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Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, 

a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. 

Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, 

s a gyertyafényénél még a csillag is táncol. 

Mikor a fenyő illata megérinti szívünk, 

ezen az estén kicsit az álmokban is hiszünk. 

Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, 

és másokért a szokottnál is többet tenni. 

A rohanó világban megkoptak a fények, 

halványak a hitek, és halványak a remények. 

Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, 

őszintén szeretni, és bízni a jóban. 

Őrizzük meg a karácsonyunk fényét, 

S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét. 

Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk, 

s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk. 
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Kecskeméti kirándulás 

 

2015.11.06-án 12 órakor indultunk a Teleház elől Kecskemétre múzeum- és mozi látogatásra. 

A felsősök közül 47 gyerek jelentkezett, 4 tanár kísért el bennünket. Először a Cifrapalotában 

megtekintettük a „Beszélő köntös nyomában” című időszaki kiállítást. Ezután átsétáltunk a 

Malom épületéhez, útközben megálltunk a Városháza előtti téren, ahol meghallgattuk a 3 

órai harangjátékot. A moziban a „Hotel Transylvania 2” előadásra vettünk jegyet. Vetítés 

előtt mindenki bevásárolt pattogatott kukoricából és kólából. A látványos 3D-s film alatt 

időnként jókat derültünk a történeten. A mozizás után 1 óra szabadidőt kaptunk. Ez alatt 

volt, aki vacsorázni ment a legfelső szinten lévő éttermekhez. Volt, aki viszont az üzleteket 

járta végig. Fél 7-kor mindenki megjelent a megbeszélt gyülekezőhelyen. Az út hazáig elég 

sokáig tartott, mert nagy köd volt, lépésben lehetett csak haladni. Este fél 9-kor 

szerencsésen hazaérkeztünk. Mindenki jól szórakozott ezen a délutánon. 

  



Márton-nap 

2015. november 11-én este 5 órakor került megrendezésre a Márton-nap. A Márton-napi 

népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az 

advent közeledtéhez kötődnek. Másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton 

egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták 

gágogásukkal. Sokan jöttek el erre a rendezvényre, óvodások, iskolások és szüleik, 

hozzátartozóik is. A gyülekezőhelyről a meggyújtott lámpásokkal a templomba vonultunk, 

ahol szinte minden ülőhelyet elfoglaltunk. A nagycsoportosok, majd a harmadik osztályosok 

Márton-napi műsorát tekintettük meg. Ezután visszasétáltunk a Teleházhoz, ahol minden 

osztály egy-egy asztal köré ült. Nagy kellettje volt a zsíros kenyérnek, a lila hagymának és a 

forró teának. A felnőttek közül sokan tea helyett inkább forralt bort kértek. A felajánlott 

adományok a „Falatkák” óvodai alapítványt gazdagították. Mivel nagyon kellemes volt ezen 

az estén az időjárás, senki sem sietett haza, az étel, ital mellett sokáig beszélgettünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Német verseny Kiskőrösön 

November 13-án, egy szerencsés pénteki napon iskolánk 3 fős csapatot küldött Kiskőrösre, a 

német versenyre. A csapat tagjai: Fejes Fanni, Prohászka Bence és Jónás Levente 8. osztályos 

tanulók. Nem csak némettudásukra volt szükségük a versenyen, hanem kreativitásukra, rajz- 

és énektudományukra is. Ügyességi feladatban is helyt kellett állniuk: lopóval vizes 

kancsóból folyadékot kellett felszívni, majd poharakba juttatni. A kép tanúsága szerint ebben 

Bence nagyon ügyes volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nemcsak ezt, hanem a többi feladatot is sikeren oldották meg, a császártöltési csapat első 

helyezést ért el. Gratulálunk!   

 

  



Pályaválasztási tájékoztató 

November 17-én pályaválasztási tájékoztatón vehettek részt elsősorban a nyolcadikosok és 

szüleik, de sok hetedikes érdeklődő is eljött. Először a 2016 szeptemberében benevezésre 

kerülő iskolarendszerről tartott tájékoztatást Szabadiné Viszmeg Erzsébet tanárnő. Az 

előadást a meghívott középiskolák bemutatkozása követte, 9 középfokú intézmény 

képviseltette magát. A nyolcadikosok legfontosabb feladata most, hogy a félévi 

bizonyítványuk a legjobb legyen. Ezután néhányuknak központi felvételit kell írni magyarból 

és matematikából. Február elején pedig dönteni kell, hogy mely intézményekbe adják le 

jelentkezésüket. 

  



„Mézes reggeli” 

November 27-én iskolánk is csatlakozott a „Mézes reggeli” elnevezésű programhoz, 

amelynek célja a mézfogyasztás és az egészséges táplálkozás népszerűsítése. A 

nagyszünetben Jutka nénitől megtudtuk, hogyan gyűjtik a méhek a nektárt, hogyan 

raktározzák, milyen mézfajták vannak. Megtudtuk azt is, hogy a természetes méz 11 féle 

vitamint, 30 féle ásványi anyagot és 19 féle aminosavat tartalmaz. Rendszeres fogyasztása 

növeli a szervezet ellenálló képességét. Ezután megkóstolhattuk a helyi méhészek által 

felajánlott mézeket. Mindenki kapott vajas kenyeret, melyre annyi mézet csorgathatott, 

amennyit akart. A kenyérhez kapott teában is méz volt. Köszönjük a méhészeknek, hogy 

felajánlásaikkal megédesítették a napunkat. 

 

  



Adventi vásár 

Harmadik alkalommal került megrendezésre az iskola szervezésében az Adventi vásár. A 

szülők, az ügyes kezű diákok, a tanárok, az önkéntes segítők hetek óta készítették a szebbnél 

szebb karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat. November 29-án, délelőtt 10 órától este 6-ig 

bárki eltölthetett néhány kellemes órát a vásárban. A díszeken kívül kapható volt sült 

kolbász, bundás virsli, császármorzsa, kenyérlángos, sütemény, forró csoki, forró tea, forralt 

bor. A vásár bevételét a „Csengőszó” iskolai alapítvány kapta. Köszönjük mindenkinek, aki 

munkájával, adományaival hozzájárult az iskola támogatásához.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Mikulás 

December 4-én kicsik és nagyok is izgatottan várták a Mikulást. Az alsósok feldíszítették a 

tantermeiket a Télapó fogadására. Rövid műsorral, versekkel és énekkel kedveskedtek a 

Mikulásnak és segédeinek, a krampuszoknak. A felsősökhöz is ellátogatott a Télapó, de 

csomagot a nagyoknak nem vitt, csak szaloncukrot. Aznap délután valamennyi osztály 

teadélutánt tartott. Volt itt vetélkedő, tánc és természetesen senki sem maradt sem éhes, 

sem szomjas. A felsősök egymásnak készítettek meglepetést. Ezen a délutánon szinte 

nyüzsgött az egész iskola, minden teremből vidámság hallatszott. Az alsósok teadélutánja 

15:00-17:00, a felsősöké 16:00-19:00 tartott. Ezen az estén az alsósok még Bajára is 

elutaztak színházlátogatásra. Valamennyiünk számára fárasztó, de élményekkel teli volt ez a 

nap. 

  



Hahota   

- Mit csinál a hóember nyáron? 
- ??? 
- Beleolvad a környezetébe. 
 
- Mi történik a Mikulással, ha 
karambolozik?  
- Szánja bánja. 
 
- Hogy hívják a narancs ízű Mikulást?  
- Fanta Claus.  
 
- Hogy hívják a földművelő Mikulást? 
- Szánt-a Claus.  
 
Óvodások beszélgetnek:  
- Milyen karácsonyfátok van?  
- Műanyag.  
- És járt nálatok a Mikulás?  
- Igen, de az se volt igazi. 
 
Két kiskölyök sétál hazafelé hittanóráról. 
- Te beveszed ezt az "ördög elvisz" dumát? 
- Á, tudod, hogy volt a Télapóval is, ez is 
biztos csak az apukád. 
 
– Télen az élőlények közül sokan eltűnnek 
a világ szeme elől, úgynevezett téli álmot 
alszanak – magyarázza a tanító néni. – Ki 
tudna olyan élőlényt mondani, amelyet 
csak tavasszal látunk újra?  
Annuska nagyon jelentkezik: 
–A  fagylaltos. 
 
– Mit kiabál a nyúl, amikor megtámadja a 
hóembert? 
– Ide a répát, vagy hozom a hősugárzót! 
 
– Karcsi, hol töltötted a téli szünetet? 
– Két napot a hegyekben, sítáborban. 
– És a többit? 
– Gipszben. 
 
– Apu, ismerek egy téli zöldséget! 
– Na, ne mondd! És melyik az? 
– A síparadicsom! 

A sebészeten beszélget két orvos:  
- Főorvos úr, valóban előnyös sportnak 
tartja a síelést?  
- Hát persze! Tavaly is két tucat beteget 
hozott a konyhára. 
 
- Mi a bátor síelő utolsó mondata?  
- Ez nektek meredek? 
 
- Miben különböznek a japánok és a 
Mikulás? 
- A japánok nindzsák, a Mikuláson meg van 
zsák! 
 
Hogy hívják az angolt, aki fél a Mikulástól? 
Claustrofobiás. 
 
Két szőke nő beszélget. 
- Képzeld, idén a karácsony pont pénteki 
napra esik! 
- De remélem nem 13-ára. 
 
Két skót beszélget: 
- Képzeld, az én feleségem születésnapja 
és a névnapja is Karácsonyra esik. 
- Nohát, micsoda véletlen! 
- Dehogy véletlen! Mit gondolsz, miért 
pont őt vettem feleségül? 
 
- Hallom, letartóztatták a férjedet. 
- Igen. Az idén túl korán kezdte meg a 
karácsonyi bevásárlást. 
- Hogyan? Hiszen már majdnem Karácsony 
van! 
- Úgy értem, mielőtt még az üzlet kinyitott 
volna. 
 
A bolond apuka sétál a kisfiával az 
erdőben. Megszólal a gyerek: 
- Jaj, apa, de messze van még karácsony! 
Mire az apa: 
- Buta vagy, fiam, nem is arra megyünk! 

  



Képrejtvények 
Vajon kitalálod-e, mi a megfejtés?  Jó szórakozást kívánunk! 

(Ha mégis megakadnál, keresd Prohászka Bencét, a rejtvények összeállítóját!)  
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Szobám 

sarkában a  

békesség fája,  

zöld ruháján sok  

ezernyi szín. Alatta fénylő  

melegségben a gyermeki világ  

játszani hív. Játszani, játszani,  

békében játszani. Gyermekem veled  

hadd játsszam még. Körültáncolom veled  

a világot most, mikor mindenki érzelme ég.  

Nézem a fámat és egyre jobban érzem a fenyő  

illatát, töprengem azon, hogy milyen jó lenne, ha  

örök maradna ez éjszakám. Csillagszórók a gallyak  

csúcsán szórják a karácsony csillagát, béke csillagok  

röpdöső fényei  

szobámból  

szálljatok  

mind tovább.  

 
 

Kedves Olvasóink! 

 

Békés, boldog, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket 

kívánunk! Kívánjuk, hogy a 2016-os esztendő hozzon 

mindenkinek sok örömet, boldogságot, jó egészséget! 

Diáktársainknak, tanárainknak jó pihenést 

kívánunk a téli szünetre! 

 

A „Csengőszó” szerkesztői 
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