.hu-ra vagy a 061/2167295-ös faxszámra!
Értékelés, jutalom:
Az értékelést szakmai zsűri végzi valamennyi forduló után. A vetélkedő minden fordulóját
sikeresen teljesítő csapatok oklevelet kapnak. Az élő vetélkedőn résztvevő csapatok
ajándékcsomagban részesülnek, benne a legötletesebbnek ítélt társasjátékkal, melyet nyomdai
úton kiviteleztetünk és terjesztünk. Továbbá a legjobb 3 csapatot további értékes, klímatudatos és praktikus ajándékokkal jutalmazzuk.
A vetélkedő valamennyi anyaga letölthető a www.eghajlatriado.hu oldalon az „Iskoláknak”
menüpont alól.
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Versenyeredmények
Népdaléneklés eredményei:
Kiemelt Arany helyezést értek el: Gézengúz Pulik, Szép Hangú Leányok, Skálázó Gráciák,
Simon Bence, Pröhle Janka, Szilassy Bori
Arany helyezést értek el: Vízesés, Vidrák, Süttő Fruzsina, Horváth Júlia, Kautzky Armand,
Fogarasi Réka, Őry-Kovács Anna, Lukács Lilla
Ezüst helyezést értek el: Bodzakisasszonyok, Rockos Banda, Kandúrok, Repedt Fazék,
Daloló Huszárok és Válaszúti Leányok, Jókedvű Ribizlik,
Daloló Tulipánok, Sziebert Anna, Daloló Berkenye,
Dicséretben részesült: Skublics Ádám, Czakó Mátyás

Kerületi Kazinczy-verseny
1. helyezett lett Kálnai Hajnalka 6.a Pitypang osztály

Kerületi matematika verseny
7. osztály:
II. Galambos Kristóf (7.a Teknős) Továbbjutott a budapesti általános iskolák versenyére
IV. Szűcs Fanni (7.b Pacsirta)
8. osztály
II. Lengyel Ádám (8.a Szeder) Továbbjutott a budapesti általános iskolák versenyére.
III. Flanek Szilvia (8.b Kökény osztály)

Bolyai matematika verseny területi forduló eredménye:
1.helyezett: Pingvinek csapata: Fekete Zsófia, Kóta Bianka, Tahi-Tóth Levente, Szabó Gábor
/ Vidra, 3.a/
3.helyezett: Anonimus csapat: Bódy Anna, Gyuricska Irisz, Marosvári Ágnes, Szűcs Fanni
/Pacsirta, 7.b/
4.helyetett: IQkacok csapata: Galambos Kristóf, Kovácsházi Csanád, Rozsnyai Marcell,
Zábó András /Teknős, 7.a/
5.helyezett: Emsnodoancs csapat: Baráth Nóra, John Annamária, Molnár Dorottya
/Teknős, 7.a/
6.helyezett: Ipszilon a negyediken csapat: Flanek Szilvia,Gyuricska Milán,
Paczolay Krisztián, Surján Borbála /Kökény, 8.b/
7.helyezett: Számörlők 2. csapat: Békefi Teodóra, Lengyel Ádám, Sallai Mór,
Szabó Boglárka /Szeder,8.a/
Országos döntőbe jutott: Pingvinek csapata: Fekete Zsófia, Kóta Bianka, Tahi-Tóth Levente,
Szabó Gábor /Vidra,3.a/

Kerületi "Stille Nacht" német szavalóverseny kisjelenet kategória:
Alsó tagozat
1. Puli osztály (4.b)
2. Mandula osztály (4.a)
Felső tagozat:
1. Pitypang (6.a) osztály.
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Filmajánló

Gru
Gonoszság, jóság, gízai piramis, a Hold elrablása: izgalmas rajzfilm gyerekeknek és
felnőtteknek.

Sok rajzfilmet láttam, de a Gru volt az egyik
legizgalmasabb.
A filmben egy Gru nevű és egy Vektor nevű
ember versengett azon, hogy melyikük tud
nagyobb gaztettet véghezvinni. Ellopták a
párizsi
Eiffel-torony
másolatát
San
Franciscóból, a gízai piramist, s a New York-i
Szabadság-szobor másolatát. Gru legújabb
ötlete az volt, hogy ellopja a Holdat.
Ez sikerült is neki. Viszont Vektor, akivel
versengett a gonoszkodásban, ellopta Grutól a
megszerzett Holdat és 3 kislányt, akiket Gru nagyon megszeretett. Grunak hiányoztak a
lányok, s visszaszerezte Vektortól őket. Ezután váratlanul megnőtt a Hold s Vektor felrepült
vele az űrbe.
Amíg néztem ezt a filmet, rájöttem, hogy a gonosz embereknek is lehet lelkük. Itt a Gru, aki
gonosztetteit feladva kislányoknak a szeretetét választotta.
Érdemes megnézni!
Szabó D. Zsófia 5/b
Könyvajánló
CHARLES DICKENS
KARÁCSONYI ÉNEK

Valaki azon gondolkozik most közületek, hogy mit is olvasson a
közeljövőben? Ezen nem érdemes gondolkozni. A válasz: a
KARÁCSONYI ÉNEKET! Dickens másik ismert regénye a
David Copperfield .De ez a karácsonyi kis, könnyen kiolvasható
rövid történet egészen szívhez szóló és aktuális (karácsony
miatt), sőt olykor félelmetes. A történet főszereplője Ebenezer
Scrooge, egy mogorva figura, aki ráadásul szörnyen kapzsi is.
Ám a történet végére teljesen megváltozik. Hogy mindez
hogyan lehetséges? Olvasd el, s megtudod rá a választ….!

Szalai Gellért
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Sport
A röplabda
Karácsonyi számunkban az aktuális sporteredményekhez igazodva
bemutatjuk a röplabda játékot.

A röplabda játékban egyszerre 6-an lehetnek a pályán (hárman a hálónál,
hárman hátul.) A hátsók szerválnak, és ha az ellenfél átüti a labdát, ők adják föl az elsőknek,
akik pedig lecsapják. Ha egy csapat megszerzi a szervalehetőséget, forognak. (A
strandröplabdánál 2 játékos játszik, ) A labda bőrből vagy műbőrből készül.
Hibák, szabálytalanságok:
-A labda a pályán kívül vagy a támadó csapat térfelén ér talajt, a háló alatt megy át, vagy
érinti a háló antennáit.
-A csapat háromnál többször érinti a labdát, vagy egy játékos kétszer egymás után.
-Túl sokáig érintkezik a játékos a labdával („tapad” a labda).
-A játékos hozzáér a háló szalagjához, amikor a csapatánál van a labda.
-Nem sikerül megérinteni a labdát, mielőtt az adott csapat térfelén leesik.
-A játékos átnyúl az ellenfél térfelére, kivéve ütéskor.
-A játékos bármelyik testrésze az ellenfél térfelére kerül, kivéve a kéz- és lábfejét.
-Adogatáskor egy játékos felugrik, vagy feltartja a karját a hálónál, hogy az ellenfél ne lássa a
labdát.
-Nyolc másodpercnél tovább tart a szerválás.
-Az adogató játékos belép a pályára.
-Összeverekednek a játékosok, akár egy csapaton belül, akár az ellenféllel.
Sporteredmények
II. Kerületi röplabda diákolimpia, III.-IV. korcsoport, lány:

1.helyezett: Öku!!!
November 25. csütörtök, helyszín: Baár-Madas: Öku – Baár-Madas 2:0
December 2. csütörtök, helyszín: Baár-Madas: Öku – Baár-Madas IV. 2:0
Öku – Áldás 2:0
December 6. hétfő helyszín: Fillér: Öku – Fillér 2:0
December 9. csütörtök, helyszín: Baár-Madas: Öku – Kodály 2:0
Csapattagok: Márton Rege, Rokonay Petra, Szilassy Veronika, John Annamária,
Molnár Dorka, Szűcs Fanni, Barka Viola, Marosvári Ági, Kreschka Júlia,
Szerkesztette: Dankó Mátyás
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Rejtvény

Előző számunk rejtvényeire sok jó válasz született, de egyedül Cseh Hanga
küldte el, úgyhogy ő nyerte a finom csokikat. Gratulálunk!
1.

Keresd a karácsonyfát!

Az újságban elrejtettünk néhány
2.

-t. Mennyit találsz meg a Höki oldalain?

Anagramma

Az alábbi nevek egy-egy ökus tanár nevét rejtik. Kik ők?
Illatos Kata:
Salykás Rendész:
Kájdói Lóránt:
Megyai Sebi:
Mikdópur Emil:

3.

Zsirala Ábel:
Égics Ernő
Sinvár-Osvát Irma:
Gápdy Cézár:
Diery Jankán:

Bibliai rejtvény
Tedd megfelelő sorrendbe a szócsoportokat, így Izajás próféta gondolatát olvashatod!

(Forrás: Új Ember)

ÍVNI OGA EKFO ZÚRM NÉSF EZÉ LSN ADM IÚT GJAH RTA EVÉ AGA ETÍ NEK
MÁ JEL ŰZF ELN ME AJD TEK SZÜ TEM NU ASZ
4.

Sudoku
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5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Keresztrejtvény

Idén ballagó 8.b. osztály neve.
Mit tanítok?-kérdezi Jáky Adrienn, Pummer Ildikó, Tihanyi Marika
Mi van december 25-én?
Árpád apja.
Fővárosa: Bern
Tenyerünk hosszának mértékegység neve.
Arany János fő műve.
Mennyi ? kettőnyolcad-szor-4nyolcvanad-ban a kettőnegyed -szer 0 ?
Sokat olvastam, ezért ez a vezetéknevem. 1096-1116. uralkodtam.
997-1038 uralkodtam. Géza fia vagyok.
Vízi állat. Zsiga bácsi osztályneve.
Női név. Rímel a mágnesre.
Ha álmos vagy ezt csinálod a száddal.
Az Egri csillagok szerző vezetékneve.
Mi kell a lottóhoz?

21.

22.
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Ezt főzd ki!

Tokárczyk Zorka

Majomkenyér
Fél kg háztartási
keksz,mazsola,25 dkg
margarin, 25dkg cukor, 2 dl
tej,kakaópor, liszt
A margarint, cukrot, tejet, kakaót
jól felfőzöm. Amikor
folyós,beleteszem a darabokra
tört kekszet, 2 ek. liszttel
megszórom. Ezt jól
összekeverem, addig legyen a tűzön,
amíg a lábas falától elválik.
Beleszórom a mazsolát is. Ha a keksz
nem nagyon olvad szét, még 2dl tejet
adok hozzá. Melegen folpackkal bélelt
őzgerinc formába teszem. A hűtőben
hűtöm.
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23.

Nevess!
Viccek Magyar Márk gyűjteményéből
Két rendőr elmegy az erdőbe, hogy
karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig
érő hóban gázolva órák hosszat keresik a
megfelelő fenyőfát, de nem találják. A nap
lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban
felvonyít
valami
állat.
Az egyik rendőr odafordul a másikhoz:
- Na, ebből nekem elegem van! A legközelebbi
fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs!

- Mit mond az egyetemista november elsején?
- De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk!

A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
- Parketta, kisfiam.

Egyszer egy karácsony estén Mórickáéknál
a szobában: Móricka elkezdett üvöltözni:
Segítség, segítség! Anyu, ég a
karácsonyfa!!!! Áááá…!! Móricka
anyukája kiszalad a konyhából egy vödör
vízzel és így szól: Jaj, Móricka kisfiam,
nem ég a karácsonyfa, hanem világít. Erre
anyukája visszamegy a konyhába. Fél óra
múlva Móricka megint felkiált: Anyu,
anyu! Világít a függöny!!

Apuka kisfiával sétál az erdőben. Megszólal a gyerek: jaj, de messze van még karácsony!
Mire az apa: bolond vagy fiam, nem is arra megyünk.
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