
  

Érezzétek és lássátok,  

hogy jó az ÚR!  

Boldog az az ember,  

aki Őbenne bízik. 
 

Zsoltárok 34, 9 
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"HÁLAADÁSOTOK LEGYEN EGYRE BŐSÉGESEBB."  
(Kolossé 2,7) 

 
 

Kedves Juliannás gyermekek! 
 

Annyi mindent megtanulhattatok ebben a tanévben.  
Biztosan voltak új tantárgyaitok is, amivel az év elején még csak ismerkedtetek.  

Most már akár ti is tudnátok másoknak beszélni róla.  
 
 

Kedves pedagógusok, szülők!  
 

Mi is mennyi mindent megértettünk, megtanultunk, megtapasztaltunk ebben a tanévben.  
Most pedig a nyár a kikapcsolódás, pihenés ideje lehet sokak számára.   

Vajon mennyi mindent fogunk elfelejteni,  
vajon mi fog kitörlődni nyáron a gondolatainkból? 

Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy a hálaadás legyen egyre bőségesebb!  
Isten az, aki erre biztat minket. Ezt ne felejtsük el soha! Ebben növekedjünk szüntelenül!  

Mert a második félévben nemcsak a tantárgyak anyagával gazdagodhatott mindenki,  
hanem hálaiskolába is jártunk. A hálaiskola áthathatta minden napunkat, ha engedtük.  

Ez volt a témája minden reggeli áhítatnak. 
Most itt van a nyár. Legyen a hálaadásotok egyre bőségesebb!  

Az elvetett mag most kikelhet. Nyáron a gyümölcs beérik, és lehet szüretelni belőle. 
Milyen témák voltak, amiért hálát adtunk a második félévben az áhítatokon?  

Vajon magadtól mire emlékeznél? Próbáld most lassan végigolvasni!  
Minden gondolat után megállni. Feleleveníteni. Újra a szívedbe vésni.  
Engedd, hogy először, vagy újra átjárják a témák a gondolataidat!  

Lassan elmélkedj rajtuk: 
- Hála legyen Szentháromság Istenünkért:  

Atyánkért, Szabadító testvérünkért és a Szentlélekért. 
Hála, hogy van Istenünk, Aki szeret bennünket, és kegyelmes hozzánk! 

Miért adhatsz még hálát Istennek? Ugye, mennyi minden van még?  
– Hála, hogy csodás egyedi ember lehetsz, akit Isten különleges gonddal teremtett.  

Hála, hogy minden ember egy kis csoda, mivel egyszeri és megismételhetetlen.  
– Hála a barátokért. Hála, hogy nem vagy egyedül. Vannak körülötted,  

akik úgy szeretnek, ahogy vagy, és megmondják hibáidat is.  
– Hála a Bibliáért, és hogy több mint négyszáz éve magyarul olvashatjuk.  

Hála az imádságért, mikor beszélgethetek Istennel, és kiönthetem Neki a szívemet.  
– Hála a játékért és a nevetésért, a humorért. Hála, hogy ezek által lehet fejlődni.  

Milyen jó, hogy ez a gyermekkor legfontosabb dolga!  
– Hála a teremtett világért, az évszakokért, a virágokért, az állatokért,  

Magyarország természeti szépségeiért.  
Milyen jó, hogy a nyáron sokat lehet Isten munkájában gyönyörködni!  

– Hála, hogy van bűnbocsánat. A düh, harag, méreg, okozott sebek gyűlnek, és ölnek,  
de a megbocsátás felold engem is, és azt is, akinek adom.  

– Hála a nehéz helyzetekért, a próbákért. Mert a keresztből feltámadás lesz,  
és az Atya mindent gyermekei javára tud fordítani.  

- Még a nehéz emberekért is hálát adhatok a környezetemben, mert a smirgli-testvérek  
is formálnak engem, és elviselhetjük egymást szeretetben.  

– Hála az ép testemért, a bruttó önmagamért.  
Hála, hogy nem kell máshoz mérnem magam.  

– Hála a kapott dolgokért, tárgyakért.  
Mi lenne, ha minden tárgy eltűnne a lakásból, amiért még nem adtál hálát?  

– Hála, hogy szabadon keresztyén lehetek Magyarországon. Hála, hogy itt nincs keresztyénüldözés. 
Hála, hogy nemcsak ez az ország a mienk, hanem akik hisznek  

Jézus Krisztusban, azok az Isten Országa állampolgárai is!  
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– Hála, hogy változhatok, és nemcsak magamra, hanem másokra figyelő emberré válhatok.  
Hála, hogy másokat szerethetek, másoknak adhatok, és másokat vidámíthatok.  

– Megtanulhatok hálát adni a „nem szeretem” eseményekért, tevékenységekért, ételekért.  
Ha így teszem, sokkal nagyobb kedvvel fogom tenni. 

(Porszívózás: hála, hogy van hol laknom, mosogatás: hála, hogy ma is ettem…) 
— Hála a már természetes dolgokért, pedig semmi nem természetes.  

Az aszfaltos út, vagy a napi kenyér sem. Az meg pláne nem, hogy autóval közlekedünk!  
– Végül hálát adtunk a megtett útért, azokért az emberekért, akik támogattak,  

a családért, a tanárokért, és legfőképpen Isten erejéért. 
Mennyi hálaok!  Ahogy most ezt leírtam, az jutott eszembe, hogy még mennyi lehetne!  

Az Ige is azt mondja nekünk, hogy a hálaadásunk legyen egyre bőségesebb!  
Ahogy növünk, adjunk egyre több mindenért hálát! Ahogy egyre jobban megismerjük Istent,  

vagy megismerjük a világot, úgy adjunk egyre több mindenért hálát!  
Ezért arra hívlak benneteket, hogy gyűjtsetek még a nyáron!  

 
(Aki még gyűjt ezeken felül, annyit, amennyi hét van a nyári szünetben, vagyis 11-et,  

annak jutalmat adok a jövő tanév kezdetén.  
Szintén kis ajándékot ajánlok annak, aki a nyáron egy újabb hálaokra figyel,  

és a tapasztalatairól ír nekem.) 
Bőséges pihenést, bőséges kikapcsolódást, bőséges hálaadást kívánok mindenkinek  

a nyárra is és minden napra! 
 

         Somogyiné Ficsor Krisztina lelkész  
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HÍRADÓ  
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK  

Január 3-án jöttünk először a téli szünet utáni iskolába.  

Január 20-án továbbtanuló diákjaink megírták a központi felvételi tesztet.  

Január 22-én a reggeli áhítaton megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról. 

Január 25-én a Földpörgetős diákok környezettanulmányi kiránduláson vettek részt. 

Január 26-án iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk a leendő első osztályosok  

számára. 

Január 26-án lezárult az első félév.  

A második félév január 29-én kezdődött. 

Február 2-án megkaptuk a félévi értesítőket.  

Február 13-án farsangi mulatságot tartottunk. 

Február 15-én és 16-án síszünet volt. 

Február 19-én az iskola vezetősége továbbította a 8. osztályos tanulók  

jelentkezési lapját a középiskoláknak. 

Február 22-én rendeztük a Julianna Házi Énekversenyt. 

Március hónapban zajlott a leendő első osztályosok felvételije.  

Március 6-án a hatodikos és hetedikes gyermekek a Napfényes Színtársulat 

Minden arany, ami fénylik című verses-dalos rendhagyó irodalomóráján vettek részt.  

Március 14-én megemlékeztünk az 1848-as forradalomról, illetve az ezt követő  

szabadságharcról. Ünnepi műsorral a 7.a osztály tanulói valamint a néptánccsoport 

tagjai készültek. Ezen a napon volt az osztályfényképezés is.  

Március 23-án – hagyományainkhoz híven – iskolánk adott otthont az országos Béres 

Ferenc Énekversenynek.  

A tavaszi szünet március 29-től április 3-ig tartott.  

Április 4-én volt a szünet után első tanítási nap.  

Április 6-án tavaszi vidám délután volt a felsősöknek. 

Április 11-én a költészet napjára emlékeztünk. Házi prózamondó versenyünket a  

Mátyás király és Wass Albert tiszteletére rendeztük. 

Április 20-án a Föld napját ünnepeltük.  

Április 22-én családi istentiszteleten voltunk együtt. Ünnepi műsorral a 3.b osztályos 

tanulók, valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  

Május 10-én áldozócsütörtöki istentiszteleten voltunk együtt templomunkban.  

Május 13-án végzős tanulóink tettek hitvallást a gyülekezet előtt a  

konfirmációi istentiszteleten. 

Május 16-án országos idegennyelvi mérés volt a 6. és 8. osztályosoknak. 

Május 18-án tartottuk a Julianna iskola tehetségestjét. 

Május 23-án országos kompetenciamérés volt a 6. és a 8. évfolyamon.  

Május 25-én rendeztük a gyermeknapi programjainkat. 

Május és június hónapban tanulmányi kirándulásokon vettünk részt,  

illetve erdei iskolában voltunk.  

Június 1-jén énekkaros diákjaink jutalomkirándulása volt. 

Június 4-én megemlékezést tartottunk a nemzeti összetartozás napja alkalmából.  

Ünnepi műsorral a 7. osztály tanulói szolgáltak. 

Június 7-én került sor a 7. osztályosok év végi vizsgájára.  

Június 8-án a 8. osztályosok vizsgáztak.  

Június 10. és 14. között került sor a felső tagozatosok tanulmányi kirándulására. 

Június 15-én a tanév utolsó napján tartották végzős 8. osztályos diákjaink és  

pedagógusaik a hagyományos bankettet.  

4 
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Június 17-én – vasárnap – ballagás,  tanévzáró istentisztelet,  
bizonyítványosztás.  

ELŐZETES  
 
Nyári táboraink: 
Aerobik napközis tábor: 2018. június 18-22. Julianna iskola 

Művészeti korok műhelye tábor: 1. osztályosoknak: 2018. június 18-22. Julianna iskola 

     2-3. osztályosoknak: 2018. július 2-6. Julianna iskola 

Kenutábor:   2018. június 26-30. Poroszló 

Matektábor:   2018. július 9-13. Julianna iskola  

Cimbora tábor:  2018. július 22-28. Szigetköz 

Kincskereső tábor:  2018.augusztus 6-11. Sátoraljaújhely   

Írópalánta tábor: 1-6. osztályosoknak: 2018. június 25-29. és július 2-6. Julianna iskola 

Sporttábor:   2018. július 9-13. (indulás és érkezés: Julianna iskola) 

 
A NYÁRI SZÜNETBEN AZ ÜGYELETI NAPOK RENDJE: 
2018. június 20. szerda  8.00 – 16.00 óra 

2018. június 27. szerda  8.00 – 16.00 óra 

2018. július 11. szerda  8.00 – 16.00 óra 

2018. július 25. szerda  8.00 – 16.00 óra 

2018. augusztus 08.szerda 8.00 – 16.00 óra 

2018. augusztus 22.szerda 8.00 – 16.00 óra 

  
BEFIZETÉSEK, A MEGRENDELT RUHADARABOK ÁTVÉTELE: 
2018. augusztus 30. (csütörtök) 12.00-18.00 óráig 
vagy augusztus 31. (péntek) 7.00-17.00 óra között  
 
ISKOLAKÓSTOLGATÓ FOGLALKOZÁS: 2018. augusztus 31-én 9.00-12.00 óráig 
 

 
TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET: 2018. szeptember 2. (vasárnap) 10.00 óra. 

5 
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK 

HÁZI VERSENYEK 
 
KULTURÁLIS VETÉLKEDŐ 
 
1. helyezést elért csapatok:  
5. évfolyam: 
Bartha Zsófia, Bécsi Virág, Dobra Ilka, Németh Katica 5.b 
6. évfolyam:   
Lupp Adrienn, Maloschik Aranka, Oláh Petra, Sonjic Natália 6.a 
7. évfolyam:   
Csorba Véda, Fodor Veronika, Győry Emma, Váradi Hajnalka 7.b 
Herkely Tamás, Nagy Kristóf,  Szolyák Zalán, Zarka Gergő 7.b 
8. évfolyam:  
Dékány Boróka, Gurzó József, Kovács Botond, Maloschik Emma 8.o. 

JULIANNA-ÉNEKVERSENY  
 
1. helyezést értek el: 
 
Fürjes Borbála 1.a, Setét János 2.a, Fürjes Zsófia 3.b, Pop Róza 4.b 
Löffler Izabella 5.b, Ölvedi Csanád 6.b 
 
2. helyezést értek el: 
Molnár Eszter 1.a, Tóth Liza Emma 2.a, Csorba Noé 3.b,  
Lendvay Lilla 4.a, Ölvedi Villő 5.a, Lupp Adrienn 6.a 
 
3. helyezést értek el:  
Balássy András 1.b, Csehi Noémi 2.a, Berényi Benjámin 3.b,  
Rácz-Fazakas Blanka 4.b, Pócs Anna Zsófia 4.b, Hetesi Luca 5.a 
 
Arany fokozatot érdemeltek: 
Gudmann Vince 1.b, Tollmayer Misa 1.b, Kereszty Péter 3.a, 5. Tézli Sebestyén 3.a 
Győrfy Huba 4.a,  Németh Fanni 5.a, Pataki Sára 5.b, Dobra Ilka 5.b 
 
Ezüst fokozatot érdemeltek: 
Tihanyi Liliána 1.a, Pócs Hanga Zselyke 2.b, Nyírádi Lilla 2.b, Stánicz Zoltán 2.b, 
Kiss Kata Sára 3.a, Balogh Emese 4.a,  
Kákóczki Aliz 6.a, Mihály Levente 6.a, Nagy Fanni 6.b, Vajvoda Réka 6.b 

  
Csoportos verseny 

 
ISKOLAI RAJZVERSENY 
 
1. Évfolyam 
1. helyezés:  Gudman Vince 1.b 
2. helyezés:  Lourmet Anna Louise 1.a 
3. helyezés:  Molnár Eszter 1.a 
Különdíj:  Szabó Luca Emma 1.b 

2. Évfolyam 
1. helyezés: Csengeri Bíbor 2.a 
2. helyezés:  Gazin Liliána 2.a 
3. helyezés:  Sánta Sára Rebeka 2.b 

 
 

1. helyezés:  6.a csapata: Lupp Adrienn, Kákóczky Aliz 
2. helyezés:   6.b csapata: Zsigmond Emese, Tiszai Csenge 

3. és 4. Évfolyam 
1. helyezés: Czeglédi Anna 3.b 
2. helyezés: Lendvay Lilla 4.a 
3. helyezés: Füzes Borbála 4.a 

5. és 6. Évfolyam 
1. helyezés: Németh Júlia Fanni 5.a 
2. helyezés: Koncz Villő 5.b 
3. helyezés:  Dudás Benedek 5.b 
3.     helyezés: Csengeri Gyöngy 6.a 
Különdíj:         Zsigmond Emese 6.b 

8. Évfolyam 
1. helyezés: Czifra Zsófia 8.o 
2. helyezés: Csizmadia Réka 8. o 
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VERSÜNNEP 2018. április 10.  
A prózamondó verseny 
 
1. helyezés:  Farkas András Botond 5.a  
 
2. helyezés:  Simon Ádám 5.b  
 
3. helyezés:  Katona Scarlett 8. o  
 
Kiemelkedő mondamondók: Fürjes Borbála 1.a, Botos Hanga 1.b, Mazány Boróka 2.a, 
Gyöngyössy-Szabó Márton 2.b, Fürjes Zsófia 3.b, Lendvay Lilla 4.a, Mazány Bendegúz 4.a, 
Pálúr Júlia 4.b 

TOLLFORGATÓ VERSENY  
A tanév legjobb tollforgatói:  

 

Fürjes Borbála 1.a, Csehi Noémi, Koncz Viola, Csengeri Bíbor  2.a 

Andree Krisztián, Pócs Hanga Zselyke 2.b 

Fürjes Zsófia 3.b 

Lendvay Lilla 4.a, Fürjes Máté 4.b 

Csengeri Gyöngy,   Lupp Adrienn   6.a 

FÖLDPÖRGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY 
 
A négy résztvevő csapat: 
 
Bástya:  Herkely Tamás, Lévai Márk, Hatfaludy Dániel, Káldy Ferenc 
Futó:   Maloschik Emma, Sípos Bence, Leveles-Bartha Zsuzsanna, Kercsó Sára 
Huszár:  Dékány Boróka, Csengeri Gyöngy, Pócsik Tünde, Mihály Levente 
Királynő:  Katona Scarlett, Lupp Adrienn, Maloschik Aranka, Bartha Zsófia 
 
Közülük a döntőben a Huszár csapat volt legeredményesebb.  

SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY 
 
1. helyezés:   Kovács Mirjam Boglárka 4.a  
 
2. helyezés:   Tiszai Csenge 6.b  
 
3. helyezés:   Povázai Léna 3.b  
 
különdíj:   Sótonyi Bálint  6.b 

ROBOTÉPÍTŐ VERSENY 
 
1. helyezett:  Bernie robot - 2.a osztály csapata: Kozma Attila, Uzlov Vlagyimir,  
   Tarpataky-Hary Botond, Fekete Botond, Könczei Roland   
 
2. helyezett:  Marija, a marcipángolyót köpködő láma Dél-Amerikából - Bartha Zsófia,  
   Szabó Lilien és Szabó Lia 
 
3. helyezett:  Villám Uni - 3.b osztály csapata: Czeglédy Anna,  
   Hatfaludy Lili, Fürjes Zsófia, Povázai Léna,  
   Földi Virág, Gulyás Gábor, Udvarhelyi Zsófia 

TÖRTÉNELEMVERSENY 
 
1. helyezés:   Mathias Corvinus 
5.b csapata: Révai Anna, Háló Eszter, Pataki Sára 
 
2. helyezés:   Hunyadi Hörcsög Hölgyek 
5.b csapata: Gazdag Luca, Koncz Villő, Hegyesi Borbála 
 
3. helyezés:   Az udvari bolondok 
5.b csapata: Bartha Zsófi, Bécsi Virág, Dobra Ilka 
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KERÜLETI VERSENYEK  

JANE HAINING ANGOL NYELVI EMLÉKVERSENY  

Iskolánkat képviselte: Szűcs Hajnalka 8. osztályos tanulónk 
 
KERÜLETI SZÉPKIEJTÉSI VERSENY  
2. helyezés:  Maczek Fruzsina 7.a 
3. helyezés: Pataki Sára 5.b  
 
KERÜLETI  VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY  
1. helyezés: Csengeri Gyöngy 6.a 
részt vettek:  Farkas András 5.a, Gazdag Luca 5.b, Lupp Adrienn 6.a, 
Gurzó Gyöngyi 7. a, Németh Dani 7.b 

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY 
 
3.o.  részt vettek:  
Erdő: Udvarhelyi Zsófia, Szántó Balázs, Antal Botond, Krüger Róbert  
8. hely: Természeti csodák: Fürjes Zsófia, Povázai Léna, Szabó Dániel, Csorba 
Noé 
 
4.o.   
1. hely: Orrszarvúbogarak:  
Szabó Márton, Deák András, Fürjes Máté, Nagy László Nimród 
 
7.o.  részt vettek:  
Lenyface: Lovász Máté, Gazdag Bence, Bánhegyi László, Bécsi Ádám Bertalan  
Részecskék: Szolyák Zalán, Herkely Tamás, Lévai Márk, Zarka Gergely  
 
8.o.  részt vettek:  
Nóri és a Többiek: Izsák Eliza, Rédl Olívia, Czifra Zsófia, Kovács Nóra  
5. hely: Be proton, be pozitiv:  
Maloschik Emma, Gurzó József, Garamszegi Márton, Dékány Boróka 

HERMAN OTTÓ KERÜLETI BIOLÓGIAVERSENY  
 

1. helyezés: Maloschik Emma 8.o. 

2. helyezés: Fodor Veronika 7.b 

5. helyezés: Gazdag Bence 7.a 

HEVESY GYÖRGY KERÜLETI KÉMIAVERSENY 
 
1. helyezés: Gurzó József 8.o. 
2. helyezés: Maloschik Emma 8.o. 
3. helyezés: Devich Noémi 7.b, Herkely Tamás 7.b, Kovács Botond 8.o. 
6. helyezés: Gazdag Bence 7.a 

SAKK DIÁKOLIMPIA 
 
kerületi forduló: 
1. helyezés: Szabó Luca Emma 1.b,  Vígh Dezső Bálint 8.o. 
2. helyezés: Kovács Attila 2.b  
4. helyezés: Tihanyi Liliána 1.a,  Andree Krisztián 2.b 
6. helyezés: Tollmayer Misa 1.b  
7. helyezés: Kovács Bence 2.b  
11. helyezés: Wanderlich-Madaras Vajk 1.b  

ANGOLVERSENY 
 
2. helyezés:  Pataki Sára 5.b 

3. helyezés:  Izsák Eliza 8.o. 

4. helyezés:  Németh Júlia Fanni 5.a, Lupp Adrienn 6.a 

5. helyezés:  Dudás Benedek 5.a 
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FŐVÁROSI  VERSENYEK 

FŐVÁROSI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY  
iskolánkat képviselte:   Csengeri Gyöngy 6.a 

 
SAKK DIÁKOLIMPIA 
budapesti forduló: 
3. helyezés: Vígh Dezső Bálint 8.o. 
7. helyezés: Szabó Luca Emma 1.b 

ÚSZÓVERSENY 
részt vettek:  Kozma Attila 2. a 
Mazány Bendegúz, Haraszti Barnabás, Egyházy Bálint, Papdán Péter 4.a 
Szabó Eszter 7.a, Váradi Hajnalka 7.b  
Kovács Nóra 8. osztályos tanulónk 100 m mellúszásban 3. helyen,  
100 m gyorsúszásban 4. helyen végzett. 
 
GITÁRVERSENY 
Kancsár Péter 4.a osztályos tanuló az Országos Gitárverseny Budapesti Válogatóján arany 
díjat nyert. 
 
SPORTAEROBIK 
Kozák Jázmin 4.a osztályos tanuló a Magyar Kupa Budapesti Fordulóján csapatával  
2. helyen végzett. 

ORSZÁGOS VERSENYEK 

ORCHIDEA-PANGEA  TEHETSÉGKUTATÓ MATEMATIKAVERSENY  
Harmadik alkalommal neveztünk erre a tehetségkutató versenyre.  
Iskolánk 3-8. osztályos tanulói közül minden diák vett részt benne. 

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY  
Intézményünkből 40 diák vett részt az idei versenyen. 
Kiemelkedő eredményt értek el:  
Andree Krisztián, Kiss Kata Sára 2.b  
Káldy Antal, Csáky András, Sótonyi István 3.a,  Szabó Dániel 3.b 
Lendvay Lilla 4.a, Pócs Anna Zsófia, Antal Barnabás 4.b  
Káldy Pál 5.a, Papp Győző Benedek 6.a, Fábián Roland 6.b 
Csató Csege Károly 7.b 

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐJE 
Iskolánkat képviselték és 1. helyezést értek el:  4.b Orrszarvúbogarak csapata:  

Szabó Márton , Deák András , Fürjes Máté , Nagy László Nimród  
Az országos tanári fődíj nyertese: Tatárné Kunya Marianna  

OLVASNI JÓ - ORSZÁGOS OLVASÓVERSENY 
 
2. helyezés: Fürjes Zsófia 3.b és Fürjes  Máté 4. 

 
 
ORSZÁGOS BÉRES FERENC ÉNEKVERSENY 

 

Arany fokozat: Setét János 2.a 

Ezüst fokozat:  6.a csapata: Lupp Adrienn, Kákóczky Aliz, 

   Löffler Izabella 5.b, 

   Pop Róza 4.b 

Bronz fokozat:  Ölvedi Csanád 6.b 

 

1. helyezés:   Maczek Fruzsina 7.a 

2. helyezés:   Fürjes Zsófia 3.b 

3. helyezés:   Fürjes Borbála 1.a 

EGY EGÉSZSÉGES NAP – TÖRTÉNETÍRÓ PÁLYÁZAT 
Lendvay  Lilla 4.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el. 
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AZ ÉVSZAKOK 

Ősz van, ősz. 
Esik a sok levél. 
Vége van az ősznek, 
kezdődik a tél. 
 
Tél van, tél. 
Esik a hó, a friss hó. 
Hógolyóznak a gyerekek,  
és a épül a hóember. 

A TÜNDÉR FÁJA  
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fa a világon.  
Ezen a fán egy ág, az ágon négy vessző, a négy vesszőn háromszázhatvanöt levél volt.  
Ez a fa látszik, hogy furcsa, de még különlegesebb ezért:  
Leveléből minden nap egy lehullik, mint az életben, telnek a napok. Havonta a szél egy 
vesszőt a négyből lesodor az ágról, ahogy négy évszak van, és ezek telnek. Év végén min-
dig leesik az ág. Pontosan úgy, ahogy az életben. Év végén lezárjuk a múlt évet.  
Most térjünk vissza a fára! Annyit még mondok róla: Lakik benne egy tündér, aki nagyon 
kedves, s mindenkinek segít, a neve: Újesztendő. Ugyanúgy számolja a szülinapját, mint 
mi. Most 2017 éves volt, és ma a 2018-at tölti. Már a 365 levél, a 4 vessző és az 1 ág is 
lehullott. Így hát el kell búcsúznunk a 2017-es évtől. De van helyette új! Ez jó hír!  
Felüdít titeket és engem is! Ezért nem kell szomorkodni, helyette inkább örüljünk.  
Itt a vége fuss el véle, aki nem hiszi, keresse meg a különleges fát! Ha megtalálta, adja át 
személyes üdvözletemet a 2018 éves tündérnek! 
                                                                                                Szabó Dániel 3.b 

A KÉT JÓ BARÁT 
 
Élt egyszer a tengerparton egy tündér, aki nagyon szerette a delfineket, mivel ott élt a part 
mellett egy. Nagyon szerették egymást. De egyszer a delfint kihalászták és elvitték a csengő 
erdő egyik tavába. De sajnos a tündér nem tudta, hogy hova vitték a barátját és így  
szakadtak el egymástól. 
                                                                                Terhes-Levente Ilona 2.b 

ÉDESAPÁK 
 
Apák, apák, édesapák! 
Énekszóval köszöntelek téged. 
Ringat a tó partján, sodor a víz egyre jobban. 
A nagyapa ölel reggel-este szeretettel. 
 
                                       Fürjes Borka 1.a 

A TERMÉSZET 
A csengő erdő a csendes hullámzó tenger mellett terül szét.  
Az erdőben élt egy tündérnép, és a tündérnépnek volt egy királynője, akinek a hullámzó 
tengerben egy delfinje élt. A delfin kedves volt. Egyszer csak a királynő a delfinje sírását 
hallotta meg. A királynő elindult a tengerhez, és amit látott, szörnyű! A barátját elfog-
ták! De a királynő varázsolt, és így menekült meg a delfin.  
                                                                                                       Szabó Adél 2.b 

Tavasz van, tavasz. 
Összejön a sok barát, 
hogy játszanak a mezőn. 
Hazamennek lefeküdni, álmodni. 
 
Nyár van, nyár. 
Nyílik a sok szép virág, 
a család kimegy fürödni, 
pancsolnak a gyerekek. 
                  Zelei Zente 2.b 

TOPJOY-KRÓNIKA 
 

Zölden kivirágzó, égi tünemény, 
Van belőle mangó, eper-menta lé. 
Eme hat betű, oly fontos számomra, 
Édes patakban csordul a torkomra. 

A jutalom egy nap végén, szavamra, 
Csodanektárként üvegbe szorulva. 
Jer ki a tömlöcből, én édes múzsám! 
Tavaszod, gyümölcsöd vígan szórd reám! 

Csak dicsőítelek, neved oly kedves, 
Kupakod számomra szerelmes, 
Te léted számomra nagyon is fontos, 
Kedves, szép szerelmem, így hívnak: topjoy! 
    Lupp Adrienn 6.a 

ALKOTÁSAINK 
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HÁLAÉNEK 

Hála a napsütésért, 
Hála az esőcseppekért, 
Hála, hogy mindig változtatod az időjárást. 
 
Hála a boldog iskoláért, 
Hála az ügyes munkáért, 
Hála, hogy adtál nekünk tanárokat is. 
 
Hála, hogy adtál nekünk hitet. 
Hála a Szent Bibliáért. 
Hála, hogy minden vasárnap templomba megyünk. 

EGY TÖKÉLETES ANYÁK NAPJA 

   Élt egyszer egy öreg cipész, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Annak 

nyolc gyermeke született. Öt lánya és három fia. Sorrendben nevezve: Emese, Csillag, 

Lilla, Maja, Bori, Petyus, Csabi és Bálint.  

  Közeledett az anyák napja és a gyermekek is készülődtek. Napról napra összeültek és 

ajándékötleteket adtak egymásnak.  

Vehetnénk egy csokor virágot! - ajánlotta Bori. 

Édesanya szeret olvasni, erre tekintettel kell lenni! - szólt Csillag 

Minden nap erről folyt a vita. Majd megszületett a döntés: az Egri csillagokat szerették 

volna megvenni neki. Lilla, Maja és Csaba kedden el is indultak egy könyvesboltba. 

Egy kedves eladó ült az asztalnál.  

Hol találjuk az Egri csillagokat? 

Ó, az itt van, pont 2250 Ft-ba kerül. 

Ajjaj! Nincs annyi pénzünk. Nekünk csak 1000 Ft-unk van. 

   A gyerekek aggodalmas arccal szaladtak haza. Most mit csináljanak? Már mindenki 

úgy érezte, elveszett a remény. Ekkor Csillagnak eszébe jutott valami.  

Mi lenne, hogyha munkát vállalnánk? 

Erre mindenki belelkesült, felsorolták, mit lehetne csinálni.  

Vásároljunk be egy idős néninek! – javasolta Bálint. 

Vak embernek olvassunk fel! – hangzott Emese ötlete. 

Esetleg gyerekekre is vigyázhatunk – vetette fel Petyus. - Sőt virágot is árulhatunk. 

   Az ötleteket mind elfogadták.  

Ismerek egy Kati nevű nénit, neki már fáj a lába, és nem tud vásárolni. A tanárnőm 

gyereke pedig néha egyedül van otthon négyévesen – mondta Emese. 

Osszuk ki a feladatokat! Én és Bori bevásárolunk Kati néninek. 

Mi majd Csillaggal árulunk virágot – ajánlotta Petyus. 

Lilla és Csabi jól olvasnak, ők menjenek felolvasni! 

Azt hiszem, csak mi maradtunk a gyerekekre vigyázni – gondolkodott hangosan Maja, 

és Bálintra nézett. 

Jól van! – kiáltotta a kisfiú. 

   Mindenki elindult a maga útjára. Emese s Bori egy cetlire írt lista alapján vásároltak.  

Papírzsepi, szappan – olvasta fennhangon Bori. 

Csillag és Petyus három gyönyörű szép virágot adtak el. Lilla és Csaba felváltva olvas-

tak föl Andinak, a vak lánynak. Maja és Bálint pedig önfeledten szórakozott a kis Zoli-

val.  

   Mikor hazaértek, összeszámolták a pénzüket: pont kijött a 2250 Ft. A gyerekek 

együtt szaladtak másnap a boltba. 

   Anyák napján pedig vidáman adták oda az ajándékot.  

Ó gyerekek, nagyon kedvesek vagytok! - örvendezett Édesanyjuk. 

         Lendvay Lilla 4.a  

Hála, hogy meghallgatsz minket, 
Hála, hogy szeretsz minket, 
Hála, hogy meghaltál értünk és feltámadtál. 
 
Hála a finom ételért, 
Hála az italért, 
Hála, hogy kegyelemmel megáldottad az ételt. 
 
Hála a szép nappalért, 
Hála az éjszakáért, 
Hála, hogy adtál nekünk csillagokat is. 
 
Kovács-Máté Mirjám Boglárka, Szabó Sára 4.a 
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ÁLLATSÁGOK 

HOGYAN NEM HALT ÉHEN A MEDVE? 
 
Volt egyszer egy vihar, 
Elfújta a bivaly. 
A vihar meg megsebesült, 
Bivaly erre meg arrébb ült. 
 
Míg a medve lóhúst evett, 
A bivaly még el sem esett. 
Az ember már lóval arat, 
A medve meg éhen marad. 

Medve elment bivalyt enni, 
Bivaly többé nem fog enni. 
A ló most már felszabadult, 
Traktor arat most már vadul. 
 
A medve már jóban dúskál, 
Lovat s bivalyt sokat kívánt. 
Míg ő lovat s bivalyt sokat kívánt, 
Sajnálatot nem tanúsít ezek iránt. 

 
     Lajtos-Döbrentei András 4.a  

PICI MACI 
Pici maci mézért nyúl, 
Micimackó feljajdul. 
Meg ne edd a mézemet, 
Ez az enyém, nem a tied. 

Hogyha megjön a nagy hideg, 
Főzni fogok, s a kedvem rideg. 
A tavak befagynak, 
A halak mélyen alszanak. 

Molnár Maja, Kovács-Máté Mirjám, Füzes Borbála, Svakó Sára 4.a 

A VÍZILÓ 
Szürke színű, jó dagadt, 
Oszlopos lábai szétvernek mindenkit. 
Növényevő, jó falánk, 
Még jó, hogy védi a palánk, 
Szereti a vizet, de azért nem fizet. 
 
 Lendvay Lilla, Papdán Peti, Kozák Jázmin, Széles Csillag, Juhász Eszter 4.a  

A FÓKA 
Nagyon cuki kis pamacs,  
olyan szürke, mint a vas. 
Sok gyereknek kedvence.  
Lakhelye nagy medence. 
Nagy a bajsza, hosszúkás,  
kerüli a bajuszromlást. 
Kedvence a halfagyi,  
barátja a Rozmár Rozi. 
                 Lendvay Lilla, Papdán Peti, Kozák Jázmin, Széles Csillag, Juhász Eszter 4.a 

FÜRGE, AZ EGÉR 
 
Egérfalván egyszer, egy szép derűs nyári napon egy kisegér, név szerint 
említve Fürge elszökött otthonról és elhatározta, hogy elmegy s körülnéz.  
El is indult az erdőbe. Már jó sokat ment az erdőbe, mikor beesteledett és 
csak egy kis kunyhó egy ablakán szűrődött ki egy kis fény. Be is ment rög-
tön. Ám a kunyhó üres volt, ezért lefeküdt a földre és elaludt. Reggel ami-
kor felébredt, egy öreg egér állt az orra előtt.  

Fürge először megijedt: Jaj! Jaj! Jaj, ki ez itt?  
- Én csak egy öreg egér vagyok, és segédre lenne szükségem.  
- És miben kellene segítenem?  
- Csak egy kis rőzsét kellene hordanod, és 100 Ft a napi béred.  
- Benne vagyok, öreg apám, csak arra kérném, hogy hadd mehessek haza még egyszer, 
s szüleimtől hadd búcsúzhassak el.  
- Jó, menjél!  
Így i s tett, majd visszaérkezve szorgalmasan segített az öreg egérnek. 
                                                                                    Gyöngyössy Szabó Márton 2.b 
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CSUKÁS ISTVÁN – A TÉLI TÜCSÖK MESÉI 

„A téli tücsök korábban nyári tücsök volt. Most azonban egy szobában tengette téli napjait, 
egy terepszínű hátizsák bal zsebében.  
Egyszer csak gondolt egyet, kimászott a terepszínű hátizsák bal zsebéből. Elgyalogolt a  
székig, felugrott rá, onnan az íróasztalra pattant, mint a szöcske, és megállt az írógépnél.  
Megbámulta a hatalmas szerkezetet, a billentyűket, s gondolt egy merészet.  
Hátrált két lépést, és felugrott a billentyűkre. 
A billentyű lenyomódott a téli tücsök súlya alatt, egy vaspálcika rácsapódott az írógépbe 
fűzött papírra.  A papíron egy furcsa jel volt, a téli tücsök nem tudta, hogy mi az, mivel 
nem ismerte a betűket. A – ez volt a fehér papíron. 
A téli tücsök tűnődött, hogy mit jelenthet ez, de nem tudta kitalálni,  
azután azon merengett, hogy mire emlékezteti ez a fura jel.  
Mire is? Mire is? Felmászott az ablakpárkányra, de most nem nézett ki az ablakon, hátat 
fordított a fehér, behavazott világnak, és törte a fejét. 
- Hát persze! – A téli tücsök felkiáltott örömében. – A ház a szigeten!” 
 
A téli hónapok során a 2.b osztállyal együtt éltük át a téli tücsök történeteit. Minden hétre 
jutott egy kaland, melyet a kis tücsök a szobában gubbasztva elmesélt nekünk. Mire a 
könyv végére értünk, mi is gondoltunk egy merészet, és elképzeltük, mi történhetett vele, 
amikor beköszöntött a tavasz az első gyönyörű napsugaraival. Olvassátok, szeretettel írtuk! 
           Katica néni 

 
Tavasz lett. Téli tücsök boldog volt, mert várta, hogy kirándulni megy a hátizsák 
gazdájával. Mikor odaértek a szigetre, akkorra már megépült a ház, a vakondok 
öregebb lett, a háromlábú kutya lába begyógyult. 
Barátaim, de jó, hogy látlak titeket! – lelkendezett a téli tücsök. Mindenki örült. 
A hátizsák gazdája egy nap múlva elment. Téli tücsök nagyon hálás volt neki. 
Köszönöm! 

Persze a hátizsák gazdája ennyit értett belőle: cirip-cirip. 
Ezzel téli tücsök újra ott lakott a szigeten és boldog volt. Már nem volt téli tücsök, inkább 
nyári tücsök volt. Téli tücsök sokat lovagolt a csigabigán, és hallgatta a hőscincér hőstetteit. 
A sánta egér nagy lakomát csapott levélből, makkból és sok magból. 
  Téli tücsök megígérte a barátainak, hogy ezután elkerüli a hátizsákokat.  
         Sánta Sára Rebeka 2.b 

 
A téli tücsök, makogást, cincogást, sziszegést, ciripelést halott, és ami a legfonto-

sabb: melegséget érzett. A melegség és a hangok felébresztették a kis tücsköt, ezért kimá-
szott a hátizsákból. Nagy volt az öröm, mert meglátta a társait. Volt ott ciripelés, makogás, 
volt ott minden! A tücsök egyszer csak megfordult. A téli tücsök elmosolyodott, mert meg-
látta a nyaralót felépülve. 

A házból nevetgélés, beszélgetés és fény szűrődött ki. A tücsök elnevette magát, 
mert eszébe jutott a jószívű fekete hajú kisfiú, aki már fekete hajú nagyfiú lett, de ezt még 
nem tudhatta a már tavaszi tücsök.  

A házból kijött valaki, mégpedig a fekete hajú nagyfiú a kezében kenyerekkel, ke-
nyérhéjakkal. Valaminek nagyon örült, mert nem annyi kenyeret hozott, mint szokott, ha-
nem többet. A fiú ciripelésbe kezdett, és a tavaszi tücsök boldog lett, egyrészt azért, mert a 
fiú megnőtt, másrészt a szigeten volt. 

A tücsök elment, hogy találkozzon mindenkivel újra.  
          Szabó Adél 2.b 

 
A téli tücsök felébredt, majd kinézett az ablakon és látta, hogy tavasz van. Azután 

bejött valaki a szobába. 
A hátizsák gazdája volt az, aki megígérte neki, hogy tavasszal kiviszi a szigetre. A 

hátizsák gazdája odament a téli tücsökhöz, és azt mondta: 
Indulunk a szigetre? 
A téli tücsök bólogatott, majd beugrott a hátizsák zsebébe. Gyorsan odaértek a szigetre. 
Amikor odaértek, mindenki boldog volt. A hátizsák gazdája természetesen ott nyaralt még 
egy ideig, és mindenki nagyon boldog volt. 
          Szilágyi Boglárka 2.b 
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KÖNYVAJÁNLÓ 

James Dashner: Az Útvesztő  -   az Útvesztő Trilógia első kötete 
 

Fuss az életedért 
Szeretsz olvasni? 

Szereted az izgalmas és kalandos könyveket? 
Esetleg szereted a labirintusokat? 

Ha igen olvasd el ezt a könyvet! 
Thomas egy tizenhat éves srác, akit a Tisztásra küldtek, ahogyan azokat a srácokat is, akikkel 
ott találkozik. A Tisztást egy hatalmas Útvesztő veszi körbe. A tisztársaknak az a céljuk, hogy 

kijussanak az útvesztőből és hazajussanak. 
De vajon sikerül nekik? 

És ha igen hogyan? 
Ajánlom ezt a könyvet a másik két részével együtt! 

Olvasd el! 

Jeff Kinney: Egy Ropi Naplója 
 

Szereted a vicceket? 
Akkor az Egy Ropi Naplója PONT neked való! 

Greg egy felső tagozatos srác, akinek SZINTE mindig balul sülnek a dolgok. 
DE nem lövöm, le a poént olvasd el! 

Humoros, SOK benne a kép, és nevethetsz, hogy Gregory milyen nyomi. 
Ajánlom az Egy Ropi Naplója sorozat mind a 11 részét! 

 

A könyveket Sótonyi Bálint 6.b osztályos tanulónk ajánlotta 
Köszönjük! 

AZ IGE FÉNYÉBEN 
 
 
Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az 
Írás, így szólt: „Szomjazom.” Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot 
ecettel megtöltve izsópra tűztek, és odatartották a szájához. Miután Jézus elfo-
gadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” És fejét lehajtva, kilehelte lelkét.   

János evangéliuma 19, 28-30 
 
Nekem azért ez a kedvenc igeszakaszom, mert szerintem az egy csodás dolog, hogy Jézus 
meghalt értünk és feltámadt. Meg szerintem ez egy szívhez szóló igeszakasz. 

Molnár Zoltán 5.b 
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A tollforgató verseny harmadik fordulójának alkotásaival 
már a költészet napi megemlékezésünkre készültünk.   
Idei ünnepeltjeink: Mátyás király és Wass Albert vol-
tak.  A készülő írásainkhoz most ők adták a mottót. 

MEGHALT  MÁTYÁS  KIRÁLY,  ODA  AZ  IGAZSÁG! 

Mátyás király alakja a magyar nép emlékezetében hősként maradt meg, 
tetteihez legendák fűződtek. Számos mese, monda szól a király igazságosságá-
ról, arról, hogy uralkodása során mindig a szegény emberek pártjára állt. 
A legenda szerint több ízben álruhában járta az országot, hogy belelásson a 
szegény nép életébe, sorsába. Mátyás uralkodásának idején az ország népe bé-
kében élt, és ellenség, különösen a török nem tudta a határokat átlépni.  
A későbbi korok szenvedései, háborúi tükrében úgy érezték az emberek: Mátyás 
uralma aranykor volt. Jól jelzi ezt a régi mondás is: „Meghalt Mátyás, oda az 
igazság!” 
Végiggondoltuk, és megírtuk, hogy ha most itt járna köztünk Mátyás, vajon hová 
menne álruhában? Mit „leplezne” le, s hogyan győzedelmeskedne ezáltal az igaz-
ság?  

MEGHALT MÁTYÁS, ODA AZ IGAZSÁG! 

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy király, akit Mátyásnak hívtak. Nagyon igazságos volt.  Álruhában 
járkált, nézte a szegényeket, segített, ha valakit kiraboltak. Nagyon jó király volt, egy palotában élt. 
A felesége Beatrix volt. 
Egy szép napon Mátyás délután, ebéd után elaludt a palotájában. Egy nagyon furcsa álmot látott, 
hogy ő 2018-ban van, a jövőben, Budapesten.  
Pont a Keleti pályaudvarnál találta magát: Körülnézett és elcsodálkozott, mert nem látott még ilyen 
házakat, autókat. Lelépett az útról, és egy autó majdnem elütötte, egy nagyot dudált, azonban Má-
tyás félreugrott.  
– Hűha! Majdnem pórul jártam! – mondta. Ahogy körülnézett, látta, hogy két fiú veszekszik.  
Azonnal közbelépett, és megkérdezte, mi a baj: - Miért veszekedtek, fiúk? 
A fiúk válaszoltak, de egy kicsit megijedtek, mert Mátyás furcsa ruhában, palástban volt, és korona 
volt a fején, de az arca kedves volt.  
– Az a baj, hogy nem tudjuk, kié legyen a focis kártya! Az enyém vagy a Tomié? – mondta Peti.  
– Van egy javaslatom! – kezdte Mátyás: - Hm! Szóval azt mondom, hogy adjatok nekem annyi 
pénzt, amennyit ez a kártya ér! Az egyikben a kártya, a másikban a pénz, és aki kitalálja, melyikben 
mi van, az lesz az övé! Így mindenki jól jár.  
–Jó!  Peti odaadott Mátyásnak 50 forintot. Biztosra vette, hogy ő nyeri meg a kártyát. És igen! Peti a 
kártyát, Tamás a pénzt kapta. Mindenki boldog volt.  
– Köszönjük, te nagyon igazságos vagy! – mondták a fiúk.  
Aztán lement a metróhoz Mátyás, ilyet még nem látott életében, jól megnézte és a mozgólépcső is 
nagyon tetszett neki.  
Látott lent egy maszkos rablót. A rabló ellopta egy öreg néni, egy rendőr, sőt Mátyás király pénzét is, 
mert egy zsebtolvaj volt. De Mátyás azon nyomban futásnak eredt, ki is gáncsolta, a rabló repült 
egyet, és a rendőr karjában landolt.  
 

A vaku fényétől felébredt Mátyás, és újból a palotában találta magát.  
– Milyen fura egy álom volt! – és megvakarta a hasát. Ekkor kihullott a kép, 
amit a rendőr adott neki – ott mosolygott rajta a rendőr, Mátyás és Feri, a 
rabló. 
- Lehet, hogy nem is álom volt? A jövőben voltam?  Nem baj, legalább látták 
a jövő magyarok is, hogy Mátyás milyen igazságos! Megvonta a vállát és új-
ból elaludt…  
  Milyen jó lenne, ha egy nap én is találkoznék az igazi  
  Mátyás királlyal! 
 
                                                             Andree Krisztián Márk 2.b  

A rendőr levette a maszkját és alatta Feri volt, a jól ismert rabló… A rendőr visszaadta Má-
tyásnak és az öreg néninek a pénzt, Mátyás a sajátját is odaadta az öreg néninek. Bilincset 
raktak a rablóra, majd a rendőr tabletjével csináltak egy közös szelfit, amit a rendőr ki-
nyomtatott, és odaadott emlékül Mátyásnak.  
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MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN 

Mátyás király, dicső király, 
Dicső királya a magyarnak! 
Míg az élők között volt, 
Bánattal telt senki nem volt. 

Mátyás meghalt, mikor 
a népnek szüksége volt rá. 
„Mátyással kihalt az igazság!” 
Üvöltötte a nép, mikor kürtölték halálát. 

A királyunk után más király mint király  
nem volt és nem is lesz! 
 Zsigmond Emese, Kaczur Dorottya 6.b 

MÁTYÁS KIRÁLY 2018-BAN 

MÁTYÁS KIRÁLY A VÍZTISZTÍTÓ ÜGYBEN 
 
Ezt a históriát szerintem még nem hallottátok. Én is csak nemrég hallottam.  
Ez a történet úgy kezdődött, hogy egy család építkezni szeretett volna. Találtak is egy gyönyörű  
telket, amin gyönyörű madárcsicsergés volt. A házból be lehetett látni a hegyeket, és a vasút is 
közel volt hozzájuk. A kertben gyönyörű virágok virítottak, volt benne két barackfa is. Az építkezés 
során több dologért kellett engedélyt kérni. Az egyik kérésük az volt, hogy a megtisztított  
szennyvizet hadd locsolhassák el a kertben.  
Mátyás király éppen akkor ment be álruhában, amikor a család kérte az engedélyt.  
Mikor ő került sorra, ő is ugyanazt az engedélyt nyújtotta be. A család megkapta a levelet,  
és nagyon dühösek lettek.  
Mátyás király is ugyanolyan levelet kapott. Mátyás király a levelet küldő embernek üzente, hogy: 
jöjjön fel hozzá Budára, mert beszélni akar vele. Fel is ment a levelet küldő ember Budára.  
Amikor odaért a kapuba, megkérdezték az őrök:  
- Mi járatban van itt?  
- A király küldött egy levelet, hogy jöjjek fel Budára, mert beszélni akar velem.  
Ezt jelentették a királynak. A király azt mondta, engedjék be Benedeket. Mert bizony elfelejtettem 
mondani, hogy a levelet küldő embert úgy hívták, hogy Benedek. Miközben felfelé ment, reszketett. 
Mikor a szobába belépett, akkor Mátyás király megkérdezte Benedeket:  
- Jegyző úr, maga mivel locsolja a kertjét?  
A jegyző azt válaszolta:  
- Hát esővízzel, meg megtisztított vízzel.  
- Akkor legyen szíves megengedni a családnak, hogy a megtisztított szennyvizet hadd  
használhassák. El is ment Budáról, és írt egy levelet a családnak. 
Hej, de örültek, amikor megkapták a levelet, de nem csak ők örültek,  
hanem mások is, mert Benedek mindenkinek elküldte a levelet. 
Így volt? Nem így volt? Égből pottyant mese volt.  
                                                                                  Csehi Noémi 2.a 

Mátyás király egy napon meg akarta tudni, hogy milyen lenne a jövőben.  
Az udvari mágusa elküldte őt 2018-ba. Nagyon meglepődött!  
Az emberek autót használnak. Mobiltelefonjuk van. A gyerekek iskolában tanulnak. 
Sétálás közben látta, milyen feszültek, idegesek az emberek. 
- Mi történhetett itt?  
Megszólította az embereket, akik éppen vitatkoztak. 
- Jó napot, uraim! 
- Jó napot! 
- Miért vitatkoznak itt maguk? 
- Hát arról, hogy kire szavazzunk. De maga kicsoda? 
- Mátyás király vagyok. 
Az emberek nagyon elcsodálkoztak. 
- Mátyás?  Nézze csak meg! Nem feledkeztünk ám el magáról. Rajta van a pénzünkön. Az ezer forin-
tosra maga van rajzolva. Budán van még a vár is.  Akkor adjon nekünk tanácsot! Kire szavazzunk? 
Mátyás gondolkozott. 
- Hát én azt tudom javasolni, hogy gondolják át jól, hogy lenne az országuknak jó,  
aztán szavazzanak. 
Megköszönték a tanácsot, és békésen elköszöntek egymástól.  
Mátyás látta, milyen más 2018-ban minden. Minden sokkal bonyolultabb.  
Így aztán egy szempillantás alatt visszatért a saját idejébe.  
                                                                                                   Berki Lili 2.b. 
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IGAZSÁGTALANSÁG 
 
Én azt tartom igazságtalannak, hogyha a szüleink a szobánkba küldenek minket, mert rosszak 
voltunk, és csak én várom ki a büntetés végét. A tesóim nem, és kimennek beszélgetni. És 
sose pakolnak! 
                                                                     Fürjes Borbála 1.a 

MIT LEPLEZNE LE MÁTYÁS? 
 
Isten lát minden igazságtalanságot, ezért nem is kellene Mátyásnak lelepleznie őket, mert Is-
ten majd leleplezi egyszer, és Ő fog büntetést mérni azokra, akik csaltak, hazudtak, bántot-
tak. 
                                                                                                       Fürjes Zsófia 3.b 

Sok lepleznivaló van a világban. Minden igazságtalanság bűn, a Biblia is ír erről. Egyedül Isten 
igazságos. Mielőtt valakit igazságtalansággal vádolok, nekem is el kell gondolkodnom, én nem 
voltam-e igazságtalan valakivel? Ha igen, azt nem Mátyásnak kell leleplezni, hanem nekem 
kell bocsánatot kérnem!  
                                                                                                       Fürjes Máté 4.b 

TESZT 
 
Kedves Gyerekek! 
A magyarok legendás királyát 560 évvel ezelőtt, 1458. január 24-én választották királlyá.   
Teszteld, vajon hány kérdésre tudod a választ, ha szükséges kutass az interneten, könyvtárban! 
Jó szórakozást! 

1. Igaz vagy hamis? 
 

Mátyás király Kolozsváron született………… 
1458 és 1490 között uralkodott……………… 
Fia követte a trónon………………………… 
Sok monda és anekdota szól róla…………… 
Csatatéren halt meg………………………… 

2. Közmondások Mátyásról 
 

Mátyás király annyira népszerű volt, hogy emléke 
nemcsak mesékben, mondákban, hanem közmondás-
ban is fennmaradt. Tudsz hármat? Az alábbi szavak 
segíthetnek!  

 
Mátyás, Mátyás, egyszer, az, oda, volt, király, Budán, 
igazság, meghalt, lustája, kutyavásár 

3. Vers Mátyásról  

A) Honnan való az idézet? 
 „Szilágyi  
 Örzsébet 
 Levelét megírta, 
 Szerelmes 
 Könnyével 
 Azt is telesírta.” 

1. Arany János: Mátyás anyja 
2. Juhász Gyula: Mátyás király 
x Arany János: Szilágyi Erzsébet 

C) Hová vitte a levelet a madár? 
 1. Bécs 
 2. Buda 
 x. Prága 

B) Ki vitte el a levelet a versben? 
 1. varjú 
 2. holló 
 x. galamb 
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SZEMEIMET A HEGYEKRE EMELEM,  ONNAN JÖN AZ ÉN SEGÍTSÉGEM. 
(Zsoltárok 121,1) 

Wass Albert sok próbát, nehézséget megélt; szép, hosszú életutat hagyott maga 
mögött. 
Gyönyörű versei, szívhez szóló meséi, regényei, komoly gondolatokat, mély ér-
zéseket tükröző írásai mind-mind arról tanúskodnak, mennyire szerette hazáját, 
honfitársait, a magyar tájakat.  Különösen a hegyek voltak rá nagy hatással. 

 
 
 
Végiggondoltuk, és megírtuk, hogy milyen különleges élmény 
lehet a hegy lábánál feltekinteni a magasba, vagy a hegy csú-
csán állva lenézni a völgybe!   Akár volt már ebben részünk, 
akár csak elképzeltük, igyekeztünk vele igazi irodalmi élményt 
szerezni az olvasóknak! 

NÉZD MEG A HEGYEKET! 
 
Nézd meg a hegyeket, a szép kék hegyeket, 
hogy ragyog fel rajtuk az isteni szeretet! 
Kéklő nagy tenyerét Mátra Kékesének,  
miben elbújhatok, mint Isten kezében. 
 
Ilyennek látom én Isten kegyelmét –  
a tenyerén hordoz engem mint gyermekét. 
Wass Albert is látta Istennek erejét. 
A földön magasló rengeteg hegységét  
látva felragyogott szemének világa,  
hittel nézett fel az Isten nagyságára. 

Én is sokat járok hegyek közelébe,  
szeretek felmászni a legtetejére. 
Érezem és látom zöld tájak mélységét,  
Istennek vigyázó karja melegségét. 
 
Wass Albert szerette mindegyik hegységet,  
mit Magyarországon, mit Erdélyben nézett. 
Szíve szakadt, mikor elvették hegyeit,  
és szép Magyarország csillogó völgyeit. 
„Adjátok vissza az én hegyeimet!” –  
hangzott fel tollából keserű üzenet. 
 
Tartsd meg, mi Istenünk, Kárpátok bérceit,  
s hallgasd meg hegyeket kérő gyermekeid! 
                                                            
                               Csengeri Gyöngy 6.a 

„TEKINTETEM A HEGYEKRE EMELEM…” 
 
Egyik nap a szüleimmel elhatároztuk, hogy kirándulni megyünk. 
Bepakoltunk az autóba, betettük a kutyánkat is, majd elindultunk.  
Estefelé egy hegy lábánál vertük fel a sátrat. Szalonnasütés után lefeküdtünk aludni. Hajnalban fog-
tam a kutyát, és elindultam vele a hegyre. Ekkor néztem csak föl. Bokrok mögött őzek bújtak meg. 
Kicsiny mókusok ugráltak ágról ágra. Patak csörgedezett valahol a messzeségben. Gyönyörű mada-
rak csicseregtek, a virágos réteken ibolyák, nárciszok, krókuszok nyíltak tarkán. E meghitt csendes-
ségbe néha harkály kopácsolása hasított bele. A harmatcseppek csillogtak a felkelő nap fényében. 
És nekem ekkor eszembe jutott, hogy mindezt Isten alkotta.  
Ott, a tölgyek között leborultam és hálát adtam mindezért.  
 
                                                                                          Lendvay Lilla 4.a 
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ISKOLAI MOZZANATOK 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 
 

1989 óta január 22. a magyar kultúra napja. 
Ez a nap nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre 
eredményesebben hívja fel a figyelmünket azokra az értékekre, melyeket méltán érezhetünk 
magunkénak. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések idehaza valamint a határokon túl és 
szerte a világban alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezre-
des hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének;  
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 
Évről évre mi is megemlékezünk e szép ünnepnapról. 
Január 22-én egy kulturális vetélkedőre hívtuk a felső tagozatos diákjainkat. 

A gyermekek csapatokban oldották meg a feladatokat – mindenki nagyon lelkesen dolgozott. 

Műveltségükről, tájékozottságukról tehettek bizonyságot a néha nem túl könnyű kérdések meg-

válaszolásával.  

A vetélkedő előtt a reggeli áhítat keretében elszavaltuk és elénekeltük közösen nemzeti imádsá-

gunkat, a Himnuszt, Kölcsey Ferenc hazafias köl-

tészetének legnagyobb remekét.  A kézirat tanú-

sága szerint 1823. január 22-én tisztázta le, ön-

tötte végleges formába a verset. 

Miért is más ez a Himnusz, mint sok európai or-

szág himnusza? 

A mi Himnuszunk nem éltet, nem dicsőít királyt, 

uralkodót.  A mi Himnuszunk az évszázadokon át 

szorongatott, kétségbeesett nép imádsága a mi 

megtartó Istenünkhöz.  S hogy igazán a szívünk-

höz szóljon minden ünnepen, amikor felhangzik, 

Erkel Ferencnek is köszönhetjük, aki a Himnusz megzenésítésére 1844-ben kiírt pályázatot meg-

nyerte.  

Énekeljük, imádkozzuk hát továbbra is együtt reménységgel, bizalommal: 

„Isten, áldd meg a magyart!” 

                                                                                                          Márta néni 

„Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre…” (Zsoltárok 41,2) 
 
Osztályunk nemrég az Üdvhadseregnél járt, ahol megismerhettük szolgálatukat.  
Az Üdvhadsereg elesett embereken próbál segíteni: ebédet oszt és férfi szállója 
is van.  Ez a keresztyén szervezet világszerte működik. 
Megnézhettük a szállót is, ami nagyon takaros és otthonos. Megismerkedhet-

tünk, beszélgethettünk az ott lakókkal.  
Ebédidő előtt lementünk a konyhára, és segítettünk az 
előkészületekben. Ebéd közben énekeltünk az embereknek, és láthattuk, hogy ez sokakat 
megérintett. Az Üdvhadseregben szolgálni az egész osztálynak öröm volt, és 
reméljük, vannak olyan emberek, akiknek örömhírt hozott a szolgálatunk. 
Köszönjük ezt a lehetőséget! 
          Csengeri Gyöngy 6.a 

KIRÁNDULTUNK FÖLDPÖRGETŐS VERSENYZŐINKKEL 
 
A Földpörgető versenyben résztvevők számára minden évben juta-
lomkirándulást szervezünk. Idén a 15. kerületi szemétégetőbe és a 
szomszédságában működő Szemléletformáló és Újrahasználati Köz-
ponba látogattunk tanulóinkkal. Nagyon izgalmas volt végignézni, 
hogy mindennapjaink több ezer tonnás melléktermékei hogyan tűn-
nek el. Megtudtuk, hogy a budapesti kukák tartalmának 60%-a kerül 
a rákospalotai HUHA-ba, Magyarország egyetlen kommunális hulla-
déktüzelésű erőművébe, ahol a pusztítással a közjót szolgálják: nem 
szimplán elégetik a szemetet, hanem termikusan hasznosítják, 
amivel egy kerületnyi lakos éves villamosenergia-ellátását és egy kisebb lakótelep távhőigé-
nyét elégítik ki. Nagyon sok hasznos dolgot tanultunk:oktatóink segítségével megértettük, 
hogy a már megunt, kidobásra ítélt, de még használható, újrahasználható termékek milyen 
értékkel bírnak. Ezen kívül nagyon jót játszottunk is! 
Felnőttek, gyerekek egyformán élveztük a foglalkozásokat, várjuk a következő kiruccanást! 
                                                                                                  
             Szabó Éva néni 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hagyom%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gondolkod%C3%A1s
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DIGITÁLIS TÉMANAP  
 
2015/2016-os tanévben indult útjára először az országos kezdeményezés, 
hogy legyen Digitális Témahét az oktatási intézmények életében. Iskolánk 
örömmel csatlakozott idén is e nemes feladathoz. Április 12-én az intéz-
ményünk minden tanulója a témanap keretén belül fedezhette fel a digi-
tális világ adta lehetőségeket. A nap fő célkitűzése az volt, hogy meglás-
suk, hogy az okoseszközök segítségével miként fejleszthetjük képessége-
inket, hogy tudjuk a technológia által kifejlesztett eszközöket a tanulás 
szolgálatába állítani. Továbbá belekóstolhatunk a kiterjesztett valóság al-
kalmazásának lehetőségeibe, a robotok programozásába.  
Bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló, tartalmas digitális témanapot 
tudhatunk majd magunkénak. 
                                                                                       Török Tamás és Oros Márta 

ROBOTÉPÍTŐ VERSENY  
 

Idén is nagy érdeklődés kísérte házi robotépítő versenyünket. 
A 16 csapat nagyon kreatív és ügyes alkotásokkal örvendeztetett 
meg bennünket. 
Az elkészült robotokat alkotóik bemutatták, így a nagyérdemű kö-
zönség megismerhette a robotok tudását is a küllemen kívül.  A ro-
botokat iskolánk diákjai és pedagógusai szavazatukkal értékelhették. 
Minden kedves alkotónak gratulálunk! Reméljük, jövőre is megma-
rad az alkotókedv,  s még több robottal nyűgözitek le a közönséget! 
Mi már nagyon várjuk!  

  Jó tervezést kívánunk!       A szervezők 

MEDVE SZABADTÉRI MATEKVERSENY 
Iskolánk idén harmadik alkalommal vett részt a Medve Szabadtéri Matekver-
seny Gellért-hegyi helyszínén, amelyen 4000 versenyzővel mérték össze tu-
dásukat diákjaink. A teltházas rendezvényen 16 csapattal, 48 gyerekkel 
képviseltette magát iskolánk a Medvebocs és Kismedve kategóriákban, 
amelyből 7 csapatunk bronzmedve, 7 csapatunk ezüstmedve fokozatot 
ért el. A legmagasabb pontszámot elérő tanulóink a 6.a osztályból Mi-
hály Levente, Papp Győző Benedek és Áncsán Krisztián, akik az egész-
napos program során 7260 m sétát is megtettek a matematika felada-
tok megoldása mellett. Gratulálunk teljesítményükhöz! 
Mindannyiunk számára óriási élmény volt az egésznapos fesztiválhan-
gulat, a sok mozgás és a nem kevés szellemi kihívás! 
                                                                             Kun Petra néni és Kurucz Timi néni 

FÖLDPÖRGETŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOS VETÉLKEDŐ 
Földpörgető csapatversenyünk idei témája a Sport és a Tudo-
mány volt, azon belül is négy sportág került górcső alá: a sakk, 
a kerékpározás, a futás és az úszás. Az egyéni többfordulós 
verseny csapatversennyé alakult át a döntő napjára. A 17 leg-
eredményesebb versenyző 4 fős csapatokban mérhette össze 
tudását az izgalmas, nagyon jó hangulatú versenyen. Immáron 
hagyománnyá vált, hogy a csapatokat elballagott juliannás diá-
kokkal egészítjük ki, hogy támogassák, biztassák a versenyző-
ket. Idén, első ízben a biatorbágyi református általános iskola 

diákjai is indultak a versenyen, s közülük 4 tanuló, szép teljesítményének köszönhetően, meghívást 
kapott a döntőbe. 
Az idei döntő a sakk témakörében zajlott. A versenyző csapatok sakkfigurának öltözve vonultak be a 
nagyérdemű közönség elé. Hihetetlen kreativitásuk már ekkor lenyűgözte a szurkolókat és a zsűrit! A 
feladatok megoldása és az elért pontszámok folyamatosan fenntartották a verseny izgalmas, jó hangu-
latát. Természetesen idén sem hiányzott a zsíros kenyér, s a lila hagyma, mely elmaradhatatlan kellé-
kévé vált a juliannás diák-tanár eseményeknek. A verseny meglepetés vendége Fábián Márk volt, Eu-
rópa egyik legjobb egykerekűse, aki extrém bemutatójával szórakoztatta a közönséget, míg a ver-
senyzők legjobb tudásuk szerint oldották a feladataikat. Nagyon 
szoros verseny volt az idei, gyorsan elrepült a másfél óra, ügye-
sen küzdöttek versenyzőink. A döntő végén értékes jutalmakat 
osztottunk ki, senki sem távozott üres kézzel: minden versenyző 
belépőjegyet kapott a Cyberjump trambulin parkba, s a legered-
ményesebb csapat minden tagja egy fából készült sakk készlettel 
lett gazdagabb. 
Gratulálunk minden résztvevőnek a szép és eredményes munká-
hoz! Találkozzunk jövőre újra!  
                                       a szervezők  nevében Szabó Éva néni 
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TUDÁSBAJNOKSÁG 

Ez egy nagyszerű, többfordulós verseny. Több tantárgyból lehet indulni (pl. 

környezetismeret, nyelvtan, angol…stb.) Tantárgyanként kb. 400-500 gyer-

mek szokott indulni, mivel országos verseny. A megyei fordulóból az első jut 

be (Pest megye két megyének számít), így húsz gyerek lesz minden egyes 

tantárgyból a döntőben, amit Szegeden tartanak meg. A verseny előtt egy 

nappal kell megérkezni Szegedre, a szállásra, ami a Radnóti Miklós Kollégi-

umban van.  A verseny szervezői arra is gondoltak, hogy a verseny után kö-

rül lehessen nézni a városban. 

De még többet megtudhatsz a bengeduzakademia.hu oldalon. 

LÉGY TE IS BAJNOK!!!!! (a verseny jelmondata) 

        Fürjes Máté 4.b 

BÉRES FERENC ORSZÁGOS REFORMÁTUS ÉNEKLŐ VERSENY  
 
Az ország 44 oktatási intézményéből érkeztek hozzánk idén a 

fiatal tehetségek, akik egyéni és csoportos versenyben mérhet-

ték össze énektudásukat az évfolyamuknak megfelelő korcso-

portban. 

Nem csupán egyházi énekkel készültek a gyerekek, hanem 

népdalokkal is. „Ez a kettő jól megfér egymás mellett, ugyanis 

a verseny névadója, Béres Ferenc énekművész magyar szívű, 

istenfélő ember volt, népdalokkal és egyházi énekekkel ugyan-

olyan lelkesedéssel foglalkozott” – nyilatkozta Csenge néni a 

vele készült interjúban. 

A nap hagyományosan a zsűri énekével kezdődött a fasori református templomban. Majd a 
gyerekek neves egyházzenészek és népzenészek előtt mutatták meg tehetségüket. 
A produkciók után a Városligetbe mentünk, a Vajdahunyad vára előtt szabadtéri énekléssel 
örvendeztettük meg az oda látogatókat.  
Az ünnepélyes zárás szintén a templomban volt, ahol eredményhirdetésre is sor került, s a 
győztesek elénekelhették választott kis csokrukból az egyik dalukat. 
Az együtt éneklés örömétől feltöltődve tértünk haza otthonainkba ezen a napon. 
                                                                                                (a szerkesztők) 

GYERMEKNAP 
Gyermeknap alkalmából rendeztük meg a már közkedveltté 
vált Juliannás Fordított Napunkat. 
A nap egyik legjobban várt eseménye a „hatalomátadás”. 
Ilyenkor a diákok által választott igazgató és igazgatóhelyet-
tes átveszi a vezetői szerepeket: megkapják az igazgatói 
iroda kulcsát, ahová szabad bejárásuk van a délelőtt folya-
mán, ezen kívül tanórákat látogathatnak, s valóra válthatják 
ígéreteiket, melyeket kampányolásuk alkalmával tettek. 
Idén a legtöbb szavazatot Lovász Máté 7. osztályos tanuló 
kapta, helyettese Beszterczey Dávid 8. osztályos tanuló lett, 

akire szintén nagyon sok szavazat érkezett. 
A nap további különlegessége, hogy ilyenkor 30 perces órák és 30 perces szünetek váltják egy-
mást. Az órákat diákok tartják, akik a szaktanárok felügyelete mellett „kistanárokká” válnak az 
adott fél órában.  
A nap legizgalmasabb részét a 30 perces szünetek jelentik: ilyenkor zajlanak a tanár-diák mér-
kőzések, vetélkedők. Kosárlabda, foci, sor- és váltóverseny valamint TABU játékban mérhették 
össze erejüket és rátermettségüket a csapatok.  
S a nap végi fagyi – mely elengedhetetlen kelléke minden gyermeknapnak – most is kerekké 
tette a napot!         Juliannás tanárok 

2018. április 22-én a Családi istentiszteleten  
a 3.b osztály szolgálata  

http://fasor.hu/userfiles/images/julianna/cikkekhez/IMG_20180525_105407.jpg
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ÖSSZETARTOZÁS 
Gondolom, sokatok ismeri a játékot melynek neve: Honfoglaló.   

Sok a fejtörés és a kérdés, de most nem ez a gondolkodtató.   

 

Játékalap a térkép, de ez miért csak félkép?   

Ha régen ki lett volna találva, akkor nem így lett volna tálalva.  

 

Csak 19 megyéből lehet gazdálkodni, bezzeg régen lehetett volna hódítani!  

Az első világháború miatt mi lettünk a vesztesek, így hát az ostor is mirajtunk verdesett.  
 
Alá kellett írni egy békeszerződést, mellyel át kellett adnunk 43 megyét!  
Három részre szakadt Magyarország, miért pont nagyrészt így csak nekünk fájt?! 
 
Sok kínszenvedés és halál után, csak csupa szakadt szív maradt talán. 
Kit túloldalon köszöntünk az is csak egy miközülünk.  
 
Nem vagyunk mind ugyan egyformák, de a haza eggyé forraszt át. 
Most hát emlékezzünk meg bajtársainkról, akiket elhatároltak,  
és formáljuk szívünkben a messze távból integető magyarokat.  
 
Éljen a haza, éljen az ország! Viszünk szívünkben Nagy Magyarország! 
                                                                                      Herkely Tamás 7.b 

FELSŐS ÉNEKKAROS JUTALOMKIRÁNDULÁS 
  Idén a felsős énekkarosok és a Diák Önkormányzat a Zoo Cafe-ba mentek. 
A Zoo Cafe egy kávézó, ahol minden látogató kaméleonoktól kezdve a tuká-
nokig láthat állatokat.  
 Pontosan 10 órakor indultunk, így mindenki, aki részt vett a kiránduláson 
csak az első és második órán kellett ott lennie. 
 11 órára érkeztünk meg. Szívélyes fogadtatásban volt részünk, azonnal 
megkínáltak minket pogácsával és limonádéval. Időközben mindenki megta-
lálta azt az állatot, ami lekötötte. Szabadon kószáló macskák, csivitelő tuká-
nok, szaladgáló nyulak és óriás kígyók közt ültünk le az asztalokhoz, mikor 
kihozták az első állatot, akit sorjában követtek a többiek. Foghattunk teknőst, kaméleont, ve-
hettünk a nyakunkba kígyót és simogathattunk meg cicákat, nyulakat, tengeri malacokat. 
  Rövid beszélgetés közben derült ki, hogy a kávézó 2014-ben nyílt meg, mely Európa szinten is 
egyedülálló. Karalyos Réka fejében született az ötlet, hogy legyen egy hely, ahol az emberek 
kikapcsolódhatnak, de az állatok is közelebb kerülhetnek az emberhez. 
 1-kor indultunk haza, mindenki élményekkel gazdagon. Reméljük jövőre több énekkarossal fo-
gunk kirándulni. 
           Bartha Zsófia 5.b 

ALSÓS ÉNEKKAROS  JUTALOMKIRÁNDULÁS 
 
Iskolánk énekkara több iskolai ünnepi istentisztele-
ten szolgált. Nagy öröm volt mindnyájunknak Istent 
dicsőíteni, róla énekelni. Év végén június 1-én Le-
ányfalura kirándultunk. A várva-várt kiránduláson 
nagyot strandoltunk, sokat játszottunk. Jó volt 
együtt lenni.  
      
    Zsuzsa néni 

ANGLIAI UTAZÁS 
 
Május első hetében egy kis felsős csapattal elindultunk a nagyvilágba. 
Ausztrián, Németországon, Belgiumon, végül Franciaországon át, a ten-
ger mélyén száguldó Csalagúttal érkeztünk meg a szigetországba, Angli-
ába. A szállásaink elfoglalása és egy nagy alvás után kezdődhetett Ang-
lia egyes városainak felfedezése: a kikötőváros, Portsmouth, a 
„négyutcányi” Chichester, az elbűvölő Arundel, a halászváros Brighton, a 
királynő kedvence, Windsor..., és persze nem hagyhattuk ki a nagy ked-
venc és legendás várost, Londont! 
Jártunk a híres-nevezetes Legoland-ben, mely azt gondolom méltán kiér-
demelte jóhírét! 
Köszönjük Marika néninek a szervezést, reméljük jövőre is lesznek akik 
belevágnak ebbe a nagy kalandba!    Petra néni 
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MINDENNEK RENDELT IDEJE VAN, ÉS IDEJE VAN AZ ÉG ALATT  
MINDEN AKARATNAK. 

(Prédikátor 3,1) 

A tollforgató verseny negyedik fordulójának alkalmából egy igazi költői/írói versenyre hívtuk a gyere-
keket. A bevezető versek (Károly Amy: Félig, egészen; Wass Albert: A vers) és a rímes-ritmusos játé-
kok után arról írtunk, hogy mit várunk a nyártól, milyen élményeket szeretnénk megélni a szünidőben. 

IDŐBEN 
Mindennek rendelt ideje van, 
És ideje van az ég alatt 
Minden akaratnak. 
Meggyfának, madárnak, virágnak, 
A tavasznak, télnek és nyárnak, 
Minden akaratnak. 
 
Ringató szellőnek, pataknak, 
Nyárfának, kacsának, pipacsnak, 
Minden akaratnak. 
A szivárványnak a kék égen, 
A hernyónak a zöld levélen, 
Minden akaratnak. 

Itt a nyár, közeleg lopódzva, 
Lustán, mert ideje van annak, s 
Minden akaratnak. 
 
És ha megjött, már rohan is el, 
Maga mögött az őszt hagyta el, 
Az ősz telet, a tél tavaszt, 
A tavasz szellőt és szirmokat, 
És egy utolsó csengő szavat, 
Mely végleg kimondja a nyarat, 
Mert ideje van annak, 
S minden akaratnak. 
                                 Lupp Adrienn 6.a 

NYÁR 
Édes évek, nyári ének,  
Többet nem is kérek. 
Mikor világra jöttem. 
És sok szépet láttam körülöttem. 
 
Mikor a vízben úsztam, 
Vagy barlangban kúsztam. 
Talán bicóztam, 
Netán horgásztam. 
 
Mikor kirohantunk az iskolából, 
És dicséretet kaptam a tanártól, 
De futottunk hamar a ligetbe, 
És megérkeztünk lihegve.  
                          Fürjes Máté 4.b 

NYÁR 
Nyár! Édes nyár! Úgy várom már. 
A tenger hullámozva vár. 
S ahogy a szellő simogat, 
Testemben a vágy szétárad. 
 
Nyár! Édes nyár! Úgy várom már. 
A fán csicsereg a madár. 
És már látom is magamat, 
Ki a réten épp játszogat. 
 
Nyár! Édes nyár! Úgy várom már. 
S a nyári szünet is vár rám. 
De még csak tavasz van, oly kár. 
S iskolába kell járnom ám! 
                          Sótonyi Bálint 6.b 

 A FORRÓSÁG 
Meleg nyári reggelen 
kimentem a tengerhez. 
Belenéztem szépen, 
s ekkor kigyúltak a fények. 
 
Született egy ötlet, 
írok egy verset. 
Leültem egy kőre, 
s elkezdtem. 
 
Az első sor az volt, 
hogy jön a VAKÁCIÓ!!! 
Könnyű a második sor, 
indul a TOLLFORGATÓ!!! 
      Fürjes Zsófia 3.b. 

NYÁRI TERVEIM 
Mit várok a nyártól, 

a fényes napsugártól? 

Szerintem a legjobb benne, 

hogyha nyáron minden este 

nézhetném a naplementét, 

a felröppenő tarka lepkét. 

 

Nézhetném a csillagos eget, 

ahol a hold kerek képe nevet. 

Reggelente kakaót ihatnék, 

szüleimmel vidáman kacagnék. 

Minden nap máshol kirándulnánk, 

megnézhetnénk az Etna-vulkánt. 

De a nyár az nagyon gyorsan múlik, 

Szeptember lesz, kezdhetjük a sulit.                                                                       

   Lendvay Lilla 4.a 

A NYARAM 

Felmentem reggel, 
fel a ligetbe. 
Benéztem a tóba, 
ott volt egy róka! 
 
Gyönyörű a táj, 
kedves királylány. 
Itt van a vakáció, 
jaj, de jó! 
 
Örülsz neki, 
kicsi Betti? 
Örül anya, 
örül apa. 
 
Ringat a napsugár, 
Látod a tisztást? 
Libben a fátyol, 
te ott találod. 
 

Születik húgod, 
a kezemet húzod. 
Gyere velem, 
fel a hegyre! 
 
Fürjes Zsófia 3.b. 
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VAKÁCIÓ 
 
A forróság jön a földre. 
Bár ilyen lenne a föld örökre! 
Mehetek hegyre, 
Vagy tengerre. 
 
Benézek a tóba, 
Vajon ki a lakója? 
Harcsa, ponty balin. 
Ugye, itt van a fürdőruha még valakin? 
 
Gyönyörű a hegytetőn a táj! 
Nézd, a madár ott száll! 
Oh, milyen jó a vakáció! 
A tóban jár a papírhajó. 
 
Reggel minden csendes. 
A szabadságban minden nap remek! 
Minden nap lelkesen az ágyból felkelek! 
A nyári szünetben nem leszek remete! 
                                   Povázai Léna 3.b 

REPÜLÉS 
 
Oh, milyen jó lenne, ha repülhetnék! 
Mindenhová benézhetnék! 
Mindig mondhatnám, hogy szép a táj. 
Közben a madár mellettem száll. 
 
A felhők eltakarhatnának, 
Lent az emberek csak bámulhatnának. 
Ti szeretnétek repülni? 
A felhőket meglovagolni? 
 
Sas, sólyom s madarak, 
Ti a csöndet szeretitek vagy a hangosat? 
Mondták, szeretik a halkat, 
S csendben maradtam. 
 
Jött az este, 
Lenéztem a ligetre. 
S ott volt álmomnak vége. 
Szeretnék repülni, de tényleg! 
                                       Povázai Léna 3.b 

ÉDES NYÁR 
Már az utolsó csengő is megszólalt az iskolában. A második b-ből a gyerekek szaladtak ki. Nagymamám 
és nagypapám már az ajtóban vártak engem. És már el is indult a vonat Székesfehérvárra. Ott marad-
tam két napig, és utána a családommal mentem Balatonlellére a nyaralóba. Aztán megnyitottuk a vizet, 
és ott maradtunk egész nyáron. Nagyon gyorsan elrepült az idő.  
Az ősz beköszöntött, az iskola újra üzemelt, csak már más évben. És az utolsó napsugár még ragyogott.  
                                                                                               Szuhay Attila 2.b 

NYÁRI EMLÉKEK 
Ahogy visszagondolok a nyaraimra, sok helyre mentünk már. Például a Balatonra, Olaszországba. Ne-
kem a Garda Vilich volt a kedvencem (Olaszország), mert nagyon közel volt a Garda-tó, és sok-sok 
nyuszi volt, akiket elneveztünk Garda-nyusziknak. Apartmanokban laktunk.  
Kimentünk az Adriai tengerre, ahol egy vödröt teleszedtünk kagylókkal. Tíz napig voltunk ott, de az 
egyik legjobb élmény a Gardaland volt, ami Olaszország egyik legnagyobb vidámparkja. Nemcsak 
Olaszországban, hanem Ausztriában is voltunk, elmentünk az ismerőseinkhez, Lalához és Csillához. 
Sőt, a Familien parkba is! A schönbrunni kastélyt is meglátogattuk, ahol korábban Sisi is élt. Ez a ta-
valyi volt az egyik legjobb nyaram. 
Nagyon sok élményt gyűjtöttem, és nőttem is. Emlékszem, az iskolában már alig vártam, hogy utoljá-
ra kicsengessenek. Mikor az évzáró napja volt, nagyon izgultam, mert még aznap elindultunk Olaszor-
szágba. Tízórás volt az út. Amikor először voltunk strandon a nyáron, kicsit furcsa volt. Amikor vége 
lett a nyárnak, már nagyon vártam a következő nyarat!     Pócs Zselyke  2.b 

NYÁRI EMLÉKEK 
Ó, mennyire várom a nyarat! Végre egy kis szusszanás! 
Na persze… 
Emlékezzünk csak vissza, mi is volt a múlt nyáron. Már három hete ültem itthon. 
Szüleim felajánlására akár ki is mehetnék a házból… 
Ez még talán jó ötlet is lenne, ha nem lenne 45 fok meleg. A barátaimmal még talán 
kibírnám ezeket a napokat, de mindenki elutazott a világ különböző pontjaira. 
Csak én gubbasztok otthon a tévé és a számítógép társaságában. Ami egyre gyak-
rabban el van vonva tőlem, mivel apukám szerint igazán elkezdhetném a matek há-
zit meg a kötelező olvasmányt. Anyukám meg igazán örülne, ha játszanék a négy-
éves kistesómmal, és nemcsak bámulnék ki a fejemből. Talán mégis mehettem vol-
na abba a borzalmas napközis táborba, amit nagyim még nyár elején ajánlott fel! 
Persze, ezt mosolyogva elutasítottam. 
Nem gondoltam volna az évzárón, hogy valaha is ezt mondom: Azért egy kicsit hi-
ányzik a suli! 
                                                                                             Hegedüs Anna 6.b 
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ELMÉLKEDÉS 
 
Mit csinálsz, ne beszélj, 
hallgatom folyton, 
s a trolimegállóban 
úgy érzem, elalszom. 
 
Ha most aludnék, 
a nyárról álmodnék, 
s álmomban egy labdát 
messzire eldobnék. 
 
S úsznék a vízben, 
mennék az úton, 
játszanék a kertben 
az udvarunkon. 

S repülnék jó messze 
El Velencébe, 
s álmodnék szépeket 
a sulitól jó messze. 
 
De sajnos egyszer csak 
minden jónak vége, 
felébrednék én is, 
s az álmomnak vége. 
 
De van jó hírem is 
mert ahogy az álmom, 
a suli is múlandó 
(s ez nem rémálom). 

S úszok a vízen, 
repül a csónakom, 
s táborba járok, 
és egy jót alszom.  
                   Csengeri Gyöngy 6.a 

A NYÁRI LÁNY 
 
Egy szép nyári nap volt. Egy kislány üldögélt a 
gyönyörű szép naplementében, és azon gondol-
kozott, hogy miket csinálhat nyáron. Eszébe ju-
tott, hogy a legfontosabb a családja. És elment 
egy jót kalandozni egész nyáron, és egy csomót 
szórakoztak. 
                                                                                                
     Berki Lili 2.b 

KEDVES BARÁTNŐM! 
 
Már csak három hét van hátra az iskolából, és végre megint találkozhatunk Balatonon! 
Anyukám már be is fizetett a táborba! Minden nap csak arra gondolok, hogy milyen jó dolgokat fo-
gunk mi ketten csinálni.  
Emlékszel, amikor tavaly együtt másztunk fel a tölgyfára, és amikor hal helyett egy ázott pulóvert 
fogtunk ki a vízből, és amikor legurultunk arról a hatalmas romról? Olyan jó emlékek ezek!  
Idén hozom magammal Latyakot is! De te még nem is tudod ki az a Latyak!  
Képzeld, Anya vett a szülinapomra egy kutyát. Nagyon szeretem őt!  
Pont most lesz egy éves, úgyhogy már elhozhatom a táborba! 
 
Nos már csak három hét! Számolom a napokat! 

   Szia! 
u.i.: Latyak is üdvözöl! 
                                                                           Kocsor Léna 5.a 

A NYÁR 
 
Csengő erdő gyönyörű táj. 
Az ég harmatos. 
A fű csillagos. 
A hegyek hatalmasak. 
És a világ mind csillámló ég. 
 
                            Berki Lili 2.b 

MIT SZERETNÉK? 
 
Szeretnék focis kártyát, zacskóban.  
Akkora házat, mint az ékes palota.  
Annyi pénzt, mint a tenger,  
százszor annyit mint az ember.  
Egész évben csak nyarat,  
sose legyen vége, ezt akartam!  
Legyen boldog az életem,  
legyen nagyon sok szeretet!  
Lássam a palotát,  
hegyet, völgyet, a világ minden táját!  
Ennyi elég is lesz, csak még egyet kérek,  
legyen boldogabb az életem! 
 
                            Andree Krisztián Márk 2.b. 
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JÖN A NYÁR! 
 
Jön a nyár, vészesen közeledik! 
Mindenki várja – kivéve egy valaki. 
Van egy lány, ki egyre szomorúbb, 
Miközben mindenki más szája felfelé kunkorul. 
 
Jön a nyár! Jön! Jön! Ez az ő rémálma, 
A többiek is látják, hát kérdik, mi bántja. 
Elmondja, mi bántja, 
Mi a problémája. 
S mind csak bámulnak, néznek, 
A gyermekszívekben kihunynak a fények. 

Most a búcsú ideje van itt, 
S köszönök minden tettetek, 
Amit értem cselekedtetek! 
Szeretni foglak mindig titeket. 
     Balogh Júlia 6.a 

S már ők se várják a nyarat, 
A szomorkás arcokon könnycseppek hullanak. 
Az volt a nagy baja, mi szívét nyomta: 
Elmegy a suliból, soha nem jön vissza. 
 
Kérdezték: Miért nem jöhetsz vissza? 
Jönnék, ha jöhetnék, el se mennék – mondta. 
De mindennek rendelt ideje van. 
Ideje van a jónak, s ideje a rossznak. 
Ideje van az elmenésnek, ideje a maradásnak, 
Köszöntésnek, búcsúzásnak, sírásnak, mosolygásnak. 

BÚCSÚ AZ ISKOLÁMTÓL 
 
    Nyolc éve, az iskola kapuin belépve még nem gondoltam azt, hogy életem első és egyik legszebb 
szakasza kezdődik el.  
      Féltem az új közösségtől, az új tanároktól, új épülettől.  
Izgatottan elmélkedtem a fejemben kreált eseményekről, amik várnak rám a jövőben.  
Ez alatt a nyolc év alatt személyiségem rengeteget fejlődött. Megtanultam alkalmazkodni, másokkal 
együtt dolgozni. Sokkal érettebb lettem minden téren, és a lexikális tudás mellett, amit a tanárok ad-
tak át, érzelmi intelligenciám is előre haladt. Nap, mint nap hallgathattam Isten Igéjét, az azokban 
megbújó rejtett üzeneteket, amik mindig erővel töltöttek el. Hálás vagyok, hogy ebben az iskolában 
tölthettem el az elmúlt éveimet, rengeteg barátra és értékes kapcsolatra tettem szert. 
     A jövőben, amikor lehetőségem adódik, mindenképpen vissza fogok látogatni a Juliannába, soha 
nem fogom elfelejteni az itt töltött pillanatokat. 
                                                                                                    Rédl Olívia    

BALLAG MÁR A VÉN DIÁK…TOVÁBB…TOVÁBB… 
Búcsúzás szeretett iskolámtól 
 
Nyolc évig jártam a Juliannába, előtte két évig a Csipkebokor oviba, úgyhogy nagyon nehéz lesz a bú-
csúzás. Nagyon szerettem ide járni, ebbe a szeretetteljes légkörbe, és ide tartozni. Sok tanár tanított 
az évek alatt, és meg szeretném nekik köszönni a fáradságos munkájukat, mert az osztályunk sosem 
volt könnyű eset!   
 A megszokott környezet miatt és az osztályom miatt is nehéz lesz elmenni innen, mert nagyon össze-
tartunk, és más emberekből nem is állhatott volna össze ez a jó csapat. Ezeket az éveket soha nem 
akarom elfelejteni!  
Isten veletek cimborák…tovább…tovább… 
                                                                                               Keresztesi Fanni 
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Nyolc éve járok ebbe az iskolába, és rengeteg, egy életre szóló élményem volt. Voltak jó és rossz pil-
lanatok. Nevettünk és sírtunk együtt. Mindennek megvolt a maga ideje. Rengeteget tanultam az itteni 
emberektől, és ezért nagyon hálás vagyok. Életre szóló barátságok jöttek létre. Most innen elme-
gyünk, de mégis együtt maradunk. Nagyon szeretlek titeket! Mindent köszönök!   
                                                                                                         Kovács Nóra 

BÚCSÚZOM AZ ISKOLÁMTÓL 
 
Szeptemberben, mikor kezdtem, 
Juliannát megszerettem. 
Két éve, hogy itt vagyok, 
Ám ezúton távozok. 
 
Élveztem az éveket, 
De a végén elmegyek. 
Sok haspóló és rövid gatya, 
Kedvencem ilyenkor a tanárok haja. 

Éva néni arca még jobb, 
Mikor meglátja a körömlakkom. 
Az iskola is csődbe megy, 
Mert az aceton drága lett. 
 
Bongó tudja, szép vagyok, 
De azért még javulhatok. 
Habár ettől nincs hova, 
Mert fejemre került a korona. 

Most már ezzel távozom, 
Ideje szundiznom. 
                   Szundi Eszter 

Nagyon jó volt itt. Jó közösséget és sok jó embert ismertem meg. Nagyon fáj, hogy el kell mennem.                            
            Nagy Dániel 

Én már nyolc éve ide járok, és nagyon élveztem. Sok barátot szereztem. Sokat tanulhattam itt. Fájni 
fog a búcsúzás, de közben a gimit is várom.  
           Beszterczey Dávid 

Nem tudom, hol is kezdjem. Az iskolába három és fél éve érkeztem, de úgy érzem, azóta sok minden-
ben változtam. Megtanultam, hogy a szavak többet érnek, mint gondoltam: bántóak és rosszak, de 
felemelőek és csodálatosak is lehetnek. Ebben a pár évben megtanultam, hogy minek mikor van meg 
a helye. Akik körbevettek és szerettek ebben a pár évben, ők nem szimpla barátok voltak, hanem a 
családtagjaim is. Mikor rosszul éreztem magam, mindig volt, aki megnyugtatott, ha jól éreztem ma-
gam, akkor valakivel az örömöm is mindig meg tudtam osztani. Köszönöm ezt az időt az osztálynak, 
az iskolának, a tanáraimnak, akik tanítottak, a legjobb pszichológusnak, legjobb osztályfőnöknek és 
nem utolsó sorban a legjobb barátunknak.  
                                                                                                      Papp Dávid 

Ez a hely volt a második otthonom. Azért, mert a barátaim és tanáraim családias légkört tudtak terem-
teni számomra. Hiányozni fog az itt töltött idő! Hiszen a tanáraink nemcsak a tananyagot tanították 
meg, hanem azt is, hogy hogyan éljem az életet. Legjobb tanítóm Adél néni és az osztályom, hiszen ők 
arra is megtanítottak, hogy bármi is van/lesz, soha ne adjam fel, s ők mindig emlékeztetni fognak arra, 
hogy van miért tovább küzdeni.  
Az iskola kapuin kilépve egy teljesen más világba fogok belecsöppenni, más társaság, más világnézet. 
Remélem ezt a sok jót, amit kaptam a tanároktól, (családom), osztályomtól és Adél nénitől, segíteni 
fog abban, hogy mindig emlékezni tudjak arra, hogy ki is vagyok valójában. Köszönöm ezt a nyolc 
évet!  
Áldást és Békességet, Julianna iskola!                                                Czifra Zsófia 

Már óvoda óta abban a közösségben vagyok, ahol most. Amióta az eszemet tudom, ismerem a Julian-
nát, a diákokat és a tanárokat. Tehát, amikor megkérdezik: „Hány éve jársz ide?” – én azt is válaszol-
hatnám, hogy tíz éve. Ez a hosszú idő hozott meleget, hideget, de az osztálytársaim mindig mellettem 
voltak, bármi volt. Az utolsó két évem közben jöttem rá, hogy mennyire fog hiányozni a Julianna. A Ju-
liannán belül a közösség, a reggeli áhítatok, osztálykirándulások és a legfontosabb: az osztály. Azonban 
nem hiszem, hogy ez nekem végleges búcsú az iskolától: várom, hogy gimnazistaként visszajárjak erre 
a helyre, ahol olyan sok jó dolog történt. Külön köszönet a konyhás néniknek és bácsiknak, a portások-
nak, a karbantartóknak, takarítóknak és mindenki másnak, aki azon dolgozik, hogy jobb hely legyen a 
Julianna. De legfőbbképpen: köszönöm ezeket az éveket Adél néninek és az osztálynak. 
                                                                                                             Izsák Eliza 
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EMLÉK 
 
Elkezdődött a tanév, 
Ez az utolsó év. 
Nyolcadikosok lettünk, 
Rögtön ezzel kezdtünk: 
 
A folyosó tőlünk zeng, 
A köpenyünk "elveszett", 
A tanárok mérgesek, 
Arra kértük ezerszer: 
Kérjük, ne írjanak be! 
 
Az első félév nehéz volt, 
Január húsz közel volt. 
Eredményeinken az látszott: 
Felkészültünk javából. 
 
Túlestünk a felvételin, 
Jöttek a nehéz szóbelik, 
Így vagy úgy, de sikerült, 
Mindenki a helyére került. 
 
Mikor ennek vége lett, 
Nem pihentünk eleget. 
Kémiai képletek, 
Irodalmi tételek, 
Történelmi fogalmak 
Terhelték az agyunkat. 
 
Kezdődtek a táncórák, 
Heti egyszer két órák. 
Közben jöttek a mérések, 
EBBŐL MOST MÁR ELÉG LESZ!! 

Megtanultuk a táncot, 
A fellépésre vártunk. 
A vastapsot azt megkaptuk, 
Újra el kellett táncolnunk. 
 
A tanárok még hajtanak, 
Azt mondják, hogy: "Vizsga van!" 
Matek, magyar írásbeli, 
Természettudományos szóbeli. 
 
Ezek egy héten történtek, 
De mégsem ezzel végződtek. 
Hátra volt még valami, 
Három darab szóbeli: 
Idegen nyelv, irodalom, 
A törit ki nem hagyhatom. 
 
Mikor végre levegőt kaptunk, 
Miskolcra vonattal utaztunk. 
Öt nap múlva hazatértünk, 
Egyből a bankettre készültünk. 
 
Bankett után bent alvás, 
Azután a búcsúzás. 
El kellett mennünk innen, 
Hiányozni fog minden. 
 
Bennünk van az emléketek, 
Köszönjük az élményeket! 
Elköszönünk tőletek: 
ÁLDÁST, BÉKESSÉGET MINDENKINEK! 
 
                                    Katona Scarlett 

BÚCSÚBESZÉD.  
 
Amikor nézegettem a különböző közösségi oldalakat, észrevettem, hogy az elballagott diákok azt írták 
le, hogy nekik volt a legjobb osztályuk. Én ezt azért nem tudom elmondani, mert egy második csalá-
dot kaptam legjobb osztály helyett. Köszönöm.  
Rengeteg közös és felejthetetlen élményt szereztük, amikre mindig mosolyogva fogok visszaemlékez-
ni. Köszönöm.  
A Juliannában megtanultam az alapvető dolgokat, amiket minden iskolában  megtanítanak, de ami en-
nél sokkal fontosabb, megtanultam hinni Istenben. Köszönöm.  
Köszönöm még a tanárainknak, akik elviseltek minket, a lelkészeknek, akik minden hétfő reggel be-
széltek nekünk Istenről, a többi osztálynak, akikkel együtt töltöttük ezt a nyolc évet, azoknak, akik a 
Juliannát Juliannává teszik. Maya néninek, Éva néninek és Vilmos bácsinak, akik mindig tudták, mit 
kell mondani és legfőképpen Adél néninek, aki ezt az osztályt családdá formálta. 
                                                                                                            Szecsei Anna 
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BÚCSÚ AZ ISKOLÁMTÓL 
 
Hogyha megkérdeznék tőlem, hogy mit kaptam a Juliannától, azt mondanám, hogy szeretetet. Szere-
tetet, ami tudom, hogy életem végéig el fog kísérni. Most búcsúzom, de nem örökre, mert hiszem, 
hogy ennek az iskolának a kapuja mindig nyitva lesz előttem. Ez a nyolc év felejthetetlen volt szá-
momra. Itt nőttem fel. Itt tanították meg nekem azokat a dolgokat, amik az életben fontosak lesznek. 
Sosem fogom elfelejteni azt a sok jót, amit az iskolámtól kaptam… a közösséget, a barátokat és a ta-
náraimat.  
 Elsősorban szeretnék köszönetet mondani a második anyukámnak, Adél néninek. Köszönöm a törő-
dését, a szeretetét, amit kaptam tőle. Köszönöm a bizalmát és azt, hogy én is megbízhattam benne. 
Hálás vagyok Istennek, hogy őt kaptam osztályfőnökömnek. Mert így, mint ahogy most lát mindenki 
engem, neki is benne van a keze munkája.  
 Köszönöm Éva néninek, az osztályfőnök-helyettesemnek, a biosz és a kémia órákat, a sok közös él-
ményt és szintén a szeretetét.  
 Köszönöm Csenge néninek a nyolc évig tartó munkáját velünk, és azt, hogy sosem adta fel, akárm-
ennyire nehéz esetek voltunk.  
Köszönöm Maja néninek és Éva néninek, az alsós tanítóimnak a rengeteg szeretetet és kedvességet, 
amit nyújtottak nekünk. 
 Köszönöm Márta néninek a négy évig tartó közös munkánkat és azt, hogy ennyire megértő volt ve-
lünk szemben. 
 Külön köszönet illeti Vilmos tanár urat, aki a volt osztályfőnököm. Köszönöm neki a nevelést, a hu-
morát és az óráit. 
 Köszönöm a vezetőségnek, különösképpen Zoli bácsinak az iskolai programokat. És köszönöm a tit-
kárság összes tagjának az értünk végzett munkáját. Itt megemlíteném Hajni nénit, aki a felvételi idő-
szakunkat végigkísérte és segítette. 
  Köszönöm a lelkipásztoroknak a hétfő reggeli áhítatokat és a szolgálatukat. 
És köszönöm a többi tanáromnak, tanítómnak a rengeteg kedvességet és törődést, amit nyújtottak 
nekem és az osztálytársaimnak.  
 Viszont a legnagyobb köszönet az osztálytársaimat illeti. Azt a 23 személyt, akiket a legjobban kö-
szönök Istennek. Akik az életem legnagyobb ajándékai voltak számomra. Köszönöm nektek azt, hogy 
részese lehettem ennek a kis-nagy családnak. Köszönöm ezt a nyolc évet, a mindennapokat, a szere-
teteteket és azt, hogy eltűrtetek. Hiányozni fognak a közös beszélgetések, a bizalmatok, de leginkább 
ti magatok. Mindig kérni fogom Istent, hogy vigyázzon rátok, és kívánom, hogy minden vágyatok és 
célotok teljesüljön. Mi voltunk, vagyunk és leszünk a legjobb osztály. Remélem, hogy ez a szoros kö-
telék örökre megmarad köztünk. Most tőletek is búcsúzom, de ez a búcsú nem örök. Szeretlek titeket! 
 A diáktársaimnak búcsúzóul csak annyit üzennék, hogy élvezzétek ki ezeket az éveket, mert nagyon 
hamar elrepülnek. Élvezzétek ki, hogy együtt vagytok. Jövőre már nem veletek kezdjük az évet, de 
igyekezni fogunk (és reméljük, hogy ti is), hogy a kialakult barátságokat folytassuk és fenntartsuk. 
Sok jót és szépet kívánunk nektek az elkövetkezendő években!  
 
                                                                                                    Sántha Lilla 

BÚCSÚSZÖVEG 
 
Nyolc év hosszú idő. Nyolc éve léptem át először a Julianna kapuit. Féltem attól, hogy milyen lesz a 
kapun belüli élet, de most már nyugodt szívvel hagyom el őket.  
Hogy miért? Azért, mert Isten megadott mindent, amire szükségem volt. Csodás tanárokat, akik elvi-
selték minden dolgomat, és mindig mindennel a javamat akarták. Remek diáktársakat. Köszönet az 
iskolában dolgozókért, mert nélkülük nem lenne olyan az iskola, amilyen. Hálás vagyok Adél néninek 
ezekért a csodás évekért. És nem lehet szavakba önteni, mennyire hálás vagyok az osztályomért, mert 
nyolc éven át mellettem voltak jóban, rosszban, bánatban, örömben, bolondozásban, komolyságban. 
Az egész eddigi életemet bearanyozták.  
                                                                                                          Dékány Boróka 
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BÚCSÚ 
 
Nagyon sokat köszönhetek ennek az iskolának, a tanároknak, az osztályon kívüli barátoknak és a fe-
lejthetetlen osztályomnak.  
Nyolc évet jártam ide, itt tanultam meg írni, olvasni, számolni és a legfontosabbat: Istennel járni. 
Nyolc év ... olyan gyorsan eltelt, mintha csak tegnap lett volna, hogy először lépek be az iskola ajta-
ján, olyan emberek közé, akik mostanra már nem szimplán az osztálytársaim vagy barátaim, hanem 
a második családom lett.  
Annyi mindent köszönhetek nekik, hogy megerősítettek, tanítottak, megértést és szeretetet kaptam 
tőlük. Együtt sírtunk, együtt nevettünk, kiálltunk egymásért.  
Adél néni, aki a családunk szerves tagja, annyi mindent tett értünk, akár csoportostul, akár egyéni-
leg, mindig számíthattunk rá. Nagyon köszönöm ezt neki.  
Bár elballagunk, a "kis" csapatunk örök marad. Minden tanárnak, aki minket tanított -  akár csak pár 
évig, akár évekig - köszönöm, hogy elviselt bennünket, köszönöm azt, hogy tanítottak, szerettek 
bennünket. Összességében nagyon szerettem ide járni, hiányozni fog minden és mindenki, de most 
tovább kell állnom ... viszlát Julianna!!                                      
                                                                                                 Katona Scarlett Ingrid 

VÉG KEZDET 
 
2017. május 29-én léptem be először ebbe az iskolába, amikor is első próbanapom volt. Nem véletlenül 
jöttem pont ebbe az iskolába, szükségem volt Isten közelségére. Tudtam, ebben az iskolában erősödni 
fog a hitem. Tudtam, itt önmagam lehetek majd. Bár nagyon féltem eleinte, hogy mi lesz a szünetek-
ben, vagy akár órákon is. Egyetlen vágyam volt, hogy ne én legyek a téma az órákon, de sajnos én vol-
tam az. Nagyon jó érzés volt, hogy már szinte azonnal az osztály tagja voltam, hisz' én az osztály felét 
már konfirmáció-előkészítőről ismertem. Valószínűleg ezért is volt könnyebb beilleszkednem ide. Köszö-
nöm nektek, hogy ennyire befogadók voltatok velem szemben, és mai napig úgy tekintetek rám, mint-
ha nyolc éve idejárnék. Nagyon sokat számít ez nekem. Ebben a közösségben barátokra leltem, egy új 
családra. Ebbe a családba természetesen szeretett osztályfőnökünk, Adél néni is beletartozik. Nélküle 
MINDEN más lenne. Ön tartja bennünk a lelket, Ön mindenkori támaszunk, akire bármikor számítha-
tunk. Mert Ön segít, BÁRMI van. Ön a mi második édesanyánk. 
            Szűcs Hajnalka 
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Kedves Gyerekek! Kedves Olvasók! 

 

Iskolaújságunk jubileumi példányát tarthatjuk kezünkben a mai napon.  

Húsz évvel ezelőtt jelent meg a Juliskola első száma,  

szerény külsővel ugyan, de ígéretes tartalommal. 

 

E mostanit lapozgatva is szemünk elé tárul, mennyi minden történt,  

milyen sok sikerhez, eredményhez, újdonsághoz vezérelt,  

juttatott el minket egyetlen év alatt a mi Urunk.  

De csak morzsák, ízelítők mindezek azokhoz képest,  

amelyekkel a mögöttünk hagyott két évtizedben lettünk gazdagabbak.  

Évkönyvek, újságok, ünnepi kiadványok sora segít nekünk eligazodni ebben.  

Keressétek, forgassátok szeretettel ezeket könyvtárunkban! 

 

A huszadik évfolyam írásai, alkotásai is legyenek kedvcsinálók mindannyiunknak  

a közelmúltunk tanulmányozásához és a jövőbeni együttmunkálkodásunkhoz! 

 

Istentől megáldott szép nyarat kívánok mindnyájatoknak szeretettel: 

Márta néni 

JULISKOLA a Budapest –Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolájának az újságja 
20. évfolyam 2. szám—2018. június 
Fedélterv: Kurucz Tímea 
Szerkesztette: Dévai-Józsáné Furuglyás Márta és Kun Petra 

Juliannás Pontverseny 2017/2018-as tanév 

Alsó tagozat  Felső tagozat  

Név 

 Fürjes Zsófia 3.b 

 Fürjes Máté 4.b 

 Lendvay Lilla Tímea 4.a 

 Kiss Kata Sára 3.a 

 Andree Krisztián Márk 2.b 

 Nyirádi Lilla Georgina 2.b 

 Szabó Adél 2.b 

 Érdi Hanna 3.a 

 Hatfaludy Liliána Emma 3.b 

10. Enyedi Zselyke 2.b 

Név 

 Maloschik Emma Ilona  

 Herkely Tamás 7.b 

 Lupp Adrienn 6.a 

 Bartha Zsófia Anna 5.b 

 Fábián Roland 6.b 

 Pataki Sára Krisztina 5.b 

 Káldy Ferenc 5.a 

 Tiszai Csenge Petra 6.b 

 Németh Júlia Fanni 5.a 

10. Dobra Ilka 5.b 


