
EGYENRUHA, KÖPENY 

ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK 

 

Egységes viselet 

Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a 

pedagógusok, mind a tanulók számára. Tanulóink ünnepi viselete sötétkék színű, bocskai 

mintára készült mellény, juliannás nyakkendő, fehér ing vagy blúz, fiúknak sötétkék vagy 

fekete nadrág, lányoknak sötétkék vagy fekete alj. (A szoknya hosszát iskolánk Házirendje 

szabályozza.)  

Iskolánkban a köpenyviselet a tanulóinknak kötelező. 

A tanulók egyenruhájukat, köpenyüket, tornapólójukat tanév elején és év közben is 

megvásárolhatják. A rendelés a pénztáron keresztül vagy közvetlenül a készítővel (link 

egyenruha, köpeny stb.) is lebonyolítható. A készítő elérhetőségei a földszinti hirdető táblán 

és a honlapon is megtalálható. 

Templomunk és iskolánk a nevelés helyszíne 

Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk 

temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk, s itt is zárunk istentisztelet keretein 

belül.  

Szép hagyománnyá vált az évkezdő istentiszteleten az újonnan érkezett pedagógusok 

ünnepélyes fogadalomtétele. 

Évente kétszer családi istentiszteletre hívogatjuk és várjuk az iskolánkhoz tartozó családokat. 

Erre az alkalomra egy-egy osztály rövid szolgálattal készül, mely beépül az istentiszteletbe.   

Karácsonyi istentiszteletünket, 8. osztályos tanulóink ballagását, s egyéb nagyobb 

ünnepeinket a templomban tartjuk. 

 

Hétkezdő áhítat 

Minden hetet a templomban kezdünk, hétkezdő áhítattal. 

 Az áhítatra rendszerint az osztályfőnök kíséri át a tanulókat.  

 A templomban kialakult ülésrend szerint foglalnak helyet az osztályok.   

 A 2-8. osztályosok énekes könyveikkel vonulnak át szép csendben és rendben.  



 A késők az istentisztelet megkezdése után már nem ülnek az osztályaikhoz, a bejárat 

melletti padsorban foglalnak helyet, hogy ne zavarják közlekedésükkel társaikat. 

 Az áhítaton rendszerint új énekeket tanulunk hétről hétre, melyet érdemes egész héten 

elővenni énekórán, reggeli áhítatokon, hogy jobban elmélyüljön. 

 Keddtől péntekig minden reggel egy rövid áhítattal kezdjük a napot. Az áhítatot 

az első órát tartó pedagógus tartja 7.50 - 8.00 óráig. Az áhítathoz segítséget hétről 

hétre az intézményi lelkésztől kapunk. 

 Az első óra kezdetét külön csengetés nem jelzi. 

 

Bibliás iskola 

Nagy öröm és hála van a szívünkben, mert ebben az évben ünnepeltük iskolánk 90. 

születésnapját. Az első tanévnyitón, 1926. szeptember 13-án elhangzott, hogy a Julianna 

Iskola református szellemű, bibliás iskola. Ami azt jelenti, hogy a nevelés középpontjában a 

Szentírás áll. Szeretnénk, ha ez a jelző napjainkban is jellemezné iskolánkat. Ehhez 

igyekszünk megteremteni a feltételeket, hogy az igének hallgatói, s megtartói lehessünk.  

Ezért minden lehetőséget megragadunk, hogy a Bibliát, s annak tanításait közel vigyük a 

gyerekekhez. Iskolánkban minden évben, a Reformáció Emlékünnepe kapcsán, Bibliát 

osztunk 3. évfolyamos tanulóinknak. 2. évfolyamos tanulóink Református Énekeskönyvet 

kapnak ezen megemlékezés alkalmából. 

Az istentiszteleten való részvételt igazoló füzet használatának leírása 

A tanulóknak felekezeti és lakóhelyi hovatartozásuknak megfelelően a vasárnapi istentisztelet 

látogatásáról lelkészi vagy hitoktatói igazolást kell hozniuk.  

Az igazolások heti szintű bejegyzéséhez az iskola felekezettől függetlenül egységes füzetet 

biztosít a tanulók számára.  A bejegyzéseket az osztályfőnök ellenőrzi havi rendszerességgel. 

Az osztályfőnök írásban jelzi az igazgató felé, hogy osztályából, a füzet bejegyzései alapján, 

mely tanulók nem vettek részt adott hónapban istentiszteleten.  

A füzetet minden tanév elején ingyenesen biztosítjuk az új tanulók számára, valamint azoknak 

a tanulóknak, akiknek korábbi füzetük betelt. A füzet a titkárságról kérhető tanév elején, 

illetve tanév közben is. Elvesztés, rongálás esetén a pótlás díja 300 Ft/db. 

 



Az iskola mindennapjaiban használatos imádságok:

Köszönés: 

Áldás, békesség! Istennek dicsőség! 

 

Imádságok: 

Templomban, istentisztelet előtt 

Szent házadban megjelentem 

Én Istenem áldj meg engem. 

Hadd dicsérlek buzgón téged, 

Vésd szívembe szent Igédet! 

Ámen 

Templomban, istentisztelet után 

Szent házadból eltávozva, 

Atyám arra kérlek, 

hogy lehessek megtartója 

a Te Szent Igédnek. Ámen 

Ima a reggeli áhítat kezdetén 

Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, 

aki mindenkor vigyázol reánk. 

Áldj meg, kérünk ma is bennünket, 

védelmezd a mi lelkünket, testünket. Ámen 

Tanulás előtt (az 1. óra előtt, áhítat után) 

Tanulásom kezdetén, 

jó Istenem, kérlek én 

segítsd gyenge erőmet, 

hogy műveljem lelkemet. 

Adjad, legyek figyelmes, 

hogy örömet szerezzek 

azoknak, kik nevelnek. Ámen 

 



Tanulás után (az utolsó óra végén) 

Mennyei jó Atyám, 

hálát adok Néked, 

mert velem volt ma is 

erőd, segítséged. 

Áldásodat kérlek, 

add reám és munkámra, 

hogy szívem örökké 

jóságodat áldja! Ámen 

Ima hazamenés előtt 

Áldjad én lelkem az Urat 

és ne feledkezzél jótéteményeiről. 

Áldjad én lelkem az Urat! Ámen 

Hittan óra elején 

Tanulni most hozzá fogunk, 

jó Istenünk Rád gondolunk. 

Te vagy Atyánk és teremtőnk 

a munkában légy segítőnk. Ámen 

Hittan óra végén 

Köszönöm Istenem, 

hogy itt voltál velem. 

Kérlek édes Atyám 

vigyázz mindig reám. Ámen 

Étkezés előtt 

Jövel Jézus légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen 

Étkezés után 

Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott. Ámen 

 


