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Kedves Olvasónk!

Szeretettel nyújtjuk át jelképes karácsonyi ajándékként a Budapest-Kispest-
Központi Református Egyházközség Ady Endre Általános Iskolája diákjainak
közreműködésével készített sulimagazin első számát. 

Havonta megjelenő kiadványunkban legfontosabb híreink és rendezvényeink
összefoglalója mellett betekintést nyújtunk intézményünk mindennapjaiba,
Harkai Ferenc nagytiszteletű úr pedig minden hónapban lelki útmutatást nyújt
majd számunkra.

Bemutatjuk pedagógusainkat, illetve a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
diákjainkat, és szemezgetünk a tanulóink által készített alkotásokból,
magazinunk végén pedig egy mese, valamint néhány szórakoztató, játékos
feladat kínál lehetőséget a kikapcsolódásra.

Minden hónapban más és más téma lesz kiadványunk középpontjában. Ezúttal
természetesen az advent és a karácsony a kiemelt témánk. Kellemes olvasást,
és áldott, békés ünnepeket kívánunk mindenkinek!

Botka Nóra
igazgató
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Advent és Karácsony

 „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

 (János evangéliuma: 3, 16)

     Advent egy olyan ünnep, aminek a kezdetét pontosan tudjuk, de hogy mikor ér
véget, azt nem ismeri senki, csak Isten. 
     Az advent jelentése: megérkezés, eljövetel. Az ünnep régi latin neve: adventus
Domini, ami azt jelenti: az Úr érkezése. Ez az Úr pedig Jézus Krisztus. Rá várunk!
Rá várt már az Édenkertből a bűneset után kiűzött első emberpár, Ádám és Éva,
hiszen azt ígérte nekik Isten, lesz Valaki, aki az őket bűnre csábító kígyót legyőzi.
     Az Ószövetség könyveiben sokat olvasunk arról, hogy majd jön Valaki, aki
helyreállítja a békét ember és Isten között. Ez volt az első Advent! A fenti bibliai
ige arról a Valakiről beszél: Jézus Krisztusról, aki helyreállította a békét. Őt várták
a régiek, hogy eljöjjön, mi pedig azt várjuk, hogy visszajöjjön! 
     Ezért készülünk a Karácsonyra, mert az már arra emlékeztet minket, hogy Isten
nem hazudik, elküldte a szabadítót, aki legyőzte a bűnt, mert mindig engedelmes
tudott maradni, nem hallgatott másra, csak Istenre! Azt tette, amit Isten akart!
Isten pedig azt akarta, hogy Ő szenvedjen a mi bűneinkért!
     De a szenvedése nem volt örök szenvedés, csak a földi élete alatt tartott.
Kereszthalála után feltámadt, és felment a Mennybe. Onnan várjuk, hogy
visszajöjjön. Akkor majd újra olyan lesz a Föld, mint a teremtéskor, mert nem lesz
semmi bűn. Még a Karácsonynál is nagyobb örömet várunk!
     Kívánom, hogy ebben az esztendőben, amikor valószínűleg nem tudunk
mindenkivel találkozni szeretteink közül, ne felejtsük el: Isten szeret minket, és
velünk van! Jézus Krisztus egyszer visszajön, és megszüntet mindent, ami rossz
lett a bűnök miatt ebben a földi életben!
     Így kívánok áldott várakozást Karácsony ünnepére, amikor emlékezünk Jézus
Krisztus születésére, és türelmes várakozást az Ő visszajövetelére, amíg tart a
második Advent!

Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor
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Nyolcadikosaink fantasztikusan teljesítettek az  Origo Junior  Nyelvvizsgán.

                                  Szóbeli  Írásbeli   Komplex
Lantos Péter              87%      92%         89,5%

Czerovszki Tímea       90%       84%         87%
 

Gál Nikolasz                83%      76%         79,5%

Rákóczi Attila              70%       34%         52%

Felkészítő tanáruk: Gajdátsy Andrea. Szívből gratulálunk!

Kézilabdásaink továbbra is
kiemelkedően szerepelnek a Magyar
Kézilabda Szövetség által rendezett

utánpótlás bajnokságban, ahol időről
időre fegyelmezett, ugyanakkor
látványos és dinamikus játékkal

tesznek tanúbizonyságot
ügyességükről és kitartásukról.

MI ÚJSÁG AZ ADYBAN?
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Kicsik és nagyok egyaránt
izgatottan, dalokkal és versekkel

várták a Mikulást, aki idén is
ellátogatott iskolánkba.
Idén minden gyerek jól

viselkedhetetett, mert a  Télapó
teli zsákjában virgács helyett sok-
sok finomságot és játékot hozott,
sőt, néhány kedves dallal és közös

énekléssel is készült a
gyerekeknek.

Az adventi időszakban minden
hétfő reggelt közös áhítattal és

énekléssel kezdtünk. Első héten a
legkisebbek, végül pedig a  7. és 8.

évfolyam képviselői gyújtották meg
iskolánk adventi koszorújának

gyertyáit.

Nagy-Rádli Ármin, 3.a osztályos
tanulónk írását beválasztották a 100

szóban Budapest című történetíró
pályázat 100 legjobb alkotása közé. A
több mint 2000 beérkezett mű közül 
 kiválasztott, Átvezetés a "másvilágra" 

 című alkotást a 11. oldalon mi is
megosztjuk olvasóinkkal. Gratulálunk!
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A nagyapámtól és apukámtól örököltem a képzőművész vénát

Beszélgetés Vojnits Attila bácsival
 

Iskolánk rajz- és földrajztanárát, Attila bácsit – aki új oldaláról, zenészként is
bemutatkozik ebben a Szabó Hanna, 5.b osztályos tanuló által készített
interjúban – többek között arról kérdeztük, hogyan lett festő, és miket szeret
legjobban lefesteni.
 
Hol tanult meg így rajzolni?
 
A budapesti Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumban végeztem, dekoratív
festő szakon. Különböző falfestéseket, például freskókat és mozaikokat
készítettünk, de nagyon szerettem a tűzzománc technikát is. Végül ötösre
érettségiztem. Nagyon jó magyartanárom és osztályfőnököm volt, Kerényi
Ferenc, akitől rengeteget tanultunk. Sokszor még délutánonként is
különórákat tartott nekünk.
 
Mikor kezdett rajzolni és festeni?
 
A nagyapámtól és apukámtól örököltem egy képzőművészeti vénát, úgyhogy a
családi motiválásnak köszönhetően még iskolába se jártam, amikor már
rajzolgattam és festettem, apukám segítségével. Emlékszem, egyszer kivitt
például az állatkertbe, hogy az ottani állatokról készítsünk rajzokat.
 
Mit szeret a legjobban rajzolni?
 
Zenészeket és zenével kapcsolatos témákat. Ma is főleg portrékat festek, illetve
különböző szórakozóhelyek, éttermek falát díszítem a képeimmel.
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Miért pont zenészeket?

Mert én magam is zenélek, sok zenekarban játszottam már. Főleg a jazzt, a bluest
és a népzenét szeretem. Először szájharmonikán tanultam meg játszani, amikor
még középiskolás voltam. Később, az érettségi után aztán szoprán szaxofonra
váltottam. De ütőshangszereken – például kannán és kézidobon –, illetve
furulyán is játszom, különböző népek zenéit.

Miért kezdett zenélni? A szülei szerették volna?
 
Nem, ők azt szerették volna, hogy festő legyek. Szerintük botfülű voltam. A
nagymamám viszont, aki zongorázott és cimbalmon is  jól játszott, nem így látta. 
Ő biztatott, hogy zenéljek. A középiskolában pedig szinte mindenki játszott
valamilyen hangszeren. Ott kezdtem én is furulyázni, szájharmonikázni, később
pedig szaxofonozni.
 
Hogy lett Önből tanár?
 
A középiskola után tanárképző főiskolára mentem, Egerbe, rajz és földrajz
szakra.
 
Miért pont földrajz? 

A természetismeret mindig is megszállott módon érdekelt. És a nagy
kirándulásokat, kőzetgyűjtő túrákat is nagyon szerettem. Ez majdnem akkora
szenvedélyem, mint a zene és a festészet.

Miért szeret tanítani?

Mert minden gyerekkel megtalálom a közös hangot. Fontosnak tartom, hogy ne a
büntetés elkerülése miatt figyeljetek rám, hanem azért, mert rá tudunk
hangolódni egymás hullámhosszára, és érdekel titeket, amit mondok. Jó érzés,
hogy sokan fordultok hozzám bizalommal.
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Ha az ember elkezd valamit, azt végig kell csinálni!

Beszélgetés Berecz Balázs 5.a osztályos tanulóval

Berecz Balázs nemcsak a tanórákon állja meg a helyét, de az énekkarban is
rendszeresen közreműködik, nemrég pedig – egy nagy célt tűzve ki maga elé –
zongorázni kezdett. Osztálytársa, Lakatos Viktória beszélgetett vele a terveiről 
és arról, mennyire fontos időt és munkát fektetni céljaink elérésébe.

Régóta tanulsz zongorázni?

Ebben a tanévben kezdtem, még az elején tartok.

Miért vágtál bele?

Mert szeretnék a templomban zenélni, fellépni. 
Egyelőre zongorán, később talán orgonán is szívesen 
játszanék. Ezt még nem tudom biztosan. 
Mindenesetre Gábor bácsi (Bajnok Gábor ének-zene tanár
 – a szerk.) vállalta, hogy megtanít engem zongorázni.
 A többit majd meglátjuk.

Sokat gyakorolsz?

Elég sokat. Majdnem minden nap zongorázom egy-két órát. A suli és a többi
különóra mellett ennyi fér bele. Szerencsére van itthon egy elektromos zongorám,
azon rendszeresen tudok gyakorolni.

Milyen különórákra jársz még?

Énekkaros is vagyok, oda is rendszeresen járok.
 
Azt mondtad, szeretnél majd a templomban zenélni. Nem izgulsz, 
amikor mások előtt kell szerepelned?

Nem, mert örülök neki, ha mások is látják, hallják, hogy mit tudok. Szeretném
megmutatni nekik is, hogy mit tanultam. Persze ahhoz még sokat
kell gyakorolnom, de azt gondolom, hogy ha valamit el szeretnénk érni, azért
meg kell dolgozni. Ha az ember elkezd valamit, akkor nem szabad feladni, félúton
megállni, hanem végig kell csinálni!
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Ami igazán fontos

                                                 A karácsonyról sokaknak az ajándék jut eszébe először.
Szerintem  ez az ünnep sokkal többről szól. Az igazi ajándék az, hogy vannak,
akiket szerethetünk, és akik szeretnek minket.
    Nagyon szeretek a karácsonyra készülődni. Saját készítésű ajándékokat
szoktam ilyenkor adni. Lehet, hogy nem tökéletesek, nem a legszebbek és a
legjobbak, de jó érzés őket elkészíteni és átadni. Persze azért karácsonyi
kívánságlistát is szoktam írni, és általában öt dolgot kérek.
    Fontos, hogy ilyenkor együtt van a család. Közösen sütünk, és együtt díszítjük
fel a fát. Gondolom, más családokban is így van ez. A vírus miatt idén egy kicsit
másképp alakulnak majd a dolgok, más lesz egy kicsit az ünnep, de remélem,
csak annyiban, hogy maszkban kell énekelni és fertőtleníteni kell a kezünket. A
lényeg, a szeretet azért akkor is megmaradhat nekünk.

Pál Zsófia, 5. a

A kapkodás, idegeskedés mindent elrontana

   Nálunk hamar elkezdődik a karácsonyi készülődés, és vele
korán megérkezik hozzánk a karácsonyi hangulat is. 
   Együtt sütünk-főzünk, díszítünk. Egyáltalán nem bánom, hogy
nem hagyunk mindent az utolsó pillanatra, mert így legalább nem kell
kapkodni, idegeskedni. Az mindent elrontana, nem lenne ünnepi hangulat.
   Így mindenre jut elég időnk, és egymásra is jobban oda tudunk figyelni. Az
sem baj, hogy a boltok már ilyen hamar készülnek az ünnepre. Így legalább
nem kell mindent az utolsó pillanatban megvenniük az embereknek.

Berecz Balázs, 5.a

MI ÍRTUK A KARÁCSONYRÓL
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Karácsonyi  varázslat a  faluban
(Dénes Emese, 4.B)

                Hol volt, hol nem volt, a hófödte fákon is túl, volt egyszer egy kisváros.
Álomvárosnak hívták. Ebben a városban minden teljesült, amit csak kívántál.
Egy napon egy gonosz boszorkány elátkozta a falut és a lakóit: mindent
elfelejtettek, ami korábban kedves volt számukra. Két tízéves gyermekre, Lilire
és Petire azonban nem hatott az átok. Egy reggel, amikor Lilit a saját szülei már
százhuszadszorra sem ismerték fel, a kislány elment Petihez segítségért.
– Mindjárt itt a karácsony, és a szüleim nem is emlékeznek rám! – panaszolta a
barátjának. Gyere, keressük meg a Télapót! Ő teljesíti a kívánságokat. Azt fogom
kívánni, hogy törjön meg az átok.
– De hogy találunk oda? – kérdezte Peti.
– Nézd azokat a nyomokat a zúzmarás úton! Kövessük őket! – javasolta Lili.
Órákon át gyalogoltak a hidegben, már majdnem feladták, amikor Lili észrevett
egy ház alakú fát, Peti pedig talált egy botot, aminek kulcs
alakja volt. A ház alakú fán volt egy ajtó, aminek a zárjába éppen beleillet a
kulcs alakú bot. Kinyitották, és a fa hatalmasra nőtt, százszor akkorára, mint
előtte volt. Beléptek az ajtón, és egy különleges világban találták magukat,
ahol sok-sok apró lény sürgött-forgott. Amikor észrevették a gyerekeket,
döbbenten hagyták abba a munkát. Peti ijedtében felkiáltott, mire kinyílt egy
ajtó, és egy hosszú, fehér szakállas, nagy pocakú ember lépett ki rajta.
– A Télapó! – sikoltott örömében Lili, majd a gyerekek illedelmesen
bemutatkoztak, és elmesélték, mi járatban vannak. 
– Rendben, de csak egyet kívánhattok tőlem! – válaszolta a Mikulás. Miután
meghallgatta a kívánságot, szomorúan válaszolt, hogy egy tapasztalt boszorkány
átkát nem könnyű megtörni. A manók és a rénszarvasok segítségére is szükség
lesz, közben az ajándékokkal is el kell készülni. A karácsonyi készülődésben a
gyerekeknek is segíteniük kellett. Lili – aki a szarvasokat etette meg – találkozott
Rudolffal is, a rénszarvassal, akinek piros volt az orra. Kiderült, hogy azért, mert
sok epret evett. Miután minden elkészült karácsonyra, a Mikulás, Lili, Peti és a
manók útra keltek a rénszarvasok húzta szánon, hogy megtörjék az átkot. A
faluba érve látták, hogy mindenki furcsán viselkedik. Egy ember a havat festette,
a másik a cipőjét locsolta.
–  Egy, kettő és száz! Mindenki változzon vissza! – kiáltotta a Télapó, és hirtelen
mindenki magához tért. Többé nem viselkedtek furcsán, és mind együtt
ünnepelték a karácsonyt. Lili másnap azt hitte, csak álmodott, de egy sípot és egy
levelet talált az ágya mellett. "Ha szükséged van rám, csak fújd meg!"  Tudta,
hogy bármi történjen,  a Mikulásra mindig számíthat.
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ÁTVEZETÉS A „MÁSVILÁGRA”

Hazafelé tartottunk a Bábszínházból. A kedvencem következett: a
kisföldalatti. Lementünk a lépcsőn, hallottuk a csilingelést, hamarosan
megérkezik a sárga szerelvény. Rajtunk kívül már várakozott egy japán
turistacsoport. Az egyik  néni odalépett hozzánk. Kérdezett valamit, 
anyukám válaszolt. A japán néni indulatosan elment a csoporttal a túloldalra.  
- Megkérdezte merről kell menni a Hősök terére - magyarázta anyukám
 - A másik oldalról. Csak tudnám miért voltak annyira dühösek. 
Ezen én is elgondolkodtam. 
- Te mennyire beszéled a nyelvüket?
- Sokat felejtettem - ismerte be anyukám. 
- Akkor lehet, hogy a másik oldal helyett másvilágra küldted őket? 

Nagy-Rádli Ármin, 3. A
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Segíts a Mikulásnak, hogy célba érjenek az ajándékok!

AJÁNDÉK, BEJGLI, CSENGETTYŰ, DIÓ, DÍSZ, ÉNEK, FAGY, FENYŐFA,
HAVAS, HIDEG, HÓ, HÓEMBER, JÉG, KALAP, KARÁCSONY, KESZTYŰ, SÁL,
SAPKA, SZÁNKÓ, TÉL, TÉLAPÓ

Keresd meg és húzd ki az alábbi szavakat! A megmaradt betűket összeolvasva egy
értelmes mondatot kapsz.  A helyes megfejtést beküldők között egy csokit
sorsolunk ki. A megfejtéseket a suliujsag@ady.kkre.hu  email címre várjuk.


