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Hirdetek néktek nagy örömet,  

mely az egész népnek öröme lészen:  

mert született néktek ma  

a Megtartó, ki az Úr Krisztus,  

a Dávid városában. 

Lukács 2, 10-11 
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Kedves Juliannás Gyermekek és Családok! 

 

A rejtvényeket szeretik a gyermekek és a felnőttek is. El tudtuk-e rögtön olvasni, hogy mi a cikk    

címe? Ha nem, akkor ne aggódjunk, mert még visszatérünk rá. 

Gyönyörű ünnepünkhöz érkeztünk Isten kegyelméből, a karácsonyhoz, melyet minden évben örömmel 

fogadunk. Vártuk nagyon, mert végre szünet lesz, együtt lehet a család, sok jó programot csinálha-

tunk, ajándékokat kapunk, feldíszítjük a lakást és a karácsonyfát, ajándékokat készíthetünk és adha-

tunk. Nem mellékes az sem, hogy mennyi finomat eszünk, és mennyi finomságot készítünk majd. A 

készülődés közben sokan másokra is gondolnak, és nélkülöző családoknak segítenek. Szólnak a      

harangok, csengettyűk, a karácsonyi énekek, a készülődés zaja, a csomagolópapírok zizegése.       

Azonban mi is igazán a lényeg? Mi a legfontosabb? Csak ennyi az ünnep? Vajon a sok tennivalóban 

nem feledkezünk meg a legfontosabbról? 

Hiszem és vallom, hogy a címben van elrejtve az ünnep lényege. Mióta Vele telnek a karácsonyaim, 

azóta sokkal mélyebb az örömöm, sőt egész évben karácsony lehet, ha Rá figyelek, Vele járok! Ahogy 

az angyalok hirdették az első karácsonykor: „… hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép   

öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr (Jézus) Krisztus!”   (Lukács 2,10-11) 

Az angyalok nem titkolták ezt az örömhírt. Nem fülbe súgták, hanem angyali seregek sokasága     

kiáltotta, énekelte. Nem volt elrejtve az örömhír. Bátran beszéltek róla. Aki meghallotta, annak   

megváltozott az élete.  

Azt tapasztalom, hogy ma a karácsony igazi üzenete legalább annyira torzulva van, mint a cím.       

Ha megnyílik a szemünk, ha felismerjük, akkor látjuk, különben felismerhetetlen. Jobban meg kell 

nézni, keresni kell a lényeget, mert különben rögtön nem látszik. A lényeg karácsonykor és minden 

nap: az Úr Jézus Krisztus! 

Hányszor volt olyan, hogy valamit nem találtunk, mert rápakoltunk dolgokat, amik eltakarták.      

Hiányzott egy számunkra fontos dolog, de a sok más cucc között elveszett. Ugyanígy takarja el az Úr 

Jézus Krisztust, ha az emberi szeretetet, a fenyőfát, az ajándékokat, a családot, a díszeket, a fénye-

ket, az együttlétet ünnepeljük a lényeg helyett. Mikor eltorzul a karácsony üzenete, akkor már alig 

felismerhető az eredeti értelme! A szünetben, az ünnepnapokon több időnk van. Vajon mennyi időt 

töltünk az Úr Jézus Krisztussal? Ő azért jött el, lett gyermekké, hogy minél közelebb kerüljön hoz-

zánk. Mi takarja el előlünk? 

Jézus Krisztus személye a legnagyobb titok minden ember számára. Sokan egész életükben tanulnak, 

de Jézus titkát nem ismerik fel. Sokaknak pedig egyszercsak Isten munkája nyomán megnyílik a   

szemük, és látnak! Felismerik, hogy Jézus az Isten Fia, a Mennyei Atya nagy ajándéka, a Szabadító, 

a Megváltó, az Üdvözítő, aki mégis olyan közel jön hozzánk, hogy társunkká, barátunkká, testvérünk-

ké lesz. Aztán, ahogy Vele él az ember, meglátja, hogy mindig többet, újabbat ismerhetek fel. Még 

csak kezdem kibontani azt a nagy és csodálatos titkot, aki Jézus Krisztus! A földi életben csak elkez-

dem, és az örök életben teljesen megnyílik előttem! 

Légy mennyei titokbontogató! Légy a mennyei hír boldog továbbadója! Kiálts úgy, mint az angyalok, 

és vidd a hírt: Jézus Krisztus a lényeg! Emberek, eljött Isten közénk! Ő velünk akar lenni, hát        

legyünk mi is Vele! Pakoljunk félre mindent, ami eltakarja Őt! Adjuk át az Úr Jézusnak az ünnepi 

helyet! Énekeljünk dicséreteket Neki, ahogy az angyalok tették! Legyünk hírvivői a világban a meny-

nyei örömnek! Jézus Krisztus Úr, és eljött a földre. Isten Fia, és szeret minket. Az minden vágya, 

hogy az ünnepeket minél közelebb veled töltse! Így legyen! 

                                                                                             Somogyiné Ficsor Krisztina 
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HÍRADÓ 

PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 

 

A 2014/2015-es tanévet augusztus 31-én tanévnyitó istentisztelettel kezdtük. 

Szeptember 1-jén tanévkezdő csendesnapot tartottunk templomunkban. 

Az első tanítási nap szeptember 2-án volt. 

Szeptember 26-án tanulmányi kiránduláson vettünk részt. 

Szeptember 29-től október 3-ig őszi evangélizáció volt a fasori gyülekezetben. 

Október 6-án osztályonként megemlékeztünk az aradi vértanúkról. 

Október 20-tól 23-ig tartott az őszi papírgyűjtés. 

Október 22-én megemlékeztünk az 1956. évi pesti forradalomról. 

Az őszi szünet október 23-tól 31-ig tartott. 

November 16-án családi istentiszteleten lehettünk együtt templomunkban.   

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

November 17-én a reggeli áhítat keretében – elődeink előtt tisztelegve – megkoszorúztuk  

az iskola falán lévő emléktáblát. A templomban az 5. osztályosok szolgáltak ünnepi műsorral. 

November 25-én és 26-án iskolánkban nyílt napot tartottunk. 

November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést. 

December 5-én ellátogatott hozzánk a Mikulás. Délután Mikulás-váró kupán mérkőztek meg 

egymással az alsó tagozatos gyermekek csapatai. 

December 12-én délután vidám karácsonyi vásárban lehettünk együtt. 

ELŐZETES 

2014. december 19-én osztálykarácsony lesz, majd karácsonyi istentisztelet, melyen  

mindannyian közösen szolgálunk. 

A téli szünet 2014. december 22-től – 2015. január 2-ig tart. 

Utolsó tanítási nap: 2014. december. 19. péntek. 

Első tanítási nap: 2015. január 5. hétfő.  
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A MIKULÁS TÖRTÉNETE 

 

December 6-án, Miklós napján valójában Miklós püspökre emlékezünk. 

Miklós püspök Krisztus után 300 évvel született Patara városában. 

Életét a jócselekedeteknek szentelte.  Szüleitől örökölt vagyonát szétosztotta a 

szegények között. A nélkülöző gyermekek között kis zsákokban diót, mogyorót, 

almát osztott szét. 

Számos legenda kering körülötte, melyek közül a legismertebb:  

Élt egy apa, aki hozomány hiányában nem tudta  

megházasítani három leányát, ami abban az időben 

nagy szégyennek számított. Miklós elhatározta, hogy 

segít rajtuk.  A nyitott ablakon keresztül három 

zsákban pénzt dobott az apa házába. Amikor a férfi 

kiszaladt az utcára, és azt kérte, legalább annyit 

áruljon el, hogy kinek köszönheti meg a jótéteményt, 

Miklós csak annyit kiáltott: Egyedül Istennek!  

Különböző népek különbözőképpen dolgozták fel 

Miklós történetét. 

Megjelent például az amerikai típusú, nagy hasú, 

kedves öregembert ábrázoló  Santa Claus,  aki     

karácsonykor hozza az ajándékot. 

A szájhagyomány szerint az „igazi” Mikulás Lappföldön lakik. A finn Mikulást 

Joulupukkinak hívják. 

A legenda szerint a Mikulás rénszarvas vontatta  

szánjával egy éjszaka alatt körbejárja a Földet, és apró 

ajándékokkal, édességekkel lepi meg az őt váró jó  

gyerekeket.  

A rénszarvasok neve: Fürge, Sármos, Talpas, Kerge, 

Csámpás, Torkos, Bátor és Szélvész.   

Kilencedikként csatlakozott hozzájuk Rudolf, a világító 

orrú rénszarvas.  

 

  Fürjes Máté 1.b  
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A rénszarvas sarkvidéken élő szarvasfaj. Körülbelül 800 000 évesek az 

első ismert leletek. 

Testét csokoládébarna, fekete, illetve fehéres-szürke szőrzet borítja.  

Jellegzetessége, hogy csülkei különösen szélesek, laposak,   

annak érdekében, hogy az állat ne süppedjen bele a hóba és a mocsárba.  

Futás közben ízületei kattogó hangot adnak.  

Az agancs a legtöbb szarvasra jellemző, ám a rénszarvas különleges 

amiatt, hogy nemcsak a bikáknak, hanem a teheneknek (lányoknak) is 

van agancsuk, amely igen változatos, érdekes alakú lehet. 

Csapatokban, csordákban jár, s így vonul nyaranta az északabbra fekvő 

területekre. A csapat vezetője legtöbbször egy öreg, tapasztalt nőstény. 

Nem válogatós, füvek, levelek, lágy szárú növények, rügyek, erdei  

gyümölcsök, gombák, zuzmók, szerepelnek étlapján. Nem veti meg az 

állati eredetű táplálékot sem (tojás, kisemlősök). Táplálékát télen a hó 

alól kotorja elő. 

Vemhességi ideje 228 nap, ellésenként jobbára csak egyetlen utód  

születik.  

Az 5–11 kg-os újszülött szarvasborjú alig egy órával megszületése után 

már lábra áll és követi anyját, néhány napon belül pedig már csaknem 

ugyanolyan gyorsan tud szaladni, mint a kifejlett állatok:  

akár 60–80 km-es óránkénti sebességgel.  

A fiatalok 18-30 hónapos korukban válnak ivaréretté. 

 

 
                                                                                                         Nagy L. Nimród 1.b 

A RÉNSZARVAS  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sarkvid%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvasf%C3%A9l%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gomb%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zuzm%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Toj%C3%A1s_(gasztron%C3%B3mia_%C3%A9s_kult%C3%BAra)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nap
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3nap
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BÁLINT ÁGNES-BRÓDY VERA: MAZSOLA 

 
Mazsoláról már tavaly is olvastam, akkor a Tádéval közös kalandja-

iról. Kíváncsi voltam, hogyan kezdődött Mazsola élete Manócskával. 

Ez a történet is nagyon tetszett, Mazsola megéri Tádé nélkül is a 

pénzét! 

Ajánlom azoknak, akik szeretik a mókás történeteket,  

és szeretnének magukkal is jobban megismerkedni. 
                                                                                   Csengeri Gyöngy 3.a 

KÖNYVAJÁNLÓ      -     KICSIKNEK 

LÁZÁR ERVIN: SZEGÉNY DZSONI ÉS ÁRNIKA 

 
Lázár Ervin meséi nagyon viccesek.  

Ez a történet egy vándorlegényről és egy királylányról szól.  

Sokat tanulhatunk arról, hogyan kell egymást szeretni,  

és másokat boldogabbá tenni.  

Ajánlom mindenkinek: gyerekeknek és felnőtteknek.  
                                                                             Csengeri Gyöngy 3.a 

BÁLINT ÁGNES: FRAKK 

ITT AZ ŐSZ (5.fejezet) 

Megérett a dió, ezért Károly bácsi felküldte a macskákat a fára, hogy rázzák le a ter-

mést. Örömmel tették, mert az összes dió Frakk fejére esett. A macskák elaludtak a 

fa  tetején. Lajcsika átjött Frakkhoz, és büszkén mutogatta csúzliját. Fácánvadászatot 

imitáltak, és rálőttek a macskákra. Szerénke leesett a fáról, és éktelen nyivákolásba 

kezdett. A két öreg kiszaladt a házból, majd Károly bácsi elvette Lajcsika csúzliját.  

MIT HOZ A TÉLAPÓ? (11.fejezet) 

Lajcsika a focicipőjét fényesítette az udvaron, mert  

abba várta a Télapótól az édességet. Frakknak a nyári 

focizás jutott eszébe, ezért nagyon szomorú lett.  

Károly bácsi kárpótlá- sul adott neki egy cipőt, hogy ő is 

a Télapóval legyen in- kább elfoglalva. Lukrécia      

megmondta Télapónak, hogy Frakk a hentesárut szereti, de mivel efféle finomság 

nem volt a puttonyában, elszaladt az ABC-be. Felvásárolta a hűtőpultot, és telepakol-

ta Frakk cipőjét. Lukrécia az összes húst el akarta rejteni, de mivel Szerénke nyiváko-

lás közepette leesett a tetőről, ezért lebuktak. Immáron a finom falatokat együtt ették 

meg. 
Moses Brenda 3.b 
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KÖNYVAJÁNLÓ     –     NAGYOKNAK  

JOHN GREEN: CSILLAGAINKBAN A HIBA  

 
Ez a történet nem az a tipikus, elcsépelt love story, ami már a 
„fülünkön folyik ki”. Humoros, gördülékeny, vicces, ironikus, elraga-

dó, de egyben fájdalmas és valósághű is.  

A történet Hazel Graceről és Augustus Watersről szól. Hazel súlyos 

rákos beteg, ami a tüdejére is kihat, ezért mindenhova az oxigénpa-

lackjával jár. Eközben depressziós, ami érthető, mert haldoklik. 

Ezért az orvos elküldte őt egy önsegítő csoportba, ahol hasonló fiata-

lokkal találkozhat, mint ő. Itt ismerkedik meg Augustussal, aki már 

kilábalt a rákból, viszont elveszítette a fél lábát, mégis sugárzik belő-

le az élet és a vidámság. Hazelnek pont egy ilyen fiú kellett, aki spontán dolgokat 

talál ki, és kirángatja a legmélyebb gödörből is őt. Ám a könyv végén nem várt      

fordulat következik be. Ha egy vicces és egyben gyönyörű könyvet szeretnél olvasni, 

ez a tökéletes választás! (A regényből film is készült.)      
Emmer Luca 7.o. 

MARKUS ZUSAK: A KÖNYVTOLVAJ  

Egy apró kis tény: meg fogtok halni!   1939. a náci Németország. 

Ez a cím eléggé ijesztő, nem? Először nekem is annak tűnt, de miután 

elkezdtem olvasni a regényt, teljesen megváltozott a véleményem.   

Az elején egyszerűen nem értettem, hogy mit olvasok, viszont miután 

egyre jobban megismertem a szereplőket, nem bírtam letenni. A végén 

pedig azt éreztem, hogy ezt a történetet mindenkinek el kell olvasnia. 

Még soha életemben nem éltem át azt az érzést, amikor letettem egy 

könyvet, mint a Könyvtolvajnál. 

Ez nem egy egyszerű történet. Egy lányról, egy harmonikásról, néhány 

fanatikus németről, egy zsidó bokszolóról és egészen sok lopásról szól. Nincsenek 

benne szuperhősök, sem semmilyen varázslatos dolog. Mert ez egy egyszerű történet, 

de mégsem az.  

Megismerünk egy nevelőszülőkhöz került lányt, aki a háború közepén próbál élni. A 

kislány számára a könyvlopás „hobbi”.  Az olvasás, a könyvek nyújtotta szórakozás 

ad menedéket számára a háborús kilátástalanság és szegénység elől.  Betekintést 

kapunk, milyen lehetett németnek lenni a náci Harmadik Birodalomban.  

Ezt a könyvet egyáltalán nem ajánlom 12 évnél fiatalabbaknak. Aki viszont elkezdi 

olvasni, készüljön fel arra, hogy nem egy  mesebeli Németországot fog kapni a keze 

közé. Remélem tetszeni fog!      (A könyv filmesített változata megtekinthető Brian 

Percival rendezésével az interneten.)          
Sótonyi Eszter 8.o. 
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AZ ALFÖLDÖN 

„Lenn az alföld tengersík vidékin…” 

Megérkeztünk este, a semmi közepébe. Csak a kutya csaholását lehetett  

hallani. Hát nem mondom, hogy nem féltem, de a fiúk megnyugtattak azzal, 

hogy őket ismerik a kutyák.  

Amikor beléptem a kapun, nem láttam semmit a kertből és a tájból, csak  

arra koncentráltam, hogy bejussak a meleg házba.  

Reggel, amikor felkeltem és kinéztem az ablakon, csak a sűrű ködöt láttam. 

Amikor kimentem a konyhába, és az ajtón keresztül megláttam azt a két  

hatalmas kutyát, leesett az állam! Jogos volt az esti félelmem. Mondták a 

fiúk, hogy menjünk és keressük meg a lovakat.  

Átléptem a kapu peremét, és elém tárult az Alföld fantasztikus világa. Igaz, 

hogy köd volt, de így még fantasztikusabbnak tűnt a látvány. Úgy éreztem 

magam, mint egy regényben. Az arcomat csípte a reggeli hűvös levegő, és a 

lábam alatt ropogott a deres fű. A távolban négy homályos alakot láttam. 

Egyszer csak egy racka nyáj tűnt fel és mögöttük a lovak. Valami okból    

tartottam tőlük, de ez egy kis idő után elmúlt. Nem lovagolhattunk, ameddig 

köd volt, ezért addig a fiúk ostoroztak, én meg összebarátkoztam a két      

kutyával. Végre elment a köd, és bevittünk a 

karámba két lovat. Én kaptam meg Porkát, a 

világ legkedvesebb kunfakóját.   

Amikor a lovasmester kifárasztotta a lovat, 

megkért, hogy üljek rá. Ezzel nem is lett    

volna baj, ha van rajta nyereg.       Aztán 

megértettem a szőrén      lovaglás elvét. Érzem 

a lovat, az izmait, az apró rezzenéseit.  

A rengeteg élmény között, amit ott szereztem, csak ennyit tudtam papírra 

vetni, mert ha leírnám az összeset, az egész újság ezzel telne be!  

Egy szó mint száz, az alföldi lovas életet mindenkinek ki kell próbálnia! 
 

Emmer Luca 7.o.    
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         SZÉKESFEHÉRVÁR 
 

 Székesfehérvár a Királyok Városa. 

 Megyei jogú város a Dunántúlon, a közép-dunántúli régió 

központja, Fejér megye és a székesfehérvári járás székhe-

lye, Magyarország kilencedik legnépesebb városa.  
Itt őrizték a  koronázási jelvényeket, a kincstárat, a       

levéltárat,  itt tartotta a király az országos törvénylátó  

napokat,  csak a fehérvári bazilikában megkoronázott király volt a törvényes 

uralkodó.  

A város hivatalos nevében megtalálható székes jelző a királyi székre, vagyis 

a trónra utal, mely csakugyan Fehérvárott volt fellelhető.       A város latin 

neve Alba Regia, melynek jelentése Királyi Fehér. A fehér szó Fehérvár  

minden idegen nyelvű nevében megtalálható, és a fehér mészkőből emelt   

városfalakra utal  

SZÉKESFEHÉRVÁRON 
 Már nagyon vártuk a székesfehérvári kirándulást. 

Eljött végre a várva várt nap! A Déli pályaudvaron volt a gyülekező. 

Miután mindenki megérkezett, hamarosan el is indult a vonat.  

Az idő nagyon gyorsan telt. Annyira belemélyedtünk a játékba, hogy mire 

észbe kaptunk, már ott is voltunk.  

Leszálltunk a vonatról, ettünk egy kicsit, majd bemen-

tünk a város középkori romkertjébe.  

Itt a koronázási szertartásjáték helyszínét tekintettük 

meg, ahol 38 magyar királyt koronáztak meg, és ültet-

ték az ország trónjára. Láttuk még az órajátékot is, 

ami nagyon tetszett nekünk. 
Ne feledkezzünk meg az Országalmáról sem, melyet 

három kőoroszlán tart! Ezek után a 

Koronás parkba vettük az irányt, 

ahol különféle vetélkedők vártak 

ránk. Persze volt szabadjáték is. 

 

 

 

 

Gazdag élményekkel tértünk haza a kirándulásról, remélem lesz még        

ehhez fogható! 

4.a osztályosok  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Koron%C3%A1z%C3%A1si_jelv%C3%A9nyek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyboldogasszony-bazilika_(Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r)
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A TERMÉSZET 

Természet, természet, de gyönyörű természet! 

Természet, természet, de szennyezett természet! 

Természet, természet, de titkos természet! 

Természet, természet, de csintalan természet! 

 

Természet, természet, de kincses természet! 

Természet, természet, de uncsi természet! 

Természet, természet, de érdekes természet! 

Természet, természet, magyar természet. 

 
    Szolyák Luca és Csató Kata 2.b 

ÉN VAGYOK A FA 

 

Én vagyok a fa, a természet apja. 

Erdőkben élek, sok állatot védek. 

Mókus háza, bennem lakozik a kis madárka. 

Este elalszom, vége a napnak, 

szunnyad az erdő, szunnyad a paplan. 
 

Bartha Zsófia és Szabó Lilien 2.b 

KÜLÖNLEGES ALMALÉ 

Titkos összetevők:  

12% katica lábnyom 

30% mosoly 

29% napsütés 

18% játékos szellő 

11% méhecske zümmögése  
 

Szabó Lilien és Szolyák Luca ajánlása 

RAJZHOZ 
 

Rajzhoz nekem kell hát ceruza, ceruza. 

Rajzhoz nekem kell hát radirka, radirka.   

Mosolyomhoz kell hát napocska, napocska. 

Rajzhoz nekem kell hát lapocska, lapocska. 
 

                                Szabó Lilien 2.b  
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A CICA ÉS A KISKUTYA 

 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kiscica és egy foltos kiskutya.  

A kutyus látta, hogy a cica tejet ivott egy tálból, odament hozzá és mondta neki: 

 – Ne nyalakodj itt, mert elveszem a tejecskédet!  

A kiscica csak nyalakodott, incselkedett, mire a kutyus elvette a tejecskéjét. A 

kiscica sírva fakadt, kérlelte a kutyust, adja vissza a tejecskéjét, de az nem adta.  

– Hozz nekem csontot a hentestől, akkor visszakapod a tejecskédet!  

Elment a cicus a henteshez. Mondja a cicus a hentesnek:  

– Hentes, kérlek adj nekem csontot, csontot adom a kutyusnak, kutyus 

vissza adja tejecskémet.  

–Nem  adok addig – mondja a hentes –, míg nekem bort nem hozol a  

borásztól.  

Elment a cica a borászhoz.  

– Borász, kérlek adj nekem bort, bort viszem hentesnek, hentes ad nekem 

csontot, csontot viszem kutyusnak, kutyus visszaadja tejecskémet. Borász adott 

bort, cica szaladt henteshez, a hentes adott csontot, szaladt vele a kutyushoz.  

A kiscica visszakapta finom tejecskéjét.  

Ha több időm lett volna, a kiscica több helyre is elszaladt volna,                 

a mesém is tovább tartott volna. 
                                                                                          Rédl Olívia 5.o. 
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FÜLES A PAGONYRÍM VERSENYEN 

Hetedhét országon túl egy kurta farkú Malacka és barátai társaságában éltem én, Füles. Egy na-

pon Róbert Gida hirdetményt függesztett ki a nagy tölgyfára.  

A plakáton ez állt:  

Kedves lakói a Pagonynak! 

 

Hirdetem nektek, hogy  

november 7-én  

Pagonyrím  

versmondó verseny lesz!  

Dömdödöm, dömdödöm, 

dömdö-dömdö-dömdödöm.  
Zsebibaba a verset kitörő örömmel fogadta. Micimackó, a csekély értelmű med-

vebocs barátom, boldogan vonult le a színpadról, bízva abban, hogy ez a vers 

most is aranyérmes lesz (természetesen mindenki nyerni szeretne).  

A versenyre jelentkezett Micimackó, Nyuszi, Malacka – és nagy unszolásra én is neveztem. 

Teltek-múltak a napok, mindenki készülődött, csak én nem tudtam, mivel lépjek színpadra. 

Később úgy gondoltam, a legjobb bemutatkozás, ha saját verset írok a versenyre.  

Eljött a nagy nap. Róbert Gida köszöntötte a versenyzőket, a vendégeket, és bemutatta a 

zsűri tagjait: a zsűri elnöke: Bagoly, tagjai: Róbert Gida, Kanga és Macska Vati. 

Elsőként Micimackó lépett a színpadra. Egy jól ismert verset szavalt: 

Nyuszi a következő verset mondta el: 

Hová mégy te kis nyulacska?  
Ingyom-bingyom táliber,  
tutáliber, máliber  

Tigris nagyot ugrott örömében mikor az ingyom-bingyom szót meghallotta.  

Malacka egy általam írt, és neki nagyon tetsző verssel lépett a nagyérdemű közönség elé: 
Egyszer egy farkas lakomának nézett, 
Forró vízzel a bundájának vetettem véget,  
Arra jött egy falka farkas is, 
De addigra már leégett a farka is. 
A dühös falka elől egy fára felmásztam, 
És remegve, vacogva, kitaláltam, 
Azt mondtam én a bátor Malacka,  
Forró vizet a kopasz farkasra!  
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A verseny utolsó fellépőjeként léptem a világot jelentő deszkákra. Költeményem a szere-

tetről és a barátaimról szólt. Így hangzott: 

Jó barátaim a Pagony lakói,  
Értékes valamiben mindenki, 
Elveszett farkam megkeresik nekem, 
Ha megtalálják, abban örömöm lelem. 
Tudom, sztár mindenkiből lehet, 
S még az sem baj, ha nem is én nyerek, 
Egyet kérek a Jóistentől én, 
Szeretetben éljünk együtt a Pagony rejtekén. 

Teljes meglepődésemre mindenki állva tapsolt. Lecsendesedett a hallgatóság, majd a zsűri 

értékelése következett. 

- Kedves Barátom, Micimackó! – szólalt meg Róbert Gida. – Dömdödöm című versed már 

egyszer győzött, de sajnos Te most nem nyerhetsz vele. Többre értékeltük volna, ha gondola-

taidat pontosabb fogalmazod meg.  

Mackó egy picit csalódottan nézett maga elé, de a következő pillanatban már figyelte Nyuszi 

produkciójának értékelést. Kanga emelkedett szólásra és ezt mondta:  

- Nyuszi verse már tartalmazott számunkra is érthető sorokat,  csak azt nem tudjuk, mit 

jelent az ingyom-bingyom táliber, tutáliber, máliber.  Jelentkezzen a közönségből, aki tudja 

e sorok értelmét! 

Hatalmas csend, egy pisszenés sem hallatszódott. Hogy mentsem a helyzetet és próbáljam 

barátomat védeni, halkan csak ennyit mondtam: 

- Az  ingyom-bingyom táliber, tutáliber, máliber  biztos a Pagonyt jelenti. Nyuszi rokonai, 

barátai és üzletfelei vastapssal jutalmazták megjegyzésemet. 

- A zsűri különdíját Malacka kapja! – szólt Macska Vati. – Mind a négyünknek tetszett a 

vers, de úgy láttuk, az izgalomtól egy kicsit elhadartad.   

 Izgatottan tekergettem farkincámat,  mivel már csak az én produkciómat nem értékelte 

senki. Ekkor Bagoly, a zsűri elnöke megköszörülte torkát és a levegőbe emelkedett. 

Füles, kérlek, gyere fel ismét a színpadra! Nagy meglepetés volt számunkra – folytatta  

értékelését, – hogy tőled egy saját szerzeményt hallhattunk.   A vers szövege és előadása 

kitűnően sikerült, és ezzel megnyerted a Pagonyrím versenyt. Gratulálunk! Nyereményed, 

hogy Róbert Gida házában lakhatsz egy évig. Verseidet kiadja a Csillag Születik Kiadó.   

Továbbá felléphetsz a Budapest Fasori Julianna Általános Iskola versmondó versenyén a    

4. b osztály képviseletében. 

         Boldogan, szemem-szám tátva maradt, mikor a tiszteletemre rendezett tűzijátékot 

megláttam. Ez volt eddigi életem legboldogabb napja. 

 

Budapest, 2014. levélhullásának ideje      Füles  
 

 Kis-Szölgyémi Sára 4.b 
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CSACSKASÁGOK 

VICCEK: 

Pistike a táblánál felel – illetve nyöszörög. 
A tanár sürgeti: 

- Igyekezz már, fiacskám! Mindjárt kicsöngetnek! 

- Hiszen éppen erre várok…! 

 

Kindertojás 

Nagyon finom volt a kindertojás, amit tegnap tőled kaptam,  

de a sárgájától majdnem megfulladtam! 

 

Felfedezés 

Pistike lelkesen megy haza az iskolából: 

– Anyuci, tudod, mi vagyok én? 

– Mi? 

– Személyes névmás! 

 

Őszinte gyerek 

– Tanár úr, kérem, tessék engem hazaengedni, rosszul érzem magam. 

–  Hol, kisfiam? 

–  Hogyhogy hol? Hát itt az iskolában! 

 

Végtelen 

– Mi a végtelen? – kérdi a tanár az iskolában. 

Móricka válaszol: – A   világegyetem és tanév. 

 

gyűjtötték: Izsák Eliza és Benedek Zsuzsanna 5.o. 

 
TALÁLÓS KÉRDÉS 

Én és az öcsém együtt pont annyi évesek vagyunk, 

ahány évvel apukám idősebb anyukámnál.  

Mi négyen együtt pontosan 100 évesek vagyunk.  

Hány éves vagyok én? 

 

Németh Júlia 2.a 
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BARÁTSÁG 
 

Biri-bari barátság,   

összeveszni badarság.  

Gyere, Bori barátom  

te is légy a barátom!  
 

Kedves Bori barátom,  

játsszunk hát a nyáron!  

Kék az ibolya, zöld a páfrány,  

játsszunk együtt, Bori leány! 

 
Szabó Lilien és Bartha Zsófia 2.b 

 

 
Szabó Lilien és Szolyák Luca 2.b 

 

 

 

A LEGJOBB BARÁTOM 
 

A legjobb barát a bajban mutatkozik. Ilyen az egyik osztálytársam. Ő mindig 

mellettem áll.  

Tavaly kétszer is volt egy komoly veszekedésünk. Mindig segített. Valaki egyszer azt 

mondta rólunk, hogy olyanok vagyunk, mint két tojás. Ő olyan mintha az 

unokatestvérem lenne. A suliban nem annyira beszélünk.  

De együtt megyünk haza. Ő a legjobb barátom. 

 
                                                                                                                Juhász Csenge 6.o. 
 
 

CSAPATINDULÓ A BOLYAI ANYANYELVI VERSENYRE 
 

Mi vagyunk a Könyvmolyok,   Tanulunk majd sok-sok dolgot, 

És megrágjuk a könyvlapot.   Így leszünk mi Könyvmolyok. 

Okosság és eszesség,    Nem nyerünk, de jól dolgozunk, 

Mind a fejünkbe menjék.    Így lesz jó a csapatunk. 

 
Herkely Tamás 4.b 

(Könyvmolyok csapat) 
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK 
 

BAÁR- MADAS KUPA – KOSÁRLABDA  

2. helyezés: Dózsa Diána, Virághalmy Luca 7.o. 

Diószegi Villő, Szabó Réka, Tóth Zsófia, Sótonyi Eszter,  

Mácsik Mercédesz, Gégény Zsófia, Herkely Eszter, Szász Cintia 8.o. 

BAÁR- MADAS KUPA – LABDARÚGÁS 

4. helyezés:  

Németh Kornél 6.o.Dékány Márton, Márton Márk, Sebestyén Ákos,  

Sebestyén Barna 7.o. Bánkuti Márk, Kiss Dávid, Szántó Zsombor 8.o.  

BOZSIK-KUPA 

1.forduló: 5-6.osztályosok – 2 győzelem  

Bóni Márkó, Cabdebo Domonkos, Fejérvári Bence, Gurzó József, Győrfi Zsombor, 

Legenyei-Pintér Noel, Nagy Dávid, Németh Attila 

7-8.osztályosok – 2 győzelem 

Bánkúti Márk, Kiss Dávid, Köllő Hunor, Legenyei-Pintér Noel, Sebestyén Ákos, 

Sebestyén Barna, Szántó Zsombor, Urbán Ákos 

 

BOLYAI MATEMATIKA VERSENY 

4.o.:  Kis-Szölgyémi Sára, Devich Noémi, Bécsi Ádám Bertalan, 

Hetesi Ákos, Fodor Veronika, Csató Csege Károly, Szolyák Zalán, Csorba Véda  

5.o.: Maloschik Emma, Gurzó József, Diószegi Keve, Ardai Péter,  

Győrfi Zsombor, Pauler Ábel, Szabó Máté, Virághalmy Gergő 

6.o.: Capdebo Domonkos, Csajkó Péter, Székely Noémi, Horgos Abigél,  

Németh Attila, Németh Kornél, Bodnár Panna, Varga Szonja 

7.o.:  Kalló Sámuel, Löffler István, Kereszty Anna, Márton Márk,  

Sebestyén Ákos, Mágel Zsolt, Suki Simeon, Barabás Ádám 

8.o.:Szabó Réka, Tóth Zsófia, Sótonyi Eszter,  

Gyöngyösi András, Gégény Zsófia, Szász Cintia 

BOLYAI ANYANYELVI VERSENY  

3.a: Balogh Júlia, Lupp Adrienn, Somogyi Johanna, Tóth Barnabás  

3.b: Fábián Roland, Nagy Fanni, Ölvedi Csanád, Tímár Lilla 

4.a: Bécsi Ádám, Gurzó Gyöngyi, Kereszty Dóra, Maczek Fruzsina 

4.b: Kis-Szölgyémi Sára, Devich Noémi, Herkely Tamás, Váradi Hajnalka 

5.o.: Diószegi Keve, Kereszti Fanni, Kovács Botond, Szecsei Anna 

        Ardai Péter, Bóni Márkó, Győrfi Zsombor, Szabó Máté 

6.o.: Bodnár Panna, Cabdebo Domonkos, Székely Noémi, Varga Szonja 

7.o.: Csabai Fruzsina, Eörsi Hanka, Ferge Elizabet, Sziklai Áron 

8.o.: Bodnár Laura, Szabó Péter, Szabó Réka, Tóth Zsófia 
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ORSZÁGOS MESEÍRÓ, MESEMONDÓ ÉS KÉZMŰVES TALÁLKOZÓ 

részt vettek:   Bartha Zsófia 2.b, Csengeri Gyöngy 3.a 

Arany minősítés:  Kis-Szölgyémi Sára 4.b  

 

ORSZÁGOS ZSOLTÁRÉNEKLŐ VERSENY 

részt vettek:  Somogyi Johanna 3.a  arany minősítés 

 Kereszty Anna 7.o.      ezüst minősítés 
 

ÚBRIA-KUPA 

3. helyezés: Pauler Ábel 5.o., Csajkó Péter, 

Fejérvári Bence, Legenyei-Pintér Noel,  

Németh Attila, Szabó Zsolt 6.o. 
 
 

TERMÉSZET GYEREKSZEMMEL – FOTÓPÁLYÁZAT    

1.helyezés:  Csajkó Péter 6.o. 
 

SZÉPÍRÓ VERSENY 

Kőszeghy Virág, Dani Viktória, Kunszt Márton, Bóni Mira,  

Czifra Zsófia, Pop-Nickman Stefi,Nagy-Székely Gyöngyvér 

 

HAGYOMÁNYOK HÁZA – ORSZÁGOS  RAJZPÁLYÁZAT 

részt vettek:  3.b osztály tanulói   

3. helyezés: Sótonyi Bálint 

közönségdíj: Szilveszter Albert 
 

MIKULÁSVÁRÓ KUPA  

1.helyezés: Pikulás csapat 

1.a: Mogyor Mihály, Gulyás Csenge     1.b: Matúz Flóra, Valér Miklós  

2.a: Hetesi Luca, Udvarhelyi Luca, Papp Máté   2.b: Bodnár Áron, Szabó Lilien  

3.a: Tóth Zsombor, Balogh Júlia     3.b: Moses Brenda, Kovács Levente  

4.a: Bécsi Ádám, Bóni Mira, Juhász Balázs    

4.b: Szolyák Zalán, Hetesi Ákos, Szatmári Réka  

tartalékjátékos:  Maczek Fruzsina 4.a 

2.helyezés: Lego Mikulás csapat 

1.a: Kancsár Péter, Kozák Jázmin, Sonjic Benedek  1.b:Pop Róza, Nagy Nimród 

2.a: Fischer Olívia, Ölvedi Villő    

2.b: Bécsi Simon, Kiss-Fodor József, Csató Kata  

3.a: Papp Győző Benedek, Somogyi Petra, Áncsán Krisztián  

3.b: Urbán Dorka, Kovács Zoltán, Szilveszter Albert  

4.a: Bánhidi László, Király Dorka     4.b: Varjú Márk, Váradi Hajnalka 
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SPORTPÁLYA AVATÁS 

Fiatal és középkorú 

Álma végre megvalósult. 

Felújított öltözőkben 

Készülhetnek a meccsekre. 

 

 

Julianna két csapata 

Bemutatón sikert arat.  

Siker itt nem gólok száma,  

Örömjáték, s a szurkolók hajrázása. 

Özönlik a sok-sok vendég, 

Fasoron van nagy ünnepség. 

Sportszerető sok-sok ember 

Munkájának szép gyümölcse 

Átadásra került végre. 

 

Lelkesek itt az emberek, 

Egyesületbe tömörülnek. 

Egyesület sok szép sportért, 

Összefogás Juliannáért, 

A gyönyörű iskoláért. 

Horváth Jánosné nyomán átírta és elszavalta Király Dorottya 4.a 
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JULIANNA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Iskolánk szoros kapcsolatban van a Budapest-Fasori Református Gyülekezettel. 

Minden hétfő reggel ott kezdünk a templomban egy közös áhítattal és énekléssel.  

Az iskola és a Csipkebokor Óvoda együtt egy kollégiumot alkot.  

A Julianna nagyon régi időkre nyúlik vissza, az 1920-as évekre. 1926-ban a 

hollandok támogatásával indították az iskolát, amely az akkori holland 

trónörökösről kapta nevét, a későbbi Julianna királynőről.  

1991-ben a Budapest-Fasori Egyházközség kezdeményezte a tulajdonába venni,  

és 1992-ben újraindította.  

Az elején még csak hatosztályos volt, de növekedni kezdett annyira, hogy később 

kinőttük az iskolát, és egy új nagy épületbe költöztünk. Nyolcosztályos lett az iskola. 

Ezt a növekedést csakis Istennek köszönhetjük. Mostanra már közel háromszáz 

tanuló tanulhat a Juliannában. 

Régi iskolaépületünket most az ovisok vették birtokba. 

Sok ünnepünk van, amelyet a templomban is tartunk, például az évnyitó és az 

évzáró, évente kétszer családi nap van, amelyen egy osztály műsorral szolgál a 

gyülekezetnek. Megemlékezéseket tartunk iskolán belül, mint például az 1848-as, 

1956-os forradalom, a költészet napja, a Föld napja. Az országos Béres Verseny 

házigazdái is vagyunk. Iskolánk kapcsolatban van a Molnár Antal Zeneiskolával. 

Nagyon sok tehetség van, az iskolánkban az énekkarunk is több mint százfős. 

Adventi koncerttel is szolgálunk, amit egy lemezfelvétellel örökítünk meg minden 

évben. Tanáraink is nagyon jók, nemcsak oktatnak, hanem sok támogatással, 

segítséggel, örömmel és szeretettel ajándékoznak meg bennünket. 
 

Márton Márk 7.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lajtos-Döbrentei András 1.a 
 
                                                                                                         Demeter Lilla 1.a 
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ISMERJÜK MEG EGYMÁST 

BESZÉLGETÉS 
MILÁN SZABOLCS bácsival 

 

Gyerekkorában mi szeretett volna lenni Szabolcs bácsi? 

Mérnök szerettem volna lenni vagy erdész. Erdész azért, mert az egyik 

kedvenc időtöltésem a kirándulás volt az erdőkben. 

Melyik volt a kedvenc tantárgya? 

Már akkor is szerettem a matekot és a rajzot. 

Mikor döntötte el, hogy tanár lesz? 

Tizenkettedikes koromban, januárban. 

Miért pont a matematika-fizika-informatika szakot választotta? 

Mert a matekot mindig is szerettem, az informatika és a fizika pedig ezzel 

kapcsolatos. 

Melyik tantárgyat szereti legjobban tanítani a három közül? 

Leginkább a matematikát. 

Eddig melyik iskolákban tanított? 

Három másik iskolában is tanítottam. A Szent András Általános Iskolában,  

a Móricz Zsigmond Gimnáziumban és az Izbégi Általános Iskolában. 

Hogy viszonyultak Önhöz, mikor az iskolánkba került? 

Érdeklődéssel és szeretettel fordultak felém. 

Hogy tetszik a Julianna iskola? 

Nagyon tetszik, sok pozitív dolgot kaptam az iskolától.  

Már beilleszkedett? 

A helyemen érzem magam. 

                              lejegyezte: Benedek Zsuzsanna és Izsák Eliza 5.o. 

 

 

 

 

Enyedi Réka 1.a 
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BESZÉLGETÉS 
CZÖVEK KLÁRA nénivel    
 

Klári néni sok iskolában tanított már? 

Nem, mielőtt a gyermekeim megszülettek, összesen csak egy másikban, ezen 

kívül a gyülekezetünk területén lévő iskolákban hitoktattam néhány évig.  

Vasárnaponként jelenleg is tartok gyermek-istentiszteleteket.  

A Julianna iskola mellett a Fasori Gimnáziumban is tanítok. 

Klára néni milyen vallású? 

Református. Lelkészként végeztem a Károli egyetemen.  

A hittanoktatás volt az álma? 

Évekig nem gondoltam rá, de éppen mielőtt a meghívást kaptam, már sokat 

foglalkoztatott. Szerettem volna valamilyen lelki munkát végezni, így lettem 

hittanoktató. 

Ezen a tantárgyon kívül szeretett volna még mást is tanítani? 

Régebben zenét tanultam, így hangszert vagy szolfézst szívesen tanítanék. 

Gyermekkorában mi volt a kedvenc tantárgya? 

A történelem és a zene. Bátyám beszámolója szerint kiskoromban szinte  

egész nap daloltam.  

Korán kezdtem zenét tanulni, már első osztályos koromtól zongorázni kezdtem. 

Hogyan fogadták iskolánkban Klári nénit a tanárok? 

Szeretettel vettek körül az első perctől fogva, azonnal befogadtak a tanári 

közösségbe. 

Sok órája van egy héten? 

Tizenkét órát tanítok itt és hatot a Gimnáziumban. 

Milyennek látja a Julianna iskolát? 

Itt azért szeretek tanítani, mert jól együtt tudok dolgozni a tanártársaimmal, 

hiszen része vagyok a tanári karnak; és szeretem azt is, hogy egy egyházi 

iskolában sokféle módon esik szó a Bibliáról és a hitünkről.  

Hogy érzi magát ebben az iskolában? 

Már sokkal jobban, mint szeptember 

elején, mikor még szinte senkit sem 

ismertem. Megismertem a gyerekeket 

a tanárokat és megszerettem minden új 

ismerősömet.  
                              lejegyezte: Szecsei Anna 5.o. 

 

 

     
          Haraszti Barnabás 1.a 
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BESZÉLGETÉS 
PATAKI ANDRÁS DÁVID lelkipásztorral 

 
András bácsi milyen családi háttérből jött? 

A szüleim Jézusban hívő megtért emberek voltak. Arra törekedtek, hogy Isten akarata szerint éljék 

életüket, és minket is így neveljenek. Nagyon sokat kaptam ezen keresztül, és ennek jó volt átélni a 

gyümölcseit.  

A családban nagy törést jelentett, mikor édesanyám nagyon váratlanul meghalt. Ekkor én 17 éves   

voltam. Nagyon nehéz volt a családnak, hisz hatan vagyunk testvérek.  Én vagyok a legidősebb,  a   

legkisebb pedig aznap született, mikor édesanyám meghalt. Igaz, hogy ez nagyon sok kérdést vetett fel, 

ugyanakkor nagyon jó volt megélni, hogy Isten azokban az időkben mennyire megerősített az Ő  

Igéjével, szeretetével, és azoknak a szeretetével, akiket mellénk állított.  

 

Mivel foglalkoztak a szülei? 

Édesapám villamosmérnökként dolgozott egy ideig, majd visszahívták tanítani, úgyhogy ő egyetemi 

oktató. Jelenleg a műszaki egyetem informatikai karán tanít. Édesanyám biológus volt, de viszonylag 

rövid ideig dolgozott ebben a szakmában. Amikor már megszülettünk – én, majd a testvéreim –, akkor 

ő otthon maradt, majd a későbbiekben egy keresztyén óvodába elment félállásba dolgozni.  

Biológusként már nem dolgozott, de a természet iránti szeretete megmaradt. 

 

Hogyan és mikor ismerte meg a feleségét, és mióta vannak együtt? 

Ez egy nehéz kérdés, pontosan mi sem tudjuk. Egy gyülekezetbe jártunk, én egy olyan ifjúsági csoport-

ba, amelynek a vezetője a mostani sógornőm volt. Feleségem egy másik ifjúsági csoportba járt, de az 

egy idő után felbomlott, és akkor ő a nővére révén került ebbe a csoportba. Időbe telt, mire kialakult 

az, hogy mi összetartozunk. Nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, de igazán az egyetem vége felé 

kezdett kialakulni egy vonzalom – először bennem, aztán benne is. A teológia előtt én is az ELTE    

bölcsészkarára jártam, ott az óráink egy része egy épületben volt. Sokszor találkoztunk: én francia 

szakra, ő spanyol szakra járt. Így a gyülekezeten kívül is nagyon sokat beszélgettünk – Isten kezében 

eszköz volt abban, hogy felkeltette érdeklődésünket egymás iránt. 

 

Hány gyermekük van, és hogyan nevelik őket? 

Most már négy, mert másfél hónapja megszületett a legkisebb. A legnagyobb a Julianna iskolába jár,  

a legnagyobb fiú – mert három fiú és egy lány gyermekünk van – a Csipkebokor óvodába. A két kicsi 

otthon van a feleségemmel. Abban bízom, hogy jól – vagy amennyire tőlünk kitelik, úgy neveljük őket. 

Bár ez mindig nehéz küzdelem, hogy mi az, amire szükségük van. Vannak dolgok, amikről tudjuk, 

hogy szükségesek (étel, ital, meleg ruha, meg egy ágy, ahol aludhatnak többé-kevésbé csöndben), de 

nagyon személyes lelki szükségletei vannak minden gyereknek, igyekszünk ezekre odafigyelni. És ami 

nagyon fontos, hogy igyekszünk hitben nevelni őket.   Naponta tartunk velük este áhítatot, amikor 

énekelünk, Bibliát olvasunk, imádkozunk és beszélgetünk a bibliai történetekről. Nagyon örülünk, 

hogy ezt a nevelést megerősíti a gyülekezetben a gyermek-istentisztelet, illetve az óvoda és iskola is 

nagyon sokat jelent. Azt látjuk, hogy jó hatással vannak a hitbeli növekedésükre. 

 

Azon kívül, hogy lelkipásztor, mivel foglalkozik? 

Ez egy teljes életprogram. Korábban foglalkoztam bölcsészettudományokkal, azóta is érdekelnek ezek 

a területek. A teológia után doktori képzésben vettem részt, a disszertációm folyamatban van. 

Oktatok a teológián: görög nyelvet és újszövetségi bevezetőt.  

Ez nagyon tanulságos, hiszen megismerhetem a leendő lelkipásztorokat. 
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Mikor tért meg? 

Tizenöt évesen, bár a gyökerek mélyebbre nyúlnak vissza. Saját hívő szüleim és más családok      

pozitív példája meggyőzött, hogy olyan életet szeretnék élni, mint ők.   Voltak persze olyan  

osztálytársaim, akiknek az otthonában nem volt jelen Isten Igéje – nem is volt jó mindig ott lenni.   

Azt szerettem volna, hogy Jézus Krisztus jó illata érezhető legyen rajtam, de Isten rávilágított arra, 

hogy ezt én nem fogom tudni megtenni. Egy szilveszter éjszakai úrvacsorán megállva, a múlt terheit 

letéve szerettem volna indulni az új esztendőbe, kértem Istent, hogy legyen Úr az életemben,        

bocsássa meg azt, ami korábban volt, kezdjen valami újat velem – hála legyen, hogy Ő ezt a kérést 

komolyan vette! 

 

Mi késztette, hogy lelkipásztor legyen? Mikor kötelezte el magát? 

Már kiskoromtól hallottam sokat a Bibliából, amikor hitre jutottam, nagyon sokat foglalkoztam   

vele. Komolyan vettem a csendességet, a vizsgaidőszakban egy-két órát olvasással töltöttem.        

Egy ifjúsági héten Mózes elhívásának a történetét tanulmányoztuk. Magamra ismertem, én sem 

tudok igazán jól beszélni! Mózes is ezt mondta.  

De hát ki az, aki szájat adott az embernek… ha én küldelek, akkor menj, alkalmassá teszlek.       

Bár nagyon szívesen tanítanék is, de Isten Lelke világossá tette, hogy itt van a helyem; és az elmúlt 

tizenhat év alatt egyszer sem gondoltam, hogy nem ebben a szolgálatban kellene lennem. 

 

Miért a Fasort választotta, hogy vezetett ide az útja? 

Leendő feleségemmel végiggondoltuk imádságban: ha lehetséges, olyan lelkipásztorral szeretnék 

együtt szolgálni, akivel alapgondolatokban egyetértünk; ha lehetséges Budapesten, mivel menyasz-

szonyom budapesti gimnáziumokban tanított spanyolt, portugált; és ha lehetséges, legyen egy lakás, 

ahová beköltözhetünk és elkezdhetjük a közös életünket.  

Gondolkoztunk, melyek azok a gyülekezetek, de nem gondoltunk konkrétan a Fasorra. 

Majd valamivel később kiderült, hogy Tamás bácsi és Péter bácsi rám számítanak, és egy idős  

presbiter a     gyülekezetre hagyta a lakását – egyértelmű, összeállt a kép: Isten mind a három  

kérésünket      meghallgatta.  

 

A sokféle szolgálati ág között melyik áll a szívéhez legközelebb? 

Mindegyik örömteli, de leghosszabb ideje az ifjúsági csoporttal foglalkozom, a Fasor is így hívott 

meg. Tíz éven keresztül ez volt a központi területe a szolgálatomnak.  

 

Szabadidejét mivel tölti? 

Ritkán adódik, ekkor a családommal vagyok, ami egyben ajándék és feladat is.  

Szívesen olvasgatok, filmet nézek, zenét hallgatok, és kirándulni is nagyon szeretek, de erre kevés 

idő jut. Talán ez hiányzik legjobban, hiszen ahol felnőttem, egy nagyon friss levegőjű vidék volt. 

 

Mi a kedvenc éneke és mi a vezérigéje? 

Nagyon kedves számomra Sámuel imádsága, az 512. ének. 

Nem szeretem leszűkíteni sem az énekeket, sem az Igéket egy dologra. 

A teljes Szentírás nagyon gazdag üzeneteket hordoz. A Biblia olyan, ha egy Igére igent mondtam,  

a következőt és az azt követőt is szeretném megérteni ugyanilyen mélységben.  

Ami mostanában elém került, és beiktatásomon is elhangzott, az a Róma 8,29.  
 

„Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek  

Fia képéhez, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között.” 
 
Nagyon fontos cél, hogy Jézus kirajzolódjon rajtunk, megjelenjen az életünkben!  

 

 

lejegyezte: Heuschmidt Liliána 7.o. 
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AZ IGAZI KARÁCSONY 

Apa mellett ültem a kanapén, amikor hirtelen eszembe jutott, hogy holnap 

karácsony. Örömömben gondoltam, közlöm apával is, bár ő is biztos tudja. 

Inkább belemélyültem a gondolataimba. Miről is szól a karácsony?  

A fényekről? Az evésről? Az ajándékokról… 

Aztán anya kiabált:  

– Berci, vacsora!  

A felnőttek mindig megzavarják a gondolataimat.  

Nagy nehezen kivánszorogtam a konyhába. Áh, megvan, hol tartottam. És 

ki az a Jézuska? Jobbnak láttam, hogyha megkérdezem anyát.  

– Anya, ki az a Jézuska?  

– Isten Fia. Az, akiről olyan sokat beszél a vasárnapokon a lelkész bácsi.  

Kicsit elszégyelltem magam, mert vasárnap nem szoktam figyelni, hanem a 

karzaton Lócival szoktam játszani. 

 – Na jó, látom, hogy nem érted – mondta anya. – Neked mi a kedvenc  

játékod?  

– A piros kamionom.  

– És odaadnád valakinek?  

– Hát, ha visszaadja, akkor igen.  

– Képzeld el, hogy Jézus az életét adta értünk, és Ő nem kérte vissza.  

Ő kibírta értünk azt a sok borzalmat. Ő volt az egyetlen tökéletes ember  

a világon.  

Teljesen ledöbbentem. Szóval Ő az, akiről annyit hallottam. Ő az, aki  

megváltott minket. A vacsorát csöndben ettem meg. Gondolkoztam, csak 

gondolkoztam. Majd ott találtam magam a fenyő előtt bontani az ajándékai-

mat. Amitől persze – mint minden gyerek – izgatott lettem, és rögtön elkezd-

tem játszani a játékaimmal. Aztán megálltam, és mondtam anyának, hogy 

most én fogom elmondani a Miatyánkot. Tudom, hogy csak egy csekélység, 

de ezzel akartam üzenni Jézusnak, hogy köszönöm.  

Bár kicsi vagyok, de azt hiszem, már értem a karácsony igazi lényegét.  

 
           Emmer Luca 7.o. 
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A KARÁCSONY 

 

Egyszer volt egy Miklós gyerek, aki szerette a karácsonyt, mert találkozha-

tott a barátaival.  

De egyszer nem találkozott velük. Nagyon elszomorodott. Anyukája azzal 

vigasztalta, hogy a következő évben elmehet,    de most csak betegséget  

okozna nekik. Ekkor még jobban sírt. Amikor eljött a karácsony, Miklós 

csak a barátaira tudott gondolni, hogy jobb lenne velük lenni, de tudta,  

tüdőgyulladással nem mehet.  

Egyszer szülei egyedül hagyták. Már jó ideje itthon volt, egyszer csak kopo-

gást hallott. Megjelentek a barátai sok-sok ajándékkal. Nagyon megörült. 

Elmondták a barátai, hogy mindenről tudnak. Azokat a napokat együtt  

ünnepelték. Nagyon örült Miklós, hogy mégis a barátaival ünnepelhetett. 
                                              

     Gurzó Gyöngyi és Barabás Bea 4.a 

 

 

 

 

 

 

A KARÁCSONYFA 

A Télapó gyárában élt egy rénszarvas, aki nem élvezte a karácsonyt.  

Történt egyszer, hogy nekirepült a Mikulás karácsonyfájának. Sajnos, ez 

elég sokszor előfordult, s innen kapta a Bajkeverő nevet. A többi rénszarvas 

folyton a nevét csúfolta.  

Egyszer Csillám, a lány rénszarvas hóviharba keveredett. Amikor Bajkeve-

rő a segítségére indult, Csillám egy barlangba menekült. Ezalatt a Mikulás 

a manókkal együtt a két rénszarvas nyomát követve elindultak. Pár óra 

múlva Bajkeverő megtalálta Csillámot, s fázva indultak vissza a gyárba. 

Útközben visszafelé a Mikulás csapatával találkoztak, s mindannyian oda-

haza finom forrócsokit ittak. Megünnepelték Csillám és Bajkeverő hazaté-

rését, s azóta nem csúfolták Bajkeverőt.  

Ezért Bajkeverő is élvezi a karácsonyt! 
Kereszty Dóri és Mágel Eszter  4.a 
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 A SZALONCUKOR ÉS A MÉZESKALÁCSEMBER 

 Volt egyszer két karácsonyi süti, egy szaloncukor és egy     

mézeskalács ember.  

 A mézeskalács a sütőben, a szaloncukor meg a boltban 

született.   

   Egyszer összetalálkoztak.  

– Szia – mondta a szaloncukor. 

– Szia – köszönt vissza a mézeskalács. – Mi  újság?  

– Hát nem túl jó – mondta. – Képzeld, meg fognak enni!  

 – És mikor?  

                     – Még ma.  

– Hát ez rettenetes! Én inkább világgá megyek.  

– Én is – mondta a szaloncukor, és elindultak. Útközben majdnem kilapította 

őket egy autó.  

– Nem fordulunk vissza? – kérdezte a mézeskalács. Ez majdnem olyan veszélyes, 

mintha megennének minket.  

– Nem, nem olyan veszélyes – válaszolta a szaloncukor.  

Útközben szegény gyerekeket láttak.  

Bárcsak lenne mézeskalács meg szaloncukor…! 

A sütik rájöttek, hogy nélkülük nem is karácsony a karácsony.  

Ezért hazamentek. 

 
Horgos Márk 4.a 

CUKORKA 

Nyimi-nyami cukorka, 

gyere be a pocakba! 

Nagymamának pocakjába, 

Lakjon jól a hasikája. 

 

Nagypapa is egye meg, 

reggelire legyen egy meg egy. 

Rajong érte mindenki, 

Az egész világ szereti! 
 

Szabó Lilien és Szolyák Luca 2.b 
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A KARÁCSONYI 

VÁSÁRBAN 

Sziasztok gyerekek, 

karácsony van, emberek. 

Mit kértek? Mit kértek? 

Mézeset, mézeset? 

Mi mást, inkább édeset! 

Válogatós emberek, 

mit kérnek a gyerekek? 

Édeset, mézeset, 

mert, hogy nagyon éhesek. 
                                   Varga Dani 4.a 

KARÁCSONY 

Várjuk már a karácsonyt, 

szépen néznek ki a kalácsok. 

Feldíszítjük a karácsonyfát, 

megesszük a vacsorát. 

 

Korcsolyáznak a gyerekek, 

építenek hóembert. 

Meggyújtják a gyertyát, 

csodálják a lángját. 

 
Juhász Balázs és Beszterczey Tamás 4.a 

KARÁCSONY 
Közeleg a szép karácsony,  

sütik a finom, friss kalácsot. 

Szánkóznak a gyerekek, 

megeszik a perecet. 

 

Az ajándékot nagyon várják, 

máris a kopogást hallják. 

Megkapták az ajándékot, 

benne a jó játékot  

Szabó Benedek és Molnár Bence 4.a 
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KARÁCSONYRA VÁRÁS  
Mézeskalács illata száll.  

Bárcsak karácsony lenne már!  

Angyalsereg készen áll,  

mindenki szíve valamit vár.  

 
Titokban jászolban született,  

de ő a mindenség királya lett,  

sok-sok ember ünnepli ezt,  

valaki tudja miért, valaki nem. 

 

Szeretem benne, hogy együtt a család,  

és a finom ünnepi vacsorát,  

a csillagszórót, a gyertyafényt,  

a csendes boldog ünnepi zenét. 
                   Csengeri Gyöngy 3.a 

JÉZUS ÉL! 

Megmutattad magadat nekünk,  

több mint kétezer éve,  

szerettél minket  

bűneink ellenére.  

 

Gyógyítottál, tanítottál,  

minden embert szépnek láttál.  

Most is ezt adod nekünk,  

ezért szép az ünnepünk. 
                          Csengeri Gyöngy 3.a 

A BOLDOG KARÁCSONY 

Itt van hát a karácsony! 

Kisült már a kalácsom?  

Krisztus Jézus megszületett, 

A szülei megörültek. 

 

A pásztorok sietnek, 

Hogy meglássák a kisdedet. 

Az angyalok éneke  

szálljon a fülünkbe! 

 

A jámborok és a bölcsek     

hoztak sok érték-kincset. 

Otthon van a kis család,  

S nézi a nagy fenyőfát. 

                                                                                                            
Maczek Fruzsina és Szabó Eszter Ráchel 4.a 

Oláh Petra Veronika 3.a  

Sonjic Natália 3.a 
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Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, 

szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná lettem,  

mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.  

És ha jövendőt tudok is mondani,  

és minden titkot és minden tudományt ismerek is;  

és ha egész hitem van is, úgyannyira, 

hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről,  

szeretet pedig nincsen énbennem, semmi vagyok.  

És ha vagyonomat mind felétetem is, s ha testemet tűzre adom is,  

szeretet pedig nincsen énbennem, semmi hasznom abból.  

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik,  

a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.  

Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát,  

nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.  

Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.  

Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.  

A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; 

vagy akár nyelvek,  megszűnnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik.  

Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:  

De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.  

Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam,  

mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek:  

minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. 

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre;  

most rész szerint van bennem az ismeret,  

akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.  

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három;  

ezek között pedig legnagyobb a szeretet. 

 

1Korinthus 13 
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Ha még emlékeztek az első oldalra, volt ott egy név – egy  mindannyiunk által nagyon 

szeretett név — amely el volt rejtve, és talán nehéz volt megtalálni. 

Szívünk mélyén is így van elrejtve nagyon sok gondolat, érzés, bánat, öröm, ki nem 

mondott szó. 

Sokan megfogalmaztak már olyan bölcs gondolatokat, amelyek a szív rejtett mélyéről 

szólnak. A legismertebb talán mindannyiotok előtt A kis herceg című regény fő gondo-

lata:  Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. 

A Bibliában Sámuel könyvéből tanulhatjuk meg, hogy az Úr nem azt nézi, amit az  

ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben 

van (1 Sámuel 16,7). 

Mi vajon hogy öltöztetjük díszbe szívünket az ünnepre? 

A hosszú téli estéken bizonyára végiggondolod, amikor az ajándékot készíted   

szeretteidnek, kinek-kinek hogy tudnál örömet szerezni. Talán nem sikerül olyan 

szépre  rajzolni, kiszínezni, megfesteni, kivágni, összeragasztani, becsomagolni az 

ajándékot, ahogy szeretted volna, de ha minden igyekezetedet, szeretetedet beletetted, 

ami a   szívedben van, akkor nyugodtan tekinthetsz úgy az ajándékodra, ahogy  

azt az Úr is nézi. 

Ő nem rejtőzik el, szíve a szívedhez közel;  átölel áldó, védelmező karjával,  

az Ő mindenek felett való szeretetével. 

 

 

Áldott ünnepeket kívánok nektek és családotoknak szeretettel: Márta néni 
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