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Márton-nap 

 

A november hónapban lélekben már készülődünk a karácsonyra. Ám előtte számos 

programunk, műsorunk volt, eddig. Az idei tanévben a nagy, iskolai programok osztályokon 

belül zajlottak le. 

Az alsósok így, osztályfőnökükkel, illetve a német órán ünnepelték meg a már évek óta 

hagyományunkká vált Márton-napot.  

Az osztályokban szebbnél szebb libák készültek, párat itt is szeretnénk megmutatni. 

 

          Schuster Mónika 
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A MAGYAR NYELV NAPJA --- NOVEMBER 13. 

 

 

Szó, ami szó, 

Szép a magyar szó- 

Mint a harangszó. 

Ha kell buzdít, ha kell nyugtat, 

Mindig újul, sosem nyughat, 

Édes zeneszó. 

 

Szó, ami szó, 

Szép a magyar szó. 

 

November 13. meghatározó dátum a magyar nyelv történetében, 1844-ben ugyanis ezen a 

napon fogadták el azt a törvényt, amely kimondja, hogy hazánkban a hivatalos nyelv a 

magyar. 

Az országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, hogy a 

figyelmet ráirányítsa a szellemi-kulturális örökségünk alapját jelentő anyanyelvünkre.  

Kosztolányi Dezső így ír a magyar nyelvről: 

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem 

legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.” 

 

Molnos Lajos: Tréfás ékezetek (részlet) 

 

 

A műsorban szerepeltek a 2.b, 4.b és 8. b osztályos tanulók. 

Köszönjük Déginé Balázs Edit tanárnőnek a szép műsort! 
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A mikulási szokások 

 

A mai Mikulás, a gyermekek által is jól ismert mese szerint Lappföldön vagy az Északi 

sarkon él, rénszarvasok húzzák a szánját, mely ajándékokkal van tele és aznap éjjel minden 

csemetéhez el kell jutnia vele. 

Német nyelvterületen a Mikulást Nikolausnak hívják, ám nem egyenlő a mi Mikulásunkkal – 

az evangélikus családokban november 11-én jön Nikolaus, Szent Márton napján: az 

ajándékozót pedig Pelzetmartel néven említik. 

Angolszász területeken, így az Egyesült Államokban is Santa Claus karácsonykor ajándékoz, 

neki írnak levelet a gyerekek, mit szeretnének karácsonyra. Amerikában tehát a Mikulást nem 

ünneplik külön, náluk Mikulás december 24-én hoz ajándékot a fenyőfa alá. 

A finn Mikulás neve Joulupukki, aki Lappföldön lakik. Oroszországban Gyed Moroz, vagyis 

Fagyapó vette át Szent Miklós helyét, ám ő újévkor oszt ajándékokat.  

Simon Barnabás 
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MANÓNAP 

 

Az idén a JDK szervezésében nem Mikulás, hanem manónapot tartottunk. A kialakult 

vírushelyzet miatt az iskola vezetősége a diákok terveit elfogadta, s hat manó szorgoskodott 

december 4-én az egész iskolában, hogy a kicsik és a nagyok is megkapják a mikulás 

csomagjukat. 

A hagyomány szerint reggel fél 8-tól már télapós zenét lehetett hallgatni az iskolarádión 

keresztül egészen 8-ig. A manók munkája ez után kezdődött el.  

Közben az osztályok Mikulás kvízt tölthettek ki, s a helyes megoldásért cukorkát kaptak. 

Angéla néni volt az iskola felnőtt manója, ő is osztotta ki a nyereményeket.  

Szép, vidám nap volt ez a péntek! 

          Mészáros Mira 

 



Mizújság    2020. november-december 

6 
 

 

 

 

 



Mizújság    2020. november-december 

7 
 

Az első adventi gyertyagyújtás műsorát a JDK szervezte. Itt olvashatjátok a rádióban 

elhangzott műsort. 

 

 

András után vasárnap 

új dísze van  a háznak, 

a karácsonyt várva várod, 

advent kincsét megtalálod. 

 

Négy héttel karácsony előtt, valami nagyon fontos dolog történik. Egy angyal kék köpenybe 

öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre 

sem veszi, de azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját.  

 

Advent, te szépen csengő kedves szó, 

advent, te halkan szívet bíztató, 

advent, te mindent előkészítő, 

Istennel embert összebékítő,  

taníts meg hinni tisztán, csendesen, 

taníts meg élni bűntől mentesen, 

taníts meg arra, mindig van csoda, 

mely láthatatlan: Isten szent fia. 

Kérlek, segíts meg édes istenem, 

velem legyél e boldog ünnepen! 

 

Vasárnap kezdetét vette a karácsonyra készülődés időszaka, hiszen advent első vasárnapja 

volt. Advent az elmélyedés, a várakozás  időszaka.  

Mint minden évben, ismét megfonjuk Messiást váró szeretetünk koszorúját reménységünk 

zöld gallyaiból. Hétről hétre eggyel több gyertyát gyújtunk, felidézve a régiek évezredes 

várakozását. 

 

Az első gyertya a szeretet jelképe. Lángja megtöri a hétköznapok szürke rohanását, felébreszti 

bennünk a vágyakozást, hogy szélesre tárjuk szívünk ajtaját, hogy őszinte örömmel tudjuk 

várni Őt, a világ Világosságát.  
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De ne feledjük, nemcsak saját magunkkal kell törődnünk, hanem másokkal is, hisz nem lehet 

teljes a várakozásunk, ha nem vesszük észre, hogy körülöttünk szomorú, gondokkal küzdő 

emberek vannak. Mit kell tennünk? Szeretetünk, örömünket osszuk meg másokkal, a 

családban, az iskolában, a munkahelyen.  

 

Kívánom, hogy az adventi koszorún elsőként meggyújtott gyertya lángja, melegsége töltse be 

szíveteket, otthonaikat. Kívánom, hogy adventi várakozásuk legyen szeretettel teljes, teljenek 

békében, örömben a karácsonyt váró napok. 

 

Küszöbön van már az ünnep, 

ajtót tárok – lépjen be. 

Boldogságom egyre teljebb, 

gyertyát gyújtok szívembe. 

Hadd lobogjon fel az égig! 

Szállok én is lázas lángon, 

égi úton csillagfényig. 

Földre hozom édes álmom, 

vigasztalást, megbékélést, 

szeretetet, hő bizalmat, 

csendet, békét és megértést, 

amit csak egy hű szív adhat. 
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A második adventi műsort a némettanárnő, Adri néni készítette el diákjaival. Volt olyan 

kedves, elküldte nekünk, most közzétesszük. 

Advent 

Advent, Advent, 

Ein Lichtlein brennt! 

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, 

Dann steht das Christkind vor der Tür. 

Karácsony Svájcban 

Svájcban a Szeretet Ünnepe az egymás iránti elfogadásról, pompáról és a mesés hangulatról 

szól. Ötvözik a már meglévő szokásokat az újonnan átvett elemekkel. Szeretik a csillogást és 

a látványos, hangulatos elemekkel díszített várost, viszont a Szentestét nagyon csendesen, 

családi körben ünneplik. 

A zürichi főpályaudvaron rendezik meg Európa legnagyobb fedett karácsonyi vásárát. A 

közel 160 faházikó mellett a vásár egyik legcsodálatosabb eleme a középen felállított 

hatalmas karácsonyfa, amelyet több ezer csillogó Swarovski kristály díszít. 

Svájcban nincs igazán tipikus karácsonyi menü. A legtöbb családban húsétel készül – a 

középkor óta a hús hozzátartozik az ünnepekhez. Svájcban a karácsony előkészítése 

hosszadalmas. Már legalább 3 héttel a szent este előtt kezdődik a karácsonyi bevávásárlás, az 

ünnepi készülődés. Hetekkel karácsony előtt kezdik a háziasszonyok a süteményeket 

készíteni. Persze mind ezt üzletekben is meg lehet venni, de a legfinomabb a saját! A Brunsli, 

Änisguetzli, Spitzbuben, Zimtsterne, a Mailänderli minden háziasszony büszkesége. 

Mindenki rendíthetetlenül hisz benne, hogy az övé a legjobb. De a süteménytészta keverése, 

sütése nem csak a gazdasszonyok gondja. A különben főzni nem tudó férjek is neki állnak 

buzgón segíteni. Zürichben ilyenkor mesevillamos jár, amely körbeviszi a gyerekeket a 

városon. A  srácok karácsonyi dalokat énekelnek, közben pedig a villamoson utazó felnőttek 

édességeket osztanak nekik. 

Bármelyik svájci városban is járunk, biztosak lehetünk benne, hogy mindenhol belefutunk 

egy-egy meghitt vagy épp igazi havas hegycsúcsokkal körülvett karácsonyi vásárba. 
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 Theodor Fontane – Zum 24. Dezember 

Noch einmal ein Weihnachtsfest, 

Immer kleiner wird der Rest, 

Aber nehm’ ich so die Summe, 

Alles Grade, alles Krumme, 

Alles Falsche, alles Rechte, 

Alles Gute, alles Schlechte – 

Rechnet sich aus all dem Braus 

Doch ein richtig Leben raus. 

Und dies können ist das Beste 

Wohl bei diesem Weihnachtsfeste. 

Nyereményjáték:  

 Szeretnénk egy kis játékra hívni Benneteket! Az első óra utáni szünetben minden osztály talál 

az ajtajára ragasztva egy borítékot, benne egy feladattal. A játékban az alsós osztályok is 

természetesen  részt vesznek. Az az osztály, aki kitöltötte a feladatot, tegye vissza a borítékba 

és dobja be a tanári elé kitett ajándékdobozba! Pénteken ki fogjuk sorsolni a 3 nyertes 

osztályt! Az első helyezett 3 csomag karácsonyi mézes puszedlit kap, a 2. helyezett 2 csomag 

szaloncukrot, a 3. helyezett pedig 2 csomag sós perecet. A részvétel nem kötelező, de megéri! 

Viel Spaß!  
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A karácsonyi ajándékozás története 

 

Magyarul sokáig angyalfiának nevezték az ajándékot, utalva arra, hogy Isten hírnöke ilyenkor 

az örömhírt is elhozza az áhított tárggyal együtt. 

A magyar hagyományban jól ismert betlehemes játék lényege tulajdonképpen az 

ajándékgyűjtés. A betlehemesek házról házra járva, énekekkel, jókívánságokkal köszöntik a 

szomszédokat, akik cserébe gyümölcsöket, finomságokat adnak nekik. 

Még ma is Boxing Day-nek nevezik Angliában karácsonykor december 26-át. Magyarul azt 

jelenti: dobozolónap. Eredete a középkorra nyúlik vissza, amikor egy dobozba vagy ládába 

gyűjtötték a templomi adományokat, és karácsonykor szétosztották a szegények között.  

Amikor a karácsony már nemcsak egy város vagy egy közösség számára volt fontos ünnep, 

hanem a családoknak is, egyre nagyobb hangsúlyt kapott a személyes ajándékozás, főleg a 

gyerekeknek szóló kedvességek. Luther reformációjával lett fokozatosan egyre fontosabb 

szereplő a Cristkindl, vagyis Jézuska, akinek a gyerekek levelet is írhattak a kívánságaikkal. 

A Jézuska és az őt kísérő angyalok szerepének erősödésével nőtt meg a konkrét, 

kézzelfogható ajándékok iránti kereslet. Ez pedig életre hívta a karácsonyi vásárokat (először 

a német városokban, később Európa-szerte), ahol a különböző kézműves céhek árulhatták a 

portékáikat az ünnepre készülő családoknak. 

Ma már ez bővült az internet által nyújtott lehetőségekkel: az otthon kényelmes melegéből 

való rendeléssel, a gyors kiszállítással és a hatalmas választékkal. Az idei karácsonykor a 

vírus miatt többen éltünk ezzel. De biztos vagyok abban, hogy sokunknak hiányoztak a 

karácsonyi vásárok fényei, illatai, hangulata.  

Remélem, jövő decemberben újra átélhetjük ezeket az élményeket is! 

         Schuster Mónika 
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Ünnepi szimbólumok 

Mithrásznak, a fény istenének az ókori Rómában a fenyőfa volt az egyik jelképe. Akkoriban a 

tűleveleknek különleges varázserőt tulajdonítottak, úgy gondoltál, távol tartják az ártó 

szellemeket. Az örökzöldek sok pogány nép hagyományában az életet és az egészséget 

testesítették meg, illetve azt a reményt, hogy hamarosan véget érnek a téli hónapok, és újra 

beköszönt a tavasz. Az örökzöldek közül a magyal fontos szerencsehozó volt az ókorban és a 

középkorban, az emberek egymásnak is ajándékozták ünnepekkor. 

A kereszténység elterjedésével újabb jelentéssel bővült a jelképrendszer. A magyalt például 

Krisztus születéséhez kapcsolták. Úgy hitték, a Háromkirályok bárányt is vittek ajándékba 

Betlehembe, s hogy ne tudjon elszaladni, karámot építettek neki, amit magyallal fontak körbe. 

De a kisbárány kiugrott a karámból, a szúrós ágak megsebezték a lábát, ami vérezni kezdett. 

A kereszténység idején már úgy gondoltak a magyal piros bogyóira, mint a bárány/Jézus 

vércseppjeire, s ennek megfelelően különös tisztelettel tekintettek rá. 

Az első írásos emlék karácsonyfa-állításról a 15. századból való Freiburgból, ahol a pékek 

céhe díszített fel egy szép fenyőt almával, körtével, mézeskaláccsal és színes papírokkal. 

A fára kerülő minden színnek, formának jelentése volt régen. A legkorábbi karácsonyfákat 

csak gyümölcsökkel és dióval díszítették. A dió krisztusi jelkép volt (anyja méhében, 

sziklasírban), az alma a paradicsomi örömállapotra utalt, a füzérek és a girlandok pedig a fán 

tekergő kígyót jelképezték. A csúcsdísz, és minden csillagdísz Jézus jelképe: a Megváltó 

csillaga beragyogja az emberek életét ezen az ünnepen. 

          Simon Barnabás 
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Öko karácsonyi díszek készítése 

 

Hóember tojástartóból 

A hóember egész teste kartonpapírból készül: nyírd ki a tojást tartó részeket, majd párosával 

illeszd egymással szembe őket úgy, hogy egy gömböt formáljanak. Ebből készíts két vagy 

három darabot, ez lesz a hóember feje és teste. A megmaradt papírból vágd ki a karokat, és 

rögzítsd ragasztóval a hóember testéhez. Fesd be az egészet fehér vízfestékkel, a kalapját 

feketével, majd rajzolj fekete pöttyöket a szemének és a gombjainak. Egy piros, vékony 

szalagból készíts neki sálat, az orra pedig színes pici vattapamacsból készülhet. 

 

 

Harangdísz joghurtos dobozból 

Színes harangokkal is díszíthetjük karácsonyfánkat. A képen látható dísz elkészítéséhez 

csupán pár kidobásra ítélt joghurtos/tejfölös/kefires dobozra lesz szükség. A dobozokat 

dekoráljuk ki festék és/vagy filctoll segítségével. Ezt követően az aljukat olló segítségével 

lyukasszuk ki. Színes madzag és gyöngy felhasználásával pedig készítsük el az akasztót és a 

harang nyelvét. 

     Simon Barnabás 
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Karácsonyi ajtódísz 

Ha szeretnél egy kicsit szakítani a hagyományokkal és idén egy igazán különleges koszorút 

készíteni (ráadásul egyszerűen) , aminek garantáltan mindenki a csodájára jár majd, akkor ezt 

az ötletet feltétlenül ki kell próbálnod! Ez a gyönyörű téli hangulatú fehér koszorú, egyszerű 

papírmaradékból villámgyorsan elkészíthető, mindenféle virágkötészeti és speciális kreatív 

hobbitudás nélkül is! Kreatív ötlet, ugye? Természetesen papírdarabok helyett bármilyen más 

fajta maradék anyagdarabot is felhasználhatsz a koszorúhoz! 

1. Fogd a papír maradékot és hajtogass vagy vágj belőle kis négyzeteket! 

2. Fogj egy hosszabb kötelet vagy drótot és húzd rá a papír négyzeteket! 

3. Kösd össze a végeit. 

4. Tehetsz rá valami kis dekorációt pl.: csengőt, leselejtezett karácsonyi díszeket 

5. És kész is a csodálatos ajtódíszed! 

Ronyecz Bence 


