
   

 

Kedves Gyerekek! 

Mostanában sokszor találkoztok ezzel az Igével.  Hol is láthatjátok?  

Százéves templomunk főbejáratán ez a mondat fogadja az oda betérőket. 

A centenáriumi ünnepségsorozat keretében sokan sokféle rendezvényre látogattak el.  

Mi juliannások a hétfői áhítatokon valóságos barangolást tettünk a templom körül illetve 

azon belül.  A hétkezdő alkalmakon és az ünnepi istentiszteleten megtudhattuk, mi is teszi 

olyan széppé, különlegessé ezt az épületet. 

Felismerhettük, hogy kire mutat, kit dicsőít mindez, ahogy az év jelmondatául választott 

Igénk is arról beszél, hogy milyen fenséges, erős Istenünk van, akihez nincs fogható tanító-

mester. Őrá mutat e ház szépsége is.  

Ahogy épült-szépült a templomunk és környezete hajdanán – és napjainkban is –, úgy épül-

hettünk mi is a koncertek, kiállítások, könyvek, kiadványok, zeneművek által, melyek erre 

a szép ünnepre készültek.  

Ti is méltó módon kapcsolódtatok be ebbe, és tettetek bizonyságot hitetekről, tudásotokról, 

tehetségetekről a pályázati művek megírása, megrajzolása, megfestése közben; az iskola 

által hirdetett versenyekre való felkészülésben valamint az év végi vizsgák és a konfirmáció 

során.  

A búcsúzó diákok elköszönő szavaiból kicsendül: ők mindezt már meglátták, megérezték, 

hogy valóban a legnagyobb van itt; aki őrizte, vezette, terelgette őket nyolc éven át; és te-

relget, vezet mindnyájunkat a húszéves iskolánkban, a százéves templomunkban és életünk 

minden területén.  

 

        Szeretettel: Márta néni 



 2 

 

HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK  
Január 7-én jöttünk először a téli szünet utáni iskolába. 
Január 11-én lezárult az első félév. 
A második félév január 14-én kezdődött. 
Január 18-án megkaptuk a félévi értesítőket. 
Január 19-én továbbtanuló diákjaink megírták a központi felvételi tesztet.  
Február 15-én rendeztük hagyományos Julianna-napunkat.  
Február 22-én került megrendezésre a szülői est, melyet ismét a nyolcadikos diákok  
nyitották meg a szép palotással.   
Március 11-én és 12-én volt a tavaszi papírgyűjtés.  
Március 12-én – népi hagyományainkat őrizve – Gergelyjárás keretében a 4. osztályos diákok ellátogattak  
egy kis műsorral a Csipkebokor óvodába és az iskolai osztályokba. 
Március 14-én megemlékeztünk az 1848-as forradalomról, illetve az ezt követő szabadságharcról.  
Ünnepi műsorral az 5.b osztály tanulói  készültek. Ezen a napon volt az osztályfényképezés is. 
Március 27-én – hagyományainkhoz híven – iskolánk adott otthont az országos Béres Ferenc Éneklő Versenynek.  
Március hónapban zajlott a leendő első osztályosok felvételije.  A játékos foglalkozásokon és a felvételi  
beszélgetéseken szülők és gyermekek megismerkedhettek a tanító nénikkel és az iskola vezetőivel.  
A tavaszi szünet március 28-tól április 1-ig tartott.  
Április 11-én a költészet napjára emlékeztünk.  
Április 14-én családi istentiszteleten voltunk együtt. Ünnepi műsorral a 2. a és a 4. osztályos tanulók valamint 
énekkaros diákjaink szolgáltak.  
Április 22-én a Föld napját ünnepeltük. 
Április 26-án az Éneklő Ifjúság hangversenyén énekkarunk is szerepelt. 
Május 9-én áldozócsütörtöki istentiszteleten voltunk együtt templomunkban. 
Május hónapban tanulmányi kirándulásokon vettünk részt, illetve erdei iskolában voltunk. 
Május 29-én országos mérés volt a 6. és a 8. évfolyamon.  
Május 30-án a felsős énekkarosok kirándultak. 
Május 31-én  rendeztük a gyermeknapi programokat és a hagyományos Julianna-focikupát.   
Június 4-én a reggeli áhítaton megemlékezést tartottunk a nemzeti összetartozás napja alkalmából.  
Ünnepi műsorral a 7. osztály tanulói szolgáltak. 
Június 6-án került sor a 7. osztályosok év végi vizsgájára. 
Június 7-én a 8. osztályosok vizsgáztak.  Ezen a napon az alsós énekkarosok kirándultak. 
Június 13-án tartották a búcsúzó nyolcadikos diákok – tanáraikkal  együtt – a már hagyományos bankettet .  
Június 14-én, az utolsó tanítási napon tanévzáró csendesnapon lehettünk együtt.  

Előzetes 
Június 16-án – vasárnap – ballagás, tanévzáró istentisztelet, bizonyítványosztás. 
Nyári táboraink: 

Kincskereső tábor:   2013. július 15-20. Tahitótfalu, Isten Tábora 
Kenutábor:    2013. július 22-26. Tiszafüred  
Cimbora tábor:    2013. július 28. – augusztus 3. Seregélyes 

Augusztus 30-án 9-12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk első osztályosaink számára. 
 
Tanévnyitó istentisztelet: szeptember 1-jén – vasárnap – 10 órakor templomunkban. 
Tanévkezdő csendesnap: szeptember 2-án – hétfőn – Tahitótfaluban.  
 
A nyári szünetben kéthetente – szerdánként – 9-12 óráig ügyeletet tartunk iskolánkban.  
Az időpontok az iskola kapuján illetve honlapunkon megtalálhatók. 
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A LEGSZEBB ÁLOM 
 
Az álom, a legszebb álom,      Ott volt a kincsem.   
Ami fejedre az éjjel szálljon!     Boltok, ruhák, 
S mint paripa, száguld a világon,    Cukor, csoki, 
Az égen, a földön, végig a lápon.    S mi a fogaknak árt. 
 
Az én álmom, a legszebb álmom,     De volt ott minden, de minden, 
Az, hogy vágtassak végig a világon.    Ami helyettünk mosott mindent. 
Egy fekete paripán vágtassak végig,    Elektronikus fogkefe, 
Tűzön-vízen át a csodavilágig.    Meg szuperszonikus hajkefe. 
 
Elvágtattunk Párizsba,      S ahogy így néztem 
A szerelem városába.       Végig a csodavilágom, 
Az Eiffel-torony lenézett,     Elgondolkoztam. 
Nagy szemeket meresztett.     Ez most csak álom? 
 
S abban a pillanatban       Ahogy ezen töprengtem, 
Egy lyuk lett az aszfaltban.     Elsötétült a világ előttem. 
Beleestünk Csillaggal.     Visszarepültünk Párizsba, 
A csodalovammal.      A szerelem városába.   
 
Az álmomban egy álom!     De nem álltunk meg, 
Végül elmondhatom:      Repültünk tovább! 
Láttam az álmom,       Csak repültünk a Naphoz, 
A csodavilágom.      És vágtattunk a Holdhoz. 
 
Ez nem csak egy Ámor,                                  Sótonyi Eszter 6.o. 
Ez egy tapintható álom. 
A lovamról néztem  
A csodavilágom. 
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MESEVILÁGBAN  
A BÚT-BAJT FELEJTET Ő MADÁR 

(Ezt a mesét a 2.b osztályosok írták láncban. Mindenki hozzátett egy-egy mondatot, így született a 
mese. Fogadjátok szeretettel!) 
 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás
-tengeren is túl, élt egyszer egy nagyon 
kedves és okos lovag. Volt ennek a lo-
vagnak három szép leánya. Azok a lá-
nyok nagyon szorgalmasak voltak: főz-
tek, mostak, takarítottak. 
A lovag egyszer azt mondta a lányainak, 
hogy menjenek már férjhez. De a lányok 
azt mondták: 
- Nem megyünk! 
- Ha nem mentek férjhez, akkor világgá 
kell mennetek! – válaszolt a lovag. 
Erre a legnagyobb lány azt felelte: 
 - Édesapám, csak akkor megyünk férj-
hez, ha egy királyfi olyan madarat hoz, 
hogy az úgy énekel, hogy mindenki elfe-
lejti minden búját-baját.  
 Kihirdették az országban, hogy amelyik 
királyfi elhozza a kívánt madarat, ahhoz 
megy a legnagyobb leány férjhez. 
Több királyfi is próbálkozott, de egyik 
sem találta meg azt a madarat.   
Volt egy szegény embernek három fia, akik elindultak szerencsét próbálni, megkeresni a vágyott 
madarat. Mentek, mendegéltek, egyszer elértek az Óperenciás-tengerhez. A tenger partján találtak 
egy kertet, ahol minden csupa aranyból, ezüstből, gyémántból volt. Ott élt egy öreg boszorkány, aki 
oly kedves volt, hogy útbaigazította őket, hogy merre keressék a madarat. Mielőtt elindultak, dol-
goztak nála három napig. A legidősebb fiú az aranymezőn, a középső az ezüstmezőn és a legkisebb 
a bronzmezőn dolgozott. A három nap elteltével az öregasszony magához hívatta a legényeket. Azt 
mondta nekik:  
- Tudom, mi járatban vagytok itt. Becsületesen dolgoztatok, álltátok a próbát. Megmondom hát, 
merre menjetek. Az ezüstkertből vezet egy út, annak a végén megtaláljátok a keresett madarat. 
Mikor megtalálták a madarat, nagyon boldogok lettek. Minden kívánságuk teljesült. A legnagyobb 
fiú szíve vágya ugyanis az volt, hogy ő legyen a legnagyobb királylánynak a férje. 
Elvitték a madarat a lovag várába. Ám a legnagyobb leánynak a legkisebb fiú tetszett meg. Ezért azt 
kérte az édesapjától, hogy a legények álljanak ki még egy próbát. 
Az utolsó próbán a világ legszebb kendőjét kellett elhozni. A legkisebb fiú az édesanyjáét vitte a 
királylány elé, ő állta a próbát, így a legkisebb fiúé lett a legnagyobb lány keze. 
Itt a mese vége, fuss el véle! Ha nem hiszed, menj a lovag udvarába, s járj utána! 
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A SEPRŰFARKÚ MADÁR 

Volt egyszer egy seprűfarkú madár.  Nagyon 
szomorú volt, mert szeretett volna sepregetni, de 
nem volt munkája. Csak ült szegény az erdőben 
az egyik hársfa ágán, hallgatta a közeli patak 
csobogását, és bóbiskolt. Mély álomba merült. 
Csipkerózsa-álmából hirtelen nagy trappolás ébresztette fel: arra jött egy sámli.  
- Miért szomorkodsz, seprűfarkú madár? – kérdezte.  
- Úgy szeretnék sepregetni, de nem találok munkát – válaszolta a seprűfarkú madár.   
- Ne búsulj! Én a patakon túlról jöttem, nem messze lakik egy asszony, és ott van az én otthonom is, a 
sufniban. És van egy lakótársam, az öreg porszívó, aki éppen inast, segédet keres, hogy elseperje elő-
le a nagy szemeteket, mielőtt felszívja a port. Hetente csak egyszer tud porszívózni, mert a sok szemét 
miatt így elhúzódik a munka. Pedig az asszony hetente többször is porszívózásra kéri. Gyere velem! – 
mondta a sámli. 
Megörült a seprűfarkú madár, elbúcsúzott a hársfától, és repülve követte a sámlit, aki átkelt a patakon, 
és hazament az asszony házához. Az asszony is, az öreg porszívó is boldog volt, hogy a seprűfarkú 
madár beállt dolgozni. Ő repült elöl, a farkával elseperte a szemetet, utána sétált az öreg porszívó, föl-
szívta a port – hetente háromszor gyönyörű tisztaságot csináltak.  
A sámli, az öreg porszívó és a seprűfarkú madár barátságot kötöttek. Ahogy minden nap ment a mun-
ka, az erdő lakói hallották vidám éneküket. 

Devich Noémi 2.b 

A PIPISKE ÉS A FŰSZÁL    
 
Láttatok már pipiskét? 
Olyan apróka madár, hogy akár a markotokban is elférne. Barna a háta, 
fehér foltos a szárnya. 
Kint lakik a réteken, bokrok alá rakja a fészkét. Nagyon jókedvű ma-
dár. Ahogy felkel a nap, a pipiske is talpon van. Mint a nyíl, fölrepül a 
magasba, és ott dalolgat. Ha megunja, megint csak visszaszáll a mező-
re.  
Egyszer éppen a mezőn csicserikélt. Meglátott egy fűszálat. 
- Nicsak, milyen nagy fűszál! Nagyobb, mint én. Mi lenne, ha kihúznám? 
S mindjárt belecsimpaszkodott, elkezdte húzni erősen. Odament a barázdabillegető és a 
tövisszúró gébics. Az egyik a farkát billegette, a másik a csőrét csattogtatta.  
- Mit csinálsz, pipiske? – kérdezték kíváncsian. 
- Kihúzom ezt a fűszálat! 
- Aztán miért húzod ki? 
- Azért, mert nagyobb nálam! – szólt hetykén a pipiske. A két madár összenézett, elnevették magukat.  
- Tudod mit, pipiske? Ha már kihúzod, húzd ki ezt a bokrot is, ez is nagyobb nálad! 
A pipiske bólogatott.  
- Bizony, azt is kirántom, csak előbb a fűszállal végzek. S húzta, húzta – míg csak el nem szakadt. 
Akkor egyszeribe hátrahömbölödött, és a fenekére csüccsent.  Azt hiszitek, mérges volt? Cseppet 
sem. Talpra ugrott, s azt kiáltotta: 
- Én is így akartam! 
Aztán, mint a nyíl, fölrepült a magasba, és ott csicserikélt. Amikor megunta, visszaszállt a mezőre, és 
bebújt a bokor alá. Ha a bokrot is kihúzta volna, bizony nem tudom, most hol aludna.     

Nagy Lilla 4.o. 
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VUK 
(Ebben a tanévben a 2.a osztályosok elolvasták Fekete István kedves kis állatre-
gényét Vukról.  
Feladatul kapták Nóri nénitől, hogy fejezzék be másképp. Ezekből kettőt ízelítőül 
közzéteszünk.) 
Csele ekkor már Vuk előtt volt, és az orruk összeért. A tündöklő hold magasan 
járt. A fák hideg karjaikkal árnyékot szúrtak a fagyba, és Hú, a bagoly is csöndben 
lett, mert észrevette, hogy valami édes pillanat száll át az erdőn-mezőn. 
-Barlangom nagy, és egyedül lakom benne – suttogta Vuk, és torka összeszűkült. 
Csele még közelebb jött, és remegett örömében.  
- Vérzel, Vuk…  Merre kell menni? – kérdezte szégyenlősen. Orruk még egyszer összeért, aztán elmentek 
Karak régi hazája felé. Ekkor bizony már öreg volt az éjszaka. Árnyékuk néha szétvált és néha összeért. Valami 
boldog reménység kúszott utánuk, és úgy érezték, meleg van, mint amikor Unka népe zenél a tóparton. Vuk elő-
re ment a sziklapárkányra. 
- Vigyázz, Csele, mert itt leeshetnél – aggódott, de Csele úgy repült át a szakadékon, mintha Csí szárnyát hordta 
volna.  

Gazdag Bence 2.a 

EGY KIS ÉRDEKESSÉG  
 
Un éléphant qui se promenait 
 
Un éléphant qui se promenait     Egy elefánt sétált szép lassan, 
Tout doucement      és a hátán volt egy kis papagáj, 
Avait sur son dos     akit Jacquot-nak hívtak és tejet ivott. 
Un petit perroquet      Ez egy különös papagáj volt, 
Qui s’appellait Jacquot      egész nap énekelt 
Et qui buvait du lait.      és bosszantotta a fáradt elefántot. 
C’était un drôle de coco,     Puff , leesett, 
Il chantait à la longueur de journée    de tudott úszni, 
Et agaçait l’éléphant fatigué:     visszamászott, 
Cricri, Cricri…       és újra kezdett énekelni. 
Crac, plouf…. 
Mais le coco tombe savait nager! 
Il remonta sur sa branche. 
Et se remit à chanter! 
                                                                         Nagy Dávid 4.o.tanuló verse franciául és magyarul  

 
Egy szép nap Vuk és Csele összeházasodtak. Szűkösebb idők következtek.  
A Simabőrű elektromos kerítéssel zárta le a baromfiudvart. Emiatt nagyon lesoványodtak. Ezért az erdőben ke-
restek táplálékot. Alig találtak valamit.  
-Találnunk kell ennivalót! – mondta Vuk. 
Egyszer csak rábukkantak egy elhullott őzgidára. Már majdnem nekiláttak az evésnek,  
amikor rájuk támadt egy idegen róka.  
-Tűnjetek el a zsákmányomtól! – morogta. Vuk és Csele egy pillanatra megijedtek. 
-Nekünk is kell valamit ennünk! – kiabálta Vuk. 
-Vívjunk meg egymással! – válaszolta az idegen, – ha győzöl, tied a zsákmány! 
Véres csata következett. Végül a róka meghátrált, és elkullogott, ők pedig békésen elfogyasztották a húst.  
Újra eljött a tavasz. Csele kilenc kis kölyöknek adott életet. Mind a kilenc felnövekedett,  
és az erdő befogadta őket.  

Horgos Márk 2.a 
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A KÖLTÉSZET NAPJÁN 
 

Mikor a vers fakad, 
egy pillanatra minden más megáll. 
Csak alig-alig dobban a szívünk, 
mint patak, akit a tél mederbe zár. 

Egy pillanat…s a lelkünkön 
lábujjhegyen megy át 

egy messziről jött csöndes idegen. 
Tavaszi szél oson át néha 

így az alvó ligeten. 

 Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik a magyar köl-
tészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 
költőtalálkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. A rendezvényeken klasszikus és 
kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen a ma is élő szerzők tolmá-
csolják a költeményeket. 
 Ezen a jeles napon mi is méltóképpen ünnepeltünk. 
A szavalni szerető diákok versmondó versenyen szerepeltek, a tollforgató verseny résztvevői pedig 
kipróbálták költőtehetségüket, és verset írtak erre az alkalomra. 
Mindkét rendezvényünk szívet melengető délután volt, gratulálunk mindenkinek, aki erre szánta az 
idejét. Az elkészült művek mindegyike megtalálható újságunkban. 
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FARSANG  
 
Tarka-barka színes álarc, 
Készülődik mindenki a farsangi bálra. 
 
Pörögnek-forognak, táncolnak, ugrálnak. 
Egyszer elmúlik a bál – itt a vége, nincs tovább! 

Nagy Réka 4.o. 
 
A farsang egy pogány szokás, olyan „össznépi ünnep”, amivel a tavasz érkezését siettették.  
A mai farsangunk már modernebb,  csupán a szórakozásért és a jókedvért csináljuk. 
Ilyenkor sokféle jelmezbe öltözünk: állatok bőrébe, történelmi alakok, film- és mesehősök arca mö-
gé bújunk. 
Szerte a világban különböző módon ünnepelnek. Nálunk Mohácson a busójárás szokása alakult ki. 
Egy kicsit más ez Velencében és Rio de Janeiroban. Turisták százezrei utaznak ezekre a helyekre. 
Jellegzetes álarcokban vonulnak a szűk kis utcákon, sikátorokon. Olyan jó lehet ott a sok ember 
között nyüzsögni, bulizni, csónakázni – jól érezni magunkat! Szép lehet a tenger is, ahol sokan 
szörföznek, a parton pedig esznek, isznak, táncolnak. 
 
Horgos Abigél, Fejérvári Bence, Jakab Nádja és Fekete Bendegúz 4.o.tanulók írásai alapján 

TAVASZI BÁL      A TÜNDÉREK VILÁGA 
  
Itt a tavasz, áll a bál!     Messze-messze a nagy világban 
Gyertek, lányok, fiúk!     Élnek tündérek a valóságban. 
Gyertek gyorsan, a puding fogy már,   Meseország közepében, 
Ebből a bálból nincs kiút.    Ember oda még nem lépett. 
 
Fiatalok és idősek     A tavasztündér hozza a tavaszt, 
Egyaránt jöhetnek,     Zöld fákat, bimbókat, virágokat. 
Mert ennek a mesebeli bálnak a kapuja  A nyári meleg a nyártündér dolga, 
Mindenkinek tárva van.     A hőséget, esőt ő hozza. 
 
Tavasztündérek járják a táncot,   Miattuk sárga, barna a levél,   
S a kerti törpék törik a mákot.    Szeles napokat hozza az ősztündér. 
Süsü, a sárkány a zongorista,    Miattuk van mindig hideg télen, 
A lufiárus nem más, mint Pista.   S a havat a téltündér szórja széjjel.  
 
Jön a tavasz az ünnepekkel,    Így zajlik az élet Meseországban, 
Az állatokkal, virágokkal.    Minden tündér elfárad munkájában. 
Már nem küzdünk a hideg ellen,   Mindig szorgalmasan dolgoznak, 
Ezt ünnepeljük a bállal.     Nekik köszönhetjük az évszakokat. 
 
                      Varga Szonja 4.o.         Bodnár Panna 4.o. 
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FÖLD NAPJA 
A Föld napja alkalmából Maya néni kirándulást szervezett a Péterhalmi 
erdőbe. 
Csapatokat alakítottunk, és különböző feladatokat oldottunk meg az 
egyes helyszíneken. Volt egy olyan állomás, ahol vizet és csokit is kap-
tunk. Nagyon jól éreztük magunkat. Remélem, jövőre is megyünk! 

Pataki Lili 3.o. 
 
A 18. kerületben található Péterhalmi erdő Pest legnagyobb összefüggő 
erdeje. A Duna bal partján terül el, a Pesti-síkság része. Ez egy ültetett 
vegyes erdő, a tölgyesek mellett a leggyakoribb fa az akác, de van benne 
erdeifenyő és feketefenyő is. 

Izsák Eliza 3.o.   

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 
 
Napjainkban sok-sok káros anyaggal szennyezzük környezetünket.  
A vizeket a tisztítatlan szennyvízzel, a levegőt a szén-dioxidot kibocsátó 
gyárakkal és járművekkel, a talajt pedig a vegyszerekkel és műtrágyával. 
A tengeri katasztrófák is súlyos pusztuláshoz vezethetnek. A víz felszí-
nén úszó olaj ugyanis nem oldódik, így elzárja az oxigént az élőlények-
től. A légszennyezés mind az állatok, mind pedig az emberek számára 
káros. Egyre gyakrabban fordulnak elő savas esők is, amelyek szétmar-
ják a növényeket, és megölik az állatokat.  
Ha mindenki odafigyel és törődik a természettel, akkor sokkal tisztább 
és egészségesebb lesz bolygónk! 

Lakatos Kristóf 3.o. 

A PET PALACKOK 
 
Az utóbbi időben egyre inkább elterjedt a PET palackok használata az 
élelmiszeriparban. Azért jó csomagolóanyag, mert könnyű, nem töré-
keny, és üdítő italokat, ásványvizeket, teákat, gyümölcsleveket egy-
aránt tárolhatnak azokban. Környezetünk védelme érdekében fontos, 
hogy ezeket a palackokat újrahasznosítás céljából összegyűjtsük. Az 
újrahasznosítás során nemcsak palackot, hanem más, különböző hasz-
nálati eszközt – még pulóvert is készíthetnek belőle.  

Kovács Botond 3.o. 
 

Az iskolánk udvarán felállított nagy gyűjtőzsákok tartalma is bizonyítja, hogy ezt mi is  
komolyan vesszük! 
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HÚSVÉT  
 
FALUSI HÚSVÉT     
(A természet nagy titka)  
 

Régi népszokás elevenedik fel újra,  
Húsvét másnapján legény a leányt locsolja. 
Nem ám kölnivel, ahogy a városban illik, 
Hanem kútból mert vízzel, tetőtől-talpig! 
 
Nem azért teszik a leánnyal, mert utálják! 
Nem vennék a szívükre, ha hervadni látnák! 
Minden férfi tudja, már a legkisebb is 
A természet nagy titkát, amely így hangzik: 
 
Húsvétkor a leányt, ha víz nem éri, elhervad 
Szegényke, tán a másnapot meg sem éri. 
Súlyos nagy titok ez, orvosolni kell máris, 
Nem elég a kölni, vödröt ide máris! 
 
Így történt ez most is, húsvét másnapján, 
Diadalt ült a tett a hervadás trónján. 
Szemtanúja voltam, sőt szenvedő alanya, 
Kivirult egy évre Ibrány leányhada!  
  
         Lőrincz Betti 8.o.     
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ANYÁK NAPJÁN  
 
ÉDESANYUKÁM       ANYÁK NAPJÁN   
  
Mint szivárvány a borús égen,    Anyák napján zeng az ének: 
Sokszor így ad sok örömet nékem.    Jó anyám, szeretlek téged! 
Szeméből az szikrázik: szeretlek,    Te vagy kincsem, drágaságom, 
Én soha-soha el nem engedlek.    Nem adnálak semmi áron. 
 
Mint napfényben csillogó gyémánt,    Annyi dolgot tettél értem, 
Megsimogat szépen, lassan, némán.    Én ezt ésszel fel sem érem. 
Kedves, szeretett édesanyukám,    Kedves vagy és jó velem, 
Nem véletlenül választotta őt apukám.   Sosem fordulsz ellenem. 
 
Mint sötétségben a fénylő holdfény,    Szivárványt varázsolsz szívembe, 
Odakerülhetnél a hold mellé.     Örömmel szorítlak keblemre. 
Jobban csillognál minden csillagnál,    Te adtad életemet, 
Ő gondviselő édesanyukám.     Néked adnám szívemet. 
 
Mint szelíd tyúk a kiscsibéire,    Te egy kincs vagy énnekem, 
Úgy szorítál örömmel kebledre.    Mindig jó vagy énvelem. 
Szeretettel ölel gyermeked,     Te vagy az én világom, 
Mindenkor puszillak tégedet!     Fogadd el hát e virágom!    
 
    Bodnár Panna 4.o.        Cselovszky Klára 4.o. 
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MESSZE, MESSZE MAGYARHON    ERDÉLY 
(Babits után szabadon) 
 
Magyarhon. Kárpátok ölelésében szorong,   Nyúl bújt meg a tavaszi sásban. 
Nyújtózna, de körötte sok nép tolong!    Róka lesi a magyar határban. 
Sudár lányok, hajukban kék szalag,    Sas szitál a szép kék égen, 
Kék szalag – Buda és Pest között szalad.    Majd keres pockot kora délben. 
Bécstől Mohácsig fut, meg nem áll,  
Míg a Fekete-tengerbe nem talál.      Horgos Abigél 4.o. 
Halászlé, gulyás, mákosguba – 
Európa unikuma. 
Járnak is hozzá a sógorok 
Olcsón enni jót s nagyot. 
Tudományban is jók nagyon 
A világban szerte a magyarok. 

  Lőrincz Betti 8.o.     

TRIANON 
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CÍM NÉLKÜL  
 
Ó, magyarok, mivé lettetek? 
Kiktől egykor a világ rettegett, 
Kiknek vitézi mindig a legbátrabbak voltak, 
Kiknek jobbágyai óriási terhet mindenkoron hordtak. 
 
Mivé lett a nemzet, minek királyok hajtottak fejet? 
A vitézek, akik nem féltek, legyen az ellenség bármi ádáz, 
Most pedig, mint sebzett nyomorult tévelyeg 
S könyörögve ételért kápsál. 
 
Ugyan vezette az államot sok gonosz és galád, 
A rabságér’ nemcsak a zsarnok a hibás – az is, aki hagyta. 
Mert kérdem én: ha vigyázatlan ladikkal zátonyra futok, 
A homok-é a bűnös, hogy nem ugrott jobbra vagy balra? 
 
Viszont ami történt, megtörtént, 
Ezen másítani nem lehet. 
S most itt áll minden ember tétován – azzal a kérdéssel: 
Ki ítél majd Magyar hon felett? 
 
De talántán van reménysugár. 
Még lesz, aki felemeli e hazát. 
Ám legyen körülötted minden bizonytalan és csalárd, 
Fogadd meg a bencések szavát, miszerint:  
Imádkozzál és dolgozzál! 
 
 Gál János 8.o. 

Radnóti Miklós: NEM TUDHATOM   
                                         
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 
s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, 
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. 
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály; 
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, 
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát; 
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, 
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, 
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, 
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, 
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem, 
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen, 
piros zászló kezében, körötte sok gyerek, 
s a gyárak udvarában komondor hempereg; 
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, 
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, 
s az iskolába menvén, a járda peremén, 
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, 
ím itt e kő, de föntről e kő se látható, 
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. 
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, 
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, 
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, 
és csecsszopók, akikben megnő az értelem, 
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, 
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, 
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. 
 
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. 
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Uram – légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél,  

mert Te vagy az én sziklaváram.”   (Zsoltárok 71,3) 

2013. május 6-10-ig erdei iskolában volt az 1.a osztály Kisorosziban. Ez a hét a kövekről szólt. Pár fény-
képen keresztül szeretnénk bemutatni, hogy mit is csináltunk ez idő alatt. 

Köveket dobáltunk a folyóba 

Megérkeztünk Kisorosziba 
„Visegrádi” 1. a osztály „Közösségünk” 

„Naplevente” a Dunánál 

Kalodába is zártak 
Azért játék is volt 

Áhítat a „bibliai kövekről” 
Élőben láthattunk tehéncsordát 

Reggeli tornával kezdtük a napot 

Már megint játék 

„Összecsiszolódva” 

Erdei iskola 
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Nagyon - nagyon jól éreztem magam az erdei iskolában, mert 

-          az erdőben lehettünk és sok érdekes dolgot láttunk 

-          szép volt nagyon a táj 

-          abban a közegben voltam, amit szeretek 

-          tanulhattam 

-          nagyon sok újat és érdekeset tanultam 

-          sokat kirándultunk 

-          sokat tanultam az erdőről 

-          láthattuk a Szaturnusz gyűrűjét 

-          jól esett, hogy a természet közelében voltam a házban is 

-          láthattam őzet 

-          láttam sok állatot, növényt és még sok mindent 

 -          bementünk a Pokol-lik barlangba. 

2.b osztály 
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ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ   
a 2.a osztályosok kirándulásáról 

 
*Nekem a hollókői vár tetszett a legjobban, mert nagyon izgalmas 
volt.  
A hosszú út után a rossz idő hamar jóra fordult, jól éreztük magunkat. 
*Erdei út vezetett fel a Rossz-hegyre, ahol nagyon szép volt a kilátás. 
Lent megnéztünk egy táblát, amire ezt írták: „Természetvédelmi terü-
let: óvja, védje a természet értékeit!” 
*Hallottunk a lovagokról, a fegyvereikről, majd harci játékokat is 
játszhattunk a várban. Tetszett, amikor zoknikat dobáltunk egymásra. 
*Ötven fekvőtámaszért kaptam egy fegyvert, egy bárdot. Nem is ér-

tem, hogyan tudtak ilyen nehéz fegyverekkel harcolni. 
*Ötven fekvőtámaszért én egy buzogányt kaptam. Megtanultuk: ha eltalálnak a zokni buzogánnyal, a 
pajzsot a fejedhez kell tenni. 
-*Páncélokról is tanulhattunk. Én felvettem egy lánccsuklyát, és a kezembe kaptam egy lándzsát. 
*Azért tetszett Hollókő, mert a legenda izgi, és szép a várrom is.  
*Jó volt, hogy énekelhettünk – és a vetélkedő is, mert cukrot lehetett szerezni.  
A faluban pedig a templom tetszett a legjobban. 
/Barabás Bea, Beszedics-Gémesi Sára, Beszterczei Tamás, Horgos Márk, Juhász Balázs, Király Dor-
ka, Maczek Fruzsina, Pataki Sebestyén/  
 
*Nekem a Pálvölgyi Cseppkőbarlang tetszett a legjobban, mert félelmetes volt.  
Nehéz elképzelni, hogyan alakulnak ki ezek a cseppkövek. Itt azért kellett felvenni a kabátot és a pu-
lóvert, mert 2 °C volt a barlangban.  
*Jól éreztük magunkat, mert még állatok is voltak – cseppkőből: aranyos pulikutya, medúza, százlá-
bú, skorpió, elefánt, krokodil. 
*Tetszett a mogyorós csoki alakú cseppkő, de érdekes volt a Hófehérke és a hét törpe, meg a hetedhét 
tenger a kalózok kincsével is. A legviccesebb kő története arról szól, hogy ha valaki alatta vagy mel-
lette hazudik, a kő elkezd mozogni…  

Bóni Míra,Gazdag Bence, Mágel Eszter, Molnár Marci 
 

Háromnapos fergeteges kirándulásunkon első nap a csodálatos Vesz-
prémbe látogattunk el. 
Meglátogattuk a híres veszprémi állatkertet, és gyönyörködhettünk a 
lélegzetelállító panorámában is. Megcsodálhattuk többek között 
Szent István és Boldog Gizella gyönyörű szobrát. 
Második kirándulónapunkon Budapestet barangoltuk be. Felülhet-
tünk egy fényűző hajóra is, ahol koktélt szolgáltak fel nekünk.  Ezek 
után eltöltöttünk egy kis időt a Margitszigeten, ami nagyrészt a fel-
adatok megoldásával és fáramászással telt. Végezetül hazautaztunk, 
és közben elnyaltunk egy-egy gombóc fagyit. 
Az utolsó napon kiutaztunk Piliscsévre Etelka nénihez, és eltöltöt-
tünk egy eseménydús napot a társaságában. Itt szalonnát sütöttünk, 
majd később néhány vállalkozó kedvű diáktársunk megmászta a Pi-
list Bikfic kíséretében, aki egyébként Etelka néni törpeuszkárja. 
Így telt el a – mint már mondtam – fergeteges, háromnapos kirándu-
lásunk.   
     Cselovszky Klára 4.o. 

Erdei iskola 
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A NYÁR     
 
Tikkasztó meleg van nyáron,    
Csak úgy perzsel a napsugár. 
A fagyi is elolvad a napon, 
Míg az erdő táncot jár. 
 
A Körös a Tiszába folyik, 
S a Duna a Balcsin nyaral. 
A méhek boldogan röpködnek, 
S ott vagyok velük én magam.  
 
                      Bócsi  Dominika 4.o. 

HOLLÓK Ő VÁRÁNAK LEGENDÁJA NYOMÁN  
 
Kacsics János várat akart építeni Örzsének, akit feleségül kért. A lányt megszöktette, és bezárta a leg-
szebb szobába. Örzse szomorú volt, mert nem akart hozzámenni Jánoshoz. Bánatában megkérte a hol-
lókat, hogy szabadítsák ki. A hollók minden éjjel elhordták a köveket. János végül belátta, hogy csak 
akkor épülhet fel a vár, ha Örzsét elengedi. A várat az emberek Hollókőnek nevezték el a legenda 
alapján.          Mágel Eszter 2.a 

MENYEGZŐ 
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember és annak felesége és egy fia. Egyedi Má-
tyásnak hívták. Azért volt Egyedi Mátyás, mert nagyon bozontos haja volt. Sokan Borzinak hívták. 
Nagyon szerette a hollókat.  
Egyszer Matyi elment egy névtelen faluba. Ott találkozott a király hírmondójával. Az pedig azt mon-
dotta: A király azt üzente, hogy kell valaki, aki vigyáz a hollóira. 
Matyi másnap hajnalban elment a királyhoz.  
-Kedves királyom! Én szívesen vigyázok a hollókra. 
-Jól van, fiam! De a lányomhoz ne menj be!  
-Jó! 
A király elutazott. De Matyi csak megnézte a király lányát! Nagyon megtetszettek egymásnak. 
Amikor a király visszament a palotába, látta, hogy Matyit és a lányát egymásnak teremtette az ég. Így 
hát menyegző lett. És a névtelen falut elnevezték Hollókőnek.          
      Maczek Fruzsina 2.a 
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEK  

 
ANYANYELVI VERSENY  
összesített eredmény a 6 forduló alapján 
1. helyezés:  Lőrincz Betti 8.o. 
2. helyezés: Sebestyén Barna 5.a 
3. helyezés: Barabás Boglárka 5.a,  Krizsány Flóra 5.b 
4. helyezés:  Csabai Fruzsina 5.b,  Halász Annamária 5.b 
5. helyezés:   Bednár Lilla 5.a,  Bielik Dávid 5.b 
6. helyezés:       Márton Márk 5.a 
7. helyezés:       Virághalmi Luca 5.a 
                         
 

JANIKOVSZKY ÉVA IRODALMI VETÉLKEDŐ 
Részt vettek:   
3.o.csapata: Bóni Márk, Diószegi Keve, Győrfi Zsombor, Pataki Lili,  Sántha Lilla, Szabó Máté  
 

SAKK-OLIMPIA  
arany fokozat: Király Dorka, Juhász Balázs 2.a, Vígh Dezső 3.o. 
ezüst fokozat: Bécsi Ádám 2.a 
bronz fokozat: Gurzó Gyöngyi 2.a, Csató Csege 2.b, Makkai Krisztián 4.o. 

 
KERÜLETI ANGOL VERSENY 

 
 

 
 

 

 
KERÜLETI  TÖRTÉNELEM VERSENY 
Részt vettek:   
Bodnár Laura, Gégény Zsófia, Szász Cintia 6.o. – 6. helyezés  
Köllő Hunor, Sarkadi Nikolász, Sótonyi Eszter 6.o. – 8. helyezés 
Herkely Eszter, Szabó Réka, Tóth Zsófia 6.o. – 10. helyezés 

 
BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐ VERSENY 
arany fokozat:           Horgos Márk 2.a, Izsák Eliza 3.o., Cselovszky Klára 4.o.  
                  Sótonyi Eszter 6.o., Simkó Alexandra 8.o.  
ezüst fokozat 
egyéni :  Dálnoki Dániel 1.a 
csoportos:  Kereszty Anna, Emmer Luca, Márton Márk 5.a,  

 Gall Emma, Jámbor Dóra 7.o, Flórián Gabriella 8.o. 
bronz fokozat:  Virághalmy Luca 5.a 
 
Segítőink voltak:  Lupp Adrienn 1.a, Katona Scarlett 3.o., Bodnár Panna, Zarka Lili, Paládi Nóra 4.o.,  
Barabás Boglárka 5.a, Csengey Ádám 6.o. 

Eörsi Hanka 5.b – 6. helyezés 
Ferge Elizabet 5.b – 8. helyezés 
Márton Márk 5.a – 12. helyezés  

Szántó Zsombor 6.o – 6. helyezés  
Szabó Péter 6.o – 7. helyezés  
Szabó Réka Rebeka 6.o – 8. helyezés 

Barabás Eszter 7.o – 6. helyezés 
Kovács Anna 7.o – 7. helyezés 
Gál Natália 7.o – 8. helyezés 

Hegyi Boglárka 8.o – 8. helyezés 
Devich Gergely 8.o – 7. helyezés 
Gál János 8.o – 7. helyezés 
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VERSMONDÓ VERSENY  
Részt vettek:  
Balogh Júlia, Mihály Levente1.a  
Nagy Fanni, Ölvedi Csanád, Tiszai Csenge 1.b  
Devich Noémi, Győry Emma, Németh Dániel 2.b 
Czizmadia Réka, Diószegi Keve, Győrfi Zsombor, Janse Ruben, Keresztesi Fanni,  
Löffler Johanna, Luczek Csongor 3.o. 
Bócsi Dominika, Bodnár Panna, Ecsedi Borbála, Fekete Bendegúz, Nádassy Árpád,  
Nagy Réka, Paládi Nóra 4.o.,    Lőrincz Betti 8.o. 
 
1. helyezés: Tóth Bálint 2.b 
2. helyezés:  Csengeri Gyöngy 1.a  
3. helyezés:  Király Dorka 2.a, Cselovszky Klára 4.o. 

VERSILLUSZTRÁCIÓS VERSENY  
Részt vettek:   
Csengeri Gyöngy, Tóth Barnabás, Varga-Tóth Zsófi 1.a 
Nagy Fanni, Ölvedi Csanád, Tímár Lilla, Tiszai Csenge, Vajvoda Réka 1.b 
Bóni Mira, Király Dorka, Szabó Eszter 2.a 
Csató Csege, Cserteg Fanni, Devich Noémi, Győrfi Benedek, Herkely Tamás, Hetesi Ákos, Kis-Szölgyémi 
Sára, Szoják Zalán, Vajvoda Márton, Váradi Hajnalka 2.b 
Czifra Zsófia, Löffler Johanna 3.o., Bodnár Panna, Horgos Abigél, Paládi Nóra 4.o. 
 
TÉRBELI ALKOTÁSOK    SÍKBELI ALKOTÁSOK  
1. helyezés: Barabás Boglárka 5.a   1. helyezés: Nagy Lilla Vivien 4.o. 
2. helyezés: Cselovszky Klára 4.o.    2. helyezés: Fodor Vera 2.b 
3. helyezés: Nagy Réka 4.o.      Magyar Nirad 2.b 

  3. helyezés: Kozsuharov Salamon 1.b 

TOLLFORGATÓ VERSENY 
Részt vettek:  
Lupp Adrienn 1.a, Nagy Fanni 1.b,   Gurzó Gyöngyi 2.a, Devich Noémi 2.b 
Bodnár Panna, Cselovszky Klára, Nagy Lilla, Nagy Réka, Paládi Nóra, Varga Szonja 4.o. 
Márton Márk, Tárnok Gábor 5.a,    Sótonyi Eszter 6.o. 
Gál Natália 7.o., Lőrincz Betti, Gál János 8.o 
 
SZIVÁRVÁNY LEVELEZŐ VERSENY   
Részt vettek:   
Csató Csege, Devich Noémi, Fodor Veronika, Győry Emma,  
Kis-Szölgyémi Sára, Magyar Nirad 2.b 
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GYERMEKNAPI SPORTVERSENYEK  
 
FOCIKUPA  
1.helyezés: 1.a csapata: Balogh Júlia, Csengeri Gyöngy, Mihály Levente, Ötvös Donát,  
  Tóth Zsombor, Végh Domonkos 
2. helyezés: 1.b csapata: Aradi Márk, Botos Dániel, Hatfaludy Dániel, Kovács Levente,  
  Kovács Zoltán, Sótonyi Bálint, Tőkés Bence 
 
1.helyezés:   2.a csapata: Bánhegyi László, Bóni Mira, Juhász Balázs, Maczek Fruzsina,  
  Pataki Sebestyén, Szabó Benedek 
2.helyezés:  2.a csapata: Barabás Beáta, Bécsi Ádám, Beszterczey Tamás, Gazdag Bence,  
  Gerhardt László, Molnár Marcell   
 
1.helyezés:  4.o. csapata: Capdebo Domonkos, Csajkó Péter, Fejérvári Bence,  
  Fekete Bendegúz, Nagy Réka, Ónodi –Jánoskúti Máté, Pauler Panna, Szabó Zsolt 
2.helyezés: 3.o. csapata: Beszterczey Dávid, Bóni Márkó, Janse Ruben, Lakatos Kristóf,   
  Luczek Csongor, Pauler Ábel, Szabó Máté     
 
1.helyezés:   5.a csapata:  Barabás Ádám, Kalló Samu, Karsa Bendegúz,  Sebestyén Barna,  
  Szabó Tódor, Tárnok Gábor 
2.helyezés:  5.b csapata: Bielik Dávid, Herceg Adrián, Kovács Botond, Löffler István,   
  Sebestyén Ákos 
 
1.helyezés:   6.o. csapata:  Bánkuti Márk, Danyó Gergő, Köllő Hunor, Mádly Attila,  
2.helyezés:  5.a és 5.b csapata: Barabás Ádám, Herceg Adrián, Kalló Samu,  
  Sebestyén Ákos, Sebestyén Barna, Szabó Tódor 
 
1.helyezés:   8.o. csapata:  Berta Regő, Demeter Levente, Kocsis Botond, Mácsik Dominik,  
  Nagy Richárd, Somogyi Mátyás  
2.helyezés:  7.o. csapata: Ambrus-Dobai Márton, Bócsi Roland, Boncza Zoltán, Horváth Gergely, 
  Kovács Zoltán, Somogyi Máté, Riesz Tamás, Tánczos Alexander 
 
FLOORBALL  
1.helyezés:  5.a és 6.o. csapata: Barabás Boglárka, Gégény Zsófia, Sótonyi Eszter,  
  Szász Cintia, Tóth Zsófia, Virághalmy Luca 
2. helyezés:  5.b csapata: Csabai Fruzsina, Eörsi Hanka, Ferge Elizabet, Halász Annamária,  
  Horváth Gréta, Krizsány Flóra 

 
KOSÁRLABDA  
1.helyezés:  8.o. csapata: Bottlik Boglárka, Farkas Bernadett, Hegyi Boglárka,  
  Jeszenszky Boglárka, Kiss-Jakab Eszter, Lőrincz Betti, Simkó Alexandra 
2. helyezés:  6.o. csapata: Gégény Zsófia, Sótonyi Eszter, Szász Cintia, Tóth Zsófia 
 
RÖPLABDA   
1.helyezés:  8.o. csapata: Bottlik Boglárka, Farkas Bernadett, Flórián Gabriella,  
  Hegyi Boglárka, Jeszenszky Boglárka, Kiss-Jakab Eszter, Lőrincz Betti,  
  Simkó Alexandra 
2. helyezés:  7. és 8o. csapata: Ágoston Ágota, Farkas Kinga, Nyitrai Blanka,  
  Somogyi Máté, Somogyi Mátyás  
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BÚCSÚ PERCE INT… 
A másik szobában 
 Nem búcsúzom az iskolától. Igaz, hogy 8. osztályban elballagunk, de ez az iskola nemcsak a 
nyolc általánost jelenti a számomra, az eddigi tanulóéveket, hanem egyben lelki otthonom része is, és 
az is marad, hiszen a gyülekezetem iskolája.  
Olyan, mintha ez a lelki otthon két szobából állna, és eddig a kettő közül az egyikben, az iskolában 
töltöttem több időt, mostantól pedig, konfirmációm után, ahogyan a gyülekezet teljes jogú tagjává 
váltam, a másik szobában leszek többet.  
Jó érzés, hogy az iskolát mindig látni fogom, bármikor bemehetek, találkozhatok tanáraimmal. Ott 
leszek a juliannás istentiszteleteken. Arról nem is beszélve, hogy Noémi húgom is idejár még jó ideig. 
Azt kívánom neki, hogy ne csak a nyolc általánost tudja itt kijárni, hanem már a középiskoláit is. 
Amikor elkezdtem az első osztályt, szinte észre sem vettem, hiszen idejárt nővérem, Réka, és sok időt 
töltöttünk az iskola körül, ráadásul a gyülekezetből már ismertem évfolyamtársaim sok tagját, sőt, 
Réka és a gyülekezet révén nagyobb diákokat is. Olyan a Julianna most is, mint egy nagy család. És 
én hiába fejezem be a 8. osztályt, a családnak továbbra is tagja maradok. 
Sokat kaptam ettől az iskolától, tudást, lelki útravalót, szeretetet. Tanárimhoz mindig nyugodtam for-
dulhattam segítségért, bátorítottak, támogattak. Nagy örömöm volt az is, hogy elfogadták, a csellózás 
miatt sokat hiányzom. Támogatták a zenei tanulmányaimat.  
A sok jóra, amit itt kaptam, egész életemben emlékezni fogok. 

Devich Gergely 

 
 
Köszönöm az iskolának, hogy befogadott és segített, hogy megfelelő keresztyén ismeretekkel 

gazdagodjak. 
Köszönöm az iskolának azt is, hogy segített abban, hogy keresztyén felfogásom legyen.  
A reggeli és a hétfői áhítatok nagyon sokat lendítettek a gondolkodásomon. Nagyon nehéz bú-

csúzni, hisz ez a másfél év is nagyon eseménydúsan telt: gondolok itt az erdélyi és pénzesgyőri kirán-
dulásokra. 

Minden itt továbbtanuló diáknak azt üzenem, hogy használják ki azt, hogy egy ilyen helyre 
járhatnak, ahol védelemben vannak, és szeretik őket.  

         Somogyi Mátyás 
 
 
Nehéz ez a mai nap számunkra. Az utolsó napokban éreztük csak igazán, hogy mennyire biz-

tonságban és szeretetben voltunk itt. De menni kell, s itt hagyunk miden szép emléket. Nyolc éve már 
annak, hogy elsősként nagy izgalommal kicsit félve léptük át az iskola kapuját. A tanító nénik nagy 
szeretettel vezettek be minket az iskolapadba, hogy aztán ott elsajátítsuk az írást, olvasást és számo-
lást. Nehéz és egyben izgalmas évek voltak ezek.  

Néhány év múlva következett a felső tagozat, mely bővült új tantárgyakkal és egyben új taná-
rokkal. Ezt is átvészeltük néha rossz, máskor jó kedvvel. Voltak vidám farsangok és csodálatos kirán-
dulások. Voltak izgalmas focimeccsek, ha győztünk, ujjongtunk, s olykor vereséget szenvedtünk. 
Mindez örök emlék lesz a felnőtté válás útján. Búcsúzunk igazgatónktól, tanárainktól, kiktől bármikor 
segítséget kérhettünk, kikre mindig számíthattunk, s kikben mindig megbízhattunk. Nem utolsó sor-
ban búcsúzunk a konyhás néniktől, takarító néniktől, akik mindig készségesen szolgáltak minket. 
Kedves ittmaradó diáktársak! Mi elballagó diákok kérünk titeket, próbáljatok helyt állni szorgalma-
san, és kitartóan tanulni! Őrizzétek meg iskolánk jó hírét, melynek emléke örökké szívünkben él. 

Nagy Richárd 
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 Köszönöm az iskolának azt a 8 évet, amit itt tölthettem. Köszönöm az alsó tagozatos éveinket, kü-
lönösképpen Etelka néninek és Bea néninek. Köszönöm Zoli bácsinak a felejthetetlen élményeket, kirán-
dulásokat. A pénzesgyőri túrák voltak a kedvenceim. Köszönöm Anna néninek, hogy második anyukánk 
volt, és hozzá bármivel nyugodtan fordulhattunk. Négy éven keresztül nevelgetett minket, és terelgetett a 
jó úton. Köszönöm az összes tanárnak az átadott tudást; az összes dolgozónak a kedvességet és a segítsé-
get,  és a lehetőséget arra, hogy Erdélybe kiutazhassak az osztállyal. Köszönöm a felvételire a felkészítést. 
Nehéz búcsúzkodni, mert a Julianna volt az én második családom. Nagyon fognak hiányozni a barátaim, 
a tanárok és az iskola. 

Hegyi Boglárka Klára 
 

Kedves Julianna, búcsúzok most tőled, 
Remélem, kapok még hírt felőled. 
Jó volt ide járni, jó volt itt lenni, 
De most el kell innen menni. 
Kedves Julianna, áldott iskolám, nagyon szeretlek! 
Ígérem, el soha sem feledlek. 

 
 Nagyon köszönöm mindenkinek az itt töltött időt, a jó közösséget és a tanárok kedvességét. A sok 
beszélgetés és az istenhit kimutatása is nagyon sokat jelentett. Remélem, mindenki hálás ezért a nyolc 
évért, amit itt töltöttünk együtt. 
          Simkó Alexandra 
 
 Nagyon jó volt a Juliannába járni. Ide rendes gyerekek jártak és járnak most is. 
Amikor első osztályban elkezdtem ide járni, kicsit szokatlan volt az új társaság, de hamar megszoktam 
őket, és megszerettem az első iskolámat. Sok új dolgot tanultam a tanáraimtól. 
Összességében nagyon szerettem ide járni.  

Józsa Gábor  
 
 
Köszönöm az iskolának a hitet, amit itt szereztem, és köszönöm a tanáraimnak, hogy felkészítettek 

a középiskolás évekre. Ágoston Éva néninek és Lukács Éva néninek az alsós éveket, Anna néninek, Tö-
rök Tamás tanár úrnak, igazgató úrnak a felsős tanulmányaimat. Hálásak vagyunk Farkas Zoltán tanár 
úrnak a nagyszerű kirándulásokért. Az itt szerzett barátaimat soha nem felejtem. 

          Kocsis Botond 
 
Köszönöm az új barátaimat, a sok jó tanácsot, Ricsi kedvességét, a jó délutánokat, a haverokat, a 

tanárok szeretetét és azt, hogy mindig kaptam új lehetőségeket. Köszönöm ezt a nagyszerű évet, és hogy 
jó iskolában tudom majd folytatni a tanulást. 

   Tóth Alex  
 
Kedves Juliannás diákok! 
 
Hálát adok Istennek, hogy ebbe az iskolába vezetett. Mikor először beléptem az iskola kapuján, 

biztonságot és szeretet éreztem. 
Gondolom, ti is így éreztek, amikor beléptek ide. Hálás vagyok Istennek a tanáraimért, akik taní-

tottak, de legfőképpen Istennek, hogy itt szeretetteljes tanárok vannak. Hálás vagyok Anna néninek, az 
osztályfőnökömnek, aki a maga boldogságával ő is boldoggá tett minket. Köszönöm Istennek a tanárokat, 
hogy itt tanulhattam. Remélem, hogy Isten mindenkit odaküld abba a középiskolába, ahol jó dolga lesz!  

Halász Balázs  
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 Nekem nagyon sok dolgot adott ez az iskola. Például hitet, barátokat. A 6. osztályba jöttem, 
de már nagyon fontos lett nekem ez az iskola. Ha elmentem, vissza fogok jönni nagyon sokszor. Re-
mélem nem fog megváltozni semmi, amikor már nem leszek itt. Nagyon nehéz lesz elmenni! 
         Mácsik Dominik 
 
 Ez az iskola nagyon sokat jelentett nekem. 
Még jobban megismerhettem Istent és tanítását. 
Megszerettem a segítőkész barátaimat, akikkel nagyon összetartunk és segítjük egymást. 
Vannak kisebb nagyobb viták – de hát hol nincsenek? 
Nagyon szerettem ezt az iskolát, csak ez a köpeny ne lenne! 
Igaz, nagy jelentősége van, hogy mind egyek vagyunk, és ide tartozunk. 
Köszönöm a tanáraim türelmét (nem voltam könnyű eset), főleg Anna néniét, akit nagyon szeretünk. 
Vilmos tanár úr "munkáját", hogy a legtöbbet szeretné kihozni belőlünk. 
Remélem, nagyon sokat fogunk még találkozni. 
Nagyon jó volt ebbe az iskolába járni! 
                                                                                                      Demeter Levente  
 
 
 Nyolc évet töltöttünk ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy továbblépjünk, hogy más he-
lyen próbáljunk szerencsét. 8 szép évet töltöttünk ezen falak között. Első osztályban még szorongva 
léptük át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültünk. Tanáraink sok-sok türelemmel 
vezettek be minket a betűk és számok birodalmába. De ne felejtsük, tanáraink nemcsak a tananyagot 
tanították meg nekünk, nemcsak tanítottak, neveltek is bennünket. Sokszor talán nem hittünk nekik, 
pedig csak a javunkat akarták. Sajnos már nem fog körülvenni iskolánk gondoskodása, féltő szerete-
te. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége a sok együtt töltött időnek, hogy többet már nem követünk 
el diákcsínyeket. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, a tantermektől. 

 Skopecz Mihály 

 

Most nyolcadik osztály végén nehéz visszaemlékezni a kezdetekre. Emlékszem, amikor első 
osztályban beléptem az iskola ajtaján, Éva néni örömmel és boldogan fogadott bennünket. Nagyon jó 
osztály volt a miénk. Összesen tizenhatan voltunk az osztályban, és abból csak négyen lányok. Na-
gyon szerettünk együtt játszani, főleg focizni. Emlékszem, a tanárok mindig kedvesek voltak velünk, 
mindig segítettek nekünk, ha valami bajunk volt. Végre felsősök lettünk, és megkaptuk Anna nénit. 
Őt már alsóból ismertük, mert 4. osztályban ő tanította nekünk az angolt. Ötödikben 31-en voltunk, de 
mára már csak 23-an maradtunk. Nagyon nehéz, hogy most el kell hagynunk ezt az iskolát, izgalom-
mal várjuk az új kihívásokat a gimnáziumban. De sok jó emlék is megmarad nekünk: a közös játékok, 
a beszélgetések, az imádságok, az együtt töltött idő. Az erdei iskolák Erdélyben, Egerben, Csopakon 
és Véneken, és persze a pénzesgyőri kirándulások.  A számháborúk, a maffiák, az áhítatok és a közös 
sportolás. És persze Zoli bácsi, a mi osztályfőnök-helyettesünk. Nagyon fognak hiányozni a tanárok, 
a diákok, ez az egész. Nagyon sokat köszönhetek a Juliannának. Az írást, az olvasást, a barátokat és 
azt, aki most vagyok. Itt mindig segítettek nekem, és mellettem álltak. Az Úrnak hálát adok ezért a 
gyönyörű nyolc évért, amit itt tölthettem. Nagyon szerettem ide járni, de most tovább kell mennem. 
Vár engem és még két osztálytársamat a Baár-Madas. Egy új iskola, új barátok, tanárok, a gimnázi-
um. De ezeket a juliannás éveket sohasem felejtem el. Nehéz az emlékezés, hiszen a Julianna jelenleg 
az életem. Majd ha pár év eltelik, akkor válik világossá, hogy mit jelentett nekem ez az iskola.  
Köszönök mindent Julianna!                                                                      
           Lőrincz Erzsébet  



 26 

 

 
 Szeretném megköszönni a Juliannának, hogy nyolc évig ide járhattam. Ez az iskola nagyon so-
kat adott nekem. Az összetartozás és a csapatmunka itt mindig megvolt. Remélem, a gimnáziumban is 
ilyen jó közösségbe kerülök. 
                     Jeszenszky Boglárka 
  
 Nagyon szerettem ide járni, főleg ebben az utolsó évben. Úgy gondolom, hogy mostanra na-
gyon összeszokott az osztályunk. Sokakat megkedveltem, és jó barátok lettünk. Rengeteget nevettünk 
együtt. Sok vicces pillanatot éltünk át, amit sokáig nem fogunk elfelejteni. Sokat köszönhetünk egy-
másnak és a tanárainknak. Szerettem a reggeli áhítatokat, minden Ige üzent nekünk valamit. Nagyon 
nehéz lesz itt hagyni a Juliannát, és elbúcsúzni az osztálytársainktól. 
              Bottlik Boglárka 
 
 Örültem és örülök is, hogy ide járhattam a Juliannába. Amióta idejárok, megváltozott az éle-
tem. A tanáraimtól és az osztálytársaimtól is sokat tanulhattam, amit majd az életemben felhasználha-
tok. 
          
           Flórián Gabriella 
 
 Ha rágondolok az iskolámra, nagyon sok kedves emlék jut eszembe. Emlékszem, amikor elő-
ször jöttem iskolába, az alsós tanítókra, akik nagyon kedvesek és segítőkészek voltak. Jó visszaemlé-
kezni az osztálykirándulásokra, az órán elhangzott poénokra és az áhítatokra. Nagyon fog hiányozni a 
Julianna iskola, az osztályközösség és a tanárok. Köszönök mindent, amit az iskolámtól kaptam. 
                          
           Kiss-Jakab Eszter 
 
  
 Nagyon szerettem ide járni, habár sokszor nem mutattam ki. Anna nénit és Vilmos bácsit tisz-
teltem a legjobban tanáraim közül, mert jól neveltek, és az unalmas tantárgyakat is érdekesebbé tették. 
Most tudom igazán, hogy nem akartak rosszat!  
Mindenki nagyon fog hiányozni! Az osztálytársak, a tanárok és a "B" épület udvara. 
Emlékszem, hogy délután milyen jókat fociztunk Botiékkal, néha még Tamás bácsi is csatlakozott. 
A legjobban a fiúkkal töltött vicces percek fognak hiányozni! És amit soha nem felejtek el: focimecs-
csek az osztállyal, barátokkal, kirándulások, sok nevetés, boldogság, vicces pillanatok – és a legjobb 
barátomat, Domát.  

  Szabó András 
 
Emlékeim közt őrzöm azt a napot, mikor beléptem az iskola kapuján. Most már tudom, jó dön-

tés volt. Az a rengeteg élmény és szeretet, amit e 8 év adott, soha vissza nem térő évek. Az biztos, 
hogy soha nem felejtem el ezt a 8 évet, amit Istentől kaptam ajándékba. 

           Farkas Bernadett 
 
Nehéz innen elmenni, a tanárokat itt hagyni. Nehéz életem egy részét elhagyni. Sokat tanultam 

itt (nemcsak tanulmányt). Most már elmegyünk, de a legfontosabb, hogy mindig önmagunk legyünk, 
Istent kövessük és elfogadjuk a másikat. Harcoljunk az igazságért, („Boldogok, akik háborúságot szen-
vednek az igazságért: mert övék a mennyek országa.” Máté 5,10), de emellett törekedjünk a békességre 
is („Boldogok a békességre igyekvők, mert ők Isten fiainak mondatnak.” Máté 5, 9) 

            
           Purebl Sámuel 
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 Habár én eddig még nem jártam más iskolába, mégis éreztem: a Julianna több egy átlagos in-
tézménynél. A reggeli áhítatok, a sok beszélgetés egy életre megformálta a lelkemet, és tudom, ezek 
nélkül nehezebb lesz a helyes úton maradni. Igyekszem kerülni a sablonos dolgokat, de nem véletle-
nül írjuk sokan, hogy sokat jelentett számunkra az ittlét, és rengeteg emlék húz vissza, mert ez így is 
van. 
Emlékszem, mikor először bejöttünk az iskolába, és találkoztunk egymással…és most ballagunk!   
Sokat gondolkodtam azon, milyen lesz, amikor elmegyünk, de csak legyintettem: „Az még messze 
van!”  De már nincsen. 
Nekem az okozza a legnagyobb fájdalmat, mikor rádöbbenek, hogy ez sem lesz többet…., meg az 
sem….  focikupák, Tahi, Julianna-napok, vagy akár csak a tanórák, amiken együtt részt vehettünk. 
Sokat változott maga az iskola is ez alatt a nyolc év alatt: bővült 6-ról 8 osztályra, lett óvoda, meg-
kaptunk egy másik épületet is. 
Én egyelőre még képtelen vagyok feldolgozni, hogy nem fogok többé szinte mindennap az osztálytár-
saimmal találkozni, belépni az iskola kapuján, mint juliannás diák, de kénytelen leszek... 
Végezetül köszönetet szeretnék mondani mindenért, amit itt kaptam. 
Áldás, békesség!       Berta Regő Farkas 
 
  
 Nagyon sokat jelent nekem ez az iskola. Fontosnak tartom a mindennapi áhítatokat. Emellett 
kedves tanárok vannak, és sok barátot tudtam szerezni eben az iskolában. Nagyon fontos dolog, hogy 
legyen egy jó társasága az embernek. 
Hiányozni fog nekem ez az iskola és az emberek, akiket megismertem. Szerettem ebbe az iskolába 
járni. 
         Hegedüs Árpád 
 
  
Szó szerint, amióta csak az eszemet tudom, már az életem része volt az iskola. Már óvodás koromban 
ide jártam a nővéreim évzáróira és a családi istentiszteletekre.  
Bár akkor még nem nagyon értettem az Úr szavát, tekintve, hogy beszéddel voltak nehézségeim, de 
most elgondolva örülök, hogy keresztyén légkörben nevelkedtem. 
Köszönöm, hogy itt ez alatt a nyolc év alatt mindig tisztességre, becsületre és őszinteségre neveltek. 
Köszönöm, hogy mindig óvtak és védelmeztek, és hogy értékelték a munkámat. 
Jómagam és gondolom társaim is örömmel fogunk visszaemlékezni ezekre az időkre. 
A helyzet megköveteli, hogy frappánsan búcsúzzak, de inkább egy is költeménnyel oldom meg e fel-
adatot: 
Istenem, jó Uram, köszönet Néked, 
Hogy idehelyeztél oly bölcsen engemet, 
Fohászkodtam hozzád, viselj gondot rólam, 
Vezess majd utadon, s Te fogd kezemet! 
                  Gál János 
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