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CINCA KATICA: December 
 
Billeg-ballag December,  
Sóhajtva meg-megáll.  
Köszönti egy hóember,  
Vidáman szalutál. 
 
Rámosolyog December,  
S megy tovább sietve,  
Várja ıt a sok ember,  
Készülıdnek az ünnepre.  
 
Nagy csodát hoz December,  
Úgy hívják, Karácsony.  
Fényt áraszt a szívekbe,  
Gyertyát gyújt a faágon. 
 
Kedves, öreg December,  
Olyan régen várlak,  
Pihenj meg egy keveset,  
Melegedj meg nálam.  
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Színházi élményeink 

Az idei évben már másodszor voltunk színházban. Utoljára a 
Toldi címő elıadást néztük meg. Nem tudtunk a mőrıl semmit, 
ezért izgatottan vártuk az elıadást, de meglepett bennünket az, 
hogy nem volt díszlet a színpadon, csak néhány pohár a színpad 
szélén. Kilenc színész játszotta el az egész történetet, a párbe-
szédes és narrátori részeket is ık mondták. Ezáltal nem egy 
szokványos színpadi elıadás volt. Tánccal, énekkel, mozgással 
is próbálták még jobban megértetni velünk a történetet. Az elı-
adás után drámafoglalkozáson vettünk részt, amit nagyon élvez-
tünk. A rendezıvel és a színészekkel tárgyaltuk át a történetet, s 
ötleteket kaptunk, hogy hogyan kell nézni egy színházi elıadást, 
hogy megértsük. 

K. Szabó Rebeka, K. Szabó Réka, 
Sebestyén Regina, Korsós Martin, 

Varga Bence 5.b 

Republic koncert 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan iskolánk énekkara részt vett az Egyetemi csarnokban tartott 
Republic koncerten. A koncert este 1900 órakor kezdıdött. A bejáratnál nem várakoztunk, 
sokat hamar bemehettünk. Tavaly is nagy sikerük volt, ezért idén is nagy örömet jelentett, 

amikor Rita néni mondta, hogy 
mehetünk. Fantasztikus élmény 
volt a színpad mögött énekelni az 
együttes három legismertebb slá-
gerét. Több száz fiatal együtt 
énekelt. A koncert ideje alatt so-
kat nevettünk, énekeltük az ismer-
tebb slágereket az együttessel. A 
koncert elıtt egy elızenekar lépett 
fel. Köszönjük Rita néninek, hogy 
idén is elvitt minket. Nagyon jól 
éreztük magunkat. 

Fehér Szabina, Venesz Barbara 
7.a 

Iskolánk tanulói ebben az évben már másodszor mehettek 
el a budapesti Operettszínházba. December 8-án kedden 
20 diák és néhány felnıtt 15 órakor indult el Budapestre. 
Egész idıben felértünk, és aki akart, az elıadás elıtt még 
sétálhatott Erika nénivel, és megtekinthette az Operahá-
zat. Az elıadás 18 órakor kezdıdött, és a Mozart címő 
musicalt láthattuk. Mindenki nagyon jól érezte magát. 
Köszönjük az „Ifjúságért Alapítvány”-nak, hogy eljuthat-
tunk erre a szép helyre. 

Fehér Szabina, Karakai Orsolya 7.a, Fekete Boróka 6.a 
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Játékos sorverseny 
November 21-én tartották iskolánkban a „Játékos sorverseny” 
városi fordulóját. Sajnos, évrıl évre egyre kisebb az érdeklı-
dés a verseny iránt. Idén a Kovács Margit ÁMK alsó tagozatos 
tanulóival mérhettük össze ügyességünket, gyorsaságunkat. 
Méltó ellenfeleink voltak! A szülık, diáktársaink, tanítóink 
lelkes bíztatásának, s nem utolsó sorban Haczai Józsefné Mari-
ka néni felkészítésének köszönhetıen a mi csapatunk jutott 

tovább a megyei döntıbe. Szurkoljatok nekünk december 8-án, hogy Kónyban is legjobb 
tudásunk szerint képviselhessük iskolánkat!  

Egészségnap az alsó tagozatban 
November az egészség hónapja. A kicsiknek fogászati bemuta-
tót szerveztünk, a nagyobbaknak játékos feladatokat állítottunk 
össze, hogy gyarapíthassák az egészséges életmóddal kapcsola-
tos ismereteiket. A találós kérdéseken bizony sokat törték a 
fejüket. A gyerekek közül többen plakátokat készítettek. Végül 
finom gyümölcsöket kóstoltak, diót, mogyorót törtek. Remél-
jük, emlékezetes maradt számukra ez a nap. 

Télköszöntı 

Hagyományosan, november utol-
só péntekén tartottuk az alsó ta-
gozatosok „Télköszöntı” mőso-
rát. A kicsik lelkesen készültek a 
szereplésre. Nagy örömünkre 
idén is szép számmal érkeztek a 
szülık, rokonok és barátok, hogy 
megnézzék a gyerekeket. A mő-
sor után a vendégek a tanító né-
nik által készített apróságokat 
(angyalkákat, ablakdíszeket, ko-
pogtatókat, süteményeket…) vá-
sárolhattak. A bevételbıl kará-
csonyi meglepetésként labdákat, 
készségfejlesztı játékokat vásá-
rolunk a gyerekeknek.  
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Tatai vadlúd sokadalom 

Sajnos esett az esı, mikor leszálltunk Tatán a szép és kényelmes pi-
ros vonatról. Amikor a tó partjára értünk éppen elkezdıdött a 
sólymász bemutató. Láttunk 4 madarat - uhu-t, ölyv-öt és 2 héját - 
ahogy elkapják a zsákmányt. Közben az egyik madár felrepült egy 
közeli fára, és nagyon sokára tudták csak lecsalogatni. Nagyon érde-
kes volt a játszóházban ahogy ollóval, csipesszel, pénztárcával, késsel 
és szőrıvel utánoztuk a madarak csırét, találós kérdéseket fejthettünk 
meg, lehetett origamizni, lúdtollal rajzolni. Egy kedves bácsi sok kis állatot mutatott meg kö-
zelrıl, miközben beszélt az életükrıl, pl.: egeret, patkányt, rókát és borzot. A kutyájával na-
gyon jó trükköket is mutatott. Volt sok elıadás, kiállítás, kézmővesvásár, nagy távcsövek, 
amikkel a madarakat lehetett nézni. Felmentünk a kilátóba is, ahonnan messze elláttunk. 
Naplementekor jöttek meg a vadludak több nagy csapatban, és néhány kör megtétele után 
leszálltak a tó közepére. 
Több mint 20 000 madár tölti ott ilyenkor az éjszakákat. Nagyon sok érdekességet láttunk a 
kiránduláson, én biztosan jövıre is elmegyek. Nagy Marcell József  2.b 

A legutóbbi jelentkezésünk óta számtalan esemény dúsította amúgy sem eseménytelen óvo-
dai életünket. A sok közös, egész óvodát érintı különlegesség mellett voltak olyanok is, ame-
lyek az egyes csoportokhoz kapcsolódtak. 
Legrégebben a papírgyőjtés történt, amelyen minden csoport szülıi 
közössége hatalmas lelkesedéssel vett részt. A mérleg alig gyızte a 
nagy súlyokat, a csoportok pedig köszönik az ebbıl eredı anyagiakat. 
Egy kellemes október eleji napon a kápolnában gyönyörködhettünk a 
szebbnél szebb babákban. Egyetlen bánata a gyerekeknek, hogy eze-
ket a szépségeket csak nézegetni volt szabad. Utána egymás után 
több kulturális esemény következett. A kastély pincéjében a Harmónia Zeneiskola adott kon-
certet. A koncert témája mindig az évszakokhoz, illetve ünnepekhez kapcsolódik. A nagyon 
szép, színvonalas elıadást a gyerekek mindig nagy élvezettel hallgatják, fıleg amikor egy-
egy dalra, versre ráismernek, és együtt mondhatják az elıadókkal. Ráadásul külön izgalmas, 
hogy egyes alkalmakkor milyen új hangszert mutatnak be a mővészek. A mostani mősorban 
az ıszt köszöntötték. A Vaskakas Bábszínház nem jön helybe, így még egy buszozással is 
bıvülnek élményeink. A városban rövidke idıre közlekedési ismereteinket is vizsgáztathat-
juk. A bábszínházban a csodák már a lépcsın felfelé menet megkezdıdnek, az öltözıben pe-
dig folytatódnak.  

Radnóti-est 
„Halált virágzik most a türelem” címő mősorral emlékeztünk meg a 100 évvel ezelıtt született, fia-

talon elhunyt, tragikus sorsú költırıl, Radnóti 
Miklósról. A Juszti néni által összeállított verses, 
zenés, vetített képes mősor segítségével elevení-
tettük fel a költı életútjának fıbb állomásait, és 
azt az embertelen kort, amelyben élt, és amelynek 
áldozata lett. 

a mősor szereplıi 
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Mindenhol mesés, varázslatos díszletek, amiket ráadásul nemcsak 
nézni, hanem megfogni is lehet. A varázslat pedig bent folytatódik a 
mesével. Persze nemcsak a léleknek kell a táplálék, hanem a testnek 
is. Az ismert közmondás szerint: „Ép testben ép lélek”. Ennek jegyé-
ben minden évben megrendezésre kerül az Ovi Olimpia. Mielıtt a 
nagy megmérettetésre sor kerül, lehetısége van a nagycsoportosok-
nak a sportottal ismerkedni. Milyen más a hatalmas térben futni, tornázni. Nagyon szurko-
lunk, hogy az eddigi szép eredmények sorozata folytatódhasson. Márton napját minden cso-

port megünnepelte kis köszöntıvel, a szülıkkel közös barkácsolással. A 
különbözı ötletek mellett a kedvenc továbbra is a lámpás készítése. A 
munka végeztével következett az „eszem-iszom”, ki libapecsenyét, ki 
pedig libazsíros kenyeret fogyasztott. A végén a lámpásokkal kivonul-
tunk Márton keresésre. Az elhelyezett „Liba ládákba” került adományo-
kat ezúton is megköszönik a gyerekek és az óvó nénik. Nem csak a gye-
rekeknek voltak külön programjai, a felnıttek is egy vidám Activity 

játékon, színházlátogatáson vettek részt, a hagyományırzı munkacsoport pedig hasznos já-
tékkészítı délelıttön. Legnagyobb izgalommal mégiscsak a Mikulást vártuk. Már elıtte zen-
gett az ének, szóltak a versek, kidíszítettük a termeket. A nagyobbacskák közt élénk vita 
folyt a Télapó létezésérıl. Már pár nappal az oviba érkezése elıtt Mikulás-váró bábjátékot 

láthattak a gyerekek a kastélyban. Onnét már izgatottan számolták a 
napokat. Egy-kettı-három, és máris megérkezett a szán. Amikor a 
gyerekek meghallották a csengıszót, meglátták a Mikulást, még a 
leginkább kételkedık is csendben ültek a helyükön. Megteltek a kis-
csizmák, és még a virgács is kinn maradt a 
szánkóban. A nagy készülıdésben még a le-
geslegapróbbak is részt vehettek, mert Ovi-

hívogató napokra került sor dec. 1-2-án. A közös eseményeken kívül 
voltak olyanok is, amelyeken csak egy-egy csoport vett részt. Az 
Ibolyák és Hóvirágok a Pinoccio mese színdarabot látták a Gyıri 
Nemzeti Színházban. Az ısz kedvelt célállomása volt a vásárcsar-
nok, ahol zöldségeket és gyümölcsöket nézhettek, tapinthattak, szagolhattak a Nyuszik és a 
Szentjánosok. Az utóbbiaknak Koroncón egy gazdaságban sokféle állatot volt lehetıségük 
simogatni, etetni, élıhelyén megnézni: baromfiudvart, disznókat, 
kecskéket stb. Két csoport, az Alma és a Rozmaring Nagy Emilné 
Marika néni élvezetes vezetésével a könyvtárral ismerkedett meg. 
Ahogy lelkesedtek a gyerekek, még többször visszatérünk ide. Már 
készülünk a karácsonyra: a Rozmaring és a Napsugár csoportban ad-
venti koszorút kötı délutánt szerveztek az óvó nénik a szülık részé-
re. Köszönjük a Borostyán virágboltnak a szakszerő segítséget. A 
kastélyban és a többi épületben is játékvásárlási lehetıséget biztosítottunk a szülıknek, ér-
deklıdıknek. A mővészetekre nevelés minden formája jelen van óvodánkban. Néhány cso-
port ebben jobban jeleskedik, mint a többiek. A Lepke csoportosok a Kovács Margit Múzeu-
mot látogatták meg, ahol a gyönyörő kerámiák megtekintése mellett maguk is próbálkozhat-
tak az agyagozással. İk és a Méhecske csoportosok Halász Judit koncertre látogatnak. A 
Lepkéknek pedig már hagyomány a Diótörı gyermek balettre megtekintése. Az adventi ké-
szülıdés jegyében néhány csoport (pl. Szivárvány) a város díszeiben gyönyörködik. A legna-
gyobb karácsonyi ajándékot, az új óvodát is meghozza végre a Jézuska. A következı szám-
ban már arról szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy mekkora örömmel vették birtokba a 
gyerekek, felnıttek. Mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok. 

Járfásné Tibold Ilona 
óvópedagógus 
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Mária és József, akik gyermekük születését vár-
ták, szamárháton érkeztek Betlehem városába. 
Augustus császár ekkortájt adta parancsba, hogy 
számlálják össze birodalmának lakóit, ezért min-
denki otthonába tért, és így nem akadt számukra 
szállás. Egy istállóban töltötték az éjszakát. Itt 
született meg a kis Jézus. 

Fényes csillag tőnt föl 
azon az éjjelen a betle-
hemi égen. Ez a csillag 
egy király születését 
adta hírül, mindazok-
nak, akik megpillantot-
ták. 
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A környékbeli pásztorok mind felkerekedtek hát, 
és a csillagot követve nyájaikkal együtt megérkez-
tek a jászolhoz. Eljöttek napkeletrıl a háromkirá-
lyok is, tevéiken, ajándékokkal megrakodva. 

Mindhárman letér-
deltek a kis király 
elébe, akit megszüle-
téstıl hatalmas, bár-
sonyos fényesség 
ölelt körül. Ez a fény 
a szereteté, minden-
kit boldoggá tett 
azon az éjszakán 
Betlehemben. 
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Jeles napok 
December 6.- Miklós- Mikulás napja 
A Miklós név jelentése: gyızelem. Szent Miklós a kisázsiai Myra városának püs-
pöke volt. A legenda szerint ajándékot és pénzt vitt minden lányos házba. Azóta 
minden gyerek várja. A Mikulás érkezése izgalommal teli élmény minden gyerek 
számára. Már elızı este szépen sorakoznak a kitisztított csizmák, cipık az abla-
kokban. Kis gazdáik figyelnek, hallgatóznak, hogy meghallják a Mikulás szánjá-
nak csilingelését. A Mikulás-napi szokások országonként eltérıek. Az Egyesült 
Államokban a gyerekek a kandalló fölé kikészített harisnyájukba kapják az ajándé-
kot. Ausztráliában a fehér szakállú Mikulás fagylaltot osztogat a gyerekeknek. A 
hóval borított Finnországban élı Mikulásnak ez idı tájt ezrével hozza a leveleket a 
postás. A magyar Mikulás a Fejér megyei Nagykarácsonyban lakik. Szent Miklós 
a pékek, a gabonakereskedık, az ügyvédek és halászok védıszentje. 
December 13.-Luca napja 
A Luca név latin-magyar eredető. Jelentése: virradatkor, hajnalhasadáskor született. Luca a legenda 
szerint Jézus mennyasszonya volt, ezért házasságszerzı szentnek tartották. Az ısi hiedelem szerint 
tilos volt a lányoknak, asszonyoknak ilyenkor dolgozni. A legnevezetesebb népi szokás, az ún. Luca 
székének faragása. Ennek alapja ötszög alakú volt és kilenc féle fából készítették. Arra szolgált, hogy 
felismerjék a falu boszorkányait. Ezen a napon a fiatal legények kotyolni indultak. Házról házra járva 
betértek a gazdákhoz és köszöntıt mondtak, amelyben bıséget, jól tojó tyúkokat kívántak. 
December 24.-Karácsony vigíliája szenteste 
A karácsonyi ünnepkör legjelesebb napja, hiszen ekkor születik meg Betlehemben a Megváltó, Kis 
Jézus. Szentestén körülöttünk elcsendesedik minden. Otthon gyertyát gyújtunk és családunk körében 
békésen ünnepelünk. A karácsonyt megelızı estéken betlehemesek járták a házakat. A Szent család 
történetét, a Kis Jézus születését, és a betlehemi királyokat idézték verseikben, énekeikben. 
December 25-26.-Karácsony 
A karácsony a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon 
ünnep. Ezekben a napokban sokféle módon fejezzük ki szeretetün-
ket, törıdésünket szeretteink iránt. Családi, baráti összejövetelek, 
elesettek látogatása, szegények ajándékozása teheti örömtelibbé. 
December 28.- Aprószentek napja 
Azoknak a fiúgyermekeknek az emléknapja, akiket Heródes király 
öletett meg, mivel azt remélte, hogy a gyermek Jézus is közöttük 
van. 
December 31.-Szilveszter napja, Óévbúcsúztató 
Az óévet búcsúztató nap. A legtöbb ember izgalommal készülıdik a 
szilveszterre. A világon mindenhol egész éjjel ébren maradnak, tán-
colnak, ünnepelnek az emberek. Éjfélkor koccintanak, és boldog új esztendıt kívánnak egymásnak. 
Így van ez minden évben. Bárhol is ünnepeltek, a lényeg, hogy különbözzön a hétköznapoktól! 

Smercsek Enikı 8.b 

Mikulásvonat 
Az elızı évekhez hasonlóan idén is 
megrendezésre került a  Mikulás-
vonatos kirándulás. A kirándulást 
Nagy Emilné Marika néni szervezte, 
akivel eljuthattunk az Aréna Plázába. 
Felérkezésünk után megnéztünk egy 
50 perces Hógolyó haditerv. avagy ki 

legyen a Télapó címő 3D-s mozifilmet. A mozi után mindenkinek 3 órája volt a hatalmas 
Aréna Plázában nézelıdni, sétálgatni, vásárolni. Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük 
Marika néninek, hogy idén is megszervezte a kirándulást. Fehér Szabina 7.a 

Székely Zsófia Ilona 4. 
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Karácsony a nagyvilágban 
 
Angliában a karácsonyi készülıdés már októberben megkezdıdik. A bejárati ajtókat és az ablakokat fenyıág-
gal, gyertyával, dióval, mogyoróval dekorálják, és feldíszített fenyıfát állítanak a szobába. Nem ünnepelik a 
Mikulást. A gyerekek december 24-én este kikötik hosszú, piros gyapjú zoknijukat a kandalló fölé, mert kará-
csony éjjelén Santa Claus - a mi Mikulásunk rokona - vagy Father Christmas a kéményen át a kandallóba eresz-
kedik, hogy megtöltse ajándékkal. Az angolok december 25-én mennek templomba, utána bontják ki az ajándé-
kokat, melyek sok családban már Christmas Day elıtt győlnek a karácsonyfa alatt, de csak 25-én szabad fel-
bontani. Az ajándékbontás után következik az ünnepi ebéd. Az ebéd elképzelhetetlen gesztenyével töltött puly-
ka, zöldségköret, krumplipüré nélkül. Hozzá jófajta fehérbort isznak. Az ebéd fénypontja az ízletes, főszeres 
karácsonyi puding. Alapja aszalt szilva, mazsola, füge, citrom- és narancslé, Brendy, sokféle szárított gyü-
mölcs, főszerek és egyéb finomságok. 
Az Egyesült Államokban kissé elhalványítja a karácsonyt november utolsó csütörtökén a hálaadás, amely 
jellegzetesen amerikai ünnep, a családi összetartozás jelképe. Azokra emlékeznek, akik zarándokként érkeztek 
Új-Angliába 1620 novemberében, és az elsı termés betakarítása után egy évvel adtak hálát az Úrnak, hogy 
átvészelték a kezdeti nehézségeket. A családok a sült pulykát kukoricával, és sült tökbıl készült süteménnyel 
tálalják. A Fehér Ház elıtt felállítják a hatalmas menórát, s vele szemben az óriási fenyıfát, amelynek gyertyáit 
az elnök és a felesége gyújtja meg ünnepélyesen. A családok ismét összegyőlnek, igyekeznek közösen eltölteni 
a szentestét. 
Franciaországban, a fények városának országában már december elején fénybe borulnak az utcák. Az éjféli 
mise után következik az ünnepi vacsora, reveillon, melyen libamáj, szarvasgomba, vadak, halak, gesztenyés 
liba, vagy pulyka kerül felszolgálásra. Desszertként fehér vagy fekete pudingot és tradicionális francia fatörzset 
tálalnak, melyet piskótatésztából készítenek. Az éjféli mise után, a halászok hallal teli kosarat helyeznek az 
oltár elé a kis Jézus iránti tiszteletük és szeretetük jeléül. Ezután a családok hazatérnek otthonaikba, ahol elfo-
gyasztják az ünnepi vacsorát. Elıételként Boudin blanche-t, tejes, világos színő kolbászt sütnek, melyet sült, 
cukros almával tálalnak. 
Németországban lámpafüzérekkel, szalagokkal, fenyıágakkal díszítik az utcákat. Az 
adventi koszorú és az adventi naptár a karácsonyt megelızı idıszak jelképe. Sok vidé-
ken van roráte: hajnal hat órakor az angyalok meséjére hív a harangszó. Fennmaradt a 
betlehemezés szokása is. A szeretet ünnepe összehozza a német családokat. Szentesté-
re mindenütt karácsonyfát állítanak, és a családok ajándékokkal kedveskednek egy-
másnak. A karácsonyi menü fı étele a libasült. A kávézáshoz elengedhetetlen a püs-
pökkenyér, a saját sütéső karácsonyi aprósütemény. Télen igen kedvelt ital a 
Glühwein, a forralt bor. A karácsonyi ajándékokat nem a Jézuska hozza a német gye-
rekeknek, hanem a Mikulásra emlékeztetı Télapó, a Weinachtmann. 
Spanyolországban a december elején elkezdıdı karácsonyi ünnepek fénypontja janu-
ár 6-a, háromkirályok napja. Az itteni emberek is állítanak karácsonyfát, és vesznek ajándékot a gyerekeiknek 
karácsonykor, de az igazi ünneplésre a háromkirályok napján kerül sor. A gyerekek reggel ajándékot találnak a 
csizmájukban, amit természetesen a három király tett bele az éj leple alatt. Az utcákat feldíszítik, és tolongva 
követik a három király díszes hintóját, akik az este elérkeztével elvegyülnek a tömegben, és a gyerekek legna-
gyobb örömére egész este együtt járják az utcákat. A különleges ünnepi fogások közül a legismertebb a mandu-
laleves és a kemencében sült dévérkeszeg. 
A Mikulás érkezése elıtt a finnek szaunáznak egyet. Finnországban a Télapó, "Joulu Pukki" Rovaniemi vá-
rosában él. Saját irodával és postabélyegzıvel rendelkezik, hiszen a gyerekek ilyenkor levelekkel halmozzák el. 
A karácsonyi menü lazac, sajtleves, sült rénszarvas, majd desszertként tejszínes szilvakrém. Este a legtöbb em-
ber elmegy a templomba és elhunyt szeretteinek sírjához. 
Svédországban Szenteste a családi vacsora után a hagyomány szerint mindenki egyszerre bontja ki a kará-
csonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a Jultomten, vagyis egy manó hozza. A szomszédos Finnország-
ban (ne feledjük, az igazi Télapó ezen a vidéken, Lappföldön lakik) a Télapó nem akkor látogatja meg a gyere-
keket, amikor alszanak. A finneknél a Télapó a házba lépve hangosan megkérdezi: „Lakik itt jó gyerek?”. Az 
igenlı válasz után a szakállas kosarából kiosztja az ajándékokat. 
Dániában a mennyezetre akasztják az adventi koszorút. A karácsonyfát saját készítéső díszekkel ékesítik: dán 
zászlókból álló füzérrel és piros-fehér szívekkel. Az ünnepi vacsora hat órakor kezdıdik, melynek fı jellegze-
tessége a desszert. A tejberizsbe mandulaszemet rejtenek, és aki megtalálja, az egy szerencsemalacot kap aján-
dékba. 
A karácsony izlandi nyelven Jol, ami a Jolasveinar-nak nevezett manóktól ered. Izlandon egy legenda szerint 
13 manócska rendszeresen megtréfálta és bosszantotta az embereket, leginkább a gyerekeket. De amióta megje-
lent a Télapó, azóta megszelídültek és ajándékokat készítenek a gyerekeknek. December elején már kiteszik a 
gyerekek a cipıiket az ablakba, és majd karácsonykor nézhetik meg, milyen ajándékot kaptak. Aki rossz volt, 
az csak krumplit kapott. 
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A fenyıfaállítás 500 éve 
Feldíszített karácsonyfát elıször egy 1509-ben keletkezett rézmetszet ábrázol, késıbb azonban szo-
kássá vált, hogy tőlevelő fákat, vagy csak ágakat süteményekkel és almákkal díszítsenek. A hideg, téli 

napokon az örökzöld fa az életet, a termékenységet és a növekedést jel-
képezte. A fára aggatott díszek nem csupán szép látványt nyújtanak, ha-
nem gyakorta jelképpel is rendelkeznek. Az illatos alma a nyarat hozza el 
a télbe, de a karácsonyfán a paradicsomi almára, a bőnbeesésre is emlé-
keztet. Az üvegbıl készült gömbölyő díszek jelentése is az almához kap-
csolódik, emellett a forma tökéletességét, a végtelenségét is jelképezi. A 
mogyoró és a dió Isten megfejthetetlen voltára utal. A karácsonyfára 
függesztett szívek a szemlélınek tesznek szerelmi vallomást. A csillagok 
az örökkévalóságot és a tudományos ismereteket, a szalmából készültek 
a jászolt, a fa csúcsát díszítı nagy csillag pedig a betlehemi csillagot kép-
viseli. A harangok karácsonykor az új évet üdvözlik. 

Smercsek Enikı 8.b  

Mint lyukas zsákból a lencse,  
Úgy hulljon rád a szerencse.  
Bort és gazdagságot,  
békét, boldogságot, 
barátságot és jó egészséget kívánok. 

Új esztendı új jót hozzon, 
Régi jótól meg ne fosszon! 
S ha már több jót nem hozhat,  
Vigye el a régi rosszat!  

Újévi jókívánságok 

„BOSZORKÁNYTANYA” a KÖNYVTÁRBAN 

Decemberben sok jeles napunk van. Közülük a Luca napot (dec.13.) emeltük ki. Bár Luca 
latinul a lux =fényt jelent és Szent Lucia vértanú a szembetegek védıszentje, ehhez a naphoz, 
mivel a Gergely naptár szerint régen ez volt az év legsötétebb napja, pogány hagyományok is 
csatlakoznak. Ili és Marika nénivel papírból és rongyból boszorkányt készíthettünk, fiúneves 
gombócokat fıztünk, hogy megtudják a lányok, ki lesz a férjük. Borbála ágakat 
(gyümölcsfaágak) is vízbe tettük, hogy a karácsonyi kivirágzásukból a jövı évi termés mi-
lyenségére és a férjhezmenésre is tudjunk következtetni. A Luca 
búzát tálkákban csíráztatjuk már a karácsonyfa alá. Az izgalmas 
készülıdés fénypontja Horváth Gábor könyvtáros elıadása volt, 
amelybıl megtudhattuk, hogy bizony régen sok boszorkányper 
volt,  változatos kínzásokkal vették rá a "bőnösöket", hogy  az 
ördöggel cimboráltak, majd megégették ıket. Aki szeretne bo-
szorkányügyben jobban elmélyedni, jöjjön a KÖNYVTÁRBA, 
várják a boszorkányos könyvek. 

A világ tetején 
Nemrég a Bezerédj-kastélyban tartott képes élménybeszámolót Magyarország legeredménye-
sebb hegymászója, - Erıss Zsolt - aki elsı magyarként jutott fel a világ legmagasabb pontjá-

ra, a Csomolungmára (Mount Everest 8848 m magas). Gyermekkora 
óta nagy szenvedélye a hegymászás, amellyel Erdélyben kezdett is-
merkedni. Azóta sorra hódítja meg a világ legmagasabb hegycsúcsait, 
a Kaukázusban, a Pamírban, a Kilimandzsárón és a Himalájában. A 
magyar hegymászók már 10 nyolcezres csúcsot értek el, ezek közül a 
legújabb siker történetét (Manaslu a Himalájában) mesélte el Erıss 
Zsolt nálunk. Sok érdekességet megtudhattunk errıl az embert próbá-
ló hatalmas kalandról. Sulyok Attiláné 
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Quimby 
A Quimby magyar 
alternatív 
rockegyüttes. A zene-
kar 1991-ben alakult 
Dunaújvárosban. 
Elıdje a dunaújvárosi 
Münnich Ferenc Gim-

názium, - ma Széchenyi István Gimnázium - 
Október nevő rockzenekara volt, amelynek 
tagjai Kiss Tibor, Kiss Endre (Kiss Tibor 
bátyja), Mikuli Ferenc basszusgitáros és Var-
ga Livius voltak. Érettségi után a zenekar 
szétszéledt és csak 1991-ben sikerült újra egy-
másra találniuk. Az új együttesnek eleinte kü-
lönbözı nevei voltak, mint például a Cry 
Baby. 1992-ben készítettek egy egyszerő fe-
kete-fehér fénymásolóval készített borítójú 
demót. 1993-ra állt össze az a felállás (Kiss 
Tibor – ének, gitár, Kiss Endre – gitár, Varga 
Livius– ütıhangszerek, ének, Molnár Tamás – 
szaxofon, Mikuli Ferenc – basszusgitár, Med-
ve Ákos – dob), amivel megjelentették a még 
kizárólag angol nyelvő felvételeket tartalmazó 
A Sip Of Storyt, (Egy korty történet). Még az 
elsı CD (Majomtangó), megjelenése elıtt 
1994-ben helycsere történt, Kiss Endre helyé-
re a balatonfüredi születéső billentyős Balanyi 
Szilárd lépett. A zenekar 1995-ben, új felál-
lásban rögzítette következı albumát. Az aktu-
ális munkát újabb tagcsere (Medve Ákos he-
lyére Gerdesits Ferenc érkezett) és Kiss 
Tibiék amerikai útja elızi meg. Az 1996-os 
keltezéső Majom-tangón már három felvétel 
kivételével magyar nyelvő számok találhatók. 
A hírnevet a Quimby számára a Diligramm 
címő lemezük hozta meg, amely 1998 tava-
szán az év albuma lett. Eddigi legnagyobb 
közönségsikerük az 1999 novemberében meg-
jelent Ékszerelmére címő album. 2001-ben 
remixlemezzel jelentkeztek Morzsák és Szi-
lánkok címmel. A Káosz Amigoson, a követ-
kezı lemezükön Molnár helyén az Andersen 
együttes egykori fúvósa, Kárpáti József trom-
bitált. Legutóbbi munkájuk, a Kilégzés három 
év kihagyás után, 2005 novemberében jelent 
meg. A zenekar igen népszerő minden korosz-
tály körében. 

Szántó Gábor, Ikker Tamás 8.b 

Michael Jackson 
Michael Joseph Jackson (1958. augusztus 
29. – 2009. június 25.) amerikai énekes, 
táncos és üzletember. A Jackson-család 
hetedik gyermeke volt, 1964-ben csatla-
kozott bátyjai (Jackie Jackson, Tito 
Jackson, Jermaine Jackson, Marlon 
Jackson, Randy Jackson) együtteséhez a 
The Jackson 5-hoz. Apjuk, Joseph 
Jackson volt az együttes menedzsere. 
Michael 1971-ben szólókarrierbe kezdett 
és sikerei miatt megkapta "A Pop Kirá-
lya" címet. 1982-es albuma, a Thriller 
minden idık legnagyobb példányszámban 
eladott albuma és négy másik stúdióalbu-
ma, az Off the Wall (1979), a Bad (1987), 
a Dangerous (1991) és a HIStory (1995) 
szintén a világ legjobban eladott nagyle-
mezeinek listáján szerepel. 1980 elejére 
Jackson meghatározó alakja lett az ameri-
kai popzenének és pop kultúrának. İ volt 
az elsı afroamerikai szórakoztató mővész, 
aki elérte, hogy az MTV-nél addig mellı-
zött fekete bırő elıadók klipjeit lejátsz-
szák. A Billie Jean címő dalhoz készített 
klip volt az áttörés, ezt követte a Beat it és 
a Thriller címő dalok klipje. Változó meg-
jelenése és viselkedése  jelentıs problé-
mákat és vitákat váltott ki, melyek rom-
bolták a publikumban róla kialakult pozi-
tív képet. 1993-ban gyermekzaklatással 
vádolták meg, de a nyomozást bizonyíté-
kok hiányában lezárták így Jacksont nem 
helyezték vád alá. Az énekes a ’90-es 
évek elejétıl egészségi problémákkal küz-
dött, Michael kétszer nısült meg és három 
gyermeke volt. 2005-ben különbözı sze-
xuális zaklatások és számos más vád alap-
ján bíróság elé állították, majd felmentet-
ték. Michael Jackson tragikus hirtelenség-
gel 2009. június 25-én, életének 50. évé-
ben hunyt el. 
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CSENGETÉS, a Ménfıcsanaki Petıfi Sán-
dor ÁMK tanulóinak lapja. 

Megjelenik az „Ifjúságért” Alapítvány tá-
mogatásával. 

Szerkesztı: Süveges Jusztínia, Tördelı 
szerkesztı: Mné Bedıcs Rita, 
Nyomtatás: Palatia Nyomda. 

Az Újpest négy pontra megközelítette a Videotont 

A Soproni Liga 15. fordulójának szombati rangadóján az éllovas Videoton hazai pályán gól 
nélküli döntetlent játszott a Gyırrel. Üldözıi közül az Újpest, a ZTE és az MTK is nyert, a 
lila-fehérek 2-1-re a Vasas ellen, a zalaiak 4-0-ra a sereghajtó Nyíregyháza vendégeként 
gyıztek, az MTK pedig hazai pályán 4-0-ra verte az utolsó elıtti Diósgyırt. A 33 pontos Vi-
deoton mögött így az Újpest a második (29 pont), ám egyáltalán nem biztos, hogy a lilák te-
lelnek a tabella második helyén, mert a jelenleg 25 ponttal rendelkezı Debrecennek még hát-
ra van két, korábbról elhalasztott meccse, az egyik az MTK, a másik pedig a 26 pontos ZTE 
ellen - így a Loki, vagy a ZTE még megelızheti az Újpestet. Szántó Gábor, Ikker Tamás 

Újabb fogadási botrány az európai futballban 
Újabb, a mérkızések kimenetelét befolyásolni igyekvı fogadási botrány felgöngyölítése kez-
dıdött meg az európai profi labdarúgásban. A csatorna arról számolt be, hogy a bochumi ál-
lamügyészség kezdeményezésére Németországban máris több ırizetbevétel történt. Az 
ügyészség mintegy 100 németországi gyanúsított ellen indított vizsgálatot. 
Egy hivatalos hatósági közlemény szerint a vizsgálat már az év elején megkezdıdött, és egy 
nemzetközi bőnbanda ellen irányul, amely a gyanú alapján rendszeres fogadási csalásokat 
követett el. A gyanúsítottak délkelet-európaiak, többségük koszovói. 
Ugyancsak a televízió számolt be arról, hogy a hatóságok ırizetbe vettek egy horvát férfit is, 
aki 2005-ben részt vett a német labdarúgás egyik legnagyobb fogadási botrányában, melynek 
középpontjában Robert Hoyzer játékvezetı állt. Hoyzer annak idején beismerte, hogy bíró-
ként közremőködött német kupa-, illetve másodosztályú és regionális mérkızések manipulá-
lásában, ami miatt a bíróság késıbb két év és öt hónap börtönre ítélte. 

Ikker Tamás 8.b 

Sport 

Bolhapiac 
Hagyományteremtı céllal az idén elsı alkalommal rendeztük meg 

a Bolhapiacot, amelyen a felsı tagozatosok mindenféle hasz-
nált, de jó állapotú tárgyaikat, illetve a maguk által ké-

szített apróságaikat árulták. Lehetıség volt a cserebe-
rére is. Sokan nagyon ötletesen árulták portékáikat. Vá-

sárlóból viszont lehettek volna többen is. Reméljük, jö-
vıre még többen lesznek! 

a szervezı 8.a és b 
 


