
Tél
Jégszekéren jön a tél,
fű, fa, virág elalél –
nem rázza a hegy alatt
csengettyűjét a patak.
Nevet a szél: „Hehehe!”
Deres a szél levele.
Éjjelnappal sír az ág:
„Nincs már levél, nincs
kabát!”
A sírásra csönd felel –
táncol a sok hópehely.

― Káldi János ―

Télapóhoz

Ajándékot hoztál
Messzi földről jöttél
Nem riasztott hideg
Nem riasztott vad tél.

Zörgő diót hoztál
Cipelted a zsákot
Mesefáról hoztál
Aranyos virgácsot.

Tudtad, hogy mi várunk
Napok, hetek óta
Jöttél a hidegbe,
Szélviharba, hóba.

Nem riasztott hideg
Nem riasztott vad tél
Ajándékot hoztál
Messzi földről jöttél.

― Iványi Mária ―

Van egy év az éjben, mikor
egy harang sem alszik,
leglágyabb hangútól
a leghatalmasabbig.

Észak havas fenyői közt,
pálmalombú Délen
egy nyelvet zeng minden érc
a tornyok tetejében.

Megérti a cifra király
s az egyszerű pásztor,
mily üzenet száll felé
a téli éjszakából.

Harangszóba öltözött
a szeretet beszéde,
hallatára újjáragyog
a világ reménye.

― Hárs Endre ―

Karácsonyi harangok

„Ne féljetek, mert ímé mondok néktek nagy
örömöt…, mert született néktek ma a Megtartó, az

Úr Krisztus…"
Lukács 2:1011
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KARÁCSONYI MŰSORSOROZAT A HARMADIK OSZTÁLYBAN

A mesék birodalmában, Óz a nagy
varázsló földjén mindenképpen.
Ennek voltunk szem és fültanúi
december 19én a Szolnoki Szigligeti
Színházban. Négy osztálynyi
gyerekkel, 2 busszal látogatunk el
erre az előadásra.

Az indulás előtti órákban az elsős
szülők enyhe „sokkhatás” alatt állva
vettek érzékeny búcsút
gyermekeiktől, hiszen a legtöbben
most engedték el őket először szülői
felügyelet nélküli útra, lévén az ovis
kirándulásokra ők is mehetnek.
Indulás előtt még mindenki részt
vett, többen szerepeltek is iskoláik
karácsonyváró műsorain.

Laci bácsi és a másik buszos is
időben érkezett. Megtörtént a
helyfoglalás, majd beindult az eszem
iszom dínomdánom. A szülők szokás
szerint „túlélőcsomagokat” pakoltak
a gyerekeknek, volt mit falatozni!

Laci bácsi mulatós CDjei padig igazi
„dáridó” hangulatot teremtettek.

Megérkezvén a színházba már az
előtérben csodálatos hangulat
kerített a hatalmába bennünket,
hiszen minden karácsonyi díszben
pompázott. Felemelő érzés volt
beülni a nézőtérre egy „igazi”
színházban, és a függöny
felemelkedésével a „csoda”
elkezdődőt. Tátott szájjal, néha a

helyükről is felállva, ámulva
követték az eseményeket a mese
fonalán haladva. Természetesen
győzött a jó és elbukott a rossz.
Kiváló szereplők, remek
színpadképek váltogatták egymást.
Meg kell jegyeznem, hogy a
színpadképeket átkötő „homok
animáció” szuper volt.

Hamar eltelt a 2 óra és a vastaps
sem maradt el, de igyekeznünk
kellett haza, mert itthon nagyon sok
tanulónkra főpróba és esti fellépés
várt a néptánc gálán, ahol ők voltak
a „csoda”.

Azt, hogy a szolnoki
színházlátogatás létrejött, köszönjük
egy lelkes pedagógus szervezésének,
Türmerné Gorzás Katalinnak és az
engedélyt iskolánk igazgatójának.

Kunné Pádár Gyöngyi

CSODÁK MÁRPEDIG VANNAK

A decemberi ünnepek közül a karácsony áll szívünkhöz a
legközelebb. A keresztény vallások tanítása szerint ezen
a napon született Jézus Krisztus, aki szeretetet, békét
hirdetett egész
életében. A
karácsony az
öröm, a
békesség, a
szeretet és a
család ünnepe.

Ez
alkalomból
iskolánkban
már
hagyomány,
hogy a
harmadik osztályosok karácsonyi műsorral
készülnek. Több helyen próbáltuk a karácsony
üzenetét elővarázsolni versekkel, dalokkal. Első
fellépésünk az óvodánkban volt, ahol a kis ovisok
hallgattak meg bennünket. Műsorunk végén közös
énekléssel teremtettünk igazi karácsonyi
hangulatot.

Iskolánk énekkarával kiegészülve a városi
karácsonyi ünnepségen is bemutatkoztunk. Másnap a

Sarepta Idősek Otthonába sétáltunk ki, és az idősek
számára adtuk elő műsorunkat, melyet hálával,
meghatódottsággal fogadtak, ezt jelezték a szemekben
csillogó könnyek.

Szenteste napján az Ápolási Osztályon élő idős
embereket köszöntöttük karácsony alkalmából, ha rövid
időre is reméljük örömöt vihettünk a délutánba.

Műsorsorozatunk a református templomban záródott,
ahol ismét az énekkarral együtt a Gyermekek
karácsonyán adtuk elő a csokorba szedett verseket,
dalokat.

Szabó Józsefné
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2015 elején matek órán eszembe
jutott egy ötlet. (Mert matek órán
még én is megvilágosodok.) Az pedig
az volt, hogy a tanárokat január
elejétől egészen két héten keresztül
kérdezem arról, hogy mi az, ami
ösztönözte őket arra, hogy tanárként
éljék le életüket; ki volt az, akinek
köszönhetik a pályájukat, milyen
indíttatásból indultak el ezen az
úton. Néhánynak feltettem a
kérdést, hogy a jövőre nézve mi a
terve.
Gyöngyi néni (Kunné Pádár Gyöngyi,

1. osztály főnöke)
― Mindig is szerettem a nálam

kisebbeket, volt egy öt évvel
fiatalabb húgom is. mesélte
Gyöngyi néni. A Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző Főiskolára
jelentkeztem, fel is vettek. 3 évig
jártam a suliba, a negyedik évben
férjhez mentem. Egy véletlen kósza
gondolat volt a fősuli előtt, hogy
esetleg óvó néni leszek. Ám később
rájöttem, hogy a 610 évesek
számára vagyok a legjobban
elérhető. Én ilyen pátyolgatós
puszilgatós és sokkal inkább tanító
néni mint tanár néni vagyok. Ezt
pedig immár nem is bánom.

Judit néni (Gorzásné Nagy Judit, a
4. osztály főnöke)

― Én a tanár nénimnek köszönhetem
az egészet, akit mai napig
látogatok, és immár 86 éves. Már
nem tudom, hogy milyen
módszerrel tanított minket, ami
rám hatással volt, arra tisztán
emlékszem, hogy egy végtelenül
aranyos és tisztességes emberről
van szó, aki mindig ölbe vett,
puszilgatott, és én ilyen szerettem
volna lenni, mint ő. A

középiskolában pedig volt olyan
tanár több is, aki magyart és
történelmet tanított. Tőlük pedig
megtanultam, hogy tanárnak bárki
mehet, mert bárki meg tudja
tanulni az anyagot és diplomázhat
belőle. Viszont ahhoz, hogy valaki
úgy tudja átadni, mint ők, és meg
is értsük az anyagot, és
szeressük is azt, amit
tanulunk, ahhoz kell
valami plusz.

Andi néni (Csománé Fehér
Andrea, 5. osztály
másodlagos
osztályfőnöke)

― Már kislány koromban
testnevelő akartam lenni.
Nagyon mozgékony
voltam, aztán jött a
középiskola, fősuli, és
diplomáztam. A földrajz
úgy jött mellé, hogy
pluszban választani
kellett még egy szakot, és
én ezt tartottam a
legideálisabbnak. A refiben a
terveim általánosan azok, hogy a
diákok minél több sportot
űzhessenek. Nem feltétlenül a
világhírű versenyek miatt, hanem
azért, hogy fejlődjenek fizikailag.
Ám sajnos a néptánc és a külsős
sportok elhúzzák a diákokat az
itteni sportoktól. További terveim,
hogy a diákok minél több sporttal
megismerkedjenek.

Ica néni (Szabó Józsefné,a 3. osztály
főnöke)

― Rám a gimnáziumi osztályfőnököm
volt hatással. Próbálkoztam volna
az óvónőképzővel, az is akartam
lenni. Ám javaslatra a tanítóképzőt
választottam, illetve nem a szűk

családi kör, de távolabbi rokonok is
voltak pedagógusok. A tervem az,
hogy újítsak. A mai fiatalok már
nem ülnek végig úgy 45 percet,
mint 40 évvel ezelőtt. Ezért egy kis
interaktív programot, egy kis
játékot, egy kis érdekességet
minden órámon beiktatok.

Ági néni (Tóthné
Danisovszki Ágnes az 1. a
osztály főnöke)
― Én testnevelő tanár
szerettem volna lenni, de
azt mondták, hogy nem
fogja bírni a lábam. Így
egy másik főiskolát
fejeztem be, és így
visszagondolva, már nem
bántam meg az alsós
tanító néni szerepét sem.
Bea néni (Tárnokné
Szilágyi Beáta, az 1.b
osztály főnöke)
― Nagyon egyszerűen
tudok neked erre
válaszolni. Hat éves

voltam, és akkor még létezett az
Ady úton lévő suli, oda jártam én
is, és édesanyám ott tanított.
Amikor egyik délután mentünk
haza, eléggé feszült volt. Egyszer
csak megszólal: "Kislányom, sose
legyél tanító néni." És én akkor
elhatároztam, hogy tanító néni
leszek.

(A következő számban folytatjuk!)

Somogyi Gréta

KÖRKÉRDÉS
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A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK BEMUTATÁSA

A KörösMaros Nemzeti Park,
illetve a természetvédelmi kezelését
ellátó Igazgatóság hazánk hetedik
nemzeti parkjaként 1997. január 16
án jött létre a DélTiszántúl
természeti és
táji értékeinek
megőrzése
érdekében. A
Nemzeti Park
Igazgatóság
működési
területe
800.000
hektár, ami
magába
foglalja Békés
megyét,
Csongrád megye Tiszától keletre eső
felét, valamint a Körösártér és a
DévaványaiEcsegi puszták területi
egységek JászNagykunSzolnok
megyébe átnyúló részeit. Feladata a
Nemzeti Park fenntartása és
fejlesztése.

A más és más adottságú és
sajátosságú tájakon változatos,
természeti értékekben gazdag
területek maradtak fent. A
KörösMaros közén fekvő Csanádi és
Békésihát, kedvező talajadottságú
területeit. A mezőgazdaság fejlődése
következtében napjainkra kimagasló
természetvédelmi feladatot jelent a

megmaradt természetes
növénytársulások, elsősorban a
löszgyepek védelme. A hajdani
KisSárrét, a Körösök vidéke, a
Dévaványai, Békési és Csanádisík

területein
tájképi és
természeti
értékeiknél
fogva nagy
kiterjedésű
szikes
puszták,
erdőspuszta
és

mocsármaradványok, kaszálók és
ligeterdők maradtak fenn.
Országosan is kiemelkedő feladat
azoknak a növény és állatfajoknak a
védelme, melyek Magyarországon
egyedül itt tenyésznek vagy
állományuk jelentős része a Nemzeti
Park területén található. A

növényvilágból ilyen a bókoló zsálya,
a volgamentihérics. Szintén e táj
egyedülálló természeti képéhez
tartozik az ősszel tömegesen nyíló
vetővirág. A növények mellett az
állatok közül is nem egy ritkaság
található: a nagy szikibagoly lepkefaj
, a dobozi pikkelyes csiga, az atracél
cincér, a sztyeplepke, a túzok, mely
törzsalakjának legéletképesebb
populációja Békés megye északi
részén él. A Ramsari egyezmény
hatálya alá tartozó területek  a
Kardoskúti Fehértó és a Biharugrai
halastavak  vizes élőhelyeinek

szerepe a nemzetközi
madárvonulásban is
jelentős.

A nemzeti park egyik
alapvető feladata, hogy a
gondjaira bízott
értékeket bemutassa az
érdeklődők számára,
hiszen a természet
ismerete és tisztelete
nélkül a megőrzés

érdekében tett erőfeszítések nem
nyerhetik el a társadalom széles
rétegeinek támogatását. E célból
látogatóközpontok és tanösvények
várják az érdeklődő
természetbarátokat.
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