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FOLYOSÓ – CORIDORUL 

 

MENNYBŐL az ANGYAL eljött hozzátok, lehozva közénk a régi karácsonyok 

mézeskalács pillanatait, a gyertyafényes boldog illatú vacsorák hangulatát, a tiszta, és 

kételkedés nélküli gyermeki világot. Csattogtatva szárnyait, visszarepít a gyermekkor 

pillanataiba, a boldog várakozásokba, a fenyőillatú emlékekbe, fehér karácsonyok lépteinek 

nyomába. 

Mennyből az angyal eljött hozzánk, leporolni régi emlékeinket, a szürke 

hétköznapokat, lelkünkbe 

nyomtatva, hogy a gyermeki 

hit, az alázat és a szolgálat az 

egyetlen út a betlehemi csillag 

megpillantásához. Lejött 

hozzánk, fényt árasztva, 

üzenve, hogy ismer minket 

azóta, mikor még hittünk a 

jászolban megszületett 

szeretet győzelmében. 

Mennyből az angyal, 

szárnyain hozta a régi 

karácsonyok ölelését, fahéj és 

almaillatát és az érzést, hogy 

minden úgy van jól, ahogy 

van, mert minden felnőttben ott van a hajlam még a jóságra, szeretetre. és mert minden 

gyermek tökéletes teremtmény, akinek fejlődése mindig önmagához és nem másokéhoz 

mérhető.  

Lejött sietve, hogy rávilágítson, hogy nem mi irányítjuk életünket, hanem az élet 

irányítja önmagát tetteink következménye által és nem a világ lett más, hanem mi változtunk 

meg, mert már nem Önmagunkat, szívünket helyezzük a jászol elé, csak üres, megvásárolt 

ajándékainkat. 

Vigyázva a jászolbeli csodát, mennyből az angyal lassítani akar, megélni velünk 

együtt a jelen pillanatot, gyermekeink növekedését, fejlődését, kibontakozását. Lassítani akar, 

hogy megéljük a csodát, tudva, hogy a boldogság nem a teljesítmények iránti 

kényszertempóban, nem a megvásárolt pillanatokban rejlik, hanem  itt van a lelkünkben, 

féltve őrzött pillanatainkban, emlékeinkben, a körülöttünk élők családjaink, szeretteink 

szívében. 

Mennyből az angyal lejött ma hozzánk, leheletével őrzi a strázsát, az alomban a jászol 

mellett, otthonainkban, közösségeinkben, egészen addig, amíg emlékeink legmélyén, pislákol 

bennünk a betlehemi csillag. 

Szabó Margit, igazgatónő 
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Miros de brad, parfum de sărbătoare, lumânări pe mese 

festive, atmosferă caldă. MAGIE. E Crăciunul, când iubirea se 

revarsă în suflete, își croiește drumul de la inimă la inimă, plutind 

în casele noastre. 

În fiecare an ne amintim de nașterea Mântuitorului, care 

ne-a dat de veste că doar în iubire este viață și că această iubire 

trebuie împărtășită. Dăruind din darurile primite de la El, putem 

trăi fericiți, în pace și armonie. Să ne întoarcem așadar cât mai des 

la copilul din noi, să prețuim comoara lăsată de Isus și iubirea 

semenilor nostri. Azi. Și mâine... Pentru a avea un Crăciun etern 

în inimi. 

 

Józsa Zsuzsa-Enikő 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

În acest sezon plin de farmec ne deschidem inimile mai mult ca oricând.  Spiritul 

sărbătorii ne determină să fim mai indulgenți cu noi inșine și cu cei din jurul nostru, astfel că 

ne vom debarasa de teama de a fi noi inșine.  

Oricât de mic ar fi cadoul pe care îl facem celor sărmani, ceea ce contează cu adevărat 

este faptul ca dăruim din inima; atunci când facem acest lucru, cei din jurul nostru simt 

căldura cu care încercăm să ne apropiem de ei. Această apropiere le umple sufletul cu bucurie, 

gestul nostru devenind o amintire frumoasă care îi ajută să treacă peste greutățile vieții cu 

speranță. 

 Cu aceste gânduri vă urez sărbători fericite și o vacanță plăcută.  

 La Mulți Ani! 

Borcsa Réka-Gabriella 
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Daruri neașteptate 

 

Este Ajunul Crăciunului. Moș Crăciun și spiridușii lui au pregătit cadourile pentru 

copii. Le-au urcat în sanie și Moșul a îndemnat renii să pornească la drum! Era o noapte 

importantă pentru copii și Moș Crăciun voia să ajungă la fiecare copil. 

 Grupuri, grupuri, colindătorii au pornit pe la case. Se gândeau cu emoție la întoarcerea 

acasă, la bradul frumos împodobit cu globuri sclipitoare și cu luminițe colorate, la darurile de 

sub brad. 

 Pe drum sania moșului s-a stricat și  s-a prăbușit la marginea unui sătuc ascuns printre 

dealuri. Moș Crăciun și-a dat seama că în acel sat nu a ajuns niciodată cu daruri. A trimis un 

ren să aducă câțiva spiriduși care să repare 

sania. A dezlegat ceilalți reni și-a pornit spre 

prima casă. Era o casuță mică și sărăcăcioasă. 

Mai încolo era altă căsuță sărăcăcioasă. 

 Moș Crăciun s-a apropiat de o 

fereastră și a zărit la lumina lumânării o 

mamă, un tată și două fetițe gemene foarte 

frumoase. Aveau un brăduț pe care îl 

împodobeau împreună cu mere și nuci. 

 Moșul s-a uitat cu drag la familia 

aceea frumoasă și după ce toți ai casei au 

adormit, a pus multe cadouri lângă brăduț. 

Apoi a dus daruri la toate familiile din sătuc. 

 Moș Crăciun s-a odihnit puțin până ce 

spiridușii lui au reparat sania și a pornit din 

nou la drum, spre alte sate și orașe. Toată 

noaptea a pus daruri în fiecare casă. 

 Dimineața a ajuns la Polul Nord. 

Moșul era fericit că a reușit și în acel an să 

împartă cadouri și că a ajuns într-un sătuc 

uitat, unde a văzut copii frumoși și cuminți, 

care își apreciau părinții. 

 După câteva zile, Moșul a început să 

primească scrisori de mulțumire de la copii. 

Lacrimile au început să-i curga pe obraz, când a deschis o scrisoare trimisă de fetițele gemene 

din sătucul uitat. Ele îi scriau despre cât de fericite au fost când au găsit lângă brăduț 

minunatele daruri de la Moș Crăciun; despre care auziseră de la părinți , dar care nu a ajuns 

până atunci la ele. 

 Moș Crăciun a promis, că din acel an va duce daruri prima dată în sătucul ascuns între 

dealuri…. 

A dărui este o fericire. Dăruind ești mai bogat! 

 

Szasz Anastasia-Maria, clasa a III-a A 
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Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? 

 

Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a nagy Pestvárosban, aki semmiképpen sem tudott 

a mesterségéből meggazdagodni. 

Nem azért, mintha az emberek összebeszéltek volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát, nem 

is azért, mintha a magisztrátus megparancsolta volna, hogy ezentúl a csizmákat fele áron kell adni, 

munkát is jót csinált a jámbor, maguk a vevők panaszolkodtak, hogy nem bírják elszaggatni, amit ő 

egyszer megvarr: volt is dolgoztatója elég, fizettek is becsülettel, egy sem szökött meg kifizetetlen 

árjegyzékkel, és János gazda mégis – mégis – nem tudott zöldágra jutni, ahogy németül mondják, sőt 

nemnéha közel volt hozzá, hogy akármiféle száraz ágat jónak találjon arra, hogy onnan nézegessen le. 

– Hanem persze ez csak szóbeszéd volt nála; János gazda igaz keresztyén ember volt, s keresztyén 

ember nem akasztja fel magát, akármilyen szorongatott állapotban legyen is. 

Azért nem tudott tudniillik semmi gazdagságra jutni János mester, mert másfelől az Isten 

olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke, hol 

egy fiú, hogy egy leány, és az olyan egészséges volt, mint a makk. 

– Ó, én uram Istenem! – sóhajtozék gyakran János mester minden újabb számnál, amint lőn hat, lőn 

hét, lőn nyolc; mikor lesz már e hosszú sor után punktum? Egyszer azután eljöve a kilencedik; az 

asszony meghalt, és azután ott volt a punktum. 

János mester egyedül maradt a kilenc gyermekkel a világon. 

– Hej, sok van azzal mondva. 

Kettő, három már iskolába járt, egyet, kettőt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kit 

etetni, kinek pépet főzni; emezt öltöztetni, amazt megmosdatni és valamennyire keresni! Bizony édes 

atyámfiai, ez nem csekély hivatal: próbálja csak meg valaki. 

Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre kilenc cipő! mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre 

kilenc karéj! mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig az egész szoba ágy, tömve, 

dugva apróbb, nagyobb, szöszke, barna, emberforma fejekkel! 

– Ó, én uram és Istenem, de megáldottál engemet; – sóhajtozék magában elégszer a jámbor kézműves, 

mikor éjfélen is túl ott ütötte a mustával a talpat a tőkénél, hogy ennyi lélek testét táplálhassa, s 

hurítgatta hol egyiket, hol másikat, a ki álmában rosszul viselte magát. Kilenc biz ez, egész kerek 

kilences szám. No de hála érte az úristennek, még nincsen ok a panaszra; mind a kilenc egészséges, jó 

erkölcsű, szép is, jó is, épkézlábbal és gyomorral megáldva; s inkább kilenc darab kenyér, mint egy 

orvosságos üveg, inkább kilenc ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte; az úr Isten őrizzen meg 

tőle minden érzékeny apát, anyát, még akinek nyolc marad is, ha egyet elvesznek belőle. 

Nem is volt János mester gyermekeinek semmiféle szándékuk a meghalásra; az már el volt 

végeztetve, hogy ők mind a kilencen keresztül dolgozzák magukat az életen, s nem engedik át 

helyüket senkinek; nem ártott azoknak sem az eső, sem a hó, sem a száraz kenyér. 

Egy karácsonyestén János mester későn tért haza a nagy szaladgálásból, mindenféle kész munkákat 

vitt haza, kevés pénzecskét szedett be; ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére 

kellett. Hazafelé futtában minden utcaszegleten látott aranyos, ezüstös báránykákkal, cukorbabákkal 

rakott asztalokat, amiket jámbor kofák árulgatnak olyan gyermekek számára, akik magukat jól viselik; 

meg is kérdik elébb, hogy a rossz gyermekeknek ne adjanak el belőle; János mester egy-egy helyen 

meg is állt: talán venni kellene belőle? micsoda? mind a kilencnek? Az sok volna. Egynek vegyen? 

Hogy a többi azután irigykedjék rá. Nem; majd ad ő nekik más karácsonyi ajándékot, szépet is, jót is, 

ami el sem törik, el sem kopik, s aminek valamennyi örülhet, mégsem veheti el a másiktól. 

– No gyerekek: egy, kettő, három, négy; mind itt vagytok, – szólt, haza érkezve kilencfejű családja 

körébe. – Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsonyestéje? Ünnep ám ez. Nagyon örvendetes ünnep. Ma 

este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. 

A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat. 



 
Az uzoni Tatrangi Sándor Iskola diáklapja, 2019. december 

5 

 

 

– Megálljatok csak, hát még ha megtanítalak benneteket arra a nagyon szép énekre, amit én tudok. 

Nagyon szép éneket tudok ám; erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak! 

Az apróságok nagy zsivajjal kapaszkodtak apjuk ölébe, nyakába; majd lehúzták azért a szép 

énekért. 

– No! mit mondtam! Ha jól viselitek magatokat. Aztán szépen sorba kell állni. Így ni, amelyik 

nagyobb, előbbre, amelyik kisebb, hátrább. 

Úgy szépen sorba állította őket, mint az orgonasípokat. A két legkisebb az apa térdére és 

karjára jutott. 

– Már most csendesség! Majd én előbb elénekelem: ti pedig majd aztán utánam. 

Azzal komoly áhítatos képpel, levéve zöld sipkáját fejéről, elkezdé János mester azt a szép 

hangzatos éneket, ami így kezdődik: 

„Krisztus urunknak áldott születésén…” 

A nagyobb fiúk és leánykák az első hallásra megtanulták a dallamot, több baj volt a 

kisebbekkel, azok mindig félrevitték a dalt, s ki-kimentek a taktusból, végre mindnyájan tudták azt, s 

az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a kilenc egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezé azt a 

szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek azon az emlékezetes éjszakán, s talán még most is 

énekelnek, amidőn ilyen szép kilenc ártatlan lélek őszinte örömének harmóniás hangja kéri onnan 

felülről a visszhangot tőlük? 

Bizonyára a gyermekek énekének örülnek ott fenn a mennyben. 

Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az első emeleten. Ott egy gazdag nőtelen úr lakik, 

egymaga kilenc szobában: egyikben ül, a másikban alszik, a harmadikban pipázik, a negyedikben 

ebédel; ki tudná, mire használja a többit? 

Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja, mennyi? 

Ez a gazdag úr éppen nyolcadik szobájában ült ez este, és azon gondolkozott, hogy miért nincs 

az ételnek íze? miért nincs a hírlapokban semmi érdekes? miért nincs e nagy szobákban elég levegő? 

miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? amidőn János mester földszinti szobájából elkezdett 

elébb lassan, aztán mindig erősebben hangzani föl hozzá ama vidámságra ösztönző ének. 

Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakad, hanem a mikor már tizedszer is újra 

kezdték, nem állhatta tovább a dolgot. 

Összemorzsolta kialudt szivarát, s lement maga hálókabátban a csizmadia szállására. 

Éppen végezték azok a verset, amint benyitott hozzájok, s János mester egész tisztelettel kelt 

fel a nagy úr előtt háromlábú székéről. 

– Kend János mester a csizmadia, ugye? – kérdé tőle a gazdag úr. 

– Igenis szolgálatjára, nagyságos uram, parancsol egy pár fénymázas topánkát? 

– Nem azért jöttem. De sok gyermeke van kendnek. 

– Van biz, nagyságos uram, kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog. 

– Még több száj, mikor énekelnek. Hallja kend János mester, én kendet szerencsés emberré akarom 

tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül, én azt fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem 

utazni külföldre, lesz belőle úr, a többieket is segítheti. 

János mester szörnyű szemeket meresztett erre a mondásra; nagy szó volt az! egy gyermeket 

úrrá tenni. Kinek ne ütne ez szeget a fejébe? 

– Hogyne adná? Persze, hogy odaadja! hiszen az nagy szerencse. 

– No válasszon kend közőlök hamar egyet; aztán menjünk. – János mester hozzáfogott a választáshoz: 

– Ez a Sándorka. No, ezt nem adom. Ez jól tanul; ebből papnak kell lenni; a második: ez leány, leány 

nem kell a nagyságos úrnak; a Ferencke: ez már segít nekem a mesterségben, enélkül nem lehetek el; a 

Jánoska: lám, lám, ez meg a nevemre van keresztelve, nem adhatom oda; a kis Józsi: ez meg egészen 

az anyja formája, mintha csak őtet látnám, ez ne lenne többet a háznál? No, most megint leány 

következik, ez semmi; azután itt van a Palika. Ez volt az anyjának legkedvesebbje; ó, szegény asszony, 

megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám; no, ez a kettő meg még nagyon kicsiny, mit 

csinálna velök a nagyságos úr? 
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Úgy járt, hogy már a végére ért, még sem tudott választani. Azután alulról kezdte felfelé; de 

csak az lett akkor is a vége, hogy ő bizony nem tudja melyiket adja oda, mert ő valamennyit szereti. 

– No, porontyok! válasszatok magatok; melyiketek akar elmenni, nagy úr lenni, kocsiban járni? 

szóljatok no; álljon elő, aki akar. 

A szegény csizmadia majd elfakadt már sírva, ahogy ezt mondta; a gyerekek azonban e 

biztatás alatt apródonkint mind a háta mögé húzódtak; ki kezét, ki lábát, ki bőrkötényét fogta meg 

apjának, úgy kapaszkodott bele, s bujt a nagy úr elől. 

Utoljára János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjük, átnyalábolta valamennyit, s 

elkezdett a fejükre sírni, azok pedig vele együtt. 

– Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tőlem akármit a világon, de gyerekemet egyiket sem 

adhatom senkinek, ha már az úr Isten nekem adta őket. 

A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, 

hogy ne énekeljen többet gyermekeivel ide alant, s fogadjon el tőle ezer pengőt ezért az áldozatért. 

János mester soha még csak kimondva sem hallotta ezt a szót „ezer pengő”, és most a markába 

nyomva érzé. 

A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult azon 

az ismeretlen alakú ezer forintos banknótán, s azután elcsukta azt félelmesen ládájába, a kulcsot 

zsebébe tette és elhallgatott. 

Hallgatott az 

apróság is. Nem volt 

szabad énekelni. 

A nagyobb 

gyerekek mogorván 

kuporodtak le a székre, a 

kisebbeket csitítgatva, 

hogy nem szabad énekelni; 

a nagy úr odafenn 

meghallja. 

Maga János mester 

hallgatva járt fel s alá a 

szobában, s gorombán 

kergette el magától azt a 

kis porontyot, aki feleségének kedvence volt, mikor odament hozzá, s arra kérte, hogy tanítsa meg őt 

újra a szép énekre, mert már elfelejtette. 

– Nem szabad énekelni. 

Azután leült duzzogva a tőkéhez, elkezdett buzgón szabdalni; addig faragott, addig szabdalt, 

míg egyszer azon vette észre magát, hogy maga is el kezd dúdolni: „Krisztus urunknak áldott 

születésén”. 

Először a szájára ütött, hanem azután megharagudott, nagyot ütött a mustával a tőkére, kirúgta 

maga alól a széket; kinyitotta a ládát, kivette az ezer forintost, s futott fel az emeletre a nagyságos 

úrhoz. 

– Nagyságos jó uram! instálom alássan, vegye vissza a pénzt, hadd ne legyen enyim, hadd énekeljek 

én, mikor nekem tetszik; mert az több ezer forintnál. 

Azzal letette az asztalra a bankót s nyargalt vissza az övéihez, sorba csókolta valamennyit, 

sorba állítá orgonasíp gyanánt, közéjük ült alacsony székére, s rákezdték tiszta szívből újra: 

„Krisztus urunknak áldott születésén.” 

S olyan-olyan jó kedvük volt, mintha övék volna az a nagy ház. Akié pedig volt az a nagy ház, 

nagy egyedül járt kilenc szobáján keresztül, s gondolkozott magában, hogy vajon mi örülni valót talál 

más ember ebben a nagy unalmas világban. 
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Péter és a karácsony 

 

 

A lisznyópataki hegyek között van egy fenyőfákkal szegélyezett szép tisztás, 

amelynek Estepe pusztája a neve. Ezen a pusztán volt egy ház. Abban egy gazdag ember 

lakott, az ő neve Péter. Péter nagyon fösvény volt, és utálta a karácsonyt.  

Egyszer ezt mondta a ház dolgozóinak: 

 -Karácsonykor senki nem mehet haza. Mindenki itt marad, és szolgál engem. Aki 

tiltakozik, azt elküldöm. 

Nem tetszett ez a kijelentés az embereknek, de nem mertek ellenszegülni.  

Este már nem kellett dolgozzanak. Egy Rebeka nevű lány ezt mondta: 

-Ne menjünk szenteste dolgozni! Menjünk haza a családunkhoz! 

-De akkor elküldenek, és máshol nem találunk munkát. 

Észre sem vették, hogy Péter a hátuk mögött van.  

-Haza akartok menni szenteste? Nem engedlek! Mindenki kevesebb fizetést fog kapni, 

és most tűnjetek a szemem elől! 

Rebeka nem érte be 

ennyivel. Éjjel, amikor mindenki 

aludt, elment Péter szobájába és 

ellopta az aranybicskáját. Másnap 

Péter nagy haragra gerjedt és 

minden falubelit a házába hívatott 

és kifaggatta. 

Következő éjjel Rebeka 

ismét elment és elvette az 

aranyostorát. Reggel Péter olyan 

ideges volt, hogy mindenkit 

megkorbácsoltatott.  

Rohamosan közeledett a 

karácsony. Más gazdától mindenki hazament a családjához, egyedül Péter házában maradtak a 

szolgák.  

Éjjel Rebeka újra elment és ellopta Péter pávatollas kalapját. 

Reggel Péter már vörös v olt a haragtól. Ekkor Rebeka előállt és ezt mondta: 

-Én loptam el a dolgait. Látja milyen érzés, amikor megfosztják valamitől? Minket 

megfosztott a családunktól, a karácsony szépségétől. Nyugodtan elküldhet, mert akkor a 

családommal lehetek. Az meg sokkal fontosabb minden garasnál. 

Pár perc múlva Péter megszólalt: 

-Mindenki menjen haza karácsonykor, és csak az ünnep után jöjjön vissza! 

Péter ekkor értette meg, hogy mi a karácsony lényege. Szenteste elment a faluba, és minden 

házhoz vitt ajándékot. 

 

Despa Dorka-Zselyke, IV.B 
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A Mikulás manói 

 

Egyszer az Északi-sarkon a Mikulás manói nekifogtak felkészülni a karácsonyra. A 

Mikulás Péter manónak azt mondta:  

-Péter, kérlek, számold meg a rénszarvasokat! Péter nyomban indult is. Megszámolta 

és megdöbbenve látta, hogy Tudor és Rudolf nincs a helyén. Gyorsan futott a játékházba a 

manókhoz.  

-Tudja valaki, hogy hol van Tudor és Rudolf? 

Mindenki húzogatta a vállát, nem tudtak a rénszarvasokról. Meghallotta a Mikulás, és 

azt kérdezte: 

-Ki tűnt el? 

-Tudor és Rudolf - mondta Péter manó. 

-Minél hamarabb meg kell keresnünk. Elküldök öt manót - tette hozzá a Mikulás. 

-Menjen Péter, Lóri, Panni, Tami és Lincoln! 

-Igenis, Mikulás! – felelték a manók. 

Mindenki elindult a rénszarvasok keresésére. 

-Tudor megvan, Mikulás! – kiáltották a manók. 

-De Rudolf? 

-Még most is keressük – válaszolták a manók. 

-Nem tudom elindítani a szánt karácsonykor nélküle. 

-Megvan Rudolf is! – kiáltotta örömmel Lóri. 

-Végre! Merre jártatok, Rudolf? 

-El akartunk menni egyet játszani, de eltévedtünk. 

-Rendben. De kérlek, ne menjetek el többé, főleg karácsony környékén. 

Attól a naptól kezdve nem ment el egy lélek sem, csak a Mikulás. 

Berde Andrea-Alexandra, IV.B 

A szeretet 

 

Karácsony tájékán minden más. Mindenki ad, és persze kap. Kapni nagyon jó, de adni 

a legjobb. Semmi sem ér többet egy boldog mosolynál, egy simogatásnál, egy kedves 

pillantásnál, a szeretetnél.  

De valami miatt egyszer csak eltűnt a szeretet az emberek szívéből. Mindenki 

veszekedett. Egy ember mégis szeretett. Ő elkezdte keresni a Szeretetet. Teltek az órák, a 

hetek, hónapok. Egy nap rátalált. 

-Te vagy a Szeretet? – kérdezte. 

-Igen - mondta szomorúan a Szeretet. 

-Miért bújtál el? – kérdezte az ember. 

-Azért, mert nincs rám szüksége senkinek. A helyem átvették a drága ajándékok: 

telefonok, tabletek, laptopok. Egyszerűen elfelejtettek. 

-Nem igaz – vágott a szavába az ember. Te fontos vagy! Ha te nem vagy, igazi 

boldogság sincs – folytatta. 

-Igen, igazad van. De erről sokan megfeledkeztek – mondta búsan. 

-Gyere, odavezetlek az emberek szívébe! – mondta. Kézen fogta és elindult vele az 

emberek közé. 

Azóta a szeretetet nem lehet látni, mert mélyen az emberek szívében lakozik. 

Gáspár Zselyke, IV. B 
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A gepárdcsalád karácsonya 

 

A gepárdcsalád néhány nappal karácsony előtt sebes sprintben készülődőtt a nagy 

ünnepre. 

Foltos és Sebes a gepárdgyerekek, minden évben nagyon várták a karácsonyt, de 

ebben az évben sokkal jobban várták, mert eljön a nagynénjük, Tünde néni. 

Foltos és Sebes nagyon szereti a nagynénjét, mert ő nagyon nagylelkű,kedves, és mert 

a néninek a család a legfontosabb. 

Amíg a gyerekek várakoztak , a szülők beszerezték a díszeket a fára. 

Amikor a gyerekek karácsony estéjén meglátták a fát , nagyon örvendtek, de az igazi 

meglepetés a fa mellett a nagynénjük volt, akit öleléssel köszöntöttek. 

A nagynénjük két óriási csomagot hozott nekik. 

A gyerekek odarohantak, nagyon örültek. 

-Ez mind a miénk?- kérdezték a gepárdgyerekek. 

-Igen, a tietetek. –felelte a nagynénjük. 

Kíváncsian bontogatták a 

csomagokat. Sebes egy babaházat kapott, 

Foltos egy játékautót. 

Azon nyomban mindketten játszani 

kezdtek a játékokkal. 

Később, amikor lefeküdtek és 

elaludtak, álmukban a legszebb, 

legörömtelibb karácsonyukról álmodtak, 

amit a nagynénjükkel, Tünde nénivel 

tölthettek. 

 

Miklós András-Balázs, III. B 

 

A Mikulás segítője 

 

 

Kutyaugatásra ébredtem. A házban csend volt, mindenki aludt. Kinéztem az ablakon. 

Kint nagy pelyhekben hullt a hó. Eszembe jutott milyen fura álmom volt. Mintha egy másik 

világban, az Északi sarokra csöppentem volna, a Mikulás országába. Képzeljétek, én voltam a 

Mikulás inasa. 

Együtt készítettük a gyerekek ajándékait. Sok manóval dolgoztunk együtt. Babákat, 

autókat, vonatokat faragtunk, mézeskalácsokat sütöttünk, cukorkát és csokit gyártottunk. 

Majd siettünk megrakni a Mikulás szánját az elkészült ajándékokkal. Ezután befogtuk a 

Mikulás rénszarvasait a szánba, hogy kész legyen a felszálláshoz. Közben énekeltünk, 

mókáztunk, hógolyóztunk, boldogok voltunk nagyon. Rudolf nagyot rántott a szánon, erre én 

felébredtem. 

Akkor vettem észre, hogy a Mikulás az ágyamon hagyta az ajándékomat. 

Elmosolyodtam, mert ugyanolyan cukorka volt a csomagban, mint amilyent az éjjel 

gyártottunk a Manókkal…. 

Solymosi Márk-András, III. B 
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Nyári táborozások 

 

A IV. B osztály tanulói Tüzes Edit tanító néni  vezetésével a nyári vakáció alatt két 

táborban is voltak.  

Az első tábor Csernátonban volt, a község I-IV osztályosaival közösen. A Hanna 

panzióban voltunk elszállásolva három napot. Sokat játszottunk és szórakoztunk. 

Megtanultunk batikolni és  agyagozni. Egy nap kisétáltunk az Ika várához.  

A második táborozásunk a tengerparton volt. A Cantus Mundi meghívására iskolánk 

tanulóival közösen tanulmányi tábor boldog résztvevői lehettünk. A délelőtti érdekesebbnél-

érdekesebb ének-zenei tevékenységek után nyolc napon keresztül élvezhettük a napsütést és a 

tenger hullámait. 

Mindkét tábor felejthetetlen élmény volt számunkra. Az V. osztályban is sokszor 

felidézzük a táborokban történteket. 

V. B 
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Cea mai frumoasă vară! 

 

 

Totul a început cu un telefon de seară și o invitație la mare, în tabără, cu transport, 

cazare și masă gratis, tabără oferită de oameni inimoși. 

Grupul s-a format repede și într-o noapte de august am pornit cu două microbuze spre mare. 

Spre mare! 

Majoritatea copiilor nu au mai văzut marea. Și așteptau cu nerăbdare să o vadă. 

Auziseră multe lucruri despre ea, dar nu au văzut-o  niciodată cu ochiul liber. 

Eram trei învătătoare, doamna Vena, domnul Florin și doamna Andreea, profesoara de muzică 

și 26 de copii. Toși am petrecut o săptămână de vis la Marea Neagră, la hotelul Doina, din 

stațiunea Venus. 

După un drum lung, copii și adulți am fost cazați, câte doi sau trei în cameră. A urmat  

prima masă. Am fost poftiți înt-o sală frumoasă, pregătită pentru grupul nostru. Mâncarea a 

fost foarte bună și multă. Zilnic eram răsfățați cu un mic dejun variat, patru feluri de mâncare 

la prânz, iar seara trei feluri. 

Partea cea mai emoționantă a fost întâlnirea cu marea! O zi călduroasă, de vară, cu un 

cer de un albastru senin și clar și în zare se vedea marea cea frumoasă, o întindere nesfârșită 

de albastru, cu valuri domoale care înaintează spre mal aducând cu ele scoici și meduze. 

Marea cu dansul ei pe care îl repeta fericită și neobosită. La orizont- câteva vapoare.  

Uimirea și bucuria copiilor se poate reda prin cuvintele: ,,Ce mare e marea !’’ 

Era o atmosferă de basm la malul mării, fiecare simțea că marea e doar a lui și ea ca o 

gazdă bună își trimite valurile în întâmpinare, ca o îmbratișare. 

Cu emoție copiii au pășit pe nisipul fin și ferbinte și apoi au alergat spre apă. Țipetele 

pescărușilor au rupt puțin vraja. Cu o mare bucurie, dar și cu o mică ezitare, copiii au intrat în 

mare. Râsul copiilor, fericirea din ochii lor și bucuria cu care îmbrățișau apa încercând să 

înoate la început mai timid, apoi tot mai energic, erau încântătoare. Noi, adultii, ne bucuram 

de fericirea lor. La sfârșitul celor șapte zile mulți copii știau să înoate. 

Într-o zi și-au făcut simțită prezența câțiva delfini. Cu meduzele și pescărușii copiii s-au 

obișnuit repede.  

Programul primelor cinci zile  a fost asemănător: trei mese, dimineața câteva ore cu 

frumoasa și talentata Andreea, profesoara de muzică  de la Cantus Mundi, plajă, aveam 

șezlognurile noastre,  baie după prânz și plimbare prin stațiune după cină. 

Sâmbătă dimineața au făcut repetiția pentru spectacolul de seară. Programul prezentat 

de copii și d-na Andreea a fost frumos, copiii ne-au arătat cât de talentați sunt. Răsplata lor a 

fost tort și șampanie pentru copii, dans și bună dispoziție. 

Duminica a fost închinată toată mării. Era ultima zi de plajă și trebuia să fim mai mult 

lângă ea, chiar și la răsăritul soarelui. 

Fiecare zi a adus ceva bun, multe emoții, multă bucurie! Am întrebat câțiva copii ce le-

a plăcut cel mai mult în această tabără. Majoritatea au spus: marea, faptul că au fost cu 

prietenii, mulți dintre ei au fost cu un frate sau o soră, au învățat să înoate, au învațat cântece 

frumoase la Cantus Mundi, au mâncat bunătăți, au văzut locuri noi, au fost cazați la hotel de 

trei stele, și-au făcut prieteni noi, s-au plimbat prin stațiune, au mâncat hamsii, și, nu în 

ultimul rând, au avut doamnele învățătoare alături de ei, grijulii și protectoare. 

Toți ne-am luat rămas bun de la mare. Copiii au promis că se vor mai întoarce la ea 

împreună cu părinții. Draga noastră mare!  
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Fotografiile și filmulețele făcute în tabăra de la mare sunt dovada că aceasta a fost cea 

mai frumoasa vară de până acum! 

Le mulțumim celor care au făcut posibilă împlinirea unui vis al multor copii, acela de 

a merge la mare! 

 

 Profesor Înv. Primar: Penciu Daniela 

Vacanta la mare 

 

Într-o dimineata de vara, am pornit la drum. Era frig,dar noi am fost atât de 

nerăbdători, încât n-am putut adormi şi admiram răsăritul,care părea ca o perdea de zahăr ars, 

ce se lăsase în fața ochilor noştri. 

Pe la prânz ,când am ajuns la hotel,am rămas uimiți de amabilitatea cu care ne-au 

primit la hotel. Mai târziu am mers pe plajă,pe faleză şi am rămas țintuiți locului ...pentru că 

eu şi colegii mei văzusem pentru prima dată marea.. 

Apa era de un albastru infinit,rupt din poveşti sau dintr-un paradis,apărut brusc de 

nicăieri şi devenit realitate? 

Au fost zile de vis,în care ne-am distrat ,am încercat lucruri noi,ba chiar am învățat şi 

să înotăm datorită domnului Florin Barbu, ghidul nostru. 

Am participat la anumite activități alături de PROGRAMUL Național Cantus Mundi. 

Doamna Andrea ne-a învățat lucruri noi. Dânsa avea o voce de aur,care ne încălzea inimile, 

când o auzeam. În fiecare zi ne scăldam în valurile mării, seara ne plimbam prin stațiunea 

Neptun. Pe străzi era o atmosferă de poveste. Peisajul era asemenea tablourilor lui Nicolae 

Grigorescu. 

În ultima zi lacrimi ne inundau sufletele în timp ce făceam bagajele. 

Ne-am luat rămas bun de la persoanele minunate pe care le-am întâlnit. Eram trişti, dar am 

promis că ne vom întoarce la anul. Până atunci însă amintirile ne luminează inimile! 

 

Demeter Geanina-Ioana, clasa a VIII-a A 
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Erasmus+ pályázatok 

 

Az iskolánk által megnyert két Erasmus pályázat egyikének a témája az önértékelés. A 

projekt logója: "Kritizálj engem, de előbb saját magadat" az empátiát, a magunkba nézés és 

az érzékenység fontosságát erősítette meg a résztvevőkben.  

Október 21 és 27 között öt országból 15 pedagógus és 48 diák vendégeskedett a 

Magyarországi Jászberényben. A Bercsenyi Sándor általános iskola és a város felfedezése 

mellett ellátogathattunk a Jászmúzeumba és az ország legfontosabb turisztikai helyszíneire is.  

Remek kapcsolat alakult ki az öt résztvevő ország delegációjával, akiknek 

megismertük tanárait és diákjait.  A program célja az, hogy a tanárokat és diákokat 

érzékenyítse az önértékelés témakörében, amire nagy szükség van.  

Aminek nagyon örültünk az az, hogy a projekt logóját szemléltető grafikát iskolánk 

VII. osztályos diákja, Kiss Tamara nyerte meg rajzával. Ezúttal is gratulálunk neki. 

A következő találkozó 2020 tavaszán várható Spanyolországban, ahol 

megismerkedhetünk egy újabb kultúrával, életszemlélettel az Erasmus programnak 

köszönhetőén. 

 
Ivanitzki Gabriella 

Magyarország, Jászberény 

 

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, amiért eljuthattunk Jászberénybe, és kis 

betekintést nyerhettünk az ottani életbe. Sok csodálatos történelmi helyet meglátogattunk, 

melyek emlékei biztosan megmaradnak bennünk. 

Voltunk három lenyűgöző bazilikában, melyek mind meseszépek voltak. Érdemes 

megemlíteni a Fellegvárat is, amely olyan káprázatos panorámát tárt elénk, amiért már 

önmagában érdemes volt elmenni. Kipróbálhattunk új dolgokat, mint például a bobozás.  

Rengeteg szép és örömteli emléket szerezhettünk, na meg persze sok jó barátot.  

Sikerült pár külföldivel is beszélni, akik kedvesen fogadták kérdéseinket, majd 

lelkesen tették fel nekünk az övéket. 

A találkozások során nem kevés embernek okoztunk nagy meglepetést azzal, hogy 

tudunk magyarul. Ezután persze előszedtük a történelmi és földrajztudásunkat, hogy 

elmondhassuk, hogy hogyan és miért tudunk két nyelvet beszélni.  

Összesítve remek volt. 

Kiss Tamara, VII. B 
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Németország, Vechta 

 

Este 10-kor indultunk Bukarestbe. Bukarestig az út 4 óra volt, ami rendbe is lett volna, 

de még a reptéren is 4 órát kellett vártunk. Így csak nyolc órával később kerültünk fel a 

repülőgépre. Aztán irány a felhők fölé. Az első, amire gondoltam, az volt, hogy lezuhanunk. 

Első leszállásunk Isztanbulban volt. Ott már hajnalodott. Nekünk meg sietni kellett, hogy 

átszálljunk a Bréma fele induló gépre. Újabb csekkolás, majd irány Németország fele. 

Végre megérkeztünk Brémába. Ott egy kis városnézésre mentünk. Később érkeztünk 

Vechtába. Én Félix Hess-nél szálltam meg. Az első nap egy kicsit fura volt, mert meg kellett 

szoknom az idegen kultúrát. A második este Félix játszott a ps-en, csak egy kicsit furán, mert 

konkrétan beütötte a TV-t. Az iskola sokkal másabb, mint itt Romániában. Az ajtókat csak 

belülről lehetett kinyitni, vagy ha szólsz egy tanárnak, hogy nyissa ki. Kicsit nehéz volt 

reggelente az ébredés az 

időeltolódás miatt. Így telt a 

németországi Erasmus+ program 

(az a jó,hogy tavasszal ők is jönnek 

hozzánk).  

Ugron Brăileanu Gergő, VI.C 

 

Nagyon csodálatos élmény 

volt ez a kirándulás. Felejthetetlen 

az az 1 hét. Minden nagyon szép 

volt, főleg a szökőkút, ami 

világított. Csodaszép emlékeim 

vannak, ha lehet, akkor még 

elfogok jutni a közeljövőbe. 

Nagyon izgultam, hogy ha nem 

fogadnak be és mi van, ha nem 

jövünk ki a szállásadóinkkal, de 

amikor bemutatkoztunk Paulával és 

egymást jobban megismertük, 

akkor már nem paráztam. Sokat 

voltunk sétálni meg vásárolgatni. 

Fantasztikus volt. Annyit nevettünk 

egymáson, hogy az nem igaz. A 

szülei is nagyon kedvesek voltak 

velem. Fura volt a török nyelv, de 

ha egy hetet velük csapatba vagy, 

akkor megtanulhatsz pár szót. Amikor velük voltunk, tanítottak nekünk szavakat, és ha 

rosszul mondtunk valamit jókat nevettünk. A spanyol nyelv is fura számomra, de érdekesek 

voltak a kiejtések. Remek volt, amikor a csapattal elmentünk egy plázába vásárolni meg 

körbenézni. A legszebb a tengerpart volt. Ahogy pompázott a színeivel az valami csodálatos. 

Szomorú volt a búcsúzás. Amikor Paulával egymásra néztünk, elkezdtünk sírni és csak 

öleltük egymást. Aranyos volt. Nagyon hiányzik, alig várom,hogy újra láthassam. 

Az első repülőutam nagyon jó volt és egy felejthetetlen élmény. Csodálatos volt látni a 

felhőket. Az isztambuli repülőtér nagyon szép volt, nagyon tetszett nekem. A repülőtéren levő 

pláza nagyon szép volt. Kóstolgattunk rahátot, ami nagyon finom volt. A kivilágított repülőtér 

nagyon szép volt. Zöld és piros színben pompázott. A repülőzés hamar eltelt. Zenét 

hallgattam meg beszélgettünk azzal, aki mellet ültem. Gyönyörködtem a felhőkben. A 

felszállás nagyon jó volt. Olyan érzés, mintha egy láthatatlan kéz nyomna bele a székbe. A 
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városok csodálatosak 

voltak, főleg az esti fények. 

Fentről a tenger nagyon 

szép volt, meg a folyók is. 

A nagy hajó, amit láttunk 

csodaszép volt. 

Berde Timea, VI.C 

 

Vechta egy 

felejthetetlen szép hely. 

Első nap picit fura volt 

aztán mire megszoktam, 

már jöttünk is haza. A 

család, akinél voltam, 

nagyon kedves volt. Mikor 

első nap haza mentünk (a 

családhoz), kiszálltunk az 

autóból és mutatták, hogy 

hol laknak. Én pedig 

ámuldoztam, hogy hűha, 

négy autó az udvaron és egy 

hatalmas emeletes ház… 

vaoooo. Aztán kiderült, 

hogy az egy tömbház. Este 

látogatóba érkezett Timi és 

Paula. Paula az a lány, 

akinél Timi aludt. Egész 

nap bohóckodtunk. Másnap 

mentünk suliba. Huuuu, hát 

az nem volt semmi. Mentünk órára, mindenki külön, azzal, akinél aludt. Azt hiszem, hogy 

Andreeáéknak (akinél én voltam), technológia órájuk volt. Nem értettem belőle semmit, de 

mégis jó volt. Haza mentünk, aztán szintén Timivel és Paulával elmentünk vásárolni és 

pizzázni. Pizzát, valami mennyei fánkot és kakaós kávét ittunk. Akkor nap csak nézelődtünk, 

nem vásároltunk. Azt hiszem harmadik nap elmentünk egy disznó farmra. Fehér műanyag 

vagy nem tudom milyen kezeslábast kellett felvegyünk meg kék cipőt. Olyan érzés volt, 

mintha rengeteg hóember lett volna egy helyen kék cipővel. Aztán mentünk nézni a 

malacokat. Befogtuk az orrunkat, mert nem volt valami kellemes illat. Egy tanárnő azt 

mondta nekünk, hogy ne fogjuk be az orrunkat, mert ez jobb, mint egy Gucci parfüm. Miután 

kijöttünk a disznók közül a tulajdonos meghívott magához mindenkit. Üdítővel és popcorn-

nal kínált meg. Aztán haza mentünk. Akkor este Pauláéknál aludtunk. De mielőtt átmentünk 

volna Paulaékhoz, Timivel vacsoráztunk a szállásadóinknál. Az étel neve bors volt. Nem 

tudtam hogy micsoda, de megkóstoltam és nagyon ízlett. Hasonlított a húskockás pörkölthöz. 

Volt benne krumpli is, de mégis levesszerű is volt. Következő napokon találkoztunk 

törökökkel, spanyolokkal és magyarokkal is. Utolsó nap szinten elmentünk vásárolni 

ajándékokat. 

Szombaton reggel nyolc órakor indultunk haza. A repülés az valami csodálatos volt. 

Egy felejthetetlen élményt kaptam. 

Fazakas Eszter, VI.C 
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Mert szeretünk mozogni… 

 

…mondja egy kicsi gyerekszáj. Így indítottuk szeptemberben, szívünkbe ezzel a 

mindig visszacsengő mondattöredékkel a sport és iskolai testnevelési tevékenységeinket az 

uzoni Tatrangi Sándor Iskolában.  

Októberben, diákjaink, a sportiskola atlétáiként, a Sportiskolás Díjkiosztó Gálán 

elismerő okleveleket vehettek át az elmúlt tanévben elért eredményeikért és egész évi 

munkásságukért (Szőcs Viktória, IV B, Miklós Hunor IVB, Dankó Anita VB, Szabó Kinga 

Titanilla VB, Kolozsi Árpád Kristóf VB). 

A sportolimpiász keretében november első napjaiban iskolánkat 2 megyei atlétika 

versenyen képviselték a diákok. A legjobb eredményt a IV. osztálos Szőcs Viktória érte el, ő 

II. helyezést ért el a megyei terepfutó (cros) versenyen, Bárkányban. Minden diák, mindkét 

versenyen a lehető legjobbat hozta ki magából, fontos nekik a részvétel a győzni akarás 

mellett. (elmondásuk szerint)   

Ebben a tanévben is folytatjuk az úszásoktatást az V. osztályban, a gyerekek kitartóak, 

sokat gyakorolnak és önfeledten játszanak. Haladás észlelhető minden rendszeresen járó 

diáknál, kinél több, kinél kevesebb – ez nem baj, mert nem vagyunk egyformák - az viszont 

csodálatos, hogy minden egyes tanuló saját korlátait túllépve indult el a fejlődés nehézkes 

útján. Szeretik az úszásórákat, és ami a legfontosabb, hogy aktívan vesznek részt ezeken a 

tevékenységeken. Köszönet a támogatásért az iskola vezetőségének, a szülőknek és 

természetesen a kitartó munkáért a gyerekeknek. 

Az atlétika mellett, ettől a tanévtől elkezdődött a birkózás oktatása is az iskolánkban, 

Hatos Péter edző vezetésével. 

Az kisatléták kitartóan dolgoznak, jelen vannak minden edzésen. Hanna tanár néni 

elmondása szerint nagyon ügyesek és tehetségesek. 

Az versenyidény egy picivel nehezebben indult, mint a tavaly, mivel az 

atlétikaszövetség változtatott a versenyszabályzaton. Októberben részt vettek egy 

marosvásárhelyi versenyen, melyről ismét éremmel és oklevéllel tért Kolozsi Árpád Kristóf 

haza. 

Ügyesek vagytok gyerekek! Büszkék vagyunk Rátok! 

Szász Erika, testnevelő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Az uzoni Tatrangi Sándor Iskola diáklapja, 2019. december 

18 

 

 

Móra László: Karácsonyi csengő 

 

Csingilingi, cseng a csengő, 

Száll a szánkó, mint a felhő, 

Csaknem elszakad a gyeplő, 

Csingilingi, cseng a csengő. 

 

Égi szánkót hajt az angyal. 

És mire az estihajnal 

Megjön a szép fenyőgallyal, 

Cseng a csengő, jő az angyal. 

 

Itt a Jézus angyalkája, 

Égben termett csodafája, 

S mindent, mindent aggat rája 

A kis Jézus angyalkája. 

 

Arany diót, arany csengőt, 

Ezüst lepkét, ringót rengőt, 

Amilyen még földön nem nőtt, 

S csilingelő arany csengőt. 

 

Kérünk Jézus angyalkája, 

Ahol sok a koldus, árva, 

Hol jóságod legtöbb várja, 

Ott pihenj meg legtovábbra. 

 

Hozz örömet, békességet, 

A szíveknek melegséget, 

Karácsonyi szép meséket, 

S az Istennek dicsőséget. 
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