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 Ímé, eljőnek a napok,  

azt mondja az Úr, amikor igaz 

sarjat támasztok Dávidnak. 

Uralkodik mint király,  

bölcsen cselekszik,  

méltányosságot és igazságot 

cselekszik e földön. 

És ez lesz az ő neve, amellyel 

nevezik őt:  

Az Úr a mi igazságunk! 
 

Jeremiás 23,5-6 
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    Kedves Gyerekek! 

 

Karácsony igazi örömhíre a legnagyobb ajándék, amelyet Isten készített  

az Őt szeretőknek. Beteljesedett az ígéret, valósággá lett a csoda.  

Megajándékozottak lettünk, és egyben ajándékozók is.  

Örömmel készülünk az ünnepre, és készítünk meglepetéseket is egymásnak. 

Örülni tudunk a kisebb ajándékoknak is, mint ez az újság, ami maga  

bizonyságtétel arról, hogy szeretitek a hazátokat, a családotokat, az iskolátokat; 

szerettek írni, alkotni, ezzel örömet szerezni másoknak is. 

Ha csak a híradót nézzük, vagy a versenyekről szóló beszámolót böngésszük,  

jó érzéssel tekinthetünk vissza arra,  

hogy idén is milyen gazdag programokban volt részünk. 

Dicséret illeti mind a kicsiket, mind a nagyokat,  

akik megosztották velünk gondolataikat, érzéseiket, véleményüket.  

Minden műveteket várakozással és nagy érdeklődéssel olvasgattunk – akár  

a tollforgató versenyre írt alkotások voltak ezek,  

akár egyéb élmények alapján született írásos és rajzos beszámolók. 

Helyet kapott újságunkban egy régen idejárt juliannás diák visszaemlékezése  

illetve egy nemrég végzett tanulónk beszámolója  

a mostani „öregdiák” találkozóról. 

Mindkettőből az csendül ki,  

hogy életre szóló alapot és élményt adott nekik iskolánk. 

Milyen jó, hogy nemcsak a falak, az arcok, a történések, az élmények jelentik  

testi-lelki építkezésünk alapköveit, tégláit, hanem mi tudhatjuk,  

hogy a sarokkő maga Jézus Krisztus. 

Őrá gondolunk, Neki énekelünk, Őt ünnepeljük ezekben a napokban is. 

Ő az, aki kisgyermekként eljött, Megváltóként elment és Királyként visszajön újra. 

 

 

Várjuk Őt szívünk tisztaságával, készüljünk reménységgel  

az Ő második eljövetelére, a végső karácsonyra! 

 

 

Istentől áldott, békés ünnepeket kívánok mindnyájatoknak szeretettel:                        

         Márta néni 
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HÍRADÓ 
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 
A 2014/2015-es tanévet augusztus 30-án tanévnyitó istentisztelettel kezdtük. 

Az első tanítási nap szeptember 1-jén volt. 

Szeptember 24-én az alsó tagozatos gyerekek tanulmányi kiránduláson  

vettek részt. 

Szeptember 25-én Kálvin Jánosra emlékezve csendesnapot tartottunk  

iskolánkban.  

Szeptember 28-tól október 2-ig őszi evangélizáció volt a fasori gyülekezetben. 

 

Október 1-jén a zene világnapja alkalmából a rögtönzött zenesarokban vidám 

perceket szereztek nekünk zenészeink. 

Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Ünnepi műsorral  

az 5.a osztály tanulói szolgáltak. 

Október 12–től 16-ig tartott az őszi papírgyűjtés. 

Október 16-án részt vettünk a Bolyai Matematika Versenyen.  

Október 22én megemlékeztünk az 1956. évi pesti forradalomról.  

Az alsó tagozatosok a Városligetben a már hagyományos emlékfutással,  

a felsősök az őszi tanulmányi kirándulással egybekötött történelmi programmal 

ünnepeltek.  

Az őszi szünet október 26-tól 30-ig tartott. 

Október 31-én a reformáció ünnepére emlékeztünk. 

 

November 6-án diákjaink részt vettek a Bolyai Anyanyelvi Versenyen.  

November 15-én családi istentiszteleten lehettünk együtt templomunkban.   

Ünnepi műsorral a 2.b osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgáltak. 

November 16-án a reggeli áhítat keretében – elődeink előtt tisztelegve –  

megkoszorúztuk az iskola falán lévő emléktáblát. Ünnepi műsorral az  

5.b osztály tanulói szolgáltak.  

November 24-én és 25-én iskolánkban nyílt napot tartottunk. 

November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést. 

 

December 4-én ellátogatott hozzánk a Mikulás. Délután Mikulásváró kupán 

mérkőztek meg egymással az alsó tagozatos gyermekek csapatai.  

A felsősök számára Mikulás-napi táncos mulatságot rendeztünk. 

December 11-én délután vidám karácsonyi vásárban lehettünk együtt. 

 

ELŐZETES 

2015. december 18-án osztálykarácsony lesz, majd karácsonyi istentisztelet, 

melyen a 8. osztály tanulói valamint énekkaros és hangszeres gyermekeink 

szolgálnak.  

 

A téli szünet 2015. december 21-től – 2016. január 1-ig tart.  

Első tanítási nap: 2016. január 4. hétfő.  
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A CSOBÁNKAI VIHAR 

    Nyugodt, nyári napra ébredtünk Csobánkán.  
A parasztház vastag vályogfalai őrizték az éjszaka enyhe hőmérsékletét.  
A kutyáim önfeledten hancúroztak az udvaron. Már reggel éreztük a közelgő déli 
hőséget. 
   Reggeli után kirándulásra szántuk el magunkat a közeli Oszolytetőre. Pár lépés után 
éreztük a már-már elviselhetetlen hőséget. A végső megmentőnk a csúcs alatti erdő 
volt, ami felüdülésként hatott ránk. A csúcson csodaszép panoráma tárult elénk. Az ég
bolt észak-nyugati részén, a távolban megmagyarázhatatlan folt jelent meg. A hazafelé 
vezető út már könnyebbnek tűnt, hiszen lefelé mentünk.  
A kutyák is mintha hangosabban csaholtak volna, a szomszéd lovai is megbokrosodtak. 
Valami lógott a levegőben.  
Hirtelen elsötétült az égbolt, hatalmas fényostor, majd mennydörgés hallatszott. 
Futásnak eredtünk, bár igazából nem tudtuk, hogy mi elől menekülünk.  
Már csak húsz méterre voltunk a háztól, amikor a fejünkön diónyi nagyságú jégdarabok 
koppantak. A kapun befelé a jégzápor mögött a kutyáinkat sehol nem láttuk. A soroza
tos mennydörgés, villámlás tovább fokozta ijedtségünket. A verandára belépve az ál
talunk készített kutyaólban ott gubbasztott a két kis fekete szőrmók. Csillogó, boldog 
szemekkel rohantak utánunk. Mire az égiháború megszűnt, a levegő nagyszerű frisses
séget áraszott. Megnyugodtunk, miként a természet is. 
    Másnap átgondoltam a történteket, és felmerült bennem az a kérdés, hogy  

tulajdonképpen mitől féltünk annyira. 

                                                                                    Váradi Hajnalka 5.b 

NYÁRI REGGEL 

Egy szép nyári reggelen 

kinyitom a szememet. 

 

Látom, hogy az egyik madár 

játszadozik vígan most már. 

Én is szeretnék játszani, 

de a tesóm restell felkelni. 

Pedig nagyon jót játszanánk, 

ha én erre őt rábírnám. 

      Szolyák Luca 3.b 

AZ ÉV FÁJA 

 Bátaszék tölgye lett az Év Fája  

6245 szavazattal!  

A bátaszéki molyhos tölgy érdekessége, 

hogy csodával határos módon  

nem tudta elpusztítani sem török 

veszedelem, sem tűzvész, sem jégkár,  

sem világháború.  

A település többször porig semmisült, de 

a tölgy ma is sértetlenül áll. 

      

  Fürjes Máté 2.b 

NYÁRI EMLÉKEINK 
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NYÁRI VIHAR 

 

      Egy nyáron Franciaországban nyaraltunk. 

Az egyik napon kimentünk sétálni a tengerpartra, gyönyörűen sütött a nap, 

de egyszercsak mintegy varázsütésre besötétült az ég.  

     A tenger elkezdett fodrozódni, és sötétzöldre, aztán éjkékre változott  

a színe. Egyik pillanatról a másikra az égszínkék tenger haragos morajló  

csatatérré változott. A hullámok majdnem ellepték a sziklákat, de ekkor 

elkezdett esni az eső, csak esett és esett. Egy ideig csend volt, még a sirá

lyok se vijjogtak, csak az eső kopogását és a tenger hullámzását lehetett 

hallani, ahogy nekicsapódott a partmenti szikláknak.  

Ekkor megérkezett a nap felszabadító sugara, a harc eldőlt. A viharharcosok 

sietve foszlottak szerte, a nap pedig betakarta éltető sugarával a tengert.  

A tenger kisimult, és nyoma sem volt már az előző ütközetnek. A tenger 

tátongó békességét lassan magam mögött hagytam, de vissza-vissza néztem 

a morajló csatamezőre, amely most már kéken csillogott. 

        Győry Emma 5.b 

FAKÓ 
 

Fojtogató fátyol, gyászlepel hullik rám nehezen, 
A halál kegyetlen serege támad meg engemet. 
Nyílik az ablak, de én csak írom e sorokat, 
Reménytelen ősz köszönt be és a fagyos alkonyat. 
Lehulltak a levelek, véget ér a nyár, 
Elhamvad és lezuhan a földre a virág. 
 

Amikor lehunyom a szememet, nem gondolok másra, 
Csak hogy miért tekintek szerelmes szemmel e hibára. 
Nem maradt már semmi, amit mondhatnék, 
Egyedül sétálok az úton, melyen együtt jártunk rég. 
Cseppekben hull fentről az ég könnye, 
Én pedig barangolok pásztázva a földet. 
 

Kifakult már az esernyőm is, mivel rég, oly rég történt valami, 
Kifakultam már én is, megszűnök létezni. 
 

Cseh Zsófia 7.o. 

ŐSZI HANGULAT 
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MEGHALLGATLAK 

Van az iskola földszintjén egy doboz, melybe minden diák beledobhatja a nevét,  

ha lelkigondozói beszélgetésre vágyik. Lehet jönni, ha valami nyomja a szívét, 

vagy éppen öröme, vagy kérdése van, vagy csak beszélgetni szeretne.  

Sokan felfedezték már ezt a lehetőséget. 

Egy rajzot szeretnénk megosztani veletek, amit egy nyitott 

szívű, lelkes kislány rajzolt az egyik beszélgetésen. 

 

Ilyen volt a szívem a tanév elején. 

Aztán ilyen lett, mikor valaki megsebezte. 

 

 

 

 

Ilyen lett a szívem, mikor imádkoztam. Beforrt a seb. 

 

- Mióta hallgatod az Úr Igéjét? 

- Már kiskorom óta hallom az Úr Igéjét. Hívő családba születtem, minden vasárnap 
kétszer is mentünk templomba. Anyukám baptista, apukám református, és minden 
keresztyén programra elvittek. 

- Melyik gyülekezetbe jártál? 

- Felvidéki vagyok, ott van egy Marcelháza nevű nagyközség, és annak az egyetlen 
református gyülekezetébe jártam. 

- Mióta vagy itt, a mi gyülekezetünkben? 

- Hivatalosan szeptember elsejétől, de amúgy másfél éve vagyok itt. Többször is 
kihelyeztek a teológián ebbe a gyülekezetbe gyakorlatokra. 

ISMERJÜK MEG EGYMÁST! 
Megkérdeztük Édes Gábor teológust és Kovácsné Bodrogi Borbála testnevelő tanárt. 

A Szentháromság Isten így tudja a mi szívünket is meggyógyítani.  

Ebben szeretnénk mi is Isten eszközei lenni: Somogyi Krisztina és Czövek Klára 
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Akkor vedd az önéletrajzodat – szólt—, és menj be az iskolába (ahol a 
gyermekeim tanulnak), mert úgy tudom, testnevelő tanárra van szükség. 
Az „angyal” közölte, mit kell cselekednem. Elindultam tehát az iskolába 
megtudakolni, hogy milyen esélyeim vannak szeptembertől.  

       Az igazgató úr és helyettese kérték, hogy várjak egy kicsit, mert 
fontos dolguk van. Mikor végre behívtak, mondtam, hogy testnevelő tanár 
vagyok, és munka iránt érdeklődöm.  Utólag megtudtam, hogy amíg 
vártam, ők éppen azon gondolkoztak, tanakodtak, hogy mi legyen a test
nevelés órákkal a hátralévő két hétben.  
Arra kértek, hogy ha lehet, álljak már most munkába az utolsó napokra.  
Utána megbeszéljük a továbbiakat. (Közben legkisebb fiamról az 
óvodában gondoskodtak.)  
Két hét után pedig közölték, hogy szeretettel várnak! 
         Így kezdtem most a tanévet a Julianna Református Általános Is
kolában, hálát adva és dicsőítve Istent! 
 
„ Bízzál az Úrban teljes szívből, 
és ne a magad eszére támaszkodj! 
Minden utadon gondolj rá, 
és ő egyengetni fogja ösvényeidet.”      
 
/Pédabeszédek 3,5-6 / 
 
 
Kovácsné Bodrogi Borbála 

- Miért a teológia szakot választottad? 

Felvidéken mindig benne voltam az ifjúsági szolgálatokban (FIRESZ—Fiatal Reformátu
sok Szövetsége). És egy nap volt ennek a FIRESZ-nek egy gyűlése. Mindenki húzott egy 
igét. Én azt kaptam, hogy „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nem-
zet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sö-
tétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”  (1Péter 2,9)  
És akkor mindenki azt mondta, hogy Gábor, ez elég komoly! Én viszont úgy éreztem, 
semmi pénzért nem lennék pap. De amikor hazamentem, imádkoztam az Úrhoz: Uram, 
ha te azt akarod, hogy a te szolgád legyek, akkor add, hogy jól alakuljon az életem. Az 
Úr meghallotta imám, és nagyon könnyen bejutottam a teológiára. 
 
- Történt veled már csoda az életedben? 

- Igen, most nemrég kaptam szülinapomra egy zongorát. Nagyon szeretem a zenét, kis
koromban hegedültem meg zongoráztam is, de sose volt saját hangszerem. Most pont 
kaptunk egy felajánlást innen a gyülekezetből, hogy valaki eladná a zongoráját, és meg
vettük sokkal olcsóbban. Ezt igazi csodának éltem meg. 

    CSODÁK MA 
 
    Legkisebb gyermekünk, Áser, mielőtt betöltötte volna a 
harmadik évét, már elkezdtem imádkozni, hogy Isten mutassa meg, mi a terve velem.  
Otthon maradjak, vissza oda, ahol dolgoztam, vagy mást készít az Úr?  
Egyik nap futás közben is erről „beszélgettem” Vele.   
“Olyan jó volt régen! Egy angyal odaállt az ember elé,  és megmondta, mit cselekedjen,  
merre induljon.  Máskor látomásban vagy álomban szólt.   
De jó lenne, ha nekem is ilyen egyértelműen kijelentenéd Uram!” 
Mikor felmentem a futásból, tíz  perc múlva csörgött a telefonom.  
Az egyik szülőtárs hívott, és érdeklődött, hogy olvastam-e ma már e-mailt? Mondtam, hogy még nem. 

lejegyezte: Márton Márk 8. o. 
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Szívet cseréljen, aki hazát cserél! 
Mert bárhogy él, s bárhol, csak félig él. 

(Tompa Mihály) 

A 7. osztályosok az alábbi két gondolat alapján írták le véleményüket, érzéseiket 
arról, hogy mit jelent számukra a haza, az anyanyelv; hogyan képzelik el felnőtt 
életüket hazánkban vagy külföldön. 

 
„Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol;  
s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, semmi érzet be nem tölt.”  

(Kölcsey: Parainesis) 
„Hass, alkoss, gyarapíts; s a haza fényre derül.”  

(Kölcsey: Huszt) 

Az az igazi magyar, akinek bő a szókincse, Magyarországon is szokott nyaralni, 
aki ismeri az országot, a városokat. Ezek nagyon fontosak. 
Nem kell ahhoz kiköltözni külföldre, hogy boldog legyél, csak meg kell találnod az 
igaz barátaidat, akik végül midig ott lesznek melletted, ha baj van. 
Nekem a haza nyugalmat és a szülőföldemet jelenti.  A hazádat szeretni kell, per
sze nem úgy, mint a szeretteidet, de tiszta szívedből, mert „ő” a szülőfölded. Egy 
szülőhöz hasonlítanám legjobban, mert felnevel, ha engeded neki. Itt 
megvalósíthatod az álmaidat, vannak szabályai, amiket be kell tartani. Sokan kí
vánják azt, hogy bárcsak ne magyar lettem volna, de Isten tudta, hogy neked 
magyarnak kellett születned. 
Magyarországon képzelem el a jövőmet, és sehol máshol.  Itt szeretném  
megvalósítani az álmaimat, és itt szeretnék még több élményt szerezni. 

 
Szauer Panna 
 
 

Örülök, hogy Magyarországon születtem, és hogy magyar anyanyelvű vagyok. 
Ha külföldről hazajövünk, öröm látni a magyar hidakat, rendszámokat, a ki
világított Budapestet. A versek tanulása közben sokat gondolkodom és 
gyönyörködöm a magyar nyelvben, hogy milyen sokoldalú. Sokat kirándulunk Ma
gyarországon, többet, mint külföldön. Ezt a szép országot végig fogjuk látogatni: 
a nevezetességeket, hírességeket. Megkóstoljuk nemzetünk finom ételeit, és min
den évben ellátogatunk a mesterségek ünnepeire. 
Én a jövőmet Magyarországon tervezem, de azt biztosnak tartom, hogy egy évre 
kimegyek külföldre idegen nyelvet tanulni. 

Pop-Nickmann Stefi 

 
 
Számomra nagyon fontos az, hogy magyar vagyok. 
A kultúránkra, nagy embereinkre és találékonyságunkra büszke vagyok.  
A magyarság hosszú múltú, és sok dolgot őrzött meg az évszázadok során. Sokat 
szenvedtünk a történelem során. Jöttek a tatárok, és minden újra kezdődött, amit 
200 év alatt felépítettünk. Ezen idők alatt megnőtt a nemzeti összetartozásunk. 
                                             
                                                                                          Kovács Attila 
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A haza számomra azt jelenti, ahol születtem. Büszke vagyok arra, hogy magyar 
lehetek, és magyarul beszélek, mivel ez az egyik legnehezebb nyelv a világon, 

és nekem ez az anyanyelvem. 
A felnőtt életemet külföldön képzelem el, mivel Németországban 
jobb a megélhetés. De ez még a jövő zenéje. Felnőtt koromban 
szeretnék sokat segíteni az embereknek, hogy valamit jobban 
értsenek, emellett szeretnék a humorral is foglalkozni, mert sze
retem az emberek arcán a boldogságot látni. Sokan azt 
mondják, hogy ha elhagyod a hazádat, akkor hazaáruló vagy. 
Szerintem ez nem teljesen így van. 
Remélem, hogy mire ott fogok tartani, hogy kiköltözöm, addigra 
az ország viszonyai javulni fognak, és maradhatnék itt, mivel 
rossz olyan emberek között lenni, akikkel nem vagyok egy nép, 
akik nem ismerik a kultúránkat. 

Legenyei-Pintér Noel 
 

 

Mindenki az anyanyelvét beszéli legjobban, és ezt a nyelvet tudja hibátlanul.  
A hazánkat óvjuk, védjük, és visszahúzna a honvágy, ha netán elmennénk.  
A „haza” szó mindenkiben a saját országát és az ott élő rokonait juttatja eszébe. 
A saját felnőtt életemet Magyarországon tervezem, de persze, ha a munkám  
kényszerít, akkor lehet, hogy külföldre megyek. 

Németh Attila 
 

 

Amikor külföldön vagyok a szüleimmel, mindig velük vagyok, mert egyedül nem 
tudnék akár vásárolni, vagy akárhol eligazodni. Ha meghallok egy magyar szót, 
az valahogy olyan jó érzés, vagy amikor zászlót látok, de még az is, ha magyar 
rendszámú autó megy el mellettünk. 
Nekem az is sokat jelent, ha versenyeken, focimeccseken, vagy akár a  
templomban együtt énekeljük a Himnuszt. Benne van a közös múltunk.  
A hazáért tenni kell, és ez a legkisebbnek tűnő dolgokban is igaz, például hogy 
ne szemeteljünk. 

Székely Noémi 
 

 

A hazánk régen is fontos volt, és most is fontos az embereknek.   
Kölcsey korában jobban megbecsülték az emberek a hazájukat, és védték is. 
Mostanában rengeteg fiatal megy ki, de szerencsére élnek olyan emberek, akik 
egész életükben megbecsülték a hazájukat. 
      Azt gondolom, hogy a jövőben szeretnék itthon maradni, nagyon szeretem  
Magyarországot. 

Palatinus Bettina 
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Ha nem vagyok Budapesten, akkor honvágyam van. Szeretek itt élni.  
Össze kell tartani mindenkinek, úgy, mint a kosárversenyen a csapattagok.  
Ha szükséges, akkor életünket kell adni Magyarországért.  
Az anyanyelv is kulcsfontosságú, mert azt tanuljuk meg legelőször a születésünk 
után, és azt felejtjük el legutoljára a halálos ágyunkon. 

Békevári Laura 
 

 

Sokat jelent számomra, de nem annyit, mint kellene. Szeretem az anyanyelvem, 
mert nagyon szép, és tetszik, hogy mindent ki lehet vele fejezni. Nem lennék a 
külföldiek helyében, mert tudom, hogy nehéz megtanulni.  

Jakab Nádja 
 
 
Két évet éltem külföldön, és nagyon tetszett. Új kultúrát ismertem meg, különböző 
származású embereket, más oktatási rendszert, és egy számomra idegen nyelvet. 
Ez a tapasztalat nyitottá tett arra, hogy ha a jövőben úgy adódik, más országban is 
kipróbáljam magam, de nem tudom elképzelni, hogy végleg külföldön telepedjek le. 
Még nem tudom pontosan, hogy milyen munkát választanék, de mindenképpen 
olyat, amit szívesen csinálok, és el tudom belőle tartani a családomat. Szeretnék 
felnőtt koromban is időt szakítani a cserkészetre. Most is sokat kapok a 
csapatomtól, és majd szeretnék én is sokat adni a gyerekeknek. 
Az anyanyelvem fontos számomra, mert ezt tanultam meg elsőnek, a szüleim is így 
beszéltek hozzám, így hallgattam meséket, így tanultam meg írni-olvasni. De mivel 
a magyar egy elszigetelt nyelv, meg kell tanulnunk még egy-két idegen nyelvet. 
 

Nagy Dávid 
 

HAZÁM 
 

Egyedüli társam, ki segít, ki gyógyír mindenre, 
Drága Istenem, ki mindössze magzat koromban vett keblére. 

S ki odaadó, kellő szeretettel táplál, fejleszt engemet, 
Ajándékoz ez országnak, míg erősíti lelkemet. 

Elfojtottam, elmorzsoltam, eltakartam, minek nem kell jönnie, 
Könnyeimet ereszteni országunk hőseire. 

Gyönge, sebesült, csöpp madár vagyok én hozzájuk, 
Szeretettől repdeső szívem még ver, hisz ők megdobogtatják. 

Kik vére értünk folyt, kardjuk értünk ért földet, 
Kik a hazáért harcoltak, s hulltak sírba, hol nem látni őket többet. 

Értem. Értünk. Az országért. A Mindenhatóért. – Szikráznak a gondolatok eszemben. 
Bár volna két életem, mindent visszafizetnék. 

 
Cseh Zsófia                   
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„ERŐM ÉS PAJZSOM AZ ÚR, BENNE BÍZIK SZÍVEM.”  
    (Zsoltárok 28,7) 
TOLLFORGATÓ 1. forduló:  
 

AZ ÉN PAJZSOM 
 
Isten pajzsa mögé lépni: 
Védelemben, bátorságban, bizalomban élni. 
És kik állnak ott veled? 
Az Istenért harcoló, bátor emberek. 
De jó is tudni az ígéretet! 
Bátorságom, erőm e pajzs mögött: lehet! 
 

Ha van egy pajzsom, mi védi testemet, 
A kidobóban biztos, hogy én nyerek. 
Ha lenne pajzsom, mi védi lelkemet, 
Arról a csúfolók nyila mind lepereg. 
 

De bárcsak lenne egy fordított pajzsom is, 
Ami az én nyilaimat nem engedi ki! 
Hogyha mindenkinek ilyen pajzsa lenne, 
Azokra kívülről virág lenne festve. 
Nem lenne bántó szó, csúfolás és szidás, 
S azt hinnénk, hogy tényleg jobb már ez a világ. 
 

Ez csak egy szép álom, de Isten szavát hiszem: 
„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.” 
                                        

                                        Csengeri Gyöngy 4.a  

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.” 

 
      Gondolkoztam azon, hogy mit jelent nekem ez az Ige. 
Az jutott eszembe, amikor apával éppen az oviba mentünk, és nekünk ütközött egy 
kamion.  Nagy csattanást hallottam, hátranéztem, és ott volt előttem az óriási  
teherautó orra. Nagyon megijedtem, és sírva fakadtam. Az ablak betört, de a szil
ánkok nem sebeztek meg.  
      Úgy éreztem, Isten mögém tette a pajzsát. 
                                                                                    Lendvay Lilla 2.a 
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AZ ÉN PAJZSOM 
 

Nagyon sokat gondolkodtam, milyen is lenne az én pajzsom. Nem vagyok erős, 
hiszen lány vagyok.   
Minden álmom, hogy történelemtanár legyek. Ismerősöm a második 
világháborúról mesélt nekem, ami nagyon tetszett. Anyát is mindig arra kérem, 
hogy történelmi eseményekről meséljen. Katica néni sokat beszélt Szent 
Istvánról, Szent Lászlóról és persze Mátyás királyról. A tizenhárom aradi vértanú 
történetéről nagyon sokat olvastam.  
Az én pajzsom nem kézzel fogható, hanem maga a történelem. 

Tiszai Csenge 4.b 

„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.” 
Volt egyszer egy tizennyolc éves lány. Katának hívták.  
Katához egyszer átjött a barátja, Dani, aki elhívta őt a strandra. 
Kata nagyon szeretett volna menni, de a szülei nem engedték, ezért elszökött. 
A strandon a vízben egyre beljebb és beljebb ment Kata. Dani nem vette észre, hogy 
a lány kezd fuldokolni, csak amikor kiabálni is kezdett. Szerencsére gyorsan kimen
tették, de kórházba kellett vinni. A kórházban megmondták, hogy meg kell műteni. 
Kata nagyon félt, de hirtelen meglátott egy orvost, aki leborulva így imádkozott: 
„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.” Kata egyből megnyugodott. Két óra 
múlva túl is volt a műtéten.  Lassan kezdett fölépülni is.  

Szabó Annamária 4.a 

A FIÚ, AKI NEM TUDOTT ISTENRŐL 
 
Volt egy kisfiú, akinek a szülei nem beszéltek Jézusról. 
Egyszer az iskolában hallott egy mondatot, amely így szólt:  
„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.”   
Amikor hazaért, megkérdezte anyukáját, hogy mit jelent ez a mondat. 
Az anyukája így felelt: nem tudom megmondani. 
Másnap az iskolában megkérdezte az egyik osztálytársát, de ő sem tudta. 
Most már ketten szerették volna megtudni, mit jelent ez a mondat.  
Egyszer azután találkoztak egy lelkésszel, őt is megkérdezték,  
és ő már válaszolt nekik. 
De ők még többet akartak tudni. A lelkész elmondta, hogy hol hallhatnak  
még többet az igékről meg Jézusról. 
Amikor ez a fiú hazatért, elmesélte anyukájának.  
És másnap ők is elmentek istentiszteletre. 
Megtértek, és rendszeresen jártak templomba. 
 

Bécsi Simon, Bodnár Áron, Varga Maxim 3.b 
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A MEGTÉRT KISLÁNY 
 

Volt egy kislány, aki egy református iskolába került. 
Az első napja jó volt. Másnap a szünetben a barátnője így szólt: 
- Hallottál-e a nagy királyról? 
- Nem tudom – mondta a kislány. 
- Mesélek róla. Ő teremtette a Földet. 
- Ez butaság – mondta a kislány. 
- Várj, folytatom. 
Aztán az estet és a nappalt. 
Utána a vizeket és a szárazföldeket. 
- Na jó, most már elhiszem. Mondasz egy Igét? 
- Persze! Elmondom a kedvencemet:  
„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.” 
- Most már tényleg elhiszem, hogy létezik Isten — mondta a kislány. 
Mostantól a kislány minden vasárnap elment a templomba. 
 
                                                       Fogarasi Anna és Hegyesi Borbála 3.b 

A GÖDÖLLŐI KASTÉLY KOVÁCSA 
 
Egyszer volt a gödöllői kastélyban egy kovács, aki pajzsot készített. 
Ez a kovács unta a pajzskészítést. 
Egyik éjszaka zajt hallott. 
Kinézett az ablakon, és egy idegen árnyékot látott. Kiszólt:  
- Ki vagy te, idegen?! 
- Én vagyok Kálvin János, a reformátor.  
- Na és mi az a reformátor? 
- Az a reformátor, aki Isten Igéjét hirdeti. 
- Gyere, beszélj róla egy kicsit! 
Kálvin János betért a kovácshoz, és elkezdett mesélni. 
Mesélt Istenről.  Hirtelen egy kérdés merült fel a pajzskészítőben: 
- Mit tegyek, hogy ne unjam a pajzskészítést? 
- Kálvin János csak ezt mondta: „Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.”   
A kovács megértette, és többé nem unta a pajzskészítést. 
                                                  

Szabó Lili, Kis-Fodor József, Németh Katica 3.b  
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EGY BARÁTOM GYŐZELMET ARAT 
 
Az egyik barátom elhívott a röplabda meccsére. Nagyon izgultam, milyen lesz a meccs. 
Pár nap múlva el is mentem, és szurkolópapírt is vittem. 
Az elején nagyon furcsa volt, hogy egyáltalán hogy tudják átütni a hálón a labdát. 
De aztán rájöttem.  
Aztán kezdődtek a nyújtások. 
Eddig nekem nagyon uncsi volt, de aztán végre kezdődött a meccs.  
Az első meccs előtt ezt mondta hangosan: bízok magamban, hiszen én vagyok a legjobb. 
Én nagyon megijedtem, és szomorú voltam, mert a suliban pont erről tanultunk. 
És az első meccset nem ők nyerték. Aztán a másodikat sem. 
Szünet lett, gyorsan odamentem a barátomhoz, és ezt mondtam: Miért magadban bíztál?  
Ő ezt felelte: Mert én mindenkinél jobb vagyok… 
Én ezt mondtam: Az Úrnak van erre egy tanítása: „Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.”   
Ekkor vége is lett a szünetnek.  Most pedig azt mondta, amit az Úr mondott. 
Ettől kezdve az Úrban bízott minden meccs előtt. 
                                                                                  Somogyi Johanna 4.a 

A többiek látták, hogy a két lány összefog, és így erősebbek lettek…. 
Az egész osztály melléjük állt, hiszen tudták, hogy ha az Isten velük van,  
nincs ellenségük. Támogatták őket.  
Ákos is látta, hogy a lányok és az osztály is a hitük által erősebbek lettek,  
ezért átállt  Gréta és Panni oldalára. 
A három fiúnak nem volt több alkalma gúnyolódni, mert hamarosan eltanácsolták őket 
az iskolából.  
                                                                         Simon Ágnes és Tímár Lilla 4.b 

A KIKÖZÖSÍTÉS 
 

Egy szép napos reggelen, mit sem sejtve, Gréti elindult az iskolába. 
Ákossal találkozott az úton,akivel jó barátok. Együtt mentek tovább az iskolába.  
Mikor beértek mindketten a saját osztályukba mentek. 
Másnap az iskolában újra találkoztak. 
Ákos haragosan fogadta Grétit. Szia, Gréti!- vágta oda Grétinek köszönésére. 
Gréti meglepődött Ákos furcsa viselkedésén. 
Megkérdezte, mi baj van. 
- Mióta hiszel Istenben? – kérdezte Ákos. 
- Honnan tudod? 
- A fiúktól – válaszolta Ákos. 
Akkor lépett oda Csani, Dani és Guszti. 
- Jössz már, Ákos? - kérdezte a három fiú. 
- Hagyjuk itt ezt az istenhívő kisbabát, és ne beszéljünk vele többet. 
Teltek a napok, és Grétivel már senki sem játszott. 
Gréti azt mondta magában, hogy „Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.” 
Ekkor egy új lány jött az iskolába, Panna, akiről kiderült, hogy ő is hisz Istenben. 
Ahogy ezt Gréti megtudta, elválaszthatatlan barátok lettek a kislánnyal. 

14 
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A RÓMAI CSÁSZÁR MEG A HÁROM BÉRES 
 

Egyszer a római császár kihirdette az országban, hogy a béreseknek ne adjanak pénzt  
a munkájukért. Három béres is meghallotta ezt, és így gondolkoztak: 
- Ejnye, nincs ez így rendben, hogy nekünk nem adnak pénzt a munkánkért! – mondta a  
legidősebb, Tamás. 
- Fel kéne lázadnunk! - mondta a középső, Péter. 
- Na, de hogyan? – így a legkisebb, János. 
Egy kis idő után kieszelték a haditervet… 
Föl is mentek a császárhoz. Illendően köszöntötték őt, és belefogtak a mondókájukba. 
- Felséges császár, arra kérnénk, hogy legyen szíves munkánkat megjutalmazni. 
Hisz nekünk is el kell tartanunk a családunkat. 
- Micsoda? Ez sértés, hogy valaki merjen ellentmondani a császárnak! Tömlöcbe velük! 
Szerencsétlen béresek szomorúan kullogtak a tömlöcbe. 
János olyan mérges lett, hogy majd földhöz verte magát. 
Tamás nyugtatni kezdte: „Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem.”   
Utána e csodálatos, de nem varázsszavakra kitárult a tömlöc ajtaja. 
Maguk sem tudták, miért, de mivel kitárult, boldogan kimentek rajta. 
Hirtelen rengeteg sok pénz ömlött az égből, és még az angyalok énekét is hallották. 
Gondolták,  hátha jól jön nekik a pénz, és ezt beszélték egymás közt: 
- Szerintetek megróbáljuk még egyszer? – kérdezte Péter. 
- Hm…. nem tudom – mondta János. 
- Szerintem próbáljuk meg! - mondta Tamás. 
- Jó – felelte János. 
El is indultak. Bezzeg a pénzt már elfogadta a császár, és az ajánlatot is. 
Kihirdette az országban, hogy mostantól újra kapnak fizetést a béresek a munkájukért. 
Lett nagy vigalom, jó kis lakodalom. Azóta is pénzt adnak a béreseknek. 
 
                                                                              Szabó Lili és Szolyák Luca 3.b 
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK 

 

BAÁR MADAS KUPA – KOSÁRLABDA  
részt vettek: 
7.o.: Békevári Laura, Pauler Panna 
8.o.: Barabás Boglárka, Bednár Lilla, Halász Annamária, Virághalmy Luca 
 

BAÁR MADAS KUPA – LABDARÚGÁS 
részt vettek: 
7.o.: Legenyei-Pintér Noel, Nagy Dávid, Németh Attila, Puskás István 
8.o.: Barabás Ádám, Dékány Márton, Márton Márk, Sebestyén Ákos,  
 Sebestyén Barna, Suki Simeon 
 

BOLYAI MATEMATIKA VERSENY 
részt vettek: 
3.b: Berényi Tamás Zsolt, Bécsi Simon, Kis-Fodor József, Bodnár Áron 
3.a:  Pápai Lajos, Hegyesi Marcell, Hetesi Luca, Szilágyi Diána 
4.a: Balogh Júlia, Mártonffy Jakab, Szabó Annamária, Papp Győző Benedek 
 Kiss Gergely, Lupp Adrienn, Mihály Levente, Áncsán Krisztián 
4.b: Aradi Márk András, Fábián Roland, Ölvedi Csanád László, Sótonyi Bálint 
5.o.: Bécsi Ádám, Kis-Szölgyémi Sára, Herkely Tamás, Szolyák Zalán 

Csorba Véda, Fuchs Hanna, Váradi Hajnalka, Devich Noémi 
Hetesi Ákos, Csató Csege Károly, Udvarhelyi Zsombor, Fodor Veronika Angéla  
Gurzó Gyöngyi, Pataki Sebestyén, Maczek Fruzsina, Kis-Fodor Márton 

6.o.: Győrfi Zsombor, Papp Dávid, Szabó Máté, Ardai Péter  
Maloschik Emma, Diószegi Keve, Gurzó József, Sántha Lilla 

7.o.:  Capdebo Domonkos, Németh Attila Álmos, Békevári Laura, Nagy Dávid 
8.o.: Sebestyén Ákos, Kovács Botond, Feil Dávid, Löffler István 
 

BOLYAI ANYANYELVI VERSENY  
részt vettek: 
3.a:  Németh Júlia Fanni, Farkas András Botond, Pápai Lajos, Ölvedi Villő Csinszka 
3.b:  Hegyesi Borbála,Bécsi Virág, Szabó Lilien, Fogarasi Anna 
4.a:  Lupp Adrienn, Somogyi Johanna, Magyar Lilla, Balogh Júlia 

Mihály Levente, Dálnoki Dániel, Csengery Gyöngy, Papp Győző Benedek 
Kákoczki Aliz Natasa,Somogyi Petra,Végh Domonkos,Oláh Petra Veronika 

4.b: Botos Dávid József, Hatfaludy Dániel Pál, Tőkés Bence Márton, Vajvoda Réka 
5.a: Bécsi Ádám, Gurzó Gyöngyi, Király Dorka, Kis-Fodor Márton 
5.b: Csorba Véda, Fuchs Hanna, Kis-Szölgyémi Sára, Zarka Gergely  

Váradi Hajnalka, Herkely Tamás, Szolyák Zalán, Fodor Veronika 
6.o.:   Bóni Márkó, Katona Scarlett, Kovács Botond, Szecsei Anna 
7.o.: Békevári Laura, Cseh Zsófia, Fejérvári Bence, Székely Noémi 
8.o.: Bielik Dávid, Csabai Fruzsina, Eörsi Hanka, Sziklai Áron 
 
Gratulálunk a 3.b matek , a 3.a anyanyelvi és a 8.o. anyanyelvi csapatának,  
akik bejutottak az első tíz helyezés közé! 

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA MATEMATIKAI LOGIKA VERSENYE: 
részt vettek: Krizsány Flóra, Sebestyén Ákos, Dékány Márton, Eörsi Hanka,  
Barabás Ádám, Feil Dávid, Neff Marshall 8.o. 
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TEHETSÉGGONDOZÓ DIÁKKONFERENCIA— HALÁSZTELEK 
1. helyezés: Emmer Luca 8. o.— ének, tánc 
 
ORSZÁGOS ZSOLTÁRÉNEKLŐ VERSENY 
részt vettek: 
2.a:  Lendvay Lilla  arany fokozat 
3.b:  Löffler Izabella  arany fokozat  
4.a: Dálnoki Dániel  ezüst fokozat 
5.a: Maczek Fruzsina  arany fokozat  
6.o.: Dékány Boróka  ezüst fokozat    
7.o.: Pauler Panna   bronz fokozat 
8.o.: Kereszty Anna  ezüst fokozat 

 
MADÁRETETŐ-KÉSZÍTŐ VERSENY 
részt vettek: 
1.b: Szántó Balázs, Udvarhelyi Zsófi, Hatfaludy Liliána, Szabó 
Dániel,  
 Dudás Előd, Gulyás Gábor, Fürjes Zsófia, Povázai Léna  
3.a: Dudás Benedek  
4.b: Vajvoda Réka és Timár Lilla, Aradi Márk és Kovács Levente,  
 Simon Ágnes, Botos Dávid, Vincze András, Nagy Fanni,  
 Szilveszter Albert, Fábián Roland 
 
 
EGYHÁZTÖRTÉNETI  LEVELEZŐ VERSENY: 
részt vettek: 
8.o.: Kereszty Anna, Krizsány Flóra, Kalló Samu, Márton Márk,  
 Sebestyén Barna 
 
ANGOL LEVELEZŐ VERSENY 
részt vettek: 
6.o.: Maloschik Emma, Bóni Márkó, Beszterczey Dávid, Katona Scarlett,  
Izsák Eliza, Szecsei Anna, Diószegi Keve, Kovács Botond, Gurzó József 
 
 
LOGO PROGRAMOZÓ VERSENY: 
részt vettek: Kis-Fodor József, Varga Maxim 3.b, Gurzó József 6.o. 
 
 
ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKA VERSENY 
részt vettek: Márton Márk, Sebestyén Ákos 8.o. 
 
 
GYŐRI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ORSZÁGOS LOGIKAI VERSENY 
részt vett: Csorba Véda 5.b 
 
BONIFERT DOMONKOS NEMZETKÖZI MATEMATIKA VERSENY 
részt vett: Sebestyén Ákos 8.o. 

JANE HAINING ANGOL EMLÉKVERSENY 
részt vettek:Feil Dávid, Barabás Ádám 8.o. 
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 MIKULÁSVÁRÓ KUPA  
 

December 4-én, pénteken, a Mikulás ren
delkezése szerint, megtartottuk az idei évi 
Mikulás kupát, melyen az alsó tagozatosok 
közül 5-5 gyermek képviselte az osztályát.  
Jó hangulatban telt a délután, pörgős ka
pitánylabda-játékot láthattunk, nagyon ak
tívak voltak a gyerekek. 
Kiemeljük az elsősöket, akik alig néhány 
hónapja jöttek az iskolába, és mégis 
nagyon ügyesek voltak, lelkesen vettek ré
szt a csapatjátékban. A nagyobbak pedig 
már taktikáztak, de engedték a kisebbeket 
játszani, átengedték a dobás lehetőségét, 
segítették társaikat. A diákok figyeltek 
egymásra, figyeltek a dobás erősségére is.  

A Mikulás elégedettségét fejezte ki a sportszerű játék hallatán. 
A gyerekek nem távoztak üres kézzel, egy oklevelet, egy csilingelő rénszarvas-
agancsot kaptak és egy örömteli játék emlékét. 
Gratulálunk minden kedves versenyzőnek, mindkét csapat nyertese a  
Mikulás-kupának! 

    A Mikulás segédei: Bea néni és Anni néni 

1. helyezés:   LABDÁS MIKULÁSOK 
Csapattagok: 
1.a: Juzev Marin, Csáky András 
1.b: Fürjes Zsófi, Dudás Előd Zoltán, Hatfaludy Liliána Emma 
2.a: Füzes Borbála Zsófia, Egyházy Bálint 
2.b: Pócs Anna Zsófi, Bíró András, Linvay Blanka 
3.a: Németh Júlia Fanni, Bálint Dóra Zsófia 
3.b: Bodnár Áron, Puskás Tamás, Németh Katalin 
4.a: Csengeri Gyöngy, Kunszt Eszter 
4.b: Skarufa Ákos István, Sziklai Milán 
Csapatkapitány:  Ötvös Donát Ferenc  4.a 
 
  2.helyezés:   ERŐS MIKLÓSOK 
  Csapattagok: 
  1.a: Király Dávid, Scur Hanna, Kovács Benjamin 
  1.b: Berényi Benjamin Csaba, Földi Virág 
  2.a: Sonjic Benedek, Kancsár Péter, Kozák Jázmin 
  2.b: Somogyi Adrienn, Rácz-Fazakas Blanka 
  3.a: Palotai Vivien, Földi Lajos Valentin, Papp Máté 
  3.b: Szabó Lilien, Löffler Izabella Vera 
  4.a: Kákóczki Aliz Natasa, Oláh Petra 
  4.b : Fábián Roland, Vince András Gábor 
  Csapatkapitány:  Simon Ágnes  4.b 

MIKULÁSBULI  NAGYOKNAK 
A kicsik sportmérkőzése után a felső tagozatosok egy vidám hangulatú táncos mulatságon vettek 
részt. Köszönjük a segítséget az alábbi diákoknak:  
5. a: Szabó Ráhel, Király Dorka, Barabás Bea, Fehér Enikő, Kereszty Dorottya, 
 Beszedics Gémesi Sára, Mágel Eszter, Varga Dani, Kis-Fodor Márton, Molnár Bence,  
 Molnár Marci, Pataki Sebestyén, Bánhegyi Laci  
 5. b: Fuchs Hanna, Szathmári Réka, Varjú Márk, Győrfi Benő, Németh Dániel  
      6. o: Diószegi Keve, Vígh Bálint, Kovács Botond, Virághalmi Gergő,  
  Nagy Dániel, Győrfi Zsombor, Bóni Márkó, Szabó Máté, Pauler Ábel 
  7.o: Pauler Panna és Cseh Zsófia 
  8. o: Barabás Ádám, Suki Simeon 
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KÖLYÖK-ATLÉTIKA PROGRAM 

 

Egy szép októberi napsütéses hétvégén a Toldy Gimnázium impozáns tornacsar
nokában versenyezhettek a Juliannás diákok a Kölyökatlétika Kupán. A kölyökatléti
ka egy olyan új, a világon elterjedt kezdeményezés, ahol bármely gyerek élsporto
lónak érezheti magát, hiszen játékos formában sajátíthatja el az atlétika elemeit. 
A csapatok forgószínpadszerűen felépített változatos pályákon mérhetik össze 
tudásukat futásban, dobásokban, távolugrásban, gerelyhajításban. A csapat 
összmunkája számít, mindenki fontos és értékes tagja csapatának! 
A gyerekek és szülők lelkesedését a résztvevők véleményei is tükrözik. Bízunk ben
ne, hogy ezeket az eszközöket nemsokára az iskola falain belül is minél többen 
kipróbálhatjátok! 

Nóra néni és Bea néni 
 

2015 októberében voltam a kölyök-atlétikai versenyen, de nem azért mentem, hogy 

valamit nyerjek (kupa, érem) hanem azért, hogy jól érezzem magam.  

Legjobban az tetszett (tudom, furán hangzik) amikor 3 percet kellett futni, mert itt 

éreztem azt, hogy az osztálytársaim szurkolnak nekem - akár messze vagyok, akár 

közel –, és hogy mindig velem vannak. De ezen kívül tetszett az összes feladat. 

Örültem, hogy itt voltam. Máskor is megyek! 

  Bartha Zsófia 3.b 

Bécsi Ágnes 3.b 

Nekem azért volt jó, mert sok új dolgot ismertem meg. És azért is, mert jó 

kis játékok voltak. Az tetszett a legjobban, amikor el kellett dobni a kettes 

kapuba a kék labdát.  

Az is jó volt, hogy ott voltak a barátaim. És hogy a végén kaptunk  

finomságokat! 

        Dobra Ilka 3.b 
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GYEREKSZÁJ 
Miért szeretünk 1.a-sok lenni a Juliannában? 
 
- szeretek itt tanulni 
- jók az órák 
- jókat lehet játszani 
- gyerekek miatt, barátok miatt 
- jó itt lenni 
- kedves mindenki 
- jó, hogy megismerkedtem az osztálytársakkal 
- egyre okosabb és okosabb leszek 
- tudunk Istenre figyelni az áhítatokon 
- jó gyerekek vannak itt 
- csak itt tudunk Istenről tanulni 
- megtanulok jól viselkedni 
- kirándulások nagyon jók voltak 
- jó együtt lenni 

                            AZ 1.A OSZTÁLY KÉPEKBEN   „baglyos osztály vagyunk” 
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        Az 1. b osztály madárkái által közösen rajzolt képpel szeretnénk az újság  
                                                          minden olvasójának  
            áldott ádventi időt és Krisztusban kiteljesedő ünnepet kívánni.  

Oláh Petra Veronika 4.a 
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AZ OSZTÁLYOM 
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Kedves Juliannások!  
 

Ebben a félévben is megünnepeltük iskolánk alapítását, és megkoszorúztuk az emléktáblát. 
Azon a héten a heti áhítatokban a továbbadás volt a téma. Emlékeztek?  
Azokban a hetekben csengett a telefon a lelkészi hivatalban. Egy néni kérte, hogy szeretné, ha meg
látogatná egy lelkész.  

Szeretnétek-e találkozni valakivel, aki már idős, és sok évvel ezelőtt ő is a Juliannába járt?  
Nekem egy csodálatos élményben lehetett részem. Magdi nénit látogattam meg, aki kicsit távolabb 
lakik a Fasortól. A Kertészeti Egyetemnek volt a tanára, a férje pedig ugyanitt vezető professzor. Már 
régen nyugdíjas, és egyedül nem tudja elhagyni a lakását. Ezért is kérte, hogy én menjek.  
Magdi néni 1936-ban, 6 éves korában itt kezdte meg iskoláit a Juliannában.  
   Biztosan emlékeztek rá, hogy az iskolánkat 1926-ban alapították.  
Akkor 10 évig a Fasori Egyházközség épületében volt a tanítás, majd 1936-ban újjáépítették holland 
segítséggel. Akkor építették fel olyanra, amilyen most is. Az aranyos néni sokat mesélt arról, hogy 
milyen élmény volt nekik, hogy ők kezdhették a gyönyörű új épületben először a tanulást.  
„A legszebb épület, és iskola volt a környéken.” - mondta. Mégsem elsősorban ezért iratkoztak ide, 
hanem mert jártak a gyülekezetbe, és szerettek volna keresztyén iskolába járni. A juliannás élményei 
egy életre meghatározóak voltak. Képzeljétek el, hogy ha a családja erre viszi az autóval, akkor min
dig azt mondja nekik:  
„Figyelem! Kalapokat, sapkákat le! Ez itt a Julianna, és környéke. Tessék tisztelegni!”  
Két fontos dolgot mesélt nekem az iskoláról. Egyrészt azt, hogy itt szerette meg a tanulást. És nem
csak megszerette, hanem elhatározta, hogy nagyon szorgalmas lesz a Juliannában is, és bárhova ke
rül a továbbiakban. Lefényképeztem nektek a negyedikes bizonyítványát.  
Mit szóltok hozzá?  

 Magdi néni azt mondja, hogy azért is lett egyetemi tanár, mert itt olyan alapokat  
kapott, és kedvet a tanuláshoz, hogy később is lelkesen folytatta ezt. A Julianna iránti  
szeretete lelkesítette arra, hogy precízen, pontosan, szorgalmasan tanuljon, bárhova került.  
Nagy szeretettel emlegette tanárait, akik volt, hogy 40 fős osztályokban tanították őket.  
A Julianna lelkisége kísérte el egy életen át. 

A másik nagy élménye volt az a hitbeli élmény, igei tanítás, amit itt kapott. Minden 

reggel ők is áhítattal kezdték a napot. Akkor a napok kezdetén lelkészek szolgáltak, és közö

sen voltak együtt. Amit az Igében hallottak, az megjelent a napi életben is. Kiábrázolódott 

közöttük. Különösen a szeretetet emlegette. Figyeltek egymásra, segítették, támogatták, sze

rették egymást a tanárok és a diákok is.   A Juliannában tapasztalt szeretet példát adott neki 

egy életre.  

Ezt a zsebkendőtartót kézimunka órán csinálták.  
Máig megőrizte. 

A bizonyítvány 
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Mint látjátok a képen, nekik is volt egyenruhájuk. 

 Most, hogy sokat van otthon egyedül, mert meghalt a férje, és elköltöztek a gyerekei, 
unokái, visszatekint az életére sokat. Azt mondta, hogy a legmeghatározóbb lelki élményeit 
a Juliannában kapta. Bárhova került, ez adott neki tartást, ebből a forrásból táplálkozott.  
Ennél mélyebbet és szívhez szólót nem talált, pedig az egyetemen keresztül sok mindent ta
nult és tanított. A gyermekkori Bibliáját sokat olvasta. Megbarnultak a lapok, és szétszakadt. 
Most új Bibliát vittünk neki, mert nagyon vágyik rá, hogy olvashassa. Fel szeretné gyújtani a 
szívében azt a lángot, melegséget, hitet, amit gyermekkorában a Juliannában kapott. 
Mi sok másról is beszélgettünk, együtt imádkoztunk. Most, hogy leírom ezt Nektek, azt kér

dezem: Vajon Te engeded-e, hogy a szívedbe jusson az a tanítás, példa, amit a Juliannában 

látsz? Elviszed-e magaddal? Mit viszel magaddal? Vissza tudsz-e térni hozzá, mint meghatá

rozó alaphoz bárhonnan az életed során? Sőt, az a legjobb, ha hűségesen megmaradsz 

mindabban, amit itt a Szentháromság Isten tanít neked! „Légy hű mindhalálig, és néked 

adom az élet koronáját.” (Jelenések könyve 2,10)        

Szeretettel lejegyezte: Somogyiné Ficsor Krisztina 

Nagyon örültem, hogy eljutottam a nemrég végzett juliannás diákok találkozójára.  
Nagy volt az esélye annak, hogy nem tudok eljönni, de — amint mondani szokás — Isten útjai  
kifürkészhetetlenek. Végül úgy alakult, hogy ott lehettem.  
Nagyon nagy meglepetésemre arcra nem is, csak magasságra változtak meg kedves, mára már 
felnőtt cimboráim.   
Olyan jó érzés volt ismét köztük ülni, és átélni gyermekkorunk közös emlékeit! Ahogy valaki  
elkezdett mesélni egy emlékéről, úgy csatlakoztunk be mi is, és dobtuk be a vidámabbnál  
vidámabb élményeinket.  Meggyőződésem, hogy még egy ilyen suli nincs a világon: amilyen  
családias, amennyire szeretettel teli!  Teljes szívemből köszönöm a szép emlékeimet,  
az egyeseimet, a tanáraim szeretetét és türelmét, amikor puskáztunk vagy amikor úgy  
gondoltuk, hogy a köpeny egy felesleges dolog az életünkben. 
Azt kívánom, mindig maradj ilyen, Julianna! 
       Szerető öregdiákod: Elgozáli Virág 

ÖREGDIÁK-TALÁLKOZÓ 
   a karácsonyi vásárban 
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„VÁRJ, EMBER SZÍVE KÉSZEN…” 
 
Jézus születésnapjára készülve adventi gondolatainkat örökítettük meg.  
 
TOLLFORGATÓ 2. forduló 

„EZ A NAP AZ, AMELYET AZ ÚR RENDELT; ÖRVENDEZZÜNK ÉS VIGADJUNK 

EZEN!” 

   (Zsoltárok 118,24) 

A saját születésnapunkra készülve végiggondoltuk, kikkel osztanánk meg az 

örömünket, milyen ajándéknak örülnénk a legjobban. 

SZÜLINAP 
 

A szülinapi tervemről fogok beszélni. A szülinapomra meghívnám a barátaimat és a 

családtagjaimat is. Egy jó szülinaphoz kellenek ajándékok is, én például szeretnék 

egy nyakláncot. Nekem nem az ajándékok a fontosak, hanem az, hogy aki nekem 

fontos, az ott legyen ezen a napon. Sütnék muffinokat és kekszeket, azzal várnám a 

vendégeket és feldíszíteném a lakásom. 

Nem utolsó sorban szeretettel várnám a vendégeimet. 

Czine Bernadett 7.o. 

Azért örülök a születésnapomnak, mert egy csomó barátot meghívhatok!  

Ilyenkor búcsút lehet intenem az unalomnak pár óráig.  

Nekem a születésnapomra készülés egybeesik a karácsonyi kavalkáddal. Nekem 

mindegy, milyen ajándékot kapok! Az ajándék az ajándék, nem várhatok el semmit 

senkitől. 

        Nádassy Árpád 7. o.  

Az örömömet a barátaimmal és a családommal szeretném megosztani. 

Szeretném, ha ők is boldogok lennének ezen a napon. Nekem nem olyan fontos 

az ajándék, nekem az a fontos, hogy ott legyen minden barát és családtag. Per

sze van kívánságom, hogy miket kérnék, de a fő az, hogy ott legyen mindenki. 

 

Legenyei-Pintér Noel 7. o 

 

A kedvenc szülinapom az volt, amikor a legjobb barátaimmal bowlingozni voltunk. 

Az ovis barátaimat bemutattam az iskolatársaimnak. A lányok a fiúk ellen voltak.  

Nagyon élveztük a játékot. Rengeteget nevettünk közösen. Anya sok pizzát ren

delt nekünk, mert nagyon szereti az egész társaság. A buli csúcspontja a hatal

mas csokitorta volt, tűzijátékkal és nyolc darab gyertyával. Mindenki éne- 

kelte a “boldog szülinapot”.  

A végére maradt az ajándékbontás. Kaptam sok rajzot, társasjátékot és sok öle

lést. Estére el is fáradtunk nagyon. 
Tiszai Csenge 4.b 

A szeretet a legnagyobb ajándék mindenkinek, mert ennél nincsen fontosabb dolog.  

Az ember azért van, él, hogy szeressen, hogy továbbadja azt, amit kap.  

Örömöt, mosolyt. 

Palatinus Bettina 7.o. 
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A KOSZORÚ 

Esztert a szülei elvitték adventi vásárra. A vásár tele volt díszítve csupa szép 

fényes, világítós tárgyakkal. Járkáltak, sok fenyőfát láttak, mézeskalácsboltot 

meg egy ékszerboltot. Eszter megpillantott egy koszorút, amin egy gyertya égett. 

Valahonnan ismerős volt neki.  Felnézett, és egy feliratot vett észre: „Várj ember 

szíve készen, mert jő a hős, az Úr”. Ezt olvasva eszébe jutott, hogy a tem

plomban is hasonlót látott. Eszter a sok díszes fényből is meglátta az igazi fényt. 

 

Szabó Annamária 4.a 

Az advent egy hosszú ünnep, de annál szebb. A családok ilyenkor össze szoktak 

ülni ünnepelni, énekelni, és istentiszteletre is talán többen mennek. A koszorút 

a legtöbb helyen ilyenkor készítik el. Négy gyertyát szoktak rátenni, mivel négy 

hétig tart az advent. Aztán jön a karácsony. A családommal mi is koszorút 

szoktunk készíteni és adventi naptárt is használunk ilyenkor. 

Keresztesi Anna 7.o. 

A legtöbb gyerek a karácsonyt nagy izgulással várja a meglepetések miatt, ha

bár amint idősebbek lesznek, megértik, hogy Jézus a legnagyobb ajándék.  

Az, hogy a Teremtő egyszülött fiát a Földre küldte, hatalmas ajándék ez nekünk, 

Isten teremtményeinek. Én ha haragszom valakire, akkor rövid idő alatt meg- 

bocsátok neki, főleg ünnepekkor, bár, ha Istenre gondolok, akkor tiszta szívvel 

tudok mindenkire tekinteni. 

Most 13 évesen megértettem, hogy mit jelent ez az ünnep, és én biztosan 

mondhatom, hogy az Atya Isten a legjobbat akarja nekünk, és meghallgatja 

imáinkat. Sokat kértem az Urat, hogy foltozza be széttört szívemet a rossz dol

gok miatt — és segített. Ám azt sosem szabad elfelejtenünk, hogy mindig az Ő 

akarata lesz az első, Ő jót akar nekünk.  

Békevári Laura 7. o. 

Jézus születése nagy változásokat hozott az emberiség számára. Ő tanította 
meg az embereknek, hogy csak egy Isten van, aki megbocsátotta az emberek 
bűneit.  
Jézus tanította Isten szavait az embereknek, a tanítványoknak. Hirdette az Igét, 
minden hitetlen, beteg embernek, azt, hogy nincs lehetetlen. Megtanította, hogy 
soha nem kell feladni, mert Isten ott van és segít, fogja a kezed, és végigkísér a 
jó úton, ha engeded neki. Bármekkora bűnt követünk el, Isten megbocsátja, 
mert szereti az összes embert, úgy ahogy van. Minden jó és rossz 
tulajdonságával együtt. Nem különbözteti meg egymástól az embereket, hogy jó 
vagy rossz, hogy szép vagy csúnya… Ő mindenkit ugyanúgy szeret, segít és 
vezet. Jézus volt az, aki megmutatta az embereknek, hogy csak egy Isten van 
és, hogy csak hozzá imádkozzanak, mert rajta kívül nincs más Isten.  Jézus volt 
az, aki meghalt kínok között a kereszten azért, hogy az emberek kegyelmet kap
janak. 

Szauer Panna 7.o. 

Csengeri Gyöngy 4. a KARÁCSONY 
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 A karácsony nekem egy nagyon békés, boldog ünnep. Nekem – ha lehet ezt mondani – ez a kedvenc 
napom, persze nem az ajándékozás miatt, hanem azért mert minden nyugodt és szeretet vesz körül. 
Isten békessége telepszik mindannyiunkra, és ezért boldogság van bennünk.  

Kereszty Anna 8.o. 

A karácsonyt megelőző advent a várakozásról szól. 
Jézus Krisztus születésére várunk ebben e négy hétben. 
A karácsony a kicsiknek főleg az ajándékozásról szól. Ilyenkor összegyűlik a család, finom vacsorát 
eszünk, sétálunk a feldíszített utcákon. A családban is szépen feldíszítjük a karácsonyfát. 
Várunk, hogy Jézus visszatérjen. 

Sebestyén Ákos 8.o. 

Karácsonykor minden és mindenki ünnepel. Ünnepi díszben pompáznak az utcák, a házak  
és persze a szívek. Mindenki ünnepli a kisded születését. 
Persze mindenki örül, hogy ajándékokat kap és ad. De annak kell igazán örvendeni, hogy  
megszületett a Megváltó, hogy itt volt köztünk, és hogy a mai napig itt van.  
Neki adjunk ajándékot! Őt dicsérjük! Neki énekeljünk, neki mondjunk verseket! 
Karácsonykor Jézusra gondolva és vele ünnepeljünk! 
Imádkozzunk azért, hogy megáldja azt a napot, amikor összejön a család. 
Áldjuk őt minden nap – a születésnapján is – és várjuk, hogy visszajöjjön hozzánk. 
 

Heuschmidt Liliána 8.o. 

Szabó Annamária és 
Varga Tóth Zsófia 4.a 

A karácsony az év legszebb, leghangulatosabb ünnepe, amikor Jézus születését ünnepeljük.  
Az adventi időszakban is már erre készítjük a szívünket. 
A karácsony elsősorban Jézusról, az ünnepi hangulatról szól és arról, hogy ilyenkor együtt lehetünk 
a szeretteinkkel.  

 Eörsi Hanka 8.o. 

A karácsony nem az ajándékokról vagy az ételekről szól. 
Egy sokkal fontosabb dologról: Jézus Krisztus születéséről. 
De a mai rohanó világban az embereknek a karácsony egyenlő a pénzköltéssel. 
Pedig ez az ünnep a szeretetről, Jézusról és az együttlétről szól. 
Remélem, rá fognak jönni az emberek ennek az ünnepnek valódi jelentésére. 

 
TÉL 
 

December: zúz, zúz zúzmarát. 
Az év kisöpri udvarát. 
 

Január: hó, hó, hónapok. 
Benézek sorba: Itt vagyok. 
 

Február: szél, szél szele vág. 
Táncolnak felhők, maskarák. 
 

Sonjic Natália és Szabó Annamária 4.a 

Közeledik a karácsony, és ilyenkor minden az ajándékokról szól. Nem pedig arról, hogy valójában 
mit is ünnepelünk. Isten elküldte nekünk az ő egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltson 
minket. Szerintem ez az igazi ajándék. Hogy van nekünk egy Urunk, aki mindennél jobban szeret 
minket és vigyáz ránk. Ez a karácsony igazi értelme. 

Barabás Boglárka 8.o. 
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VÁRJ EMBER SZÍVE KÉSZEN  

Gyerekek és felnőttek sokasága várja ez örömteli ünnepet forró szívvel.  
Minden családban előkerülnek az adventi koszorúk. Minden vasárnap meggyújtunk egy gyertyát, s 
a család meghitt hangulatban körbeüli. A város, a lakások ezer fényben ragyognak. Mindezzel Jézus 
születését ünnepeljük, várjuk. Aki oly sok mindent tett meg értünk. Még most is, minden nap 
velünk. Rengeteg énekkel dicsérjük az Ő nevét.  
Lehet, hogy nem lesz fehér karácsonyunk, de annál szebb és örömtelibb. 

 
Székely Noémi 7.o. 

A TÜRELEM GYÜMÖLCSE 

Élt Balatonalmádiban egy Emese nevű kislány. Emese nagyon szeretett matekozni. Iskolájában 

nagy esélye volt, hogy az egyik matekverseny résztvevője lehet. 

Mivel sokan jelentkeztek az osztályból, a tanító úr próbára tette a gyerekeket. 

Emese matek-próbatétele nem sikerült jól. Nagyon ideges lett, hogy hogy fog ő indulni ezen a 

versenyen? Teljesen kiborult, s idegességét környezetén vezette le. Lassan a barátai is elhagyták 

őt.  

Vasárnap a szüleivel templomba mentek. A lelkipásztor azt kérte a testvérektől, hogy a 312-es 

számú dicséretet fennállva énekeljék el. A dicséret után a testvérek a bűneiket megvallva 

imádkoztak. Emese így imádkozott: Ó, Uram, bocsásd meg méltatlan vétkezésemet! Add, hogy az 

menjen a versenyre, aki méltó hozzád! (Uram, hadd én menjek a versenyre!). Emesét nagyon 

megfogta ez az ének. Másnap gondolatai, orcája, viselkedése, illemtudása és hitvallása (először 

voltak templomban) megváltozott… Pénteken megszületett az eredmény. Mit gondoltok, mit nem? 

A képviselő nem más, mint Emese! Imára hajtott fejjel méltóan megköszönte: Nagyon köszönöm, 

Uram!  

És megjegyezte: Várj ember szíve készen…  

Felnőtt korában lelkipásztor lett. 

Szolyák Luca és Szabó Lili 3.b 

SZENTESTE 
 
Szenteste van, mindenki az otthonában. 
S a vidámság ott lakik minden ember szívében. 
Nemcsak a vidámság, hanem szeretet és béke. 
S miért? - azt kérded. 
Azért, mert Jézus Krisztus eljött a földre, 
feláldozva magát érettünk. 
Ezt ünnepli minden szív, kicsik és nagyok, 
öregek s fiatalok. 
 

Mindenki siet a templomba vagy haza, 
hisz ma van az az éjszaka, 
amikor az egész világ ünnepel. 
S minden szív egyszerre dobban. 
S a nyom a hóban egyre több van. 
Mert ma van az az éjszaka,  
amikor az egész világ együtt ünnepel.  
 
Gazsó Melissza 8.o. 

KARÁCSONY 
 

Az emberek rohannak, 
Mint árnyékok, 
Bennük gyúl a láz, 
A karácsonyi várakozás. 
 
Bennünk megbújó álmok 
Szebbé varázsolják a világot, 
Megannyi kis ajándék 
Kerül helyre mind, 
Megtérül a fáradozás, 
Ha Jézus segít. 
 
Ünnepeljünk boldogan, 
Ha négy gyertya ég, 
Ajándékból, szeretetből 
Sosem elég. 
 
Sziklai Áron 8. o. 
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KRISZTUS SZÜLETÉSNAPJÁN 
 

Ezt a születésnapot 
mindenki másképp éli át. 
A pásztorok és a bölcsek 
látták mint beteljesült csodát. 
Hisz arra választottak ők, 
hogy lássák az új királyt! 
 

Heródes irigyen rettegett, 
s megölt sok-sok babát, 
hogy többé sose hallja meg, 
hogy eljött az új király. 
 

 

 

Karácsony ünnepét az egész világ ünnepli. Mindenki máshogy. Mi nagyobbak már tudjuk, hogy ek
kor született Isten Fia, Jézus Krisztus. Karácsonykor az egész ország díszbe borul, és szeretetbe. 
Akik rosszban voltak, kibékülnek. Ilyenkor minden család vesz karácsonyfát, és együtt feldíszítik. A 
családok, a rokonok együtt vannak szeretetben, békességben. Vannak, akik vacsoráznak, majd 
ajándékoznak, sokan Bibliát olvasnak, mindenkinek máshogy telik, de egy valami közös minden csa
ládban, hogy Jézus Krisztus születését ünneplik. Boldog karácsonyt mindenkinek! 

 
Krizsány Flóra 8.o. 

Oláh Petra Veronika 4.a  

Csengeri Gyöngy 4.a 

A mai emberek szerint 
sok ajándék és a család 
a karácsony-ünnep lényege –  
nem kell már új király. 
 

Az én szívem királyra vár, 
ki megtisztít, s megáld. 
Várj, bűnös szívem készen, 
mert jön már az új király! 

JULISKOLA 
a Budapest-Fasori Református  Kollégium  
Julianna Általános Iskolájának az újságja 
18. évfolyam 1. szám – 2015. december 
Fedélterv: Zelei Dia 
Szerkesztette: DévaiJózsáné Furuglyás Márta, Laczi Petra 

    és Márton Márk 8.osztályos tanuló 
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