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Mi módon őrizheti meg 

tisztán az ifjú az ő útját, 

ha nem a Te beszédednek  

megtartása által?  

(Zsoltárok 119,9)  
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 Kedves Gyerekek! 

 

Amikor kezetekbe veszitek az újságot, és végiglapozzátok, láthatjátok, hogy már a 
híradó is arról tanúskodik, hogy a második félév is igen gazdagon bővelkedett prog-
ramokban, iskolai és iskolán kívüli eseményekben.  

A versenyeredményeket látva igazán büszkék lehetünk diákjainkra. Nem is büszke-
ség ez, hanem hála - tudván, hogy minden, amink van, Isten ajándéka, tőle kapott 
tehetség, képesség, amivel élnünk kell az Ő dicsőségére, hiszen ezért kaptuk.  

Az egy kis tudomány - egy kis történelem ismeretterjesztő rovatai elkalauzolnak 
bennünket az űrhajózástól az idő megfigyelésén át a a régi római birodalom területé-
re, sőt a jégkorszakba is. Ügyesen kutattatok, és találtatok sok érdekes információt 
ezekkel kapcsolatban.  

Az íródeák szakkör tagjai egytől egyig remekeltek, igazi tudományos értekezéseket, 
vicces meséket és verseket alkottak a madarakról; s nagy versismeretről tettek bi-
zonyságot kutatómunkájuk során. Az állatok világa most is - mint mindig - az egyik 
kedvenc, gyakran emlegetett témáitok között szerepel. Bizonyára az is oka lehet en-
nek, hogy hétről-hétre valamely - a Bibliában is szereplő - állat viselkedésén, tulaj-
donságain keresztül hallgattuk Isten Igéjének az üzenetét.  

Az általatok kedvelt állatkák még meséitekben is a főszerepekre kerültek; és az él-
ményekben gazdag gyermeknapon - Noé bárkájába szállva - is velünk voltak.  

A mesék világában képzeletetek, fantáziátok szárnyra kelhetett, s így ezek szárnyán 
mi is utazhattunk veletek. 

Néhányan már tudtatok híradást adni az erdei iskola élményeiről, a kirándulásokról, 
legtöbben viszont az újság készülése idején kirándultatok. Bízunk benne, hogy 
mindnyájatok szívében van olyan említésre méltó, megörökítendő esemény, élmény, 
amit szeretnétek ezekről a kedves napokról megosztani velünk - s amint lehet, köz-
readjátok.  

Tavasz- és nyáridéző verseitekkel, rejtvényeitekkel már egy kicsit a várva várt vaká-
ció felé tekintgettetek.  

Bizonyára ti sem tudjátok minden meghatottság nélkül olvasni a búcsúzó nyolcadi-
kosok szavait, egy szívvel kérjük Isten áldását további útjukra, életükre! 

 

Kívánok nektek áldott nyári szünidőt, élményekben, lelkiekben gazdag programokat 
a táborokban és a családotok, szeretteitek körében! 

 

Szeretettel:                  Márta néni 
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HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 
Első tanítási nap a szünet után: január 3. hétfő.  
Január 13-án ellátogattunk a Kolibri Színház zenés előadására. 
Január 21-én megkaptuk a félévi értesítőt. 
Január végén felvételiztek a leendő első osztályosok iskolánkba.  
Január 31-én iskolakóstolgató foglakozás volt leendő első osztályosainknak. 
Február 14-én az ELTE ásványtani kutatóintézetének kiállításán jártak a felsősök. 
Február 16-án a Julianna-napot ünnepeltük. 
Február 25-én szülők, pedagógusok tölthettek együtt egy vidám estét. 
Március10-én megemlékeztünk a forradalom és szabadságharc közelgő ünnepéről. 
Március 11-én iskolánk adott otthont az országos Béres Ferenc Éneklő Versenynek. 
Március végén volt a papírgyűjtés. 
Április 8-án rendeztük a tavaszi vásárt. 
Április 10-én családi istentiszteleten lehettünk együtt a templomunkban. 
Április 11-én a reggeli áhítaton megemlékeztünk a költészet napjáról. 
Április 15-én az Éneklő Ifjúság kerületi rendezvényének  templomunk és iskolánk adott 
helyet. 
A tavaszi szünet április 20-tól 26-ig tartott. 
Május 13-án a felső tagozatosok a Műszaki Egyetem észbontogató előadásán vettek részt. 
Május 25-én a 4., 6. és 8. osztályosok részt vettek az országos kompetenciamérésben. 
Május 27-én gyermeknapot tartottunk.  
Május végén és június elején zajlottak a tanulmányi kirándulások, erdei iskolák. 
Június 8-án zsonglőr vendégeink és egy tornász diákunk előadása örvendeztetett meg 
bennünket.  
Június 9-én csendesnapunk volt Tahitótfaluban.  
Június 10-én a felső tagozatos gyermekek tanévbúcsúztató délutánon lehettek együtt. 
Június 14-én a végzős diákjaink a banketten elbúcsúztak tanárainktól.  
 
Előzetes: 
Június 19-én tanévzáró istentisztelet, bizonyítványosztás.  

Nyári táboraink: 

Kenutábor   2011. július 4-8.   Tiszafüred   

Kincskereső tábor 2011. július 11-16.   Tahitótfalu 

Cimbora tábor 2011. július 31- augusztus 6. Bakonyszentlászló 
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ÍRÓDEÁK     

Légy te is költő - büszke férfiú -, s írj egy tavaszi verset! 

Persze olyat, amelyben Petőfi Sándor verscímei is elbújnak. Minél több 
verscímet rejts el költeményedben!  

Ezzel a felhívással kezdtek neki az ÍRÓDEÁK szakkör tagjai a verseléshez.  

A felhasználható címek a következők voltak: A kutyák dala, A szél, Az erdei lak, Álom, 
Anyám tyúkja, Én és a nap, János vitéz, Fényes csillag, Le az égről hull a csillag. 
Természetesen versszerető és verseket jól ismerő gyermekek egyéb verscímeket is beletehettek 
alkotásukba. Íme - egy kis ízelítő: 

 

Fényes csillag ragyog fenn, 
S kutyák dala szól itt lenn. 
Fúj a szél, és álom nem jő rám, 
Anyám tyúkja kotkodácsol, lám! 
Az égről hull egy csillag,   
Ide látszik az erdei lak. 

  Horgos Abigél 2.o. 

 

 

 

 

 

FÉNYES ESTE 
A szél szépen muzsikált, 
az erdei laknál körbejárt. 
Az ablakomnál elsuhant egy fényes csillag, 
a kutyák dala vonyított, mikor elhaladt. 
Kukorékolt a kakas, és kiabált anyám tyúkja, 
megkérdeztem anyát, hogy le az égről hull a csillag? 
Nevetett rajtam, és mesélt egy mesét:  
János vitéz voltam én, 
és a nap ragyogott kardomon, 
hős harcos voltam, míg el nem ragadott az álom. 

     Végh László 3.a 

 

A TAVASZ KEZDETE 
Az erdei lak kibújik otthonából, 
S a szél nem fúj már önmagától. 
Még a kutyák dala is azt suttogja: 
Itt van az ősz, itt van újra?  
   
Ez csak álom volt csupán: 
Ki a szabadba, cimborám! 

   Ferge Elizabet 3.b 
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FÉNYES CSILLAG  

Le az égről hull a csillag: 
Fényes csillag, fényes csillag! 
Minden éjjel ezt álmodom: 
Itt jár egy csillag, s ezt kérdezi: 
Lenne-e három kívánságom? 
Azt felelem, még tartogatom, 
Talán majd máskor kimondhatom.  
Ecsedi Borbála 2.o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSZE AZ OTTHONTÓL 
János vitéz barangola, 
S rátalál az erdei lakra, 
Mely a szél elől megvédé, 
S ahol anyám tyúkját emlegeté. 
Emlegeté, emlegeté, 
Míg az álom szenderíté. 
 
Az est is leszáll a hegyek közt, 
A távolban farkasok dala üvölt. 
Fényes csillag, esti csillag   
Álmokat visz, álmokat hoz. 

  Luczek Áron 3.a 

15.-RE VIRRADÓ ÉJSZAKA 
A kutyák dala hangzik fel az éjben, 
Nincs már meleg, pedig március van éppen. 
S fú a szél, de az erdei lakban 
Édes álom - pillangók táncolnak az ablakban. 
 
Le az égről hull a csillag,  fényes csillag,  
De az álom már elröppen, elillan. 
Én és a nap együtt kelünk, 
S este a Fiastyúk kel fel hely'tünk. 
 
Anyám tyúkja kapirgál már, 
És boldogan kóricál. 
János vitéz  harcba indul 
Márciusnak idusán. 

  Cselovszky Katinka 4.a 
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TAVASZVÁRÓ ÁLOM 

 
Le az égről hull a csillag,     A természet vadvirága 
Várva vár az erdei lak.     A tavaszhoz kiabálna. 
Tavaszillatot hoz a szél.     Siess, siess, gyere gyorsan, 
Hosszú álom  - csak véget ér!    A Tisza a jégtől roppan! 
 
 
Álmodtam szépet, gyönyörűt,   Tavaszt várja erdő, mező, 
Nyári virágot, szép színűt.    Vízparti fák, a legelő. 
Itt van az ősz, itt van újra,    A természet úgy kívánja: 
Nem kotkodál anyám tyúkja.   Legyen tavasz itten máma! 
 
Itt van a tél, a táj fehér,    Fényes csillag, hozd a tavaszt, 
János vitéz is hazatér.     Vígan leszünk: én és a nap! 
Csatadal is abbamarad,    A kutyák dala messze száll, 
Visszavárjuk már a tavaszt.              Az Alföld is virágzik már.  

 

      Chriszt Bence 4.o. 
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Szintén az ÍRÓDEÁK szakkör tagjainak a munkáiból olvashattok egy válogatást a 
következőkben is, melynek témája egy madár bemutatása volt - háromféleképpen: 
ismeretterjesztő leírással, meseszerű bemutatással, vidám versikével.  

 

FÜLEMÜLE  

Képzeljétek el, gyerekek, most májusban hallottam először a 
csalogány énekét - igaz, csak hangszalagról! Így könnyű 
elképzelnem, amint az erdőszéli bokrok alatt ugrándozik az avarban 
táplálék után kutatva. Olvastam Schmidt Egon könyvében, hogy a 
bodzabogyó lilára festi a kloáka körül a tollakat. 

A hétvégén megyek fülemülét hallgatni, és remélem, hogy lesz a 
madarász bácsinak sípja, amivel szóra tudja bírni őket! 

 

ÉNEKESEK ÉNEKESE  
Ősszel Afrikába repül, 
Áprilisban hazakerül. 
Fészket készít az avarban,  
Rozsdaszínű farok villan. 
 
Májustól énekével hódít, 
Megtisztelve hódolóit. 
Mikor fiókája kikel, 
Többé már nem énekel.  
 
Amit talál, mindent felfal: 
Bodzabogyó, pók és rovar.  
Mit gondolsz, ez fülemüle? 
Netalán csalogány lenne? 
Mindkettő e madár neve! 
 

A fülemülét tartják a legszebb hangú madárnak Európában. Énekéről könnyű felfedezni, de 
rejtőzködő életmódja miatt ritkán látható. A növényzet sűrűjében bujkál, általában a talaj közelében 
tartózkodik. Nyíltabb helyeken énekel, és ha ilyenkor közelednek hozzá, fedezékbe vonul. Tollazata 
jellegtelen, de ha felröppen, rozsdabarna farktolla elővillan. Hívóhangja "hűit" vagy "tak-tak". 
Csattogó éneke változatos. A hím fülemüle alkonyatkor és hajnalban szakadatlanul dalol. A fiókák 
etetésekor nem dalol. Május-júniusban költ, a fészekalja 4-5 tojás. Táplálékát is a földön, az avarból 
keresgéli: rovarokat, pókokat, feketebodza bogyókat fogyaszt. 

A fülemülék az erdőszegélyeken, a bokrok alatt, a földön fészkelnek. Parkokban, városokban is 
előfordulnak. Augusztus-szeptemberben Afrikáig repülnek, áprilisban térnek vissza Magyarországra.
  

Ecsedi Borbála 2.o. 
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VERÉB    
Olaszország kivételével egész Európában elterjedt. 
Többnyire magevő.  
Tavasszal párosodik. Védett faj. 2007-ben az év 
madara volt.  
 
Kicsike,  
ugrándozik mindenre.  
Aprócska madárka,  
sok területet bejárja. 
magokat szedeget,  
édes kis verebem. 
 
Számomra nagyon aranyos madárka. 

Egyik nap vettünk pogácsát, és a kis ugrálók is kértek. Adtam is nekik.  
Ferge Elizabet 3.o. 

      

TENGELIC 
Nekem a tengelic a legkedvesebb madaram. Kisebb és karcsúbb a verébnél. Feje fekete-
fehér, elöl piros. Részleges vonuló. Ügyesen kapaszkodik a kórókon, kedveli a bogáncs- 
és aszatfélék magjait. Hívogatója: "stig-lic!" Költési ideje május és augusztus közé esik. 
4-6 tojást rak, és 12-14 nap múlva kelnek ki a fiókák.  

 

 

STIGLIC, A TENGELIC 

 
Stig-lic, stig-lic, 
szól a víg tengelic. 
Szóljon, szóljon, 
így dúdoljon! 
Neki szép feje, szárnya, 
akkor legyen szép a háta! 
Stiglicnek volt egy barátja, Tiglic, akivel elment a madáretetőnkhöz. 
Stiglic azt mondta:- Milyen finom a mag! 
Tiglic meg azt: - Nekem a szalonna ízlik!   
És elrepültek. És ez igaz!  

Horgos Abigél 2.o.  
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SÁRGARIGÓ 
Élénk színe, feltűnő rikácsoló hangja van. 
"Ksrék, Gi-gi-gi!" hangot ad ki. Éneke 
messzehangzó jódlizó hangokból áll. 
Hernyókat, rovarokat, lárvákat keres a 
lombkoronában. Ősszel bogyókat 
fogyaszt. Nehéz észrevenni, mivel sok időt 
tölt a fák tetején és a lombok közt. Kedveli 
a tölgy-, dió- és nyárfát. 

Testhossza 24 cm, teste sárga, szárnyai 
feketék. Magyarországon rendszeresen 
fészkel. Egyszer költ. Rokonai Afrika 
trópusi tájain élnek. 

 

 

A HIDEG TÉLBEN 
Rigó Roland repülget, 
ablakomon köszönget. 
A hidegben megfázott, 
ezért húzott nadrágot.  
 
Eleséget szeretne,  
madárkalács jól esne. 
Rigó Roland jóllakott, 
köszöni e szép napot.   

 

A SÁRGARIGÓ ROKONAI   

 

Élt Hortobágyon egy sárgarigó. A sárgarigót Jancsinak hívták.  

Így hívta őt szürkemarha, ló, tehén, szamár, liba, pulyka, béka és a legjobb barátja, a 
veréb is. A verébbel gyerekkori barátok voltak.  

Jancsi szerette a veréb nagy családját. Veréb apuka sokszor nézte a B.L. meccseket a 
tévében. Ilyenkor nagyokat csicseregtek, és magokat rágcsáltak. 

Jancsi megtudta a gólyától, hogy távol Afrikában rokonai élnek. Ezért fölpakolt a 
hátizsákjába, és elindult megkeresni őket - de ez már egy másik történet. 

         Luczek Áron 3.a 
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ŐSZAPÓ 
Az őszapó a verébalakúak rendjébe 
tartozik. Nem közvetlen rokona a 
cinegének, csak hozzájuk hasonlít. Télen 
c s a p a t o k b a  v e r ő d v e  i n d u l 
táplálékszerzésre. Különlegessége, hogy 
puha, erszény formájú fészke van. Alapját 
pókhálóval megerősített moha alkotja. A 
külső burok zuzmóból áll, kényelmes 
belsőről olykor kétezer toll gondoskodik. 

 
Pókhálóból és mohából  
építenek puha fészket, 
csapatokban szálldogálnak, 
barátaik a cinegék. 
Kényeztetik fiókáikat 
puha meleg fészekkel és finom élelemmel. 

 

Egyszer volt, hol nem volt egy őszapó. De 
nem ám egy olyan emberforma ősz öreg apó! 
Nem bizony! Hanem a cinegére hasonlító 
madárka. Gyönyörű fekete, fehér és 
rózsaszínű ruhája volt, és olyan hosszú farka, 
mint egyetlen kis madárkának sem.  

Az őszapó nagyon szerette a barátait, a 
cinegéket, a királykákat és a fakúszokat is. 
Békésen éldegéltek egymás mellett 
barátságban.  

        Lőrincz Betti 6.o. 

TÚZOK   
Tudományos név: Otis tarda 

A túzok a madarak osztályának a darualakúak rendjébe, a túzokfélék családjába tartozó 
Otis nem egyetlen faja. Óvatos madár. Méretre akkora, mint egy pulyka, mégis kitartóan 
tud repülni. Erős futólába van, nyílt vidékek jellegzetes földlakó madara. Tollazata 
szürkésbarna, piszkosfehér mellrésszel. Élőhelye a füves puszta. Rejtőzködő az 
életmódja, ezért ritkán látható.  

Fűfélékkel táplálkozik, de fogyaszt rovarokat, csigákat, férgeket, sőt kisebb madarakat is.  

A kakasok különböző hangokkal, fenyegető magatartással próbálják megfélemlíteni 
riválisaikat. A tojók felé jellegzetes táncot lejtenek. Fejüket hátrahajtják, farktollaikat 
felmerevítik, szárnyaikat kifordítják, torokzacskóikat felfújják. Ezt nevezzük dürgésnek.  
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A legnagyobb egybefüggő európai udvarló- és fészkelőhely Magyarországon található.  

Csökkenő egyedszámuk miatt fokozottan védett állatok, eszmei értékük - 1970 óta - 
1millió forint.  

  

  
Latinul csak Otis tarda,  
Magyarország szép madara.  
Kitartóan fut és repül,  
Tojásain a földön ül. 
 
Nagy ára van a szegénynek,  
Mert irtják őt a kevélyek.  
Nagy pusztában élő madár,  
Dürgés száll, hogy szaporodjál. 
 
Nagy őneki az étlapja, 
Férget, bogarat elkapja. 
Hortobágyon él a túzok, 
Ha meglátom, én ujjongok.   

Chriszt Bence 4.o. 
         

 

MESÉK  
A MEDVE ÉS A MÉHEK   

Egyszer volt egy éhes mackó. Éppen az ebédidő alatt 
kóricált az erdőben, mikor megkordult a gyomra. 

Elindult az erdőbe élelmet keresni. Talált egy bükkfát, 
aminek a törzsében egy nagy üreg volt. Gondolta, hogy 
megnézi majd azt ő közelebbről. Látta, hogy az odúban 
méz van. Gyorsan belebújt. Nem sokáig eszegetett, mert a 
méhek jöttek, és majdnem összecsipkedték.  

Így tanulta meg, hogy mások életében nem nyúlkálunk.
  

        
 Baghy Bátor 3.b 
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BODRI KUTYA MEG A CSONT  

Hol volt, hol nem volt, egy faluvégi kis ház kertjében élt egy Bodri nevű 
kutya.  

Bodri, bár jó kutya volt, egy kicsit mégis irigy.  

Egy szép nap, amint az erdő szélén sétált, talált egy nagy csontot. Vitte 
haza boldogan, hogy megegye. Útközben egy patak hídján ment át. Ahogy 
megállt a hídon, látja ám a víz tükrében, hogy egy másik kutya is csontot 
cipel. Gondolta, megszerzi azt is, és rámorrantott a kutyára. Az visszamorrant. Ejnye! Hát ez 
nem fél tőlem? Na várj csak, te kutya! Majd én megijesztelek! Azzal letette a csontot, és 
megugatta a kutyát. Ő ismét visszaugatott. Na ezt már nagyon megelégelte. Gondolt egyet, 
és hopp, beleugrott a vízbe. Amikor kereste a kutyát a vízben, és nem találta, akkor 
szomorúan kimászott a partra. Csurom vizes volt. Megszárítkozott és hazaindult.  

Otthon jól leszidták, amiért elkóborolt. Itt a vége, fuss el véle!  

            Hegedűs Orsolya 3.b 

AZ ARANYSZEGFŰ  

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy királykisasszony. Annak a királykisasszonynak a 
kedvenc virága a szegfű volt. Egyszer, mikor épp a kertjében sétálgatott, arra repült egy 
keselyű. Kikapta a kezéből a szegfűt, és elrepült. A királykisasszony nagyon elszomorodott. 
Ezért kihirdette, hogy aki megtalálja a szegfűt, az lesz a férje. Persze jöttek hercegek, 
királyfik, de egy sem találta meg az aranyszegfűt. Ja, még nem is említettem, a szegfű arany 
volt, ezért is szerette annyira a királykisasszony! Egyszer mégis arra tévedt egy legény 
szerencsét próbálni. A legény elindult, és nemsokára el is érkezett ahhoz a fához, amelynél a 
keselyű lakott. Látta a fiú, hogy a fán elég sok ág van, és azt is észrevette, hogy a madár 
elrepült a fészkéből. Mit gondolt, mit nem, felmászott a fára, és ott volt a szegfű! A fiú 
felkapta, lemászott az ágról, és visszament a palotába.  

A király nagyon megörült, hogy látta, milyen szép legény lesz a királykisasszony férje. Nagy 
örömében nemcsak a lányát, hanem a fele királyságát is odaadta a vitéznek. 

                Eörsi Hanka 3.b 

AZ ALMA-SZÉPSÉGVERSENY  
Réges-régen az Üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr, élt egy 
daliás almaherceg. 

Kihirdette, hogy alma-szépségversenyt rendez, s amelyik alma a legszebb, 
azt veszi feleségül. Hát jöttek is a gyönyörű almalányok! Az egyik így 
dicsekedett:  

- Én vagyok a legbájosabb! 

Így az összes alma bakalodni kezdett. Volt a sarokban egy árva szemű, tűzpiros almácska. 
Olyan árva lelkű volt, és ő volt az egyetlen, aki nem veszekedett. Meg is látta a herceg, 
nyomban oda is ment, és megkérte a kezét. Az almalány persze hozzáment. 

Boldogan éltek, míg meg nem haltak. 

        Nagy Réka 2.o. 
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A RETTENTŐ HASZONTALAN PAPAGÁJ 

Egy nap egy kislánynak, Líviának szállítmány érkezett. Éppen 
születésnapja volt, és már azt hitte, hogy a szülei elfelejtették, de 
rosszul gondolta, hisz már mondtam, szállítmány érkezett neki.  

Tereza, az anyukája behívta. - Gyere, Lívia! Ajándék jött neked! 

Erre már megörült a kislány, rohant lefele. Amikor meglátta a 
csodálatos ajándékot, rögtön megölelte a szüleit. - Köszönöm 
szépen! 

Lívia már tudta is, hogy mi lesz a neve: Kajla. Amint bevitte a 
lakásba, rögtön megmutatta öccsének. Majd meg akarta simogatni, de megcsípte. 

 - Aú! Ez fájt. 

Az apukája állatorvos volt, így tudták, hogy be kell oltani. Megmutatta neki, hogy 
kell kivenni, megsimogatni. De aztán elrepült, és az anyuka nagyon megharagudott, 
mert összetörte a lámpát, vázát, poharat és a tányért. Azután kiszökött az utcára. Lívia 
nagyon szomorú lett. Este valami kopogtatott az ablakon. - Itt van a papagáj! - 
mondta boldogan. Visszarakták a ketrecbe. Rájöttek, hogy nem adtak enni, inni neki.  

A kislány megfogadta, hogy ezután gondozza és nem hagyja el.  

          Antal Abigél 3.b  
 

FÜRGI, A GYÍK 
Jön az ősz, sárgulnak a levelek. Fürgi nem tudja, mit 
kell csinálnia. Kérdi a hangyától: 
- Mit kell csinálnom?   
- Én nem tudom, mert nem vagyok gyík! 
- Ó, akkor szia!  
- Jaj, mennem kell! - feleli a hangya. 
Ó, akkor mit csináljak...? - motyogja Fürgi magában. 
- Én tudom! 

- Ki vagy te?     

- Hát nem ismersz meg? Zöldi vagyok, a gyík! 
- Ó, tényleg! 
- Téli álmot kell aludnod! 
- De hát nincs házam! 
- Tudod, mit? Aludjunk együtt az üregemben! 
- Jó! 
Úgy is lett. Fürgi aludt és aludt, míg fel nem kelt.  
    Horgos Abigél 2.o.            
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ÁLLATOK    

A TŐKÉS RÉCE 

A legismertebb úszóréce, a városi parkok tavain is gyakori. A tőkés 
réce a házikacsa őse. A gácsér színesebb, mint a tojó. A tojó csőre 
barna, tollazata fekete-barna mintázatú, szárnytükre kék.  

A gácsér csőre sárga, feje fémeszöld, nyakörve fehér, barna a begye. A szárnytükre fehérrel 
szegett kékesbíbor. 

A gácsér halkan liheg, a tojó hápog. A fészek a parti növényzet között, gabonaföldeken épül 
ágakból. Március-júliusban költ. A fészekalja 9-13 tojás.  

A récék vegyes táplálkozásúak. A sekély vízből apró állatokat és növényeket szürcsölgetnek 
ki. Néha tótágast állnak. A vízparton magokat és rovarokat csipegetnek. Gyakran repülnek 
csapatban.   

       Ecsedi Borbála 2.o.  

TAVASZ AZ ÁLLATOKNÁL    

A kisállatok tavasszal születnek vagy kelnek ki. A kislibák kikelésük 
után rögtön elkezdenek enni. Nekik ez a születés évszaka. A kutyákat, 
például a tacskót elviszik vadászni. A galambok csak két tojást tojnak. 
21 nap múlva kelnek ki. A kisgalambnak sárga pihetollai vannak. A 
macskáknak a tavasz az udvarlás ideje. A nyulamnak hét fehér 
kicsinye született. A kacagó gerlék is két tojást tojnak. A tojásuk 
akkora, mint a fürjé. A fürjnek kicsi rejtő színű tojása van, foltos vagy 
barna.  

Az állatok nagyon aranyosak, szerintem ti is szeretni fogjátok őket! 

              Horgos Abigél 2.o. 

EGY KIS TUDOMÁNY 
ŰRHAJÓZÁS  

Az űrhajózás régóta az emberiség nagy álmai közé tartozik. Verne 
Gyula az 1865-ben megjelent Utazás a Holdba című könyvében 
három férfiról ír, akik egy ágyú segítségével jutnak el a Holdra. A 
valódi holdraszállásig több mint száz évet kellett várni: 1969. július 
20-án az Apolló-11 legénysége megtette az első kis lépést az 
embernek, hatalmas ugrást az emberiségnek. Azonban sikerükhöz 
szükség volt arra, hogy Jurij Gagarin ötven évvel ezelőtt, 1961. 

április 12-én végrehajtsa az első űrrepülést. Míg a Föld körüli utazása mindössze 108 percig 
tartott, a jelenlegi küldetések napokig is eltarthatnak. A Nemzetközi Űrállomás fedélzetén 
heteket, sőt hónapokat is eltöltenek a modern asztronauták.  

          Nagy Dávid 2.o.   
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JÉGKORSZAK   

A kutatók szerint 14000 évvel ezelőtt ért véget a 
jégkorszak. Az akkori időben mamutok szelték át a 
prérit. Akkor volt a leghidegebb időszak. Néhány 
elmélet szerint a gleccserek olvadása és a globális 
felmelegedés sok árvizet hozott. Néhány ragadozó 
vesztét a fejlődés, a nagyobbodás, de egyben a 
sikertelenség okozta.  

A kettő legnagyobb lelet közül az egyik az Európában 
megtalált gyapjas mamutbébi, Gyima.  A másikat pedig 
az Egyesült Államokban találták meg. 

      Kovács Attila 2.o. 

AZ IDŐ 

Az idővel és az órával kapcsolatban sok kérdést fel lehet tenni. Például: Hogyan 
működik az ingaóra?  

"Az óraműben a súly egy zsinór segítségével a hengeren keresztül mozgásba 
hozza a fogaskerékrendszert. Az óra energiáját a súly adja. Az erőt több 
fogaskerék viszi át a gátkerékre. A gátkereket a horgonyos gátszerkezet 
akadályozza, és az inga szabályozza. A gátkerék csak akkor tud tovább mozogni, 
ha az inga mozgása megfelelő helyzetbe hozza a horgonyos gátszerkezetet, és 
így a gátkerék fogai szabaddá válnak. A horgony másik vége rögtön beakad két 
másik fog közé, a gátkerék emiatt csak egy fél fognyit tud továbbforogni. Mialatt 
az inga visszafelé leng, a gátkerékfog ránehezedik a horgonyra, és a nyélen 
keresztül erőt fejt ki az ingára. Az inga ezáltal többletenergiához jut, amely 
kiegyenlíti a fellépő súrlódásból eredő energiaveszteséget. Ez egy párszor megismétlődik 
oda-vissza. A gátkerék tehát az inga mozgásának ritmusában mozog, és több fogaskerék köti 
össze a perckerékkel. A közvetítő fogaskereket úgy állították össze, hogy a perckerék 
óránként egyszer teljesen körbeforduljon." 

(részlet a "Mi micsoda?" című könyvből) 

       Gombos Mátyás 2.o. 

EGY KIS TÖRTÉNELEM 
ŐSEINK TUDOMÁNYA    
A történelem szakkörösök munkáiból   

RÓMA 

A várost Romulus alapította. A katonák voltak a 
munkások.  
A római légióknak köszönhetjük a birodalom összeállását. Legalább 12 ezren éltek 
Rómában. A római határ ma már csak egy kiszáradt erdőnek tűnik. 

A rómaiak hatalmas vízvezető rendszert tudtak létrehozni. A csatorna és a vízvezeték az 
emberek vízellátását biztosította.  
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A városban több helyen is volt szökőkút, ami az emberek egészségét szolgálta. A 
leggazdagabbak azt is megengedhették maguknak, hogy a saját házukban is legyen 
szökőkút vagy folyó.  

A rómaiak megszagolták és megízlelték a vizet. Nem lehetett elzárni a vizet, mindig folyt. 
Napjainkban már minden lakásban van fürdőszoba, akkoriban Rómában még közfürdők 
voltak. Ezekben a fürdőkben mindig kellemes meleg volt. 

A rómaiak erősek voltak a harcban. Római harci eszközök: pajzs, sisak, dárda és páncél. 
Fegyvereiket más népek fegyvereinek a mintájára készítették. A targonca görög eredetű 
harci fegyver. Az ágyúgolyó kb. 4 kg-os volt, de súlyához képest messzire elrepült, és 
óriási becsapódással ért földet. A lövedéket belehelyezték a targoncába, és egy katapulthoz 
hasonlóan kilőtték. 400 méterre is elrepülhetett az ágyúgolyó.  

Az építészetre új megoldásokat kerestek: kövekből építették a falat, majd betonréteget 
tettek hozzá megerősítésül. Ez felgyorsította az építést.  A vasat és az üveget 
újrahasznosították.  

     közreadták: Gál Natália és Barabás Eszter 5.o. 

VÁRNAPLÓ  

AZ EGRI VÁR OSTROMA   

Egy nap már azt hittük, hogy elveszünk, amikor egyszerre csak azt hallom, hogy elmentek a 
törökök. Az egész vár ujjongott, mindenki a gyerekét, férjét ölelte. Valaki gyászolt és egyben 
ünnepelt. Az egriek mindenfelé hirdették az örömöt. Ahmed pasát és Ali pasát ette a méreg. 
Amikor a szultán elé mentek, és meghallotta a gyalázatot, akkor börtönbe vetette mindkettőt, 
a seregét pedig jól leszidta. 

 

(Dobó István nevét az 1552. évi török ostrom tette ismertté, amikor az egyenlőtlen 
erőviszonyok ellenére meg tudta védeni a várat. A védők létszáma kb. kétezer lehetett, míg 
az ostromló török katonák száma mintegy negyvenezer. Az ostrom során maga Dobó is 
megsebesült.)                                              Hegedűs Orsolya 3.b 

 

NÁNDORFEHÉRVÁR OSTROMA 
1456 nyarán a törökök ostrom alá vették Nándorfehérvárt. 
Mindent szétromboltak, ledőltek a védőfalak és a bástyák. A 
várvédők kétségbe voltak esve, mert tudták, hogy közel a halál. A 
Duna partján megjelent Hunyadi János a seregével. Hunyadi azon törte a fejét, hogy a 
törökök hajóit a folyóról elűzze, és fegyveres segítséget vigyen a várban lévőknek. Számított 
a vízi csatában a halászok bárkáira is, és bevált a számítása: a bárkák kicsik voltak, ezért a 
törököket könnyebben meg tudták támadni, így a vitézek büszkén trappoltak be lóháton a 
várba. A törökök táborában ezalatt nagy beszélgetés folyt. A császár kiadta a parancsot, hogy 
folytatni kell az ostromot. Ekkor történt, hogy Dugovics Titusz meglátott egy törököt a 
lófarkas zászlóval, aki ki akarta tűzni azt a bástyára, és a törökkel együtt a mélybe vetette 
magát.  

Amikor magyar földön megszólal a déli haragszó, tisztelegjünk a győztes nándorfehérvári 
hősök emléke előtt! 

        Antal Abigél 3.b 
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ERDEI ISKOLA 
(válogatás a 2. osztályosok írásaiból)  
 
Mi már tudjuk, hogy az erdei iskolát a környezet 
megismerésére találták ki. 
Ez egy többnapos tanulást segítő program. A 2. osztály tanulói háromnapos túrán 
vettünk részt, három különböző helyet látogattunk meg. 
Első nap HOLLÓKŐre utaztunk.  
Nagyon szép falucska, egy völgyben. Itt találkozhattunk régi és új házakkal  
Megnéztük a palóc babamúzeumot, megcsodáltuk a régi, gazdagon díszített népi 
öltözetet, a pompásan hímzett ruhákban díszelgő babákat - de találkoztunk a 
valóságban is népviseletbe öltözött asszonnyal. A templomban énekeltünk, 
imádkoztunk. 
A vár egy hegyen található, a falu melletti sziklán helyezkedik el. Bár csak a fele van 
meg, de még mindig nagyon szép. Középkori bejáratán belépve egy felvonóhídon 
mentünk keresztül. A várudvarban két ciszternát láttunk. A legenda szerint a vár 
védői itt rejtették el és később a törökök is ide hordták össze a környéken rabolt 
aranyat. 
Megnéztük a középkorban használt fegyvereket: íjat, szerszámíjat, hajítóbárdot, 
szárnyaslándzsát. Kaptunk egy pajzsot és buzogányt, melyekkel harcos játékot 
játszottunk -   egymást dobáltuk - nagyon tetszett nekünk..  
Másnap kb. egy órát utaztunk egy hosszú úton a KACÁR TANYA felé. 
A Kacár tanyán nagyon sok érdekes dolog van, olyan hely, ahol a régi életmóddal, 
népi mesterségekkel, gazdálkodással ismerkedhetünk meg. 
Ez egy óriási tanya - sok állattal: tyúk, szamár, birka, tinó, tehén,csacsi, bárány, kutya 
ló, kakas, és még hosszan sorolhatnánk. 
Az előkertben tízóraiztunk, fociztunk, játszottunk, majd patkót készítettünk, teknőben 
tésztát dagasztottunk és kenyeret sütöttünk. Ezeket haza is hozhattuk, így mindenki 
vitt a szüleinek kenyeret és patkót. Miközben búzát őröltünk, különféle malmokról 
hallottunk. 
Szüleink nagyon örültek az ajándéknak. 
A harmadik napon a BUDAI HEGYEKben jártunk. 
A budai hegységben kicsi és nagy hegyek találhatók, egyik részén van az Erzsébet-
kilátó.  A torony hatalmas, fehér színű. Azért hívják így, mert régen Erzsébet királynő 
innen nézett le, innen belátni szinte egész Budapestet. Belülről olyan, mintha egy 
palota lenne. 
Sok szép dolog van még itt: a libegő, a fogaskerekű, kisvasút sok fa, madár, állat. 
Valamennyi fának látszik a gyökere. 
Nagyon jól telt mind a három nap. Sok élményben volt részünk, sok szépet láttunk, és 
érdekes dolgokat tudtunk meg. Élményekben gazdagon tértünk haza, sokat meséltünk 
a látottakról.  
  

közreadták: Keresztesi Anna, Bodnár Panna, Makkai Krisztián, Ónodi-Jánoskúti 
Máté, Gurbó Zselyke, Nagy Lilla, Fekete Bendegúz  
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A PUSZTULÓ FÖLD  

Szárad a virág, pusztul a föld,    

Már a zöld sem a régi zöld.  

Viharok jönnek egymás után,  

S az ember csak néz kérdőn, bután.  

Ember, ember, mit teszel?  

Boldog így hogy leszel? 

 

Savas esőt sodor a szél, 

A dráma önmagáért beszél. 

Pusztul az állat, pusztul az erdő, 

Gyermekednek mit mondasz majd, ha felnő? 

Ember, ember, mit teszel? 

Boldog így sosem leszel! 

 

Bár ütött az óra, talán még nincs veszve minden, 

De sok idő gondolkodni már nincsen. 

Ha szeretnéd, hogy a gyermeked is lássa e világot: 

Ne tépjél - ültessél te is egy virágot! 

 Simkó János 

 

     

 

AZÉRT JÓ, HA FÁT ÜLTETÜNK 

Azért jó, ha fát ültetünk,  

árnyékában megpihenünk,  

lombot ád és gyümölcsöt hoz,  

mókus róla tobozt oroz.  

 

  Cselovszky Klára 2.o. 
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A TAVASZ   

Mindenki a tavaszra vár,  

néhol elrepül egy kismadár! 

Az orgona is nyílik tán? 

Szeretjük, ha tavasz van már! 

     Nagy Réka 2.o. 

 

VÁNDOR 

Nem láttam őt sokáig, 

De mégis bennem maradt, 

Ahogy a hegy lábáig, 

Majd felfelé haladt. 

Csak ment tovább előre, 

Fáradhatatlanul, 

Hajtotta őt a vére, 

Űzte szakadatlanul. 

Ki tudja, mi áll mögötte, 

Mi hajtja távoli, ismeretlen földre. 

Miért akar úgy élni, 

Hogy társaság nincsen? 

Miért akar úgy élni, 

Hogy nincs, aki segítsen? 

Talán ő nem is érti, 

Talán ő nem is tudja, 

Milyen ez a tudat, 

Hogy van, aki őt félti. 

  Nyitrai Blanka 5.o.                          

 

 

 

TAVASZVÁRÓ   

Ó, jó idő! 

Ó, szép idő! 

Almafának reszket minden ága, 

s gyümölcse, mint a rubint, oly drága. 

Te rusnya tél, menj innen, 

hadd játsszunk mi itten, szép mezőben! 

A gyerekek játszanak, 

hógolyók már nem szállanak.  

A varjúk sem kárognak. 

   Paládi Nóra 2.o. 



 21 

 

REJTVÉNY 

 

 

 

      

 

                   

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

                 1. Hazánk szép folyója,                                                        
           Egyik legnagyobbja, 
           Petőfi is írt róla… 
           Találjátok ki, hogy mi az! 
           Melyik folyó vagyok? 
 
           2. Tízkor hívlak titeket: 
           Istentisztelet lesz,  
          Gyertek, siessetek,  
          Bennem megpihenhettek. 
          Mi vagyok? 
 

          3. Sokszor láttok engem, 
         Minden évben kétszer. 
         Isten táborának hívtok, 
         Mindenkit befogadok. 
         Még hogy hívtok? 
 

4. Három színben szerepe-
lek, 

         Sokan szeretnek, 
         Gömb alakú vagyok, 
         Szép, nagy fán lakok. 
         Mi vagyok? 

   
5. Világszerte népszerű,  
Szeretik az állatok. 
Víz elől menekül, 
Megmenti a világot. 
Ki ő? 
 
6. Most mondok két dolgot, 
Ami nem nagy titok: 
Lila színű a szirmom, 
Mező, erdő otthonom. 
Mi vagyok? 

 
7. A sátán súgta nekem: 
Jézust áruljad el! 
Sok pénzt kapsz érte, 
Gazdag leszel cserébe. 
Ki vagyok? 
 
8. Kereszten meghaltam, 
Harmadnap feltámadtam. 
Isten jobbján ülök, 
A világért eljövök. 
Ki vagyok? 
 

Megfejtés:    

 

        készítette:  Horváth Helga 7.o. 
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     (  A megfejtés egy mondat, 4 szóból áll és a szavak között nincsen szünet.) 

        

1. Izsák édesapja 

2. Izrael fővárosa 

3. Az Ószövetségben ennek az asszonynak halt meg a fia 

4. A Biblia így is nevezi Istent 

5. Mózes nővére 

6. A zsidók igazi hazája 

7. Az Úr ide küldte Jónást 

8. Ezen a folyón kelt át Isten népe 

9. A fáraó országa 

10. Jézus keresztre feszítésének helye 

11. Ő a Megváltó, Isten Fia 

12. Nevének jelentése: „vízből húztam ki” 

 

Megfejtés: _____________________________________________ 

 

készítette: Horváth Gréta 3.b 

 

 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            
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(A megfejtés egy nagyon fontos igazság, felkiáltó jellel a végén.  

A mondat 3 szóból áll, a szavak között nincs szünet.) 

 

1. Isten prófétája volt az Ószövetség idején Ézsaiást követően 

2. Nevének jelentése: Kőszikla  

3. Jákób apja 

4. Az egyik evangélista 

5. János evangélista jelképe 

6. A 70 évig tartó fogság színhelye 

7. Dorkász másik neve (állatnév) 

8. Jézus árulója 

9. Dávid énekei 

 

Megfejtés: _______________________________________ 

 

készítette: Chriszt Bence 4.o. 

 

 

                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.         !        



 24 

 

 

 

VAKÁCIÓ   

Ősz, tél, tavasz, nyár, 

Röpül az idő már! 

Csicseregnek a madarak, 

Kezdődik az áció, káció, vakáció!   

   Márton Márk 3.a 

  

SZÉP EREDMÉNYEINK  
ISKOLAI VERSENYEK 

 

SZÖVEGÉRTÉS 
2. osztály 1.helyezés: Nagy Réka 
  2.helyezés: Horgos Abigél 
  3.helyezés: Cselovszky Klára 
3. osztály 1.helyezés: Gömöri Zsófia 
  2.helyezés: Neff Marsall  
  3.helyezés: Garda Orsolya 
4. osztály 1.helyezés: Cselovszky Katinka 
  2.helyezés: Ecsedi Zsófia 
  3.helyezés: Ungvári András  

 

HELYESÍRÁS 
2. osztály 1.helyezés: Paládi Nóra 
  2.helyezés: Horgos Abigél 
  3.helyezés: Cselovszky Klára 
3. osztály 1.helyezés: Garda Orsolya 
  2.helyezés: Ferge Elizabet 
  3.helyezés: Gömöri Zsófia, Neff Marsall 
4. osztály 1.helyezés: Ecsedi Zsófia 
  2.helyezés: Cselovszky Katinka 
  3.helyezés: Chriszt Bence 
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ANGOL VERSENY     
5. osztály 1.helyezés: Gall Emma 
  2.helyezés: Gál Natália 
  3.helyezés: Boncza Zoltán 
6. osztály 1.helyezés: Gál János 
  2.helyezés: Hegyi Boglárka 
  3.helyezés:  Zarka Júlia 
7. osztály 1.helyezés:  Varga Lilla 
  2.helyezés:  Martinecz Nóra 
  3.helyezés:  Kovács Édua 
8. osztály 1.helyezés:  Nagy Zsombor 
  2.helyezés:  Kiss Dániel 
  3.helyezés:  Horváth Róbert  

 

MATEMATIKA VERSENY 
1. osztály 1.helyezés: Pataki Lili  
  2.helyezés: Gajárszki Márk 
  3.helyezés: Diószegi Keve, Virághalmy Gergő 
2. osztály 1.helyezés: Cselovszky Klára  
  2.helyezés: Nagy Réka 
  3.helyezés: Zarka Lili 
3. osztály 1.helyezés: Nikléczy Zoé 
  2.helyezés: Garda Orsolya  
  3.helyezés: Sebők István, Luczek Áron 
4. osztály 1.helyezés: Ecsedi Zsófia 
  2.helyezés: Sótonyi Eszter 
  3.helyezés: Szigyártó Iván 

 

HITTANVERSENY   
1. osztály 1.helyezés: Kiscsibék csapata: Izsák Eliza, Sántha Lilla, Kovács Nóra
  2.helyezés: Madarak csapata:  
  Szecsei Anna, Rédl Olívia, Keresztesi Fanni, Czifra Zsófia 
  3.helyezés: Méhecskék csapata:  
  Diószegi Keve, Gurzó József, Pauler Ábel, Janse Ruben, Szabó Máté 
2. osztály 1.helyezés: Hittanhangyák csapata:  
  Makkai Krisztián, Paládi Nóra, Zarka Lili, Gurbó Zselyke 
  2.helyezés: Nyuszik csapata:  
    Juhász Csenge, Horgos Abigél, Keresztesi Anna, Nagy Lilla,  
            Nádassy  Árpád 
  3.helyezés: Egerek csapata:  
  Csajkó Péter, Fekete Bendegúz, Nagy Dávid, Kovács Attila 
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3. - 4. osztály  

  1.helyezés: Kacsmacs csapat:  
  Nikléczy Zoé, Teleki Petra, Kusper Zsolt, Virághalmy Luca 
  2.helyezés: Cinegék csapata:  
  Feil Lili, Tóth Zsófia, Szász Cintia, Sótonyi Eszter 
  3.helyezés: Isten kakasai csapat:  
  Márton Márk, Dékány Márton, Varjú Dániel, Sivonen Veka,  
  Gömöri Zsófia 

JULIANNA FOCIKUPA 

Alsó tagozat / LÁNYOK    

1. helyezés:  4.osztály csapata: Szabó Réka, Jenei Hanna, Sótonyi Eszter, 
  Tóth Zsófia, Szász Cintia, Ecsedi Zsófia, Herkely Eszter 
2. helyezés:  3.a osztály csapata: Nikléczy Zoé, Virághalmy Luca, Gömöri Zsófia, 
  Barabás Boglárka, Garda Orsolya 
   FIÚK  / 1-2. osztály   
1. helyezés:  2.osztály csapata: Gombos Mátyás, Makkai Krisztián, Nagy Dávid,   
  Csajkó Péter, Capdebo Domokos, Babonics Márk, Ónodi-Jánoskúti  Máté 
2. helyezés:  1.osztály csapata: Luczek Csongor, Kovács Márk, Pauler Ábel,  
  Gurzó József, Szabó Máté, Ardai Péter 
                 FIÚK  / 3-4. osztály 
1. helyezés:  4.osztály csapata: Kiss Dávid, Altziebler András, Ungvári András,   
  Szigyártó Iván, Dolla Bálint, Szabó Péter, Chriszt Bence 
2. helyezés:  3.a osztály csapata: Végh László, Nikléczy Teo, Márton Márk,  
  Varjú Dániel, Tárnok Gábor, Dékány Márton 
3. helyezés:  3.b osztály csapata: Suki Simeon, Sebők István, Pázmándi Botond,   
  Barabás Ádám, Kovács Botond, Löffler István, Baghy Bátor 
Felső tagozat  LÁNYOK    
1. helyezés:  7.osztály csapata: Bagosi Debóra, Elgozali Sára, Bücs Alexandra,  
  Tóth Luca, Kovács Dorka 
2. helyezés:  6.osztály csapata: Péter Enikő, Zarka Júlia, Flórián Gabriella,  
  Bottlik Boglárka, Jeszenszky Boglárka, Boda Emese 

   FIÚK  / 5-6. osztály   

1. helyezés:  6. osztály csapata: Berta Regő, Kocsis Botond, Demeter Levente,   
  Skopecz Mihály, Nagy Richárd, Devich Gergely  

2. helyezés:  5.osztály csapata: Izsák Attila, Béres Róbert, Kovács Zoltán,  
  Horváth Gergely, Boncza Zoltán, Molnár Gergely, Somogyi Máté, Riesz Tamás 

  FIÚK / 7-8. osztály   

1. helyezés:  8.osztály csapata: Sárközi Balázs, Kiss Dániel, Nagy Zsombor,  
  Elgozali Illés, Pogáts Péter  
2.helyezés:  7.osztály csapata:  Szabó Bence, Czifra Dávid, Szabó Dániel, Sallay Márton. 
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KERÜLETI VERSENYEK 

 
RAJZVERSENY 
2. helyezés: Nagy Zsombor 8.o. 
4. helyezés:  Martinecz Nóra 7.o. 
 
KÖRNYEZETISMERET VERSENY 
2. helyezés: 3.b osztály csapata: Ferge Elizabet, Hegedűs Orsolya,  
     Kovács Botond, Sebők István 
VERSMONDÓ VERSENY 
részt vettek: Bücs Alexandra, Kovács Édua 7.o. 
  Kun Dorottya, Pataki Eszter 8.o. 

 

ANGOL VERSENY 

részt vettek: Béres Róbert, Gál Natália, Somogyi Máté 5.o. 
  Berta Regő, Hegyi Boglárka 6.o. 
  Kovács Édua, Martinecz Nóra, Varga Lilla 7.o. 
  Kiss Dániel, Nagy Zsombor 8.o. 
3. helyezés: Zarka Júlia  6.o. 
 
MATEMATIKA VERSENY 
részt vettek: Izsák Attila, Boncza Zoltán, Somogyi Máté 5.o. 
  Martinecz Nóra, Szabó Béla, Sallay Márton 7.o. 
2.helyezés: 8. osztály csapata: Kiss Dániel, Nagy Zsombor, Pogáts Péter  
3. helyezés: 6. osztály csapata: Hegedűs Árpád, Váradi Mátyás, Szabó András 
 
NYELVTAN ÉS HELYESÍRÁS VERSENY  
részt vettek: Nikléczy Zoé, Végh László 3.a 
  Eörsi Hanka 3.b 
  Majoros Péter, Chriszt Bence 4.o.  
 
ÁLLATKERTI VETÉLKEDŐ 
2 .helyezés:  2. osztály csapata: Paládi Nóra, Cselovszky Klára, 
     Varga Szonja, Wilpert Enikő, Gombos Mátyás 
 
TÖRTÉNELEM VERSENY 
részt vettek:  Zarka Júlia, Hegyi Boglárka, Simkó Alexandra 6.o. 
3. helyezés: Gál János, Lőrincz Betti, Boda Emese 6.o. 
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KOMPLEX BUDAPEST VETÉLKEDŐ 
1. helyezés: 4. osztály csapata: Cselovszky Katinka, Ecsedi Zsófia, 
     Altziebler András, Dolla Bálint 
3. helyezés: 3. osztály csapata: Gömöri Zsófia, Garda Orsolya 3.a 
     Antal Abigél, Mágel Zsolt 3.b   
Jelen voltak: Luczek Áron, Végh László 3.a 
  Horváth Gréta, Kovács Botond 3.b 

 

ORSZÁGOS VERSENYEK 

 

KAÁN KÁROLY TERMÉSZETISMERETI VERSENY 

részt vett: Hegedűs Árpád  6.o. 

1. helyezés: Gál János  6.o. 

2 .helyezés:  Váradi Mátyás  6.o. 

3. helyezés: Miklós Barnabás  6.o. 

 

ANGOL VERSENY 

részt vett: Nagy Zsombor 8.o. 

 

BÉRES FERENC ÉNEKLŐ VERSENY 

egyéni: arany minősítés: Keresztesi Fanni 1.o.    

     Pauler Panna 2.o. 

     Kereszthy Anna 3.o. 

     Martinecz Nóra 7.o. 

  ezüst minősítés: Sótonyi Eszter 4.o. 

  különdíj:  Pálúr Judit 6.o. 

csoportos:  arany minősítés: Martinecz Nóra, Varga Lilla, Józsa Katinka  

     Horváth Helga, Czabala Zsófia 7.o. 
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MAI  IMÁDSÁGOK (a 7. osztályosoktól) 
 

KÉRŐ IMÁDSÁG   

Ó, Uram! Add, hogy szeressük egymást, hogy békességben 
legyünk. 

Vigyázz a szeretteinkre, hogy ne essen bántódásuk. 

Adj erőt, Uram, hogy betarthassuk törvényeidet. 

Légy ott velünk, ha a szakadék szélén vagyunk, és húzz 
vissza minket! Ámen 

 

KÉTELKEDŐ IMÁDSÁG 

Uram! Sokan azt mondják, hogy nem létezel, de mi szeretnénk benned hinni és bízni. 

Talán hiába tettük össze a két kezünket, tán nem is hallod mondandónkat,  

de bánatunkban hozzád fordulunk, mert Uram te vagy az utolsó mentsvárunk. Ámen 

 

 

BŰNVALLÓ IMÁDSÁG 

Uram, bocsásd meg, vétkeztem! Tudom, hogy bűnös vagyok, bűneimtől csak te 
szabadíthatsz meg engem. Rossz úton jártam, de te jó útra tereltél.  

Nem vettelek észre, de te befogadtál engem. Köszönöm, hogy ilyen kegyes voltál 
hozzám! Ámen 

 

KÖZBENJÁRÓ IMÁDSÁG 

Urunk, drága Istenünk! Magasztalunk téged, hogy hozzád fordulhatunk.  

Köszönjük, hogy rád bízhatjuk az életünk. Óvó szereteteddel figyelmezd szeretteinket. 

Vezesd az utaidon, és őrizd meg őket. Ámen 

 

HÓDOLÓ IMÁDSÁG 

Uram, dicsérlek téged mindenkor hatalmadért. Hálát adok a világ teremtéséért, az 
életért és, hogy hallhatom Igédet minden nap. Hálát adok neked, hogy adtál barátokat, 
társakat a bajban, és legfőképpen köszönöm a bűnbocsánatot és az örök élet 
lehetőségét.  Ámen 
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Reményik Sándor: "Mi mindig búcsúzunk...." 

 
Mondom néktek: mi mindig búcsúzunk. 
Az éjtől reggel, a nappaltól este, 
A színektől, ha szürke por belepte, 
A csöndtől, mikor hang zavarta fel, 
A hangtól, mikor csendbe halkul el, 
Minden szótól, amit kimond a szánk, 
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk, 
Minden sebtől, mely fájt és égetett, 
Minden képtől, mely belénk mélyedett, 
Az álmainktól, mik nem teljesültek, 

A lángjainktól, mik lassan kihűltek, 

A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, 
A kemény rögtől, min megállt a lábunk. 
Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz, 
Mert minden csönd más, - minden könny, - 
vigasz. 
Elfut a perc, az örök Idő várja, 
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána, 
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj. 
Hidegen hagy az elhagyott táj, - 
Hogy eltemettük: róla nem tudunk. 
És mégis mondom néktek: 
Valamitől mi mindig búcsúzunk. 

 
"Legyen segítségemre  a te kezed, mert a te határozásaidat választottam."                                     

     (Zsoltárok 119,173) 
 

Kedves tanáraim, diáktársak, kedves iskolám! 
Köszönöm, hogy a Jóisten segítségével itt tölthettem az elmúlt nyolc évet, és 
kisgyermekből a felnőtté válás küszöbére léphettem. Köszönöm a megszerzett tudást, 
ami remélem, megalapozza a további utamat. Felejthetetlen élményekben volt részem 
az itt töltött idő alatt. Büszke vagyok, hogy Juliannás diák lehettem.  
A Jóisten áldását kérem tanáraim további munkájára.  
Áldás, békesség!        Kiss Dániel 
  
Szomorú szívvel gondolok arra,. hogy itt kell hagynom ezt az iskolát. De sajnos, 
ennek is el kellett jönnie. Jó visszagondolni a barátokra és a kedvenc tanórákra, 
amiket a suliban tölthettem. Köszönöm a tanároknak, hogy tanulhattam tőlük. Nem 
lesz még egy ilyen iskolám!!! 

          Sárközi Kristóf 
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"Legyen segítségemre  a te kezed, mert a te határozásaidat választottam."                                                                                                                     

 

"Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy az Isten 
feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz."          (Róma 10,9) 
                  Sárközi Balázs 
 
"Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom 
egész életemben."           (Zsoltárok 23,6) 
 
Csá! - mondhatnám ezt is köszönésképpen az iskola felé. Érzéketlen és nemtörődöm 
lennék, ha így fejezném ki magam. A valóságban a második családom, akire-akikre 
mindig számíthattam. Büszke vagyok juliannás voltomra, hogy így lelkiekben sokkal 
több lehetek, és ezt bátran felvállalom.  
Örömmel gondolok vissza az osztállyal töltött időkre. Köszönet minden egyes 
tanítónak és tanárnak, akik velünk foglalkoztak még az óra után is. Búcsúzom, hisz 
tudom, már nem itt, hanem másik iskola falai között gyarapítom majd tudásomat. 
Őszinte köszönet mindenkinek az önzetlen munkájáért, de legfőképpen Istennek, 
hogy ebbe az iskolába vezetett.   
                                                                                                       Pataki Eszter         
 
"A jó Pásztor életét adja a juhaiért." (János 9,11)  
          Bóka Krisztián 
 
"Akin az Úrnak Lelke megnyugoszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és 
hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke."           (Ézsaiás 11,2)       
 
Köszönöm az iskolámnak, hogy felnőtté válásom kezdetén segített a nehéz helyzetek 
megoldásában. Elsősként meglepően szerető közösség fogadott, amelybe nem volt 
nehéz beilleszkedni. A jó társaság mellett azonban néha rossz voltam. Szerencsére 
mostanra már rendes, életrevaló fiatalként távozhatok a tanárok kitartó, kedves 
szigorúsága miatt. Időközben azt is megtanultam, hogy a szeretet az egyik 
legfontosabb, ami segít megoldani a legnehezebb helyzeteket is. Az idő múlásával 
elkezdtem  értékelni s fontosnak tartani az iskola vallásos tanítását, családiasságát. 
Ezek több kérdésben segítettek, hogy jól dönthessek. Köszönöm az iskolámnak, hogy 
most az lehetek, aki vagyok.  
              Kovács  Réka
   
"Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?  (Róma 8,31)     

            Elgozali Illés 

Szeretném megköszönni, hogy befogadott az iskola, ugyanis rengeteget változtam az 
utóbbi két évben. Megismerkedtem az eddigi legjobb barátommal és életem 
legcsodálatosabb lányával! Sokkal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lettem, bár 
voltak rossz tapasztalataim is, de véleményem szerint ezek is elősegítették, hogy jobb 
ember legyek! Szeretnék itt maradni, ugyanis az utolsó félévben értettem meg igazán, 
mit is jelent nekem ez az iskola! Köszönök mindent a tanároknak és a társaimnak 
egyaránt!   
          Pogáts Péter   
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"Uram! Jókedvedből erősséget állítottál föl hegyemre; de elrejtéd orcádat, és 
megroskadtam."    (Zsoltárok 30,8)   

 

Búcsú a Juliannától 
Búcsúzok az iskolámtól. Szomorú szívvel, de sok jó emlékkel. Én más iskolából 
jöttem át, és csak másfél évet járhattam ide, de ezt az iskolát tekintem az elsőnek. 
Örülök, hogy ide járhattam, mert ha majd húsz év múlva elmegyek az iskola előtt, 
elmondhatom, hogy ennek az iskolának lehettem a tanulója. Jobb helyre nem is 
kerülhettem volna. Megismerhettem olyan dolgokat, melyekről hallottam ugyan, de 
ismeretlenek voltak számomra. A legnagyobb ajándéknak viszont azt tartom, hogy az 
életemet Istennel élhetem le.  

                          Nagy Zsombor   

 

"Az Isten Lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják."                    (János 4,24) 

 

Nagyon szerettem ebbe az iskolába járni, az iskola szinte a második otthonom volt. 
Amikor ide kerültem első osztályba, se írni, se olvasni, se számolni nem tudtam. 
Köszönöm Maya néninek és Bea néninek, hogy megtanítottak ezekre. Az ötödik 
osztály nehézségeket hozott mind tanulásban, mind új tanárok megszokásában és egy 
új osztályközösségben. A hatodik osztály újabb pozitív változást hozott nekem, 
hiszen olyan osztályfőnököt kaptam Vilmos tanár úr személyében, akiben megbíztam 
és mindig számíthattam rá. Hetedikben félévkor, mikor már a továbbtanulásra kellett 
gondolni, megint változás történt: új osztályfőnökünk lett, Imre bácsi. Az osztály 
nehezen szokta meg ezt az újabb helyzetet, de mára már tudom, hogy ez a változás 
iskolánk fejlődését, előremenetelét szolgálta. Köszönök mindent felsős tanáraimnak, 
azt is, hogy eljutottam abba a gimnáziumba, ami álom volt számomra. Köszönöm 
Tamás bácsinak a hétről hétre való hitépítő szavait. Végül köszönöm iskolámnak a 
nyolc évet, ami tudást, hitet, szeretetet és biztonságot adott nekem.  
                   Bottlik Emese  

 

"Szeretlek Uram, én erősségem. Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm az én 
Istenem, az én paizsom, idvességem szarva, menedékem." 

                                                                                                 (Zsoltárok 18,2-3) 

 
Nagyon sok mindent mondhatnék a búcsúzásról.... Egyrészt örülök, hogy új 
kihívások elé nézhetek, új tapasztalatokat, új barátokat szerezhetek, de nagyon fognak 
hiányozni azok a barátaim, akikkel évekig együtt jártam. Az a nyolc év, amit minden 
nap együtt töltöttünk - sokszor reggeltől estig. El tudjátok képzelni, hogy olyan 
emberekkel legyetek, akiket még nem is ismertek? Majd biztos megbarátkozunk 
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egymással, de akikkel pici sulis korunk óta együtt vagyunk, mindent tudunk 
egymásról           (például: milyen tanuló, kedves-e, barátságos-e, talán visszahúzódó, 
zavarja e az órát....), kötődünk egymáshoz, azoktól nagyon nehéz az elválás.  

Én ebben az iskolában szeretetet, gondoskodást, tapasztalatot, hitet, reménységet 
kaptam, ami elindít a középiskolába. Sokszor zűrösek voltunk, hol tanultunk, hol 
nem, ellenkeztünk, akaratosak voltunk - de ezt remélem, kinőjük. A sok 
osztályfőnökcsere megviselt minket, de hálát adok az Istennek, hogy ilyen jó 
embereket ismertem meg ebben az iskolában. Nagyon sok élvezetes pillanat volt, de 
voltak szomorúak is. Sajnos, sokan elmentek az osztályunkból - egyre kevesebben 
lettünk. Most már merem azt mondani, hogy egy család vagyunk, de mire elkezdtünk 
komolyabban érdeklődni egymás iránt, elválnak útjaink.  

Tanáraimnak sokat köszönhetek: a sok kirándulás, logikai feladatok, kemény 
osztályzatok, a felkészítés, a jó tesi órák - és még sok minden. Kicsinek sose értettem, 
miért mondta anyukám, hogy "pótanyám", "pótapám" - de már rájöttem.  

Nagyon köszönöm, hogy ide járhattam, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz nektek! 
          Kun Dorottya 
 
 
"EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!"      (Kálvin János hitvallása)  
          Horváth Róbert 
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A 2010/2011. tanév juliannás diákjai  

helyezés név osztály 
1. Garda Orsolya 3.a 
2. Ecsedi Zsófia 4. 

3. Gömöri Zsófia Emma 3.a 
4. Nikléczy Zoé 3.a 
5. Cselovszky Katinka 4. 
6. Paládi Nóra 2. 
7. Cselovszky Klára 2. 
8. Chriszt János Bence 4. 
9. Horgos Abigél 2. 
10. Sótonyi Eszter 4. 
      

helyezés név osztály 
1. Nagy Zsombor 8. 
2. Varga Lilla 7. 
3. Martinecz Nóra 7. 

4. Lőrincz Erzsébet Sára 6. 
5. Gál János 6. 
6. Horváth Helga 7. 

7. Gall Emma Franciska 5. 
8. Zarka Júlia Eszter 6. 
9. Hegyi Boglárka 6. 
10. Devich Gergely 6. 
10. Kis Dániel 8. 
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JULISKOLA 

A JULIANNA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA újságja 

13. évfolyam 2. szám 

Borító:   A 3.b osztály tanulóinak munkái 

Szerkesztette:  Dévai-Józsáné Furuglyás Márta 

   Filep Zoltán 

Noé Bárkája (2. osztály) 

Válogatás Nagy Zsombor,  8. 
osztályos tanuló munkáiból... 


