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MILYEN AZ IGAZI KARÁCSONY? 
 
 Az igazi karácsony az, ha finomat eszel, ha együtt van a család, ha olyan ajándékot 
kapsz, aminek nagyon örülsz, ha elutazol és kikapcsolódsz, ha eljöttök a templomba, ha talál-
kozol régen látott rokonokkal, ha karácsonyi hangulatba kerülsz, ha szépen feldíszítettél min-
dent…     Ennyi elég, vagy nem? Te mit tennél még hozzá a sorhoz?  
Nekem még a legfontosabb hiányzik. Az, amitől a bölcseknek, a pásztoroknak, az angyalok-
nak, Máriának, Józsefnek is igazi karácsonya volt. Mi volt a közös bennük?  
Mindegyik látta Jézus Krisztust, Neki örült, felismerte Benne Isten Fiát, és ezért magasztalta, 
dicsérte az Istent.  
 Az igazi karácsony az, amikor mi is dicsérjük az értünk megszületett Megváltót, az 
Atyát, aki elküldte egyszülött Fiát; és mindezt csak a Szentlélek által tudjuk tenni, aki közben 
egyre jobban betölti a szívünket.  Ez az öröm és boldogság az igazi karácsonyi csoda! Mária 
ezt imádkozta:  

„Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben” (Lukács 1,46-47).  

A bölcsek leborulva imádták Jézus Krisztust, és ajándékokat adtak neki.  
A pásztorok pedig dicsőítve magasztalták az Istent mindazért, amit láttak, hallottak,  
és amivel megajándékozta őket az Úr.  
 A decemberi szülői levélben is egy igés köszöntőt olvashattunk:  
„Dicsérjük Istent mindennap, és mindörökké magasztaljuk nevedet!” (Zsoltárok 44,9)  
Tegyük ezt most különösen karácsonykor, az ünnepekben és az új évben is minden nap!  
Miért dicsérhetjük, magasztalhatjuk Őt?  
Mert Jézus Krisztus megszületett, értünk elhagyta a mennyet, és a földre jött.  
Mert Ő a Szabadító, a Megváltó, az Üdvözítő, a Magasságos Fia, a Szent, az Isten Fia,  
Immánuel, akiben velünk van az Isten, a felkelő fény a magasságból, a Király.  
Most csak azokat a megnevezéseit gyűjtöttem ki Jézusnak, amit a születésekor mondtak rá. 
Mennyi mindent lehetne összegyűjteni még, és mennyi mindenért lehetne dicsérni, ha az 
egész földi életét végignéznénk! 
Gyermekkoromnak kedvenc verse volt: Isten-dicséretre/ Mégis csak kiállok,/ De boldogak a 
pásztorok/ S a három királyok./ Én is mennék, mennék, /Énekelni mennék,/ Nagyok között kis 
Jézusért/ Minden szépet tennék./ Új csizmám a sárban/ Százszor bepiszkolnám, /Csak az  
Úrnak szerelmemet/ Szépen igazolnám.  (Ady Endre: Kis, karácsonyi ének - részlet)   
Ezért betlehemeztek régen a gyermekek végigjárva a környék házait.  

Kedves Gyermekek! Ti is dicsérjétek az Urat! Énekeljétek el karácsonykor a családnak azo-
kat az énekeket, amiket megtanultatok az elmúlt fél évben, vagy amelyek különösen a ked-
venceitek! Zenéljetek Isten dicsőségére! Ha játszotok valamilyen hangszeren, akkor játsszátok 
le a karácsonyi énekeket! Mondjátok el az aranymondásokat, amiket az elmúlt hittanórákon, 
vagy istentiszteleteken tanultatok! Adjatok ilyen lelki ajándékokat a családotoknak, miközben 
ezzel Istent dicséritek.  
Kedves Felnőttek! Imádkozzatok együtt a gyermekekkel karácsonykor! Olvassátok el együtt 
az Igét Máté vagy Lukács evangéliumából, ahonnan példát lehet venni arra, hogyan és miért 
dicsérték Istent. Nézzetek együtt keresztyén filmeket! Egy tartalmas keresztyén film (Születés, 
Ben Hur, Csendes éj) után is olyan örömmel, hálával telik meg az ember szíve!     Játsszatok 
közösen a gyermekekkel bibliai játékokat!  
Jöjjünk együtt a templomba, és hazafelé, otthon beszéljünk sokat arról, hogy milyen üzenetet, 
tanítást értettünk meg! Adjunk példát arra, hogy milyen az igazi karácsony, hiszen a gyerme-
keink ezt fogják örökségként továbbvinni.  
Van okunk dicsérni az Istent,  de észrevesszük-e? Van időnk magasztalni Jézus Krisztust, de 
jól használjuk-e fel az időnket? Van eledelünk, pénzünk, hogy ajándékot vegyünk,  de hálásak 
vagyunk-e érte? Ünnepelhetünk, de igazi-e az ünnepünk? Vannak családtagjaink, akikkel 
együtt lehetünk, de építőek, tartalmasak-e ezek az együttléteink?  
Mindez lehetséges, ha tudatosan figyelünk rá! 
Szeretettel kívánok minden családnak, gyermeknek és felnőttnek IGAZI KARÁCSONYT! 

    Somogyiné Ficsor Krisztina 
         intézményi lelkész 
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ELŐZETES:  
December 21-én osztálykarácsony lesz, majd karácsonyi istentisztelet, melyen  
a 8. osztály tanulói, valamint énekkaros és hangszeres gyermekeink szolgálnak.  
A téli szünet 2017. december 27–től 2018. január 2-ig tart.  
Első tanítási nap: 2016. január 3. szerda.  

HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 
 
A 2017/2018-as tanévet szeptember 1-jén kezdtük. Ekkor volt az első tanítási nap. 
Szeptember 3-án ünnepi tanévnyitó istentiszteleten voltunk együtt templomunkban. 
Szeptember 29-én az alsó tagozatos gyerekek kirándultak.  
 
Októberben elején megemlékeztünk a zene világnapjáról.  
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról. Ünnepi műsorral a 4.b osztály tanulói 
szolgáltak.  
Október 13-án a Bolyai Matematikaverseny körzeti döntőjének iskolánk adott otthont.  
Október 20-án az 1956. évi pesti forradalomra emlékeztünk: az alsósok a Városligetben,  
a felsősök a pákozdi történelmi emlékparkban.  
Október 24-én és 25-én zajlott az őszi papírgyűjtés.  
Október 27-én tartottuk a reformáció 500. évfordulójára szervezett csendesnapot. 
Az őszi szünet október 30-tól november 3-ig tartott.  
 
November első napjaiban – felnőttek és gyermekek egyaránt – evangelizációs alkalmakon 
vehettünk részt a fasori gyülekezetben.  
November 8-án a Tudomány Napján az óraközi szünetekben izgalmas tanulói előadásokat, 
kísérleteket és bemutatókat láthattunk-hallhattunk a felső tagozatos tanulók segítségével. 
November 10-én a Bolyai Anyanyelvi Verseny körzeti döntőjén képviseltük iskolánkat. 
November 15-én nyílt napot tartottunk a leendő elsősök szüleinek.  
November 19-én családi istentiszteleten lehettünk együtt templomunkban. Ünnepi műsorral 
az 5.b osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  
November 20-án a reggeli áhítat keretében megemlékeztünk iskolaalapító elődeinkről. 
Ünnepi műsorunkon a 8. osztályosok szolgáltak. 
November 21-én és 22-én iskolánkban nyílt napot tartottunk.  
November 23-án részt vettünk a kerületi Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen. 
November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést.  
 
Az adventi időszakban ismét csatlakozhattunk a karácsonyi ajándékgyűjtő akcióhoz:  
A Magyar Református Szeretetszolgálat Cipősdoboznyi szeretet programjához, mellyel a 
hátrányos helyzetű gyermekeknek segítettünk, illetve az Élelmiszergyűjtés programhoz is, 
melynek keretében a nélkülözésben élő családoknak, magányosan élő időseknek tudtunk 
segíteni. 
 
December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. Délután Mikulás-váró kupán mérkőztek meg 
egymással az alsó tagozatos gyermekek csapatai.  
December 8-án délután a felsősök számára „Ki mit tud?”-dal egybekötött Mikulás-napi mu-
latságot rendeztünk.  
December 15-én délután vidám adventi vásárban lehettünk együtt.  
A téli szünet előtti héten reggelenként adventi dalok éneklésével hangolódtunk a közelgő 
ünnepre. 
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REFORMÁCIÓI CSENDESNAP 
Október 27-én, pénteken a Julianna Református Általános Iskolánkban tartott csen-

desnapnak az is lehetett volna a címe, hogy utazás. Az első órában az összes gyermekkel 

közösen voltunk a templomban, és visszautaztunk Luther Márton korába. Nem volt akkor 

internet, okos telefon, autó, modern fürdőszoba – sorolták a gyerekek.  

Azonban mi volt jellemző arra a korra, ami ma sajnos nem igaz?  

Mindenki járt templomba. Minden ember tudta, hogy van Isten. Az embereket komolyan 

foglalkoztatta, hogy a Mennybe, vagy a pokolba kerülnek-e? Tudták, hogy lesz ítélet.  

Luther Márton is azzal a kérdéssel küszködött évtizedeken keresztül, hogy hogyan talál ke-

gyelmes Istenre? Hogyan kaphat bűnbocsánatot? Hogyan kap békességet? Majd megértet-

tük Luther életén keresztül a válaszokat. Láttuk, hogy a reformáció úgy terjedt el az akkori 

Magyarországon, és más országokban, mint ahogy a pezsgőtabletta beszínezi pillanatok 

alatt a pohár vizet. Az Isten Igéje és a Jézus Krisztussal való élő kapcsolat által új életet, új 

reménységet és megújult hitet kaptak az emberek.  

A második órában tovább utaztunk a mai Wittenbergbe. Sok képpel, térképpel, fel-

nőtt és gyermek idegenvezetőkkel bejárhatta minden osztály a mai Wittenberg reformációi 

helyszíneit.  

Majd a következő órákban minden osztály elutazott egy budapesti, reformációval 

kapcsolatos kiállításra: a reformációi emlékparkba, a Fasori Evangélikus Templomba, az  

Országos Evangélikus Múzeumba, a Nemzeti Múzeum Ige-idők kiállítására, a református 

egyház Biblia Múzeumába, vagy a Kálvin téri aszfalt üzenetekhez. Minden helyszínen sike-

rült a gyermekekhez tárlatvezetőt kérni. Volt egy óra, amikor minden osztály akár csopor-

tokban, akár egyénileg lerajzolta az élményeit, a kapott üzenetet, amit megértett. Több 

osztály tudott még a nap végén részleteket nézni reformációi filmekből.  A gyermekek raj-

zaiból kiállítást készítettünk a templomunkban, ami két vasárnap is megtekinthető volt.  

A pedagógusok, és a gyermekek is arról számoltak be, hogy sok gazdag utazással és 

üzenettel teli nap volt a reformációi csendesnapunk.  

Mindezért egyedül Istené a dicsőség!     

Somogyiné Ficsor Krisztina  

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ CÍMERE 
 

A címer főalakja a jobb lábával zászlót tartó bárány, 
amely hátrafordulva a zászlóra tekint. 
Az aranyrúdon függő zászló a helvét hitvallás szim-
bóluma, 
a két könyv, amelyen a bárány áll,  
az Ó- és Újszövetséget jelképezi. 
A középen emelkedő pálma életfa-motívum, de a 
szilárdságot, az ellenálló képességet is kifejezi, s ér-
zékelteti a történelmet: a pusztító háborúkban úgy 
állt az egyház, mint sivatagban az oázis. 
A főnixmadár a hányatott sors allegóriája: akárcsak 
a hamvaiból újjászülető csodás madár. 
A Nap a halhatatlanság és az erő szimbóluma. 
Kiegészítésül a reformáció bibliai igéje került rá: 
 
 „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” 
  (Róma 8, 31)  
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Erős váram az Isten, az én hűséges 
Istenem! (Zsoltárok 59, 18) 

A vár védelmi célból emelt  erődítmény, megerő-
sített épület vagy épületcsoport.  
A várak fénykora a középkorban volt, a feudális 
széttagoltság idején. A tűzfegyverek elterjedésével  
(15-16. század) a várak jelentősége csökkent, a 
helyét az erődök és erődrendszerek váltották fel. 
A főbb részei tehát a középkori várnak a torony, 
a védőfal, a palota, a kápolna és a mindezek 
által körbezárt várudvar. A védművek ugyanakkor 
bővülhetnek újabb körrel, így létrejöhet külső vár, 
a meredek magaslatokon lévő várakat pedig gyak-
ran csigaalakban bővítik lefelé. 
Az érett középkorban elsősorban Németországban 
alakult ki az a gyakorlat, hogy a nagyobb erődítményekben kettéválasztották a tornyot 
és a lakóépületet. (Addig gyakran a tornyok is lakótornyok voltak, mint még István kez-
dett építeni.)  
A várakban általában a palota felső szintjén helyezkedtek el a lakószobák. Az első 
emeleti nagyteremben zajlottak az étkezések, de ott tartották az ünnepségeket, cere-
móniákat és a tárgyalási napokat is. Ez alatt még több munkaszoba is volt.  Legalul 
helyezkedett el az élelmiszer- és a borpince.  
A tűzveszély miatt a konyhát legtöbbször a palotán kívülre, a várudvarba építették.  A 
körfalon belül a zöldség- és fűszerkert mellé sokszor baromfi- és disznóólat, és kutat is 
építettek.  A várkaput a csapórács és csapóhíd védte.  
A vár tetején az öregtorony magasodott, amelyből jól szemmel tarthatták a környéket.  
Egyúttal ez volt a várlakók egyetlen menedéke is, ha nem sikerült időben visszaverni a 
támadást.  Ide csak létrával lehetett felmászni, amit azután gyorsan felhúztak maguk 
után.  A vár mélyén általában egy tömlöc is helyet kapott. 
Legtöbbször a várkápolna is benn volt a palotában, csak a nagyobb várakban kapott 
külön épületet az imák és istentiszteletek számára. A lóistállók, a kovácsműhelyek és 
a pékségek, valamit a cselédházak, a fegyverszolgák, az iparosok és a szolgák lakó-
szobái a várfal mentén sorakoztak.  

 
A zsoltáros azt vallja, hogy 
erős vár, teljes védelem, 
biztos menedék a mi Urunk, 
Istenünk.   
Luther Márton éneke is 
(melyet az 1500-as évek ele-
jén írt, és Wittenberg-
ben jelent meg) így kezdődik: 
„Erős vár a mi Istenünk!”  
Ezzel a köszöntéssel üdvözlik 
egymást a világ számos orszá-
gában, így Magyarországon is 
az evangélikusok. Ez az ének a 
protestánsok egyik legkedvel-
tebb éneke, mozgósító hatása 
miatt a reformáció „harci 
dalának” is hívták. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91d%C3%ADtm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_M%C3%A1rton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1ci%C3%B3
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ERŐS VÁR AZ ÉN ISTENEM 
 
Nemrég szomorú voltam, mert valaki nagyon megbántott. 
Szívesen kiabáltam volna vele, de tudtam, hogy Isten majd harcol helyettem. 
                                                                                    Fürjes Borbála  1.a 

ERŐS VÁRAM AZ ISTEN, AZ ÉN HŰSÉGES ISTENEM! 
 
Napjainkban egy békés zarándokcsapat mászott a hegyen.  
Theodor, a vezető egyhetes elcsendesedést kívánt Mongóliában, a Hangáj-hegységben. 
A csapat egy kis mezőt meglátva úgy döntött, hogy megpihen. Miután mindenki felállította 
a sátrát, halat fogtak egy közeli folyóból. Harcsapörköltet szerettek volna készíteni, az üst-
ben már rotyogott a víz. Miután elkészült az étel, imádkoztak és jóízűen ettek. Evés után 
békével a szívükben nyugovóra tértek. Nem sejtették, hogy eközben ellenség veszi körül 
őket.   Isten így szólt Theodorhoz:  
- Fiam, ellenség vett körül titeket. Ébressz fel öt erős legényt, és küldd ellenük! 
Úgy is lett: az öt legény nekiindult. Isten jobb kezével eltakarta a holdat, a csillagok pedig 
a legények felé fordultak, így csak ők láttak. Öt emberrel győzték le a nagy csapatot. 
A zarándokok tovább mentek zengve, énekelve: „Erős vár a mi Istenünk!” Így haladtak a 
kis hegyi kápolnához.  
                                                                                                        Lendvay Lilla 4.a 

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK 
 
Erős vár a mi Istenünk, 
Gond idején fogja kezünk. 
Menedék a bajban nekünk, 
Erős vár a mi Istenünk. 
 
Erős vár a mi Istenünk, 
Semmitől sem kell már félnünk. 
Hadakozik mindig értünk, 
Erős vár a mi Istenünk. 
 
Erős a vár, erős a fala, 
Nem üti át az ellenség kardja. 
Büszkén leng a zászlaja, 
Soli Deo Gloria! 
                         Fürjes Zsófia 3.b 

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK 
 
 
Ez egy jelmondat, amit én elég gyakran használok. De vajon ez csak egy köszönés, egy 
megszólítás, amit csak úgy „hanyagul” ejtünk ki? 
Mit rejthet ez a mondat, milyen üzenete van? 
Nem csak Istenről teszünk bizonyságot, hanem áldás is egyben, ami összetartja a közössé-
get, akik használják. Honnan is ered ez a mondat? Visszanyúlhatunk egészen Dávidig, aki 
megírta ezt a zsoltárt, de közelebbről is van története. Luther Mártonnak egy várban kellett 
elrejtőznie az átokbulla miatt, mert nem vonta vissza a tanait.  
Wartburg várában volt szállása, itt fordította le a Bibliát németre. Biztonságban volt, mert 
nem lehetett a vártemplomból elvinni embereket, mert az volt a védelem, a biztonság. Ezért 
szól az ének úgy, hogy: „Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk, pajzsunk…” Isten biztonsá-
got ad, lehet, hogy ezt mi nem érezzük, de Ő ott van velünk életünk végéig.  
Bízzunk az Istenben, mert Ő megvált minket. Én ezért érzem magam evangélikusnak, mert 
az evangéliumot, örömhírt én is hirdethetem.  
                                                                                                Herkely Tamás 7.b 

Nekem az, hogy ERŐS VÁR AZ ISTEN, AZ ÉN HŰ-
SÉGES ISTENEM, akkor bizonyosodott be, amikor 
idejöttem a Juliannába. 
Amikor kiderült, hogy iskolát kell váltanom, elkezd-
tem félni, mert nem tudtam, hogy milyen lesz az új 
környezet. Ebben az időben nagyon sokat imádkoz-
tam. Aztán amikor bejöttem az iskolába, bizonyoso-
dott meg igazán ez a zsoltár, mert már nem féltem. 
Aztán egy-két nap után már nem is volt okom félni, 
mert mindenki kedves és segítőkész volt. 
 
                                                                                            
     Káldy Ferenc 5.a 
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ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! 
 
Ha a tizenharmadik században 
lettem volna gyerek, 
jobban értettem volna, hogy 
ez a sor mit jelent. 
 
Akkor a tatárok jöttek, 
s Béla király szólt: 
„Építsünk erős várakat!” 
(Ez jó ötlet volt.) 
 
Most a 21. században 
ugyan mire kell már 
itt a békés Budapesten 
nekünk kőfalú vár? 
 
Jön a tatár? Jön a török? 
Nem bánt senki, mégis 
néha úgy érzem, jó lenne, 
ha építhetnék én is 

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK 
 
Nekem erről a mondatról először az jut eszembe, hogy van egy vár, amiben mi, keresztyének 
élünk és a sátán folyamatosan ostromolja, de a vár mindig kitart vagy újraépül. 
Ezt életünk során sokszor megtapasztaljuk. 
Például, ha valamelyik szerettünket elveszítjük, belegondolhatunk, hogy Isten itt van velünk, 
és esetleg egy rosszabb dologtól óvta meg őt. Szerintem, ha belegondolunk ebbe a mondatba 
jobban, mi keresztyének rájövünk, hogy az égvilágon semmitől nem kell félnünk, mert Isten 
megvéd minket, és hogyha bármi rossz dolog történik, az a javunkra (van) válik. 
 
                                                                                                  Vajvoda Márton 7.b 

A TESTVÉREM BALESETE 
 
Egyszer lementünk a Balatonra. A tóban egy gumimatracon ültünk. 
Testvérem hirtelen beleesett a vízbe, és elmerült. 
Apa kiszedte a vízből, és föltette a gumimatracra. Isten megmentette őt. 
                                                                                           Csehi Noémi 2.a 

 
A VÁROSLIGETBEN 
 
Egyszer elmentünk a Városligetbe. Ott játszottunk egy kicsit, majd visszafelé Villő fennma-
radt a trolibuszon, de a vezető azonnal kinyitotta az ajtót. Ahogy észrevette, olyan volt, 
mintha Isten irányította volna a vezetőt. 
                                                                                                     Koncz Viola 2.a 

LEMARADTAM A METRÓRÓL 
 
Egyszer elindultunk Gyönggyel meg anyával balettra. Megérkezett a metró. Nem vezette 
vezető a szerelvényt. 
Csipogni kezdett az ajtó, és már csak anya tudott felszállni. Ezen a napon olvastuk az  
e-mailt: „Erős vár a mi Istenünk!” 
Ez rögtön eszembe jutott. Egy néni lépett oda hozzánk, és segített rajtunk. Úgy éreztem, 
mintha ideküldte volna Isten őt. 
                                                                                            Csengeri Bíbor 2.a. 

magas falú várat, ahol 
nem csúfolhat senki, 
késést sosem adnak, nem kell 
rossz jegytől rettegni. 
 
Ahol mindenki egyenlő, 
és mindenki barát, 
ahol még gondolatban sem 
tépjük egymás haját. 
 
Nem tudom az igazságot, 
csak csöndben reménykedem, 
hogy ez az ének erről szól, 
és ilyen vár az Istenem.  
 
                              Pócsik Tünde 6. a 
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Az én váram az én házam!  

A TE VÁRAD A LEGERŐSEBB? 
 

Mi lenne, ha megkérdeznénk egy várúrtól, mire a legbüszkébb? Mit tart a legbecsesebb, leg-
szebb dolgának tulajdonai közül? 
Alighanem kihúzná a mellkasát, hasát behúzná, és délcegen azt mondaná: A váram az én 
legbecsesebb tulajdonom! 
És mit írna vára csapóhídja fölé? A legszebb vár a vidéken, tessék előtte meghajolni! 
Szerintem mindegy milyen a várunk: lehet kopottas, itt-ott omladozó, mi mindig a legszebb-
nek fogjuk látni.   
Nem is azzal van a baj, hogy a várúr csodálatra méltatja az ő várát, és a legkülönb cselédek, 
vitézek szolgálnak ott. Hanem az, hogy mit dicsőít, mit mér dicséretre!  
Most azonnal, gondolkodás nélkül rávágjuk: a várát. Ezzel mi is a baj?  
Hadd tegyek föl pár kérdést: Ki adta neki az ötletet, hogy egy ilyen nagy „házat” építsen?  
Ki segített a falak emelésében? Ki küldte a legszorgalmasabb szolgálókat és a legbátrabb ka-
tonákat szolgálni a várhoz? Isten. Előtte kell meghajolni. Ő a várad. Az övé. 
Szóval, kedves „várurak”, a ti váratok Isten: Ő minden szeglete, Ő minden védelme.  
Kicsit furcsa, hogy „Isten a vár”. Mindenhol ott van: a csapóhídon, a toronyban… Ő az egész 
vár maga! 
 „Erős vár az Isten, az én hűséges Istenem!”    Fehér Enikő 7.a 

AZ ÉN  HÁZAM, AZ ÉN VÁRAM 
 
„Az én házam, az én váram”. Mindig ezt mondogatom. 
A Kék utca 112. lakója vagyok. 
Egy villában élek. Azért mondogatom ezt a mondatot, mert otthon biztonságban érzem magam. 
Itt a családom, és ide nem jön be bárki, csak akit beengedünk. A ház két emeletes. Van egy nap-
palink és egy étkezőnk. 
A szobánk az emeleten van, és az egyik fürdőszoba is. Van itthon tévénk, fotelünk, ennivalónk és 
mindenünk, ami csak kell. Ami viszont a kényelemnél sokkal fontosabb, az az érzelmi, lelki biz-
tonság, ami úgyszintén megvan. Otthon nem sértegetnek és nem bántanak. Meg vagyunk védve 
a külvilágtól. Szeretet vesz körül bennünket. 
Ezért szoktam mondani: az én váram, az én házam. 
 
         Szolyák Zalán 7.b 

 
AZ ÉN VÁRAM 
 
Sok elképzelésem van, de most leírom azt, amelyik leginkább tetszik. Az én váram egy modern 
vár lenne. 
Várfallal lenne körülvéve a terület, kívül vizesárok. A vár épülete hatalmas, többszintes. Egyik 
része a lakórész, másik része lovarda és gazdasági épületek. A lakórészben lenne öt hálószoba 
és ebből négy vendégszoba. A szüleimmel és a legjobb barátnőmmel élnék együtt, de nagyon 
sok embert szeretnék vendégül hívni. Hogy a sok vendég elférjen, hatalmas nappali, étkező és 
konyha is kell. A szórakozáshoz medence és játékszoba is szükséges. A kiskutyám is velünk él-
ne, a szobámban aludhatna az ágyamban. A lovarda elég nagy ahhoz, hogy sok ló kényelmesen 
elférjen benne, mert szeretek lovagolni. 
Csodálatos dolog lenne, ha egy ilyen váram lenne, de nem a vár a fontos, hanem, hogy a sze-
retteimmel lehessek együtt, ha egy kisebb lakásban is vagyunk. 
                                                                                         Szathmári Réka 7.b 

VÁRAM 
 
Az én váram egy hegytetőn lenne, amihez egy helikopterrel mennénk fel. Hatalmas lenne, és a csa-
ládom élne benne. Mikor felébrednénk, sok szolga venne körül. A várat digitálisan rendezném be, 
egy olyan tűzfallal, ami feltörhetetlen. Mi együtt játszanánk, szórakoznánk. A Parlamentre néznének 
az ablakok. Minden szombaton nagy étkezést rendeznénk, ami után elrepülnénk egy gazdag fürdő-
be. Mindig tisztességgel bánnánk a szolgákkal, és a pénzt is missziókra, Isten igéjének hirdetésére 
költenénk. Ha ezt a várat megkapnám, biztonságban érezném magam, de ehhez Isten segítségét 
kérném! 
 
         Kereszty Dorottya 7.a 
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AZ ÉN VÁRAM 
 
Az én váram tágas lenne, 
Mindenki elférne, aki szeretne. 
Boldog lenne házanépe, 
Mindenkivel csak jó történne. 
 
Katonám meg edzett lenne, 
De háborúba sose menne, 
Mert folyton-folyvást béke lenne, 
Így csak büszkén menetelne. 

AZ ÉN VÁRAM 
Az én váram nagy lenne és erős. Sok hálószoba és fürdőszoba lenne benne. Építtetnék bele sok 
játszószobát meg nappalit. Négy őrtorony is lenne. Egy gyönyörű dombon lenne, és a várba lép-
cső és mozgólépcső vezetne fel. Lehet bérelni szobát az utazóknak és a nyaralóknak. A bérelhető 
szobák közepes méretűek, és egy külön részen vannak. A vár közepén élményfürdő lenne sok 
csúszdával és gyógyvizes medencével. A medencék közelében pedig egy büfé lenne. A váramban 
dolgozhatnak is. A büfé vezetésére, takarítónak való embereket és úszómestereket is felvennék. 
Terveznék bele egy kalandparkot és egy nagy játszószobát. Akik szobát akarnak bérelni, de nincs 
sok pénzük rá, sok kedvezményt is fel tudnék ajánlani, vagy akik ott akarnak lakni, azok munkát 
is vállalhatnak a váramban, persze tudásukhoz és szakmájukhoz való munkát. A váram fala erős 
és biztonságos lenne. A váramba mindenki ellátogathatna. 
                                                                                               Mágel Eszter 7.a 

AZ ÉN HÁZAM, AZ ÉN VÁRAM! 
 
Én úgy képzelném el az én palotámat, hogy közel van a tengerparthoz, de nem annyira, hogy el-
mossa a víz. Körülvenné egy gyönyörű fehér fal, amely a napfényben úgy csillogna, mint egy gyé-
mánt. Felemelkedne benne két szép magas torony: az egyik csillagvizsgálóul szolgálna, amelyben 
egy óriási távcső van, amellyel az univerzum összes bolygóját és csillagát lehet látni. A másik torony 
egy könyvtárként szolgálna. Itt mindenki megtalálná a magának való könyvet. A falak egy hatalmas 
kertet takarnának, ahol a legszebb virágok pompáznának és minden fa friss, érett gyümölcsöt te-
remne. A kert közepén egy fehér szökőkút állna egy nyulat ábrázoló szoborral. Sok vendégszoba 
lenne a várban, melyekhez egy-egy fürdő csatlakozna. Kettő-kettő szauna és hideg medence – 
melyben fel lehet frissülni. Épülne egy galéria, ahol a Mona Lisától kezdve a Honfoglalás című fest-
ményig minden művész festményében lehet gyönyörködni. Egy tudományos labor a kísérletezéseim-
re szolgálna, hogy megújítsam a világot.  
Rendeznék egy emlékkiállítást az életemről, hogy soha ne felejtsem el a jó eseményeket. Lenne egy 
üres terem, ahol az ötleteimet írnám a falakra, és egy másik, ahol csak egy fejhallgató lenne, amit 
ha felveszel, olyan dalt hallasz, amit szeretnél. Mellette egy zeneterem, ahol az összes hangszert ki 
lehet próbálni, és meg lehet rajta tanulni játszani. Épülne egy színház, hogy az emberek kulturálód-
va jöjjenek előadást tartani avagy hallgatni. 
Én így képzelem el az én váramat – és remélem, valamit meg is valósíthatok.  
 
           Herkely Tamás 7.b 

Királya se lenne, 
Mert templom is van benne, ahol Jézus a király, 
Aki oda belép, 
A hit útjára rátalál. 
 
Gyere te is lakjál velünk, 
Hogy teljes legyen örömünk! 
 
    Fürjes Máté 4.b 

AZ ÉN VÁRAM 
 
Az én házam, 
Az én váram 
Erős kőből lenne, 
Szüleim, barátaim 
S még őr is lenne benne. 
 
Vízesés előtt, szép mezőn, 
Virágokkal tele. 
Ki bántani akar minket, 
Sírva hazamenne. 
 
Húsz szoba, három konyha, 
S hat mosdó lenne, 
Ötszáz erős, hős vitéz 
Őrködne mindig benne. 

A legszebb díszek 
Vázák és képek. 
S tizenkét fekete oroszlán, 
Vigyázna mindig ránk. 
 
Ott én és minden szerettem 
Biztonságban lenne, 
Sérült állatok és emberek 
Mind meggyógyulnának benne. 
 
 
 
 
   Maczek Fruzsina 7.a 
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Bemutatkoznak új tanáraink - 
szeretettel köszöntjük őket 

Botosné Csatlós Csilla 
 
Én 18 évesen még nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, mit válasszak 
hivatásul. Amiben biztos voltam, hogy nagyon szerettem a történelmet és élvez-
tem, ha történések logikai kapcsolatáról beszélgethettem másokkal. Érettségi 
után az ELTE Tanárképző Karára jelentkeztem történelem és földrajz szakra, aho-
va fel is vettek. Az első iskolám, ahol 17 évig dolgoztam, egy két tanítási nyelvű 
intézmény volt. Itt a világtörténelmet angolul kellett tanítani, és ha ott akartam 
maradni, kénytelen voltam az angol szakot is elvégezni, amiért így utólag nagyon 
hálás vagyok. Bár volt nyelvvizsgám, úgy éreztem, hogy ez nem elég ahhoz, 
hogy tanítsak angolul, így egy évre Londonba költöztem, és egy hívő családnál 
laktam. Itt Isten csodálatos hívő emberekkel vett körbe, így bár a nyelvtudásom 
is fejlődött, de lelkiekben gazdagodtam meg igazán. Tizenhét évesen megtértem, 
jártam ifibe, gyülekezetbe, ez az időszak meghatározó jelentőséggel bírt a hitéletem terén is. 
Megtanultam kimondani és beismerni a „cikisnek” vélt kérdéseimet, és Istentől várni rájuk a vála-
szokat. Megtapasztaltam, hogy Istennek terve van az életünkkel, és Ő képes egyengetni az utun-
kat, vezetni a kijelölt úton. Így találkozhattam a férjemmel, és így születhetett meg a két kislá-
nyunk is, de hiszem, hogy Ő hozott ebbe az iskolába is. 
Amikor Zoli bácsi megkérdezte tőlem tavaly, hogy szeretnék-e a Juliannában dolgozni, akkor na-
gyon nehéz döntést kellett hoznom. Nagyon szerettem a diákjaimat, és még most is emlékszem, 
hogyan sírtunk együtt, amikor mondtam nekik, hogy eljövök tanítani a Juliannába, mert Isten erre 
vezetett. 
Azt kívánták búcsúzóul, hogy olyan szerető diákok vegyenek körbe itt is, mint amilyenek ők vol-
tak. Úgy érzem, Isten erről is gondoskodott. 

Bartha Kristófnak hívnak, 26 éves testnevelőtanár vagyok a Julianna Reformá-
tus Általános Iskolában. Régebben úsztam, vízilabdáztam, röplabdáztam valamint 
a labdarúgást is versenyszerűen űztem. Nagyon fontosnak tartom a gyermekek 
testi fejlődése mellett a lelki fejlődését is. Szeretnék minél jobb testi felépítésű és 
lelkivilágú gyermekeket nevelni a munkám során. 

Sziasztok! Demján Szilvia vagyok, az 1. a tanító nénije. Kárpátalján születtem, 
egy gyönyörű vidéken.  
Szeretek nevetni, játszani, olvasni, kirándulni és kávézni. :) 
14 éves voltam, amikor Isten megszólított. Azóta próbálom Őt minél jobban meg-
ismerni. Egyet biztosan tudok Róla és vallom is a Zsoltáríróval:  
 
„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján.” 
       (Zsoltárok 23,6) 

Pákh Tünde 
 
Kedves gyerekek! Tünde néni vagyok, szeretnék nektek bemutatkozni pár sorban. 
Kárpátaljáról költöztem Budapestre, ott már foglalkoztam gyerekekkel, tanítottam 
iskolában. Otthon van egy nagyon aranyos kutyusom, akit Manónak hívnak. Na-
gyon szeretem a focit, igaz nem űzni, csak nézni, kedvenc csapatom a Real Mad-
rid. Emellett nagy sorozatrajongó is vagyok, Jóbarátokból sosem elég :) Őszintén 
megvallom még nektek, hogy nagy csoki- és sütikedvelő is vagyok, mindkettő 
jöhet nagyobb mennyiségben! :) 
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Kovács-Voloncs Katának hívnak, és itt a Juliannában pedagógiai asszisz-
tensként dolgozom. Főleg az első-második osztályos gyerekeket és pedagógu-
saikat segítem, de a harmadik és negyedik osztályokba is bekukkantok. 
Művészetterapeuta, dekoratőr és óvópedagógus vagyok. 
Beszédfejlődés zavarával küzdő gyermekeket neveltem és fejlesztettem éve-
ken keresztül. 
Nagyon szeretem a különböző művészeti ágakat, amikhez Istentől kaptam te-
hetséget. Ezért is végeztem el a művészetterapeuta szakirányt. Már 10 éve 

tartok gyerekeknek Művészeti Korok Műhelyét - és most már itt a Juliannában is! 
A Fasori Református Gyülekezetben konfirmáltam, és itt kaptam Istentől ajándékba a férje-
met, akivel másfél éve vagyunk házasok. 
Kedves Igém az Ezékiel 36,26: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek..."  

Oros Márta néninek nagy lehetőség adatott azzal, hogy testközelből megismerhette  
a delfineket. Így ő a delfinekről szóló kis beszámolójával szeretne bemutatkozni nektek:  
 

Ismered a delfineket? Tudtad, hogy különleges állatok?  
A delfinek a vízi emlősállatok közé tartoznak. Halakkal táplálkoznak. 
Különleges képességük, hogy a visszhang alapján tájékozódnak. Össze-
sen 50 fajuk van. A delfinek másodpercenként akár 800 irányított hangot 
is kibocsátanak a fejük elülső részén található képződményen keresztül. 
A hang frekvenciája az ultrahang tartományba esik. A hangsugár az 
adott dologtól (tárgy, kis állat…) visszaverődik, amit az alsó állkapocsi 
csontban lévő üregben fognak fel. Ennek a csontnak az alsó része továb-

bítja a jelzést a belső fülhöz, ahonnan az agy hallóközpontjába jut, és jelekké formálódik. Így az 
állat meghatározza az adott dolog távolságát, méretét, alakját, sebességét. A delfinek csettintő, 
csattogó, fütyülő hangok sorozatát bocsátják ki, így kommunikálnak egymással. A pulzáló han-
gok hangerejének frekvenciájának változtatásával alkotnak egyedi szavakat, melyeket monda-
tokká fűznek, mint mi. Illedelmesen megvárják, amíg társuk befejezi a mondandójukat, csak 
ezután reagálnak rá. Szerte a világban egyre több helyen delfin-showkat tartanak. Különleges 
trükkökre tanítják a delfineket az idomárok, az emberek pedig tapsolnak nekik.  
Több ilyen helyen jártam már, de nem nézőként, hanem önkéntesként. Megtanultam az akvári-
um tisztántartásának számos szabályát. Az etetés feltételeit. Részt vehettem delfinterápiás fog-
lalkozásokon, ahol az intelligens állatok sérült gyermekeket bírtak szóra. Ezek a gyermekek nem 
tudnak összefüggő mondatokban beszélni, mint ti. Sok esetben szavakat se tudnak kiejteni, a 
delfinek társaságában viszont próbálnak hangokat képezni. A delfinek csodálatos állatok! 

Sztanev Annamária (Anna néni) 
 
Hogy is kerültem ide?  
Keresztény pedagógusként nagyon hálás vagyok Istennek, hogy a 
gyerekeimmel otthon töltött hosszú időszak után éppen ebben a kö-
zösségben dolgozhatok.  
Mi is pontosan a munkám?  
A végzettségem magyar-vallástanár, meseterapeuta, jelenleg peda-
gógiai asszisztensi feladatokat látok el az iskolában. 
Mi a második legfontosabb a számomra?  
Természetesen a családom. Férjemmel négy gyermeket nevelünk: Bálint (14), Fülöp (12), 
Blanka (10) és Zsombor (4). 
Mi a hobbim?  
Az olvasás. Könyv nélkül el sem indulok otthonról. Valamint szeretek mindenfélét közösen  
alkotni a gyerekeimmel és a barátainkkal, az adventi időszakban át is alakulunk mézeskalács-
gyárrá:)  
Mi a helyzet a zenével? 
Évekig énekeltem református énekkarban, amit pont egy juliannás tanító, Zsuzsa néni  
vezetett:), és sokáig zongoráztam. Mindig különleges öröm, ha eljutok valamilyen koncertre. 
Sporttal való kapcsolatom? 
Fociba inkább ne vegyetek be, viszont pingpongozni bármikor szívesen beállok közétek. 
Néhány hét után mi tetszik legjobban a Juliannában?  
Sok mosolygós-érdeklődő diákkal volt már alkalmam beszélgetni. 
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  A VILÁGÍTÓ TÖLCSÉRGOMBA 
2017-ben a mérges gombák közül került kiválasztásra az 

év gombája. 

Három jelölt maradt talpon az első két választási fordulót 

követően. Mindhárom faj mérgező, nagyobb méretű és ki-

mondottan dekoratív.  

A győzelemre esélyes, versenyben maradt három jelölt a 

világító tölcsérgomba, a farkastinóru és a sátántinóru lett. 

Végül idén az interneten leadott szavazatok alapján a vilá-

gító tölcsérgomba (Omphalotus olearius) lett a az év gom-

bája. 

Ez a gomba feltűnő és mérgező gomba, mely a fatönkök tövén, tuskóján, tönkjén vagy körü-

lötte, mindig csoportosan növő, tölcséres, rókavörös árnyalatú. Színe az élénk narancssárgá-

tól a narancsvörösön át lehet sötét vörösbarna is, középen rendszerint sötétebb. Kezdetben a 

teteje domború, de végül erősen tölcséres, sőt kissé kajla lesz. Kalapjának mérete igen vál-

tozó. A 4 centiméterestől a 20 centiméteres méretig bármekkora lehet.  

Meleg nyári és kora őszi hónapokban olykor tömeges. Száraz időben is előjön, és soká kitart, 

nem öregszik el 1-2 nap alatt, de kifakul. 

A világító tölcsérgomba termőteste (főként lemezei) bizonyos körülmények között világítanak 

a sötétben (foszforeszkál). Ez a jelenség jóval gyakoribb és erőteljesebb a melegebb égövi 

területeken. 

A világító tölcsérgomba egyik népi neve "hánytató ravaszgomba", amely az általa okozott 

mérgezésre utal. Fogyasztása után viszonylag rövid lappangási idő (1/4-2 óra) után heves 

hányást, hasmenést okoz. Egészséges emberben a mérgezés nem okoz halált, de nagyon 

kellemetlen. 

Mivel számos hasonló gombafajjal összetéveszthető, és mivel nincs kellemetlen íze, a világító 

tölcsérgomba az egyik leggyakrabban mérgezést okozó gomba hazánkban.  

Néhány tulajdonság, amelyeknek a kombinációjára különösen érdemes figyelni: 

-különféle fák (leginkább tölgyek) közelében, azok tövében, élő vagy korhadó anyagukon je-

lenik meg, 

-leggyakrabban népes csoportokat alkot 

-tölcséres kalapjának alsó oldalán sárgás-narancsos színű, lefutó lemezek láthatók.  

        Közreadta: Szabó Márton 4.b 

AZ ELEFÁNTOK 
  
Az elefántoknak két faja él a világon, a nagyobb méretű afri-
kai és a kisebb indiai (vagy ázsiai) elefánt. Legekről beszé-
lünk az elefántok esetében: a leghosszabb fogú, a legna-
gyobb fülű és a legnagyobb testsúlyú (6 tonna) szárazföldi 
állatok ők.  
Indiában tisztelik az elefántokat, de sajnos Afrikában egyre 
kevesebb elefánt él, mivel vadásszák az agyaráért. Ki gon-
dolná, hogy egy ilyen nagy állat nagyon érzékeny jószág? 
De nem szabad bántani, mert azonnal támadásba lendül. 
Bizony, lendül, ugyanis, akár 45 km/h sebességgel képes 
rohanni. Az elefánt óriási tömege tömzsi lábain oszlik el. Vaskos talpa kopik és újra nő. Bár-
milyen talajon tud kényelmesen menetelni. Az elefánt úszni is tud. Az ormányát úszás köz-
ben légzőcsőként tudja használni, a szárazföldön pedig a víz felszívására. Az ormányával 
mozgatja a tárgyakat is. Mivel az elefánt nyaka rövid, nem tud lehajolni vele a földre, ebben 
is az ormánya a segítsége.   
A hím elefántbika választ magának párt. A nőstény elefántokért az agyarukkal vívnak egy-
más között harcot a bikák.  A vemhesség az elefántoknál nagyon hosszú, 20-22 hónapot 
kell várni a kis elefánt megszületésére. 
Nemrég a Budapesti Állatkertben is született egy kis elefánt, aki a közönség szavazata alap-
ján az Arun nevet kapta. A kis elefántnak két éve van, hogy anyja mellett mindent megta-
nuljon, ami az elefánt léthez szükséges. 
          Papp Villő 4.b 
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GYERMEKEINK ALKOTÁSAI 

Nyirádi Lilla 2.b 

Bán Kitti 3.a 

Sántha Sára 2.b 

Fürjes Borbála 1.a 
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ESEMÉNYEK KÉPEKBEN 

Pákozd 

Címerek 

Megemlékezés 

Családi istentisztelet 
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Mikuláskupa 

Tanévkezdő csendesnap 

Reformáció 500. - csendesnap 
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AZ ARANYTOJÁS 
És akkor előbújt Miaszösz Felni róka az odújából, egy nagyot nyújtózott – arra gondolt, ma meg fog-
ja látogatni a tyúkokat, mert szeretett volna kotkodácsolni tanulni tőlük. 
- Héj, héj, csirkék! Gyertek ide! – kiabálta. - Tanítsatok meg engem kotkodácsolni! 
De a csirkék nem jöttek oda, mert éppen tojták a tojást. Beszélgettek egymás között: 
- Pöttyös Taraj, milyen tojást tojsz? 
- Én szép fehéret, és te Kendermagos Királytyúk? 
- Én bizony egy szép nagy aranytojást tojok. 
Felni végighallgatta a beszélgetést, és elment szomorúan, mert nem tanult meg kotkodácsolni. Út-
közben találkozott Miaszösz Cövekkel, a ravasz kockás nadrágú rókával. 
- Mi a pálya, Felni?- kérdezte Cövek. 
- Hát, nem jó, a csirkék kikacagtak, mert meg akartam tanulni kotkodácsolni….inkább tojták azt a 
fehér, meg arany tojásokat. 
- Aranytojást??? – csillant fel Cövek szeme. - Ki tojt aranytojást? 
- Hát a Kendermagos Királytyúk… 
Ezzel mindenki ment a maga útján. Cövek arra gondolt, milyen jó lenne megkaparintani az aranyto-
jást. Sőt, Felnire akarta az egész lopást kenni. Befestette a gatyáját tyúkmintásra (pont, amilyen a 
Felnié volt), és odament a csirkékhez. 
 - Kendermagos Királytyúk, hív téged a Kakas uraság! És titeket is mind, menjetek gyorsan! 
- Jajaj, menjünk gyorsan, hív Kakas uraság! - kotkodácsoltak a csirkék, és mind elszaladtak, Cövek 
meg elcsente az aranytojást, bevitte a rókabázisba. 
- Hol van a tojás? - siránkozott Kendermagos Királytyúk! - Biztos az a buta Felni volt, ezért akart 
megtanulni kotkodácsolni, hogy ellopja a tojásainkat! 
- Hívjuk a Mosóbajnok Mosómedvét, majd ő móresre tanítja! 
- Zsssss - rögtön ott is termett a szupermosómedve: 
- Mi a probléma? 
- Felni egy tolvaj! Ellopta a tojásomat! 
Mosóbajnok Mosómedve egy pillanat alatt Felninél volt. 
- Felni, add vissza a tojást! 
- De hát nincs is nálam tojás! Én nem loptam el semmit! Lehet, hogy Cövek volt? 
- Kérdezzük meg! - és együtt elmentek Cövekhez, bekopogtattak. 
- Nem vagyok itthon! - vinnyogta Cövek bentről - és különben sem én voltam, a Felni volt, ő volt a 
tolvaj. 
- És akkor vajon honnan tudod, miről van szó? Gyere ki azonnal!- mondta Mosómedve. 
Amikor Cövek kijött, Mosómedve nyakon öntötte egy lábos vízzel, és a tyúkminta leázott a gatyóról. 
- Ő volt az - kiabáltak a csirkék. - Tolvaj Cövek, hol az aranytojás? 
Cövek futásnak eredt a tojással, de megbotlott egy gyökérben, nagyot repült, és beleesett egy ró-
zsabokorba. A tojás kiesett a kezéből, de Felni elkapta, és visszaadta Kendermagos Királytyúknak. 
Cövek nagyon pórul járt, tele lett tüskékkel. 
Mosómedve megdicsérte Felnit: 
- Jó róka vagy, és nagyon szép a tyúkmintás nadrágod! 
- Viszonzásul mi meg megtanítunk kotkodácsolni! - mondták a tyúkok. 
- Jaj, de jó - mosolygott Felni, - akkor ma mégiscsak jó napom van! 
Itt a vége, fuss el véle!                                                                         André Krisztián 2.b  

SZERENCSÉS BALKANYAR 
És akkor előbújt Nóz a műhelyéből és ujjongva felkiáltott a társaihoz: 
- Kész az űrhajónk! 
Bármilyen meglepő mondat ez egy koalától, ezen senki sem csodálkozik, aki egy kicsit is 
ismeri Nózt. Espresso, Kalamajka és Mosóbajnok sem vonta fel a szemöldékét. Már 
rengeteg meleg nyári éjszakát töltöttek a Barátság erdő lakói a csillagos eget bámulva, és azt tervez-
ték, hogy egyszer ők is olyan magasról nézhessenek le a Földre, mint az égitestek. Most végre eljött a 
pillanat az indulásra. 
- Mikor indulunk? - kérdezte aggódva Mosóbajnok. - Indulás előtt még fel kell mosnom 
a padlót. Nem vihetünk szemetet az űrbe! 
- Jaj, Mosóbajnok, már megint?! - sóhajtott fel Espresso. - Két órával ezelőtt is felmostad már egy-
szer. 
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- Ne veszekedjetek, mert szorít minket az idő! - szólt közbe Kalamajka. 
- Mindenki szálljon fel azonnal! - vetett véget a vitának Nóz. 
A kilövés után nem sokkal már az égbolton száguldott az űrhajó. 
- Irány a Nagy Medve, kormányos! - adta ki az utasítást Nóz, a kapitány. 
- Igenis! Félfordulat jobbra! - felelt Espresso. - Álljunk meg egy szóra! Nem tudom jobbra fordítani 
az űrhajót. 
- Én megmondtam ... Biztos, porszem került a gépezetbe! - kiáltott fel Mosóbajnok. 
Espresso nem tétlenkedett, sebtiben lement a gépházba Kalamajka főgépésszel, és együtt vizsgál-
ták át a berendezéseket. Espresso hamarosan meg is találta a hiba forrását, de csak még komo-
rabb lett tőle az arca. 
- Kalamajka, nem hiányzik a csavarhúzód? - kérdezte vészjóslón a főgépészt. 
- Nem hiszem, idetettem a bal zse ... - csuklott el Kalamajka hangja, mert már tudta, hogy megint 
bajt csinált. - Megtaláltad? - kérdezte félénken. 
- Sajnos igen, itt maradt ebben a vezetékben. De ha kihúzom, akkor kiszökik a maradék szuflagáz, 
és végképp irányíthatatlanná válik az űrhajónk! 
Visszamentek a többiekhez és beszámoltak Nóz kapitánynak a történtekről.  
Nóz ellenőrizte a szuflanyomást az irányítópulton, és a fejét csóválva azt mormogta: 
- Ezek szerint már csak egyetlen balkanyarra elegendő a szuflánk. 
Mindhárman a csillagtérkép fölé meredtek, és keresték a legközelebbi balra eső bolygót. 
Kalamajka már szólásra nyitotta volna a száját, de ekkor Mosóbajnok gyorsan ledörzsölte azt a 
pontot, amit Kalamajka bolygónak nézett a térképen. Utána idegességében még a padlót is fel-
mosta. Szerencsére Espresso épp ekkor nézett ki a kabin ablakán, és meglátott egy szürkésrózsa-
szín foltot. 
- Nézzétek! - kiáltott fel. - Kalamajka, most igazad volt! 
Parancsra sem várva azonnal balra fordította az űrhajót. Mindenki visszaült a székébe, becsatolták 
az öveiket, és várták a becsapódást... Ami csak nem akart bekövetkezni. 
Ehelyett sűrű, füstszerű porfelhő kavargott az űrhajó körül. Szegény Mosóbajnokot már a sírás ke-
rülgette, hogy mennyi időbe fog telni, mire ezt mind lemossa. 
Ahogy elült a por, kiléptek a kabin ajtaján. Odakint már apró kis lények fürkészték a látogatókat. 
Lassan, óvatosan bújtak elő a furcsa rózsaszín porból. Mindegyik más-más színű volt, az egyik 
bronz, a másik hupikék, de volt púdervörös is. 
- Tudnátok nekünk segíteni? - törte meg a csendet Nóz.  
Válasz helyett csak riadt tekintetek meredtek rájuk. 
- Azt megtudhatjuk, hogy hol vagyunk, és ti kik vagytok? 
- Persze, ez itt Púderbolygó, és mi púderkák vagyunk – válaszolt végül a legbátrabb. 
Ekkor Espresso észrevett egy szerkentyűt a domb mögött. Gyorsan rákérdezett: 
- És ezt ti építettétek? - de most is hosszú csend következett. 
- Nem, Tízezermester építette nekünk. 
- Nagy szükségünk lenne az ő segítségére. Hol találjuk őt? - folytatta a faggatózást 
Kalamajka. 
- Arrafelé - mutatott a távolba egy másik - a nagy hegyen túl. 
- Köszönjük szépen az útbaigazítást! Nekünk most indulnunk kell - búcsúztak el újdonsült ismerő-
seiktől. Kivették a légdeszkáikat az űrhajóból és nekivágtak az ismeretlennek.  
Hosszú volt az út, de a légdeszkákkal hamar odaértek. Ott azonban nem láttak senkit. Hirtelen egy 
hang szólalt meg a föld alól: 
- Kik vagytok, és mi járatban? - szólt Tízezermester. 
- Mi négy jó barát, és azért jöttünk, hogy segítséget kérjünk Öntől, mert elromlott az űrhajónk - 
válaszolt Nóz. 
- Nagyon elfoglalt vagyok, de ilyet még nem láttam, szóval megnézem nektek, mit tehetek. 
Visszamentek az űrhajóhoz, és bemásztak a gépterembe. Tízezermester megnézte a lyukas csövet, 
és megszólalt: 
- Ide nem kell más, csak ragtapacs és púdergáz! 
Nagy kő esett le mindannyiuk - de főleg Kalamajka - szívéről, csak úgy koppant. Espresso sietve 
nagy zsákokba lapátolta a púderkák terményét, a púdergázt, és utána betömte a szuflatartályok-
ba. Kalamajka Tízezermesternek segített. A biztonság kedvéért Nóz figyelte, mit csinálnak. Amíg 
ők bent bütyköltek, Mosóbajnok gyorsan körbetörölgette köpenye szélével az űrhajó külsejét. 
- Kész az űrhajónk! - kiáltottak fel a barátok a munka végeztével. 
Elbúcsúztak a púderkáktól és Tízezermestertől, és továbbindultak útjukon immár ép űrhajóval. 
 
                                                                                                                                       Papp Villő 4.b  
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK 

TOLLFORGATÓ VERSENY 
részt vettek:                                                                                     
Fürjes Borbála  1.a  
Csehi Noémi, Csengeri Bíbor, Koncz Viola 2.a,  Pócs Hanga Zselyke 2.b                                                        
Fürjes Zsófia 3.b  
Lendvay Lilla 4.a , Fürjes Máté 4.b 
Káldy Ferenc 5.a,    Pócsik Tünde 6.o. 
Fehér Enikő, Mágel Eszter, Maczek Fruzsina, Kereszty Dorottya 7.a. 
Szathmári Réka, Herkely Tamás, Vajvoda Márton, Szolyák Zalán 7.b 

ANYANYELVI VETÉLKEDŐ  
Részt vettek: 
5. évfolyam: 
Hetesi Luca, Szakonyi Csenge, Szakonyi Hanga, Kocsor Léna, Udvarhelyi Luca,  
Németh Fanni, Ölvedi Villő, Káldy Ferenc, Káldy Pál, Hertelendy Szabolcs,  
Hegyesi Borbála, Pataki Sára, Csató Kata, Háló Eszter, Koncz Villő   
6. évfolyam: 
Csengeri Gyöngy, Lupp Adrienn, Szabó Annamária, Pócsik Tünde,  
Maloschik Aranka, Sonjic Natália, Kovács Zoltán, Ölvedi Csanád, Urbán Dorka, 
Tiszai Csenge, Sziklai Milán   

7. évfolyam: 
Barabás Beáta, Gurzó Gyöngyi, Beszedics Sára, Kereszty Dorottya, Bécsi Ádám,  
Fuchs Hanna, Herkely Tamás, Váradi Hajnalka, Vajvoda Márton   
8. évfolyam:  
Katona Scarlett, Kovács Nóra, Sántha Lilla   
A győztes csapat tagjai: 
Katona Scarlett 8.o. 
Barabás Beáta, Herkely Tamás 7.o. 
Csengeri Gyöngy 6.o. 
Hegyesi Borbála, Hertelendy Szabolcs 5.o. 

ISKOLAI VERSENYEK 

FÖLDPÖRGETŐK  
 
5-6. évfolyam: Papp Győző Benedek, Bartha Zsófia, Csengeri Gyöngy,  
Sonjic Natália,  
Nagy Fanni, Pócsik Tünde, Lupp Adrienn, Hatfaludy Dániel, Simon Ágnes,  
Maloschik Aranka,  
Mihály Levente, Sótonyi Bálint, Tiszai Csenge, Fábián Roland, Káldy Ferenc  
 

7-8. évfolyam: Herkely Tamás, Maloschik Emma, Katona Scarlett, Kovács Nóra, 
Szabó Eszter Ráchel, Fehér Enikő, Dékány Boróka, Sántha Lilla, Gurzó Gyöngyi, 
Molnár Bence, Izsák Eliza, Kereszty Dorottya  

VARGA TAMÁS ORSZÁGOS MATEMATIKA VERSENY – HÁZI FORDULÓ 
 
részt vettek:  
Kereszty Dorottya, Gurzó Gyöngyi, Bécsi Ádám, Szatmári Réka, Herkely Tamás  
Váradi Hajnalka, Győry Emma, Vajvoda Márton, Csató Csege Károly, Devich Noémi 7.o.  

Kovács Botond 8.o. 

 

továbbjutottak:  Maloschik Emma és Gurzó József 8.o. 
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BAÁR--MADAS KUPA  
KOSÁRLABDA – leánycsapat: 2. helyezés 
Szabó Annamária 6.a, Tiszai Csenge 6.b,  
Czifra Zsófia, Csizmadia Réka, Dékány Boróka,  
Izsák Eliza, Katona Scarlett, Kovács Nóra,  
Sántha Lilla, Szecsei Anna 8.o. 

LABDARÚGÁS – fiúcsapat: 2. helyezés 
Ölvedi Csanád 6.b, Németh Dániel, Tóth Bálint, Zarka Gergely 7.o. 
Beszterczei Dávid, Finta Levente, Papp Dávid, Szabó Máté 8. o. 

BOLYAI ANYANYELVI VERSENY  
 

3.o.  részt vettek:  
Tudorkák: Érdi Hanna, Csáky András, Kiss Kata, Tézli Sebestyén  
Tudósok: Fürjes Zsófia, Povázai Léna, Csorba Noé, Szabó Dániel   
 
4.o.  részt vettek:  
A nyelvtan reménye: Gál Laura, Lingvay Blanka, Petró Adél, Papp Villő  
Nyelvtan tájfun: Szabó Márton, Deák András, Nagy László Nimród, Bartha Dániel  
Zseni nyelvtanosok: Pálúr Júlia, Szántó Réka, Matúz Flóra, Pócs Anna Zsófia  
6. hely:  Nyelvtan lámpásai:  
Márton Roland, Fürjes Máté, Bíró András, Terhes-Levente Ábris   
 
5.o.  részt vettek:  
Tubarózsák: Bécsi Virág, Löffler Izabella, Németh Katica  
10. hely: Szivárvány: Ölvedi Villő, Németh Fanni, Koncz Villő   
 
6.o.  részt vettek:  
A nyelv bajnokai: Nagy Fanni, Kovács Flóra, Tiszai Csenge, Sziklai Milán  
MaGyarmat: Lupp Adrienn, Mihály Levente, Papp Győző Benedek, Csengeri Gyöngy  
 
7.o.  részt vettek:  
Sajtos kifli: Maczek Fruzsina, Gurzó Gyöngyi, Kereszty Dorottya, Fehér Enikő 
Nyelvtantúró girnyók: Váradi Hajnalka, Fuchs Hanna, Csorba Véda, Herkely Tamás  
 
8.o.  részt vettek:  
Wadmacskák: Szecsei Anna, Izsák Eliza, Kovács Nóra, Sántha Lilla  

KERÜLETI HELYESÍRÁSI VERSENY 

 
2. helyezés:  Nagy Fanni 6.b, Fehér Enikő 7.a 
3. helyezés:  Szűcs Hajni 8.o.  
4. helyezés:  Koncz Villő 5.b 
5. helyezés:  Mihály Levente 6.b 
6. helyezés:   Maczek Fruzsina 7.a 
7. helyezés:   Maloschik Emma 8.o. 
10. helyezés: Ölvedi Villő 5.a 

KERÜLETI –TERÜLETI VERSENYEK 

http://fasor.hu/userfiles/images/julianna/cikkekhez/P_20170928_165315.jpg
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BOLYAI MATEMATIKA VERSENY  
 
3.o.  részt vettek:  
Winnetou: Szabó Dániel, Fürjes Zsófia, Berényi Benjamin, Krüger Róbert  
Bagoly : Czeglédy Anna, Czeglédy Péter, Földi Virág, Szántó Balázs 
Delfin: Udvarhelyi Zsófia, Povázai Léna, Palásti Flóra, Hertelendy Luca 
 
4.o.   
2. hely: Profi gondolkodók  
Papp Villő Boróka, Terhes-Levente Ábris, Valér Miklós, Antal Barnabás 
6. hely: Agymenők  
Bartha Dániel, Szabó Márton, Deák András, Nagy László Nimród 
részt vettek:  
Kufák: Lajtos-Döbrentei András, Sonjic Benedek, Mátyus Csaba, Kancsár Péter 
Matekzsenik:  Szántó Réka, Petró Adél, Pócs Anna Zsófia, Matúz Flóra 
Kockák: Kozák Jázmin, Papdán Péter, Lendvay Lilla, Mazány Bendegúz 
Menő Matek: Bíró András, Márton Roland, Fürjes Máté, Csorba Miron 
 
5.o.   részt vettek:  
Okoskutyák: Gazdag Luca, Csató Kata, Hegyesi Borbála, Koncz Villő 
Matek ászai: Gácsi Gergely, Berényi Tamás, Káldy Pál 
 
6.o. 
8. hely: Számkirályok 
Fábián Roland, Nagy Fanni, Sótonyi Bálint, Moses Brenda 
részt vettek:  
Tászcsok:  Csengeri Gyöngy, Lupp Adrienn, Balogh Júlia, Pócsik Tünde 
Bolyai farkasok: Ölvedi Csanád, Hatfaludy Dániel, Kovács Flóra, Tiszai Csenge 
Nagy Kisokosok: Mihály Levente, Kiss Gergely, Áncsán Krisztián, Szabó Annamária 
 
7.o. 
5. hely: Black and White  
Váradi Hajnalka, Devich Noémi, Szathmári Réka, Csorba Véda 
10. hely: Már nem számít  
Csató Csege Károly, Vajvoda Márton, Szolyák Zalán, Bécsi Ádám 
részt vettek:  
Radír: Gurzó Gyöngyi, Lovász Máté, Mágel Eszter, Kereszty Dóra 

TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

Mit csinál a matematikus, ha elütik?  

Mit csinál a pók, ha nincs telefonja.  

Mi a boci és a cica keveréke? 

Mit csinál a svéd kapus?  

Miért nem biciklizik Pistike?  

 

      Közre adta: Bodnár Áron 5.b  

Már nem számít! 

Bemegy a sarokba és telefonja. 

Mú-mia 

Beáll a kapuba s véd. 

Mert nincs biciklije. 
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KREATÍV OLDAL 

Mini sapka 
 

Rénszarvas 

Csipeszlámpás 



22 

************************************************************ 
Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak,   

mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.           
(1 Péter 4,10) 

 
A sáfár azt jelenti: felügyelő.   Bizalmi beosztás: a gazda és sáfára között feltétlen bizalom van, tudja 
róla, hogy nem herdálja el, amit rábízott. 
A Biblia szerint ajándék lehet: a vezetés, a tanítás, a bölcsesség beszéde, a vendégszeretet, a bátorí-
tás (vigasztalás), a szolgálat, a szeretet, az adakozás, a gyógyítás, a hit ajándéka. 

LELKI AJÁNDÉK 
 
Nagyon szeretek meglepni másokat. 
Például anya helyett megterítek, vagy rendet rakok a tesóim helyett. 
Szeretek örömet szerezni. 

                                                                                    Fürjes Borbála  1.a 

LELKI AJÁNDÉK 
 
Nagyon szeretek adakozni a zsebpénzemből. 
Egyszer ételt is vittem le a házunk előtt lakó hajléktalan bácsinak; egy másiknak pedig felajánlottam a 
hálózsákomat, hogy ne fázzon. 
Adakozni jó dolog! Nem tudunk mindenkinek adni valamit, de legalább egy embernek biztosan min-
denki tud segíteni! 
 

                                                                                       Fürjes Máté 4.b 

Mese 
Panni az ajándékboltban nézelődött.  Karácsonyi meglepetést 
akart vásárolni valakinek, akit nagyon szeretett.  
Nézegette a szebbnél szebb portékákat, de egyiket sem tartotta 
az igazinak.  Eszébe jutott egy remek ötlet: nem pénzen vett 
ajándékkal fog kedveskedni! 
Panni arra gondolt, hogy egy képeskönyvet készít neki.  
Hazaindult, de eszébe jutott, hogy nincs otthon színes papír.  
Visszaszaladt a boltba, kiválasztotta a legjobb és legszebb lapo-
kat. Kifizette és már rohant is haza, hogy nagy gonddal elkészít-
se. Alig várta, hogy örömet szerezhessen barátnőjének, Ilkának. 
Neki is látott a munkának. 

Nagy szeretettel dolgozott, mert nagyon szerette Ilkát. A könyvecske bal oldalára nyári, közös em-
lékeket rajzolt, jobb oldalára pedig verseket írt. A könyvnek „A szeretet” címet adta.  
Ilkának nagyon tetszett a meglepetés, amit karácsonyi ajándékul kapott Pannitól. 
 

Fürjes Zsófia 3.b 

A KARÁCSONYI MEGLEPETÉS 
 
Panni az ajándékboltban nézelődött. Karácsonyi meglepetést akart vásárolni a család-
jának, akiket nagyon szeretett. Nézegette a szebbnél szebb portékákat, de egyiket 
sem tartotta az igazinak. Eszébe jutott egy remek ötlet: nem pénzen vett ajándékkal 
fog kedveskedni! 
Aztán hazament. Otthon az volt a terve, hogy egy pacit farag, de meggondolta magát, 
és az jutott az eszébe: színházat építek, méghozzá fából! 
Hamar el is készült vele. Ilyeneket készített: csillogó palotát, gyönyörű pörgős szok-
nyás királykisasszonyokat, unikornisokat, lovakat, templomot, házakat, pirospozsgás 
lányokat, fess fiúkat, tarka virágokat, Jézus történetének szereplőit és tárgyait, és sok
-sok mást. Karácsony estéjén azt mondta:  
- Én olyan ajándékot, meglepetést készítettem, amivel az egész család játszhat. Ez-
után kibontották az ajándékokat. Ezen az estén nagyon örült mindenki az ajándéknak.  
 

                                                          Csehi Noémi 2.a. 



23 

PANNI KARÁCSONYA 
 
Panni az ajándékboltban nézelődött.   
Karácsonyi meglepetést akart vásárolni valakinek, akit nagyon szeretett.   
Nézegette a szebbnél szebb portékákat, de egyiket sem tartotta az igazinak.   
Eszébe jutott egy remek ötlet: nem pénzen vett ajándékkal fog kedveskedni! 
 
Hanem én magam fogom elkészíteni! De mit?  Gondolkozott.  
– Megvan – mondta magában. Varrok neki egy karácsonyfát!  
Hozzá is láttam, meg is varrtam. Már csak az az egy kérdés, hogy mibe fogom becsomagolni.  
Panni keresgélt a szekrényben, és talált egy szép, színes zsákot. Belerakta a karácsonyfát,  
és elindult.  
Mikor belépett a házba, és odaadta, a barátja is adott neki egy ajándékot.  
Együtt nevettek, aztán hazament, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.  
 
                                                                                       Koncz Viola 2.a. 

PANNI KARÁCSONYA 
 
Panni az ajándékboltban nézelődött.   
Karácsonyi meglepetést akart vásárolni valakinek, akit nagyon szeretett.   
Nézegette a szebbnél szebb portékákat, de egyiket sem tartotta az igazinak.   
Eszébe jutott egy remek ötlet: nem pénzen vett ajándékkal fog kedveskedni! 
 
Panni gyorsan hazaszaladt. Elkezdett gondolkodni: vajon mivel kedveskedhetne szerettének?  
Eszébe jutott valami. Mivel még csak tízéves, ezért az jutott az eszébe, hogy rajzol, vagy virágot 
szed szerettének.  
Nagyon örült, már alig várta, hogy átadhassa az ajándékokat. Másnap elutaznak! 
Eljött a reggel, és Panniék megérkeztek. Panni végre átadhatta a rajzot és a virágokat.  
 
                                                                                    Pócs Hanga Zselyke 2.b 

NEM AZ ÉRTÉK A FONTOS 
 
Panni az ajándékboltban nézelődött.   
Karácsonyi meglepetést akart vásárolni valakinek, akit nagyon szeretett.   
Nézegette a szebbnél szebb portékákat, de egyiket sem tartotta az igazinak.   
Eszébe jutott egy remek ötlet: nem pénzen vett ajándékkal fog kedveskedni! 
 
Kilépett a boltból, és gondolkozott. Nagymamájának akart ajándékot adni, de neki nem 
volt könnyű semmit ajándékozni. Hazáig kitalálta, hogy karácsonytól szilveszterig minden 
nap ő főz majd a nagyinak ebédet.  
Amint bement a házba, megkérte édesanyját, hogy adjon neki főzőleckéket. Még csak dec-
ember 1-je van, addig megtanul főzni. Egy hét múlva Panni már csinált bablevest, pörköl-
tet, grízes tésztát és borsófőzeléket. Az öccse ekkor tudta meg, hogy mire készül.  
– Ez butaság, nem is pénzen veszed – mondta Frici. – Én bezzeg kontytűt vettem neki!  
Panni teljesen elkeseredett, nem volt már kedve az egészhez, de elhatározta: amit elkez-
dett, folytatni is fogja! Írt egy kis kártyát, amin ez állt: 
 „Kedves Nagyi! Ezentúl egészen egy hétig én főzök neked ebédet!”  
Becsomagolta, és alig várta a karácsony estét.  
Karácsonykor átadták Fricivel az ajándékaikat. Nagyi megnézte őket, és megszólalt:  
- Fricikém, nem az érték a fontos, hanem amit szeretettel adunk, de azért tetszik az  
ajándékod. Köszönöm Panni! – ölelte magához unokáját. 
                                                                                                   Lendvay Lilla 4.a 
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PANNI AJÁNDÉKA 
 
Panni az ajándékboltban nézelődött.   
Karácsonyi meglepetést akart vásárolni valakinek, akit nagyon szeretett.   
Nézegette a szebbnél szebb portékákat, de egyiket sem tartotta az igazinak.   
Eszébe jutott egy remek ötlet: nem pénzen vett ajándékkal fog kedveskedni! 
 
Hiszen úgyis karácsonyi koncertjük lesz! Azzal nekilátott egy szép meghívó készítésé-
hez.  
Amikor kész lett, elküldte postán a nagymamájának.  
A nagymama nemsokára meg is kapta. Épp megbetegedett.  Amint ezt megtudta  
Panni, eldöntötte, hogy reggel elindul meglátogatni a klarinétjával együtt.  
Amikor megérkezett a nagymama házához, felnézett a 3. emeletre, és arra gondolt:  
- Remélem örülni fog! 
Felment a lépcsőkön egy picit lihegve. Megállt a 2. ajtónál és becsöngetett:  
„Csing-ling, csing-ling, csing-ling”! Nemsokára ki is nyílt az ajtó. A nagymama nagyon 
megörült, és beengedte őt. 
Meglepődött, hogy hozta a klarinétját, de az még meglepőbb volt neki, hogy azt 
mondta:  
- Mama, ülj le és csak figyelj! És elkezdett játszani a klarinétján. Először a Kis kará-
csonyt kezdte el, azután a Mennyből az angyalt, végül a Dicsőség mennyben az  
Istennek éneket. 
A nagymamának nagyon tetszett, a végén még tapsolt is.  
– Ilyen kedves karácsonyi ajándékot még soha nem kaptam! – mondta meghatódot-
tan.  
Azután Panni elköszönt, és úgy érezte, hogy szolgálni öröm! 
 
         Csengeri Bíbor 2.a 

A KARÁCSONY 
 
A karácsony mindennél jobb: 
Minden gyerek nagyon boldog. 
Jézus Krisztus megszületett. 
Örüljetek, földi népek! 
 
A karácsony lényege: 
Jézus Krisztus születése. 
Ne az ajándékokra gondolj, 
Inkább értsd: Jézus a te megváltód! 
 
Lego, baba, könyv:  
Reméljük, nektek öröm. 
Fátokon sok dísz lógjon! 
Annál szebb a karácsony. 
 
Ezennel versünk véget ért, 
Reméljük, szívedhez is elért! 
Kedves juliannás diákok! 
Boldog karácsonyt kívánunk! 
 
Petró Adél és Pálúr Júlia 4.b 

SZÉP KARÁCSONY 
  
Karácsony, szép karácsony, 
Úgy várom az ajándékozást! 
Család, rokonok, barátok, 
Mind ott lesznek ám! 
  
Főként Jézusra emlékezünk, 
Mert ilyentájt született meg. 
Nekünk, hívőknek nagy ünnepünk. 
Olvasd te is a Bibliát, kérlek! 
  

Papp Villő 4. b 
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KARÁCSONYI FINOMSÁGOK 
 
BÖGRÉS SÜTI 

 
Legyen a te karácsonyod is tökéletes ezzel az egyszerű recepttel! 
 
Hozzávalók: liszt, cukor, sütőpor, kakaó, 1db tojás, tej, étolaj. 
Elkészítés: 
Egy nagyobb bögrébe három kanál lisztet teszünk.  
Ugyanennyi cukor is kerül bele.  
Egy kiskanálnyi sütőpor is. Ezt összekeverjük. A kakaót el ne felejtsük!  
Ezután 1 db tojást kell beletenni!  
A tojás után három kanál tej és ugyanennyi étolaj.  

Az utolsó lépés:  3 percre betesszük a mikrohullámú sütőbe.  
És tessék: kész is az ötperces bögrés süti.  
Jó étvágyat! 
    Kovács-Máté Mirjám Boglárka 4.a 
 
KARÁCSONYI HABCSÓK 
 
Végy magadhoz porcukrot, 
Tíz deka elég lesz most. 
Tojásból csak kettő kell, 
a sárgáját tedd is el! 
Fele cukrot fehérjébe 
habverővel keverd össze! 
Míg a sütőt melegíted, 
többi cukorral vegyítsed! 
Tíz perc sütés, majd szárítás, 
kész a habcsók, nem ámítás! 
 
   Lendvay Lilla 4.a 

Milyen szavakat találtál? 
 
……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 
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KICSIKNEK 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

Már sokunk birtokában lehet a Jellemábécé könyv, amely  
a keresztyén hívő életre tanít bennünket.  
Ez a könyv segít, hogy formálódhassunk Jézus Krisztus 
képére és hasonlatosságára.  
Áhítatokat olvashatunk benne, melyek a Bibliához visznek közel bennün-
ket. Sok szülői bizonyságtétel erősíti meg a felismert igazságokat. 
Jó szívvel ajánljuk Somogyiné Ficsor Krisztina könyvét.  
 

 
 
 
 

Új kiadványunk Az emberi lélek virágai – Arany és Kodály 
nyomában című kottakönyv,  melynek darabjait Arany János 
kedvenc dalaiból, Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtéséből és 
a szerkesztő-zenetudós kapcsolódó gondolataiból válogattuk 
össze.  
 
A kiadvány időzítése részben főhajtás a 200 éve született 
Arany János, és az 50 éve elhunyt Kodály Zoltán életműve 
előtt. Mondanivalója azonban túlmutat az évfordulókon és 
örök érvényű üzeneteket fogalmaz meg. Ezért jó szívvel 
ajánljuk a közelgő ünnepek előtt szülőknek, családoknak!  

Kozák Jázmin 4.a 
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JULISKOLA  
a Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolájának az újságja  
20. évfolyam 1. szám – 2017. december  
Fedélterv: Kurucz Tímea  
Szerkesztette: Dévai-Józsáné Furuglyás Márta és Kun Petra 

      Ti, akik most kezetekbe veszitek az újságunkat, sok dologban hasonlóak vagytok,  

és egy kétség kívül közös vonás is felfedezhető tibennetek. 

     Húsz évvel ezelőtt, amikor útjára indult ez a folyóirat, még egyikőtök sem született meg;  

de megszületett a gondolat, a vágy az akkori diákokban és mibennünk, pedagógusokban is, hogy 

legyen egy kiadvány, amely híradást, tudósítást ad iskolánk életéről, eseményeiről; emléket állít a 

tehetséges, kiemelkedően eredményes diákjainknak, megőrzi azok verses-prózai próbálkozásainak 

gyümölcsét – egy-egy csiszolatlan gyémántot – mindannyiunk számára ajándékként:  

szórakoztatásra, továbbgondolásra. 

     Hálás a szívünk azért, hogy mindig voltak és vannak olyan diákjaink, akik gazdagítják,  

színesítik az újságunkat gondolataikkal, rajzos vagy írásos alkotásaikkal. 

     Kívánom, hogy mindig értékes olvasmánynak tartsátok a Juliskolát,   tanuljatok belőle,  

forgassátok szívetekben a bennük rejlő üzeneteket; legyetek ti magatok is alkotói, létrehozói a 

„lapnak”, hogy az utókor a ti  munkátokat is megőrizze valamennyiünk  örömére! 


