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Kedves Olvasónk!
Hamvazó szerdával véget ért a farsangi időszak, melyet idén nem a megszokott
módon ünnepeltünk. A vírus miatt zártabb körben, osztályonként külön-külön
megrendezett mulatságokkal kellett elűznünk a telet, de – amint arról a
kiadványunkban szereplő fotók is tanúskodnak – ez sem a diákoknak, sem a
tanároknak nem szegte kedvét. Idén sem maradt el az ötletes jelmezek parádéja, a
játék, a móka és a mulatság.
Mindenkinek szüksége van néha egy kis „áramszünetre”, egy pillanatnyi
megállásra, lazításra. A farsang erre kínált lehetőséget. A feltöltődésnek és az
örömnek ez az időszaka segíthet nekünk abban, hogy – amikor véget ér – megújult
erővel, még nagyobb lendülettel fogjunk neki a mindennapi teendőinknek.
Ismét egy mozgalmas hónap áll mögöttünk, melynek néhány részletébe ez a
kiadvány is betekintést nyújt. Az osztályok farsangi készülődéséről és
mulatságairól készült galéria mellett megosztjuk legfrissebb híreinket, két
interjút, valamint diákjaink néhány alkotását, írását. Az utolsó oldalakon pedig
ezúttal is a tartalmas kikapcsolódást nyújtó fejtörőké lesz a főszerep.
Minden kedves Olvasónak azt kívánom, hogy a farsangi időszak után most még
nagyobb lelkesedéssel, még több energiával nézhessen szembe a rá váró
feladatokkal, és szorgalommal, kitartással sikerüljön a legtöbbet kihoznia
önmagából!
Botka Nóra igazgató
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Biztonságban
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.”
(János: 10, 11).
Legutóbb arról írtam, hogy Jézus vigyáz az üdvösségünkre! Ez valami nagyon nehezen
megfogható, távoli dolog sokak számára. Most valami sokkal kézzelfoghatóbb kerül elénk.
Jézus azt mondja: „Én vagyok a jó pásztor.”
Talán már mindenki hallotta a szüleitől, amikor elbúcsúztak iskolába menet tőle: „Vigyázz
magadra!" És gondolom, sokszor elhangzik a kérdés, amikor a tanítási nap végén találkoztok:
„Minden rendben volt?” Valószínűleg azt is tudjátok, hogy miért: mert féltenek Titeket!
A világban sok minden lehet veszélyes, vagy sok minden ronthatja el a kedvünk: egy
gyorsan haladó autó, egy erősen megrúgott labda, egy eldobott kő, egy csúszós padló, vagy
egy rossz jegy, kellemetlen megjegyzése egy osztálytásnak…
A szülők sok mindent nem látnak és sajnos mindig nem tudnak mellettetek lenni.
Aggódnak, mi fog történni!
Tudjuk, sajnos van valaki, aki mindig rosszat akar nekünk! A Biblia őt hívja Ördögnek,
Sátánnak. Van, amikor veszedelmes fenevadként említi a Szentírás. Olyan valaki, aki az
ember ellensége, mert mindent, ami jó, tönkre akar tenni.
Nem szeretjük a gonosz gyermekeket sem: ilyenkor szoktatok a felnőtteknek panaszkodni,
és akkor számíthattok rá itt az iskolában is, hogy a tanáraitok rá fognak szólni arra, aki rossz
volt, és nem engedik többet, hogy bántson Titeket!
Jézus is valami ilyesmire gondol, amikor azt mondja: „A jó pásztor életét adja a juhokért.”
Mert egy jó pásztor nem ijed meg senkitől! Megvédi a bárányait! Ha jön a farkas vagy a rabló,
elkergeti! Mindent megtesz, hogy a bárányai boldogok lehessenek!
A tanáraitok itt az iskolában tudnak rátok vigyázni! Jézus is akkor tud rátok vigyázni, ha a
közelében vagytok! Ha nem akarjátok, hogy beleszóljon az életetekbe, azt is hagyja! Történhetnek veletek rossz dolgok is! Megengedi azt is, hogy Ti legyetek rosszak! De ha biztonságra
vágytok, akkor az Ő közelében van a helyetek!
Hogy mit jelent, hogy Jézus a JÓ PÁSZTOR életét adja a juhokért (bárányokért), arról
legközelebb írok! Addig keressetek olyan meséket vagy bibliai történeteket, amikben pásztor,
juhász van! Kérjétek meg a szüleiteket, hogy segítsenek ebben, és olvassátok el közösen őket!
Ha kérdéseitek vannak, keressétek a hittanoktatókat, vagy engem!
Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor
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MI ÚJSÁG AZ ADYBAN?

Az osztályok között
teremszépségversenyt hirdettünk. A
legtakarosabb, legtisztább teremért
járó Aranyseprű díjat ebben a
hónapban a 4.a és a 2.a osztály kapta.

Diákjaink
január 29-én
a Bendegúz
Akadémia
MatekÁSZ
versenyének
iskolai
fordulóján
vettek részt.
Kíváncsian
várjuk az
eredményeket!

Ady-Diák Sulimagazin

5. oldal

A néphagyományból jól ismert időjárásjósló
napon, február 2-án a harmadikosok mackószépségversenyt tartottak.

A szakkörösök körében is
népszerűek a programozható
LEGO robotok.

A farsangi mulatságra készülődő diákoknak hála
az osztálytermek és a folyosók is díszbe öltöztek.
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„A zene olyan, mint a levegővétel"
„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út” – olvashatjuk Kodály Zoltán örökérvényű
gondolatait. Gábor bácsival – Bajnok Gábor ének-zenetanárral –, aki többek között arra is
megtanítja a diákjait, hogyan varázsolja a zene és az éneklés ezt a sivatagon át vezető utat
virágokkal díszített ösvénnyé, Szabó Hanna 5. B osztályos tanuló készített interjút.
Milyen hangszereken játszik?
Leginkább zongorán, orgonán - nemrég harmonikán is
elkezdtem „bükkfa” módon játszani, sőt a citerázásba is
belekóstoltam egy kicsit. Az énekhangot ritkán sorolják a
hangszerek közé – pedig az énekhang is hangszer! No,
gimnazista koromtól kezdve sok-sok éven keresztül jártam
magánénekre is.
Van kedvence ezek közül?
Nincs, mindegyik hangszert más miatt tartok fontosnak. Minden hangszernek és minden
hangzásnak megvan a maga helye és ideje. A hangulaton, a célon és a körülményeken múlik,
hogy éppen melyikre esik a választás.
Melyiken a legnehezebb játszani?
Mindegyik hangszer megszólaltatásának, használatának megvan a maga nehézsége. A zene
által nyújtott élményért meg is kell dolgozni. Bármelyik hangszert meg lehet nagyon profi
módon szólaltatni, de lehet rajtuk „pötyögni” is. Az előadó tehetségén és a kitartó gyakorláson
sok múlik.
Miért szeret zenélni? Miért ajánlja a gyerekeknek is?
A zene olyan, mint a levegővétel: hozzátartozik az élethez,
de akkor az igazi, ha észre sem vesszük. Ha lélegeztetőgépre
van szükség, ott nagy a baj! De akár a főzéshez is hasonlítható a
zenélés: lehet a meglévő „alapanyagokból” valami újat és egyedit
alkotni, de ha tetszik, követhetjük a régi, előre kipróbált és jól
bevált recepteket is. Többek között ezért is látom csodálatosnak
a zene biroldalmát.
Mikor és miért kezdett zenélni?
Az általános iskola hatodik osztályának idején kezdtem zongorázni tanulni a kispesti
zeneiskolában. Rohamléptekben haladtunk. A gimnáziumban orgonálni és énekelni kezdtem.
Onnantól kezdve egyre világosabb célként jelent meg előttem a zenei főiskola. Annak, hogy
miért vetődtem énektanári partokra, csak a GONDVISELŐ JÓISTEN a megmondhatója. Ő
fogta mindvégig a kezem, és vezetett bele a számomra akkor érthetetlen helyzetekbe. Életem
egyik fontos, meghatározó történése volt, amikor először kísértem a Kispest-Központi
Gyülekezet éneklését. Emlékszem: Szél János volt a lelkész akkoriban, és a 25. zsoltárt kellett
kísérnem. Előző nap elmentem hozzá, és mint "gyülekezet" énekelte a versszakokat. Másnap a
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gyülekezet minden ügyetlenségemen felülemelkedett – pedig volt bőven. Ahogyan évtizedek
távlatából visszagondolok erre az alkalomra, sokkal erőteljesebben tudom mondani, mennyire
különleges és emelkedett volt ez az első kántori szolgálatom.
Van kedvenc dala?
Nincs. Minden dalnak meg lehet a maga helye és ideje. Nehéz és szép feladat megtalálni a
pillanatnak és a helyzetnek éppen megfelelő zenét.
„ Jó lenne egy zenekarral fellépni! ”
Ha szeretnénk valamit elérni, azért meg kell dolgozni. Kitartással, szorgalommal sokszor
hihetetlennek tűnő teljesítményre lehetünk képesek. Sok diák nemcsak a tanórákra készül
szorgalmasan, kitartóan: közben különböző sportokban, művészetekben is remekül helytállnak.
Harkai Julianna Zsófia, 4. A osztályos diákunk például nemcsak a kézilabda csapat kapusa, de tagja
az énekkarnak, sőt fuvolázni is tanul. Az utóbbi hobbijáról beszélgetett vele Berecz Balázs, 5. A
osztályos tanuló.
Mióta tanulsz fuvolázni?
Harmadikos koromban kezdtem, a tavalyi tanévben.
Mért épp ezt a hangszert választottad?
Mert a Szőlőskert Református Óvodában a dadus lánya - akit szintén Zsófinak hívnak, és most már
zeneművészeti szakközépiskolába jár - fuvolázott, és annyira csodásan szólt, amikor játszott! Én is
úgy szerettem volna játszani, ahogy ő, ezért úgy döntöttem, tanulni fogok.
Ki a tanárod?
Dolfinné Viski Ágnesnek hívják, és itt az iskolában szokott órákat tartani délutánonként. Heti kétszer
járok hozzá. Kedves és türelmes, nagyon jó tanár. Többek között ezért is szeretek órákra járni. Meg
azért, mert élvezetes.
Sokat kell készülni, gyakorolni?
Ahhoz, hogy igazán jól menjen, és fejlődni tudjak, elég sokat.
Minden nap, rendszeresen szoktam gyakorolni valamennyit.
Mi a nehéz a fuvolázásban?
Szerintem a szép testtartás és a szép kéztartás az egyik legnehezebb, legfárasztóbb része. És nehéz
pontosan eltalálni a hangokat is. Jó tartás és jó hallás kell hozzá.
Mit szeretnél elérni?
Jó lenne egy zenekarban fellépni, amiben lenne egy gitáros, egy dobos, egy hegedűs, én pedig
fuvoláznék! Szeretném, ha azt gondolnák és mondanák az emberek, hogy milyen jó kis csapat
vagyunk, milyen jól játszunk együtt.
Hány dalt tudsz fejből eljátszani? Van köztük kedvenced?
Összesen hat dalt tudok. Van közte néhány népdal, egy táncdal és egy keringő is. Az a kedvencem,
mert nagyon szép a dallama.
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Az első hó
Az emberek legtöbbször nem tudják felidézni,
mikor láttak életükben először havat. Vannak
azonban a világnak olyan tájai, ahol az ott élők
örökre emlékezni fognak az első hóra.

Illusztráció: Saricicek Dervis, 4.A

2018 januárjában a televízió bemutatta, hogy a
napos tengerpartjairól híres Floridában hatalmas
hóesés volt. A sűrű köd és a hétméteres hullámok
miatt a teherhajók nem tudtak kikötni, és az autóforgalom is megállt. Az otthonokban elfagytak a
vízcsövek, befagytak a kerti medencék, a hó súlyától
pedig villanyvezetékek szakadtak le.

Az egyik állatkertben az elefántokat, oroszlánokat és gorillákat meleg helyre menekítették. A repülők és a vonatok sem közlekedtek. Bezárt a Disney World, a tengerpartot pedig derékig érő hó borította. A hósapkás pálmafák is fura látványt nyújtottak.
Bár a felnőttek számára sok bosszúságot okoz a havazás, a gyerekek a világ minden
táján egyformán örülnek neki.
Telekes Boglárka, 4.A

Farsangi szokások és hangulat
A farsang eredeti célja, hogy a különféle jelmezekkel elűzzük a telet, és várjuk a
tavaszt. Idén viszont nemcsak a telet szeretnénk elkergetni: még mindig itt van
velünk ez a vírus, ami megnehezíti az életünket. Már kezd eltűnni, és ezzel lassan
minden helyreáll, de sajnos most még nem tudunk úgy együtt ünnepelni, ahogy
igazából szeretnénk és szoktunk. Ennek ellenére szerintem így is mindannyian
nagyon vártuk már, hogy az osztálytársainkkal együtt farsangolhassunk.
Ilyenkor sokunk egyedi, saját készítésű jelmezt ölt, amit otthon készítettek. Az
egyik legjobb dolog a farsangban, hogy egy napig annak öltözhetsz be, akinek
akarsz, és kiélvezheted, hogy most valaki más vagy. Elfelejtkezhetsz magadról.
A farsangnak a másik fontos része, amit sokan szeretnek, a buli, amihez a játékok
és a zene mellett hozzátartozik valami finom nasi, rágcsa, süti
és üdítő, amivel megünnepelhetjük a tél végét és a tavasz kezdetét.
Pál Zsófia 5.A
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1.
Rövid információ
2.
A számtan másik neve
3.
Ilyen szakkör is van nálunk.
4. Ezen az órán erő és gyorsaság kell.
5.
Ez az anyanyelvünk.
6.
Az ....-zene sokak kedvenc
tantárgya.
7. Ebből az idegen nyelvből tett sok
Adys diák sikeres nyelvvizsgát.

Találd ki!
1. Varázsbotja nincsen neki, a tájat mégis eltünteti. Mikor leszáll, azt sem tudod, merre
van a pisze orrod.
2. Éjjel-nappal mindig forog, mégsem szédül el.
3. Szép leányka ül a fán, piros ruha derekán, szíve kemény, mint a kő. Vajon ki is lehet ő?
4. Lába van, de mégsem jár, víz felett visz, nem madár.
5. Télen fázik, mégis levetkezik, nyáron melege van, mégis felöltözik. Mi az?

Kedves Gyerekek!

Pályázat!

Ha a fenti rejtvény és az öt találós kérdés
megfejtését megírjátok nekünk március
12-ig a suliujsag@ady.kkre.hu e-mail
címre, sorsoláson vesztek részt.
Előző számunk rejtvényének megfejtései:
alma, eper, körte, retek, zab, dió, nád
Arany János, Petőfi Sándor, József Attila
A nyertesek:
Kolozs István Dominik (1.A), Szabad Bence
(2.A) és Vári Boglárka (1.A)

Írjatok március 15-éhez kapcsolódó
verset, vagy készítsetek március 15-éhez
kapcsolódó rajzokat! A legjobb alkotások
díjat kapnak, és megjelennek a
sulimagazin márciusi számában.
A pályaműveket a suliujsag@ady.kkre.hu
e-mail címre várjuk.

Színezd ki a maszkokat a kedvenc színeiddel!
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