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Mi Az Újság? 
 

 

Interjú új tanárainkkal 
Zalay Sebestyénnel, iskolánk angoltanárával beszélgettünk: 

 

Miért a tanári pályát választotta? 

Szeretek a gyerekekkel foglalkozni. Sok fiatal rokonom van, ezért 

mindig volt gyermek körülöttem. Szerettem velük foglalkozni, játszani. 

A középiskolai éveim alatt cserkészkedtem, ahol szintén gyermekekkel 

foglalkoztam és arra gondoltam, hogy ezt csinálhatnám munkaként is. 

Miért jött ebbe az iskolába? 

Az intézményvezető asszony kérésére jöttem ebbe az iskolába. Azonnal 

megtetszett az új épület, az iskola légköre, valamint a tanári kör is 

szimpatikus volt. 

Hogy érzi itt magát? 

Egy kicsit fárasztó, mert elég új még ez az egész nekem, de nagyon 

élvezem. 

Mi a célja azzal, hogy tanít? 

Nem voltam egy jó gyerek. Mindig voltak összetűzéseim a tanáraimmal. 

Azokat a tanárokat szerettem, akikkel meg lehetett beszélni a 

problémákat. Én is ilyen tanár szeretnék lenni, segíteni szeretnék 

abban, hogy könnyebben meg tudjátok oldani a problémáitokat. 

Mi a célja azzal, hogy tanít? 

Nem voltam egy jó gyerek. Mindig voltak összetűzéseim a tanáraimmal. 

Azokat a tanárokat szerettem, akikkel meg lehetett beszélni a 

problémákat. Én is ilyen tanár szeretnék lenni, segíteni szeretnék 

abban, hogy könnyebben meg tudjátok oldani a problémáitokat. 

Mióta tanít? Hol tanított előtte? 

Úszást oktatok régóta, de ez a legelső iskola, ahol tanítok, illetve 

gyakorlaton voltam.  

Jól kijön a munkatársaival? 

Határozottan igen. 

Ki a példaképe? 

Beköszöntő 

Több lelkes felsős diák fogott össze, 

készített cikkeket, riportokat azzal a 

szándékkal, hogy színes olvasnivalóval 

lepje meg az érdeklődőket. Szívesen 

veszünk minden értékes ötletet, cikket, 

képet, rajzot, amellyel iskolai életünket, 

diáktársainkat, tanárainkat bemutathatjuk. 

KÖZÉRDEKŰ 

T É L I    S Z Ü N E T  
A karácsonyi vakáció előtt december 20., péntek  

lesz az utolsó tanítási nap.  

Az új évben pedig január 6-án, hétfőn  

jövünk először iskolába „A " heti órarend szerint! 

Adventi népszokások 

Advent 

Advent a keresztény kultúrkörben a 

karácsony napját megelőző negyedik 

vasárnaptól karácsonyig számított 

időszak. A karácsonyi ünnepkör 

advent első vasárnapjával kezdődik, 

vízkeresztig tart. Advent első 

vasárnapja az egyházi év kezdetét is 

jelenti. 

 

Mikulás 

A palástban, püspöksüvegben és 

pásztorbottal ajándékokat osztó 

Mikulás eredetileg a katolikus vallású 

vidékeken Szent Miklós püspök 

népies alakja. 

 



Mi Az Újság? 
 
A nagypapám. 

Mi a hobbija? 

Szeretek sportolni: úszni, sziklát mászni, vitorlázni. 

Mi a kedvenc filmje? 

Star Wars 

Hogy készül az ünnepekre? 

Próbálok több időt tölteni a családommal. 

 

 
Interjú Ormándlaky Dalma intézményvezető asszonnyal 

 

Meg van elégedve az új iskolával? 

Ez nagyon nehéz kérdés. Összességében nagyon meg vagyok elégedve, nagyon 

büszke vagyok rá. De még vannak terveim a jövőben. Ez nem elégedetlenség, 

de úgy gondolom, hogy lehet még jobbat is kihozni belőle.  

Hogyan fogalmazná meg az iskola főbb célkitűzéseit? 

Azt gondolom, hogy ami a legfontosabb, hogy boldog, sikeres és életrevaló 

személyiségeket indítsunk útjukra. 

Milyen készségfejlesztésben van szerepe az iskolának? 

A zene, de abban sajnos nem mindenki vehet részt. A közösség és az 

egymáshoz tartozás erősítése, tudatosítása. 

Mi mutatja meg egy iskola eredményességét? 

Az eredményt nem most látjuk, hanem 10-20 év múlva. 

Van hobbija? 

Igen, a gyöngyfűzés, ilyenkor teljesen ki tudok kapcsolódni.  

Miért döntött úgy, hogy tanár lesz? 

Általános iskolában eldöntöttem, hogy tanár szeretnék lenni. Azt, hogy 

matematika szakos leszek, csak később fogalmazódott meg bennem. Bár a 

családom reál beállítottságú, az édesapám és a bátyám is villamosmérnök. 

Voltak eltévelyedéseim, a középiskolában történelem és magyar fakultációra 

jelentkeztem.  

Hogyan készül az ünnepekre? 

Sütök, főzök. A gyerekeim hazajövetelére készülök. 

Hova utazna a legszívesebben, miért? 

Nagyon szeretek síelni. A hegyekbe vágyom. 

 

 

Kovács Józsefet, intézményünk hitoktatóját kérdeztük 

 

Miért döntött a papi hivatás mellett? 

Nem igazán én döntöttem. Isten szólított meg erre a hivatásra. 

Mi a célja azzal, hogy hittant tanít? 

Közelebb kerüljenek a gyermekek Istenhez. 

Hogy érzi ebben az iskolában magát? 

Jól. Bár vannak kihívások, de szeretek tanítani. 

Mi a hobbija? 

Szeretek filmet nézni, kerékpározni és vezetni. 

Adventi népszokások 

Luca nap 

December 13-a Luca napja: Ezen a 

napon mérhetetlenül sok 

varázslás, jóslás van a 

néphagyományban. 

 

Többek között ilyen a Luca-

kalendárium. Ez azt jelenti, 

hogy Luca-naptól karácsonyig 

12 nap van, és ez az időszak 

jelzi a következő esztendő 12 

hónapját. Ilyenkor minden nap 

feljegyzik, hogy milyen az 

időjárás, és ebből 

következtetnek a következő 

időszakra. Például, ha 

december 13-án havazott, az a 

jóslat szerint azt jelenti, hogy 

az év első hónapja, január 

havas lesz. 

A Luca-cédula is rendkívül 

népszerű volt a fiatal leányok 

körében régen. A jóslás 

lényege az, hogy a lányok 12 

cédulára fölírnak különböző 

fiúneveket. Ezek közül minden 

nap el kell dobni egyet anélkül, 

hogy megnéznék, milyen név 

van ráírva, és a – varázslat 

szerint –, amelyik név 

megmarad, úgy fogják hívni a 

lány jövendőbelijét. 



Mi Az Újság? 
 

Ki a példaképe? 

A családom, valamint 

Brenner János. 

Legszívesebben hova 

utazna el? 

Nagyon szeretem Erdélyt, 

valamint Magyarországon 

is van pár hely, ahol még nem voltam. 

Hogyan készül az ünnepekre? 

Az advent egy nagyon jó felkészülési idő. Arra törekszem, hogy örömet 

okozzak másoknak. Az ajándékokat saját magam készítem. 

Mit mondana Jézusnak a Mennyország kapujában? 

Köszönöm az életemet. 

Mi volt a gyermekkori álma? 

Hogy tanár lehessek. 

 

 

A négy gyertya meséje 

Írta: Veress Andrea Hajnalka 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. 

Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett 

érteni, amit egymással beszélgettek. 

Azt mondta az első: 

– ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek 

életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni.  

Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő 

kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra. 

A második azt mondta: 

-ÉN VAGYOK A HIT! Sajnos az emberek fölöslegesnek 

tartanak. Nincs értelme tovább égnem.  

A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a 

lángot. 

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: 

- ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább égni. 

Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy 

milyen nagy szükségük van rám.  

Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor 

meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott: 

-De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne 

mindörökké! Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. 

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: 

-Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk 

gyújtani a többi gyertyát. ÉN VAGYOK A REMÉNY! 

A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő 

gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit.  

A remény szikrája ott ég bennünk, csupán lángra kell 

gyújtanunk, s akinek csak lehet továbbadnunk-, lehet, 

hogy mesével, lehet, hogy máshogyan… 

Boldog Brenner János 
magyar elsőfogadalmas 
ciszterci szerzetes, 
rábakethelyi káplán, az 
1956-os forradalmat 
követő egyházüldözés 
vértanúja.  
  

 

 

Adventi népszokások 

Luca napi babonák 

Luca-napján régen tilos volt sütni, 

mosni; sőt kölcsönadni is, mert az 

ekkor készült holmik a 

boszorkányok kezére kerülhettek. 

Mivel féltek a boszorkányoktól, 

ezért elődeink fokhagymával 

dörzsölték be az állatok fejét, sőt, 

ők maguk is fokhagymás kenyeret 

ettek, hogy elriasszák a gonosz 

szellemeket. 

Az állatok védelme érdekében az 

ólak ajtajára keresztet rajzoltak, és 

hamut szórtak a kapuk elé, hogy a 

banyák ne tudják átlépni otthonuk 

küszöbét. 

Sokan a seprűket is elzárták 

ilyenkor, nehogy a boszorkányok 

ellopják őket, és azon 

repkedjenek. 

A nap első látogatója alapján 

megpróbáltak az 

állatszaporulatra 

következtetni: ha férfi lépett a 

házba, akkor bikával, ha pedig 

nő, akkor a hiedelem szerint 

üszővel gyarapodott a jószágok 

állománya. 

Adventi történet 



Mi Az Újság? 
 

Kiskukta 
Mézeskalács története 

 

Közeleg a szenteste. Ilyenkor a legtöbb 

háztartásban szokás mézeskalácsot sütni. 

A méz az egyik legősibb édesítőszer, 

amiből eltartható, sokáig élvezhető 

édesség készíthető. A mézeskalács sok nép 

évezredek óta ismert eledele. Már az ókori 

piramisokban is találtak a mézre és mézes 

süteményekre utaló jeleket.  

 

Magyar mézeskalácsosság 

Hazánkban már az aquincumi ásatásoknál is találtak több mézeskalács 

sütésre használt égetett cserépformát. Magyarország méhészetének 11. 

századi írott nyomai vannak. Az Árpád-házi királyok idején ugyancsak a 

méhészettel rendelkező kolostorokban készítették a mézes süteményeket 

és italokat. Mátyás király korában már voltak olyan mézeskalács készítő 

iparosok, akik Bécsen át behozott keleti fűszerekkel dolgoztak. 

A mézeskalácsosok virágkora a 17.-18. 

század volt. A mézeskalács kedvelőket 

itthon egész évben több helyszín is várja. 

Szekszárdon a Petrits család 1825 óta 

készít mézeskalácsokat. A tradíció az 

évszázadok során apáról fiúra szállt. 

Mezőkövesden a Mézeskalácsos tájház 

1856-ban épült és ma is érintetlenül álló 

épületében látható a 100 évvel ezelőtti 

matyó kultúrát idéző kiállítás. A 

műhelyben a látogatók saját kezűleg is 

elkészíthetik a kitűnő csemegét. 

Debrecenben a híres elődök emlékét és 

a hagyományokat őrizve minden év 

augusztusában megrendezik a 

Mézeskalács Fesztivált. 

 

Én vagyok a legokosabb téli 

ruhadarab, mert csak okos 

gyerekfejek vannak a … alatt. 

Mi vagyok én? 

 

Egy kis házban öt kis szoba, öt kis 

ember bújik oda.  

Mi az? 

 

Tarka-barka kiabál:  

„Torkodra köss, majd nem fáj! 

Mi vagyok én? 

 

Hó a karom, hó a fejem, 

Hóból van a lábam, kezem. 

Orrom répa, szemem szén, 

Mondd meg, hogy ki vagyok én? 

 

Úgy forgatom, úgy forgatom 

A kezemben összenyomom. 

Jó keményre meg is gyúrom, 

A hóembert megcélzom. 

Mi az? 

 

Recept 

Hozzávalók: 

- 1kg liszt 
- 0,5 kg porcukor 
- 6 db tojás 
- 20 dkg virágméz 
- 18 g szódabikarbóna 
- 12,5 dkg margarin 
- 1 csomag 

mézeskalács 
fűszerkeverék 

Írómáz: 

- 1 tojásfehérje 
- 25 dkg porcukor 
- 1-3 lapos tk. étkezési 

keményítő 

Adventi népszokások 

Betlehemezés 

A betlehemezés a karácsonyhoz 

kötődő magyar népszokás. Több 

szereplős dramatikus játék, a 

legnépszerűbb karácsonyi 

misztériumjáték, pásztorjáték. 

Szereplői a kis Jézuson kívül Jézus 

születésének tanúi: Mária, Józseg 

a Háromkirályok, angyal, 

pásztorok, ökör, szamár, bárány. 

 

Karácsony 

A karácsony az egyik 

legnagyobb keresztény ünnep. 

Teológiailag a húsvét ünnepe 

után a legnagyobb, amellyel 

Jézus Krisztus születésére 

emlékeznek. Assisi Szent 

Ferenc az ünnepek ünnepének 

tartotta. Minden évben 

december 25-én tartják 

világszerte, habár nem ezt a 

dátumot tartják Jézus 

születésének.. 

 



Mi Az Újság? 
 

 

Sztár infó 

 

Születési név: Billie Eilish Pirate Baird O’conell 

Születési idő: 2001.12.18. 

Születési hely: Los Angeles, Kalifornia 

Billie Eilish amerikai énekesnő. 11 évesen 

megkezdte saját dalai írását, amiben 

támogatást kapott szüleitől. Nem járt iskolába, 

otthon tanult, 8 évesen már a Los Angeles 

Children’s Chorus tagja volt. Debütáló dala az 

Ocean Eyes elterjedt az interneten, ezzel 

hírnevet szerezve magának. Bored című dala 

felcsendült a 13 okom volt című sorozatban. 

 

Első albumával 21. századi zenetörténelmet írt.  

Ariana Grande tudott csak hozzá hasonló remek számokat produkálni friss albumával a slágerlistákon, ám Billie Eilish 

az egyetlen olyan művész, aki már a 21. században született, és a Billboard 200-as listáján első helyen szerepelt. 

A nagy testvére szemmel tartja 

Billie Eilish 21 éves bátyja, Finneas mindenben támogatja az énekesnőt a stúdióban és a színpadon is. A több 

hangszeren is játszó nagy testvér a dalok megírásában és a zeneszerzésben is segít kishúgának. 

Több híres rajongóval is büszkélkedhet 

Shawn Mendestől Julia Robertsen át a Foo Fighters tag, Dave Grohling, aki a legendás Curt Cobainhez hasonlította az 

énekesnőt. 

 

 

 

A hoppmester úrral feleselek, 

porondon kurjantok, berekedek, 

mindenki kikacag, de nevetek, 

ha kell vízbe is beleesek. 

na, ki vagyok, várom a feleletet. 

 

Mindent mi érdekes, kiszemelek, 

fotózok mosolygó gyerekeket, 

zsiráfot, majmokat, egereket, 

arcokat, lábakat, tenyereket. 

Na ki vagyok, várom a feleletet. 

 

Hozom a vásznat és ecseteket,  

rajzolok tájat és mecseteket, 

nincs más dolgom, csak ecsetelek, 

képemmel napokig pepecselek. 

Na ki vagyok, várom a feleletet. 

 

Novellát írok és egyebeket, 

regényeimben is remekelek, 

most fejeztem be egy fejezetet, 

tele is róttam a füzetemet. 

Na ki vagyok, várom a feleletet. 

 

Húsokból vágom a szeleteket, 

néha az ujjamból beleszelek, 

pultomról legyeket hessegetek, 

raktáramból meg az egereket. 

Na ki vagyok, várom a feleletet. 

 

Járom az erdőt, fenyveseket, 

bejárok völgyet és meredeket, 

fákat és vadakat felügyelek, 

árnyasban uzsonnát eszegetek. 

Na ki vagyok, várom a feleletet.

  



Mi Az Újság? 
 

Minden kedves OLVASÓNKNAK 

áldott, szép karácsonyt és 

örömben, vidámságban gazdag  

új évet kívánunk!!! 
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