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AAAADVENTDVENTDVENTDVENT    
 
 

Kedves Barátaim! 
 
Advent van! Ilyenkor készülıdünk. Várjuk a 

szünidıt, várjuk a karácsonyi ünnepet. Várakozunk. 
A várakozás mindig egy olyan idı, ami 
feszültséggel teli. Öröm, bánat, félelem, reménység, 
kérdések, kívánságok, óhajok és sóhajok határozzák 
meg. 

Ünnepre mindig jó várni. Az ünnep szép és jó. 
Az ünnepben bepillantást nyerünk egy olyan 
csodába, ami hozzátartozik Isten teremtett 
világához. 

Csodálatos esemény az, amikor egy-egy pillanatra megnyílik az ég, 
gyönyörő esemény részesei vagyunk! Isten szól, Isten megjelenik, Isten emberré 
lesz. Ennél nagyobb csodát nem látott a világ! Még talán az angyalok is 
megirigylik ☺, mert ık csak tanúi lehetnek ennek a hatalmas eseménynek, míg 
mi részesei és kegyeltjei lehetünk Jézus születésének.  

Kedves Barátom, légy Te is tanúja! „Keressétek az Urat, amíg 
megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!” (Ézs 55,6). 

Isten áldásával teljes karácsonyi ünnepet és békességben és áldásban 
gazdag esztendıt!  (Vincze Árpád) 
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TTTTaaaarrrrttttaaaalllloooommmmjjjjeeeeggggyyyyzzzzéééékkkk 

 
 

Adventi gondolatok 1. oldal 

Tartalomjegyzék 2. oldal 

A tökéletes szív 3. oldal 

A gondolat: érték  - A 8. a és b osztály katolikus hittanosainak 

    gondolatai a világról és az értékekrıl 4. oldal 

Interjú Adél nénivel 5. oldal 

Komplex-nap 6. oldal 

Diákpresbiterek bemutatkozása 7. oldal 

Ki mit tud? – Eredmények 8. oldal 

Világnapok – december 9. oldal 

English around the world – Quiz  10. oldal 

Névadási szokásokról  11. oldal 

Így írunk mi –  

  4. osztályosok a hatalomról  12. oldal 

  A gyertya és a Télapó  13. oldal 

  Karácsonynak éjszakáján  13. oldal 

  Egy búzaszem meséje  14. oldal 

Kuckó – olvasósarok 

  Thomas Brezina: Katie Cat, mint a macska 

 Louis Saghar: Stanley, a szerencse fia  15. oldal 

Garabonciás receptek  16. oldal 

Abszurd esetek önkéntes „Télapókkal”  17. oldal 

Hátsó oldal   18. oldal 
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Egy napon, egy fiatal megállt egy nagyváros központjában és mondogatni kezdte a 
járókelıknek, hogy neki van a legszebb szíve a világon. Nemsokára nagy tömeg gyülekezett 
körülötte, és mindenki az ı csodálatos szívét bámulta. Semmi hibája nem volt az ı szívének. 
Egy karcolás, egy seb, egy repedés, semmi. Mindenki úgy találta, tényleg ez a 
legcsodálatosabb szív, amit valaha is látott... Az ifjú nagyon büszke volt a tökéletes szívére és 
továbbra is dicsérgette önmagát.  

Egyszer csak a sokadalomból egy öreg közeledett. Csendes hangú, mintha csak 
önmagához beszélne:  

 

- És mégis, az İ szívének a tökéletessége nem hasonlítható az én szívem szépségéhez ...  
Az összegyőlt tömeg kezdte az öreget figyelni és az ı szívét. Az ifjú is kíváncsi lett, ki 

merészeli ezt tenni. Össze akarta hasonlítani a két szívet.  
Egy erıs szívet látott, melynek dobbanásai messzire hallatszottak. De tele volt 

sebekkel, helyenként a hiányzó darabokat másokkal helyettesítették, amelyek nem illettek oda 
tökéletesen, helyenként még nem is pótolták, csak a fájó seb látszott.  

 

- Hogy mondhatja, hogy neki van a legszebb a szíve? - suttogták az elképedt emberek.  
A fiatal, miután figyelmesen szemügyre vette az öreg szívét, a szemébe nézett és nevetve 
megszólalt:  

 

- Azt hiszem, viccelsz, öreg. Nézd az én szívemet, ez tökéletes! A te szíved tele van hegekkel, 
sebekkel - csak könny és fájdalom.  

 

- Igen, szólt az öreg. A te szíved tökéletes, de soha nem cserélném el az én szívemet a te 
szíveddel.  

Látod, minden seb a szívemen egy embert jelent. Valakit, akit megajándékoztam a 
szeretetemmel. Kiszakítok egy darabot és a mellettem élı embernek adom, aki néha 
viszonzásul ad egy darabkát az ı szívébıl. Mivel ezeket a darabokat nem lehet milliméterrel 
mérni, ilyen szabálytalan lesz. De ezeket nagyon becsülöm, mert arra a szeretetre 
emlékeztetnek, amit megosztottunk egymással.  

Néha csak én ajándékoztam darabokat a szívembıl, semmit nem kaptam cserébe, még 
egy darabkát sem a szívükbıl. Ezek a nyílt sebek, az üregek. Az,hogy szeresd a körülötted 
élıket, mindig egy bizonyos kockázatot feltételez. Bár vérzı sebeket látsz, amelyek még 
fájnak, mégis azokra az emberekre emlékeztetnek, akiket így is szeretek, és talán egyszer 
visszatérnek, hogy az üres helyeket megtöltsék a szívük szeretetével.  
Érted most, kedves fiam, mi az én szívemnek az igazi szépsége? - fejezte be az öreg csendes 
hangon, meleg mosollyal.  

A fiatal, könnyezı arccal, bátortalanul odalépett az öreghez, kiszakított egy darabot az 
ı tökéletes szívébıl és reszketı kezekkel az öreg felé nyújtotta. Az öreg elfogadta és a szívébe 
rejtette, majd ı is kiszakított egy darabot az ı csupa gyötrelem szívébıl és a fiatalnak adta. 
Igaz, hogy nem illett oda tökéletesen, de így is szép volt.  

A fiatal bámulta a szívét, amelyre már nem lehetett azt mondani, hogy tökéletes, de 
szebb volt, mint valaha. Mert a valaha tökéletes szíve most az öreg szívének a szeretetétıl 
dobogott. Egymásra mosolyogtak, és együtt indultak útjukra.  

Mennyire szomorú ép szívvel bandukolni az élet útjain. "Tökéletes" szívvel, amelybıl 
hiányzik a szépség ...  
 
Forrás. FórumCenter 
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A 8. A és B osztály katolikus hittanosainak gondolatai a világról és az értékekrıl 
 

- „A mai emberek már nem olyan boldogok, mint régen…” 

- „A késıbbiekben csak a lelki értékekre tudunk támaszkodni, mert ha elveszik 
mindenünket, azt, ami bennünk van, nem tudják elvenni.” 

 
- „Egy-egy nagyon jól élı ember már a pénze miatt boldogtalan, a szegények a legtöbb 

esetben még a nyomorban is tudnak mulatni.” 
 
- „A mai, rohanó világunkban a lelki dolgokat és a templomba járást sem hanyagolhatom.” 
 
- „Én nagyon sok mindent köszönök Istennek!” 

- „Ha nagyon sok pénzem lenne, nagy részét eladakoznám.” 

- „Az emberek manapság szerintem nagyon önzık.” 

- „Egyre fontosabbá kezd válnia divat, pedig senki nem az öltözködése vagy a kinézete 
miatt lesz jó vagy kevésbé jó ember.” 

 
- „A világ egyre romlik. Az emberek elfelejtettek szeretni, és Isten helyett az elnökökért 

és a pénzért rajonganak. „ 
 

- „Nekem a legfontosabb a szeretet. Ugyanis Isten mindenkit szeret, akkor nekem is 
mindenkit szeretnem kell.” 

 
- „Az én életemben fontos a tisztaság és a boldogság.” 

- „Halálunk után a vagyonunkat nem vihetjük magunkkal, azért kell, hogy fontosabb legyen a 
lelki értékrend.” 

 
- „Addig, amíg győlölünk, vagy keményen bírálunk másokat, nem vallhatjuk magunkat 

kereszténynek.” 
 

- „A szeretet szerintem a legfontosabb lelki érték. Enélkül semmit nem ér az életünk.” 
 

- „A hit talán még ennél is fontosabb, mert ha nem hiszünk Istenben, és İt nem szeretjük, 
akkor egymást sem tudjuk tiszta szívbıl.” 

 
- „A legtöbben nem foglalkoznak a belsı értékekkel, pedig a szép belsı szép külsıt 

ajándékoz nekünk.” 
 

- „A hit célt ad. Célt, hogy be tudjam tartani azokat, amiket Isten parancsolt.” 
 

- „A bölcsesség nálam az Isten félelmét jelenti.” 
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Herczeg Sándornét – azaz Adél nénit – kitüntették. Egy díjat vehetett át Budapesten. 
Ebbıl az alkalomból készítettünk vele villáminterjút. 
 

- Mi ez a díj? Kik kapják? 
- Ez a Benda Kálmán díj, a Dunamelléki Református 

Egyházkerület adja. Ebben az évben hárman kaptuk. 
Én kiemelkedı tanítói munkám elismeréséül 
kaptam. 

- Hány éve tanít? 
- Összesen 34 éve, ebbıl 12 éve vagyok a Refiben. 
- Miért ezt a pályát választotta?  
- Mert nagyon szeretem a gyerekeket. 
- Mindig tanított?  
- Igen, a fıiskola elvégzése után rögtön elkezdtem 

tanítani. Elıször Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, egy fiúnevelı intézetben – egy 
gyermekotthonban -, Berkeszen. Aztán Vaján 
folytattam, végül Pécsre kerültem, 1980-ban. 
Elıször a Török István Általános Iskolában dolgoztam, utána jöttem a Pécsi 
Református Kollégiumba. 

- Hány gyereket tanított eddig? 
- Nagyon-nagyon sokat, a számukat sem tudom. 
- Mit csinál szabadidejében, mi a hobbija? 
- Szabadidımben a családommal vagyok, hobbim a tanítás. 
- Legyen szíves, meséljen valamit a családjáról! 
- Van egy 25 éves felnıtt fiam, aki már dolgozik. Az ı hobbija a pecázás. A férjem 

nyugdíjas, sokat van otthon egyedül. 
- Mi az, amit szeret a mai világban, és mi az, amit nem? 
- Szeretem, hogy lehet ilyen iskolában tanítani, mint a miénk. Nem szeretem a liberális 

nevelést. Konzervatív vagyok, szeretem a rendet, fegyelmet. Hiszem azt, hogy 
mindenki tehetséges valamiben, Hiszem és vallom, hogy szeretettel mindent el lehet 
érni.  

 
Örülünk és büszkék vagyunk, hogy a mi iskolánk pedagógusa kapta ezt az elismerést! 

Adél néninek nagyon jó egészséget kívánunk, és sok-sok szeretettel 
GRATULÁLUNK!!! 

 

Gyırfi Dóra és Kálló Ráhel, 6.b 
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Szeptember végén Komplex napra mentünk Kaposvárra és környékére. 
Reggel 8 órakor indult el a buszunk az iskola elıl. Az elsı megállóhely a Szigetvár melletti 
Török-magyar Barátságpark volt, ahol megnéztük Zrínyi Miklós és Szulejmán emlékmővét.  
Itt rövid elıadást hallgattunk és sok-sok fotót készítettünk. Utána 
Kaposvárra mentünk, a Római villa néven ismert Rippl-Rónai 
Múzeumba. Egy szép polgári lakásbelsıt és gyönyörő képeket láttunk. 

A következı állomásunk Kaposmérı volt, ahol egy lovasíjász-
bemutató után mi is kipróbálhattuk a dárdahajítást, nyilazást és 
lovaglást. Akik a lovaglást is kipróbálták, azok régi magyar szokás 
szerint szırén ülték meg a lovat. Megnéztünk egy jurtát is belülrıl.  
Újra buszra szálltunk, és meg sem álltunk Szennáig. Itt elıször 
áhítaton vettünk részt a gyönyörő, fakazettákkal díszített kis 
templomban, utána megnéztük a régi zsúpfedeles parasztházakat, majd „szabadprogram” 
következett, ami nem volt más, mint egy kis rohangálás, labdázás, beszélgetés. A pihenı után 

újra Kaposvárra mentünk, a helyi múzeumba. Remek 
projektoros elıadást láthattunk a régészetrıl, a régészek 
munkájáról, a feltárásokról. Különleges élmény volt, hogy 
kézbe vehettünk különbözı korokból származó múzeumi 
tárgyakat, például bronzkori, római kori edényeket. Még 
egy kis idıt eltöltöttünk a természettudományi kiállításon, 
aztán pedig egy rövid városnézı séta következett 
Kaposvár belvárosában. Mikor hazafelé indultunk, el sem 
akartuk hinni, hogy ilyen gyorsan eltelt ez a nap. A buszon 
rengeteget nevettünk, bohóckodtunk, énekeltünk. 

Bár nagyon elfáradtunk, mindannyian úgy gondoltuk: 
REMEK VOLT EZ A KOMPLEX-NAP IS! 

Dancsó Imre, Vég Benjamin 8.b 
 
  
 
 
 
Reggel 8 órakor nagy izgalommal szálltunk fel a buszra. 
Zenét hallgattunk, és bizony kicsit hangoskodtunk – a 
tanáraink nem túl nagy örömére. 
Elıször a Kaposvári Városi Múzeum történeti és 
természettudományi kiállítását néztük meg. Harci 
eszközöket, fegyvereket, kitömött állatokat láttunk. 
Kaposvárról Szennára mentünk, ahol egy régi falu 
szalma- és nádtetıs házai között sétálgattunk. Láttunk 
régi házbelsıket, háromosztatú parasztházakat, gazdasági 
épületeket. Szép tágas terület tartozik a múzeumfaluhoz, ahol jót lehetett sétálni. A fiúk egyéb 
elfoglaltságot is találtak, megkergették a legelészı birkákat. Miután a helyi kisboltban 
feltankoltunk édességbıl, Kaposmérıre mentünk íjászkodni, dárdát hajítani és lovagolni.! 
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A dombtetın állt egy jurta, abba is bemehettünk, és megtudhattunk egy-két érdekes dolgot 
ıseink szokásairól. Sokak szerint ez volt a legjobb állomás! 
A következı állomás újra Kaposvár volt, ahol megpróbáltunk minél több információt 
összegyőjteni a kitöltésre váró feladatlapokhoz. Alig 20 perc jutott csak városnézı sétára, 
mert menni kellett vissza a buszhoz. Mindenki csodálkozott, hogy ilyen hamar eltelt az idı!  
Kár, hogy egy évben csak egyszer van Komplex-nap. 

Benkovics Lili Debóra 6. b 
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Szokásos köszönésünk helyett: HALIHÓ, HULL A HÓ! 
Itt a GARABONCIÁS idei elsı és egyben karácsonyi száma! 

Köszöntünk Benneteket! 
 

Amint azt már szeptemberben láthattátok és hallhattátok, az idén minket választott a 
diákpresbiterek közössége DÖK-elnököknek.  
Azaz: Farkas Viktóriát és Kecskés Laurát. 

Mindketten a 8. b-be járunk. 
Kilián Balázs tanár úr segíti a munkánkat, akivel nagyon jól tudunk együtt dolgozni. 

 
Hogy mik a terveink? Nagyon sok mindent szeretnénk megvalósítani ebben a tanévben. Már 

meg is valósult az egyik álmunk, az iskolai "KI MIT TUD?", ahol nagyon szép számú 
résztvevı mutathatta meg a tudását. További terveink (csak ízelítıül!): 

Karácsonyi vásár – megnyitó 
Farsang 
Majális 

 

A presbiteri győlések vidám hangulatban telnek. A programok megbeszélése közben 
rengeteget nevetünk - idınként a saját ötleteinken, no és persze a hülyülés sem marad el... 
 

Iskolánkban a következı tanulók a diákpresbiterek:  
4.a: Szabó Szonja, Halmos Nikolett 
4.b: Jávori Dávid, Kovács Szabó Balázs 
5.a: Szabó Martin, Schmidt Kamilla 
5.b: Kátai Tímea, Jankovics Sára 
6.a: Csörnyei Ádám, Kaiser Lénárd 
6.b: Andrásfalvy Csenge, Torma Bence 
7.a: Apró Bálint, Horváth Máté 
7.b: Papp Botond, Resch Edina 
8.a: Eráth Lúcia, Pál Dániel 
8.b: Farkas Viktória, Kecskés Laura 

 

A munkánkban elınynek számít, hogy a legjobb barátnık 
vagyunk, így szinte egymás gondolatait is kitaláljuk. Még 
a szabadidınkben is a programokon, a megvalósítandó 
ötleteken gondolkozunk. Persze várjuk a jó ötleteket, 
ajánlatokat! 
Szeretnénk, ha az idei évben is sok - már hagyo-
mányosnak számító program mellett - új dolgok is helyet 
kapnának az iskola életében. Legjobb tudásunk szerint 
szeretnénk a ránk bízott feladatot teljesíteni. 
Mindenkinek jó munkát kívánunk, egyben  
BÉKÉS ÉS BOLDOG KARÁCSONYT! 

Farkas Viktória és Kecskés Laura 
   DÖK-elnökök 
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Ének kategória: 
1. Benkovics Lili 
2. Andrásfalvi Csenge, Bárdos Kristóf, Farkas Kata, Torma 
Bence 
3. Keilhauer Sára 
 
 
Tánc 
1. Farkas Viktória, Kecskés Laura, Nedev Zsuzsanna, Lajkó Kata, 
Wenczler Vivien 
2. Biró Gellért, Farkas Viktória 
3. Dózsa Bernadett, Riba Katinka 
3. Balikó Adrienn, Vándor Kíra  
 
 
Versmondás: 
1. Dénes Csaba 
2. Budavári Koppány, Wohlfart Viktor 
3. Keilhauer Sára 
 
 
Zene: 
1. Göbl Sámuel 
2. Mohai Zsófia 
3. Borbás Luca, Juhász Eszter 
 
 
Rajz: 
1. Nagy Sámuel 
2. Szabó Martin 
3. Kovács Levente 
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december 1.:  
AIDS-ellenes világnap – WHO 
A békéért bebörtönzöttek 
nemzetközi napja 
A magyar rádiózás napja 

december 2.:  
A rabszolgaság 
felszámolásának világnapja 

december 3.:  
A fogyatékos emberek 
nemzetközi napja 

december 4.:  
Bányásznap Magyarországon 

december 5.:  
A gazdasági és szociális 
fejlıdés világnapja 

december 6.:  
Mikulás napja: Szent Miklós 
püspök emlékére 

december 7.:  
A nemzetközi polgári repülés 
napja 

december 8.:  
Szőz Mária szeplıtelen 
fogantatása 

december 9.:  
Labdarúgás világnapja 

december 10.:  
Emberi Jogok napja 
Nobel-díjak átadása – ezen a 
napon hunyt el Alfred Nobel 

december 11.:  
Nemzetközi Hegy nap 
asztmások világnapja 
a UNICEF születésnapja 

december 13.:  
Luca napja 

      december 14.:  
A megvilágosodás világnapja 
A hőség napja Magyarországon 

december 16.:  
A magyar kórusok napja 

december 18.:  
Kisebbségek napja 
Magyarországon 
Emigránsok nemzetközi napja 

december 23.:  
Japán: a császár születésnapja 
(Tenno Tanjobi) 
Svédország: a királynı 
születésnapja 

december 24.:  
Szenteste 

december 25.:  
Karácsony napja 

december 26.:  
Szent István ünnepe 
Karácsony másnapja 

december 28.:  
aprószentek napja 

december 29.:  
Szent Tamás (Thomas Becket) 
ünnepe 
A magyar kártya napja 

december 31.:  
Szilveszter napja 

 
 

december 25-e elıtti negyedik 
vasárnap: advent elsı vasárnapja. 
december 25-e elıtti harmadik 
vasárnap: advent második vasárnapja. 
december 25-e elıtti második 
vasárnap: advent harmadik vasárnapja. 
december 25-e elıtti elsı vasárnap: 
advent negyedik vasárnapja. 
Karácsony utáni elsı vasárnap: Szent 
család vasárnapja 

 
Összegyőjtötte: Bálint Bence 8.b 
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EEEEEEEENNNNNNNNGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSHHHHHHHH        AAAAAAAARRRRRRRROOOOOOOOUUUUUUUUNNNNNNNNDDDDDDDD        TTTTTTTTHHHHHHHHEEEEEEEE        WWWWWWWWOOOOOOOORRRRRRRRLLLLLLLLDDDDDDDD        

QQQQQQQQUUUUUUUUIIIIIIIIZZZZZZZZ        
 
1.What does ’Union Jack’ mean? 
          1: Irish whiskey  2: an American baseball team  X: the British flag 
 
2. How many states are there in  the United States? 
           1. 13    2:  49    X:  52 
 
3. What is the other official language of Canada besides English? 
           1:   Spanish   2:   German  X:  French 
 
4. Who is the head of state of Australia ? 
            1: Prime Minister Kevin Rudd  2: Queen Elisabeth II  X: President George Bush 
 
5.How many per cent of Irish speak Irish ? 
            1: 10%   2:  25%     X:  50% 
 
6. Where can you find Central Park? 
            1: in London   2: in Washington   X: in New York 
 
7. Which animals are there in the coat if arms of Australia? 
            1: kangaroo and crocodile  2: duckbill and koala  X: kangaroo and emu 
 
8. What was Coca-cola originally made for? 
 1. lemonade  2:   medicine   X:  cocktail      
    
9. Which country is NOT English speaking? 
 1: India  2:  South Africa  X:  Algeria 
 
10. What is the kiwi of New Zealand? 
 1: fruit    2: bird    X: dance 
 
11. How many countries are there in the UK? 
 1: (1) England  2: (3) England, Scotland, Wales 

X: (4) England, Scotland, Wales, Northern Ireland 
 

12. Where is Speakers’ Corner? 
 1: in the Parliament  2: in Hyde Park  X: in Westminster Abbey 
 
13. Where was the first underground built in the world? 
 1: Washington 2: Delhi  X: London 
 
+1. How many musicians were there in ’The Beatles’?    
 1: 3  2: 4  X: 5 

 
 
Az angol nyelvi hétre készült projectek alapján készült ez a kvíz. Akinek kedve támadt 
megválaszolni a kérdéseket, névvel ellátott papíron adja le az iskolai diákpresbitereknek! 
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Az elmúlt években megváltoztak a névadási szokások. Ma egészen más nevek népszerőek, 
mint akár 10-15 évvel ezelıtt. Vajon ki miért éppen azt a nevet kapja? 
Összegyőjtöttük az iskolában leggyakrabban elıforduló neveket, és néhány név jelentését is 
megkerestük. 
 
 

     Lányok:            Fiúk: 
 

Alexandra 7 
Eszter 6 
Hanna 5 
Nikolett 5 
Viktória 5 
Zsófia 5 
Anna 4 
Dorottya  4 
Petra 4  
Rebeka 4 
Virág 4 
Anita 3  
Barbara 3 

Bianka 3 
Dóra 3 
Fanni 3 
Kamilla 3 
Laura 3  
Luca 3 
Nóra 3 
Réka 3 
Sára 3 
Tímea 3 
Vivien 3 
Zsuzsanna 3 
 
 

Bálint 15 
Dániel 11 
András 10 
Bence 8 
Dávid 8 
Gábor 8 
Balázs 7 
Marcell 7 
Péter 7 
Máté 6 
Márk 5 
Szabolcs 5 
Viktor 5 

Ádám 4 
Barnabás 4 
Dominik 4 
Tamás 4 
Bertalan 3 
Gergely 3 
László 3 
Martin 3 
Patrik 3 
Sámuel 3 
Zoltán 3

 
 
 
 
 
 
Néhány név jelentése: 
 

Johanna: A János latin Johannes formájának a nıi megfelelıje. 
Kaba: Régi magyar személynév, jelentése: ragadozó madár. 
Zóra: Szláv eredető, jelentése: hajnal. 
Vajk : régi magyar személynév, Szent István király pogány neve volt. Egyik magyarázat 

szerint a szó eredeti jelentése: zsiradék. A másik magyarázat szerint lehet török eredető, 
a Baj személynév kicsinyítıs alakja, így jelentése: gazdag, bı. 

Glória:  Latin eredető, jelentése: dicsıség. 
Hunor:  A középkori eredetmondából a csodaszarvast üldözı Hunor és Magor történetébıl 

származó név. Jelentése: a hun (Latinul:hunnus) népnév kicsinyítı képzıs alakja. 
Elıd: Jelentése: elsıszülött. 
Koppány: Török eredető., jelentése: nagy gyızelmes, magas. Méltóságnévként is elıfordult. 
Elvira:  Jelentése: mindent megırzı 
Gellért:  Germán eredető, jelentése: gerely, dárda, erıs, merész. 
Aki kíváncsi arra, hogy vajon milyen eredető a név, amit visel, utána nézhet a Magyar 

utónévkönyvben (Ladó János a szerzı) 
 
A neveket összegyőjtötte:  

     Gyırfi Dóra és Kálló Ráhel 6.b 
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Ha hatalmam lenne… 
Ha hatalmam lenne, segítenék a szegényeken, betegeken, hajléktalanokon. 
Mindenkit meggyógyítanék, minden hajléktalanon segítenék. Ha varázserım 
lenne, nem lenne pénz és nem lenne bőn, és mindenki jó szívbıl adna mindenkinek. 
Hogyha valakinek van egy kenyere és a másiknak nincs, akkor adjon neki. 
 
Major Emma 4. a  
 
 
 
Ha nekem hatalmam volna… 
Elgondolkodtam azon, mit tennék, ha hatalmam volna. Én olyan hatalmat 
szeretnék, hogy varázserım is legyen! Segítenék a szegényeken, hogy legyen 
pénzük, építenék sok templomot, hogy az emberek megtérjenek, támogatnám a 
szegényebb családokat, hogy mindenki továbbtanulhasson, aki szeretne. A 
boltokban az árakat csökkenteném. Minden évben egyszer rendeznék palacsinta 
napot. Jó lenne, ha lenne erınk, de jobb, hogy Isten kezében a hatalom! 
 
Halmos Nikolett 4. a 
 
 
 
Ha hatalmam volna 
 Olyan hatalom, amit én szeretnék, nincs. 
Én olyan hatalmat szeretnék, hogy belássak az emberek fejébe. A rosszak 
fejébe is, kitörölném a rossz gondolatokat, soha többé nem lenne bőnözés és 
háború. Az orvosoknak elárulnám, hogyan készítsenek orvosságot, hogy ne 
legyenek betegek az emberek. És jobb lenne a világ! 
Ilyen hatalma csak Istennek van. 
 
Fischer András 4. a 
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A gyertya és a Télapó 
 
Egyszer volt, hol nem volt, még a nagypalli dombokon is túl, élt négy gyertya: a Béke, a Hit, 
az Igazság, és volt egy kicsike, úgy hívták, hogy Szeretet. 
A Béke azt mondta: 
 - Én mindig békét teszek az emberek között. 
A Hit azt mondta:  
 - Én mindig igazat vallok. 
Erre az igazság rákezdte: 
 - Én mindig igazat mondok.     
Így vitatkoztak. A Szeretet azt mondta: 
 - Én soha nem alszom ki!  
 - Hát persze! – mondták a gyertyák. 
Egyszer csak jött egy szıke szeplıs manócska: Ábel. Az összeset elfújta, csak a Szeretet nem 
aludt ki. Azért, mert a szeretet lángja sohasem alszik ki. Ezért mondják azt, hogy a szeretet 
többet ér minden aranynál.  
Láss csodát! A szeretet gyertyája érezte, hogy van egy család, ahol három nehéz sorsú 
gyermek él. Azonnal szólt Szent Miklósnak, a Télapónak. Azt gondolta magában a Mikulás: 
 - Hő, nekem van egy „égigérı” fám és sok-sok ajándékom!  
És azt mondta: 
 - Gyorsan, gyorsan, manócskáim, töltsétek meg a zsákomat mindenféle jóval! 
Lucifer, a rettenetes hírő ördög szíve is meglágyult a szomorú hír hallatán. Nem tudta 
megtenni, hogy a Mikulás ne érkezzen meg a szomorú gyerekekhez. Parázsló csillagok között 
vágtatva bekopogott a Mikuláshoz.  
 - Jó estét öreg Télapó! – üdvözölte. – Segíteni szeretnék neked, kérlek, engedd meg! 
Megígérem, hogy nem teszek kárt az ajándékokban.  
 - Jól van, nem bánom! – mondta a Télapó. – Siess a csillagok közé, szedd össze mind a 
tizenkettı rénszarvas paripámat! Fogd be ıket a szánkómba, nyakukra a csengettyőket ne 
feledd! Tudja meg minden gyermek, hogy Télapó megérkezett! 
 - Látjátok, gyerekek, megtaláltalak titeket, mert a szeretetetek ide hívott engem. – mondta 
Télapó a három gyereknek. 
Volt nagy öröm! Luca, Álmos és Elıd számára ez volt a legszebb ünnep. 
 
 
Karácsonynak éjszakáján 
       (variációk) 
Karácsonynak éjszakáján, 
Jézus születése napján, 
Minden ember táncra perdül, 
S várják, amíg újra eljön. 
 
Kisdedecske eljövend, 
Este már megszületett, 
Pásztorok kelnek fel,  
Egy csillag az úti jel. 
 
Betlehem városába,  
Rongyos istállócskába. 
Kis Jézuska született, 
Nagy vidámság lehetett! 

Nagykarácsony ünnepén, 
Víg táncot rop lány, s legény  
Ajándékból sosem elég,  
Hozzunk hát még egy kis lepényt! 
 

……………………….. 
 

Pásztorok keljünk fel, 
Hamar induljunk el! 
Angyaloknak szózatára, 
Istenünknek hívására! 
 

Farkas Kata 6. b 
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Egy búzaszem meséje 
 

Ding-dong. Ding-dong.  Délre harangoznak. Egy földmőves ember készíti kis ebédjét: egy 
szeletke kenyér, két-ujjnyi szalonnácskával. János, a paraszt nem akarja megenni egész napos 
étkét. Nem tudja senki, miért. Már barátai is egyre csak gyızködik: 
- Edd meg! Edd meg!  - mondta Pál. 
- Így üres hassal nem fogod kibírni az egész napos munkát! - szólt Imre is. 
De a paraszt csak nem eszik. A szalonnácskát odaadja kutyájának, a fekete pulinak, akit 
Subának hív. A kenyerét visszateszi a kézzel szıtt, barna tarisznyájába, de elgurul egy 
morzsaszem. 
A kis morzsa megszólítja Jánost: 
- Miért nem eszel és társaimat a kenyérben? 
A szegény ember nem felel. Egy pillanatra tátva marad a szája, egy beszélı morzsa hallatán. 
Morzsi, a morzsa nem szereti a csöndet, ezért belevág a mondanivalójába. 
- Figyelj! Sokáig tartott, hogy kenyérré legyek! Elmondom a történetem. Így hangzik:  
-Egy reggel nagy robajra ébredtünk a szomszédaimmal, testvéreimmel és szüleimmel. Ahogy 
kinyitottam a szemem, megpillantottam a három rókát (Vukot, Karakot és Ínyt), akik futva ezt 
kiabálták: 
Fusson, ki merre lát! 
Ekkor már mindenki tudta, hogy vége az életünknek, itt az aratás! Abban a pillanatban 
megláttuk a kaszásokat. Hirtelen egy nagy reccsenés. Levágtak! A földre huppantunk. 
Annyira beütöttem a fejem, hogy nem emlékszem mindenre pontosan. Még most is sajog! 
Jöttek a marokszedık, akik fiatal lányok voltak. Nem emlékszem, mit csináltak, az említett 
agyrázkódás miatt. Aztán a kévekötık Összekötöttek és egymásra raktak. 
Elvittek valami csőrbe. Ott a földre fektettek. Nagy botokkal ütöttek, vágtak és a háttérben a 
husáng fölött ugráltak. "İrült egy népség" - gondoltam magamban. Aztán késıbb kiderült, 
hogy táncoltak, és azért ütögettek, hogy lejöjjön a bırünk. 
A malom volt a következı állomás. Két kı közé raktak, így fehér por lett belılünk. Ez a liszt. 
Ahogy közeledtünk egy ház felé, olyan jó illatok szálltak! Megláttunk egy gömbölyded 
nénikét. Panni néninek hívták. Elkezdett egy tálba önteni tojást, minket rizsszemeket és sok 
más egyebet. Aztán lassacskán összegyúrt sokadmagammal.  Közben megkérdeztem most 
már liszttársaimat, hogy mi volt az aratás elıtt. 
_ Hát az úgy volt... 
... egy reggel abroszba kerültünk és kivittek a szántóföldre. Ott egy férfiember elszórt minket  
a felásott földre. Mindenhol dimbek-dombok. Miután mindnyájan a földre kerültünk, 
betakartak a fogas boronával és elsimították a talajt. Atyánk, a nap szorgosan sütött, hogy 
nagyra nıjünk. Anyánk, a kalász összetartotta a testvéreimet és engem. Így voltunk egy nagy 
család. A nagy napon anyánk meghajlott, csöndben várta a végét. Innem meg már tudod a 
történetet. 
Az öreg hölgy dalolászott, táncolt a pékkel. Közben önfeledten kiabálták:  
- Kész a kenyér! Kész a kenyér! - örvendezett Pannika. 
- Ezekben a cipókban van az életem - szólt hozzá az öreg is. 
Másnap reggel egy rongyos fiúcska megvásárolt. Egy szegény családba kerültem. És az a 
család a tiéd volt.  
- Látod, mennyi mindenen mentem keresztül érted és az éhezı családodért? Ha nem eszel 
meg, adj a beteg fiadnak, Petinek! Na, sok szerencsét az aratáshoz!   

Farkas Kata 6.b 
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Könyvismertetık 
 

 
 
 
 
Thomas Brezina: Katie Cat, mint a macska 
 
Azért szeretném ezt a könyvet nektek ajánlani, mert Thomas Brezina az egyik kedvenc íróm. 
Ez a regény figyelemfelkeltı, felkavaró és érdekes. Egy 15 éves lányról szól, akit Katie-nek 
hívnak, és éppen most van a születésnapja. Szomorúan nézegeti a szülei fényképét, akiket a 
születése után három nappal elveszített. Repülıvel utaztak és a repülı a vízbe zuhant. Katie 
barátja, Laura, és a szerelme, Ming már becsomagolt ajándékokkal várták ıt az iskolában. 
Minden úgy ment, mint egy átlagos születésnapon. Egészen addig, amíg egy CD-t nem kapott 
valakitıl... A szülei üzenete volt rajta... "Szóval mégis 
élnek?"- ezt a kérdést tette fel magának Katie. Azt mondták 
a szülık a CD-n, hogy ı más lány, mint a többiek, és 
nemsokára látványos változásokat vesz majd észre magán.  
Pár nap múlva ez be is következett! Elıször Laura vette 
észre az egyik áramszünetben, hogy a sötétben Katie szeme 
világít. Utána Katie fülei szırösödni kezdtek..., majd a 
körmei karmokká változtak...Mindezek után, ha ideges 
volt, a hátát mindig feldomborította. Pont mint a macskák... 
A következı változást már nem árulom el! Aki kíváncsi a folytatásra, keresse a könyvet a 
könyvtárakban vagy a könyvesboltok polcain! 
 

Gaibl Eszter 6.b 
 
 
Louis Saghar: Stanley, a szerencse fia 
 
Stanley már megint rosszkor volt rossz helyen!  
Így hát nem csoda, ha az égbıl hirtelen a fejére esett egy tornacipı, és nemsokára a bíróságon 
találta magát. Ott választhatott: vagy börtönbe kerül, vagy elmegy egy kemény javító-nevelı 
táborba. Mivel Stanley szegény családban nıtt fel, és azelıtt még sohasem volt nyári 
táborban, inkább az utóbbit választotta. 
Hogy milyen volt a tábor? Hát nem fenékig tejfel, az biztos! A tőzı napon kellett dolgozni, 
ásni és ásni, miközben mérges gyíkok halálos harapásainak volt kitéve minden táborlakó. 
És ráadásul Mr. Sir utálta Stanleyt. Izgalmas kalandok, váratlan és meghökkentı végkifejlet. 
Ha felkeltettük az érdeklıdésedet, OLVASD EL EZT AZ ÉRDEKES KÖNYVET! 
 

Kecskés Bálint és Telek Szabolcs 6. a 
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Hollandi torta 
 
Hozzávalók: 
1 tojás, 3dkg zsír vagy vaj, 2 evıkanál olvasztott méz, 40 dkg liszt, 15 dkg 
porcukor, 1 mokkáskanál szódabikarbóna, 3-4 kanál tej, kevés citromhéj 
A hozzávalókat összegyúrjuk, langyos helyen fél órát pihentetjük. 
A tésztát négy részre osztjuk, tepsi hátán kisütjük a lapokat. 
Krém: 
3 dl tej, 1 csomag vaníliáscukor, 2 evıkanál gríz. Ebbıl krémet fızzük, kihőtjük.15 dkg vajat 
s 15 dkg porcukrot habosra keverünk, majd összekeverjük a grízes masszával. Rumot vagy 
rumaromát teszünk hozzá. 
Az elsı lapot megkenjük krémmel, a másodikat lekvárral, a harmadikat megint krémmel. 
A tetejét meghinthetjük porcukorral. 
(Egy nappal a fogyasztás elıtt süssük meg ezt a süteményt!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mézeskalács 
 
Hozzávalók: 
½ kg liszt, 25 dkg méz, 12,5 dkg margarin, 1 tojás, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 2,5 dkg 
kakaó, szegfőszeg, fahéj 
Díszítéshez: 1 tojásfehérje, 10 dkg cukor 
A mézet a cukorral felforraljuk, beletesszük a margarint, majd megvárjuk, amíg kihől. Ezután 
hozzáadjuk a lisztet, főszereket, szódabikarbónát. Jól összedolgozzuk, 2 órára a hőtıbe 
tesszük. (Alufóliába becsomagolva, hogy ki ne száradjon.) Kivéve a hőtıbıl kinyújtjuk, 
szaggatóval formákat vágunk ki belıle. Közepesen meleg sütıben sütjük, sütés után 
cukormázzal díszítjük. Szobahımérsékleten hagyjuk megszáradni. Egy nap múlva megpuhul. 
 
Mindenkinek jó karácsonyi sütést-fızést kívánok: 

Kis-Bocz Ágnes 8.b 
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Abszurd esetek önkéntes „Télapókkal” 
 
 
Mint tudjuk, a Mikulás a kéményen keresztül mászik be a házba, 
hogy ott elhelyezze a gyerekek számára az ajándékot. A történet az 
egész világon ismert, így idınként vannak olyanok, akik elhiszik, 
hogy amire a Télapó képes a mesében, arra ık is képesek a 
valóságban. Többen, több okból kísérelték már meg, hogy a 
Mikulást utánozva a kéményen át közlekedjenek. Akinek szerencséje 
volt, élve megúszta a kalandot. Vidám és kevésbé vidám történetek 
keringenek a pórul járt kéménymászókról. 
 
 
KIZÁRVA A HÁZBÓL - IRÁNY A KÉMÉNY 
 

Texasban történt nemrég, hogy egy család kizárta magát a házból. Érdekes módon pótkulcs 
sem volt sehol. Az apa nem volt hajlandó lakatost hívni, inkább úgy döntött, hogy ı maga 
oldja meg a problémát. Így tehát nekiindult a tetınek. Talán a családot akarta elképeszteni 
akrobata-mutatványával, amikor a kéménybe mászott, hogy aztán a kandallón kibukkanva 
beengedje a házba a kint rekedt feleséget és gyerekeket. A mutatvány persze nem sikerült, és 
a kéménybe szorult családfıt a tőzoltók szabadították ki 5 óra alatt, miközben az egész 
kéményt lebontották. 
„Ha a Télapónak mindig sikerül, akkor nekem is összejöhetett volna!”- nyilatkozta a vakmerı 
apa, aki szerencsére megúszta a kalandot néhány horzsolással. 
 
 
KÉTSZER EGY ESTE 
 

Jóval furcsább az az eset, ami szintén az USA-ban történt. Egy fiatal fiút egy éjjel kétszer 
szedtek ki a kéménybıl. Elıször elengedték, másodszor már a rendırségen kötött ki – egy 
jóval kényelmesebb cellában, mint amilyen a szők kémény volt. Elsı alkalommal a 
fiatalember azt mondta a tőzoltóknak, hogy egy macskát akart kimenteni, eközben került – 
vajon hogyan? – a kéménybe. Szabadulása után nem sokkal megint hívták a tőzoltókat 
ugyanahhoz a házhoz, ahol elıször is ki kellett menteni a fiút. Ekkor már késı éjjel volt, egy 
szórakozóhely vendégei hallották meg a kétségbeesett kiabálást. A tőzoltók nem hittek a 
szemüknek, amikor megint ugyanazt a személyt találták a kéményben, akit egyszer már 
kiszabadítottak: egy zavart és megszeppent fiút, aki nem tudta megmagyarázni, hogy mit 
keresett ott másodszorra is.  

 A srác végül a rendırségre került, szerencséjére ismét épen és sértetlenül… 
 
 
10 ÓRA FOGSÁG - TÖBB NAPOS NÉMASÁG 
 

Hosszú - 10 órás - fogságra ítélte magát az a betörı, aki egy szállodát akart éjjel kifosztani, 
ám benne ragadt abban a kürtıben, amin keresztül megpróbált bemászni. Igen kényelmetlen 
pózban szenvedte végig, amíg a tőzoltók légkalapáccsal kiszabadították. Szerencsés volt, 
hogy a szálloda alkalmazottai meghallották a mászás közben keltett zajokat, és hogy nem 
hagyták bosszúból még tovább szenvedni. Azonnal szóltak a rendıröknek és a tőzoltóknak. A 
férfit a mentık kórházba vitték, 10 órán keresztül alig kapott levegıt, és a bezártság is 
alaposan megviselte. A sokkos állapotban lévı betörıt kihallgatni is csak napok múlva tudták, 
az eset után ugyanis napokig képtelen volt megszólalni… 
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Az elkövetkezı idıszak eseményei: 

DECEMBER  
20. szombat Iskolai karácsonyi hangverseny 

Téli szünet elıtti utolsó tanítási nap 
dec. 21 - jan. 4. Téli szünet 

JANUÁR  
5. hétfı Elsı tanítási nap a téli szünet után 
7., 14., 21., 28. szerda Felvételi elıkészítık a gimnáziumban14,30-tól  

(8. évfolyam) 
14. szerda Iskolanyitogató 16.30-kor 
12-15. Osztályozó értekezletek 
23. péntek Félévi bizonyítványok kiadásának határideje 
24. szombat 10 óra Egységes írásbeli felvételi a 8. osztályosok számára 
26-30. Szülıi értekezletek a felsı tagozaton 

FEBRUÁR  
2.-6. Szülıi értekezlet az alsó tagozaton 
4. Félévi értekezlet 12 órától 
13. Felsıs farsang  
20. Felvételi lapok feladásának határideje (8. osztály) 
24. Húshagyó kedd - alsós farsang 

MÁRCIUS  
3-4. Beiratkozás az 1. évfolyamra 
13.  Március 15-re emlékezünk   
17. Nyílt nap az alsó tagozaton 
18. Nyílt nap a felsı tagozaton 
19-20 Felvételi lapok módosításának lehetısége 

 
A Garabonciás karácsonyi számának szerzıi: 

Bálint Bence 
Benkovics Lili 
Farkas Kata 
Farkas Viktória 
Fiscer András 

Gaibl Eszter 
Gyırfi Dóra 
Halmos Nikolett 
Kálló Ráhel 
Kecskés Bálint 

Kecskés Laura 
Kis-Bocz Ágnes 
Major Emma 
Telek Szabolcs 
Vincze Árpád 

és a 8. osztályos katolikus hittanosok 
 
Felelıs szerkesztı: Szombath Zsuzsanna  
 


