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HÓNAPJA  
 

 
 

A BIBLIA, 
 

A KEGYELEM 
 

ÉS A HIT. 
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Nekünk nem szabad feledni 

 

 

Az október 23.-i forradalom és az 1989. 

október 23.-án kikiáltott köztársaság emlékére 

ebben a tanévben a hetedik osztály készült 

ünnepi műsorral. A megemlékezés ünnepi 

hangulatát emelte, hogy az iskola tanulói a 

templomban gyűltek össze erre az alkalomra. A 

műsor ünnepi áhítattal kezdődött, amelyben 

Majláth József református lelkipásztor szólt a 

templomot megtöltő gyermekekhez,  

 

 

 

pedagógusokhoz. Méltatta a forradalmárok bátor 

tetteit, és Isten áldását kérte emlékükre.  

Ezt követően hetedikes tanulóink zenével, 

versekkel, korabeli beszámolókkal idézték fel a 

forradalom napjait, tetteit és következményeit. 

És arra kérték társaikat, hogy öltöztessék 

ünneplőbe a szíveiket október 23.-án, és 

gondoljanak tisztelettel azokra, akik életüket 

áldozták a nemzet szabadságát. 

 

 

Vékonyné Nagy Judit 
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„Mi szabadnak születtünk.” 

 
 

 

 
 
 
November 4-én az 1956-os forradalom és 
szabadságharc leverésére emlékeztünk. Az 
emlékezés napján fejet hajtottunk a hősök 
előtt, akik –akár életük árán is- kiálltak a 
szabadságharc eszménye mellett. A nemzeti 
gyásznap alkalmából iskolánk tanulói adtak 
emlékműsort a művelődési ház nagytermében. 
 
Felléptek: az 5. osztályból: Nagy Vivien, 
Farkas Zoltán, Nagy Ákos, Balogh Mátyás, Titi  
 
 
 

 
 
Ametiszt, Gugyella Lilla, Dienes Viktória, 
Berek Nóra, Bor Kata. 
 
7. osztály: Kovács Ágnes, Titi Lavinía, Nagy 
Mónika. 
 
8. osztály: Molnár Zsuzsanna, Kovács Adél, 
Sípos Rebeka, Varga Vivien, Boros Eszter, 
Kövér Gergő, Nagy Gergő. 
 
 
Ékesné Baranyai Enikő 
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„A Szerzetes és a vihar…” 

 

A szerzetes 

Képzelt riport Luther Mártonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riporter: Kérem mutatkozzon be. 

Luther:  Valójában Martinus Ludernek 

hívnak. Martinusnak azért, mert november 10-én 

születtem és a következő napon a katolikus naptár 

szerint Márton napján kereszteltek, így kézenfekvő 

volt, hogy a szent nevét „adják” nekem. 

Kilenc gyermek közül nyolcadiknak születtem és a 

család ekkorára már bizonyára kifogyott az 

ötletekből, ami a névadást illeti. Különben is 

szokás volt abban az időben, hogy az adott dátum 

védőszentjének nevére kereszteljék a gyermeket. 

Ez valami „mennyei garanciát” jelentett, legalább 

is így hitték az emberek. 

A családunk neve pedig Luder volt. Apán Hans 

Luder bányászmester, Édesanyám leánykori neve 

pedig  Margarethe  Lindemann. Tehát magatok is 

belátjátok, hogy a Luther név sikkesebben hangzik. 

Ilyen néven iratkoztam be az erfurti egyetemre, 

ahol egy késő középkori, újjászületési mozgalom 

hívei tanítottak. 

A vihar… 

 
 
Riporter:  Hogyan lett szerzetes?  

Luther:  Had kanyarodjak vissza 

gyermekkoromra. Eislebenben, ebben a kis 

német faluban kereszteltek meg. Később nem 

messze innen egy vihar fogott el az úton, olyan 

hevesen tombolt, hogy már azt gondoltam, hogy 

ezt a vihart túl sem élem. 

Imádságaimban megfogadtam: ha túlélem ezt az 

ítéletidőt, vagy mondhatjuk így is, hogy ha életben 

maradok, ebben az ítéletidőben, szerzetes leszek. 

Nos, az ígéretet be kell tartani. (Az ígéret szép szó, 
ha betartják úgy jó). Így lettem hát szerzetes. 
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Hirdetőtábla… 

 
 
Riporter: Hogyan is volt az a történet a 

hirdetőtáblával?  

Luther:  Ekkor tehát az egyház 

szolgálatában voltam, de nem találtam meg a 

nyugalmamat. 

Az utolsó ítélettől való félelmeim állandósultak és 

a saját üdvösségem felöl is kétségek gyötörtek 

minden imádságom, minden böjtölésem, minden 

adakozásom ellenére. Mígnem egyszer azt 

olvastam a Bibliában, hogy mi emberek, egyáltalán 

nem tudjuk pénzzel megváltani magunkat. Hogy 

nincs az a pénz a világon, amelyikkel fizetni 

tudnánk bűneinkért, hanem a kegyelem és a hit, ez 

az, amire nekünk szükségünk van. És én ezt írtam 

föl egyszer világosan korunk hirdetőtáblájára, a 

templomajtóra. Vagyis a wittenbergi vártemplom 

ajtajára, hogy pontos legyek. 

 

 

„itt állok, másképp nem tehetek”. 

A száműzetés… 

 

Riporter: Ez a mondat nem volt veszélytelen. 

Luther:  Természetesen nem. 

Ettől a pillanattól, hogy ezt mondtam: „itt állok, 

másképp nem tehetek” az életem nem volt 

biztonságban, de jó barátaim elrejtettek engemet 

Wartburg várába.  

Meg kell mondanom, nem nagyon tetszett nekem, 
hogy tíz hónapig itt kell lennem bezárva. Mégis 
igyekeztem hasznosan tölteni az időt. 
Lefordítottam az Újszövetséget latinból németre, 
hogy sok ember személyesen is olvashassa a Biblia 
üzenetét. 
 
Riporter: És ez milyen hatást váltott ki? 
 
Luther: Ettől az egyház vezetői és a nemesek nem 
voltak boldogok. Meg akarták védeni és tartani 
hatalmukat, és természetesen a pénzüket is, amit 
valójában a szegények fizettek. Nekem vissza 
kellett volna vonnom mindent, amit leírtam, ezért 
maguk elé rendeltek Worms városába. De III. 
(bölcs) Frigyes szász választófejedelem 
közbelépésére a meghallgatást áthelyezték 
Augsburgba. Én halálosan komolyan gondoltam, 
amit leírtam, ezért azt mondtam: 
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Márton és Katarina 

 

Riporter: Hogyan 
alakult a magánélete? 
 
Luther: A legnagyobb, legmeghökkentőbb 
változás, hogy egy szép napon feleségül vettem 
Katarina von Borát. A legjobb barátaim is 
megdöbbentek, mert mindaddig római katolikus 
lelkészek soha nem nősültek. Katarina keményen 
dolgozott és jó gondját viselte gyermekeinknek. A 
házunk tele volt vendégekkel, kik néha több napig 
is maradtak. 

 

 

 
 

Riporter: Miben foglalná össze munkásságát?  

 
Luther: Semmi semfogható ahhoz a változáshoz, 

ami 1517.október31.után bekövetkezett. Amikor 

állításaimat a kápolna ajtajára kifüggesztettem, az 

életem, az egyház,a világ, alapjaiban megváltozott. 

A templomokból eltávolították a szentképeket, 

könyveket égettek el és még háborút is viseltek. 

Ami nem volt egyformán szép, az én követőim 

sem értettek engemet meg mindig és tanításaimat 

nem jól értelmezték, de a legfontosabb változásért 

azért hálás vagyok. Igen, hogy a sok sötét évszázad 

után az emberek ismét tudják, hogy mi a fontos és 

mi az, ami számít az életben: csak a Biblia, a 

kegyelem, és a hit. 

 

 

 
 

 
 

Erős vár a mi Istenünk, 

kemény vasunk és vértünk. 

Ínségben együtt van velünk, 

megvált és harcol értünk… 

 

 

 

 

 

 

Hajós, 2010. október 2. 
Göncző Sándor 

református lelkész 
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Akikre büszkék vagyunk 

 

 
2015. november 11-én angol betűző verseny volt iskolánkban, 4-5 osztályosok részére. A 4.A 

osztályból kilenc tanuló vett részt, az 5. osztályból öt tanuló vett részt a versenyen. 

Továbbjutott a területi versenyre: 

 

BÍRÓ ESZTER 4.A 

 

MATKÓ LÁSZLÓ 4.A 

 

Felkészítő tanár: MÉSZÁROS ANDRÁSNÉ INCIKE NÉNI és TURZÓ RENÁTA tanár néni.  

 

JUHÁSZ NÁNDOR 5. osztály 

FARKAS ZOLTÁN 5. osztály 

 

Felkészítő tanár: SZILÁGYI-BARANYAI EDIT. 

 

 

Református általános iskolák országos verseny 

Debrecen 

Angol 5-6 korcsoport: 

 

3. helyezett:  KARÁCSONY ETIENNE 

és BAGDI RÓBERT 

 

Felkészítő: SZABÓNÉ PAP LÍVIA TÜNDE 

 

Angol 7-8 korcsoport  

 

10 helyezett:  VARGA VIVIEN 

és NAGY ÉVA 

 

Műveltségi vetélkedő 5-8 korcsoport: (irodalom, történelem és könyvtárhasználat)  

 

4 HELYEZETT: MOLNÁR ZSUZSANNA, 

GRÓZA FERENC, 

MOLNÁR BOGLÁRKA 

és KISS ANIKÓ. 

 

Felkészítő: ÉKESNÉ BARANYAI ENIKŐ, VÉKONYNÉ NAGY JUDIT és SZABÓNÉ PAP 

LÍVIA TÜNDE 
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A Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete, és a Bihari Mézlovagrend által 

meghirdetett „SZORGOS MÉHEK REJZVERSENY 2015” verseny értékelése alapján 

 

HUDÁK LORA 1.C 

 

osztályos tanuló KÜLÖNDÍJ elismerésben részesült. 

 

 

A Berettyóújfalu és Vidéke Méhészek Egyesülete, és a Bihari Mézlovagrend által 

meghirdetett „SZORGOS MÉHEK REJZVERSENY 2015” verseny értékelése alapján 

 

LUDMAN NAGY BÍBORKA 1.B 

 

osztályos tanuló KÜLÖNDÍJ elismerésben részesült. 

 

Felkészítő tanár: NYIKA JÁNOSNÉ RITA néni  
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LLUURRKKÓÓ  VVIILLÁÁGG  
Egy kis gyermekpszichológia 

 

Milyen a boldog gyermek? 

- A boldog szót nem szeretem, inkább a 

derűs, jókedvű kifejezéseket használnám. Az 

a gyerek érzi jól magát a bőrében, akit 

elfogadnak olyannak, amilyen ő 

valójában. A nevelésnek két nagy lehetősége 

van: legyél, aki vagy, és én ebben 

támogatni foglak; vagy legyél, akivé én 

akarlak tenni. Kérdezhetnénk, hogy de hát a 

gyerek valamilyen? Igen. Nem véletlen, hogy 

az ujjlenyomatunk is különböző, a DNS-

ünkről nem is beszélve. Az a valami is 

különbözik, ami ezt megszabja: a hívő 

szerint a halhatatlan lelkünk, a nem hívő 

szerint az a kód, amit a természettől kapunk. 

A gyerek életkoronként is változik. A 

kisgyereknek a legfontosabb tevékenység a 

szabad és nem a fejlesztő játék. Mindennap 

kellene mesélni neki, hogy ne a tévéből 

tanulja a beszédet. Emellett napi négy-öt óra 

futkározásra, üvöltözésre lenne szüksége 

még akkor is, amikor iskolába kerül. Egy 

göttingeni felmérés szerint a gyerekeink 

katasztrofálisan keveset mozognak, nem 

másznak fára, nem billegnek pallón, nem 

ugrálnak patak felett, ezért bizonyos agyi 

pályák sorvadtan alakulnak ki. Rengeteg a 

beszédhibás, mert a beszéd is a mozgásból 

fejlődik. Azt a kérdést kell feltenni, hogy 

vajon a gyermekeink olyan körülmények 

között élnek-e, ami az életkorukhoz szabott. 

Vajon hagyjuk-e kamasz gyermekeinket 

 

ábrándozni, merengeni, heverészni. Mert a 

kamasz fiziológiás lustaságban szenved. 

Ezt régen ösztönösen tudták, ma már 

tudományosan is bebizonyították. 

 

Vekerdy Tamás véleménye a gyermeknevelésről… 

A lényeg: Élvezzük a gyerekkel az 

együttlétet, neveljük önállóra a gyereket, 

és ne terheljük túl különórákkal, 

hagyjuk, hogy igazi gyermekkora legyen. 

Szeressük, adjunk olyan érzelmi 

biztonságot, hátteret, melyre egész 

életében támaszkodhat. Ne 

kamaszkorban próbáljunk nevelni, 

kamaszkorban már engedjük szabadon. 

Azok a legsikeresebb felnőttek, akik 

 lehetettek teljes értékű óvodások, teljes 

érzelmi biztonsággal, aztán lehetettek 

teljes értékű kamaszok, akiket szabadon 

engedtek végre. Először ölelték testi-

lelki értelemben, aztán végre tudták 

hajtani a második mozdulatot, az 

elengedést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: a riportot Vekerdy Tamással a 

Vasárnapi Hírek készítette 
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Kalendárium, avagy jeles napok a naptárból 

 

Arany János: Őszbe csavarodott a természet feje 

Őszbe csavarodott a természet feje, 

dérré vált a harmat, hull a fák levele, 

Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja, 

És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja. 

 

November 

 

Őszutó hava, népi kalendáriumok Szent András havának nevezik. November hónaphoz is sok 

népi megfigyelés köthető.  

 

 

 

November 1. Mindszent. Erre a napra a vetést, az őszi munkákat már be kell fejezni. A 

természet nyugovóra tér. A temetők ilyenkor megtelnek őszirózsával, krizantémmal, az 

elmúlás jelképes virágaival. 
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November 3. Hubertusz a vadászok védőszentje, akik ezt a napot nagy vidámsággal ünneplik.  

November 11. Márton napja Szent Márton 316-ban született Pannóniában. A középkor egyik 

legnépszerűbb szentje, kultusza hazánkban is virágzott: emlékét helynevek is őrzik. A XIV. 

századi krónikákban a tisztújítás, jobbágytartozás lerovásának napja. Régen Márton nap a 

gazdasági élet fontos őszi zárónapja volt. 

 

Ekkor hajtották be a gulyát legelőre. Sorra járták a házakat, köszöntőt mondtak, nyírfavesszőt 

ajándékoztak a gazdának, aki megőrizte, s tavasszal az állatok kihajtására használta. A 

legenda úgy tartja, Szent Márton alázatból ki akart térni püspökké választása elől, a ludak 

óljába rejtőzött, azok gágogásukkal elárulták. Innen a "Márton lúdja" elnevezés. Ilyenkor 

vágták le a tömött libákat, úgy tartották: "aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át 

éhezik." Márton az új bor bírája, tartja a hiedelem, azaz ilyenkor már iható az új bor. A 

Márton napi időjárásból következtettek a télre: 

"Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható." 

Sokfelé azt tartják a Márton napi idő a márciusi időt mutatja. A Márton napi lakomán 

elfogyasztott lúd csontjából is időjárásra következtettek: ha a liba csontja fehér, és hosszú 

akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid akkor sáros.  

 

Dologtiltó nap volt. Tilos volt mosni, teregetni, mert a jószág pusztulását okozta volna. 

Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben ehessen, ihassanak. 

Úgy gondolták, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget isznak magukba. 

 

 

https://www.google.hu/url?url=https://en.wikipedia.org/wiki/November&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCkQwW4wCjgoahUKEwiC8eXr5PjIAhWK1xQKHcEGAVc&usg=AFQjCNFXAkEWPIWEGmAfUwrxgXys-wcosw
http://www.ezmegazin.hu/wp-content/uploads/2012/11/libapecsenye.jpg
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HOBBI ROVAT 

 
 

Virág készítése falevélből 
 

Részemről már a levélgyűjtés is igazi élmény, 
gázolni a tarka avarban, belélegezni az őszt, 
gyönyörködni a természet csodájában és 
magamba szívni az utolsó melegítő 
napsugarakat. Nagyon egyszerű, mondhatni 
könnyű hajtogatási technikával színpompás 
virágcsokrot készíthetünk. Én a levelek 
rögzítéséhez fonalat használtam, de láttam 
már kreppszalaggal is rögzíteni. A képeken 
keresztül lépésről lépésre követhetitek a 
virágkészítést.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Bényei Tamásné Csilla néni  
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„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen 
meg téged!” 

 
4 Mózes 6,24 

 

 

KÖSZÖNTJÜK SZÜLINAPOSAINKAT 
 
Erdélyi Petra  1.A 

Fónyad László 1.A 

Vékony Nikolett 1.C 

Szabó Zalán  1.A 

Bene Johanna  2.B 

Cseke Zsombor Imre 2.A 

Gonda Péter   2.A 

Madar Szabolcs  2.B 

Parti János   2.B 

Varga Kristóf Gábor 2.A 

Hagymási Levente Gyula  3.A 

Juhász Dominik   3.A  

Tóth Boglárka Lelle   3.B 

 

Bíró Eszter    4.A 

Fazekas Ádám Csaba  4.A 

Hagyó Csaba    4.B 

Kun Bettina    4.B 

Tóth Hanna    4.A 

 

Mászlai Roland   5. osztály 

Szűcs Orsolya Ildikó   6. osztály 

Török Csenge Sarolta  6. osztály 

Tóth Tímea    6. osztály 

 

Lakatos Erik   7. osztály 

Cucin Emese Tünde  8. osztály 

Fejes Márton   8. osztály 

Molnár Zsuzsanna  8. osztály 

Salamon Szabolcs  8. osztály 

Tóth Éva Beatrix  8. osztály 

Varga Vivien   8. osztály 

  

 


