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„VELED VAN ISTENED, AZ ÚR, 

Ő ERŐS, ÉS MEGSEGÍT.” 
 

(Zofóniás 3,17) 

Kedves Olvasó! 
  

Az a megtiszteltetés ért, hogy a Juliskola tavaszi számának első oldalán én köszönthetlek 
titeket és elsőként kívánhatok jó szórakozást iskolánk újságjához: 

  
Jó szórakozást! :) 

  
Idei lapunk elsősorban hálát fejez ki az elmúlt tanév szép emlékeiért, az új és  

régi kollégákért, a példaképeinkért, a Julianna iskolát támogatókért, a hősökért.  
Megfogalmazza, miért olyan fontosak az életünkben az ünnepek, a különleges napok,  

amelyek egy kicsit kilógnak a sorból. Végül pedig ballagó diákjaink  
búcsúzóul szánt írásait, gondolatait olvashatjuk. 

  
Kedves Gyerekek! 

  
Forgassátok és szeressétek a Juliskolát, hiszen a tiétek, a ti alkotásaitok, rajzaitok,  

emlékeitek gyűjteménye. Mi szerkesztők és olvasók hálásak vagyunk a munkáitokért,  
hogy megosztjátok és elmesélitek nekünk ezeken a lapokon keresztül  

élményeiteket, gondolataitokat. 
  

Az írásaitok olvasása közben azt kívánom minden kedves olvasónak,  
hogy e lapot forgatva - egy nyolcadikos szavaival élve - „váltson lelket”, és töltse el a szívét 

a hála és öröm azért, mert igen, velünk van az Úr, Ő erős és megsegít!  
 

Mindenkinek örömökkel teli, áldott szünidőt kívánok! 
 

Petra néni 
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  HÍRADÓ  
  PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK  
 
Január 3-án jöttünk először a téli szünet után iskolába.  
Január 20-án lezárult az első félév.  
Január 21-én továbbtanuló diákjaink megírták a központi felvételi tesztet.  
A második félév január 23-án kezdődött. 
Január 27-én megkaptuk a félévi értesítőket.  
Január 28-án iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk a leendő első osztályosok  
számára.  
 
Jubileumi évünk jelentős állomása volt februárban a Julianna-nap.  
Iskolatörténeti kérdésekben mérhettük össze tudásunkat, tablókat, montázsokat készí-
tettünk, leveleket, verseket írtunk. Az iskolanap végén ünnepélyes eredményhirdetésre 
és díjkiosztására került sor.  
 
Március hónapban zajlott a leendő első osztályosok felvételije.  
Március 2-án tartottuk a Julianna Házi Énekversenyt. 
Március 10-én – népi hagyományainkat őrizve – Gergelyjárás keretében a 6.b 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 szabad-
ságharcról. Ünnepi műsorral a 3.b osztály tanulói készültek. Ezen a napon volt az osz-
tályfényképezés is.  
Március 24-én – hagyományainkhoz híven – iskolánk adott otthont az országos Béres 
Ferenc Énekversenynek.  
 
Április 9-én családi istentiszteleten voltunk együtt. Ünnepi műsorral az 5.a és az 5.b 
osztályos tanulók valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  
 
Április 11-én a költészet napjára emlékeztünk. Házi versmondó versenyünket a 200 
esztendeje született Arany János és a 95 esztendeje született Nemes Nagy Ágnes  
tiszteletére rendeztük. 
A tavaszi szünet április 13-tól 19-ig tartott.  
Április 22-én a Föld napját ünnepeltük.  
Április 24-től 26-ig zajlott a tavaszi papírgyűjtés.  
 
Május 6-án családi napot tartottunk: gyerekek-szülők-pedagógusok együtt.  
Május 19-én tartottuk a Julianna iskola tehetségestjét. 
 
Május 17-én országos idegennyelvi mérés volt a 6. és 8. osztályosoknak. 
Május 24-én országos kompetenciamérés volt a 6. és a 8. évfolyamon.  
Május 25-én áldozócsütörtöki istentiszteleten voltunk együtt templomunkban.  
Május 26-án rendeztük a gyermeknapi programjainkat. 
Május 28-án végzős tanulóink tettek hitvallást a gyülekezet előtt a konfirmációi  
istentiszteleten. 
 
Május és június hónapban tanulmányi kirándulásokon vettünk részt,  
illetve erdei iskolában voltunk.  
 
Június 2-án énekkaros diákjaink jutalomkirándulása volt. 
Június 6-án megemlékezést tartottunk a nemzeti összetartozás napja alkalmából.  
Ünnepi műsorral a 7. osztály tanulói szolgáltak.  
Június 8-án került sor a 7. osztályosok év végi vizsgájára.  
Június 9-én a 8. osztályosok vizsgáztak.  
Június 15-én az utolsó tanítási napon tartották végzős 8. osztályos diákjaink és  
pedagógusaik a hagyományos bankettet.  
 
Június 18-án – vasárnap – ballagás, tanévzáró istentisztelet,  
bizonyítványosztás.  
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ELŐZETES  
NYÁRI TÁBOROK 
 
Cimbora tábor 
2017. július 23-29. Sasrét 
Témája: medve, mackó, brummogó, dörmögő 

 
Kincskereső tábor 
Juliannás diákok és gyülekezeti gyermekek közös tábora 
2017. július 24-29. Csobánka 
 

Aerobik napközis tábor 
2017. június 26-30. 

 
Kenutábor  
2017. július 4-7. Poroszló 
A táborba kizárólag felső tagozatos diákok jöhetnek. 
 

Matektábor 
Tehetséggondozó és felzárkóztató napközis matematika tábor 3-8. évfolyamos  
gyermekeknek: 2017. július 10-14. illetve 2017. augusztus 07-11.  

A NYÁRI SZÜNETBEN AZ ÜGYELETI NAPOK RENDJE: 
2017. július 05. szerda   8.00 – 16.00 óra 
2017. július 19. szerda   8.00 – 16.00 óra 
2017. augusztus 02. szerda  8.00 – 16.00 óra 
2017. augusztus 16. szerda   8.00 – 16.00 óra   
 
 
Befizetések, a megrendelt ruhadarabok átvétele: 
2017. augusztus 31-én, csütörtökön és szeptember 1-jén, pénteken.  
 
 
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET:  
2017. szeptember 3. vasárnap, 10.00 óra. 
Helyszín: Fasori Református Templom.  
Az 1. osztályosok a tanteremben találkoznak, a többiek az A épület udvarán. 
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HOLLANDIÁRÓL 
 
Hollandia, Hollandia,  
Kedves ország Hollandia! 
Hollandia, Hollandia,  
Gyönyörű a tulipán. 
 
Szép leányka tipeg-topog, 
Fapapucsa szépen kopog. 
A leányka szépen forog, 
Főkötője lebeg-lobog. 
 
A szélmalom fireg-forog, 
Leánykának haja lobog. 
 

1.a csapata 
(Viola, Liza, Anna, Bíbor) 

JULIANNA-NAPON 
HOLLANDIA  
 
Színük piros, fehér, kék, 
Nagyon kedves ez a nép.  
Sok jószívű ember él ott: 
Segítettek a magyaron. 
   
Tulipán, sajt, fapapucs hazája 
Sajtokat görgetnek mostanában. 
Julianna királynő hazája 
A világ egyik legszebb tája. 

  2.b csapata 

HOLLANDIA GYÖNYÖRŰSÉGE 
 
Boldogan sétálok tulipánmezőkön, 
Hol szélmalmok forognak csendesen, 
Kopog a fapapucsom, 
Leng a fejkendőm a szélben. 
 

3.a csapata 
(Lendvay Lilla, Kovács-Máté Mirjam, Kancsár Péter) 

A HOLLAND KISLÁNY DALA 
   
Narancssárga a tulipán, 
Pirosabb a rózsa, 
Holland-magyar együttlétnek 
Ez a szimbóluma. 
 
Itt vagyok, lássatok! 
Fapapucsban táncolok! 
 
   4.a csapata  
 (Schulc Dorka, Németh Júlia Fanni) 

FAPAPUCS 
 
Fából van a sarka, orra, 
Julianna is ezt hordta. 
Magyar gyerek is viselheti, 
Nem tiltja meg neki senki. 
 
HOLLANDIA  
 
Hollandia szép nagy ország, 
Isten áldja Juliannát, 
Iskolánk névadóját, 
Vilma királynő édes lányát. 
 

4.b csapata 
(Bartha Zsófia, Szabó Lilien) 
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RUYTER TÁBORNOKRÓL 
 
Nem voltam én jó gyerek, 
Nem hallgattam a jó szóra. 
Felmásztam a toronyba, 
Mint egy magas fára. 
 
Sokra vittem ezután: 
Lettem hajóskapitány. 
Hajósinasként kezdtem, 
S végül admirálisként végeztem. 
 
Megmentettem sok magyart, 
Gyereket, felnőttet, 
Prédikátort és lelkészt, 
Kik a hitükért szenvedtek. 
 
Hajóval Velencébe utaztunk, 
Hogy a szerződést betartsuk. 
Tetteimért tiszteltek: 
Kitüntettek, megdicsértek. 

 
5.a csapata 

Negyedik gyermekként születtem, 
Elvesztettem két feleségem. 
Rossz voltam az iskolában, 
Ki is csaptak mindenhonnan. 
 
Akkor jött a változás, 
Mikor megmásztam a „ranglétrát”. 
Mentem, mentem egyre följebb, 
Míg rangom a mennyekig elértem. 

 
5.b csapata 

(Hegedüs Anna, Tiszai Csenge,  
Zsigmond Emese, Sziklai Milán) 

A HŐS MICHIEL 
 
Pogányok fogságában, 
Isteni megpróbáltatásban,  
Nem veszett el minden remény,  
Michiel admirális színre lép. 
 
Gyerekkora nem volt fényes, 
Rendetlen volt – ez a vétke. 
Templomtornyon gyorsan mászott, 
Keresztyént is mentett, s hirdette a békét máshol. 
 

6.a csapata 

Vlissingenben született, 
Munkája sokszor szünetelt. 
Három felesége volt, 
Kettő hamar lett holt. 
 
Egy merénylő életére tört, 
De csakhamar a feje betört. 
Létrával csapták agyon. 
A szolgálónak jutott is vagyon. 
 

7.o. csapata 

A HÍVŐ ADMIRÁLIS 
 
Életem tragikusan indult, 
Magatartásom miatt minden borult. 
Hajósinassá lettem, 
Később egy egész flottát vezettem. 
 
Kapitánnyá váltam, 
Hős csatákat vívtam. 
Lelkészek mentésével, lábam elvesztésével, 
Igaz emberként éltem – tragikus véggel. 

 
8.o. csapata 
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Szeretett Feleségem!  
 
Hírt adok magamról. Sok szörnyűség ért engem, de néhanapján sikerrel járunk.  
Közel vagyunk a magyar lelkészek kiszabadításához.  
Nem telik el nap, hogy ne gondolnék családomra. Igyekszem hamar hazaérni,  
de beteljesítjük az Úr akaratát. 
Tisztelettel kérem, vigyázzon házunk népére, és vidítsa fel gyermekeim….! 
 
Szeretettel: Férjed (De Ruyter) 
 
Kelt: az Úr 1656. esztendejének 3. hónapjának 4. napján 
          6.b csapata 

Drága Szerettim! 
 
Én édes szülém, szeretett testvérim, drága jó asszony! 
Elmenék én tőletek megvívni az én jó szülőhazámér’.  
Harcolok, míg elmúlok, s kifolyatik vérem.  
Most is csak értetek dobog a szívem, s egyszer tán visszatérek, midőn dicső hős. 
S tán megint boldogok leszünk, s éljük éltünk. 
Drága csöpp véreim, imádkozzatok érettem, hogy visszatérjek hozzátok épen, egészségben! 
Tanuljatok, játsszatok, s az idő elmúlán hamar, s szívünk-karunk összeforr! 
 
Ölelő szeretettel: Michiel 

         5.a csapata 

MICHIEL DE RUYTER ADMIRÁLIS LEVELE OTTHON MARADOTT SZERETTEINEK 

6 
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ISTENTISZTELET 
 
Belépek a templomba, 
Csendesedik szívem, 
Keresem a kapcsolatom  
Az Istennel. 
 
Térdre borulok az Úr előtt, 
Hálával dicsérettel, 
Imádkozom hozzá 
Őszinte tisztelettel. 
 
Hallgatom az Igét, 
Figyelem tekintetét, 
S éneklem  
Dicsérő énekét. 
 
S imádkozván, 
Fejem lehajtám, 
Meghallom az Uram  
Dicső hangját. 
 
Tiszai Csenge 5.b 

ERDEI ISKOLA 
 
Hétfőn mentünk zöld erdőbe, 
A Kab-hegy közepében. 
Láttunk mi ott szép virágot, 
Békát, gyíkot, s színes világot. 
 
Ott voltunk mi öt napig, 
Álnevünket használtuk péntekig. 
Gyuri bácsi mint az erdő kapitánya 
Vitt bennünket meg sem állva. 
 
Hegyen-völgyön túlmentünk, 
Egy barlanghoz is érkeztünk. 
Így teltek a napjaink: 
Okosabbak lettünk mind. 
 
                   Povázai Léna 2.b 

AZ IGAZI BARÁT 
 
Lehet, hogy egyszerűnek tűnik, 
De belül valahogy igen kitűnik. 
Segít, ha gond van, megbízható, 
Ő bizony visszaránt a legsötétebb bajból. 
  
Nem hiszem, hogy pont őt ismered, 
De neked is van ilyened! 
Talán ő visszahúzódó, félénk, 
De talán megrémíti az éjfélt! 
  
Mindegy, hogy milyen, egy a lényeg, 
A kapcsolatod vele legyen egyezséges. 
Így válik belőle igazi érték, 
Mint a kagyló gyöngye a tenger mélyén. 
  
Igen, ő az, kivel megoszthatod titkod, 
Igen, ő az, aki meg is tartja itt most! 
Igen, ő az, kivel beszélgethetsz: 
Örömteliről, vagy bánat is lehet! 
  
Elsírhatod vállán bajod, 
Együtt nevethetsz vele a poénokon. 
Pontosan! Lehet, hogy kitalálod 
Akiről énekem szól, a BARÁTOD!!! 
                                   Király Dorottya 6.a 

GYERMEKEK ALKOTÁSAI 

TAVASZ 
 
Pamacsos a felhő,  
Mutatós a mező. 
Aranyos dombok,  
Gyönyörű szép lombok. 
 
Gyerekek százai 
Idejönnek játszani. 
Kacagnak, nevetnek. 
Tavasz! Én szeretlek! 
 
          Hegedüs Anna 5.b   

BARANGOLÁS 
Megyünk oda barangolni, 
Jövünk ide jót sétálni. 
Elmegyünk itt jó sok helyre, 
Mint például: állatkertbe. 
Megnézzük a kígyókat,  
Vajszínű kis rókákat. 
                   Szabó Dániel 2.b 

TAVASZ 
Elmúlt a tél, itt a szép tavasz! 
Vigyázzatok, a tavasz nagyon ravasz! 
A medve szépen felkel, 
A nap is most ébred fel. 
Ébredező természet,  
Szépek lesznek a rétek. 
                         Szabó Dániel 2.b 

TAVASZ 
 
Jaj, de jó, jaj, de jó, itt a tavasz! 
Itt is, ott is sok gyermek szalad. 
Csicseregnek a sok madarak, 
Száll a lepke, másznak a bogarak. 
 
Rügyek lesznek a fákon, 
Tovaszáll a medveálom. 
Szép virágok most bimbóznak! 
Örülök a szép tavasznak! 
 
                          Szabó Dániel 2.b 

7 
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MÁRCIUS 15.  
 
1848. március 15. Ezt a dátumot minden magyar ismeri.  
Mindenki, aki kilép az utcára, kokárdát visel ezen a napon.  
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc legelső időpontja, a szabadság ünnepe. 
Aznap reggel Petőfi Sándor a Pilvax Kávéházba sietett, ahol az ifjak összegyűltek.  
Később Jókai Mór lakására mentek, itt a 12 ponthoz proklamációt szerkesztettek, amit azután 
a Pilvax Kávéházban olvastak fel. Petőfi Sándor pedig elszavalta a Nemzeti dalt. 
Majd az egyetemre mentek, ahol a tanulók már várták őket. Petőfi itt szintén elszavalta a  
versét, Jókai pedig felolvasta a 12 pontot. Ezt követően az orvosi kar, a mérnöki kar és a  
bölcsészkar hallgatói előtt ugyanezt tették. Már nemcsak az ifjak, hanem az utcáról is sokan 
csatlakoztak hozzájuk. Később a Landerer nyomdába mentek, ahol kinyomtatták a 12 pontot 
és Petőfi Sándor költeményét. Innen a városházára mentek.  
A következő lépés Táncsics Mihály kiszabadítása volt. Este a színházban előadták az eddig  
betiltott Bánk bán című darabot. 
Számomra „emberségről példát, vitézségről formát” ők adnak, mert bármit feláldoztak volna 
a hazájukért. 
                                                                                              Lupp Adrienn 5.a 

 
Egyszer régen, nem is régen, 
még csak két éve talán 
elment tőlünk a mi hősünk, 
itt hagyva kis csapatát. 
 
Csak egy mindennapi hős volt,  
amíg előttünk vonult, 
de mikor más harcba indult, 
szemünk könnybe borult. 
 
Hisz az ő mosolya kísért 
fontos három éven át 
küzdelmekben, győzelmekben 
minden kicsi katonát. 

AZ ÉN ÓVÓNÉNIM 
 
Erika néni, mikor szomorú vagyok, 
Eljátszod gitáron a kedvenc dalom. 
És az áhítaton hozzád bújhatunk, 
Elalvás előtt tőled mesét hallgatunk. 
 
Erika néni mindig kedves velünk, 
Annak örül, hogyha jókedvűen kelünk. 
Erika néni, ha kell, bölcsen fenyít, 
Úgy, hogy közben méreg nem fűti sza-
vait. 
 

„EMBERSÉGRŐL PÉLDÁT, VITÉZSÉGRŐL FORMÁT MINDENEKNEK ŐK ADNAK…" 
(Balassi Bálint)   

Önfeláldozó vitézként 
közénk állt, és békét hozott, 
amikor mi hajba kaptunk, 
s kissé elfajult a dolog. 
 
Fejlődött is kis csapata, 
ha nem is harctechnikából, 
de ésszel és szívvel vívni, 
s verset írni a világról. 
 
Tanultuk, hogy a LESZ egy SZ, 
s egy GY betű van az EGY-ben. 
Milyen J a Bea néni – 
ez biztos felejthetetlen. 

És e nemes küzdelemben 
hit, s szeretet volt a vérte. 
Tovább vívjuk csatáinkat – 
most is hálát adva érte. 

Csengeri Gyöngy 5.a 

A MI HŐSÜNK 

Tudjuk, hogy mindenkit ugyanúgy szeret, 
Jó este az oviban, ha már csak én vagyok ott gyerek. 
És a farsangon ő volt a leges-legszebb, 
Magyaros ruhája nekem nagyon tetszett. 
 
A Kodály köröndnél már csak néha találkozunk, 
De mosolyát látva felvidul a napunk. 

Csengeri Bíbor 1.a   

8 
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EMBERI PÉLDAKÉP 
 
Péter bácsi áhítaton nemrég arról beszélt, 
Miért érdemes említeni Puskás Öcsi nevét. 
A kapu előtt szép volt tőle, 
Hogy megengedte: a végső gólt egy csapattársa lője. 
 
Most a versem egy másik focistáról regél, 
Akinek embersége szintén önmagáért beszél. 
Ez a csoda Messi, a Barca sztárja, 
A gyerekek joggal néznek fel rája. 
 
De nemcsak a játék számít, hanem az emberség, 
Fontos, hogy legyen benne tisztesség és kedvesség. 
 
Készítettek lábáról egy színarany szobrot, 
Mondom: színarany – kár kétségbe vonnod! 
Hogy mennyi az értéke? Felfogni se tudjuk. 
Ne találgassunk, inkább hagyjuk! 
 
Licit keretében elárverezte, 
Hogy a beteg gyerekeket megsegítse. 
A befolyt pénzt szétosztotta jótékony célra, 
Pedig költhette volna koktélra. 
 
De nem tette, mert élt benne a szeretet, 
Így emberségből jelest szerezhetett. 
                                          
                      Fürjes Máté 3.b 

PÉLDAKÉPEM 
 
Gondolkodtam szüntelen,  
Ki a példaképem énnekem. 
Eszembe jutott a Bibliából egy lány, 
Neve is van: ő Mirjam. 
 
Kicsi volt még, öt-hat éves, 
De amit tett, gyönyörűséges. 
Titkon leste,  
Ahogy a Nílus a kisöccsét vitte. 
 
Mindeközben imádkozott, 
Az Úrhoz fohászkodott. 
Látta, hogy a fáraó lánya 
Mózest megcsodálja. 
 
Bátor volt, és odament, 
A hercegnőtől nem rettent. 
Bizonyára kedves lehetett, 
Hogy a hercegnő nem mérgesedett. 
 
Okos is volt, mert elintézte, 
Hogy az édesanyját odavigye. 
Így Mózes nem szakadt el családjától, 
A nővérétől és bátyjától. 
 
Énnekem a példaképem 
Mózesnek a lánytestvére. 
 
                        Fürjes Zsófia 2.b 

„EMBERSÉGRŐL PÉLDÁT…” avagy mi leszek, ha nagy leszek 

Már hároméves koromban elhatároztam, mi leszek, ha nagy leszek. 
Egy kutyakiképző igazán jó példakép. 
Nagyobb koromban sok segítő kutyáról hallottam,  
és biztos lettem a dolgomban: kutyakiképző szeretnék lenni. 
Az embereknek sokat segítenék, és Istennek szolgálnék. 
Ezen kívül még élvezettel dolgozhatnék. 
Drogkereső, vakvezető, rendőr- és tűzoltókutyát képeznék ki. 
Lehet, hogy néha megharapnának, a fájdalom rossz, viszont rövid ideig tart. 
Sok gazdinak örömet okoznék, és több embernek megkönnyíteném az életét:  
vakoknak, rendőröknek, tűzoltóknak. 
Ez az elhatározás mind szép és jó, de meg is kell valósítani. 
          Lendvay Lilla 3.a 
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PÉLDAKÉPEM 
 

Biztosan nektek is van példaképetek. De az se baj, ha nincs.  
Nekem a példaképem az anyukám. Feltehetnénk a kérdést: miért pont ő?  
Erre igazán egyszerű a válasz. Már az is kihívásnak bizonyul, hogy  anya minden hétvégén 
gondoskodjon az ebédről, de ez még nem minden.  
Anya gondoskodik a tiszta ruháról és edényekről. Arról ne is beszéljünk, hogy amikor  
hazajön este fáradtan, akkor még vacsorakészítésről is szó esik. És még nincs vége.  
Ezután jön az, hogy segít nekem a leckében, és tanul velem meg a bátyámmal. És a tanulás 
már igazán elfárasztja. Anya mindig gondoskodik rólunk, még akkor is, amikor kimerült. 
Mindig meghallgat. Amikor rossz jegyet kapok, együttérez velem, kivéve, amikor mind a 
ketten tudjuk, hogy nem tanultam a dolgozatra. Igen, anyának ezt is el kell tűrnie.  
Ez a sok teendő arról szól, hogy az anyukám igazi szülő, aki a gyermekéért sok mindent ké-
pes megtenni.  
Amikor nagy leszek, én is olyan szuper anyuka akarok lenni, mint az én édesanyám. 
   
                  Mágel Eszter 6. a 
           

AZ ÉN PÉLDAKÉPEM 
 
Az én példaképeim a szüleim. Szeretnék olyan lenni, mint ők. 
Mindent megtesznek, hogy mindenünk meglegyen, ezért sokat dolgoznak.  
A szüleim mindig segítőkészek: bármilyen embernek segítenek, ha bajban van.  
Ha rosszat teszek, a szüleimet nagyon megbántom, de ők akkor is szeretnek.  
Bár, ha egy adott esetnél megbüntetnek, azt lehet, hogy rossznak látom, de ők ezt csak 
azért teszik, hogy jó embert faragjanak belőlem. Amikor pedig valami rossz történik velem, 
mindig megvigasztalnak és kitartanak mellettem.  
Ha valami jó történik velem, akkor együtt örülnek velem. Velem vannak jóban-rosszban.  
Nagyon együttérzőek. Nagyon szeretem őket. 
Remélem, én is olyan jó szülő és ember leszek, mint ők. 
                                                                                                 Szabó Eszter Ráchel 6. a 

KI AZ IGAZI HŐS 
 
Ti is gondolkodtatok már azon, hogy ki az igazi hős? Elmondom, hogy szerintem ki. 
Az igazi hős az, aki a saját álmairól, vágyairól lemond, hogy másnak jó legyen.  
Szerintem a szülők is hősök, mert mindenről lemondanak, hogy a gyereküknek jó legyen. 
Azok az emberek is hősök, akik a rengeteg megpróbáltatás ellenére is képesek pozitívak  
maradni.  Ez alatt a tolószékes emberekre, gyerekekre gondolok.  
Hősök még az orvosok is, akik emberek millióit mentik meg a betegségektől. 
Ha nem lennének hősök a világban, nagyon nehezek lennének a napjaink.  
Én ezt gondolom a hősökről. 
          Horgos Márk 6. a 
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ANYA SZERETETE 
  
Belenézek két szép szemébe, 
Ránézek és mosolyogva néz. 
Majd hozzám lép és átölel, 
Fülembe súgja, hogy szeretlek. 
  
Elgondolkodtatóan nézek: 
Hogy lehet ennyi szeretete? 
Hányszor mondja, ne félj, itt vagyok! 
Ne félj, én segítek, itt vagyok! 
  
E pár szavával oly nyugtató. 
Megfogom két szép kezét, 
S nézem a gyönyörű szemét, 
Majd hozzám lép és átölel. 
  
  Barabás Beáta 6.a 

MAMÁM ÉS APÁM 
 
Az én példaképem a mamám, 
Nem találok nála jobb anyát. 
Enyém a legjobb anya a világon, 
Nem találok jobbat se itt, se máshol. 
A mamámra én felnézek, 
De néha tőle kicsit félek. 
Mint mondjuk, ha kiabál: 
Nem kell ennél nagyobb maszkabál! 
Utálom, ha elvisz vásárolni, 
Hiába, nem tudok ruhát tárolni. 
A mamám az én bálványom, 
Senkit nem szeretek jobban a világon. 
De ne feledkezzünk meg apámról, 
Nincs nála szigorúbb ember a világon. 
De tudom, hogy a szigorúsággal jót akar, 
És ez nekem többet ér, mint az arany. 
És nekem ez pont elég: 
Hogyha hülyeséget csinálok, odaáll elém. 
Ő mindentől megóv, ami káros, 
És ez meseszép, mint egy álom. 
De ne felejtsük el az ő szüleiket, 
Azaz a mi nagyszüleinket. 
Úgy vesznek körül minket, mint a ketrec. 
Úgy vesznek körül, és védnek minket. 
De kedvesek, nem arról van szó, 
Ha megyünk annyi sütit adnak, mint a hó! 
De nem tudjuk mind megenni, 
Ezért mondják: „Kezdjétek elrakni!” 
De ha nincs hely a dobozban! 
Tessék, rakjátok zacskóba! 
Ha tele van a zacskó: 
Nem tehet mást, otthagyja az anyó. 
 
   Gazdag Bence 6. a 

A HŐSÖM 
 
Az én hősöm anyukám, 
Na meg persze apukám. 
Tenyerükön hordoznak 
Szeretetbe „mártanak”. 
 
Mindig ahogy szeretném, 
Csakis-csak a kedvemér’. 
Mert bizony e két mondat 
Nem csak egy szófordulat, 
 
Szüleimnek jelszava. 
Felneveltek mostanra, 
Tudom sokat dolgoznak, 
És még mennyit fáradnak. 
 
Sokat tűnődök nappal 
Hogy vigyáz rám egy angyal 
És tudjátok, hogy ki ő? 
Ő bizony a „nagy védő”. 

Ő bizony az anyukám, 
Isten küldte, tudom ám! 
Istennek jó terve van: 
Ezt tudom bizonyosan. 
 
Éljen, éljen imádlak! 
Teremtője virágnak, 
Mindennek, mi Földön van, 
Szüleimet pontosan. 
 
Meg persze egy jó bátyát, 
Kinek vizsgálják lábát. 
És ő kémiazseni: 
Ezt is ki lehet bírni. 
 
Jó helyre teremtettél, 
Járni is megengedtél! 
Hőst is adtál énnekem, 
Ezt köszönöm, Mesterem! 
 
 Gurzó Gyöngyi 6.a 
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Interjú Tomor Hannával 
(Hanna nénivel) 
 
Elöljáróban mesélj egy kicsit magadról! 
 
Magamról a legfontosabb az, hogy nagycsaládból érkeztem. Talán ez a  
legmeghatározóbb az eddigi életemben, hiszen öten vagyunk testvérek, és egyedüli 
lányként a fiútestvéreim nagy hatással voltak a személyiségem fejlődésére.  
 
Mikor dőlt el a szívedben, hogy a tanítói pályát, hivatást választod? 
 
Óvodában óvónő szerettem volna lenni, iskolában tanítónő, főiskolán és egyetemen 
egyetemi oktató. Egyelőre tanító vagyok, de lehet, hogy meg is elégszem ennyivel.   
Ebben is van hova fejlődni.  
 
Hitben nevelkedtél. Mi volt a legmeghatározóbb élményed Istennel kapcsolat-
ban eddigi életed során? 
 
Igen, születésemtől fogva hitben neveltek a szüleim. Folyamatosan elámulok, hogy  
Isten mennyi jó, és mennyivel jobb dolgokat tartogat számomra, mint amire én  
számítok.  
A legnagyobb élményem gyakran megismétlődik; ha a saját dolgomat elvégzem,  
biztos lehetek abban, hogy Isten is elvégzi az ő dolgát és mellettem lesz. 
 
A tanév végén visszatekintve, miért szeretsz a Juliannában lenni, tanítani? 
 
A legjobban azt szeretem, hogy teljesen természetesnek érzem, hogy itt vagyok  
köztetek. Szeretem, hogy szakmai dolgokban is van kihez fordulni.  
Szeretem, hogy van értelme a munkámnak.  
 
Mit üzensz a nyárra a diákoknak és a kollégáknak? 
 
Játsszatok sokat, élvezzétek ki a nyarat! Nagyon értékesek vagytok! 

                                                                         Lejegyezte: Marton Timi néni 

ISMERJÜK MEG EGYMÁST! 
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Interjú Pálfi Évával 
(Éva nénivel) 

 
Elöljáróban mesélj egy kicsit magadról! 
 
A mindennapi munka mellett igyekszem tartalmas időt tölteni a családommal, barátaimmal.  
Rendszeresen sportolok és szeretek színházba járni. 
 
Mikor dőlt el a szívedben, hogy a tanítói pályát, hivatást választod? 
 
Mindig is vonzott a tanítói hivatás, anyukám is tanító néni volt, de csak a gimnáziumi évek 
végén döntöttem el, hogy ezt a pályát választom. Különböző egyetemekről, főiskolákról jöt-
tek hallgatók előadást tartani az intézményekről, szakokról, így kerültem Nagykőrösre, ahol 
tanító-hittanoktató szakon végeztem.  
 
Volt juliannás diák vagy, mennyiben változott az iskola a te idődhöz képest? Van 
most olyan kollégád, aki tanított? 
 
Nagyon más volt az én időmben. Az újraindítás utáni tanévben kezdtem idejárni, kevesen 
voltunk, három osztály összesen. Családias volt a hangulat, évenként gyarapodtunk.  
Jó látni, hogy azóta hova fejlődött az iskola. Szarka Kriszta néni volt az alsós tanítónénink, 
nagyon szerettük, rengeteg jó emlékkel gazdagodtunk. Osztálytalálkozók állandó témái a ka-
rácsonyi vásár, a kőszegi osztálykirándulások, Julianna-napok…  
Jó volt tanítóként is újra élni ezeket az alkalmakat. Többen vannak még a tantestületben, 
akik tanítottak: Harmathy Zsó néni, Furuglyás Márta néni,  Takács Zsuzsa néni és még Fehér 
Kriszta néni is.:) 
 
A tanév végén visszatekintve, miért szeretsz a Juliannában lenni, tanítani?  
 
Az iskola az egyház veteményeskertje. Én is a Julianna falai között nevelkedtem, és olyan 
biztos alapokat kaptam, amire bátran merem felépíteni az életemet. Hálás szívvel jöttem ide 
tanítani, hogy én is beálljak a munkások közé, s a feladatommal az Isten dicsőségét szolgál-
jam. 
 
Mit üzensz a nyárra a diákoknak és a kollégáknak? 
 
Irány a Balaton!!! 
 
 

       Lejegyezte: Petra néni 
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FILMAJÁNLÓ NAGYOBBAKNAK 
 
Fegyvertelen katona 

A második világháború idején járunk. Hallhatunk viszályokról, nézeteltérésekről, és minden egyéb, ne-
hézségeket maga után vonó dologról. Történetünk főszereplője is ezen csatatér közepére kerül minden 
tekintetben.  
 
Nem túl befolyásos, egyszerű kis család ad számára otthont, szülei között pedig rendszeres viszályok 
dúlnak édesapja alkoholizmusa, és ezáltal heves viselkedése okán. Édesanyja mindig igyekszik odafi-
gyelni mind rá, mind testvérére, aki gyermekkorában szakasztott olyan volt, akárcsak ő; első szeretett 
volna lenni „hatalomra törve”. Gyakorta egymással verekedtek. Egyik ilyen alkalom egy nagy mérföld-
kő is volt a fiú életében, és lett is a későbbiekben: pontosabban az erőszak következményei és hely-
színei.  
 
Amint a nagyravágyó és álmodozó főszereplőnk - aki hűen követi Isten útját - egy napon éppen a 
templom ablakát pásztázza, miközben valami megüti a tekintetét, ez pedig végleg megváltoztatja az 
életét, s annak kiszámíthatatlan, a film alatt végig izgulnivaló végkimenetelét. Egy ott élő férfi súlyo-
san megsérül, szinte már a halál és élet elválaszthatatlan kötelének végén táncol, ami leginkább már-
már a halál felé billen, amikor is a főszereplőnk minden egyéb feladatot eldobva megmenti a férfi éle-
tét: az egyik orvos főszereplőnk tudtára hozza; ha ő nincs, a férfi meghal. Ilyenkor, aki a film elejének 
mondanivalójára már jócskán rákoncentrál, láthatja, hogy amennyire lesokkolta a főszereplőt a gyer-
mekkorában végrehajtott tette testvérén, olyannyira befolyásolta a mostani cselekedetét: egy életet 
mentett.  
Itt még csupán egyet...  
A későbbiekben a szerelem is keresztezi útját egy kórházban dolgozó, agyafúrt szépség személyében. 
És amíg a főszereplő végig újabb és újabb döntéseket hoz — jelentős változásokon áthaladva—végül 
katonának áll, akárcsak a bátyja. Katonának, de nem úgy, mint a többség. Ő nem harcol. Isten paj-
zsát megragadva rohan a veszélybe, a helyre, ahol a halál túlontúl rég ismert. Mégis, amint ő megje-
lenik, valahogy minden szörnyűség, ami eddig végbement, egyszeriben eltűnik. Isten, aki főszereplőnk 
szívébe hatol, megváltoztathat mindent.  
 
Rengeteg viszály. Egy család széthullik. Vagy esetleg... valami, vagy éppen valaki miatt újból össze-
forr. Egy parancsnok, aki nem érti meg egy hívő katona érthetetlen szavait, azonban egy idő után vi-
szonzásra talál a Menny és annak Ura iránti szeretete. És ő még mindig nem harcol. Nem ránt kardot. 
Csak véd. Büszkén áll a frontvonalon, bajtársai kezét erősen szorítva akár életét is adja a barátaiért.  
A történelembe új szavak s tettek vésődnek, de legfőképpen az ő neve: Desmond.  
 
           Cseh Zsófi 8. o. 

Rejtvény - Kösd össze a betűket a megfelelő sorrendben! 
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VERSEK KÉMIAÓRÁRA (Éva néninek)  

Igaz, füzetem nem egy szépség, 
És jegyzetem sokszor félkész, 
De megpróbálok ügyelni, 
S szorgalmasan gyűjteni 
Kémiai infókat. 
  
Ezennel megfogadom, 
Hogy a jövő évi órákon, 
Igyekszem majd figyelni, 
És jó sokat jegyzetelni. 
  
Cabdebo Domonkos 8. o. 

Ígérem, ígérem, 
Éva néninek ígérem: 
A füzetem mindig szép lesz. 
De kérem, nem kell a sok képlet, 
Szén-monoxid, magnézium, már nem is értem, 
Karácsonyra tavaly egy unikornist kértem. 
Éva néni jó tanár, ne tessék félre érteni, 
Csak épp a tantárgyát nehéz kicsit megérteni. 
Minden órán az a kérdés: 
miért ilyen nehéz? 
Ez az óra nem olyan ízletes, 
mint a mézes leves. 
Jó lenne, ha  megkímélne, 
és megadná a hármast év végére! 
 
Legenyei Pintér Noel 8. o. 

Éva néni! 
Ne tessék beírni! 
Ígérem, jövőre 
figyelek füzetemre! 
  
Ha nem hiszi, 
jöjjön el bátran, 
a füzetem örömmel várja!!!! 
De ha nem is látja, 
fogadja el, hátha:) 
 
Németh Attila 8. o. 

A kémia a legjobb kerek e világon, 
Nem vonhatja kétségbe se Mózes, se Áron. 
Füzetem ezentúl szépen vezetem, 
De e vers után sem lesz kémia ez életem. 
Fogadalmam ünnepélyesen e pár sorba adom, 
Éva néni a legjobb tanár, ezt én nem tagadom. 
Vigyen el engem a pestis, ha nem így lesz, 
Úgy érzem a rímekből mára már elég lesz. 
Versemet e mondattal röviden zárom: 
Legyen jó a kémia itt, s az egész világon. 
  
    Nagy Dávid 8. o. 

Színező 
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Gyereknap — családi nap 

Közös szolgálatunk: SZERETETHÍD 

Medve matekverseny,   Tehetségest,      Digitális témahét 

Életképek 
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JuHé és Flashmob a Béres versenyen 

Rajzverseny,   
Robotépítő  

verseny 

Angliai utazás                  Palotás tánc 

Földpörgetők döntő és jutalomkirándulás 
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK 
  
    HÁZI VERSENYEK 

JULIANNA-ÉNEKVERSENY 
Arany fokozatot és 1. helyezést érdemeltek: 
Setét János 1.a, Csorba Noé 2.b, Balogh Emese 3.a, Schulc Dorka 4.a 
Lupp Adrienn 5.a, Kis-Szölgyémi Sára 6.b 
Különdíj:  Katona Scarlett 7.o. 
Arany fokozatot és 2. helyezést érdemeltek: 
Kovács Bence 1.b, Szabó Dániel 2.b, Lendvay Lilla 3.a, Róka Stefánia 4.a 
Pócsik Tünde  5.a, Maczek Fruzsina 6.a 
Arany fokozatot és 3. helyezést érdemeltek: 
Csehi Noémi 1.a, Fürjes Zsófia 2.b, Rácz-Fazakas Blanka 3.b, Koncz Villő 4.b 
Nagy Fanni 5.b, Lévai Márk, Németh Dániel 6.b  (megosztott 3. hely) 
  
Csoportos verseny 
1. helyezés:  5.a csapata: Somogyi Johanna, Sonjic Natália, Maloschik Aranka 
2. helyezés:   5.b csapata: Tiszai Csenge, Vajvoda Réka, Zsigmond Emese 
3. helyezés:   6.b lánycsapata: Devich Noémi, Csorba Véda 
   6.b fiúcsapata: Németh Dániel, Herkely Tamás, Lévai Márk 

ISKOLAI RAJZVERSENY 
1. helyezés:  
Tézli Sebestyén 2.a, Dudás Benedek 4.a, Cziffra Zsófia 7.o. 
2. helyezés:  
Szabó Dániel 2.b, Koncz Villő 4.b,  
Lupp Adrienn 5.a, Maczek Fruzsina 6.a, Csizmadia Réka 7.o. 
3. helyezés:  
Németh Marcell 1.b, Kiss Luca 2.a, Csáky András 2.a, 
Németh Júlia Fanni 4.a, Fehér Enikő 6.a 

ROBOTÉPÍTŐ VERSENY  
1. helyezés:  
JI4B – Szabó Lilien, Dobra Ilka 4.b 
2. helyezés:  
ROBI – Lendvay Lilla 3.a 
3. helyezés:  
ROBÖT – Mihály Ábrahám 5.a, Simon Ágnes, Nagy Fanni, Fábián Roland,  
Sótonyi Bálint, Háló Márton 5.b  
Különdíjak:  
TAKI ROBOT (a leghasznosabb robot) – Fürjes Máté, Márton Roland 3.b   
R2D2 (a legbeszédesebb robot) – Botos Dávid, Hatfaludy Dániel, Hegedüs Anna, 
Kovács Levente,Urbán Dorka, Vajvoda Réka 5.b 
ROBOT ROBI (a leghősiesebb robot) – Szabó Dávid, Tézli Sebestyén, Elekes Márton,  
Juzev Marin, Csáky András, Kovács Benjámin, Kereszty Péter, Várady Hanna 2.a 
ROBOT ROZI (a legdivatosabb robot) – Csató Kata, Németh Katica, Löffler Iza,  
Gazdag Luca 4.b   
CUKI CSABI (a leglazább robot) – Révay Anna, Szolyák Luca, Puskás Orsolya,   
Bécsi Virág, Bartha Zsófia  4.b  
MÁBSÁJ  (a legkényelmesebb robot) 
Tallér-Keresztesy Benjámin, Bodnár Áron, Varga Maxim Gergely , Bécsi Simon,  
Simon Ádám, Kis-Fodor József  4.b    
RENESZÁNSZÓ RÓKARÁ RÁRÓ RÓBERT RIKÁRDÓ MŰVÉSZÚR (a legművészibb robot)  
Pataki Sára Krisztina, Hegyesi Borbála Kincső, Koncz Villő 4.b  
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FÖLDPÖRGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY 
 
1. helyezés:   Kék – Béka  csapat 
Csengeri Gyöngy 5.a, Lupp Adrienn 5.a, Kis-Fodor Márton 6.a,  
Maloschik Emma 7.o. 
valamint Sebestyén Barna 
2. helyezés:   Zöld – Pele csapat 
Király Dorottya 6.a, Kereszty Dorottya 6.a, Kis-Szölgyémi Sára 6.b,  
Kovács Botond 7.o. 
valamint Barabás Eszter 
3. helyezés:   Piros – Szarvasbogár csapat 
Kákóczki Aliz 5.a, Nagy Fanni 5.b, Papp Győző Benedek 5.a, Békevári Laura 8.o. 
valamint Farkas Kinga 
4. helyezés:   Fekete - Harcsa csapat 
Maloschik Aranka 5.a, Horgos Márk 6.a, Lovász Máté 6.a, Legenyei Pintér Noel 8.o.  
valamint Sebestyén Ákos 
 
 
 
 
 
 
TOLLFORGATÓ VERSENY  

 
Akik az alkotásaikkal megörvendeztették az olvasóközönséget: 
 
Csengeri Bíbor 1.a, Fürjes Zsófia, Povázai Léna, Szabó Dániel 2.b  
Lendvay Lilla 3.a, Bartha Dániel, Fürjes Máté 3.b  
Bálint Dóra, Fischer Olívia, Petró Lilla, Róka Stefánia, Schulc Dorka 4.a 
Bécsi Virág, Koncz Villő, Pataki Sára, Bartha Zsófia, Szabó Lilien,  
Szolyák Luca, Puskás Orsolya  4.b  
Pócsik Tünde, Somogyi Johanna, Csengeri Gyöngy, Kunszt Eszter,  

Ötvös Donát, Józsa László, Sonjic Natália, Magyar Lilla, Varga-Tóth Zsófia, Áncsán Krisztián,  
Lupp Adrienn, Maloschik Aranka, Oláh Petra 5.a  
Fábián Roland, Nagy Fanni, Hegedüs Anna, Tiszai Csenge, Kovács Levente,  
Moses Brenda, Sótonyi Bálint 5.b  
Maczek Fruzsina, Gurzó Gyöngyi, Fehér Enikő, Horgos Márk, Mágel Eszter 6.a  
Kis-Szölgyémi Sára, Csató Csege Károly, Hetesi Ákos, Herkely Tamás 6.b 
Nagy Dániel 7.o. 
 
 
 
 
 
 

 

VERSÜNNEP 2017. április 11. 
  
A szavalóverseny eredményei:  
1. helyezés:  
Fürjes Zsófia 2.b, Farkas Botond 4.a 
2. helyezés:  
Kocsor Márk 1.b,  Csengeri Bíbor 1.a,  Fürjes Máté 3.b 
Csengeri Gyöngy 5.a,  Pócsik Tünde 5.a 
3. helyezés:  
Mazány Boróka 1.a, Povázai Léna 2.b, Schulc Dorka 4.a, Szabó Lilien 4.b 
Lupp Adrienn 5.a, Kereszty Dorottya 6.a 
 
különdíj:  
Tarpataky-Hary Botond 1.a,  Kocsor Léna 4.a 
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KERÜLETI VERSENYEK 
 
KAZINCZY SZÉPKIEJTÉSI VERSENY 
1. helyezés: Maczek Fruzsina 6.a 
részt vettek: Szecsei Anna 7.o.  Békevári Laura 8. o. 
 
VERS– ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 
1. helyezés:  Szecsei Anna 7.o. 
2. helyezés:  Csengeri Gyöngy 5.a,  Király Dorottya 6.a 
részt vettek:  Kereszty Dorottya 6.a, Katona Scarlett 7. o. 
  Palatinus Bettina, Békevári Laura 8. o 
 
ANGOL VERSENY 
1. helyezés: Lupp Adrienn 5.a 
 
HERMAN OTTÓ BIOLÓGIAVERSENY 
1. helyezés: Maloschik Emma 7.o. 
4. helyezés: Kovács Botond 7.o. 
 
HEVESY GYÖRGY KÉMIAVERSENY 
1. helyezés: Gurzó József 7.o. 
2. helyezés: Maloschik Emma 7.o. 
6. helyezés: Vígh Dezső Bálint 7.o. 
 

FŐVÁROSI  VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY 
Iskolánkat képviselte: Szecsei Anna 7.o. 

 
ORSZÁGOS VERSENYEK 
 
ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY  
Intézményünkből 33 diák vett részt az idei versenyen. 
Kiemelkedő eredményt értek el:  
Kiss Kata 2.a,  Fürjes Máté, Nagy László Nimród, Szabó Márton 3.b  
Kis-Fodor József, Koncz Villő 4.b Lupp Adrienn 5.a Csorba Véda, Csató Csege Károly 6.b 
Maloschik Emma, Gurzó József 7.o. 
 
ORSZÁGOS BÉRES FERENC ÉNEKVERSENY 
részt vettek: 
Setét János 1.a, Csorba Noé 2.b, Balogh Emese 3.a, Schulc Dorka 4.a 
Lupp Adrienn 5.a, Kis-Szölgyémi Sára 6.b 
1. helyezés: 5.a csapata: Somogyi Johanna, Sonjic Natália, Maloschik Aranka 
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MIT JELENT SZÁMOMRA MAGYARNAK LENNI? 
 

Nagy László azt írta: „Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magya-
rul a sírig." Ha nem tanulunk magyarul, akkor nem is vagyunk igazi magyarok. Ha eltávolo-
dunk szülőföldünktől, ha többé nem is hallunk magyar szót, akkor sem fogjuk elfelejteni a 
magyar nyelvet. Mert aki egyszer magyar volt, az az is marad, akármennyire próbálja is ezt 
elfelejteni, elrejteni.” 
 
Gyakran elgondolkodom azon, hogy mit is jelent számomra magyarnak lenni.   
Nem messze Magyarországtól – Erdélyben születtem. Magyarnak lenni nemcsak azt jelenti, 
hogy magyarnak születtünk, és tudunk magyarul.  Azt is, hogy ismerjük történelmünket,  
kultúránkat, nemzetünk eszméit, és mindig, minden körülmények között kitartunk mellette. 
Számomra ez jelenti azt, hogy magyar vagyok. 
Gyerekkoromban tilos volt magyarnak vallanom magam, nem tanulhattam hivatalosan ma-
gyar történelmet, földrajzot.  Felső tagozatos koromban a főbb tantárgyakat román nyelven 
tanulhattam. Kötelező volt a román nemzeti ünnepeken úttörő egyenruhában felvonulni az 
utcán,  
és éljenezni az akkori román rezsimet. 
Persze gyerekként a kiskaput mindig megtaláltam, hogy magyarul beszélhessek: otthon,  
osztálytársakkal, barátokkal, egyházi összejöveteleken, kirándulások alkalmával.  
Szorosabb baráti kapcsolat kialakítására a magyar mindig is a magyart kereste. 
Büszke vagyok magyarságomra, arra, hogy Erdélyben születtem. Felnőtt fejjel büszke va-
gyok arra, hogy hány és hány híres irodalmi és történelmi személyt adott Erdély. Ady End-
rét, Áprily Lajost, Dzsida Jenőt, Heltai Gáspárt, Kazinczy Ferencet, Kányádi Sándort, Kölcsey 
Ferencet, Misztótfalusi Kis Miklóst, Nagy Sándor Józsefet, Pázmány Pétert, Reményik Sán-
dort, Tóth Árpádot, Kőrösi Csoma Sándort, Koós Károlyt, Bartók Bélát; valamint I. és II. 
Apafi Mihály, Báthory Gábor, Bethlen Gábor, Bocskai István fejedelmeket, Izabella királynőt, 
Hunyadi Mátyás királyt. Felsorolni is sok. 
Legbüszkébb Torda városára vagyok, ahol a római katolikus templomban az 1568. évi or-
szággyűlésen – Európában elsőként – kimondták a vallásszabadságot.  Kolozsváron előbb 
volt  
magyar színtársulat, mint Budapesten. Ezekről mind itt a magyar földön, már felnőtt fejjel 
szembesültem. 
Erdélyben a magyarok élete nehéz, mert el akarják feledtetni velük kultúrájukat, történel-
müket. Ma sem tanítják hivatalosan az iskolában a magyar történelmet, a magyar irodal-
mat.  
Nagyobb városokban a hivatalokban, az üzletekben, a vendéglátóhelyeken már csak román 
szót hallani, magyar szót csak elvétve. A városban élő magyar családi körben, gyülekezet-
ben, baráti körben használja a magyar nyelvet.   
De a magyar és a székely mindig is egy harcos nemzet volt. Harcolt a szabadságáért,  
történelméért, kultúrájáért, harcolt azért, hogy a magyar az magyar maradhasson.  
Falvakban a magyar közösségek jobban összetartanak, sok rendezvényt szerveznek, ma-
gyar kultúrájukat féltve őrzik. Ma már örvendetes, hogy nagyobb városokban is: Nagyvára-
don,  
Kolozsváron, Marosvásárhelyen magyar napokat szerveznek, ahol irodalmi, történelmi, mű-
vészettörténeti, zenés előadások mellett kézműves magyar termékeket is árulnak. 
Az erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai, a délvidéki magyarok tudják, hogy hová tartoznak, ha 
területileg nem is, de lelkileg mindenképpen. 
De ez nem elég. Nap mint nap bizonyítaniuk kell, hogy ők erősek, összetartoznak.  
Küzdeniük kell azért, hogy megmaradjon nyelvük, kultúrájuk. 
Higgyünk magunkban, népünkben, nemzetünkben! Legyünk büszkék arra, akik vagyunk, és 
arra, amit elértünk, és még elérhetünk! Ne hagyjuk eltiporni azt, amink van, és főképp ne 
hagyjuk elfeledni azt, amink volt: a történelmünket, kultúránkat, költészetünket! Mert csak 
így lehetünk egészen magyarok, olyanok, mint az őseink. 
Nagyon örülök, hogy idén a Határtalanul program keretében a 7. osztály ismét Erdélybe 
utazik.   
 
          Elekes Hajni néni 
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ÜNNEPLŐ LÉLEKKEL 

ÜNNEP  
Miért ünnep az ünnep? Talán mert szép ruhát, cipőt veszünk?  Bizony, nem! 

Mert tortát, finom ételeket eszünk? Ezért sem! 
Hát akkor miért? Mi az ünnep lényege? 

A szeretet! És az öröm! 
A születésnapon, ballagáskor, karácsonykor, húsvétkor mindkettő jelen van. 

Néha az örömöt szomorúság váltja fel: a temetésnél, megemlékezésnél fáj a szívünk,  
mert akire emlékezünk, nincs már köztünk.  

De a szeretet megmarad, hisz még mindig szeretjük.  
A finom étel csak hab a tortán, a ruha a tiszteletet fejezi ki. 

Az ünnep lényege a szeretet. 
 

Koncz Villő 4.b 

 
MIÉRT ÜNNEPELÜNK? 
 
Mit ünnepeljek, ha nincs ünnepnap? 
Megint egy szürke, unalmas hétköznap. 
Mit ünnepeljek? A borús és sötét világot, 
Melyben nincs fény, csak bú és átok? 
 
Talán a magányt, mely égeti lelkem? 
A fájdalmat, mely eltelít engem? 
Tán a mérget, mely szennyezi lelkem, 
Mely néha fojtogat, s felemészt engem? 
 
Mit ünnepeljek azon, hogy életem siralom, 
Romokban hever a lelkem, s a világ kirekeszt engem? 
 
Mi az ünnep a halálon, a bún, a bűnön, az átkon, 
Mely romossá teszi éltem? Nem tudom én, nem értem. 
 
Ketten vagyunk: én s a magány, 
Mely egyetlen társam életem során. 

S egyszerre: megnyílik a szívem, 
Hirtelen értelmet nyer az életem. 
 
Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az élet 
Igazi értelmét és melegét. 
 
A barátok, a család, a színek és a világ, 
Az öröm, a boldogság, a szép napok, a csodák. 
 
Mit ünnepeljek? A világot, embereket, 
S az igaz szeretet ünnepét: az életet! 
  
                                           Lupp Adrienn 5. a 
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ÜNNEPLŐ LÉLEKKEL 
 
Mit jelentenek számomra az ünnepek? 
Húsvét, karácsony, anyák napja, születésnap. 
Mind-mind mást: húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük, ilyenkor furcsa érzés fog el,  
valaki meghalt, hogy mi élhessünk. Aztán feltámadt. Csodálatos! 
Karácsony: Jézus születése. Ez a kedvenc ünnepem, együtt a család, fenyőillat terjeng,  
és van valami a levegőben, valami nagyon jó. 
Anyák napja: anyukák köszöntése virággal, apró ajándékkal, látni, hogy örülnek. 
Születésnapok: ajándék, szülők, barátok, torta. 
A játékkal sokat lehet játszani. Ha valaki másnak születésnapja van, és meghív,  
már előre jó ajándékot venni, majd később átadni, és sokat nevetni. 
Az ünnepek megszépítik a hétköznapokat. 
                                                                                Lendvay Lilla 3.a 

AZ ÜNNEP CSODÁJA 
 
Az ünnep egyik lényege, 
hogy emlékezzünk valamire. 
 
Ez lehet hazánk egyik csatája, 
vagy Krisztus feltámadása. 
 
Szeretem az ünnepeket, 
mert izgalommal telnek. 
 
Szép ruhát is felveszünk, 
hogy kívülről is mások, szebbek legyünk. 

Ünnepkor mindenki egy kicsit jobb akar lenni, 
arra az egy napra szeretetet próbál adni. 
 
Mert ez az igazi ünnep, ha szeretjük a másikat, 
nem bántjuk az embertársunkat. 
 
Jó lenne, ha minden nap így telne, 
és az ünnep csodájára mindenki rálelne. 
 
Így a világ egy kicsit jobb lenne! 
 
                                             Fürjes Máté 3.b 

MI AZ ÜNNEP? 
 

Az ünnep lehet: családi, nemzeti, vallási,  
részese lehet akárki. 

Csak annyi kell, hogy öltöztesd ünneplőbe kedved, 
és olvadjon fel a jégszíved. 

 
Így lesz a szürke hétköznapból ünnep, 

ami téged is felderíthet. 
Az ünnep legjobb része a várakozás, 

az izgalom, a vágyakozás. 
Hogy milyen lesz, ha együtt leszünk, 

találkozunk, emlékezünk? 
 

Egy ünnep eszembe jut, amit nemrég ünnepeltünk, 
anyák napján köszöntésre összegyűltünk. 

Izgultam, hogy tetszik-e majd anyának, amit készítettem, 
amit csak neki szépítettem. 

De nagyon örült a kis ajándéknak, 
a kézzel készített szeretet-társasnak. 

 
Végül kicsit sírva megöleltük egymást, 

így lett ez a nap: MÁS! 
                            

                                        Fürjes Zsófia 2.b 
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HÉTKÖZNAPOK ÜNNEPI FÉNYBEN 
visszatekintés a kilencvenedik évre 

 
„Az ünnepnap azért kápráztat el, / Mert szürke napokból ragyog elő, /  

Ritkán, ahogy a nyakláncban tüzel / Itt-ott egy-egy igazi drágakő.” 
(Shakespeare) 

 
 Már szeptemberben ünnepeltünk. A hónap közepén egyhetes ünnepségsoro-
zattal emlékeztünk iskolánk alapításának 90. évfordulójára.  Ünnepeltünk és hálát 
adtunk a mi Urunknak. Nem csupán a kilencven esztendővel ezelőtti kapunyitást 
köszöntük meg, sokkal inkább az azóta megtapasztalt áldásokat, ajándékokat, kin-
cseket. 
A reggelenkénti közös templomi áhítaton hallhattunk iskolánk történetéről, múltjá-
ról, megismerhettük hagyományainkat. A hét folyamán verseltünk,  rajzoltunk, 
festettünk, tulipánt készítettünk, sajtot gurítottunk,  focimeccsen küzdöttünk s kü-
lönféle társasjátékokkal játszottunk. Volt egy nap, amikor mindannyian narancs-
sárgába öltöztünk. 
Ünnepi hetünk méltó befejezése volt a díjkiosztóval egybekötött záróünnepség, 
ahol a rajzpályázat és a versíró pályázat legjobbjait jutalmaztuk. Elénekeltük az 
azóta már oly sokszor ismételgetett  Ében-Háézer kánont. A gyönyörű torta mel-
lett fénykép is készült rólunk. Szívünket és iskolánkat díszbe öltöztetve, hálával 
emlékeztünk Isten nagy tetteire. 
Októberben ünnepeltük a zene világnapját.  A gyönyörű hangszerszólók és az 
énekkarosok közös éneke mindannyiunk szívét megmelengette. Tisztelettel adóz-
tunk az aradi vértanúk emlékének, valamint az 1956-os események hőseinek.   
Novemberben  iskolaalapító elődeinkre emlékezve megkoszorúztuk a régi épület 
falán lévő emléktáblát.  Együtt lehettünk a családi istentiszteleten, a karácsonyi 
istentiszteleten templomunkban.  
Az ünnepi műsorokra, szolgálatokra való felkészülés nemcsak feladatot jelentett 
számunkra, hanem sok élményt, örömöt is adott nekünk. 
Decemberben kisebb csoportok és osztályok a Telekom karácsonyi ünnepségére, a 
Csepeli Idősek Otthonába, a Kékkereszt misszióba, a Vakok Állami Intézetébe, a 
Bethesda Kórházba és az Albert Schweitzer Református Szeretetotthonba látogat-
tak el, és vitték Isten Örömhírét ajándékul énekkel, versekkel és a zene szárnyán. 
A hétköznapok mindennapi sodrásában nem mindig vesszük észre az ünnepi pilla-
natokat, pedig „… nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsempész-
hetsz valamilyen varázsos elemet… Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, 
ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindu-
latúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.” (Márai Sándor) 
 Így tekinthetünk a sok-sok versenyre, a szép eredményekre, a vidám kirán-
dulásokra, a csendesnapi bibliai barangolásra, a szakköri foglalkozásokra, ame-
lyeknek köszönhetően tehetséges diákjaink érdeklődési körüknek, képességeiknek 
megfelelően tudnak kibontakozni. 
Az is rendkívülinek tűnhet – bár nekünk, Istennek hála, ez természetes –, hogy a 
szülői értekezletek imaközösséggel zárulnak, hogy odaszánt életű szülők imakörön 
Isten elé viszik intézményünk örömeit, gondjait; és szép példáit láthatjuk a bocsá-
natkérésnek, megbocsátásnak gyermekeink között is. 
 Ünnepnappá emelik a hétköznapokat a közösségformáló játékok, a tanórán 
kívüli osztályprogramok, csapatépítő foglalkozások, a karácsonyi vásár is, valamint 
a felső tagozatosok számára szervezett közös, zenés, táncos alkalmak. 
Jóleső érzéssel emlékszünk vissza a nyílt napokra, az adventi reggelek közös 
énekléseire, a leendő első osztályosok számára szervezett iskolakóstolgató foglal-
kozásra és a félévzárásra. 
  

http://www.citatum.hu/szerzo/William_Shakespeare
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 Jubileumi évünk jelentős állomása volt a februári Julianna-nap.  A holland 

nagykövet kedves, köszöntő szavai után Julianna királynő fényképe és az erre a 

napra készített hatalmas plakát előtt elénekeltük a holland himnuszt, majd útjára 

indult az iskolanapi vetélkedő. 

A tornateremben iskolatörténeti kérdésekben mérték össze a csapatok a tudásu-

kat, az osztályokban ezalatt gyönyörű tablók, montázsok, levelek, versek készül-

tek. A kicsik versenyének egy holland népmese volt az alapja, a nagyok pedig az 

emberségről példát adó de Ruyter admirális életét ismerték meg és dolgozták fel. 

A jutalom természetesen ezúttal sem maradt el, az ünnepélyes eredményhirdetés-

re az iskolanap végén került sor. 

Az ünnepély zárásaként ismét elénekeltük a szeptemberben tanult énekünket, az 

Ében- Háézer kánont, melynek dallama és szavai különösen a fülünkbe és a szí-

vünkbe záródtak, hiszen ezen a napon ez volt a csengőhangunk, az új feladatokra 

hívó szignálunk. Diákok és pedagógusok közösségében, Istenhez emelve szívün-

ket, imádságként zengtük, hogy mindeddig megsegített, nagy dolgot tett az Úr!   

 
 A tavaszi időszak is további lehetőségeket kínált az ünneplésre. 
Ahogy a nap melengető sugarai kibontották a rügyeket, a virágokat a fákon, úgy 
melengette szívünket a márciusi ünnepségünk, az országos énekversenyünk, az 
iskolai versmondó versenyünk a költészet napján.  
 
 Az áprilisi családi istentiszteleten a tavasz teljes színvilága és megannyi illa-

ta lengte át az ünneplőbe öltözött házat. Iskolánk két ötödik osztályának diákjai 

ideidézték az Úr Jézus királyi diadalmenetének mozzanatait; énekkel, versekkel, 

mozgással, zenével hódoltak a győztes Szabadító előtt. Mindannyiunkat megérin-

tett, fellelkesített gyermekeink szolgálata, melyben kirajzolódott a nagyhét kínja, 

szenvedése – és diadala…  

 

 A komolyabb ünnepnapokat és hétköznapokat számtalan vidám, esemény-
dús program színesítette – fordított nap, gyermeknap, kirándulások, erdei iskolák. 
 
 Jubileumi évünk záróakkordja, az öregdiák-találkozóval egybekötött tehet-
ségest lehetőséget teremtett arra, hogy kicsinyek és nagyok együtt örvendezze-
nek, régiek és újak emlékezzenek és előretekintsenek. 
 

Adjunk hálát mindezekért, és imádkozzunk a folytatásért! 

 

 

           Márta néni 
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BÚCSÚZUNK  
 

„Mélyen illetődve búcsúzom tőletek; 
Elmegyek: de szívem ott marad véletek..” 

 
     (Berzsenyi Dániel) 

EMLÉKEINK 

Nyolc éve kezdtem ide járni a Juliannába. Emlékszem az első napra, amikor körbevezettek 
minket az iskolában. Igazából az alsó nagyon jó volt! Sok barátom volt, általában az órák is 
jók voltak, az osztálykirándulások is. 
Az alsó tagozat után a felső elég erős váltás volt. Sok minden megváltozott, új tantárgyak 
lettek, új tanárok és új gyerekek jöttek.  
Jó barátokat is szereztem. Összefoglalva azért vagyok hálás a Juliannának, mert sokat tanul-
hattam, és sok jó barátot megismerhettem az elmúlt majdnem egy évtized során. 
 
           Nádassy Árpád 
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Köszönöm szépen ezt a nyolc évet a Juliannának. Köszönöm azt a sok nevelést, segítséget, 
tanulást – mindent, és hogy hallhattam Istenről is.  
A Julianna által megtaláltam magam, adott nekem sok jó barátot, sok együtt töltött időt, 
amit jó volt eltölteni beszélgetéssel, olykor veszekedéssel, nevetéssel. 
Köszönöm, hogy megismerhettem olyan tanárokat, akikre felnézhetek és szerethetem is 
őket. Egy alsós tanárnőmnek külön nagyon szépen köszönök mindent, ő az egyik legjobb 
ember, akit ismerek. 
Remélem, minden gyerek annyira szeret majd ide járni, mint ahogy én szerettem – főleg ki-
csinek. 
          Wilpert Enikő 

Nyolc évet töltöttem a Juliannában, ami alatt nagyon sok jó barátom lett, ennek nagyon 
örülök. Jó, hogy keresztyén iskolába járhattam, így nemcsak otthon vagy a templomban, 
hanem az iskolában is Isten volt az első helyen. Hálát adok, hogy sok jó tanár tanított, 
akik nemcsak a tananyagra koncentráltak, hanem élvezetessé is tették az órákat 
 
         Capdebo Domonkos  

A Juliannában tanultam meg számolni, olvasni, itt tanultam meg, mi a barátság és az osz-
tályközösség. Itt nevettem, itt sírtam, és persze tanultam is. Egyszóval: itt nőttem fel.  
Nagyon megszoktam ezt az iskolát, és bár nyolc éve járok ide, sosem gondoltam, hogy 
elmennék innen másik suliba. 
Még emlékszem az első napra. Akkor még az A épületben volt az iskola. Nagyon meg vol-
tam ijedve, mert nem tudtam, mi lesz. Volt osztálytársam, aki például egy plüsst szoron-
gatott. Bementünk az osztályterembe, ahol kaptunk egy kis kosárkát, amiben írószerek 
voltak, és egy vonalzó, ami még ma is megvan! 
Nagyon sok élményben volt részem ez idő alatt. A legkedvesebbek: hóesésben hógolyóhá-
borúztunk, elsősként táncolva tanultuk a testrészeinket, Etelka nénivel Kisvakond szakkö-
rön növényeket ültettünk, az osztálykirándulások végén visszafelé az úton cukorkáért kér-
désekre kellett válaszolnunk. 
Kedves élmény, amikor ötödik osztályban a kiránduláson egy osztálydalt költöttünk, ami 
nagyon viccesre sikerült, a szilvásváradi osztálykirándulás, és Erdély, ami nagyon megma-
radt bennem (és szerintem mindenkiben, aki ott volt). 
Az iskolai programokat, ünnepségeket is szerettem: amikor Tahiba ment az egész suli, és 
a családi sütögetős napok is mindig nagyon jól sikerültek. A Földpörgetők verseny és an-
nak a kirándulás része is felejthetetlen volt! 
A ballagáson biztos szomorú leszek, hogy vége a juliannás éveimnek, de mosolyogva fo-
gok visszaemlékezni. Most még szeretném élvezni a maradék napokat, az osztálykirándu-
lást és a bankettet. 
 
          Keresztesi Anna 
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Három évet lehettem jelen ebben az iskolában, ezekben az években sok szeretet és 
örömöt kaptam. Rengetegszer voltam csalódott, de így visszagondolva egyszer sem 
az iskola miatt. 
Úgy érzem, a Julianna iskola segítséget nyújtott nekem a felvételiben és minden 
más vizsgában, dolgozatban. Ezeket mind az iskolának és a tanáraimnak köszönhe-
tem, mert egy életre belevésték szívembe, hogy ide jártam! 
Ebben az iskolában először tetszettek a tanárok! Rengeteg közös élmény húz vissza 
az iskolába. Nagyon jó osztályom lehetett, nagyon szeretek mindenkit az osztályom-
ból, és hiányozni fognak nekem! 
 
          Németh Attila 

Milyen ajándékokat kaptam Juliannás éveim alatt?  
Igaz, hogy csak két évig járhattam ebbe az iskolába, mégis nagyon hálás vagyok, 
hogy ebbe a közösségbe tartozhattam, ha rövid ideig is. Itt azt kaptam, amit máshol 
nem. Már el sem tudom képzelni, hogy ne ide járjak. 
Ezelőtt nem egyházi iskolába jártam. Az előző iskolámból a hitbeli neveltetés hiány-
zott, és el sem tudtam képzelni, hogy milyen lehet egy egyházi iskola. Most tudom, 
hogy a Juliannának nagyon sok mindent köszönhetek. Megtanított arra, hogy nem 
elég csak hinni, hanem azt meg kell mutatni másoknak is, hogy ők is meglássák Is-
ten csodáját.  
Nemsokára vége az általános iskolai éveimnek, de már tudom, hogy milyen úton fo-
gok járni az életem során. Amit a Juliannában átéltem, azt biztosan nem fogom elfe-
lejteni. Nagyon köszönöm tanáraimnak, akik segítettek meglátni egy új látásmódot 
az életben, a tanulásban és a hitben is. Bíznak bennünk, és minden szempontból a 
legjobbat akarják a tanítványaiknak. Nemcsak az érdekli őket, hogy hogyan teljesí-
tünk a suliban, hanem az is, hogy mi van a magánéletünkben, és arra törekednek, 
hogy boldogok legyünk.           
           Szauer Panni 

Nem is tudom, hol kezdjem: annyi dolgot köszönhetnek meg az iskolának, a taná-
roknak és azoknak, akikkel soha nem lehet unatkozni. Először is szeretném megkö-
szönni az osztálytársaimnak, hogy mindig megnevettettek, és ha szomorú voltam, 
megvigasztaltak. Ráadásul el is viseltek ebben a két évben, amíg itt voltam velük. 
Nagyon fogtok hiányozni, még ha csak ilyen kevés idő is volt! Külön szeretném 
megköszönni egy lánynak, Lettinek, aki bár nem osztálytársam, de mindig számít-
hatok rá. Nincs nála jobb barát a földön! Köszönöm Stefinek, hogy mindig figyelt 
rám, és törődött velem. Nem utolsó sorban Laurának, aki mindig segített, és határ-
talan kedvességével ajándékozott meg. A többieknek is mindent köszönök, amit ér-
tem tettek. Szeretném megköszönni Petra néninek, aki értékelte a kreativitásomat, 
ötleteimet, és adott is nekem lehetőséget az alkotásra. Azért is hálás vagyok neki, 
mert sokat segített nekem a matekozásban is. Köszönöm Bence bácsinak a türel-
met hozzánk és a kitartását. Éva néninek a sok különleges órát és az érdekes té-
nyeket, amiket mesélt. Vilmos bácsinak a sok vicces poénokkal teli és izgalmas órá-
kat. Klári néninek azt, hogy mindig a kedvünkben szeretett volna járni, és a ked-
vességét, amivel velünk bánt. 
 
          Czine Bernadett 

KÖSZÖNÖM ISKOLÁMNAK…  
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Ez alatt a két évem alatt, amit itt töltöttem, nagyon sok élménnyel gazdagodtam. 
Például érdekes töri órák, jó reggeli áhítatok, felejthetetlen kirándulások, ahol min-
denki a valódi énjét mutatta meg… Na meg a vicces szünetek! 
Voltak nehezebb időszakok ebben az osztályban, de mindig összetartottunk.   
Figyeltünk a másikra, próbáltuk felvidítani, vagy éppen sírtunk vele együtt. Szomor-
kodtunk, nevettünk, bolondoztunk együtt. 
Mindent köszönök, amit itt kaptam. Köszönöm a tanácsokat, amikkel el lettünk látva 
Vilmos bácsi által. Köszönöm a matekórákat Petra néninek, a kissé hosszadalmas, 
de jó kémia órákat, amiket Éva néni tartott nekünk sok-sok kitartással. Na meg a 
még hosszabb fizika órákat, ahonnan elég sok élményünk van. 
Elismerésem minden tanárnak, aki elviselt minket! 
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm ennek az osztálynak ezeket az emlékeket!  
Örülök neki, hogy lettek ilyen jó fej barátaim. Nekik köszönhetően még a szürke 
hétköznapjaimba is beáramlott egy kis fény.  
Köszönöm nektek ezt a két szép évet!  Szeretlek titeket, nyolcadik! 
 
          Palatinus Betti 

Számomra a Julianna egy nagyon jó iskola, amelynek sok mindent köszönhetek. Itt tanul-
tam meg írni-olvasni, számolni és rengeteg egyéb dolgot is. Ebben az iskolában tanultam 
meg hinni Istenben. 
              Eme iskolának köszönhetően sok barátot szereztem, és rengeteg élménnyel gaz-
dagodtam. A tanárok mindig a jóra tanítottak minket, és sohase hagytak minket cserben. 
Számomra mindig egy szép emlék marad ez a nyolc év. Persze voltak néha rossz dolgok 
is, de az ember mindig a jóra emlékezik szívesebben. Hálásan köszönök mindent az isko-
lának, tanároknak és minden tanulónak, akit megismerhettem. 
              Ennek az iskolának köszönhetően jobb emberré válhattam/válhatok. Rengetegen 
mondták már nekem, hogy örüljek annak, hogy még iskolás vagyok, és igazuk van, mert 
biztos, ha felnövök, akkor nagyon fognak hiányozni még ezek az évek.  
 
          Kovács Attila  
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Nagyon sokat köszönhetek ennek az osztálynak. Volt ugyan rengeteg nehéz pillana-
tunk, sok nehézségen is keresztül mentünk, de sikerült, mert valami, amit kötődés-
nek hívunk, összetartotta a kis csapatunkat. Együtt tettünk mindent: sírtunk együtt, 
elégedetlenkedtünk együtt vagy a tanári szigorra, vagy bármi másra, sóhajtottunk 
fáradtan egy hosszadalmas nap után, nevettünk, örvendtünk, csipkelődtünk egy-
mással. Ugyanakkor egymásban vigaszt, támaszt, társat, vagy épp legjobb barátot 
leltünk. 
Jó volt. Szép volt.  A rengeteg közös program mellett a közös ebédeket, a komolyta-
lan és gyerekes idétlenkedéseket is élveztük. 
Vannak közöttünk, akik már a nyarat várják és a felüdítő pihenést, sokunknak vi-
szont fájdalmat és hiányt okoz, kitöltetlen űrré válik, hogy egy időszak lezárul.  
Köszönöm a felejthetetlen élményeket Vilmos bácsinak, Petra néninek, még Éva néni 
megdorgálásait is, hiszen egy csomószor megnevettetett minket! Bence bácsinak a 
nevetéssel teli fizikaórákat, Tamás bácsinak a szigorral teli, időben való odaérésre 
ösztökélő infó órákat, Dóri néninek a gyakori film- és videónézést ígérő helyettesíté-
seket, Klári néninek a mi tetszésünkért törekvő, sok beszélgetős órát. 
Mindig vissza fogok gondolni a közös emlékeinkre, amiket az elmúlás a nehezen fe-
ledés mellett könnyebbé és szebbé tehet majd. 
           Cseh Zsófi 

Számomra fantasztikus volt ez a három év.  
Nagyon sok barátot szereztem, és örülök, hogy velük zárhatom ezt a tanévet.  
Kicsi, de annál jobb közösség lettünk és voltunk. Mindenki barátja volt mindenki-
nek, és ha kellett, kisegítettük egymást a bajból.  
Szerintem megszámolni se lehet, hogy mennyi poént sütöttünk már el.  
De hatodikban még nem kezdődtek ilyen jól a dolgok. 
Emlékszem, amikor három évvel ezelőtt ott álltam a tanári előtt, nem ismertem 
senkit és semmit. Csak vártam, hogy jöjjön valaki, szóljon hozzám és mentsen 
ki.  
Majd az osztályban is jöttek a bajok.  
Akkor hatodikban az egész osztályból csak két gyereket mondtam a barátomnak, 
hetedikben egyre több barátom lett, és nyolcadik végére igazi kis csapattá ková-
csolódtunk össze. És annyi, de annyi közös emlékünk lesz egymásról, az osztály-
ról, az iskoláról és a tanárokról! Valójában úgy érzem, minden tanár fog hiányoz-
ni, amikor elmegyek. Hisz oly sokat segítettek és tanítottak minket. 
Különösen hálás vagyok: Kori néninek, Petra néninek, Vilmos bácsinak, Éva néni-
nek, Tamás bácsinak, Dóra néninek, Csenge néninek, Bori néninek, Bence bácsi-
nak. 
Köszönök nekik mindent, mert oly sokat kaptam tőlük. 
És köszönöm az iskolának a csodás reggeli áhítatokat és beszélgetéseket, mert 
közelebb kerülhettünk Istenhez azáltal, hogy olvashattuk Isten igéjét. Köszönöm, 
hogy minden nap beszélhettünk Istenről. Ez támaszunk és segítségünk volt a 
mindennapokban. 
Nagyon, de nagyon szerettem ezt a három évet, amely idő alatt annyi élményt 
szerezhettünk, az osztályomat, az osztálytársaimat, a tanáraimat. Nehéz, fájó 
szívvel, de itt kell hagynom ezt a csodás közösséget, a Juliannát! 
 
          Lakatos Márk 
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KÉT ÉVEM A JULIANNÁBAN 
 
Még mielőtt idekerültem, ebbe az iskolába, emlékszem, alig vártam, hogy egy új, 
jobb közösséget ismerjek meg. Egész nyáron tanultam, hogy felvegyenek (a 
Gyermekbibliát is kiolvastam), de kiderült, hogy nem is kellett volna annyira iz-
gulnom emiatt, mivel nem bibliai jellegű kérdésekre kellett válaszolnom. Igazából 
gondoltam, hogy ez a sok bibliai ismeret még hasznomra lesz, és így is lett… 
Hetedik elején, az első napokban még eléggé idegen volt minden. Annyira szép 
és tiszta az iskola! Akik itt nőttek fel, azok csak akkor fogják értékelni a sulit, ha 
más közösségbe, más helyre mennek ballagás után. És a tanárok… kedvesek, 
viccesek, megértőek, és ami a legkülönbözőbb a másik sulitól az az, hogy szépek. 
Egytől-egyig. Jó, lehet, hogy a férfi tanárokra nem ez a legmegfelelőbb szó, de 
nem tudom magam szavakkal kifejezni. Látni lehet a szemükön, hogy a lelkük 
tiszta, hogy meglelik Istenben az örömüket. És ez teszi széppé és egészségessé 
őket. Ez csodálatos. Istentől való. 
A két évem közül a meghatározóbb ez az év. Talán, mert nyáron három hónap 
elég volt ahhoz, hogy változtassak a nézőpontomon, az életemen. Isten nyáron 
kezdett el munkálkodni bennem (természetesen mindig is formált, és formál 
most is, de nyáron még közelebb kerültem Őhozzá). 
Mikor visszajöttem nyári szünet után, mindenki észrevette, hogy valami megvál-
tozott bennem. Most már nem csak a rosszat látom a dolgokban, már őszintéb-
ben tudok örülni mindennek. Mert minden mosoly, minden nevetés mögött az 
Atyát látom. „Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek, ideje a jajgatásnak és 
ideje a szökdelésnek.” (Prédikátor könyve 3,4) 
Ez az egyik kedvenc igém. Hihetetlenül szerencsésnek érzem magamat, hogy 
ilyen közel kerülhettem Istenhez. 
Mindenben Őt látom. Ugyanis Isten akarata nélkül egy hajszál se hullhat le a fe-
jünkről. Annyit tudnék még mondani erről, de sok mindenről szeretnék még emlí-
tést tenni. 
Mostanában sokat gondolkodom az életről és a múltamról. Csak sétálok a folyo-
són, és arra gondolok, hogy bárcsak visszamehetnék az időben! Csupán két évet 
töltöttem itt el, a Juliannában, de úgy érzem, hogy itt nőttem fel. Gondolkodás 
nélkül újrakezdenék mindent hetedik elejétől. Nem számít a sok hibám, a vétke-
im, a tudat, hogy a rossz dolgok, amiket már egyszer átéltem, megint be fognak 
következni. 
Igazából csak mostanában döbbentem rá arra, hogy mennyire hiányozni fognak a 
reggeli áhítatok, a sok juliannás program és az osztálytársaim. Átéltem a két 
évem alatt jót s rosszat, de Isten mindig adott vigasztalást. Dicsérem Őt minden-
kor, hisz Ő ad nekünk Szentlelket. Boldog bizonyossággal vallom, hogy az élete-
met nem a vaksors, hanem az én Mennyei Atyám irányítja. 
Próbáltam ittlétem alatt jó tanuló lenni, szép jegyeket szerezni. A mai világban 
„ciki”, ha valaki tanul… Nem is értem a társadalmat. Amit megtapasztaltam legin-
kább az, hogy senki se tudja, hogy milyen elfojtott érzelmek lakoznak a másik-
ban. A sokaság felszínes. De akkor, ha csöndben maradunk és körbenézünk, lát-
hatjuk, hogy mi a helyzet. Legalábbis én nagyjából látom. Ez egyben félelmetes, 
de elgondolkodtató is. Szavak nélkül is meg lehet érteni az embereket. A szemük 
mindent elárul. 
Lehet, hogy eléggé eltértem a tárgytól, de elragadott a sok emlék. Egy mondat-
ban összefoglalva: szeretem a Julianna Református Általános Iskolát, az összes 
apró rezzenése itt él bennem, és élni is fog mindörökké! 
 
                                                                                            Békevári Laura 
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