
 
 
 
 
 

Délben ezüst telihold 

a nap és csak sejlik az égen. 

Köd száll, lomha madár. 

Éjjel a hó esik és 

angyal suhog át a sötéten. 

Nesztelenül közelít, 

mély havon át a halál. 

Radnóti Miklós, 1941. február 11.  



Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének Diák-
önkormányzata ebben a tanévben második alkalommal rendezte meg ünnepváró délutánját 
Diákok Karácsonya címmel, a Petıfi Kulturális Kht. koncerttermében, 2008. december 17-
én, melyen közel 200 tanuló vett részt. Az ünnepségre a tagintézmények színvonalas produk-
ciókkal, verssel, néptánccal, karácsonyi jelenetekkel készültek. A mősort Pusztainé Szabó 
Margit fıigazgató asszony ünnepi köszöntıje zárta. A program végén a DÖK szaloncukorral 
kedveskedett a jelenlévıknek. 

DÖK karácsony 



Czina Sándor Tagintézmény 

A Czina Sándor Tagintézményben hagyomány szerint, immár negyedik alkalommal, de-
cember 12-én rendezték meg az „Arany dobókocka” Városi-területi Matematika Versenyt. A 
város iskolái mellett négy környezı település 78 diákja mérte össze tudását. 

Az iskola különdíját, az ”arany dobókockát” minden évben a legjobb eredményt elért ta-
nuló kapja. 

A dobókocka idei tulajdonosa: Popon Dorina 7. évfolyamos tanuló Orosháza Város Álta-
lános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény Vörösmarty Mihály Tagintézményébıl. 

„Arany dobókocka” 2008 



Czina Sándor Tagintézmény 

Egészségnevelési hónap eredményhirdetés 

December 4-én Pusztainé Szabó Margit fıigazgató asszony  és Kisné Bor Emília fıigaz-
gató-helyettes asszony is jelen volt az Egészségnevelési hónap eredményhirdetésén, ugyanis 
ezen a napon a nem szakrendszerő, a kompetencia-alapú  oktatást látogatták az 1. osztályban 
matematikaórán, 5. osztályban matemetika és magyarórán. 

Az egészséges élettel kapcsolatos rendezvények, vetélkedık eredményét az iskola min-
den tanulója elıtt hirdetjük ki és jutalmazzuk, így nem csak azok értesülnek errıl, akik egy-
egy program résztvevıi voltak.  



Czina Sándor Tagintézmény 

A decemberi „Iskolába hívogató” foglalkozás a karácsonyi ünnepkör jegyében telt. 
A megjelent ovisok díszeket készítettek, festésben, színezésben jeleskedtek. 
Olykor némi felnıtt segítséggel. A kísérı szülık, testvérek is bekapcsolódtak a munkába. 

Iskolába hívogató foglalkozás 

December 5-én az Ifjúság és az Uzsoki úti tagóvodák lakóinak ajándékkal kedveskedtek 
4.-eseink. A mikuláscsizma szaloncukrot rejtett. Az alsó tagozat legidısebbjei jelenettel is 
meglepték az ovisokat, akik hálás közönségnek bizonyultak. 

Óvodások köszöntése mikulás alkalmából 



Czina Sándor Tagintézmény 

December elején tanulóink – a Magyar Vöröskereszt jóvoltából – KUBU üdítıitalt vehet-
tek át ajándékként. A mikulás közeledtével a sok más ajándék mellett ez a meglepetés is jó-
lesett a gyerekeknek. 

Kubu üdítı átadása 

A téli szünet elıtti utolsó tanítási napon iskolánk legkisebbjei, az alsó tagozatosok fenyı-
ünnepre készülıdtek. Minden osztály mősort adott elı. Az 1. osztályosok most szerepeltek 
elıször együtt az iskolában. A meghitt pillanatokat a 4.-esek figyelmeztetı közös éneke zár-
ta: „Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég…” 

Fenyıünnep az alsó tagozaton 



Czina Sándor Tagintézmény 

Megható pillanat volt ezen a napon, amikor reggel a tanáriba léptünk, szépen terített, 
feldíszített asztallal várta a pedagógusokat a Szülıi Közösség. A sötét reggel derőssé vált a 
lobogó gyertya fényétıl, a felénk sugárzó szeretettıl. 

Az utolsó tanítási napon a felsı tagozatosok osztályprogramokat szerveztek. Egymás 
megajándékozása után játszottak, beszélgettek. Az ajándékkészítést a nevek kihúzása elızi 
meg. A titokban készült meglepetéseket ezen a napon adják át egymásnak. Ez a kedves ha-
gyomány évekre nyúlik vissza, s örömmel tölt el mindenkit, aki ebben részt vesz. 

A téli szünet elıtt jólesı érzéssel köszönünk el egymástól, az iskolától. 

Karácsonyvárás a felsı tagozaton 

A karácsonyt, a téli szünetet minden gyermek és pedagógus az otthonában töltötte. 
A megérdemelt pihenés ideje alatt ünnepélyes csend honolt az iskolában és a környéken. 
Az ünnepi díszbe öltözött környék várta vissza az iskola lakóit. 

A téli szünetben 



Eötvös József Tagintézmény 

2008. december 19-én hagyományırzı karácsonyi mősort rendeztünk a sportcsarnok-
ban. 

Iskolánk Kaláris néptánccsoportja alapozta meg a jókedvő hangulatot, Erdélybıl, Szék-
rıl hoztak táncokat: széki négyest és csárdást mutattak be. 
A táncokat tanította Orbánné Kovács Ilona gyermektáncoktató. 
A színjátszó csoport sok szeretettel ajándékozta nekünk Betlehemes játékát. 
A csoport vezetıje: Tóthné Somogyi Mária 
A dalokat énekelte Dr. Némethné Roszik Zsuzsanna 
A kamarakórus dalait tanította Kristóf Edit 
Karácsonyi gondolatokat, újévi jókívánságokat is hallhattunk 3. és 4. osztályos tanulóktól 

Jancsurákné Juhász Erika és Tállainé Szász Csilla tanítványai jóvoltából. 
Majd Sáfrán Anita iskolánk volt diákja a Piramis együttes Ajándék címő dalát énekelte 

karácsonyi meglepetésként. 
Befejezésül karácsonyi zárókép következett – karácsonyfa, szívek, gyertyák, csillagszó-

rók és egy hangulatos dal: a Fehér karácsony. A záróképet az 5.a , 5. b , 7. b osztály és a mő-
sor szereplıi alkották. 

A gyertyák és csillagszórók fénye mellett közösen énekeltük el a Fehér karácsony címő 
dalt. 

Karácsonyi ünnepség 



Eötvös József Tagintézmény 

 December közepén iskolánk tornatermében városi gyermek grundbirkózó versenyt ren-
dezett az Orosházi Spartacus Birkózó Klub. Mintegy 90 kisiskolás mérte össze erejét. Az 
egyesület célja a sport és testmozgás népszerősítése a tanulók körében. 

Ezen a délutánon megtelt a tornaterem gyızni akaró sportolókkal, edzıkkel, szülıkkel, 
pedagógusokkal és a verseny szervezıivel. A küzdelem egy 5 méter átmérıjő körben zajlott. 
A cél, hogy az ellenfelet kitolják a körbıl vagy felemeljék. A mérkızés ideje két perc, dön-
tetlen esetén hosszabbításra került sor. Eredményes sportdélután volt karácsony közeledté-
vel. 

Spartacus Kupa 

2008. december 6-án szombaton az 1999-es és a 2000-es születéső sportiskolás lá-
nyok Budapestre indultak. A meghívást az óbudai kézilabdás Sportiskolától kapták a 
Telizsák Kupán való részvételre. Mindkét korosztályban 6-6 csapat versenyzett. A lányok  
izgalmas mérkızéseket vívtak köztük a Dunaújvárosi , Óbudai Sportiskolával és a Fradi ké-
zilabdásaival. A 200-es születéső lányok III., a 1999-es születéső lányok V. helyezést értek 
el. Az eredményhirdetésen meglepetés volt, hogy Kökény Bea sokszoros válogatott, Németh 
András volt nıi szövetségi kapitány és Kiss István a MKSZ elnöke adta át a díjakat és kezet 
fogott minden résztvevıvel. 

Telizsák Kupa Óbudán 



Eötvös József Tagintézmény 

Városi számítástechnikai verseny 

Az Eötvös József Alapítvány december 13-án tizedik alkalommal rendezte meg területi 
számítástechnika versenyét. A rendezvény a civil szervezetek számára meghirdetett önkor-
mányzati pályázati támogatással valósult meg. A 17 versenyzõ 7-8.-os diák az internetrõl 
szerzett elméleti és gyakorlatitudását tette próbára. Számítástechnika tagozatos tanulók közt 
az elsõ három helyezett: Füredi Szabolcs,Eötvös József Tagintézmény (Blahóné Gali Erzsé-
bet), GulyásDávid, Vörösmarty M.Tagintézmény (Vargáné Gyömrei Anita), Keller 
Márk,Vörösmarty Mihály Tagintézmény (Vargáné Gyömrei Anita). 

Nem számítástechnika tagozatos tanulók közül: Csete Vivien, József Attila Székhelyin-
tézmény (Losonczi István), 

Furus Havier, Eötvös JózsefTagintézmény (Korcsok Mariann),Ulmann Patrik, Vörös-
marty Mihály Tagintézmény (Bordásné Nyíregyházki Mária) 



Székhelyintézmény 

 A gyerekek kedvenc évszaka alighanem a tél. Az év végi meghitt csendesség közeleg 
decemberben. Az egyházi év kezdetét, a karácsonyi elıkészületek idıszaka nemsokára be-
költözik szívünkbe. 

 Így volt ez az idén is. A felsısök osztályonként 4-5 fıvel képviselték osztályukat. Ízléses 
karácsonyi asztaldíszt készítettek december 1-jén. 

Ez délután az együtt készített díszekrıl, a meghitt együttlétrıl, az ünnep varázsáról szólt. 
A termet fenyı, fahéj, narancs, szegfőszag illat járta át. Családiasan, békében telt el a dél-
után. 

Adventi koszorúkészítés felsısöknek 

 December 2-án ezen a borongós, téli délutánon, élettel telt meg iskolánk ebédlıje. 
Négy tanító néni várta már az alsó tagozatos gyerekeket, hogy érdekes és szép ajándékokat, 
dekorációt készítsenek közösen.  Négy izgalmas helyszínen folyt a lázas munka. Az elsısök 
gyönyörő fenyıbıl és gyertyából, só-liszt gyurma alapra asztaldíszt készítettek. A másodiko-
sok angyalforgót, a harmadikosok üdvözlılapot, a negyedikes diákok pedig ablakdíszt alkot-
tak nagy buzgalommal. Több mint egy órán keresztül folyt a jó hangulatú, közös munka, 
melynek végén örömmel mutatták meg egymásnak a gyerekek ügyes kezeik alkotásait.  …
Én ezt ajándékba adom…én, pedig a szobámat díszítem vele…ez a nagymamámé lesz…
hangzottak innen is, onnan is a gyerekek izgatott mondatai. A tanító nénik velük együtt örül-
tek. 

 Sok melegszívő gyermek szeretettel készített ajándéka gazdagította az ünnepvárás, ad-
vent idıszakát. 

Télapóvárás játszóházban 



Székhelyintézmény 

Mikulásmősor az óvodásoknak 

 Varázslatos, sziporkázó mősorral kápráztatták el iskolánk 3. és 4. évfolyam diákjai az 
óvodás közönséget 2008. december 4. délelıttjén, tornatermünkben. 

  Évtizedes hagyománynak számító fergeteges mősorral leptük meg az idén is a leendı 
iskolásokat. A csöppnyi gyereksereg tátott szájjal csodálta a varázslatos mősort, melyben téli 
vers, muzsikáló furulya, néptánc, angol-német jelenet, jókedvő mikulás és lenyőgözı mese-
játék szerepelt. 

 Az óvónıket bensıséges hangulatú beszélgetés keretében tájékoztatták a jövı évi terve-
inkrıl a leendı elsı osztályos tanítók. 

Christmas Party  

December 19.-én tartottuk a hagyományos Christmas Party-t, melyen idén az emelt an-
gol tagozatos csoportok vettek részt. Mivel igen sok programot rendeztek az év végén a ka-
rácsony ünneplésére, a hetedikesek a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola  
Christmas Carol címő elıadásán képviselték iskolánkat, a party-n pedig az ötödikesek és ha-
todikosok vettek részt. A hagyományos programok mellett idén új dologgal próbálkoztunk. 
Karácsonyi dalokat énekeltünk karaoke technikával. Voltak ismert és kevésbé ismert dalok, 
melyeket nagy örömmel szólaltattak meg a résztvevık. A program végén mindenki szalon-
cukrot kapott illetve egy képeslapot, melyet tetszés szerint díszíthettek és otthon a kará-
csonyfa alá tehették, meglephették vele szüleiket. 



Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

9. éve írjuk ki Orosháza város és körzete általános iskolásainak az idegen nyelvi szóbeli 
versenyt, melyen kb. 80 tanuló vesz részt. A verseny fıszervezıje Oláh Gizella tanárnı, aki 
az angol és német szakos kollégák segítségével oldja meg a hetek át tartó szervezési felada-
tokat. 

A versenyre igen felkészült tanulók jelentkeznek, öröm velük kommunikálni az adott 
idegen nyelven. Ez a verseny olyan, mint egy kis szóbeli nyelvvizsga. Különösen nehéz ide-
gen emberek elıtt idegen nyelven megszólalni. A tanulók talpraesettségrıl, jó nyelvtudásról, 
kommunikációs készségrıl tettek tanúbizonyságot. 

Sajnos a német nyelv népszerősége egyre csökken, pedig Közép-Európában mindenütt 
meg tudjuk értetni magunkat németül, és két idegen nyelv tanulása kötelezı a gimnáziumban 
továbbtanulóknak. 

Köszönet a felkészítı tanároknak, a szőrinek, akik külön térítés nélkül készítették fel a 
tanítványokat, vettek részt a zsőri munkájában. 

Idegennyelven való kommunikálás egész délután 

A közismert KUBU gyermek-
ital egy-egy üvege juthatott el 
a napokban az Orosházi Kis-
térség gyermekeihez, így 
Orosháza Város Általános Is-
kolájának tagintézményeibe 
is. A rostos, vitaminokkal teli 
üdítıt a forgalmazó Maspex 
Olympos Kft. ingyenes fel-
ajánlásából, a Vöröskereszt 
orosházi szervezetének közre-
mőködésével kóstolhatták 
meg a tanulók. 

KUBU a gyerekeknek 



Kidobjam vagy ne dobjam? 

Napjaink központi témája a környezetvédelem, mely számos kérdéskört taglal a globá-
lis felmelegedéstıl, a klímaváltozástól az energiafelhasználásig. Arra viszont kevesen gon-
dolnak, hogy a környezetünk védelme érdekében a szelektív hulladékgyőjtés is rengeteget 
tehet.  

Nincs lehangolóbb látvány, mint családi kirándulás során belebotlani egy szeméttelep-
be. A smaragdzöld tavaszi tájban riasztó és idegen az oda nem illı szeméthegy. Riasztó be-
legondolni is, hogy a sok mérgezı, különbözı összetételő, szerves, vagy szervetlen anyag a 
talajba kerülve milyen pusztítást tud végezni. Az ilyen hegyek látványa során természetesen 
eszünkbe juthatna, hogy a hulladékot szelektíven győjthetnénk. 

A szelektív hulladékgyőjtés lényege az, hogy a településeken szelektív győjtıszigetek 
kihelyezésével lehetıség nyíljon a lakosságnál keletkezı újrahasznosítható hulladékok győj-
tésére. Ennek megvalósulásához nélkülözhetetlen azonban nekünk, lakosoknak a pozitív 
hozzáállása, amely kiindulópontja lehet a környezetbarát magatartás széleskörő elterjesztésé-
nek.  A szelektív hulladékgyőjtés elképzelhetetlen lenne hulladékszigetek nélkül. Ezeken a 
szigeteken elhelyezett konténerekben különbözı hulladékfajtákat győjthetünk, külön a papír, 
mőanyag és üveg hulladékot. A mőanyag hulladékot sárga, a papír hulladékot a kék, a színes 
üveget a zöld, a fehér üveget a fehér míg a fémhulladékot a szürke konténerekbe tehetjük. 
Ezeken kívül a konyhai hulladékot otthon komposztálóba tehetjük. Kezdetben talán újdonság 
ez a hulladékválogatás, de hamar éppen olyan megszokottá válhat, mint más, és a család 
minden tagjától odafigyelést igényel. A szelektíven győjtött hulladékokat újra tudjuk haszno-
sítani. Ez a hulladék visszakerül a gazdasági körforgásba és nem a hulladéklerakón győlik 
vég nélkül, melyek hosszútávon elborítják és elcsúnyítják, elszennyezik környezetünket illet-
ve minket. A szelektív hulladékgyőjtéshez tartozik még a veszélyes hulladékok győjtése. Na-
gyon fontos hogy a hulladékot szelektíven győjtsük, de az is szükséges, hogy környezettuda-
tos háztartással csökkentsük a hulladéktermelıdést. 

Mit is tehetünk mindezek érdekében? A vásárláshoz készítsünk bevásárlólistát és pró-
báljuk magunkat ahhoz tartani. Próbáljunk újrahasznosítható csomagolású élelmiszert vá-
lasztani, nagyobb csomagolású élelmiszert venni és inkább elıre vásároljunk a hétre és a 
hónapra is. Az olyan elektromos készülékbe, amelybe elem kell próbáljunk meg újratölthetı 
elemet venni, mivel ez hosszabb távon sokkal jobban megéri. Vigyünk magunkkal a bevá-
sárláshoz kosarat, textiltáskát, ne kelljen a visszataszító tasakokért pénzt adnunk és persze 
ezáltal a környezetünkért is tehetünk. 

Iskolánkban már régóta győjtjük a hulladékokat szelektíven és az elemeket, mint ve-
szélyes hulladékot. Azért a papírt és a mőanyagot győjtjük szelektíven, mert ezek a leggya-
koribb hulladékok iskolánkban. Megpróbáltunk mi magunk újrahasznosítani tárgyakat, ezért 
kiállítást rendeztünk, amiben újrahasznosítható tárgyakból, játékokat és egyéb használati 
eszközöket készítettünk. Voltak akik repülıgépet készítettek mőanyag palackokból, gomb-
focit kartonból és kupakokból. Érdekes és elgondolkodtató volt látni, hogy mi minden ké-
szíthetı egyes kidobásra váró hulladékból. 

Ismerve a szelektív hulladékgyőjtés elınyeit mindenkinek azon kell fáradozni, hogy a 
legtöbb embert ösztönözze ennek hasznosságára. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 



A Maros Körös Köze Oktatási és Kulturális Köz-
hasznú Egyesület december 01-jén tartotta soron 
következı rendezvényét Orosháza Város Általános 
Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Vö-
rösmarty Mihály Tagintézményében. Téma: 
„Kompetenciaalapú oktatás a gyakorlatban”. 
A rendezvényen részt vettek Orosházi Kistérség 
iskoláinak alsó és felsı tagozatos pedagógusai. Ne-
ves elıadók tartottak tréning jellegő foglalkozást a 
megjelentek számára (Molnár Anna ‑ Szolnok ‑ 
felsı tagozat, Kuruczné Korda Borbála – Hajdúszo-

boszló ‑ alsó tagozat). A téma fontosságára az iskolákban kötelezıen bevezetendı kompe-
tenciaalapú oktatás utal. 

A mai kor gyermeke számára olyan ismereteket kell közvetítenünk, olyan képességeket 
kell kifejlesztenünk, amelyek alkalmassá teszik ıket az élethosszig tartó tanulásra, a minden-
napi életben történı eligazodásra, az ismeretek rugalmas alkalmazására. A tréningen a peda-
gógusok rövid ismertetı után gyakorlatban alkalmazható feladatokkal ismerkedhettek meg, 
amelyeket a mindennapokban, a tanóráikon használhatnak. 

A tréningen olyan témakörökrıl is szó esett, mint a mozgáskoordináció, a kommunikáci-
ós készség fejlesztése, a tolerancia. A jelenlevık megosztották tapasztalataikat egymással, 
megvitatták, hogy mely oktatási területeket kell még fejleszteni. Az egymástól tanulás, az 
együtt gondolkodás módszerével gyarapították szakmai felkészültségüket. Mindenki tapasz-
talatokkal gazdagodva térhetett vissza iskolájába. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Szakmai nap a Vörösmartyban 

Az alsó tagozatosok Kazinczy-versenye 

2008. december 9-én került megrendezésre tagintézményünkben az alsó tagozatosok 
hangos olvasási versenye, a Kazinczy-verseny. A tanulók nagy izgalommal készültek a meg-
mérettetésre, amelyen külön kategóriában versenyeztek a másodikosok, és külön a harma-
dik-negyedik osztályosok. 

Elıször egy szabadon választott mese- vagy regényrészletet mutattak be a versenyzık, 
majd következett az idegen szöveg, amelyet rövid felkészülés után kellett felolvasniuk. 

A zsőriben iskolánk tanítói mellett a Városi Könyvtár munkatársai, Líborné Putnoki Edit 
és Tengerics Éva értékelték a tanulók teljesítményét. 



December elsı hetének pénteken a szokottnál is vidámabban és gyorsabban telt Oroshá-
za Város Általános Iskolájának Vörösmarty Mihály Tagintézményében. A hagyományoknak 
megfelelıen a Télapó látogatott el a gyermekekhez. Kicsik és nagyok egyaránt nagy várako-
zással izgultak az órákon: hozzájuk mikor jön be, és mit hoz a nagyszakállú? A várakozás 
nem volt hiábavaló, hiszen mindenkinek jutott a puttonyból egy kis édesség, gyümölcs, 
egyéb ajándék. Nagyritkán egy-egy virgács vége is kilátszott a csomagból. 

A nagy örömöt hozó esemény megvalósítása a szülıi közösségek és osztályfınök peda-
gógusok odafigyelı munkáját mutatja. A boldog gyermekarcokat elnézve biztosan nevükben 
is mondhatjuk: köszönjük. 

Télapó itt van… 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Iskolánkban már hagyomány, hogy a karácsonyi készülıdésbe bevonjuk a nagycsopor-
tos gyerekeket is. Megívjuk ıket a 2. évfolyamosokhoz egy közös játszóházra. Egy rövid 
megnyitó ünnepség után-ahol furulyáztak a 2. a-sok és közösen is énekeltünk karácsonyi da-
lokat-csoportokra osztottuk szét a gyerekeket. Volt olyan kis csoport, akik madáretetıs ab-
lakdíszt készítettek. Mások mézes gyertyát és üdvözlıkártyát. Kézügyességüket próbára te-
hették karácsonyi csillag hajtogatásával is. Egy teremben pedig csipeszes ajándékkártya-
tartót és karácsonyi díszeket ragaszthattak nagy igyekezettel a gyerekek. A játékba bekap-
csolódtak az óvó nénik és a szülık is. Még egy kis közös játékba is bevontuk ıket: karácso-
nyi formákból álló sudoku rakosgatásába. 

Az együtt töltött idı során a gyerekek ismerkedtek egymással, közösen munkálkodtak. 
Igazán jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt! 

Karácsonyi játszóház 



A Comenius program keretében iskolánk kéttagú küldöttsége Törökországban járt. 
Az ott szerzett tapasztalatokról, élményekrıl számolt be Orosz László igazgató és Aminné 
Móricz Márta projekt-koordinátor visszaérkezésük után. 

Bemutatták az Európai Unió által támogatott Comenius projekt témáját, várható fel-
adatait, a fogadó török iskolát, annak szokásait, a török iskolarendszer sajátosságait. Színes 
képekkel idézték fel az Isztambulba tett kirándulást és a vendéglátó város mindennapjait. 
Külön fejezetet szenteltek a sajátos török nemzeti ételek bemutatásának. 

A jó hangulatú elıadás után a közönség megtekinthette a beszámolóhoz kapcsolódó 
kiállítást és eredeti török édességet is fogyaszthatott. 

Vörösmarty Mihály Tagintézmény 

Élménybeszámoló képekben 

Eszperente nyelven jegyzem le eme remeket, mely ez mese. E szerep nekem tetszett, 
eme mese nekem kedvencem lett. Eme szerep remekelt, de persze lett benne „embertelen” 
jelenet. E jelenet ez: Egy gyerek bement s elrebegte: ezt nem lehet tenned neked, mert ez 
nem helyes. Ez lett eme „embertelen” jelenet mely nekem nem tetszett. Eme gyermekkel ret-
tenetes cselekedetet tettek. Elkergette egy kegyetlen ember, mely eme gyermeket nemzette. 
Eme gyermek nehezen vette e helyzetet, erre elkeseredett emellett elmerengett egy kedves 
emberen. Ez ember, eme gyermeket szerette, erre felemelte s elvezette. 

A kis gyufaárus lány 


