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Kedves Gyerekek! 

 

Megújul a DIÓSZEGI REFI! Mint, ahogyan azt 

tapasztalhatjátok, iskolánk egyre dinamikusabban fejlődik. Az 

elmúlt időszakban, tantermeinkben projektorok és számítógépek 

kerültek felszerelésre. Iskolánk tantermeit, folyosóit a szép, 

esztétikus és igényes dekoráció teszi hangulatosabbá, amely a 

szülők, a pedagógusok és a ti munkátoknak köszönhető. Szintén 

a ti érdeketekben, a hatékony tanulás-tanítás megvalósítása 

céljából iskolánkban 8.000 csoportbontott óra került beiktatásra, 

amely 1-8. évfolyamon minden osztály minden tanulóját segíti 

(magyar, matematika, angol, informatika, fizika, 

természetismeret tantárgyakból). Átköltözött és megújult az 

informatika terem is (16 db Lenovo számítógéppel 

gyarapodtunk). 

 

Az emeleten egy új tantermet tudtunk kialakítani, ezzel is hozzájárulva tanulóink 

komfortosabb elhelyezéséhez. Elkészült a lap-top terem is, ahol nyelvi és egyéb kiscsoportos 

foglalkozásokon vesztek részt. Novemberben iskolánk minden tanulója öltözőszekrényt 

kapott. 

 

Megérkeztek az interaktív táblák is, és még továbbiak is érkeznek. Terveink szerint minden 

tanteremben lesz a félév végére. Minden tanterem egységes gépparkkal (Fujitsu-Siemens 

gépekkel) kerül felszerelésre karácsonyig. Elkészült, és kerti bútorokkal berendezésre került 

egy kis ÖKO-udvar is az iskolánk hátsó szegletében. 

Bízom benne, hogy ezek a fejlesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanár nénik és tanár 

bácsik segítő irányításával, a ti odaadó munkátokkal, szorgalmatokkal és a bennetek lévő 

Krisztusi szeretettel együtt a város legjobb diákjai legyetek. 

 

 

László Vilmos Csongor 

igazgató 
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Adventi szokások, hagyományok 

  

Az első adventi koszorút több mint 
százhetven évvel ezelőtt egy evangélikus 
lelkész, Johann Hinrich Wichern készítette. 
Az árvaházban élő gyermekeknek szerette 
volna szemléltetni a karácsony közeledtét. 

 

Az adventi időszakban való 
gyertyagyújtásnak megvolt a maga 
hagyománya kezdetektől fogva. Hiszen a 
téli sötétségben a pogányok a napistent 
ünnepelték és a gyertya fénye 
emlékeztette őket arra, hogy a fény 
legyőzi a sötétséget. 

  
Az első adventkoszorút a hagyomány 
szerint Johann Hinrich Wichern készítette. 
Wichern (1808–1881) német evangélikus 
lelkész volt, aki szívén viselte a szegények 
és az árvák sorsát. Ezért 1833. október 31-
én megnyitotta az első árvaházat, amit 
még nagyon sok követett. Ezekben a 
házakban 10-15 gyerek volt egy-egy 
Testvérrel, aki gondoskodott róluk. 1839 
adventjében az esti áhítatokon azzal 
szemléltette Wichern a karácsony 
közeledését, hogy minden nap egy 

gyertyával többet gyújtott meg a szobában 
lévő kocsikerékszerű csilláron. A 
vasárnapokat nagyobb gyertyával jelölte. 
Ez nagyon megtetszett az embereknek és 
mások is átvették ezt a szokást. 

1860 körül már a 24 gyertya helyett csak a 
négy vasárnapit tartották meg. És alig száz 
év elteltével a protestáns vidékeken 
általánossá vált az adventkoszorú 
készítése. Magyarországon az utóbbi 
években terjedt el. Bár egyes vidékeken 
régebben is készítettek "Krisztusváró 
koszorút".  

 
A különböző népek és felekezetek más és 
más jelentést adnak a gyertyáknak. 
Vannak, akik a gyertyák meggyújtásakor a 
hit, remény, szeretet és az öröm értelmén 
gondolkodnak el. 

Mások az Ádámnak és Évának, a zsidó 
népnek, Keresztelő Jánosnak és Máriának 
adott ígéretekre gondolnak. 

Sokan a karácsonyi történetre emlékeznek 
úgy, hogy az első gyertya meggyújtásakor 
a próféciákat olvassák föl, amik 
megjövendölték Jézus születését. A 
második héten Józsefért és Máriáért 
adnak hálát, akik felnevelték Jézust. A 
harmadik gyertyánál a pásztorokra 
gondolnak, akik először tudhatták meg, 
hogy megszületett a Megtartó és végül a 
bölcsekről emlékeznek meg, akik olyan 
hosszú utat tettek meg, hogy 
találkozhassanak az új királlyal. 
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Advent van, gyertya gyúl 

- vers gyertyagyújtáshoz - 

 

Advent van, gyertya gyúl, 

Szívünk új dalba kezd. 

Lobbanó fénye hull 

Szám szerint még csak egy. 

Életünk árnyai 

Fényében tűnjenek! 

Jézus jön, örvendjünk, 

Ég és föld ünnepel. 

 

Advent van, gyertya gyúl 

- újra egy esztendő - 

világít, szemünkben 

Szám szerint már kettő 

Őszinte szavakra 

Biztat a jövendő 

Jézus jön, örvendjünk 

Bűnünkből ébresztő! 

 

 

 

 

Advent van Gyertya gyúl 

Jön már a karácsony 

Ajándék Istentől 

Szám szerint épp három 

Igéjét hirdeti 

Jordánnál szent János 

Jézus jön, örvendjünk 

Szívemet kitárom. 

 

Advent van, Gyertya gyúl, 

Biztat, hogy készen légy 

Titkoknak zárja nyíl 

Szám szerint éppen négy. 

Hadd legyen, ünnepünk 

Valódi ünneppé 

Jézus jön, örvendjünk! 

Angyalszárny röppenjél! 
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Osvát Erzsébet: Mennyi apró télapó 
 

Hull a hó, hull a hó, 
mennyi apró télapó! 

 
Igaziak, elevenek, 

izgő-mozgó hóemberek. 
 

Nagykabátjuk csupa hó, 
honnan e sok télapó? 

 
Kik ezek, mik ezek, 

az apróka télapóka emberek? 
 

 

Virgács vagy ajándék 
 
 

December 6-a Szent Miklós püspök napja. 
 
 
Mikulás-élményeinket a kisázsiai város 
Myra püspökének, a keleti egyház máig 
legtiszteltebb szentjének köszönhetjük. A 
4. században élt. Legendája a bizánci 
egyházban később a 6. században 
bontakozott ki, átterjedt Itáliára, majd 
kultusza a nyugati egyházban is 
villámgyorsan meghonosodott. 
 
 
Ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, 
legismertebb szent az egész világon. A 
halászok, révészek, vízimolnárok és diákok 
pártfogójának tekintették. A legenda szerint 
apja halála után nagy vagyont örökölt, 
amiből a védteleneket támogatta, segített, 
akinek tudott. A maga egyszerűen, szinte 
szűkölködve élt, de a rászorulókat 
bőkezűen, megsegítette. 
 
 
 
 

 
 
Miklós püspök különösen a gyerekeket 
szerette. Kíséretével- az ördöggel, illetve a 
krampusszal- olyan házakba tért be, ahol 
kérdezgette, imádkoztatta őket, majd 
tudásuk, viselkedésük alapján virgácsot 
vagy ajándékot osztott szét közöttük. 
 
 
 
A mai Mikulás-nap megtartása újkori 
szokás valószínűleg a szomszédos 
országokból vettük át. Finnországba, ahol a 
Mikulás lakik, a gyerekek a világ minden 
táráról küldenek neki levelet, amire 
természetesen „segítő kezek”bevonásával 
válaszol is.  
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Akikre büszkék vagyunk 
 
 

Országos Mesemondó, meseíró, kézműves és szépíró verseny 
Tiszakécske. 

 

Csarkó Sára 2. A 
 

szépírás kategória 
3 helyezett 

 
Felkészítő: Czirjákné Hajzer Ilona 

 
 

Gombos Luca 4. A 
 

meseíró kategória 
 3 helyezett 

 
Felkészítő: Fábiánné Kiss Gabriella 

 
 
Résztvevők: 
 
Szépírók: 
 
Csarkó Sára 2.A     Felkészítő: Czirjákné Hajzer Ilona 
Szecsődi Molli 3.B     Felkészítő: Szilágyi-Baranyai Edit 
Turi Fanni 4.B      Felkészítő: Balogné Pogácsás Anita 
 
Kézművesek: 
 
Ágoston Kincső 4.B 
Kecskeméti Eszter  4.B 
Kun Bettina 4.B 
 
Bor Kata   5. osztály 
Molnár Boglárka   5. osztály 
Nagy Vivien    5. osztály  Felkészítő: Síteri Róbert 
 
Mesemondó 
 
Bagdi Boglárka 1.C     Felkészítő: Pappné Nagy Éva 
Szilágyi Edina 2.B     Felkészítő: Borosné Rozgonyi Zsuzsanna 
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Kalendárium, avagy jeles napok a naptárból 
Advent 

 
 

Jézus születésére való várakozás, a 
felkészülés, a reménykedés négyhetes 
időszaka. Négy ünnepi vasárnap, s egyéb 
ünnepnapok, szentek névnapjai tartoznak 
bele. Elterjedt szokás, hogy az emberek 
adventi koszorúval díszítik otthonukat, hogy 
ezzel is fokozzák az örömteli várakozást. 
Minden adventi vasárnap meggyújtanak egy 
gyertyát. Ez az időszak olyan jeles napokat 
foglal magába, mint András napja november 
30-án, advent kezdetének napja, Borbála 
napja, december 4-én, Miklós napja 
december 6-án és Luca december 13-án. Az 
adventi időszakban készülnek a gyerekek a 
betlehemezésre és egyéb karácsonyi játékok 
bemutatására. A karácsony ünneplése 
általában a késő őszi-tél eleji névnapokkal 
kezdődik.  
 
November 19. Erzsébet napja 
 

” Ha Erzsike megrázza a dunyháját, az 
havazást jelent.” 

 
November 25. Katalin napja 
 
Katalin, András, Borbála sok helyen 
férjjósló, férjvarázsló, máshol asszonyi 
dologtiltó napnak számított. Ehhez a naphoz 
a Katalin-ág állításának szokása fűződik. A 
karácsonyra kizöldülő Katalin-gallyat ezen a 
napon teszik vízbe. A Katalin napi 
időjárásjóslás szerint: 
 
„Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, 
viszont ha Katalin locsog, akkor karácsony 

kopog.” 
 

 
 

November 30. András  
 
A karácsonyig tartó adventi időszakban 
számos névnappal találkozhatunk a 
naptárban, amelyek a néphit szerint régi 
szokásokat elevenítenek fel. András napja 
többnyire advent kezdetét jelöli. Ettől a 
naptól volt szokás disznót vágni. András a 
néphit házasságszerző szentnek is tartja. 
Ezen a napon a lányok böjtöltek, hogy utána 
„megálmodják”, kihez mennek majd férjhez. 
 
December 4. Borbála napja 
 
Borbála egyike a magyar középkor és barokk 
világ legtiszteltebb nőszentjeinek, a 
legkedvesebb keresztneveknek. Bányászok, 
tüzérek és várak védőszentje. Katalinnal 
együtt a lányok pártfogója. A Borbála nap 
legfontosabb népi hagyománya a Borbála-ág 
vágása. Az ország több vidékén Szent 
Borbála napján cseresznye-, barack-, vagy 
mandulagallyacskát törnek és vízbe teszik. 
Ha kizöldül, hamarosan férjhez mennek a 
lányok, és öröm, vidámság lesz az életük. 
Borbálától karácsonyig minden hajnali mise 
után meg kell öntözni az ágat. Amilyen nevű 
ág elsőnek kihajt, olyan betűvel kezdődik 
majd a leendő férj neve.  
 
December 6. Miklós napja- Mikulás 
napja. 
  
Minden gyermek izgatottan várja ezt a napot. 
December 5-én már szépen sorakoznak az 
ablakokban a gondosan kitisztított csizmák, 
cipők. Kis gazdáik izgatottan hallgatóznak, 
nem hallják-e a Mikulás szánkójának a 
csilingelését.  
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HOBBI ROVAT 
 

 
 
A karácsonyi díszek készítése 

elválaszthatatlan része az ünnepi 

készülődésnek. Karácsonyi díszek 

készítéséhez csupán némi leleményesség, 

ötlet kell, az alapanyag általában könnyen 

beszerezhető. 

 
Karácsonyi díszek készítése saját kezűleg 

Még éppen időben vagyunk, hogy 
hozzákezdjünk a karácsonyi díszek 
készítésének. Az alapanyagok tárháza szinte 
kimeríthetetlen: a szokásos tobozokon, 
terméseken, szalagokon kívül egyre többen 
kísérleteznek gallyakkal, durvább szövésű 
textilekkel.  
 
Gömb dísz: 
 

 
 

Elkészítése: hungarocell gömböt 

beragasztózom, aztán beleforgatom 

gyöngybe.  

Készíthetsz függő díszeket is: festett 

hungarocell gömbre ragaszd a tobozokat, 

díszítsd szalagokkal és akaszd fel a csillárra. 

Ha lehetséges, akassz fel több kisebb-

nagyobb darabot, hogy igazán hangulatos 

legyen a helyiség.  

 

 
 

Akár a gyerekekkel együtt is készíthetünk, 

egyszerű, könnyen elkészíthető 

karácsonyfadíszeket. 

 

 

Kellékek: szalag, gyöngy, cérna vagy 

vékonyabb drót.  

Ajtódísz 

Sokak számára a koszorú nem hiányozhat az 

ajtóról, de készíthetünk karácsonyi ajtódíszt 

másképp is.  
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Néhány jó ötlet: 

Kellékek: vékonyabb gallyak, toboz, 

fenyőágak, termések, szalag.  

Elkészítése: fenyőágakból, gallyakból, 

hagyományos, koszorú formát kötünk, majd 

tetszés szerint kidíszítjük.  

 

 

Kellékek: szalag, toboz,  

Elkészítése: szalagokat ragasztóval rögzítem 

a tobozokhoz, majd a végen csokorba 

kötöm.  

 

Az igazi kedvencek: mogyoróból készült 

díszek.  

 

 

 

Az újságot kiadja 
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