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OLVASÓINK KÖSZÖNTÉSE 
 

 

 Úgy illik, hogy egy iskolai híradó 

beindítása alkalmával köszöntsük az olvasót.  

 Kedves olvasó. Köszöntünk hát abból az 

alkalomból, hogy intézményünk szárnyaira 

bocsátja híradóját! 

 Kihez, kikhez is szól majd ez a kiadvány? 

Természetesen minden olyan érdeklődőhöz, aki 

kíváncsi intézményünk munkájára. Így elsősorban 

számítunk tanulóink, a szülők, a kollégák, és a 

velünk kapcsolatban állók megtisztelő figyelmére. 

 Szeretnénk tükröt tartani munkánk elé.  

Bízunk abban, hogy sikereinknek mások is 

örülnek, gondjaink megoldásában pedig, ha 

tudnak segítenek. 

 Miről fognak szólni az itt megjelent 

írások? Természetesen rólunk. Az elvégzett 

munkánkról, az előttünk álló feladatokról és a 

terveinkről. 

 Kik fogják írni a lapot? Valószínűleg mi 

mindannyian, akik ezt az intézményt szeretjük. Az 

itt dolgozó kollégák, szülők, velünk kapcsolatban 

álló szervezetek és végül, de nem utolsó sorban a 

gyerekek. 

 A fentebb leírtakból nyilvánvalóan látszik, 

hogy nem egy hagyományos gyermekújságot 

kívánunk szárnyaira bocsátani, hanem úgy 

szeretnénk bemutatni intézményünk életét, hogy 

az minden érdeklődő számára olvasmányos, 

képekben gazdag legyen.  

 Minden ötletet szeretettel várunk. Találjuk 

hát ki közösen kis újságunkat! 

 Szívesen indítunk rovatokat, válaszolunk 

kérdésekre. Örömmel tudósítanánk olyan 

történésekről is, amelyek sokszor nem kapnak 

nyilvánosságot, pedig példaértékűek lehetnének. 

 Kedves Olvasó! Kérünk hát, légy a mi 

barátunk! 

 

  

Tartalom 
 

 Bemutató tanítás                   2. old. 

 

 A skanzenben jártunk           3. old. 

 

 Szüreti bál                            4. old. 
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 Vendégünk volt a Mikulás.  6. old. 

 

 Karácsonyra készülünk.  7-8. old. 

 

 Holisztikus akadémia          8. old. 

 
Kellemes karácsonyt, és békés, 

boldog újesztendőt kívánunk minden 

olvasónknak -  diákoknak, szülőknek, 

iskolánk támogatóinak, és végül de 

nem utolsó sorban iskolánk 

valamennyi dolgozójának! 
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FŐVÁROSI MŰVÉSZETI MŰHELY 

BEMUTATÓ TANÍTÁS 
Szilvás Mónika vezetésével 

 
 

 
 

Szilvás  Mónika és Popol Beáta tanárnők 

 

 
 

Turos Katalin 6. oszt. tanuló 

 

 

  Nagy sikert aratott a 6. osztály bemutató 

foglalkozása. A történelem egyes korszakaiban 

újra és újra megújuló "Földanya" megismerése és 

a növekedést, fejlődést szimbolizáló "Életfa" 

élményt nyújtott diáknak és vendég tanároknak 

egyaránt..   

 

 

 
 

Pusztai Sándor 6. oszt. tanuló 

 

 
 

A lelkes ügyes tanulók igazgatói dicséretben 

részesültek. 
 

Pusztai Sándor 

Surányi Sándor 

Nagy Lambert Krisztián 

Sáska Tímea 

Vajda Nikoletta 

Oláh Csilla 

Semeniuk András 

Molnár Jácint 

Turos Katalin 
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A SKANZENBEN JÁRTUNK 
 

 
 

Turos Kata és Sáska Tímea 

 

 
 

Györgyi néni és Mező Tomi 

 

 

  Hagyomány iskolánkban a szentendrei skanzen 

meglátogatása. Ezek az alkalmak jó lehetőséget 

biztosítanak arra, hogy tanulóink az iskolában 

megszerzett ismereteiket kibővíthessék. Múltunk 

bemutatása a skanzenben professzionális módon 

valósul meg. A különböző bemutatókat a 

gyerekek kiváltképpen szeretik, és szívesen 

vesznek részt vetélkedőkön. 

 

 

 

 
 

Zsuzsa néni és Kovács Ricsi 

 

 
 

A 3 jó barát 

 

 

Rási Viktória, Lemberg Stella, Dajka Hajnalka 

 

  A fentieken túl jó alkalmat biztosítanak ezek a 

kirándulások egymás megismerésére. Feltöltődést 

jelentenek úgy a diákok, mint a tanárok számára. 
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SZÜRETI BÁL 
 

 
 

Magunk préseltünk szőlőből mustot. 

 

 
 

A hangulatot emelte a táncosok produkciója. 

 

   A szüreti bált minden évben megrendezi 

iskolánk. Ilyenkor a közösen „összehordott” 

szőlőből mustot préselünk, amit azután mindenki 

megkóstolhat. Itt igazából megtapasztalhatják a 

gyerekek, hogy szőlőből is lehet valódi 

gyümölcsitalt készíteni. A hajdani szüreti bálok jó 

hangulatát sikerült megidézni idén is a kiváló 

zenekar segítségével. A fiatal zenészek remek 

hangszertudással és ragyogó ritmusérzékkel 

játszották a talpalávalót. 

 

 

 

 

 
 

Táncolni Sanyi bácsi tanít. 

 

 
 

Profi zenekar szolgáltatta a zenét. 

 

  A „székes” tánc is nagy sikert aratott a 

nézőközönség körében, de úgy látszott, hogy 

maguk a táncosok is nagyon élvezték a 

produkciót. 

  A bátrabbak azután maguk is táncra perdültek 

az autentikus népzenére. 
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AZ ARADI VÉRTANUKRA 

EMLÉKEZTÜNK 
Benkó Dezső DÖK vezető tanár 

szervezésében 

2008. október 6. 

 

 
 

Szereplők: Pusztai Sándor, Budai Andrea, Nagy 

Krisztián, Seiben Emese, Horváth Richárd,      

Mező Tamás, Molnár Jácint, Dajka Hajnalka  

 

AQUINKUMBAN JÁRTUNK 
 

 
 

Régi kövek között. 

 

 

 

FŐVÁROSI 

NAGYCIRKUSZBAN 
 

 
 

A Fényszóró Kulturális Alapítvány vendégei 

voltunk. 

Csepregi Éva művésznő köszöntött bennünket. 

 

 

PRÓZAMONDÓ VERSENY 
 

 

 
 

A prózamondó verseny győztesére még a Mikulás 

is kíváncsi volt. Így hát Matyi neki is elmesélte 

Bambi történetét 
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SZENT MIKLÓS LEGENDÁJA 
 

 

 

Szent Miklós Krisztus után 245-ben, Patara 

városában született, Kis-Ázsiában. Alig kezdte el 

az iskolát, mikor szülővárosában nagy járvány tört 

ki, és szülei meghaltak. Ekkor a város kolostorába 

költözött, nagybátyjához. Megszerette a kolostori 

életet, így a papi hivatást választotta.  

Emberszeretete, segítőkészségének híre 

messze földre eljutott. Püspökké választották, 52 

évig viselte tisztségét. Egyszerű módon élt a nép 

között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. 

Szüleitől örökölt vagyonát a gyermekek és a 

rászoruló emberek megsegítésére fordította. 

Éhínség idején a teljes egyházi vagyont a nép 

étkeztetésére fordította, amiért szembekerült az 

egyházzal. Engedetlenségéért egy időre ki is 

tagadták az egyházból!  

Miklós püspök kolostorának 

szomszédságában élt egy elszegényedett nemes 

ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betevő falatra 

is alig jutott. Egyik este három lánya azon 

vitatkozott, melyikük adja el magát rabszolgának, 

hogy ezzel segítse a másik kettő férjhezmenetelét. 

Az alkut meghallotta Miklós püspök, aki épp arra 

sétált. Visszasietett a templomba, és egy marék 

aranyat kötött egy keszkenőbe, amit aztán 

bedobott a lányok ablakán. Ők persze azt hitték, 

csoda történt. A következő két évben a másik lány 

is kapott aranyat. Idővel kitudódott, hogy a jótevő 

maga a püspök.  

Miklós püspök december 5-én, névnapja 

előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen 

megajándékozta a gyerekeket mindenféle 

édességgel. Adakozásaiért a nép elnevezte 

„Ajándékozó Atyának”. A keresztényüldözések 

alatt a püspököt is elfogták, éheztették, kínozták, 

de kivégezni nem merték. Fogságából végül 

kiszabadult és hosszú, békés öregkort ért meg. A 

legenda szerint lelkét (326-ban) angyalok vitték 

végső nyughelyére.  

 

VENDÉGÜNK VOLT A 

MIKULÁS 
 

 
 

A Mikulás és segédei. 

 

 
 

Zenével köszöntük meg az ajándékot. 

 

 
 

Gondos Mikulásunk, még a dolgozókról sem 

feledkezett meg. 
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KARÁCSONYRA KÉSZÜLÜNK 
 

A gyertya és a gyufa története 
 

- Szia Gyertya, én vagyok a gyufa! Azért 

jöttem, hogy meggyújtsalak! 

- Jaj csak azt ne! Oda lesz a szépségem, és 

akkor mit ér az én életem? 

Gondolkodik a gyufa, majd egy kis idő múlva 

megszólal. 

- Valóban szép vagy gyertya, de gondolkodtál már 

azon, hogy mit ér a te szépséged? Kinek vagy 

szép?  

Tudod a Te hideg szépséged, előbb utóbb kimegy 

a divatból. Az önző élet könnyű, de rövid, mert 

elmúltával senki nem fog emlékezni rád! 

- Tudod, ha én meggyújtanálak téged Te 

lehetnél:  

-  az ünnepi asztal dísze, 

- a csodálkozó gyermektekintetek középpontja, 

- a szürke hétköznapokon az ünnep, 

- a meghitt pillatok főszereplője, 

- a sötétségben a világosság és még sorolhatnám.

  

Csend, egy kis idő múlva 

megszólal a gyertya: 

- Kérlek, gyújts meg 

engem! 

És a gyufa meggyújtotta a 

gyertyát. A gyertya csillogva, 

örömmel, boldogan csonkig 

égett. 

 

A másokért élt élet nehéz, 

időnként fájdalommal jár, de 

csak így érdemes élni!  

Kívánjuk, hogy mindnyájan hasznos fények 

lehessünk mások életében, mert akkor nem éltünk 

hiába! 

 
 

A 7 ÉVES ROBI MONDTA A 

SZERETETRŐL 
 

"A szeretet az, ami Karácsonykor a 

szobában van. Ha egy pillanatra 

abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, 

akkor lehet meghallani.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„…a szálláson nem volt számukra hely.” 

 

ABBAN A PILLANATBAN, AHOGY 

MEGTANULJUK SZERETNI EGYMÁST, A 

VILÁG MÁRIS ÁTALAKUL. 

 
RALPH W. EMERSON 
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Készül az ünnepi sütemény. 

 

FEL NAGY ÖRÖMRE 
 

Fel nagy örömre, ma született, aki után a föld 

epedett. 

Mária karján égi a lény, isteni kisded szűznek 

ölén. 

Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes 

Istenedet! 

 

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, bársonyos ágya 

nincs neki itt. 

Csak ez a szalma, koldusi hely, rá meleget a 

marha lehel. 

Egyszerű pásztor, térdeden állj, mert ez az égi s 

földi király! 

 

 

Gárdonyi Géza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOLISZTIKUS AKADÉMIA 

ISKOLÁNKBAN 
 

 
 

2008-2009. 
 

Az emberi léttel együtt jár a tudásvágy. 

Sok kérdésre már választ tud adni a tudomány. 

Az „akadémia” szó jelzi közösségünk 

tudományos megalapozottságát. A „holisztikus” 

jelző, pedig arra utal, hogy a világ egészleges 

megismerésére törekszünk; a szellem, a lélek és a 

test vonatkozásában egyaránt. 

Szeretnénk egyre közelebb jutni a lét 

legfőbb Forrásához. A sokszínű „Alkotás” 1-1 

útját megismerve igyekszünk az emberben lévő 

örök-részt, - amely az emberi átélésen átragyog – 

egyre jobban fényessé tenni. Ez a szándékunk 

fogja majd vezérelni mindennapjainkat is. 

A Holisztikus Akadémia októbertől – 

júniusig, havonta egy alkalommal, kerül 

megrendezésre. 

 

 

 
 

Ilyen törékeny a világ. Vigyázzunk egymásra! 

 

Nagy Máté és Semeniuk András 

 

 

 A kiadásért felel: Faragóné Bircsák Márta 

                                  az intézmény igazgatója 

           Szerkesztő: Dombóvári Péter 

Terjesztő és kapcsolattartó: Íjjas Péterné 

               


