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Tormássiné Kapitány Ágotha Igazgatónő adventi üzenete 

 

Kedves Diákok, Kollégák, a Megváltónk születését váró ünneplő Közösségünk! 

 
Antoine de Saint-Exupéry a 

Kis herceg című regényében a róka 

megtanított bennünket arra, hogy az 

ember életében nagy szerepe van a 

szertartásoknak, a várakozásnak. Vala-

kivel való találkozásra fel kell készíteni 

a lelkünket, alkalmassá kell tenni szí-

vünket a találkozás örömének befoga-

dására. Ez a készület igen izgalmas és 

csodálatos időszaka lehet életünknek. 

Lehet, hisz csak akkor teljesedik ki, ha 

tudatosan készítjük elő találkozásunk 

örömteli pillanatait.  

Az advent a szent várakozás, a 

személyes találkozásra való felkészü-

lés ideje, amikor megéljük Megváltónk 

eljövetelének misztériumát. Az Isten a 

földre száll, vállalja emberi voltunkat, 

részesévé válik szenvedéseinknek, örö-

meinknek. Jézussal, a betlehemi Gyer-

mekkel való találkozásra készülünk ad-

vent heteiben. 

A készület elcsendesíti lelkün-

ket, hisz csak a csendben halljuk meg a 

lélek hangját. Szükségünk van a külső 

zajok kikapcsolására, hogy képesek le-

gyünk rendet tenni magunkban és ma-

gunk körül. Átgondoljuk Istennel való 

kapcsolatunkat – élő-e a hitem vagy 

csupán egy máz a mindennapokban,  

 

 

Jézus áll-e életem középpont-

jában vagy egyszerű mellékszereplő?  

Adventben jut idő az emberi 

kapcsolataink átgondolására is.  Érde-

mes végigtekinteni, kire, mire szánok 

időt. Haszontalan, terméketlen dol-

gokra, vagy odafigyelek a mellettem 

élőkre, meghallom a hívó szót, amikor 

szükség van rám. Ez az időszak jó al-

kalom a félreértések, megbántások tisz-

tázására is, hiszen a szeretet nagylelkű 

és megbocsátó. 

Az adventi készülődés a mély-

ségből a felemelkedést, a bukásból való 

felállást, az újrakezdés lehetőségét adja 

számunkra, hiszen megéljük Jézus szü-

letésével a megbocsátást, a megváltá-

sunkat.  

Isten a Megváltó elküldésével 

értelmet adott életünknek, megmutatta 

a szeretet útját. E szeretet által eszmé-

lünk rá arra, hogy szükségünk van egy-

másra, hogy feladatunk van a minden-

napokban, hogy életünknek van célja, 

értelme. Mert van fény és remény! 

Samu Margit gondolataival 

kívánok áldott, békében megélt kará-

csonyt Diákjainknak, Munkatársaink-

nak és családjaiknak. 
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                                         Karácsony várása 

Nézz fel a csillagos égre és 

mindig látsz egy fényesebb csillagot, 

mely ragyogóbban ragyog, mint a többi, 

s gondolj tiszta szívvel a három királyra, 

akik hittek az Üdvözítő születésében. 

Vezette őket a csillag, szívük melege 

és a szeretet öröme, mert 

Megváltó született Nyugaton.  

Higyjél az ő hitükkel, amit 

nekik adott az Isten, hogy 

egyetlen fiát lássák, érezzék, 

imádják és hirdessék, hogy él 

a Teremtő, ki szereti az embereket. 

Amíg gyermeki szeretettel tudod 

szeretni egyetlen Megváltódat, 

addig az életed boldog és gazdag. 

Ne hagyd elveszni szívedben élő 

Istenedet, ne törölje ki senki. Énekelj, 

mert ő mindennél nagyobb hatalom. 

Így várjad minden évben Isten egyszülött 

gyermekét, az értünk megszületett Jézust. 
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Digitális-lét a mindennapokban 

Ahogy a tanuló látja… 

 
November 11-e óta ismét digi-

tális oktatásba csöppentünk. Én is, 

mint minden kollégista hazaköltöz-

tem egyik pillanatról a másikra. A 

helyze-

tünket 

nagy-

ban 

meg-

köny-

nyítette 

az úgy-

neve-

zett di-

gitális 

órarend, ezzel könnyebben belerá-

zódtam (újra). Rendszerezett a na-

pom, ugyanis vannak online óráim, 

tehát olyan, mintha órán lennék. Fel-

kelek 7-kor, és nem sokkal utána lap-

top elé ülök. Mára már megszokott 

lett ez a helyzet. Mindig van mit csi-

nálni. Amikor tudok, ebédelek, de 

utána folytatódik tovább. Durván, 

egy napon 16 óráig szoktam a tanu-

lással foglalkozni és utána pihenek 

(vacsorázok, a családommal beszél-

getek). Persze, ha szükséges, akkor 

tovább. Ha van online órám, akkor fi-

gyelek, és jegyzetelek, illetve van, 

hogy közösen dolgozunk a tanárunk-

kal. Amikor kapok házi feladatot, 

amit vissza kell küldeni, azt próbá-

lom minél hamarabb megcsinálni. Én 

olyan típus vagyok, aki nem szereti a 

dolgokat az utolsó pillanatra hagyni. 

Vélemé-

nyem sze-

rint most 

majdnem 

olyan ne-

héz a tanu-

lás, mint a 

suliban. 

Vannak 

dolgoza-

tok, felelé-

sek. Ugyanúgy megdolgozok a je-

gyekért. Dolgozat után a barátnőkkel 

megtárgyaljuk videó hívásban kinek 

mi volt nehéz. Fontos, hogy ezek a 

kapcsolatok a távolság ellenére szo-

rosak maradjanak, hogy amikor újra 

találkozunk, ott folytassuk, ahol ab-

bahagytuk. Az osztály akkor sem esik 

szét. Ha valakinek szüksége van se-

gítségre, mindig akad legalább egy 

ember, aki segít.  Iszonyatosan gyor-

san telnek a napok. A napjaim nagy 

részét a tanulás, feladatok elkészítése 

tölti ki, így a nap végére kellemesen 

elfáradok. Szeretek itthon lenni, a sa-

ját kis világomban tanulni. Viszont, 

ha az ember kollégista, egy idő után 

hiányoznak a lakótársai. A napjaim 
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nélkülözhetetlen része a net, ami 

most különösen leterhelődik. Szerin-

tem az egész országnak ez az egyik 

létfontosságú kiegészítője. Nekem az 

a furcsa a tavaszi időszakhoz képest, 

hogy most itthonról ünnepeljük a mi-

kulást, a karácsonyt. Csaba atya el-

mélkedéseit a videókon keresztül 

hallhatjuk. Mindenki otthonról a csa-

ládjával várja az ünnepet. Minden bi-

zonnyal, ez különleges karácsony 

lesz.  

Végül is ennek a helyzetnek 

szerintem az a pozitívuma, hogy min-

denki megtapasztalhatott egy új tanu-

lásmódot. Remélem, minél hamarabb 

visszatérhetünk, mert mindenhol jó ta-

nulni, de a legjobb a suliban. 

                                                                  

Hasulyó Lilla 10.a 

 

Ahogy a tanár látja… 

 
Most három új tanárunk enged egy kis betekintést az életébe, mindennapjaiba és 

a digitális oktatás rejtelmeibe. Kocsán Zsanett tanárnőt, Schinné Vida Anita ta-

nárnőt és Ludescher Ottó tanár urat kérdeztük iskolánkról, az eddigi élményeik-

ről.

 

Tanárnő/Tanár úr hol dolgo-

zott korábban? Mennyire nagy 

váltás az Ön számára a taní-

tás? Miért ezt a szakmát vá-

lasztották végül? 

 

Kocsán Zsanett: 

A NYSZC Bánki 

Donát Műszaki 

Középiskolában 

tanítottam 6 évet, 

és a Leonardo Mé-

dia Akadémiában 

1 tanévet.  

Nem volt váltás 

számomra a tanítás, mert közép-

iskolás koromtól tanár szerettem 

volna lenni, és az egyetem elvég-

zése óta ezzel foglalkozom. Azért 

ezt választottam, mert mindig is 

érdekelt a matematika és az infor-

matika, szinte tanulás nélkül jó 

jegyeket szereztem ezekből a tan-

tárgyakból. Szerencsém volt, mert 

nagyon jó tanáraim voltak az is-

kolás éveim alatt, akik miatt úgy 

éreztem, hogy nekem is ezt kell 

csinálnom. Elhatároztam, hogy 

úgy, mint ők, én is adni akarok, 

tudást, élményt, hitet, és segítsé-

get. 

 

Schinné Vida Anita: Főállásban 

iskolában tanítani most újdonság 

az én életemben. Korábban ere-

deti szakmámban, mint vegyész, 



6 

 

illetve biomérnök dolgoztam 

gyógyszergyárban és autóiparban 

is, ami mellett csak mellékállás-

ban, óraadóként tanítottam. Való-

jában a tanítás mindig is a szívem 

csücske volt és hálás vagyok a le-

hetőségért! Szeretek emberekkel 

foglalkozni, szeretem a logikus 

összefüggéseket és szeretek segí-

teni. Számomra a tanítás ezeknek 

egyfajta egyvelege. 

 

Ludescher Ottó: Mikor a mű-

szaki egyetemen informatika sza-

kos hallgatóként felvettem a pe-

dagógia szakot is, nem is gondol-

tam, hogy később tanár leszek, 

csak éltem a lehetőséggel. Aztán 

hét évre rá megérett bennem, 

hogy szeretnék pedagógus lenni, 

gyerekekkel, fiatalokkal foglal-

kozni. Szerettem nagyon a taní-

tást, Budapesten két középiskolá-

ban is tanítottam, az egyikben két 

évig, a másikban hét évig. Aztán 

éreztem, hogy tartanék egy kis 

szünetet és elmélyülnék jobban 

megint az informatika területén, 

így a weblapfejlesztő lettem. An-

nak már hat éve, de most megint 

itt vagyok. Úgy néz ki, hogy van 

egy informatikus énem és egy pe-

dagógus énem, időként az egyik 

felülkerekedik a másik felett. 

 

Milyen érzésekkel indultak 

neki a tanévnek? Beigazolód-

tak az elvárásaik? A járvány-

helyzet miatt mennyiben volt 

más a beilleszkedés? 

Kocsán Zsanett: Izgatottan vár-

tam az iskolakezdést, a kollégák-

kal és a diákokkal való találko-

zást. A beilleszkedéssel sem volt 

gond a járványhelyzet ellenére, a 

kollégák rendkívül kedvesek és 

segítőkészek.  

 

Schinné Vida Anita: Nagyon 

örülök neki, hogy legalább az év 

első két hónapjában a megszokott 

keretek között zajlott a tanítás, 

így kicsit megismerhettem akiket 

tanítok, a nevekhez a monitor mö-

gött tudok arcokat, személyisége-

ket, embereket társítani és nem 

egy teljesen ismeretlen, arc nél-

küli valaki beszél a diákoknak 

mindenfajta személyes kapcsolat 

nélkül. Persze az arcot most nagy-

részt így is kitakarta a maszk, de 

bízom benne, hogy hamarosan 

maszk nélkül is megismernek 

majd a diákok akár az utcán is 😊  

 

Ludescher Ottó: Hát kíváncsi-

sággal. Új város, új iskola és több 

év szünet után újból vissza a pá-

lyára. Hetedikeseket, nyolcadiko-

sokat nem tanítottam eddig, az is 

új megismerés volt számomra, 

mint ahogy a robotika szakkör is. 

Még ismerkedem az itteni iskolai 

élettel, de már meg van bennem 

az otthonosság érzése is. Az online 

tanítás is új volt, de informatikus-

ként gyorsan belerázódtam.  

 

Hogyan telt az utóbbi három 

hónap? Mennyiben befolyá-
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solja Tanárnő/Tanár úr taní-

tási módszerét az online okta-

tás? 

Kocsán Zsanett: Annak ellenére 

is, hogy a járványhelyzet miatt bi-

zonyos szabályokat be kell tar-

tani, nagyon jól teltek az első hó-

napok, örülök, hogy itt lehetek. 

A digitális oktatás néhány taní-

tási módszert nem befolyásol szá-

momra, az anyagot ugyanúgy el 

tudom magyarázni, tudom szem-

léltetni a tanulóknak és meg tud-

juk beszélni a feladatokat; viszont 

nem tudok csoportmunkát vagy 

pármunkát megvalósítani olyan 

formában, mint tantermi oktatás-

nál. 

 

Schinné Vida Anita: Óráimra 

igyekszem minél több képi anya-

got készíteni akár tantermi, akár 

digitális az óra. A kémia kifejezet-

ten nem a 

mesélős 

tárgyak 

közé tar-

tozik, 

ezért a 

szemlélte-

tés bármi-

lyen kö-

rülmé-

nyek kö-

zött fon-

tos. Igyekszem ezt most is meg-

tenni, keresem a lehetőségeit az 

interaktív kapcsolattartásnak és 

óráknak. Tudjuk, hogy a kommu-

nikáció sok síkon zajlok, ebből a 

beszéd csak egy. Egy online óra 

esetén javarészt erre a síkra kor-

látozódunk és ez az ami nekem 

nehéz, hogy nem látom az arco-

kat, a szemeket, a testbeszédet, 

amiből alapesetben órán olvasni 

tudnék észrevétlenül.  

 

Ludescher Ottó: Alapvetően jól 

telt. Kedves kollégákat ismerhet-

tem meg, akik nagyon segítőké-

szek. Az órák is jó hangulatúak, 

kedvesek a diákjaim, jól tudunk 

együtt dolgozni. Az online oktatás 

új kihívásokat hozott, mivel ne-

kem kimaradt a tavaszi online ok-

tatás. Szerencsére mire sorkerült 

a bevezetésére, sikerült az osztá-

lyokkal egy jó együttműködési és 

munkakapcsolatot kialakítani, 

így most ezt az online órák kere-

tében folytatjuk. A járvány hely-

zet annyiban akadály most, hogy 

így most nincs az a személyes ta-

lálkozási lehetőség a felsős osztá-

lyokkal, ami eddig volt, de kihasz-

náljuk az online tér adta lehetősé-

geket. Ezeknek az infokommuni-

kációs módszerek elsajátítása a 

gyerekek számára is nagyon hasz-

nosak.  
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Szüksége van-e egy tanárnak 

példaképre? És ha igen, Ta-

nárnőnek/Tanár úrnak ki volt 

az? 

 

Kocsán Zsanett: Igen, szüksége 

van, de nemcsak a tanároknak, 

hanem szerintem mindenkinek 

szüksége van példaképre. Azokra, 

akik példát mutatnak, akik meg-

mutatják, hogyan állhatunk helyt 

nehezebb helyzetekben. A mai vi-

lágban, ahol a celebség és a példa-

kép teljesen összecsúszott, illetve 

szét sem választódott igazán, na-

gyon nagy szükség lenne az olyan 

emberekre, akik az egész életük-

kel hitelesek tudnak lenni, példát 

tudnak mutatni. 

 

Schinné Vida Anita: Nincs pél-

daképem. Olyanok sokan vannak, 

akik hatással voltak/vannak rám, 

inspirálnak. 

 

Ludescher Ottó: Szerintem 

igen. A példaképek olyanok, mint 

a világítótornyok, amelyek segíte-

nek az előrejutásban, az akadá-

lyok legyőzésében. A pedagógiai 

munkámban ilyen számomra 

Ranschburg Jenő, Vekerdy Ta-

más vagy Szent-Györgyi Albert, 

de L. Ritók Nórát is említhetném.  

 

Mi hiányzik Tanárnőnek/Ta-

nár úrnak a korlátozások óta 

a leginkább? 

 

Kocsán Zsanett: Hiányzik a 

színház, mert a színészek olyan 

jól el tudják játszani a különböző 

karaktereket, hogy az előadáso-

kat élvezet végégnézni. 

Persze a mozi is hiányzik, hiába 

tudom otthon is megnézni a filme-

ket, egy mozi adta élmény teljesen 

más. 

 

Schinné Vida Anita: A nagy ba-

ráti összejövetelek, társasjáték 

partik. 

 

Ludescher Ottó: A járványügyi 

szabályok miatt a bátyám család-

jával nem tudok személyesen ta-

lálkozni, mivel ők Erdélyben él-

nek. Karácsonykor mindig együtt 

ünnepelt a tágabb családi kör, ez 

most hiányozni fog. A fiataloknak 

terveztünk környezetvédelemmel 

kapcsolatban egy rendezvényt, a 

korlátozások miatt ez is elmaradt 

sajnos.  

 

Mivel szereti az idejét tölteni 

Tanárnő/ Tanár úr az iskolán 

kívül?  

 

Kocsán Zsanett: Nagyon szere-

tek a szabadban lenni, ha tehe-

tem, szabadidőmben sokat túrá-

zom. Gyönyörűszép helyek van-

nak Magyarországon és a határa-

inkon kívül. 

 

Schinné Vida Anita: A csalá-

dommal 😊 Ezen kívül, ha marad 

szabadidőm, akkor egy facebook 

csoportban önkénteskedem, ami a 

frissen szült édesanyákat segíti a 

szoptatásban. 
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Ludescher Ottó: Minőségi időt 

tölteni a barátaimmal és a család-

tagjaimmal. Szeretek a termé-

szetben lenni, kirándulni. Szere-

tek kertészkedni, vagy kulturális 

programokra elmenni. Emellett 

önkénteskedem a nyíregyházi Ko-

sár Közösségben. 

 

Hogyan készülnek a kará-

csonyra? 

 

Kocsán Zsanett: Már keresem a 

recepteket, hogy mit fogok sütni-

főzni karácsonykor. :) Főzés szem-

pontjából nem igazán vagyok ha-

gyományőrző típus, szeretek új 

recepteket kipróbálni az ünnepi 

asztalra.  

A karácsonyfa-díszítésénél min-

den évben beújítok díszekből, 

hogy új színösszeállításban pom-

pázzon a fa. Vannak saját készí-

tésű díszeim, amelyeknek kitün-

tetett helye van a nappaliban. 

Mindig otthon ünneplem a kará-

csonyt a családom körében. 

 

Schinné Vida Anita: Három 

gyermek édesanyjaként elég bok-

rosak a karácsony előtti tenniva-

lók. Minden évben van adventi 

naptárunk, amelyben minden 

napra valami meglepetéskupon 

bújik meg – pl piknik nap: ma a 

nappaliban pléden piknikvacso-

rát tartunk, vagy ma írd össze, 

hogy melyik tesódban mit sze-

retsz és olvasd fel neki. És persze 

azért néha egy-egy pici csokit is 

találnak benne. Idén először hal-

lottam a fordított adventi kalen-

dáriumról, így most olyanunk is 

van: egy dobozba minden nap be-

leteszünk valamit, ami nehezebb 

körülmények között élő családban 

örömet okozna (pl. tartós élelmi-

szer, piperecikkek, meleg zokni, 

könyv, játék, írószer, csoki)  

 

Ludescher Ottó: Elsősorban lé-

lekben. A karácsony közeledte 

számomra a befelé figyelést is je-

lenti. Megélni azt, hogy mi az, ami 

igazán lényeges az életben. 

 

Köszönjük a válaszokat! Áldott, 

szép karácsonyt kívánunk Tanár-

nőéknek, Tanár úrnak és szerette-

iknek! 

 

 

Schinné Vida Anita tanárnő 

kedvencei 

Idézet? 

„Minden megérint. – Úgy látszik: 

sose nő be a szívem lágya.” (Fodor 

Ákos) 

Film? 

Actually Love (Igazából szerelem) 

Könyv? 

Nagyon sok van 😊  

Szín? 

Türkiz 

 

Tantárgy? 

Kémia – mi más? 😊 

Állat? 

Tacskó 
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Hangszer?  

Fuvola 

Zenei stílus? 

Pop és jazz 

Ország? 

Írország 

Sport? 

Természetjárás, túrázás 

 

Ludescher Ottó tanár úr ked-

vencei 

Idézet? 

"A sikert nem lehet üldöző be-

venni, ahogy a boldogságot sem: a 

sikernek magának mintegy mel-

lékhatásként, önkéntelenül kell 

jelentkeznie, mikor az ember va-

lamely önmagánál nagyobb ügy-

nek szenteli magát." (Viktor 

Frankl)  

"Onnan tudhatom, hogy valaki 

igazán szeret, ha szabadabbnak 

érzem magam a társaságában, 

mint amikor egyedül vagyok." 

(Jean-Paul Sartre) 

Film? 

Matrix, Avatar, A názáreti Jézus 

Könyv? 

Sok van, a legutóbbi a „Peter 

Wohlleben: A fák titkos élete” 

Szín? 

Zöld 

Tantárgy? 

Informatika ;) 

Állat?  

Minden állatot, de ha választani 

kell, akkor a kutya 

Hangszer? 

Hang drum, zongora 

Zenei stílus? 

minden olyan zene, amelyből 

szépség, harmónia és mélység 

árad, de szeretem a vidám pörgős 

zenéket is :) 

Ország? 

Magyarország 

Sport? 

a személyes sport: kerékpár, 

úszás, túrázás 

 

Illés Dorina 11.b 
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Kicsikből nagyok, nagyok-
ból kicsik… 

Ötödikeseink gondolatai az 
új osztályról  

 
„Nagyon szeretem, szerintem 

kicsivel jobb, mint az alsó osz-

tály. Kedvesek a tanáraim is. 

Eddig a kedvenc tantárgyam az 

info.” (Bora) 

„Eleinte nehezen ment, de most 

már belerázódtam. Nehezebb, 

hogy több tanárunk van, és 

több terembe kell menni, mint 

alsóban.” (Rozi) 

„Az ötödik osztály jó. Az tetszik 

benne, hogy mindig más terem-

ben vagyunk és jók a tanárok. 

Sokat vagyunk kint az udvaron. 

A tesi, a dráma, az irodalom 

meg az info a kedvencem.” 

(Szabi) 

„Arra gondoltam, ez az egész 

nagy nyomás lesz-e rajtam, de 

rájöttem, minél nagyobb va-

gyok, annál nagyobbak az elvá-

rások is. De ennek örülök, hogy 

valami izgalmas történik ve-

lem.” (Panka) 

 

Karácsonyi gasztronómia 

 
 

Mézeskalács recept  

A mézet takaréklángon összemelegítjük a 

mézeskalács fűszerrel, beleteszem mar-

garint, de azzal már nem főzöm tovább. 

Hűlni hagyom egy kicsit, addig a tojásokat 

habosra keverem a cukorral. A lisztbe be-

leteszem a szódabikarbónát és a sót. A 

lisztes keverékhez hozzáadom a mézes 

keveréket, tojáskeveréket. A lágy tésztát 

egy éjszakát pihentetem, utána pedig ki-

sütöm.  

Sütés: 180*C-ra felmelegítjük a sütőt és 

6-7 percig sütjük. 

Díszítés/ máz: 1 tojásfehérjéhez 25-30 

dkg porcukor 

Hozzávalók: 

– 1kg liszt 

–30dkg porcukor 

– 30dkg margarin 

– 25dkg méz 

– 3 db tojás 

– egy evőkanál szódabikarbóna 

– egy csipet só 

– fahéj 

 

Pokoracki Bálint 9.c osztályos tanuló re-

ceptje 
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Mézeskalács  : 

Hozzávalók: 
Mézes tésztához: 

200 g méz 

100 g porcukor 

1 tasak Vanillincukor 

150 g Rama Vajas Íz 

250 g búzaliszt  

250g rozsliszt 

1 csapott teáskanál szódabikarbóna 

1 tasak sütőpor  

1 tojás  

kb. 5 evőkanál tej 

 

Díszítéshez: 

100 g fehér cukormassza és néhány 

csepp ételszínezék 

vagy Dekor Toll 

Mézes tészta: 
 
A mézet a cukorral, a vanillincukorral, és 

a margarinnal egy főzőedényben elkever-

jük és állandó kevergetés mellett felmele-

gítjük, addig, amíg a cukor a zsiradékban 

teljesen fel nem oldódik. A masszát hagy-

juk kihűlni. A búza és a rozslisztet a szó-

dabikarbónával elkeverjük, és egy keve-

rőedénybe szitáljuk. Hozzáadjuk a tojást, 

a tejet, a cukros- margarinos masszát, fű-

szerkeveréket, és az egészet sima masz-

szává keverjük. A tésztát több adagban 

enyhén lisztezett munkafelületen fél cm 

vastag lappá nyújtjuk. A mézeskalács fi-

gurákat kiszúróforma segítségével ki-

szaggatjuk. A figurákat a tepsibe fektet-

jük. A tepsit a sütő középső részébe tol-

juk, és a süteményt megsütjük. 

 
Hasulyó Lilla 10.a osztályos tanuló re-
ceptje receptje 

 

 

„Ha élet zengi be az isko-

lát, az élet is derűs iskola 

lesz.” /Ady Endre/ 

Balogh Dorina tanárnő volt 
szentimrésként ír arról, hogy 
miért ezt a hivatást válasz-
totta, és miért is jó itt tanítani. 

 

2011-ben kezdtem meg tanul-

mányaimat a Szent Imrében, általá-

nos tagozaton. Már akkor, kilence-

dikesként határozott elképzelésem 

volt arról, hogy egy szép napon ta-

nár szeretnék lenni. Ebben nagyon 

nagy szerepe volt azoknak az álta-

lános iskolai tanáraimnak, akik jó 

példaként álltak előttem: mindig 

szeretettel fordultak a gyerekek 

felé, 

akikből 

igye-

keztek 

a maxi-

mumot 

kihozni, 

így 

nem 

volt kérdés, hogy ezt a mintát én is 

követni szeretném. Amellett, hogy 

tanár szerettem volna lenni, azt is 

biztosra tudtam már 14 évesen, 

hogy az egyik szakom mindenképp 

a történelem lesz. A töri iránti rajon-

gásom elég korán, ötödikes korom-

ban kezdődött, s amikor szentimrés 
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lettem, ez csak fokozódott, hála 

Ágotha tanárnőnek és az ő óráinak. 

Ez természetesen Ágotha tanárnő-

nek is feltűnt, aki szerette volna, ha 

a tudásomat versenyeken is kama-

toztatjuk. Így történhetett az, hogy a 

gimis évek alatt több országos ver-

senyen is részt vettem, hol egyéni-

leg, hol csapatban, illetve külön-

böző pályázatokba is bekapcsolód-

tunk. Ezek hatására teljesen egyér-

telmű volt, hogy emelt szinten sze-

retnék történelemből érettségizni, 

amelyre 11.-ben Ágotha tanárnő, 

12.-ben pedig Sebők Marcsi ta-

nárnő készített fel sikeresen. Ma-

gyarból Kaszásné Tóth Judit ta-

nárnő volt az, aki elég határozott 

mintát jelentett számomra. Ő volt 

az, aki megtanított arra, hogy 

mennyire alázatosan kell nemcsak 

a tanításhoz, hanem az életben 

szinte mindenhez hozzáállni. Emel-

lett Kaszásné tanárnőtől olyan tu-

dást kaptam nemcsak én, hanem 

az egész osztályom is, amit szerin-

tem amíg élünk, nem felejtünk el. A 

hatalmas tudás átadása mellett 

persze meghatározó élmények is 

kapcsolódnak a magyarórákhoz: 

volt olyan, hogy az elmaradó 

tesióránk helyett is magyaróránk 

volt, s mivel nem volt szabad terem 

a suliban, a tornateremben ültünk a 

padon és elemeztük Berzsenyitől A 

közelítő tél című verset… 16-17 

éves fejjel akkoriban ezt nem talál-

tuk annyira viccesnek, viszont utó-

lag visszatekintve ezeket az emlé-

keket is megszépíti az idő. 😊  

   Ami még motivált abban, hogy 

tanári pályára lépjek, azok a vissza-

jelzések voltak, amelyeket elsősor-

ban az osztálytársaimtól és a bará-

taimtól kaptam. Mivel kollégista vol-

tam, sokszor előfordult, hogy a szi-

lencium egyik felét azzal töltöttük, 

hogy ültünk a szobában, és a töri 

anyagot magyaráztam a lányoknak, 

de volt olyan is, hogy a fiúk jöttek és 

kerestek, hogy magyarból segítsek 

nekik verset elemezni vagy egy-egy 

fogalmazást átnézni. Ezeknek min-

dig meglett az eredménye, mert a 

többieknek sikerült megérteniük az 

anyagot vagy egy-egy dogájuk sok-

kal jobban sikerült. Ezek voltak 

azok az élmények, amelyek meg-

erősítették bennem azt, hogy ha 

egyszer tanár leszek, úgy tudjak tu-

dást átadni a diákoknak, hogy az 

számukra a lehető legérthetőbb le-

gyen.  

Szerettem szentimrés diák 

lenni, egyrészt amiatt, hogy itt meg-

kaptam azt az alapot és tudást, ami 

az egyetemi éveimhez elengedhe-

tetlen volt. Másrészt olyan embere-

ket köszönhetek az itteni éveimnek, 

akik a mai napig az életem részei. 

Szerettem az osztályközösségemet 

is, mert egy összetartó csapat vol-

tunk, ahol mindenki számíthatott a 
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másikra, bár azt is hozzá kell tenni, 

hogy nem mindig voltunk áldott jó 

gyerekek, amiről az osztályfőnö-

künk, Ibolya tanárnő tudna mit me-

sélni…😊 A kollégista éveim is szép 

emlékként maradtak meg bennem, 

a színházlátogatástól kezdve egé-

szen a reggeli zenés ébresztése-

kig, amikor egy-egy diákot a szüli-

napja alkalmából megleptek ezzel.  

2015-ben érettségi után a Deb-

receni Egyetem Bölcsészettudomá-

nyi Karára nyertem felvételt, ma-

gyar-történelem tanári szakra, 

amelynek jelenleg az utolsó éves 

hallgatója vagyok. Ennek az utolsó 

évnek a része az a gyakorlat, ami 

miatt most itt vagyok a Szent Imré-

ben. Sok szempontból ismerős te-

repen mozgok, hiszen ismerem a 

tanárokat, a diákok között is vannak 

számomra ismerős arcok, és tu-

dom, hogy milyen az itteni légkör. 

Gyakorlatilag olyan, mintha haza-

tértem volna. Amibe azonban egy-

értelműen bele kellett tanulnom az 

elmúlt hónapokban, hogy milyen ta-

nárnak lenni a szentimrés közeg-

ben, főleg ennyire fiatalon. Az élet-

korom okozott már néhány vicces 

vagy megmosolyogtató helyzetet a 

suliban: előfordult, hogy a tanárok, 

akik nem tanítottak, simán diáknak 

néztek vagy akadt olyan gyerek, aki 

minden gond nélkül letegezett. 😊 

Szintén a koromhoz kötődik, hogy 

kezdetben a gyerekeket – főként a 

nagygimnazistákat – nagyon meg-

lepte, amikor megtudták, hogy én is 

órákat fogok tartani náluk. Az első 

pár órán, amikor bementem hozzá-

juk, egyértelműen látszott rajtuk, 

hogy az a gondolat jár a fejükben, 

hogy „Tényleg ez a fiatal lány fog 

nekünk órát tartani?” Ezt a helyze-

tet nekik is és nekem is meg kellett 

tanulnom kezelni, hiszen hiába 

csak pár év a korkülönbség köz-

tünk, a tanár-diák viszonyt meg kel-

lett teremteni. Ez, ahogy egyre 

többször találkoztunk, szerencsére 

nem okozott gondot, és sikerült na-

gyon jó kapcsolatot kialakítanom a 

diákokkal. Az is külön öröm, hogy 

nagyon hamar sikerül elfogadniuk 

engem a gyerekeknek, hogy bizal-

mat szavaznak nekem és nem te-

herként élik azt meg, hogy ha pár 

hétig is, de én veszem át az óratar-

tást azoktól a tanároktól, akikhez 

már hozzászoktak. Természetesen 

az is sokat jelent, hogy jól érzik ma-

gukat az óráimon és ezt nekem is 

elmondják. Nem egyszer előfordult 

már, hogy óra végén odajöttek hoz-

zám, és azt mondták: „Tanárnő, kö-

szönjük szépen ezt az órát, nagyon 

jó volt!” Az ilyen kedves szavak egy 

kezdő tanárnak nagyon sokat jelen-

tenek, hiszen visszaigazolást ad-

nak arról, hogy igenis jól csinálja, 

amit csinál. A tanítás persze nem-

csak a jó dolgokat hordozza magá-
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ban, hanem sokszor kell nehézsé-

gekkel is megküzdeni. A tanítási ta-

pasztalat hiánya mellett nagy ne-

hézséget jelentett, hogy egy-egy 

órára rengeteget kell készülni, a fel-

adatok megtervezésétől kezdve 

egészen addig, hogy az adott témá-

val kapcsolatban miről kell be-

szélni, és milyen érdekességekkel 

tudom a diákok figyelmét felkelteni.  

 Az elmúlt három-négy hónap-

ban nagyon sok segítséget jelen-

tett, hogy olyan mentor- és konzu-

lens tanárt kaptam a gyakorlatom 

idejére, akiktől rengeteget tanulha-

tok, és segítenek abban, hogy 

egyre jobb tanárrá váljak. Ezúton is 

köszönettel tartozok Nagy Katalin 

és Béres Tímea tanárnőknek, 

akikre bármiben számíthatok, akik 

támogatnak és biztatnak, ha ép-

penséggel egy nehezebb helyzettel 

kell szembenéznem.  

Úgy gondolom, jó döntést hoz-

tam azzal, hogy a Szent Imrébe tér-

tem vissza, mert így most már rálá-

tásom van arra is, hogy milyen ta-

nárként itt lenni, amelynek a szere-

pébe sikerült belerázódnom. Van-

nak azonban olyan dolgok, ame-

lyek a mai napig is szokatlanok. 

Ilyen pl. az, hogy nekem is bejárá-

som van a tanáriba vagy az, hogy 

olyan tanárokkal kerültem tegeződő 

viszonyba, akik a gimiben tanítottak 

vagy a koliban a nevelőim voltak. A 

gyakorlatom végére már lehet, 

hogy mindezek is teljesen termé-

szetes dolgok lesznek. 😊  

 
 

Sziklai Dávid János atya 
(szintén volt szentimrés 
diák) is üzent nekünk  

 

2020. Adventje    

         Más ez az advent, mint az eddi-

giek.  

        Nincsenek nagy Mikulás és kará-

csonyi partik, nincs vásári forgatag, 

nincsenek koncertek és egyéb ren-

dezvények. Nincsenek azok a körül-

mények, amik a korábbi években 

számunkra eggyé váltak a kará-

csonnyal.  

A mostani körülmények lehetővé te-

szik számunkra, hogy élesítsük a fó-

kuszunkat: ha nincs vásári forgatag, 

vagy ha nincsenek karácsonyi partik, 

akkor már nem is karácsony a kará-

csony?  

          Ez a mostani advent tükröt tart 

elénk: mit jelentett számunkra eddig 

ez az Ünnep? Ott van-e a forralt bor, 

a korcsolyapálya, a karácsonyi forga-

tag, a tömött bevásárlóközpontok, a 

csapatépítő karácsonyi partik és 

egyéb programok csomagolópapír 

rétegei alatt a lényeg: hogy megszü-

letett Krisztus? 

          Ha ott van, az nagyon jó, mert 

valójában Ő az, aki miatt család a csa-

lád, aki miatt szeretet a szeretet, aki 

miatt ajándék az ajándék, és aki a 
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magányunkban is velünk van: ve-

lünk magányoskodik, átveszi fájdal-

munkat és új emberré tesz minket. 

           Kívánom, hogy merjünk a mos-

tani adventben a csomagolópapírok 

alatt lévő Ajándékra figyelni: Jézus 

Krisztusra, aki szállást kereső magá-

nyosként zörget a szívünk ajtaján. 

Megnyitjuk? Beengedjük? Élünk-e a 

lehetőséggel, hogy most igazán 

Ővele, Őrá figyelve, az Ő megtestesü-

lésének, születésének örvendezve le-

gyünk közösségben családtagjaink-

kal, felebarátainkkal, önmagunkkal 

és a Mennyei Atyával is?  

          Arra bátorítok minden kedves 

olvasót, hogy még a karácsony előtti 

napokban csak egy-két órára csende-

sedjen el, kapcsolja ki a telefont, a té-

vét, gyújtsa meg az adventi koszorú 

négy gyertyáját, és legyen szemtől-

szemben az Úr Jézussal - akár temp-

lomban, akár otthon. Legyen a mi szí-

vünk az Újszülött Megváltót befo-

gadó és ringató jászol. Adjunk helyet, 

időt magunknak ennek megtapaszta-

lására.  

          Istentől megáldott boldog ké-

szülődést és békés, meghitt kará-

csonyt kívánok mindenkinek. 

 

        Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

              Sziklai Dávid János 

                           káplán 
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1 
jó 

szót 

szólni. Egy 
beteget felvidítani. 

Valakinek kezet nyújtani. 

Megdicsérni az ételt. Nem 
feledkezni 
meg egy 

közeledő születésnapról. 
Óvatosan csukni be az ajtót. 

Apróságoknak örülni. Mindenért 

hálásnak lenni. Jótanácsot adni. Egy levél 
írásával örömöt szerezni. Apró 

tűszúrásokon 

nem évődni. Jogos 
panaszt nem emlegetni 

föl újra. Nem tenni szóvá, 

ha a másik hibázott. Nem 
fogni fel elutasításként, ha háttérbe 

szorulunk. Levert hangulatot nem venni 
komolyan. Nem sértődni meg egy 

félresikerült szó miatt. 
Megtalálni az elismerő, dicsérő szót 

a jóra, az együttérzés szavát a megalázottnak, 

egy tréfás szót a gyerekeknek. Meleg kézszorítással 
vigasztalni a szomorút. Becsületesen elismerni az 

elkövetett helytelenséget. Örülni a holnapi napnak. 

Bizonyos dolgokra aludni egyet. Mindenre rászánni 
a kellő időt és gondot. 

És mindenben: szeretettel lenni.
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Válogatás Nagy Csaba atya adventi üzeneteiből 
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KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR 

 

Mit neveznek kántálásnak? 

 A karácsonyi énekes, esetleg verses kö-

szöntőt kántálásnak nevezik. Karácsony vi-

gíliáján vagy az előtte levő adventi időszak-

ban házról házra járva énekeltek a kántá-

lók. Az ünnep gondolatkörét felidéző éne-

kekhez gyakran kapcsolódnak köszöntők, 

jókívánságok, rigmusok, prózai szövegek 

is. 

 

 

Miről nevezetes december 21-e? 

December 21., amit a népnyelv Hitetlen Ta-

más napjának is nevez, a disznóölésre leg-

alkalmasabb nap. A néphit szerint az ilyen-

kor levágott állat szalonnája nem avasodik 

meg. A Tamás-napi hájat gyógyításra is 

használták. Azt gondolták, ezen a napon 

megálmodható a jövendőbelink, de csak 

akkor, ha a leányok vállukkal megrázzák a 

kerítést, s amerről kutyaugatást hallanak, 

arról érkezik majd a kérő. 

 

Honnan ered a szilveszteri zajos ünnep-

ségek szokása? 

Az óévtől hatalmas lárma, zaj, kolompolás 

közepette búcsúznak el. E zajkeltés ősi oka 

sokféle lehetett: a gonosz hatalmak, az óév 

kiűzése, vagy csak az általános ünnepi fék-

telenség. Néha epikus eredetmondákat is 

fűznek e szokáshoz, pl. Hajdúszoboszlón 

azt mesélték, hogy az évbezáró lármázás a 

török háborúk idejére megy vissza. A 

szoboszlói asszonyok szilveszterkor össze-

verték a tepsiket, meghúzták a harangot, s 

az így keletkezett zajjal megrémítették, el-

űzték a törököket. Azóta is minden év 

utolsó estéjén hasonló zajkeltéssel búcsúz-

nak az évtől. 

 

Mi a fenyőfa, karácsonyfa jelentése? 

A fenyő életfa, az örök élet szimbóluma. 

Felfelé mutató háromszög alakja Szenthá-

romságot, felfelé nyúló ágai az ég felé való 

törekvést tükrözik. Az ágak spirális elrende-

zése az életspirált mintázza. Örökzöldként 

az újjászületés és a halhatatlanság szimbó-

luma. Zöld önmagában is remény színe. 

 

Mit jelképez a feldíszített fán az angyal-

haj? 

A kis Jézus bölcsőjeként szolgáló jászol 

szalmáját jelképezi.  

 

Miért rakunk gömb alakú díszeket a 

fára? 

A gömb a teljességet jelképezi, a gömbdí-

szek pedig a Földet és a bolygónkat körül-

vevő kilenc másik égitestet szimbolizálják.  

 

Mit jelképez a karácsonyfára akasztott 

dió? 

Kezdetben nem díszítették olyan pazar mó-

don a karácsonyfát, mint manapság. Csu-

pán termések és szalagok kerültek rá. A dió 

ma is fontos karácsonyi jelkép: a bölcses-

séget szimbolizálja, mivel a dió magja az 

emberi agyhoz hasonló. 

 

Hol, mikor és ki szerezte a Mennyből az 

angyal… kezdetű karácsonyi éneket? 

 A Mennyből az angyal magyar dal, mi több, 

a karácsonyi énekek egyik legrégebbike. 

Szerzője nagy valószínűséggel a XVIII. 

században élt boconádi plébános, Szentmi-

hályi Mihály. A kor a heves megyei telepü-

lésen is a zenés játékok elterjedésének idő-

szaka volt, s különösen karácsony táján ör-

vendett nagy népszerűségnek, a dalokat 
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pedig diákok terjesztették házról házra 

járva. Számos énekeskönyv jelent meg, 

köztük Herschmann István 1767–68-as kö-

tete is, amelyben a Mennyből az angyal 

nyomtatásban is megjelent. 

 

Mi a karácsony jelentése? 

Ez a keresztény ünnep az első nikaiai zsi-

nat határozata értelmében Jézus Krisztus 

földi születésének emléknapja.  

 

Hol és mikor állítottak először kará-

csonyfát? 

Az első feljegyzés karácsonyfáról Sebas-

tian Brant német írótól származik, Strasbo-

urgból a 15. század végéről. Ekkoriban al-

mával, ostyával díszítették. A gyertyás ka-

rácsonyfát elsőként az 1660-as évekre em-

lékezve Liselotte pfalzi grófnő említette 

1708-ban írt levelében. Bécsben az első 

karácsonyfát a Berlinből áttelepült Arnstein 

bankárcsalád házában állították 1814-ben, 

ami akkoriban olyan furcsa volt, hogy még 

a titkosrendőrség is jelentést készített róla.  

 

Kik voltak a „háromkirályok”? (Gáspár, 

Menyhért, Boldizsár) 

A „háromkirályok” tulajdonképpen napkeleti 

bölcsek voltak, akik a keleti országokból ér-

keztek Betlehembe a kis Jézus köszönté-

sére. 

 

Tudjátok, hogy a kis Jézus születésének 

helyét a legenda szerint a Betlehemi csil-

lag mutatta meg a pásztoroknak és a 

háromkirályoknak. De létezett egyáltalán 

a betlehemi csillag? 

Létezett, de nem december 24-én ragyogott 

Betlehem felett. Csillagászok kiderítették, 

hogy a Vénusz és a Jupiter került látszólag 

olyan közel egymáshoz, hogy a fényük ösz-

szeolvadt, és látványos csillagnak tűnhetett 

a Földről. Számítógépes programmal azon-

ban kiszámolták, hogy június 17-én volt ez 

a jelenség.  

 

A ma is továbbélő szokások szerint a ka-

rácsonyi asztal elképzelhetetlen hal, 

bejgli, valamint dió és a család összetar-

tását szimbolizáló kerek alma nélkül. Mi-

ért tesznek almát az asztalra? 

Sok helyen vacsora után ma is annyi sze-

letre vágnak egy almát, ahányan ülnek az 

asztalnál, mondván: amilyen kerek az alma, 

olyan kerek, összetartó legyen a család a 

következő esztendőben. 
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A karácsony és mi (Vigyázat, mézeskalács mindenütt! ) 

 
Röviden mutatkozz be, kérlek!  

 

Fogas Domonkos: Hetedikes korom 

óta járok ide, most a 9.b osztályba já-

rok. 

Fogas Veronika: Ötödikes korom óta 

járok ide, most 7.a osztályos vagyok. 

Kocsmár család:  Anna 6.a, Péter 4.b, 

Luca 1.a osztályos, mindenki első osz-

tálytól ide jár.   

Pokoracki Bálint: A 9.c osztályba já-

rok, 2.osztálytól járok az iskolába, 15 

éves vagyok. 

Hasulyó Lilla: Hasulyó Lilla vagyok, 

10. a osztályos tanuló. Az osztályfőnö-

köm Csernyus Enikő tanárnő. Én 9.-től 

járok ide és kollégista vagyok. 

Illés Dorina: Illés Dorina vagyok, 

11.b-be járok Dr. Valikovics Katika 

néni osztályába. 4.-es korom óta járok 

ide, jelenleg emelt történelem, emelt 

magyar és művészettörténet fakton va-

gyok. Az álmom, hogy egy napon mű-

sorvezető legyek, remélem, hogy ez 

meg is fog valósulni. 😊 

 

Melyik a kedvenc ünneped, miért? 

 

F. Veronika és Domonkos: A kará-

csony, azért, mert ez a szeretet ünnepe. 

Együtt lehetünk a családunkkal, és jó 

hangulata van az ünnepnek. Bár az 

éven ez nem egészen így fog sikerülni. 

Kocsmár család: Mikulás és kará-

csony. 

P. Bálint: A karácsony a kedvenc ün-

nepem, mert akkor tud a család hosz-

szabb időt együtt tölteni és sokat társa-

logni. 

H. Lilla: A kedvenc ünnepem a kará-

csony. Számomra ez különleges ünnep, 

mert minőségi időt tölt együtt a család 

az előkészületekben és az ünnepléskor 

is. Nagy békével áraszt el a karácsony 

ünnepe, Jézus születése. 

I. Dorina: Ez egy nehéz kérdés, mivel 

minden ünnep közel áll a szívemhez, de 

amit legjobban szeretek az a karácsony 

és a Nagyboldogasszony. A karácsonyt 

azért szeretem, mert ez egy örömün-

nep, ami Krisztus születéséről szól, va-

lamint szeretek ajándékokat készíteni a 

szeretteimnek. A Nagyboldogasszony 

pedig egy „dupla ünnep” számomra, 

ugyanis ezen a napon született édes-

anyám is. 

 

Ti hogyan készültök a karácsonyra? 

Mi a te feladatod a készülődés során? 

 

F. Domonkos: Feldíszítjük a kará-

csonyfát és mézeskalácsot is sütünk. 

Én általában lelkileg támogatom az 

egészet, de igyekszem segíteni, ha kell. 

F. Veronika: Segítek fát díszíteni és 

mézeskalácsot sütni. 

Kocsmár család: Közösen díszítjük a 

lakást, készítünk dekorációt. Idén apá-

val a teraszra készítettünk egy Rudolf 

dekorációt, aminek világít az orra, és 

egy téli manót. Apa kivágta, bútorlap-

ból összeszerelte, mi pedig segítettünk 

lefesteni.  

P. Bálint: Mi általában advent első va-

sárnapján ünnepi díszbe öltöztetjük a 

házat, és meggyújtjuk az első gyertyát 

a család által elkészített adventi koszo-

rún. Nekem a fényfüzérek felrakása a 

házra a feladatom. 
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H. Lilla: A családom és én nagyon sze-

retünk készülni, hangolódni a kará-

csonyra. Elővesszük az adventi koszo-

rút és a díszeket már advent első vasár-

napjától, ezek a díszek emlékeztetnek  

minket arra, hogy nemsokára szenteste. 

Egyre többet dúdolgatunk karácsonyi 

énekeket.  Anyukámmal együtt szok-

tuk sütni a hólabdát, ami időigényes, de 

megéri és finom. Másrészt a feladatom 

az, hogy kitegyem a betlehemet a kis-

asztalunkra, amit szépen feldíszítek. Il-

letve a karácsonyfa díszítés. 

I. Dorina: Először mindig feldíszítjük 

a lakást, majd Szenteste a karácsonyfát 

is. Anyával mindig kitaláljuk közösen, 

hogy mi legyen a karácsonyi menü, 

megbeszéljük, mikor melyik rokonuk-

nál/ismerősünknél töltjük a karácsonyt. 

Én mindig igyekszem a szeretteimmel 

ilyenkor sokkal kedvesebb és türelme-

sebb lenni, valamint megpróbálok 

szorgalmasabban tanulni (több keve-

sebb sikerrel…).  

 

Elkezdődött az adventi időszak. Mi-

lyen hagyománya van nálatok az ad-

venti időszaknak?  

 

F. Veronika és Domonkos: Vasárnap 

járunk misére, és ebédnél meggyújtjuk 

az adventi gyertyát. Adventi vásáron is 

voltunk már, nagyon jó hangulata van. 

Kocsmár család: Vasárnapi misére 

rendszeresen járunk. Családi közös 

gyertyagyújtás szokott lenni. 

P. Bálint: Általában közös adventi ko-

szorú készítése és közös ünnepi dal 

hallgatása, utána elszoktunk menni az 

adventi vásárba. (Most sajnos nem le-

hetséges.) 

H. Lilla: Én Ajakon lakom és itt is van-

nak szép hagyományok. A mi egyház-

községünkben van koszorúkészítésre 

lehetőség, ill. iskolai és templomi gyer-

tyagyújtás. Természetesen vasárnap a 

misén gyújtjuk meg a gyertyát. Roráte 

is van, ami számomra nagy küzdelem a 

korai felkelés miatt, de igyekszem részt 

venni rajta minél többször. 

I. Dorina: Természetesen vasárnap el-

megyünk templomba, valamint otthon 

közösen imádkozunk és hálát adunk Is-

tennek, majd meggyújtjuk a koszorún-

kon a következő gyertyát. Sajnos a ko-

ronavírus miatt idén a városban nem 

lesz vásár, így az az idei évben kima-

rad. Én inkább jó cselekedetekkel böj-

tölök, többet besegítek a házimunká-

ban vagy sokkal kedvesebb és figyel-

mesebb vagyok mindenkivel, amit azt 

előző kérdésben ki is fejtettem. 😊  

 

 

Van-e kedvenc karácsonyi ételed (sü-

tid pl.)? Ha igen, mi az? 

 

F. Veronika: Mézeskalács. 

F. Domonkos: Nem tudok kiemelni 

egy sütit, de amit nagymamám készít 

karácsonyra, azt mindet szeretem. 

Kocsmár család: Bejgli, nagymamánk 

nagyon finoman készíti. 

P. Bálint: Igen, a mézeskalács, amit 

nagyon szeretek. 

H. Lilla: Én elég édesszájú vagyok, így  

a sütik a kedvenceim. Legfőképpen a 

hólabda és a mézeskalács. 

I Dorina:Én szerintem soha nem kós-

toltam a bejglit, sőt még azt sem tudom, 

hogy néz ki… Viszont amit nagyon 

szeretek, az a jó sok cukormázas mé-

zeskalács, valamint a kürtőskalács 
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(amit először tavaly karácsonykor kós-

toltam).  

 

Milyen érzések vannak benned az idei 

karácsonnyal kapcsolatban? 

 

F. Veronika: Nem a legjobb, mert a 

járványhelyzet miatt nem tud az egész 

család együtt lenni.  

F. Domonkos: Nem ez lesz a legjobb 

karácsony, mert nem tudok együtt lenni 

a nagyszüleimmel, mint az elmúlt 

években. De remélem jövőre jobbra 

fordul a helyzet. 

Kocsmár család: Kicsit szomorúak 

vagyunk. Tavaly ebben az időben Mi-

kulás meghívott a Miskolci Mikulás 

vonatra, de idén nem mehetünk, mert 

nem lehet vonatozni  Pedig nagyon 

jól éreztük magunkat. A karácsonyt na-

gyon várjuk, mert a család együtt tud 

lenni. A szünetekben az unokatestvére-

ink szoktak eljönni ide, kicsit aggó-

dunk, hogy nehogy olyan szabályokat 

hozzanak, ami miatt nem tudunk velük 

együtt ünnepelni.  

P. Bálint: Szeretet, megértés, türelem, 

békesség, bizalom, boldogság. 

H. Lilla: Mindig izgatottan várom azt. 

Örömmel tölt el, hogy megvesszük a 

karácsonyfát és feldíszítjük. A szeretet 

és a béke kerül előtérbe, ha a kará-

csonyra gondolok. Mindegy milyen az 

idei karácsony, de ezeket az érzéseket 

nem taszíthatja el. 

I. Dorina: Sajnos a koronavírus tönk-

retette az idei nagycsaládos karácsonyt, 

valószínűleg a távoli rokonaimmal nem 

fogok tudni találkozni, ami nagyon 

rosszul érint engem, mert nagyon sze-

retem őket, és nagyon hiányoznak. Vi-

szont igyekszem ezt az érzést elnyomni 

magamban, és ilyen körülmények kö-

zött is ugyanúgy élvezni az ünnepet. 😊 

 

 

Ha egy szóban kellene összegezned 

ennek az évnek a pozitívumait, mi 

lenne az? 

 

F. Veronika: Szeretet. 

F. Domonkos: Meglepetés. 

Kocsmár család: Együtt: 

 Sokat voltunk együtt a családdal. Apu-

kánk, anyukánk pedagógus, a tavaszi 

karantén után nagyon sok időt töltöt-

tünk együtt. 

P. Bálint: Kitartás, türelem. 

H. Lilla: Családközpontúság.  

I. Dorina: Egy szóban nagyon nehéz 

lenne megfogalmazni, de számomra ez 

az év a tapasztalatszerzésről szólt. 17 

évem alatt nem szereztem ennyi életta-

pasztalatot, mint 2020-ban, és ezek 

sokkal jobb emberré formáltak. Szóval 

bármilyen vírus, emberek, élethelyze-

tek jöttek velem szemben az életben, 

megtanultam úgy kezelni őket, hogy 

okkal történnek és azért, hogy tapaszta-

latot szerezzek belőlük. 😊 
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Könyvajánló 

 

Sarah Dessen: Tökéletes 
 
Ha valaki elolvassa ezt a könyvet, elsősorban azon fog el-
gondolkodni, hogy, megéri-e tökéletesnek lenni csak 
azért, mert mások ezt várják el tőlünk? Ezen a kérdésen én 
is rengeteget gondolkodtam, mert én is mindig hibátlan 
akartam lenni, pont úgy, mint Macy Queen, a főszereplő. 
Mielőtt elkezdtem olvasni, nagyon sok akadályt és falat ál-
lítottam a regény elé, de azt kell, hogy mondjam, az összes 
akadályt hiba nélkül leküzdötte. Macy megpróbál tökéle-
tesnek látszani, úgy, mint a barátja, Jason. Mint nagyon 
sok tinédzser a világon, Macy is kívülállónak érzi magát, és 
ezért próbál hasonlítani a barátjára, mert úgy talán 
elfogadják. Úgy állítottam falat ez elé a könyv elé, mint a fiatal lány maga köré, 
de úgy, ahogy ez a regény könnyedén átlépte a falat, ugyanolyan egyszerűen 
le tudta Macy is bontani az őt védő várat. Ez az olvasmány gyönyörűen mutatja, 
hogy nem kell tökéletesnek lenned ahhoz, hogy boldog és felszabadult légy. 
Nagyon szép történet, elég hosszú, de hihetetlen, hogy mennyire magával 
tudja ragadni az olvasót, és már csak azt veszed észre, hogy az utolsó oldalt 
olvasod. Ezt a regényt tiszta szívvel ajánlom bárkinek, aki szereti a romantikus, 
de nem túl csöpögős, és a tinédzser kor nehézségeivel foglalkozó könyveket. 
 

 

Spitzmüller Gréta (8.a): Csoda Advent 
 

Eljött az Advent,  

Egy angyal megjelent. 

Csillogó szárnya 

Békét hoz a világra. 

 

Adventi gyertya ég, 

Csodásan csillog az ég. 

Békesség a házakban, 

Várakozás minden családban. 

 

Várjuk az Úr Jézust, 

Szeretetet adó Krisztust. 

Késő este csillan a hó, 

Felkiált egy kisgyermek, Ó! 

 

Égnek a gyertyák bájosan, 

S éneklünk mindnyájan hangosan, 

Adventi éneket csodásan. 
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Ajándékot készítünk szorgosan. 

 

Csoda Advent, csoda tél,  

A szeretet mindenkiben él.  

Ölelés, egy kedves szó, 

A békesség állandó 

 

Várjuk hát a Megváltót, 

Mennyei Szabadítót.  

 

Szeretetet adhatok, 

Hálás es boldog vagyok.  

Békés Karácsonyt kívánok!   

 

 

Grajczárik Noémi 4. b osztályos tanuló verse 

Ismét itt a karácsony, 

az idén más, de én már nagyon várom... 

A világ nagyon bizonytalan, de reményünk határ-

talan. 

Tudunk együtt ünnepelni? 

És az asztalt körbeülni? 

Remélem, hogy igen! 

KÖZEL VAN MÁR BETLEHEM! 


