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„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”    
(Zsidókhoz írt levél 13,8) 

 

Kedves Juliannás Pedagógusok, Diákok és Családok! 
 

A fenti Igével köszöntök Mindenkit, és szeretettel gondolok vissza a  
Fasorban eltöltött csaknem 20 évi szolgálatomra.  

Akik 1995-ben voltak első osztályosok, ma már elmúltak 25 évesek. 
Sok-sok közös élmény köt össze régiekkel és újakkal. Felejthetetlen az első  

Isten Táborában tartott csendesnap, amikor az elsősök a nagy tábortól, hatalmas zöld 
területtől megittasodva nem akartak beszállni a buszba, hanem azt hajtogatták,  

hogy hozzuk ki az iskolát ide. 
Mennyi áhítat, családi istentisztelet köt össze bennünket. De nemcsak  

a szervezett alkalmak, hanem a személyes szeretet-kapcsolatok,  
közös focizások, barátkozás is felejthetetlen számunkra. 

A nyár folyamán nyugdíjba megyek, így ősztől már nem leszek itt a Fasorban.  
A Zsidókhoz írott levél 13. fejezetében olvassuk azt is:  

„nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” Haladunk  
mindnyájan, akik hiszünk Jézusban, és Vele élünk,  

a mennyei eljövendő város felé. Ezért életünk nem elmúlik,  
hanem betelik: és egyszer megérkezünk. 

Az újság szerkesztői kérdezgettek, és a lapban egy beszélgetést írnak le,  
amelyben elmondom a feleleteimet. 

A búcsú, az elválás mindig hordoz szomorúságot is. De átragyog minden  
szomorúságon, hogy Jézussal csak ideiglenes elválások vannak. 

Ő összeköt bennünket itt a földön és a mennyben is.  
Imádságban, szeretetben hordozhatjuk egymást, és mindnyájan  

Vele haladhatunk igazi életúton tovább. 
Vidékről is bejövök majd, hogy megnézzem az itteni életet,  

örülhessünk egymásnak. 
Az elkövetkező években – ha Isten éltet – sokfelé utazom, és viszem tovább  

Jézus Krisztus örömhírét. 
Szeressétek Őt, mert Ő életét adta értünk, és életét adja nekünk,  

hogy mindörökre áldott és hálás életet élhessünk. 
 

Végh Tamás bácsi 
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HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK     
    
Január 6-án jöttünk először a téli szünet utáni iskolába.  
Január 17-én lezárult az első félév.  
A második félév január 20-án kezdődött.  
Január 18-án továbbtanuló diákjaink megírták a központi felvételi tesztet.  
Január 24-én megkaptuk a félévi értesítőket.  
Február 14-én rendeztük hagyományos Julianna-napunkat.  
Március első hetében volt a tavaszi papírgyűjtés.  
Március 12-én – népi hagyományainkat őrizve – Gergelyjárás keretében az  
1.a 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 a 3.a osztály tanulói készültek. Ezen a  
napon volt az osztályfényképezés is.  
Március 28-án – 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.  
Április 6-án családi istentiszteleten voltunk együtt. Ünnepi műsorral a  
3.b osztályos tanulók valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  
Április 11-én délelőtt a költészet napjára emlékeztünk.  
Délután az Éneklő Ifjúság hangversenyén énekkarunk is szerepelt.  
A tavaszi szünet április 14-től 21-ig tartott.  
Április 22-én a Föld napját ünnepeltük.  
Április 26-án családi napot tartottunk: gyerekek-szülők-pedagógusok együtt. 
Május hónapban tanulmányi kirándulásokon vettünk részt, illetve erdei  
iskolában voltunk.  
Május 28-án országos mérés volt a 6. és a 8. évfolyamon.  
Május 29-én áldozócsütörtöki istentiszteleten voltunk együtt templomunkban.  
Május 30-án 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 5-én került sor a 7. osztályosok év végi vizsgájára.  
Június 6-án a 8. osztályosok vizsgáztak.  
Június 12-én tartották a búcsúzó nyolcadikos diákok – tanáraikkal együtt – a 
már hagyományos bankettet.  
Június 13-án, az utolsó tanítási napon tanévzáró csendesnapon lehettünk együtt.  
 
Előzetes  
Június 15-én – vasárnap – ballagás, tanévzáró istentisztelet, bizonyítványosztás.  
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Nyári táboraink:  
Kenutábor:   2014. június 30-tól július 4-ig Poroszló 
Kincskereső:    2014. július 21-25. (kicsik) Tahitótfalu, Isten tábora 
     2014. július 25-29. (nagyok) Tahitótfalu, Isten tábora  
Cimbora tábor:   2014. július 27-től augusztus 2-ig Vinye 
Konfirmandus hét:   2014. augusztus 11-16. Tahitótfalu, Isten tábora  
Angol napközis tábor:  2014. augusztus 25-29. Fasor  
 
Augusztus 29-én 9-12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk első osztályosaink 
számára.  
Tanévnyitó istentisztelet: augusztus 31-én – vasárnap – 10 órakor templomunkban.  
Tanévkezdő csendesnap: szeptember 1-jén, hétfőn.  
  
A nyári szünetben kéthetente – szerdánként – 9-12 óráig ügyeletet    tartunk  
iskolánkban.  
Az időpontok az iskola kapuján illetve honlapunkon megtalálhatók. 
 
 

MESEVILÁGBANMESEVILÁGBANMESEVILÁGBANMESEVILÁGBAN    
A HOLD, A NAP ÉS A CSILLAGOKA HOLD, A NAP ÉS A CSILLAGOKA HOLD, A NAP ÉS A CSILLAGOKA HOLD, A NAP ÉS A CSILLAGOK    
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, sőt 
azon is túl élt egy huncut Nap. Huncut volt, mert fickándozott, egyszer itt, egyszer ott  
bukkant fel. Egyszer csak azt gondolta ez a huncut Nap, hogy ideje pihenőre térni, és  
átadni a helyét a Holdnak. 
Így is történt. Azonban a Hold nem jött, nem jött, csak nem jött fel. Teljes sötétség borult a 
Földre, amit csak egy hullócsillag fénye ragyogott át. De vajon mi történt? Így szólt a  
Hullócsillag:  
A testvérem beteg lett. 
És ki a te testvéred?    
Az álmos Hold az.      
A szörnyű hír hallatán a huncut Nap felkelt, és ketten együtt gondolkozni kezdtek, hogyan 
gyógyítsák meg az álmos Holdat. A Nap hirtelen megvilágosodott. Rájöttek, hogy a Holdnak 
szeretetre van szüksége. Elküldték neki forró csókjaikat, mire az álmos Hold is felkelt, és 
immár hárman ragyogják be a kék égboltot. 
Aki nem hiszi, nézzen fel az égre! 

Bartha Zsófia 1.b     

A RÓZSASZÍN BAGOLYA RÓZSASZÍN BAGOLYA RÓZSASZÍN BAGOLYA RÓZSASZÍN BAGOLY    
Egy napon egy bagoly repült. Egyenesen belerepült a rózsaszín festékbe. 
Tiszta rózsaszín lett, az egész bagoly teljesen rózsaszín lett. 
Rászáradt a festék, és örökké rózsaszín maradt. 

Fogarasi Anna 1.b 



4 

 

A GAZDASSZONY, AZ EGÉR, A SAJT ÉS A  A GAZDASSZONY, AZ EGÉR, A SAJT ÉS A  A GAZDASSZONY, AZ EGÉR, A SAJT ÉS A  A GAZDASSZONY, AZ EGÉR, A SAJT ÉS A  
SZALMAKAZALSZALMAKAZALSZALMAKAZALSZALMAKAZALLÁNCMESÉKLÁNCMESÉKLÁNCMESÉKLÁNCMESÉK    
 

Egyszer volt, hol nem volt, még az Üveghegyen is túl, ahol a sánta farkú 
malac túr, volt egyszer egy gazdasszony. Annak a gazdasszonynak volt egy kisegér 
barátja.  

Egyszer megkérte a gazdasszony a kisegér barátját, hogy egye meg a  
szomszéd sajtját. De a kisegér nem ette meg a szomszéd sajtját. A gazdasszony  
nagyon megmérgelte magát, és megkérte a szalmakazalt, hogy essen rá a  
kisegérre. A szalmakazal ráesett a kisegérre, a kisegér megette a sajtot, a  
gazdasszony nagyon megörült.  

Ha a gazdasszony meg nem örült volna, az én mesém is tovább tartott volna. 
Kis-Fodor Márton 3.a 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy egér. Ez az egér egyszer elment 
a gazdasszonyhoz, és azt kérte tőle, hogy adjon neki sajtot.  

Bezzeg a gazdasszony azt mondta, hogyha hoz neki szalmakazalt, akkor ad 
neki sajtot. De hogy szavamat ne felejtsem, az egérnek volt egy halom szalmája, 
ezért szívesen adott a gazdasszonynak.  

Adott az egér a gazdasszonynak egy szalmakazalt, a gazdasszony meg az 
egérnek sajtot. 

Kereszty Dóra 3.a 

  
Egyszer volt egy király, aki meglátta, hogy penészes a sajt. 

Ezért hívja az egeret, hogy rágja le a penészt a sajtról. De az egér nem rágja le a 
penészt. A király hívatja a gazdasszonyt, hogy csapja le az egeret. Az asszony nem 
csapja le az egeret, az egér nem rágja le a penészt, a király nem eszik sajtot. 
Erre a király hívja a szalmakazalt, hogy tekerje be a gazdasszonyt. 
De a szalmakazal nem tekeri be a gazdasszonyt, a gazdasszony nem csapja le az 
egeret, az egér nem rágja le a penészt, a király nem ehet sajtot. 
A király hívja a lovat, hogy egye meg a szalmakazalt.   
A ló nekilát a szalmakazalnak, a szalmakazal betekeri a gazdasszonyt, a 
gazdasszony lecsapja az egeret, az egér lerágja a penészt, a király ehet sajtot.  

Itt a vége, fuss el véle!                                                           Juhász Balázs 3.a  

RÓKA ÚRFIRÓKA ÚRFIRÓKA ÚRFIRÓKA ÚRFI    
Róka úrfi szerette, ha ravasz kehet. De azt nem szerette, ha vele toltak ki.  
Néha kitolt a farkassal, a nyúllal és a bölénnyel. Nagyon nem szerette a vizet.  
De nagyon szerette az erdős, füves területet. Nem szerette a vadászidőt,  
nem szerette a favágást sem. 
Egyszer róka úrfira egy nagy vödör vizet öntött a farkas. Róka úrfinak ez nem 
tetszett, ezért megtréfálta a farkast, úgy, hogy tartott egy fát. Arra ment a  
farkas, szólt a róka úrfi neki, hogy tartsa egy kicsit a fát. A farkas tartotta, csak 
tartotta a fát, még most is ott van, ha meg nem halt. 

Kis-Fodor József 1.b 
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BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐVER-BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐVER-BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐVER-BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐVER-
SENYSENYSENYSENY 

 
 
 
 
 
 
Résztvevőként a csoportos versenyen indultam.     
Reggeliztünk, majd átmentünk a templomba. Az ünnepélyes megnyitó után  
elkezdődött a verseny. Mi kezdtük, ezért nagyon izgultunk. Elénekeltük a  
Mennybéli felséges Isten kezdetű zsoltárt, majd az Ősszel érik babám,  
A bolhási kertek alatt, végül a Gerencséri utca című népdalokat. 
Miután levezették a versenyt, kézműves foglalkozáson vettünk részt.  Ebéd után 
átmentünk a templomba meghallgatni az eredményhirdetést. Szép ezüst fokozatot 
értünk el! Nagyon tetszett a verseny. 

Barabás Boglárka 6.a 

CSALÁDI NAPCSALÁDI NAPCSALÁDI NAPCSALÁDI NAP    

Szombat reggel, amikor kinéztetek az ablakon, ti is biztos nagyon elszomorodtatok, 
hogy milyen csúnya az idő, és biztos el fog maradni az egész családi nap. De Isten 
ezt nem így tervezte, ezért adott a tanároknak leleményességet és kreativitást.  
Sok-sok programot találtak ki, hogy mi és családtagjaink a lehető legjobban  
érezzük magunkat.  
Volt ott minden: foci, rajzverseny, kidobós és még sorolhatnám a sok-sok izgalmas 
programot. A Ki mit tud?-ot a nyolcadik osztályosok nyitották meg a palotás  
táncukkal. Ezután a többi osztály is megcsillogtatta a tudását a zsűri előtt.  
Az én osztályom pantomimet adott elő Jézus haláláról és feltámadásáról.  
Nagyon jól éreztem magam a családi napon, és nagyon remélem, hogy jövőre is 
megtartjuk! 

Emmer Luca 6.a 

AZ ARANYPÁRNAAZ ARANYPÁRNAAZ ARANYPÁRNAAZ ARANYPÁRNA    
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy párna.  
Az a párna szomorú volt. 
Arra ment egy aranyfesték. Meglátta a párna, és megörült.  
Megkérte, hogy fesse be őt. Be is festette, a festék azonban lejött. 
Rájött, hogy jobb lenne, ha belül lenne arany!  
És arany maradt örökké.   
 
Szabó Lilien és Szolyák Luca 1. 
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A KÖLTÉSZET NAPJÁN A KÖLTÉSZET NAPJÁN A KÖLTÉSZET NAPJÁN A KÖLTÉSZET NAPJÁN     
        

Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik a 
magyar költészet 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 tolmácsolják a költeményeket. 
Ezen a napon mi is kipróbáltuk költői vénánkat, és egész kicsi verseket,  
úgynevezett haikukat írtunk.  A haiku a japán költészet egyik  
jellegzetes versformája, mely a 20.század elejétől egyre több nyelv irodalmában 
megjelent. Három sorból áll, melyek 5, 7 és 5 szótagosak.  
Egyebekben formailag kötetlen, a sorvégek rímelhetnek, de ez nem előírás.  
A haikut ugyanakkor erős zeneiség jellemzi, részben a szimmetrikus forma 
ritmusa, részben a magán- és mássalhangzók hangulati értéke miatt,  
melyekre a vers rövidsége miatt a befogadó is nagyobb figyelemmel van. 
 

 
 
 
Ízelítő költeményeinkből:  Ízelítő költeményeinkből:  Ízelítő költeményeinkből:  Ízelítő költeményeinkből:      

A KALAPOS MADÁR     KÜKLOPSZ 
 
Volt egy kismadár,     Ijesztő szemek, 
Agyas kis madárka volt,    Ne, ne nézz a szemébe, 
Aki a fán ült.      Mert ő nem túl szép. 
 
PILLANGÓ      AZ ÁLMOK VITORLÁSA 
 
Száll a pillangó,      A vitorlásnak 
Így élni, jaj de jó!     Van egy lánya, aki ír, 
Szépen ragyogni jó.     S fut a tengeren. 
    
A KÉK BOHÓC      EPER-HANGULATOK 
 
Bolondos bohóc,       Eperben egy szív, 
Cirkuszban a helyem,     Amely hevesen dobog, 
Mindenki szeret.     Édes mámorban. 
 
RAKÉTA       TENGERPART 
 
Fuss már, rakéta!     A halacska elment úszni 
Fuss, rakéta, fuss, ha tudsz,   Élelmet keresve ment 

Mindjárt célba jutsz!     Talált egy embert. 
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JÓZSEF ATTILA: SZÜLETÉSNAPOMRAJÓZSEF ATTILA: SZÜLETÉSNAPOMRAJÓZSEF ATTILA: SZÜLETÉSNAPOMRAJÓZSEF ATTILA: SZÜLETÉSNAPOMRA    
    
Harminckét éves lettem én,    Intelme gyorsan, nyersen ért 
meglepetés e költemény,     a „Nincsen apám” versemért, 
csecse        a hont 
becse        kivont 
 
ajándék, mellyel meglepem    szablyával óvta ellenem. 
e kávéházi szegleten      Ideidézi szellemem 
magam        hevét 
magam.        s nevét: 
 
Harminckét évem elszelelt,     „Ön, amíg szóból értek én, 
s még havi kétszáz sose telt.    nem lesz tanár e féltekén” - 
Az ám,        gagyog 
Hazám!        s ragyog. 
 
Lehettem volna oktató,     Ha örül Horger Antal úr, 
nem ily töltőtoll koptató     hogy költőnk nem nyelvtant tanul, 
szegény        sekély 
legény.        e kéj. 
 
De nem lettem, mert Szegeden    Én egész népemet fogom 
eltanácsolt az egyetem     nem középiskolás fokon 
fura         taní- 
ura.         tani! 

JÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJÁRAJÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJÁRAJÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJÁRAJÓZSEF ATTILA SZÜLETÉSNAPJÁRA    
(a 3.a osztályosok köszöntője) 
 
Isten, áldd meg Attilát!    Köszönöm, hogy megszülettél,  
Sok szép verset költöttél,   Oly sok verset megköltöttél! 
Bárcsak élnél még,    Légyen hát születésnapod drága, 
Mert sok örömet szereztél.   Mint az aranybánya! 
 
 Gurzó Gyöngyi és Beszedics Sára     Maczek Fruzsina 
 
Ma van szülinapja!    Kedves József Attila! Drága Attila!
Süthetünk tortát, anya?    Legyen boldog szülinapod 
Persze, készíthettek.    Szeretetben, békességben! 
Akkor én is segítek.    Megáldjon téged az Isten! 
Kész a torta, együk meg! 
Gyere, anya, köszöntsük meg!      Szabó Ráchel   

 
Király Dorka 

 
A jó Isten rövid életet szánt neki, de tartalmasat. 
Szegény családban, mily szegénységben. 
Feledni akarta a rosszat, kereste, űzte a jót. 
Falta a könyveket, tudományokat, s közben csiszolódott ő. 
Érzéseit papírra vetette, így lett ő óriás költő, 
A mi költőóriásunk. 
Isten éltessen, József Attila! 
 

  Bóni Mira 
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TOTÓTOTÓTOTÓTOTÓ    
    

1.Kinek a születésnapját ünnepeljük ezen a napon?1.Kinek a születésnapját ünnepeljük ezen a napon?1.Kinek a születésnapját ünnepeljük ezen a napon?1.Kinek a születésnapját ünnepeljük ezen a napon? 
a. József Attila b. Móricz Zsigmond  c. Ady Endre 
 
2.Mióta ünnepeljük a költészet napját?2.Mióta ünnepeljük a költészet napját?2.Mióta ünnepeljük a költészet napját?2.Mióta ünnepeljük a költészet napját?    
a. 1965  b.1964  c.1975 
    
3. Melyik szó hiányzik József Attila első versének első sorából?3. Melyik szó hiányzik József Attila első versének első sorából?3. Melyik szó hiányzik József Attila első versének első sorából?3. Melyik szó hiányzik József Attila első versének első sorából?    
De szeretnék ………  lenni De szeretnék ………  lenni De szeretnék ………  lenni De szeretnék ………  lenni     
a. éhes  b. vicces  c. gazdag  
    
4.Melyik verset nem József Attila írta?4.Melyik verset nem József Attila írta?4.Melyik verset nem József Attila írta?4.Melyik verset nem József Attila írta?    
a. Születésnapomra  b. Altató  c. Anyám tyúkja 
    
5.Hányadik születésnapjára írta „Születésnapomra” című versét József Attila?5.Hányadik születésnapjára írta „Születésnapomra” című versét József Attila?5.Hányadik születésnapjára írta „Születésnapomra” című versét József Attila?5.Hányadik születésnapjára írta „Születésnapomra” című versét József Attila?    
a. 32   b. 45   c. 15 
 
6.Kiről írta? „szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében..” 6.Kiről írta? „szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében..” 6.Kiről írta? „szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében..” 6.Kiről írta? „szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében..”     
a. nagymamájáról     b. édesanyjáról  c. testvéréről 
 
7.Hány szerelme volt József Attilának?7.Hány szerelme volt József Attilának?7.Hány szerelme volt József Attilának?7.Hány szerelme volt József Attilának?    
a.4    b.9    c.35 
 
8.Hol született József Attila?8.Hol született József Attila?8.Hol született József Attila?8.Hol született József Attila?    
a. Bukarest   b. Kenese   c. Budapest 
 
9.Hogy hívták József Attila édesapját?9.Hogy hívták József Attila édesapját?9.Hogy hívták József Attila édesapját?9.Hogy hívták József Attila édesapját?    
a. József István b. József Áron  c. József Attila 
 
10.Mikor halt meg József Attila?10.Mikor halt meg József Attila?10.Mikor halt meg József Attila?10.Mikor halt meg József Attila?    
a.1948   b.1937  c.2000 
 
+1.Hogy folytatódik József Attila egyik legismertebb verse? +1.Hogy folytatódik József Attila egyik legismertebb verse? +1.Hogy folytatódik József Attila egyik legismertebb verse? +1.Hogy folytatódik József Attila egyik legismertebb verse?     
„Már egy hete csak a …….. gondolok..”„Már egy hete csak a …….. gondolok..”„Már egy hete csak a …….. gondolok..”„Már egy hete csak a …….. gondolok..”    
a. kutyámra    b. mamára    c. testvéremre 
 
 
 
 
 

összeállította: Ágoston Ágota és Jámbor Dóra 8.o. 
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TOVÁBBI VERSEK A KÖLTÉSZET NAPJÁNTOVÁBBI VERSEK A KÖLTÉSZET NAPJÁNTOVÁBBI VERSEK A KÖLTÉSZET NAPJÁNTOVÁBBI VERSEK A KÖLTÉSZET NAPJÁN    
 
RÍMELŐ SZAVAK    HOLDFÉNYES ÉJSZAKA 
 
Csepereg a víz,     Holdfényes éjszakán 
csepereg a máz is,     nevet a Hold, 
cserepes a ház,     néz le a földre, 
cserepes a szám is.    vajon mit lát? 
       Minden alszik, 
Kinyílik a virág,     Csak a szél susogását hallani. 
kinyílik az ajtó is, 
nőnek a gyerekek,       Simon Ágnes 2.b 
nőnek a fák is. 
 
Puskás Orsolya 1.b 
 
SUPERMAN 
Sziasztok, gyerekek! 
Itt van ma a helyetek. 
Ez az a műsor,  
Ahol foglalkoznak veletek. 
Én vagyok a superman, 
A Citromon születtem. 
 
Super Tomi, Super Sebi, Super Balázs, Super Marci 
 
 
Fű, fű, fű, szép zöld fű,    Egér Balázs fekete, 
bújjál ki, te zöldfülű!    nincsen sajtja sohase. 
       Egér Balázs, Egér Balázs. 
Puskás Orsolya 1.b    nincsen sajtod sohase. 
 

Révai Anna 1.b 

Óriás szárnyak, tarajos hát, 
nem hiszed, de tüzet okád. 

Pikkely, páncél, tüskék, karmok, 
suhan ő, és nagyon harcos. 

 

Szárazföldi, akár vízi, 
vad vagy szelíd, és kíváncsi. 

Lehetnek ők jók vagy rosszak, 
mesékben velük találkozhatsz. 

Képzeletünk szülötte ő, 
fantasztikus, tiszta erő. 

Nem szereti ő a sáfrányt, 
képzeld el, hogy ő a sárkány. 

 
Horgos Márk 3.a 

A SÁRKÁNYA SÁRKÁNYA SÁRKÁNYA SÁRKÁNY    
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SZIÁMI HARCOSHAL 
Dél-Ázsiából, a Maláj-félsziget és Thaiföld vízinövényzettel sűrűn benőtt  
álló- és lassú folyású vizeiből származik. Sokfelé elterjedt, így Szingapúrban,  
Laoszban, Kambodzsában és Vietnamban is sűrűn előfordul. 
Karcsú teste 7 cm-re nő meg átlagosan. 
A hímeknek szép színeik vannak: rózsaszín, piros, gesztenyebarna és kék. 
A nőstények színezete kevésbé élénk.  
Nekem is van egy, a neve: Kapitány. Már előtte is volt kettő: az egyiket Rózsának hívták, 
ő nagyon szép rózsaszínű volt. A másik Miki, akinek piros volt a színe. 
A sziámi harcoshal a kedvenc háziállatom. 

Király Dorka 3.a 

SÁRGARIGÓ 
A sárgarigó (régiesen aranymálinkó) a madarak  osztályának verébalakúak rendjébe  
és a sárgarigófélék családjába tartozó faj. A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület 2002-ben „Az év madarává” választotta. Egész Európában és  
Nyugat-Ázsiában előfordul.  A természetes élőhelye ligetekben, ártéri erdőkben,  
parkokban és kultúrtájakon van. 
Testhossza 24 centiméter, szárnyfesztávolsága 44-47 centiméter, testtömege 56-79 
gramm. Csőre vörös, szárnya, farka vége fekete, a hím testének többi része aranysárga, a 
tojó alul szürkés, finoman mintázott. A fiókák a tojóhoz hasonlítanak. Élénk színezetük 
ellenére a lombkoronában nem könnyű észrevenni őket. A hímek jellegzetes flótázó  
énekéről (a népnyelv szerint "huncut a bíró") vagy éles kiáltásuk ("ksréék") nyomán  
szerezhetünk tudomást róluk. Mindig igyekszik észrevétlen maradni.  
Óvatos, vad és nyugtalan madár. Fajtársaival állandóan marakodik és kergetődzik,  
de más madarakkal is. 
Rovarokat, főleg hernyókat, lepkéket fogyaszt, gyümölcsérés idején a cseresznyét és a  
bogyókat pusztítja. A rovarok fogyasztásával hasznot hajt, de a gyümölcsösökben néha 
nagy károkat okoz. Trópusi rokonai között nektárfogyasztók is vannak. 
 Kosárszerű fészkét mesterien szövi lombos fák ágvillájába. Csak a peremet erősíti az  
ágvillába, a fészek egésze az ág alatt található. Fészkét fűből építi, de gyakran  
felhasználja a szőlőkötözéshez használt műanyag rafiát (tejeszacskó-csíkot) is.  
Fészekalja 3-6 darab, piszkosfehér alapon szabályos fekete foltos tojásból áll.  
A kikelésükkor a majdnem teljesen csupasz és vak fiókákat a szülőpár együtt táplálja. 
Rendszeres fészkelő, a Kárpát-medencébe a vonuló madarak közül legutolsóként,  
májusban érkeznek és augusztus végén, szeptember elején már távoznak is.  
Az év nagyobb részét Afrikában tölti, még Madagaszkárra is eljut. 

Király Dorka 3.a 
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ÉLMÉNYEINKÉLMÉNYEINKÉLMÉNYEINKÉLMÉNYEINK    
KIRÁNDULÁS KIRÁNDULÁS KIRÁNDULÁS KIRÁNDULÁS     
    
Nagyon jó volt a kirándulásunk.  
Nekem az tetszett a legjobban, amikor a Balatonon voltunk. 
         Puskás Orsolya 1.b 
ANYA SULIJÁBAN  ANYA SULIJÁBAN  ANYA SULIJÁBAN  ANYA SULIJÁBAN      
Anyuéknál később kezdődött a tavaszi szünet, ezért a pihenésem első napját az iskolában 
töltöttem. Különleges nap volt az, ugyanis akkor kezdődött a locsolkodás. 
Erre az alkalomra a fiúk locsolóverssel készültek. A lányok pedig egy válaszmondókával 
köszöntötték őket. Olyan sok parfümmel és kölnivel öntöztek meg, hogy szinte már 
„bűzlöttünk”. 
Különféle csokitojásokkal kínáltuk meg a locsolkodókat. Ezek után egy kicsit 
kézműveskedtünk. Palacsintából húsvéti nyuszikat formáltunk, dekoráltuk őket, majd  
jóízűen elfogyasztottuk.  
Remélem, jövőre is elmehetek, mert nagyon tetszett ez a nap! 
 

Maczek Fruzsina 3.a 
CIRKUSZFESZTIVÁLCIRKUSZFESZTIVÁLCIRKUSZFESZTIVÁLCIRKUSZFESZTIVÁL    
Húsvét előtt izgatottan készültem életem első cirkuszbemutatójára.  
Nagyon büszke voltam arra, hogy Ibi néni beválogatott a fellépők közé.  
Amíg ránk került a sor, addig csak néztem a többiek vicces és akrobatikus színpadi  
fellépését. Végre színpadra szólították a mi csapatunkat. Az emelvényen különböző  
mutatványokat adtak elő, én meg előttük egykerekűztem. A fellépés után minden szereplő 
ingyen bemehetett a cirkuszba. Egy igazi előadást nézhettünk meg. Ezután kezdődött az 
utcai felvonulás, melyen a művészek és a kezdők is részt vettek.  
Büszke voltam arra, hogy ezzel képviselhettem az iskolát.  

Juhász Balázs 3.a 
HÚSVÉTI ÜNNEPHÚSVÉTI ÜNNEPHÚSVÉTI ÜNNEPHÚSVÉTI ÜNNEP    
Vasárnap a családommal elmentünk a templomba. Milyen szépen beszélt a lelkész bácsi! 
Majd elmentünk a nagymamáékhoz, és kaptunk csokit. Engem kétszer is meglocsoltak. Az 
ebéd nagyon finom volt: halászlé, krokett és zöldséges szaft hússal.  
Nagymama citromtortát is sütött. Nagyon ízlett mindenkinek az ebéd. A délutáni pihenés 
következett – nagyon jót aludtam.  
Még egy kicsit játszottunk Zsoltival, majd hazamentünk. 
Lefekvés előtt arra gondoltam, hogy ez volt az egyik legjobb húsvéti ünnep.  

Mágel Eszter 3.a 
VISEGRÁDI KIRÁNDULÁSVISEGRÁDI KIRÁNDULÁSVISEGRÁDI KIRÁNDULÁSVISEGRÁDI KIRÁNDULÁS    
Hurrá, kedd van, irány Visegrád! Az egész osztály megjött, indulhat a vonat. 
Nagymarosra érkezve tízóraiztunk, játszottunk.  
Visegrádon először a Történelmi Játszóparkba mentünk. Milyen sok izgalmas játék! 
Ebéd után belecsöppentünk egy lovagi tornába, ami nagyon izgalmas volt. Az egyik résznél 
a fejünk fölött repült el a nyílvessző. A fegyverekről kaptunk beszámolót, majd pedig 
íjászkodásra került sor.  
A palotába is ellátogattunk, ahol sok érdekességet láttunk: hálószobát, kódexet, hercegi 
lakosztályt. 
Hamar hazaérkeztünk – ez volt a legjobb kirándulás! 

Király Dorka 3.a 
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A zöldhalompusztai nemzetségi jelkép, 
pajzsdísz. Akár a ti öveteken is lehetne 

dísz. 

Egyszer egy ember – egy nevezetes feje-
delem ellen ment, s eme egyed megverte. 

Az Éjjel a Tiszán című versben szerepe-
lek, de nem Attila vagyok. 

A testvérem hazánk „nevét” viseli. 

Egy idegen uralkodó azt hitte, hogy sze-
rény vagyok, mert csak földet, füvet és 
egy kis vizet kértem tőle. Ő persze egy 

gyönyörű fehér paripát kapott. 

Fiam híresebb lett, mint én. Névrokonom 
az egri vitézekről írt regényt. Nevem há-
romnegyede „sebkötöző”. Ki vagyok én? 

Én vezettem a magyarokat új hazába, de 
nem Attila vagyok. 

Az alpári csatában Árpád vezetésével 
mely népet győzték le a magyarok. 

895-ben vagy 896-ban én vezettem át a 
magyarokat a Vereckei-szoroson. Ki va-

gyok? 

Belőlem csak egy van. Nem élek, de mégis 
az életet mutatom be. Ópusztaszeren 

őriznek. 

Egy nemes uralkodó fia vagyok, de nem 
azé, aki a hazát szerezte. Az édesapám 

viselte először a Szent koronát. 

csodaszarvas     csodaszarvas 

Csaba      Hunor   Feszty-körkép    Botond    bolgár 

Árpád 

Szent Imre   Árpád 

  Géza 

KiKiKiKi————mi vagyok én?mi vagyok én?mi vagyok én?mi vagyok én? 

 

Tihanyban legtöbbet a Belső-tónál voltunk. Ott láttunk egy nagy kócsagot, fogtunk siklót, békát, lótetűt.  

Két szülinap alkalmából kétszer is ettünk fagyit. Fagyi után a Visszhang-dombra mentünk. Egyik este megnéztük, hogy  

milyen kivilágítva az Apátság. Nagyon nagy élmény volt, hogy Tihanyban lehettünk.                  „Hüllők” csapata   

 

A tihanyi Apátság gyönyörű. A Visszhang-dombról, amit elkiáltottunk, visszajött. A Belső-tóban ezer béka és sikló nyüzsgött.  

A nád és a gyékény egyszerre hajladozott a lágy szellőben. A levendulafagyi mindig jól esett.       „ Lányok” csapata  

 

Tihanyban, az erdei iskolában, nagyon szépek voltak az utcák is. Az apátságban láttuk I. András király sírját. Volt két szülinap, 

amikor felmentünk a Visszhang-dombra, ahonnan három szótagos szavakat kiabáltunk. Visszhangzott.  

Mindegyik ebéd igen finom volt: makarónit és pizzát is ettünk. 

A Balatonba kecses lábainkat belelógattuk.                   „Vízi csapdák” csapata 

 

Nagyon jó érzés volt az Apátság altemplomában látni I. András király sírját. A 

síron egy kettős kereszt látható. Az Apátsággal szemben, a Visszhang-dombról 

sokat kiabáltunk. A Belső-tónál többször is láttunk nagykócsagot, vízisiklót és 

békákat.                                                                                 „Vízpart” csapat   

 

Láttuk a Balatont. Elmentünk az Apátságba, ahol I. András király sírja látható. 

András király idejében az idegen szerzetesek barátlakásokban éltek. Ezek  

vulkáni kőből épültek. Tihanyban ettünk levendulafagyit.         „Halak” csapata   

      3. b osztály 
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EgerEgerEgerEger    

A 6. a osztállyal Egerben töltöttünk két napot. Az első nap megismerkedtünk 
a gyönyörű város nevezetességeivel egy izgalmas vetélkedő által. Négy fős 
csoportokat alkotva, térképpel a kezünkben jártuk be a várost, és az így szer-
zett tapasztalatok alapján töltöttünk ki egy totót. A legjobb csapat jutalma: 
hosszú pihenés a hűvösben. Az eltévedések és izgalmak után az egri várat 
látogattuk meg, majd a főiskola épületében lévő varázstoronyból tekintettünk 
le a városra. A toronyban érdekes fizikai kísérleteket mutattak be, megismer-
kedtünk a régi idők csillagászainak munkaeszközeivel, körülményeivel, 
majd, a torony tetején várt ránk az igazi különlegesség! A Sötétkamrának 
nevezett helyiségben egy fehér asztalra kivetítették Eger közeli és távolabbi 
látképét, és így láthattuk, hogy mi minden történik éppen a városban. 
Másnap a szabadságé, önfeledt játéké, együttlété volt a főszerep a gyönyörű 
Szalajka-völgyben. Láblógatás a patakban, napozás, heverészés, mezítláb 
sétálás a fűben, mind-mind nagyszerű élményekkel gazdagított minket.  
A kirándulás alatt természetesen a foci sem maradhatott el, egy másik kirán-
duló csapat ellen a fiaink nemcsak fölényes győzelemmel büszkélkedhettek, 
hanem a túlkiabálhatatlan szurkoló lánycsapattal is.  

Az egri csillagos ég alatt, a tábortűz fénye mellett énekszóval és imádsággal 
adtunk hálát Urunknak ezekért a szép élményekért. 

Petra néni 
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CSACSKASÁGOKCSACSKASÁGOKCSACSKASÁGOKCSACSKASÁGOK  
(gyűjtötték: Bécsi Virág, Szolyák Luca 1.b, Maczek Fruzsina, Szabó Eszter Ráchel 3.a,  
Barabás Boglárka, Virághalmy Luca 6.a) 
    
VICCVICCVICCVICC    
Egyszer egy ember talált egy kutyát. Megsimogatta, és egy tündér lett belőle. 
Azt mondta a tündér: 
-Lehet két kívánságod! 
Azt mondta az ember: 
-Legyen inkább három! Mindig úgy szokott lenni! 
A tündér így szólt: 
-Jó! Mi a második? 

       **** 

- Elnézést, megmondaná, melyik a túloldal? 
- Az ott szemben. 
- Hát most már tényleg nem értem. Onnan meg ideküldtek! 

**** 

- De szép ez a szobor! Honnan van? 
- Én magam faragtam ki ebből a kőtömbből. 
- És honnan tudtad, hogy benne van? 

**** 

Két szőlőszem sétál a sínek között. Az egyik megszólal: 
- Mikor jön a vonat? 
Mire a másik: 
Must…. 

**** 

Két tehén kószál az erdőben. Az egyik megszólal: 
- Nézd, ott egy duc! 
Kószálnak tovább. Megszólal a másik: 
- Nézd, ott egy másik duc! 
- Fussunk, mert ez egy párduc!    

REJTVÉNY 

Szereti az egér 
Csenge néni tanítja 
Állatkert angolul 
Vízi sportok helyszíne 
Amin ülünk 

(Kovács Nóra, Király Dorka, Szabó Eszter 3.a)    
 
REJTVÉNY 

Melyik az a gyümölcs, amelyik piros? 
Melyik az az állat, amin lovagolunk? 
Mi az, amit köpeny alá veszünk? 
Mi az, amivel szagolunk? 
Melyik állat az, amelyik őrzi a házat? 

                                                               (Beszedics Sára 3.a) 
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TALÁLÓS KÉRDÉSTALÁLÓS KÉRDÉSTALÁLÓS KÉRDÉSTALÁLÓS KÉRDÉS        
- Mi az? Pici, rózsaszín, szőrös állatka, amely négy számjegyből áll. 
- Pink hód. 
 
- Hogy hívják a bátor, mindenre képes kanalat? 
- Merőkanál.        
    
- Hogy kapta Benedek Elek a nevét? 
Reggel anyukája beszólt a kisfiának: 
- Benn vagy még az ágyban? 
- Benne, de kelek! 
 
Kicsi fejen nagy kalap, kuporog a fa alatt. Mi az?    Hegyesi Borbála 1.b 
 

 

    
    
    
    

   Bécsi Virág 1.b 
 
 
 

FINOMSÁGOK NYÁRRAFINOMSÁGOK NYÁRRAFINOMSÁGOK NYÁRRAFINOMSÁGOK NYÁRRA    

JÉGKÁSA HÁZILAG 

Hozzávalók:   Hozzávalók:   Hozzávalók:   Hozzávalók:   4 dl víz,  ,  ,  ,  3 evőkanál cukor,  ,  ,  ,  egy egész citrom,,,,    
pár darab menta levél (ízlés szerint, persze nem szükséges)    
Eszközök:  Eszközök:  Eszközök:  Eszközök:  turmixgép, , , , egy műanyag doboz    
    
Elkészítés:Elkészítés:Elkészítés:Elkészítés: A 4 dl vizet és a 3 evőkanál cukrot öntsük egy tálba, és keverjük  
addig, míg a cukor teljesen el nem olvad! Egy citromot hámozzunk meg, és kis 
darabokban rakjuk bele a turmixba, majd öntsük hozzá a cukros vizet is!  
Ezt jó alaposan turmixoljuk össze, majd öntsük egy műanyag tálba! És most 
irány a mélyhűtő három órán át. Körülbelül egy óránként egy villával nyomjuk 
össze, hogy végül jégkásához hasonlítson az állaga. 
TippTippTippTipp: A mentaleveleket akár utólag is belefagyaszthatjuk. Ha szeretnénk pár  
citromdarabot is bele, vágjunk össze még néhányat, és fagyasszuk a jégkásába! 

Dózsa Diána 6.a 

Ha etetsz, erősödöm, ha itatsz, meghalok.  
Ki vagyok? 
 
- Miért eszik a rendőr délben banánt? 
- Mert a banán déligyümölcs. 
    
- Miért repül a madár? 
- Mert egy csúzliból lőtték ki. 
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VERSENYEK VERSENYEK VERSENYEK VERSENYEK ––––    SZÉP EREDMÉNYEINKSZÉP EREDMÉNYEINKSZÉP EREDMÉNYEINKSZÉP EREDMÉNYEINK 

JULIANNA  ÉNEKVERSENYJULIANNA  ÉNEKVERSENYJULIANNA  ÉNEKVERSENYJULIANNA  ÉNEKVERSENY    
részt vettek:       
1.a: Vas-Farkas Franciska, Róka Stefánia, Ölvedi Villő Csinszka, Palotai Vivien  
1.b: Pataki Sára, Szabó Lilien, Kis-Fodor József 
2.a: Balogh Júlia, Lupp Adrienn, Ötvös Donát, Somogyi Johanna 
2.b: Tiszai Csenge, Kovács Levente, Nagy Fanni 
3.a: Gurzó Gyöngyi, Király Dorottya, Maczek Fruzsina 
3.b: Devich Noémi 
4.o.: Löffler Johanna, Katona Scarlett, Keresztesi Fanni, Gurzó József 
5.o.: Horgos Abigél, Bodnár Panna, Juhász Csenge, Keresztesi Anna, Pauler Panna 
6.a: Kereszty Anna, Neff Marshall, Virághalmy Luca, Emmer Luca 
7.o.: Diószegi Villő, Sótonyi Eszter 

KERÜLETI  SAKK  DIÁKOLIMPIAKERÜLETI  SAKK  DIÁKOLIMPIAKERÜLETI  SAKK  DIÁKOLIMPIAKERÜLETI  SAKK  DIÁKOLIMPIA        
1. helyezés:     Gurzó Gyöngyi 3.a, Bécsi Ádám 3.a    
2. helyezés:     Kis-Fodor József 1.b, Kis-Fodor Márton 3.a 
3. helyezés:      Király Dorottya 3.a, Vígh Dezső Bálint 4.o. 
4. helyezés:     Csató Csege 3.b  
6. helyezés:      Juhász Balázs 3.a 

KERÜLETI  SZÉPÍRÓ VERSENY KERÜLETI  SZÉPÍRÓ VERSENY KERÜLETI  SZÉPÍRÓ VERSENY KERÜLETI  SZÉPÍRÓ VERSENY     
részt vettek: Bóni Mira 3.a, Czifra Zsófia, Rédl Olívia 4.o.,  
      Pop-Nickmann Stefi 5.o., Emmer Luca 6.a 

BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐ VERSENY BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐ VERSENY BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐ VERSENY BÉRES FERENC ORSZÁGOS ÉNEKLŐ VERSENY     
2. helyezés: Diószegi Villő 7.o.     
3. helyezés: Maczek Fruzsina 3.a 
arany fokozat:   Juhász Csenge 5.o. 
         alsósok csoportja: Somogyi Johanna, Nagy Fanni, Tiszai Csenge, Vajvoda Réka 2.o., 
Gurzó Gyöngyi, Király Dorka, Bécsi Ádám, Herkely Tamás 3.o. 
ezüst fokozat: Lupp Adrienn 2.a 
         felsősök csoportja: Horgos Abigél, Keresztesi Anna, Pauler Panna 5.o.,  
Barabás Boglárka, Virághalmy Luca 6.o.,  Sótonyi Eszter 7.o. Gall Emma 8.o.    

ORSZÁGOS  ANYANYELVI  VERSENY ORSZÁGOS  ANYANYELVI  VERSENY ORSZÁGOS  ANYANYELVI  VERSENY ORSZÁGOS  ANYANYELVI  VERSENY     
1. helyezés:  Szabó Réka 7.o. 
2. helyezés: Horgos Abigél 5.o. 
részt vettek: Király Dorottya 3.a, Kis-Szölgyémi Sára 3.b, Pataki Lili 4.o.,  
Eörsi Hanka 6.b, Barabás Eszter 8.o. 

BOZSIK KUPABOZSIK KUPABOZSIK KUPABOZSIK KUPA    
Gratulálunk a Bozsik Kupán 2. helyezést elért tanulóknak. Részvételükért 50.000 Ft  
sportszertámogatást kapott az iskola. 
5-6. évfolyam: Barabás Ádám, Bielik Dávid, Capdebo Domonkos, Dékány Márton, Feil Dávid, 
Fejérvári Bence, Herczeg Adrián, Márton Márk, Németh Kornél, Sebestyén Ákos,  
Sebestyén Barna, Szabó Tódor, Szabó Zsolt, Legenyei-Pintér Noel, Kamarás Áron  
7-8. évfolyam: Amrus-Dobai Márton, Bánkuti Márk, Béres Róbert, Horváth Gergely,  
Kovács Zoltán, Köllő Hunor, Lugosi Levente, Molnár Gergely, Szántó Zsombor, Urbán Ákos,  
Riesz Tamás, Tóth Ádám 
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KÖNYVAJÁNLÓ  KÖNYVAJÁNLÓ  KÖNYVAJÁNLÓ  KÖNYVAJÁNLÓ      
A KŐSZÍVŰ EMBER FIAIA KŐSZÍVŰ EMBER FIAIA KŐSZÍVŰ EMBER FIAIA KŐSZÍVŰ EMBER FIAI    
Jókai Mór legsikeresebb könyve. Érzelmekkel teli, kalandos regény.  
Egy keményszívű apának van három fia. A legidősebb: Ödön, a középső: Richárd, a 
legfiatalabb: Jenő. A forradalom heve elkapta Magyarországot és fellázadt.  Ödön a 
forradalom egyik vezére lett, Richárd igyekezik visszamenni huszáraival és  
szolgájával, Pál úrral Magyarországra segíteni a forradalomnak.  
Jenő szerelmes egy ördögi nőbe, de az nem szereti őt.  Jenő az édesanyja  
hívására otthagyott mindent, és hazament vigyázni Ödön feleségére és gyerekeire.  
Richárd eltűnt, és Ödön hazamenekült. 
A többit olvassátok el!        Tárnok Gábor Ignác 6.a 

JOHANNA SPYRI : HEIDIJOHANNA SPYRI : HEIDIJOHANNA SPYRI : HEIDIJOHANNA SPYRI : HEIDI 

A regény főhőse egy kislány, aki jóságával és tiszta szívével valósággal  
megváltoztatja élete "szereplőit". A napsütötte havasi legelők ragyogásában,  
életörömével reményt ad a szegénységgel, betegséggel és magánnyal küszködő  
embereknek. Mindenkinek nagyon szívesen ajánlom, mert nem lehet betelni vele.  

Sótonyi Eszter 7.o. 

FILMAJÁNLÓFILMAJÁNLÓFILMAJÁNLÓFILMAJÁNLÓ      

Isten látva az emberek gonoszságát, szomorú volt azért, 
hogy isteni képmása ilyenné vált, és úgy döntött, hogy 
megtisztítja a Földet a gonosz emberiségtől. Az emberek 
közül csak Noé marad meg tisztának, akit látomások  
gyötörnek a világ végéről, csak ő hallja egyedül Isten  
szavát. Megpróbálja elmondani a többi embernek, hogy 
hagyjanak fel a gonoszsággal, és forduljanak Istenhez,  
mielőtt még túl késő lenne, de senki sem hallgat  
figyelmeztetésére. Az isteni jelre Noé és családja nekilát 
bárkát építeni, hogy megmenekítse családját és a föld  
összes állatfajából egy-egy párt az eljövendő, biztos  
pusztulástól. 

 
 Márton Márk 6.a 
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BIBLIAKÖZELBEN 
 

NÓÉNÓÉNÓÉNÓÉ 
Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. Nóé három 
fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet.  
A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta 
Isten, mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. Akkor ezt  
mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt 
erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt. Csinálj magadnak 
bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkában, és vond be kívül-belül szurokkal! Mert én 
özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpusztítsak minden élőlényt az ég alatt. Minden el fog 
pusztulni, ami a földön él.  
Veled azonban szövetségre lépek: menj be a bárkába fiaiddal, feleségeddel és fiaid feleségei-
vel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettőt-kettőt, hogy életben 
maradjanak veled együtt: hímek és nőstények legyenek.  
Nóé így is tett: mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.  
Az Úr akkor ezt mondta Nóénak: Menj be egész házad népével a bárkába, mert csak téged 
látlak igaznak ebben a nemzedékben. Mert hét nap múlva negyven nap és negyven éjjel 
tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam.  Nóé 
úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki.  
A hetedik napon özönvíz lett a földön. Fölfakadt a nagy mélység minden forrása,  
megnyíltak az ég csatornái, majd negyven napon és negyven éjjen át ömlött az eső a földre.   
Amikor már negyven napja tartott az özönvíz a földön, annyira megnövekedett a víz, hogy 
nekifeszült a bárkának, és az fölemelkedett a földről. A víz egyre áradt és növekedett a  
földön, úgyhogy a bárka a víz színén úszott. A víz egyre erősebben áradt a földön, és  
elborította a legmagasabb hegyeket is mindenütt az ég alatt.  
Elpusztult minden élőlény, amely a földön mozgott: madár, jószág és vadállat, a földön 
nyüzsgő minden egyéb élőlény, és minden ember. Eltörölt az Isten minden élőt, ami a föld 
színén volt, embert és állatot, csúszómászót és égi madarat. Mindent eltörölt a földről, csak 
Nóé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában.  
Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, 
amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. A 
víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és százötven nap múlva leapadt a víz. A bárka 
pedig a hetedik hónap tizenhetedik napján megfeneklett az Ararát-hegységben.  
Oltárt épített Nóé az Úrnak, majd vett minden tiszta szárazföldi állatból és minden tiszta 
madárból, és égőáldozatot mutatott be az oltáron. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, 
ezt mondta: Nem átkozom meg többé a földet, és nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan 
most cselekedtem.  
Isten megáldotta Nóét és fiait, és ezt mondta nekik: Szaporodjatok, sokasodjatok, és  
töltsétek be a földet!  Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal, és egyetlen élőlény 
sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz, hogy elpusztítsa a földet. 
Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet most szerzek veletek.  
Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, amelyet most a földdel 
megkötök.  

(Mózes 1.könyve – válogatott versek) 
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EZÉKIEL REMÉNYT AD A NÉPNEK EZÉKIEL REMÉNYT AD A NÉPNEK EZÉKIEL REMÉNYT AD A NÉPNEK EZÉKIEL REMÉNYT AD A NÉPNEK     
Egyszer az Úr egy látomásban elvitt egy völgybe, ahol körös-körül száraz, régi  
csontok voltak. Ekkor ezt mondta nekem az Úr: „Prófétálj ezeknek a csontoknak,  
emberfia! Mondd nekik: az Úr inakat ad rátok, húst és bőrt!” Ekkor én prófétáltam a 
csontoknak, ahogy azt Isten nekem megparancsolta. És akkor nagy dörgés hangzott, 
és a csontok egymáshoz illeszkedtek, és inak és hús lett rajtuk, majd bőr borította be 
őket. A csontokból hús-vér emberek lettek, de lélek nem volt még bennük. Ekkor ezt 
mondta az Úr: „Emberfia, prófétálj a Léleknek. Mondd a Léleknek, hogy jöjjön el a 
négy égtáj felől, hogy ezek az emberek életre kelhessenek!” Én ekkor prófétáltam a 
Léleknek, és akkor eljött, és életet lehelt azokba az emberekbe. Akkor azok felálltak, 
és igen nagy embersereg lett a völgyben. Ezt monda akkor az Úr: „Mondd el Izráel 
fiainak, hogy ha Isten akarja, akkor bármi lehetséges. Mert Isten számára semmi 
sem lehetetlen!  

Benedek Zsuzsa 4.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

EZÉKIEL ELHÍVÁSAEZÉKIEL ELHÍVÁSAEZÉKIEL ELHÍVÁSAEZÉKIEL ELHÍVÁSA    
A nép már nagyon elfordult Istentől. Azt hitték, hogy amíg áll a templom, addig nem 
érheti őket baj. Én próbáltam jó útra téríteni őket, de ők eleresztették a fülük  
mellett. Azt is mondtam, hogy Isten meg fog haragudni. Egyszer váratlanul a  
babiloniak eljöttek, és elkezdték ostromolni a várost. Krisztus előtt 187-ben a népet  
elhurcolták. Ekkor beteljesedett a babiloni fogság. Ezen a helyen nagyon kopár volt 
minden. Nekünk kellett lakhatóvá tenni a helyet. Sokan azt hitték, Isten elhagyott 
minket. De én egész végig tudtam, hogy ez nem így van. Ezt Isten be is bizonyította. 
Látomást láttam. A látomás ilyen volt: Északról szélforgó jött, egymást érő  
villámcsapások voltak, középen volt egy nagy felhő, egy trónon egy emberszerű alak 
ült. Láttam még egy élőlényt, aminek négy feje volt: oroszlán, sas, ember és bika.  
A sas János, az ember Máté, az oroszlán Lukács, és a bika Márk. Láttam még egy 
papírtekercset, amin sóhaj és jajszó volt. Ezt az ember a trónról a számba adta. 

Löffler Johanna 4.o. 
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AZ ÚR ISTEN ELŐTTAZ ÚR ISTEN ELŐTTAZ ÚR ISTEN ELŐTTAZ ÚR ISTEN ELŐTT    
/Ezt a verset az üknagyapám, Király Antal írta, amikor nagyon beteg volt.  

Ő is református lelkész volt, mint Péter bácsi és Tamás bácsi./ 
(részletek) 

 
 
 
Fenn büszke kárpitján a magas egeknek,    Íme, adtam neked szép hosszú életet 
Fényes mennyországban ünnephez készülnek.   Elegendő erőt, tűrő nemes lelket. 
Nagy vendéget várnak az emberek közül,   Hát ez nem jutalom? Hát ez nem ér semmit? 
Azért a nagy öröm az Úr Isten körül.    Hányan vannak, akik nem nyertek meg ennyit? 
(………)        
Az Úr Isten előtt magát       Hát az nem boldogság, hogy dolgozni tudtál? 
Az Úr embere meghajtja,      Hogy mások javáért küzdöttél, fáradtál? 
De alig tud szóhoz jutni       (………) 
Meghatottságának miatta.      Küzdelem az élet, de ez nemes munka 
         Bő jutalom nélkül nem maradhat soha!” 
Szerény szolgáid egyike      (………)    
Áll előtted, Uram Isten. 
Szólt a lelkész – időm kitelt,      Az öreget a főhelyre 
S földön többé helyem nincsen.     Ültették az angyalok, 
         (Az Úr Isten jobbja felől) 
Elvégeztem a nagy munkát     Ott ültek az apostolok. 
Kertben, szőlőben és mezőn.      
Hogy miként?  jól avagy rosszul?     ……  azt értette meg,    
Te ítéld meg, bölcs Teremtőm.     Hogy ez a Földi küzdelem 
(………)         Oly fa, melynek gyökere itt,  
Mit ért hát a fáradságom,     De gyümölcse égben terem.  
Mit az az örök küzdelem, 
Mit egy hosszú élten által 
A nép érdekében tettem? 
(………) 
 
Jól vagyon hív szolgám, teljesen értelek, 
Hogy gonosz a világ, rosszak az emberek. 
De azért ne gondold, hogy ez így nem jól van 
Emberi bölcsesség rövidlátó abban. 
 
 
Nagy munkát végeztél, minden haszon nélkül 
S ezért most lelkeden súlyos fájdalom ül? 
(………) 
 

Közreadja: Izsák Eliza 4.o.  
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RIPORTRIPORTRIPORTRIPORT    
VÉGH TAMÁS BÁCSIVAL 
Végh Tamás lelkipásztori szolgálatának közel húsz évét itt a Fasorban végezte. Az indu-
lásról, az itt eltöltött évekről, a búcsúról, a jövőbeli tervekről kérdeztük őt. 
*Tamás bácsi miért lett lelkész? Mikor kezdett el azon gondolkodni, hogy ezt a hivatást *Tamás bácsi miért lett lelkész? Mikor kezdett el azon gondolkodni, hogy ezt a hivatást *Tamás bácsi miért lett lelkész? Mikor kezdett el azon gondolkodni, hogy ezt a hivatást *Tamás bácsi miért lett lelkész? Mikor kezdett el azon gondolkodni, hogy ezt a hivatást 
választja?  választja?  választja?  választja?      
Gyermekkoromban többféle gondolatom volt arról, mi szeretnék lenni: gyermekorvos,  
állatorvos, közvetítő focimeccseken…. 13-14 éves lehettem, amikor élő hitre jutottam. Egy 
évvel később, 15 évesen, mikor elsős gimnazista voltam, eldöntöttem, hogy azt az örömet, 
amit megtérésemkor és életemben megtapasztaltam, szeretném továbbadni. Így már  
ekkor tudtam, hogy majd a teológiára szeretnék menni. 
*Miért pont erre a templomra esett a választás?*Miért pont erre a templomra esett a választás?*Miért pont erre a templomra esett a választás?*Miért pont erre a templomra esett a választás?    
Isten irányított ide. 1993-ban, amikor az egyik előző lelkipásztor meghalt, meghívtak, de 
én akkor még nemet mondtam, Egyszer, amikor erre kocsikáztam, valami különös érzés 
fogott el, ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy eljöjjek a templomhoz. Szinte féltékenysé-
get éreztem: enyém ez a terület…. Nagy belső harc indult el bennem. Ott szolgáltam  
Fóton, egy virágzó gyülekezetben és itt a Fasor viszályokkal, nehézségekkel…. 
Uram, mi a te programod? – tettem föl a kérdést. Tudtuk, hogy csak ott lesz áldás, ahol 
Isten látni akar bennünket. 
*Nehéz döntés volt eljönni a régi gyülekezettől?*Nehéz döntés volt eljönni a régi gyülekezettől?*Nehéz döntés volt eljönni a régi gyülekezettől?*Nehéz döntés volt eljönni a régi gyülekezettől?    
Nem volt könnyű, az ottaniak nem is értették az okát. De ha Isten szól: indulni kell!  
És nem is volt bennem semmi kétség, semmi bizonytalanság nem volt bennem. 
*Hogy fogadták Tamás bácsit az új helyen? Hogy viszonyultak Önhöz?  *Hogy fogadták Tamás bácsit az új helyen? Hogy viszonyultak Önhöz?  *Hogy fogadták Tamás bácsit az új helyen? Hogy viszonyultak Önhöz?  *Hogy fogadták Tamás bácsit az új helyen? Hogy viszonyultak Önhöz?      
A többség bizalommal várt, azonban voltak, akik nem értettek, nem fogadtak szívesen. 
Ők más típusú lelkipásztort vártak. 
*Mennyi idő kellett, hogy megszokja a közösséget?*Mennyi idő kellett, hogy megszokja a közösséget?*Mennyi idő kellett, hogy megszokja a közösséget?*Mennyi idő kellett, hogy megszokja a közösséget?    
Életem egyik legnehezebb időszaka volt az első két év, de fokozatosan olyan szeretetet és 
bizalmat tapasztaltam, ami mindvégig elkísért, és nagyon széppé tette az itteni éveket. 
*Mindannyian nagyon szeretjük Tamás bácsi prédikációit, szolgálatait. Hogy tudja ilyen Mindannyian nagyon szeretjük Tamás bácsi prédikációit, szolgálatait. Hogy tudja ilyen Mindannyian nagyon szeretjük Tamás bácsi prédikációit, szolgálatait. Hogy tudja ilyen Mindannyian nagyon szeretjük Tamás bácsi prédikációit, szolgálatait. Hogy tudja ilyen 
átéléssel hirdetni az Igét?átéléssel hirdetni az Igét?átéléssel hirdetni az Igét?átéléssel hirdetni az Igét?    
Szenvedélyesen szeretem Jézust, de Ő ennél még sokkal jobban szeret engem és titeket 
is. Gyermekkoromban a football volt az, amit teljes odaadással csináltam. Igaz, hogy  
sokszor nehéz felkészülni egy igehirdetésre, elkészülni egy prédikációval, de mindent 
igyekszem teljes szívvel tenni. 
*Miért döntött úgy, hogy idén nyáron nyugdíjba vonul? Mik a tervei a jövőre nézve?*Miért döntött úgy, hogy idén nyáron nyugdíjba vonul? Mik a tervei a jövőre nézve?*Miért döntött úgy, hogy idén nyáron nyugdíjba vonul? Mik a tervei a jövőre nézve?*Miért döntött úgy, hogy idén nyáron nyugdíjba vonul? Mik a tervei a jövőre nézve?    
Eljött az ideje 45 év szolgálat után. Egyrészt vágyom megpihenni: kirakni végre egy  
puzzle-t, útra kelni a feleségemmel szabadon, teendők nélkül. Vágyom a sportolásra,  
kirándulásra, olvasásra – nyugalomra. Másrészt a nyugdíjas éveimben szeretnék 
evangélizációs szolgálatokat vállalni sok gyülekezetben, különböző alkalmakat tartani 
például a börtönmisszióban – természetesen nem olyan rendszeresen, mint a szolgálati 
éveim alatt. Szeretném a fiatal lelkipásztorokat is tanácsolni, segíteni. 
*Mit jelentett Önnek a Fasor? Hiányozni fognak*Mit jelentett Önnek a Fasor? Hiányozni fognak*Mit jelentett Önnek a Fasor? Hiányozni fognak*Mit jelentett Önnek a Fasor? Hiányozni fognak----e az itt eltöltött évek?e az itt eltöltött évek?e az itt eltöltött évek?e az itt eltöltött évek?    
Isten nagy ajándékát! Nagy öröm volt a juliannás gyermekekkel való kapcsolat is.  
Mindenki életére Isten áldását kérem.  
Szeressétek Jézust, aki előbb szeretett titeket! 

 lejegyezte: Heuschmidt Liliána és Ágoston Ágota 
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„Én iskolám, köszönöm most neked….”„Én iskolám, köszönöm most neked….”„Én iskolám, köszönöm most neked….”„Én iskolám, köszönöm most neked….”    
„Én iskolám, köszönöm most neked,  
Hogy az eljött élet-csaták között  
Volt mindig hozzám víg üzeneted.  
 
Tápláltad tovább bennem az erőt,  
Szeretni az embert és küzdeni  
S hűn állni meg Isten s ember előtt.”   

(Ady Endre)    

Eljött a búcsú pillanata. Most érezzük igazán, hogy milyen is, amikor el kell válnunk az 
osztálytársainktól, barátainktól, tanárainktól. Az iskolánktól. Az itt töltött 8 évem alatt 
rengeteg boldog pillanatban volt részem. Sosem fogom elfelejteni az osztálykirándulásokat, 
a csendesnapokat, a közös, juliannás programokat, a hétfő reggeli áhítatokat, és semmit, 
ami itt történt velem. Sosem felejtem el a fiúkat, akik a tanárok idegeire mentek, mégis 
mindenki szerette őket. Sosem felejtem el a lányokat, akik mindig tudtak közösen nevetni, 
és közösen sírni is. Ez a 8 év volt életem eddigi legszebb időszaka. Köszönettel tartozom a 
tanáraimnak, hogy megtanítottak mindenre, amire szükségem lesz az életben. Köszönöm 
az osztályomnak, hogy boldog és vicces élményekkel gazdagított. Köszönöm a barátaim-
nak, hogy mindig mindenben mellettem álltak és támogattak. És köszönöm az Úrnak, 
hogy ide vezetett. Köszönöm ezt a csodálatos 8 évet! 
„Ne sírj, mert vége lett – mosolyogj, mert megtörtént!”      

Ágoston Ágota 
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Szerettem ebbe az iskolába járni. Jó élményeket adott.  
Kovács Zoltán  

 
Köszönöm ezt a gyönyörű 8 évet, hogy ebbe az iskolába járhattam, és hogy a tanárok 
megtanítottak mindenre, amire csak lehetett, és köszönöm, hogy segítettek abban, hogy 
jó ember lehessek. 

Horváth Gergely 
 

Kedves Julianna! 
Nagyon szerettem ide járni. A Julianna a második otthonom lett, és az osztályom meg a 
második családom. Nehéz lesz innen elmenni, bár nem első osztályos korom óta járok ide, 
de örülök neki, hogy átélhettem, hogy milyen jó illetve rossz iskolába járni, és a Julianna 
a JÓ iskola! Nagyon sok jó élmény fűz ide, amit majd nehéz lesz itt hagyni! És félelmetes 
abba belegondolni, hogy jövőre már nem ide fogok járni, nem ezek a tanárok fognak taní-
tani, és legfőképpen nem ez lesz az osztályom, amit négy év alatt nagyon megszerettem. 
Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm a sok jó, boldog évet! 

 Mihály Jázmin 
 
Köszönöm az iskolámnak, hogy 8 évet ide járhattam. Köszönöm az osztályomnak ezt a 8 
vicces, boldog évet, amit velük tölthettem. Fáj a búcsúzás, hogy most már egyre közelebb 
érezhetem azt, hogy ennek az időszaknak vége. A jövő évet már nem itt fogom kezdeni, 
nem ezek között az emberek között, és ez szomorúsággal tölt el, mert minden nagyon fog 
hiányozni. Sajnálom, hogy ez az időszak, ez az iskola már csak a múltat fogja jelenteni 
számomra, de mégis örömmel fogok rá visszagondolni. Tudom, hogy a világ legjobb osztá-
lyába kerültem, és minden  élményemet hozzájuk kapcsolhatom, mert velük éltem át. Kö-
szönök mindent, nem felejtem el ezeket a felejthetetlen perceket.   

Kovács Anna Ildikó 
 
Köszönöm, hogy ide járhattam, mert sokat jelentett számomra ez a iskola. Köszönöm a 
sok barátot és a kedves tanárokat. Nekem az utolsó kirándulás tetszett a legjobban.  
Nagyon örülök, hogy Vilmos bácsi volt az osztályfőnököm. Fontosnak tartottam a reggeli 
áhítatokat. Soha nem fogom elfelejteni az itt töltött időt. 

Riesz Tamás 
 

Most, hogy már nagyon az év vége felé járunk, most tudok csak belegondolni, hogy meny-
nyi mindent köszönhetek a Juliannának. Sokat gondolkoztam-gondolkozok most is azon, 
hogy milyen lesz az első pár hónap a másik iskolában, hogy meg fogom-e ugyanúgy  
szeretni, mint a Juliannát, hogy vajon lesz még egy olyan jó osztályközösség, mint  
amilyen a mostani… 
A Julianna egy olyan hely, ami biztonságot ad, és egy kicsit – vagy talán nagyon – olyan, 
mint egy második otthon, egy család. A tanárok sokat segítettek nekünk felkészülni arra, 
ami az iskolánk falain kívül vár majd ránk. De én egészen az elmúlt egy hónapig nem 
gondoltam abba bele, hogy ennek az egésznek egyszer vége is lehet, hogy nem maradunk 
mindig itt, ebben az iskolában.  
Furcsa kimondani, de talán még a köpeny is fog hiányozni, pedig azt ki nem állhattam! 

Horváth Eszter 
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Köszönöm ezt a nyolc évet, amit itt tölthettem néha jó, néha rossz pillanatokkal. 
Köszönöm szépen minden tanáromnak, hogy segített felkészíteni, hogy felvegyenek abba 
az iskolába, ahova szeretnék menni. Nekem jól telt el ez a 8 év, hiszen új barátokat szerez-
tem magamnak, és olyan élményeket, melyeket soha nem felejtek el.  
Nem nagyon örülök, hogy elballagok, de egy korszak lezárul, és megnyílik egy új! Köszö-
nöm az együtt töltött közös éveket az osztálytársaimnak, tanárainknak és tanítóinknak. 
Áldás, békesség! 

Tánczos Alexander 
 

Eljött a búcsú  ideje. De nem búcsúzok  el,  mert az emlékek elkísérnek,  és mindig ott lesz-
nek velem! A felejthetetlen osztálykirándulások, a csendesnapok. Nagyon szépen köszönök 
mindent a tanáraimnak és az osztálytársaimnak. Felejthetetlen éveket éltünk át 
együtt!  Ez az iskola volt a második otthonom és a családom is.  Rengeteg szép emlék köt 
ide, és rengeteg barát is. Nagyon köszönök mindent! 

Nyitrai Blanka Olívia  
 
Örülök, hogy – ha kevés ideig is – ide járhattam. Köszönöm ezt a jó osztályt, a tanárokat, 
és a kedvességet. Sok mindent tanultam itt, és fontosnak tartom a reggeli áhítatokat is. 
 

Molnár Eszter  
 
Köszönöm, hogy 8 évig idejárhattam. Köszönöm, hogy itt olyan emlékeket szereztem, amit 
soha nem fogok elfelejteni. Köszönöm, hogy itt megkaphattam azt a lelkiséget, amit más-
hol így ilyen körülmények között nem kaptam volna meg. Ötödikben összekerültünk a 
bésekkel, ez eleinte elég furcsa volt, de aztán összebarátkoztunk, és most így négy év után 
alig bírjuk elengedni egymást. Köszönöm, hogy itt tanulhattam az osztálytársaimmal eb-
ben az iskolában, ahol nemcsak a külső számít nem az a fő, hogy ki milyen ruhában jár, 
sokkal fontosabb, hogy milyen ember. Remélem, az itt megszerzett tudásomat majd fel-
használhatom a középiskolában. Sokat tanultam itt az iskolában, leginkább azt, hogy mi-
lyen emberek legyünk, hogy ha kikerülünk innen, milyen életet éljek úgy, hogy Isten jelen 
van az életemben. Tudom, hogy Ő mindig ott lesz nekünk, hogy neki elmondhatunk min-
dent, akármikor. Ezek az igazán lényeges dolgok. Köszönöm, hogy juliannás lehettem 8 
évig.  

Gall Emma 
 
Mikor óvodás voltam, már akkor megfogott itt valami, ugyanis ezt az iskolát én választot-
tam magamnak, miután annyira megtetszett a nyílt napok során. Ez az iskola nagyon 
más, mint a többi. Nem csak tudást ad, felkészít az életre. Nem is biztos, hogy megismer-
tem volna Istent, ha nem itt kezdem. Azok a reggeli áhítatok, amikor felfedezed, hogy az 
Ige épp rólad/neked szól: csodálatos! Rögtön megtudod, mit kell tenned, hogy mit csinálj. 
Megtanultam, kihez lehet fordulni mindig, de tényleg mindig. Az Úristenhez. Gyönyörű 
éveket töltöttem itt az én gyönyörű osztályommal.  

Gál Natália 
 

Amikor hetedikben ide jöttem, már sokat tanultam mindenről és tudtam, hogy jó helyem 
lesz itt. Sokat tanultam Istenről és a hitről.  
Sokat szórakoztunk, bár voltak rossz pillanatok is.  Voltak jó tanárok is. Sajnálom, hogy el 
kell mennem, jól éreztem magam itt ebben a két évben. 

Bócsi Roland 
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„Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek  
az Urat!”  (Zsoltárok 145,10) 
Nehéz szavakba önteni, hogy mit is érzek most. Voltak bőven jó és rossz pillanatok egy-
aránt, de összességében hálás vagyok, hogy itt tölthettem ezt a nyolc évet. Igazából az 
utolsó évben jöttem rá, hogy amit itt kapunk, az tényleg sokat jelent. Köszönöm a rengeteg 
szeretetet, türelmet. Köszönöm, hogy szinte minden reggel örömmel jöhettem be ide. So-
sem fogom elfelejteni az embereket, akiket itt megismertem. Hálás vagyok érte, hogy itt 
ilyen emberekkel örülhettem együtt, és vészelhettem át a nehezebb időszakokat is. 

 
Barabás Eszter  

    
Nagyon nehéz elbúcsúzni a Juliannától, attól az iskolától, ami olyan sokat jelentett ne-
kem, és ahová nap mint nap bejártam reggelente hét éven keresztül, és második otthonom 
volt. Sok mindent tanultam itt, nagyon szerettem a reggeli áhítatokat, az osztályt, a taná-
rokat, és soha nem fogom elfelejteni a sok közös emléket. Köszönöm az itt töltött éveket. 
Lehet, hogy most búcsúzom, de még a gyülekezetbe és az iskolába is visszajárhatok, mert 
tudom, hogy itt mindig szeretettel fognak fogadni.  

Kovács Anna 
 

Bár én nem tudom, hogy milyen lehet egy másik, állami iskola, de azt tudom, hogy a Juli-
anna különbözik mindegyiktől. Igaz, hogy nem tudom még elképzelni, milyen lesz jövőre 
már nem ezek közé a falak közé bejönni reggelente, de már kezdem érezni, hogy nagyon 
nehéz lesz a búcsú. Most is nehéz arra gondolni, hogy jövőre nem ehhez a közösséghez, eh-
hez a jól megszokott, családias légkörhöz fogok tartozni, de visszagondolni az itt töltött 
évekre mindig jó lesz. Köszönöm a Juliannának, hogy vigyázott rám, hogy örömteli percek-
kel gazdagított. Köszönöm a sok szeretetet, élményt, amit a tanárainktól és az osztálytár-
saimtól kaptam. Sosem felejtem el. 

Farkas Kinga 

Köszönöm ezt a 8 évet, amit itt tölthettem – jó és rossz pillanatok sokaságában.  
Egyik szemem sír, másik nevet. Jó döntés volt ebbe a suliba jönni, mert életre szóló  
barátságokat szereztem. Sok nevetést köszönhetek ennek az iskolának.  
Kellemes élményekkel búcsúzom az iskolától.  

Boncza Zoltán 
 

Köszönöm ezt a 8 évet, amit ez az iskola adott nekem. A tanárok kedvesek voltak, a  
diákok pedig jó barátok. Ezzel búcsúzom. 

Izsák Attila 
 
Nyolc évet töltöttem ebben az iskolában. Ennyi idő után nem könnyű elbúcsúzni a  
megszokott környezettől, osztálytársaktól, barátoktól – ezt majd ti is megtapasztaljátok.   
 

Béres Róbert 
 

Köszönöm ezt a másfél évet. Nehéz az elválás, de az idő telik, és mi továbblépünk. 
 

Ambrus-Dobai Márton 
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,,Engedjétek hozzám ezeket a kisgyermekeket, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám 
jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa." (Máté 19,14) 
A búcsúzás nagyon nehéz, de nem gondoltam volna, hogy ennyire. Nehéz lesz mindent itt 
hagyni. Nehéz lesz elszakadni a védelmező és szerető környezetből, amely már nyolc éve 
körülölel. Az iskola volt a második otthonom. És most, hogy elmegyek, felértékelődött 
bennem, hogy mennyit is jelent nekem valójában ez az iskola és ez az osztály. Már elsős 
koromtól kezdve szerettem ezt az iskolát, hiszen én magam döntöttem mellette. Már ak-
kor megtetszett a tanárok kedvessége és a templom gyönyörűsége. Miután megnéztem 
anyukámmal az iskolát, azonnal tudtam, hogy ide szeretnék járni. Valahogy úgy érez-
tem, itt van a helyem. Sokáig nem tudtam, honnan jött ez az érzés, de ahogy növeked-
tem, rájöttem, hogy Isten szólított ide magához. Mert Ő tudta, hogy itt olyan közösségbe 
juthatok, amely mindig is a szívem csücske lesz. Tudta, hogy itt olyan tanárok lesznek, 
akik szeretnek, de ugyanakkor nevelnek is minket. És ami a legfontosabb: megtanítanak 
Isten néha kifürkészhetetlen útjain járni. Tudta Isten, hogy nekem majd ez az iskola lesz 
a menedékem, amely bármely körülmény közt megóv engem. Így köszönöm, Istenem, 
hogy ide vezéreltél engem, és köszönöm a tanáraimnak, hogy mindig mellettem voltak, és 
nemcsak a tudásukat, hanem a szeretetüket is átadták nekünk. Így én – utoljára mint 
juliannás diák – ezzel  búcsúzom. Áldás, békesség!                                           Jámbor Dóra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amikor ebbe az iskolába kerültem, még nem gondoltam, milyen óriási változások fognak 
bekövetkezni az életemben. Egy viszonylag rossz magatartású gyerekként, közepes és jó 
jegyekkel kerültem át ebbe az iskolába hat és fél évvel ezelőtt. Először furcsán éreztem 
magamat, ez kihatott a magatartásomra is – nagyon sokat javult. Majd miután megis-
mertem a határokat, mindig feszegettem őket. Ez a magatartásom egészen ötödikes koro-
mig tartott. Akkor nagy változás következett be az életembe. Visszagondolva most már 
nagyon örülök, hogy akkor, negyedikben nem vettek fel a Fasori Evangélikus Gimnázi-
umba, hiszen így megismerkedhettem új dolgokkal és a felsős lét örömeivel. Nem sokkal 
később megtértem. Innentől kezdve ez az iskola jelentette számomra a legtöbbet, amit 
egy intézmény tud jelenteni. Több volt ez, mint egy intézmény, hiszen az Isten Igéje szólt 
hozzánk minden egyes nap. Az áhítatok teljesen átértékelődtek bennem: unalmas be-
szédből éltető üzenetekké váltak számomra. Akkor értettem meg igazán, mit is jelent ne-
kem ez az iskola. Szeretek és szerettem ide járni. Sok örömöm volt, amire jó visszaemlé-
kezni, és sajnos sok bánatom is, amiből tanulhatok. A tanáraimat igyekeztem becsülni és 
szeretni. Kívánom, továbbra is Krisztussal teljes életük legyen. Örülök, hogy a nyolcadik 
év végére szinte minden osztálytársamat megismerhettem. Kit nagyon, kit kevésbé, de 
állíthatom, hogy mindegyiket valamennyire azért ismerhetem.  
Kívánok az egész iskolának, az osztálytársaimnak és az iskolába járó gyerekeknek Isten-
től való áldott és boldog, Vele eltöltött és megélt földi és örök életet. 

Kalló János Máté 
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"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata"Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata    
Jézus Krisztus által a ti javatokra."Jézus Krisztus által a ti javatokra."Jézus Krisztus által a ti javatokra."Jézus Krisztus által a ti javatokra."    

(1Thesszalonika 5,18) 

Kedves Gyerekek! 
 

Most hogy már túl vagyunk az egész tanéven – kirándulásokon, vizsgákon, dolgozato-
kon, feleléseken, konfirmációi vizsgán, banketten, búcsúzásokon – megpihenhetünk.  
Amit még pár napja, pár hete előttünk tornyosuló hegynek, megugorhatatlan feladat-
nak, terhelő nehézségnek láttunk, azt szinte feledteti velünk a helyére költözött hála, 
béke és nyugalom. 
Hálás szívvel tekinthetünk vissza ennek az évnek minden örömteli percére, minden 
gazdag áldására, gyümölcsére, kincsére.  
Megláthattuk, hogy Isten megáldja minden munkánkat, igyekezetünket. 
Hálásak lehetünk azért is, hogy mindezt nem a magunk erejéből, hanem az Ő gondos-
kodó szeretete segítségével teljesíthettük.  
Továbbra is ebben bízva kívánok a nyári szünidőre áldott találkozásokat, együttléte-
ket, testi-lelki feltöltődést mindnyájatoknak.  

Imádságos szívvel és szeretettel: Márta néni 

A 2013/14. TANÉV JULIANNÁS DIÁKJAIA 2013/14. TANÉV JULIANNÁS DIÁKJAIA 2013/14. TANÉV JULIANNÁS DIÁKJAIA 2013/14. TANÉV JULIANNÁS DIÁKJAI    

ALSÓ TAGOZAT 

1. Lupp Adrienn 2.a 
2. Nagy Fanni 2.b 
3. Király Dorottya 3.a  
4. Gurzó Gyöngyi 3. a 
5. Devich Noémi 3. b 
6. Vajvoda Réka 2.b 
7. Sziklai Milán 2.b 
8. Rédl Olivia Krisztina 4.o. 
9. Csató Csege Károly 3.b 
10. Somogyi Johanna Mária 2.a 
10. Végh Domonkos Sebestyén 2. a 
10. Kereszty Dorottya Jázmin 3.a 
10. Fodor Veronika Angéla 3.b 

FELSŐ TAGOZAT 

1. Horgos Abigél 5.o. 
2. Gall Emma Franciska 8.o. 
3. Sótonyi Eszter 7.o. 
4. Diószegi Villő Lívia 7.o. 
5. Bodnár Panna 5.o. 
6. Kalló János Máté 8.o. 
7. Székely Noémi 5.o. 
8. Varga Szonja 5.o. 
8. Kereszty Anna 6.a 
9. Sebestyén Barna 6.a 
10. Jámbor Dóra Emma 8.o. 
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   16. évfolyam 2. szám – 2014. június 
   Fedélterv: Zelei Dia  

Szerkesztette: Dévai-Józsáné Furuglyás Márta, Laczi Petra, Filep Zoltán 
és az újságíró szakkör tagjai (Ágoston Ágota, Jámbor Dóra 8.o.,  
Szász Cintia, Sótonyi Eszter 7.o., Barabás Boglárka, Virághalmy Luca, 
Emmer Luca, Dózsa Diána, Heuschmidt Liliána 6.o.) 


