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„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.” 
(Zsidókhoz írt levél 13,8) 

Kedves Gyerekek! 
* 

 Egy szép, biztató Igével köszöntelek most benneteket. Ha ismerősnek 

tűnik néhányotoknak, az nem csupán azért lehet, mert már hallottátok, olvastá-

tok a Bibliában, hanem azért is, mert néhány évvel ezelőtt ezt választottuk az év 

Igéjének. 

Tanév végéhez közeledve – iskolaújságunk szerkesztése közben – mindig 

meghatóan olvasom a végzős diákok elköszönő szép sorait. Valóban szomorú, 

hogy mindig búcsúznunk kell. Reményik Sándor gyönyörűen megfogalmazza 

gondolatait a Mi mindig búcsúzunk című versében:”… minden szótól, amit ki-

mond a szánk, …minden mosolytól, mely sugárzott ránk,…… minden képtől, mely 

belénk mélyedett,… valamitől mi mindig búcsúzunk”. 

Minden közösségnek vannak meghatározó alakjai, akikre még évek múl-

tán is jó szívvel emlékezünk. Mi is megörökítjük a versenyeredmények felsorolá-

sánál, a juliannás diákok nevei között azokat, akik tenni akartak és tettek isko-

lánkért, annak jó hírnevéért, a diákközösségért. 

 Ebben a nyüzsgő, változó világban az állandóság, stabilitás hiánya sok-

szor minket is megzavar, esetleg elcsüggeszt „…mert nincs napkelte kettő, 

ugyanaz, mert minden csönd más, minden könny, vigasz,…. elfut a perc…..”   Jó 

tudni viszont, hogy van változatlan, örök fundamentumunk, amire építhetjük 

egész életünket.  

Nekünk, tanári közösségnek sem könnyű sokszor egy-egy év végén, hiszen ne-

künk is búcsúznunk kell olykor szeretett kollégáinktól. Így köszönjük meg most 

Marika néni odaadását, osztályának lelkiismeretes gondozását, terelgetését, Pet-

ra néni kedvességét, gyerekközpontúságát, Tamás bácsi mindenre kiterjedő fi-

gyelmét, segítségét. 

 

Kedves búcsúzó diákok! Olyan jó megtapasztalni soraitokat olvasva, hogy a vé-

gére beérik szinte mindannyiótoknál, hogy mit szeretnénk nektek átadni, melyik 

útra szeretnénk titeket terelni. És meglátjátok a legfontosabbat: mi mindent kö-

szönhettek, köszönhetünk a mi szerető mennyei Atyánknak. „Legyen áldás az 

úton, amit ma kezdesz el…”- énekeltük nektek az évzárón.    

Kívánjuk minden juliannás kis- és nagydiáknak, minden szülőnek, családtagnak, 

minden búcsúzó vagy maradó pedagógusnak, hogy akármerre is indultok most a 

szünetben, akármerre is visz az élet a továbbiakban, legyen szívetekbe írva a 

119. zsoltár tanácsa, útmutatása: „Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az 

Úr törvénye szerint élnek.  Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel 

keresik őt.” 

 

Így kívánok áldott napokat, boldog szünidőt mindenkinek szeretettel: Márta néni 
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HÍRADÓ   
PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK  
 
Január 3-án jöttünk először a téli szünet utáni iskolába.  
Január 19-én továbbtanuló diákjaink megírták a központi felvételi tesztet.  
Január 25-én iskolakóstolgató foglalkozást tartottunk a leendő első osztályosok számára. 
Január 25-én lezárult az első félév.  
A második félév január 28-án kezdődött. 
 
Február 1-jén megkaptuk a félévi értesítőket.  
Február 13-án farsangi mulatságot tartottunk. 
Február 14-én és 15-én síszünet volt. 
Február 18-án az iskola vezetősége továbbította a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a 
középiskoláknak. 
Február 21-én rendeztük a Julianna Házi Énekversenyt. 
 
Március hónapban zajlott a leendő első osztályosok felvételije.  
Március 14-én megemlékeztünk az 1848-as forradalomról, illetve az ezt követő szabadság-
harcról. Ünnepi műsorral az 5.a osztály tanulói készültek.  
Ezen a napon volt az osztályfényképezés is.  
Márciusban ismét részt vettek néhányan az angliai kiránduláson. 
Március 24-én családi istentiszteleten voltunk együtt. Ünnepi műsorral a 4.a osztályos tanu-
lók valamint énekkaros diákjaink szolgáltak.  
 
Április 5-én – hagyományainkhoz híven – iskolánk adott otthont az országos 
 Béres Ferenc Énekversenynek.  
Április 10-én és 11-én a költészet napjára emlékeztünk.  
Április 12-én digitális témanapot tartottunk. 
A tavaszi szünet április 18-tól 23-ig tartott.  
Április 30-án a Föld napját ünnepeltük.  
 
Május 3-án rendeztük a Földpörgetők döntőjét. 
Május 17-én tartottuk a Julianna iskola tehetségestjét. 
Május 22-én országos idegennyelvi mérés volt a 6. és 8. osztályosoknak. 
Május 26-án a Csipkebokor óvoda gyermekei ballagtak. 
Május 29-én országos kompetenciamérés volt a 6. és a 8. évfolyamon.  
Május 30-án áldozócsütörtöki istentiszteleten voltunk együtt templomunkban.  
Május 31-én rendeztük a gyermeknapi programjainkat. 
 
Május és június hónapban tanulmányi kirándulásokon vettünk részt, illetve erdei iskolában 
voltunk.  
 
Június 2-án végzős tanulóink tettek hitvallást a gyülekezet előtt a konfirmációi istentisztele-
ten. 
Június 3-án énekkaros és DÖK-ös diákjaink jutalomkirándulása volt. 
Június 3-án megemlékezést tartottunk a nemzeti összetartozás napja alkalmából.  
Ünnepi műsorral a 7. évfolyam tanulói szolgáltak. 
Ezen a napon volt énekkaros és DÖK-ös diákjaink jutalomkirándulása. 
Június 6-án került sor a 7. osztályosok év végi vizsgájára.  
Június 7-én a 8. osztályosok vizsgáztak.  
Június 10. és 13. között került sor a felső tagozatosok tanulmányi kirándulására. 
Június 14-én, a tanév utolsó napján tartották végzős 8. osztályos diákjaink és pedagógusaik 
a hagyományos bankettet.  
 
Június 16-án – vasárnap – ballagás, tanévzáró istentisztelet, bizonyítványosztás.  
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Előzetes – nyári táborok 
 
2019. június 17-21. Művészeti Korok Műhelye    Julianna iskola       
Napközis tábor 1-3. osztályosoknak 
Témája: Rege a csodaszarvasról – az ősmagyarok világa 
 
2019. június 17-21. és július 15-19.  Aerobik  tábor  Julianna iskola    
 
2019. június 24-28.    Kenutábor  Poroszló 
 
2019. július 8-12. és július 29-től augusztus 2-ig   Matektábor     Julianna iskola 
Tehetséggondozó és felzárkóztató napközis tábor 3-8. évfolyamos gyermekeknek 
 
2019. július 18-24.     Kincskereső tábor    Szigetszentmárton 
Juliannás diákok és gyülekezeti gyermekek közös tábora 
 
2019. július 21–július 27.    Cimbora tábor      Bakonyszentlászló 
Témája: Kányádi Sándor költeményei 
 
 
A NYÁRI SZÜNETBEN AZ ÜGYELETI NAPOK RENDJE: 
 
2019. július 3. szerda 8.00 – 16.00 óra 
2019. július 17. szerda 8.00 – 16.00 óra 

2019. július 31. szerda 8.00 – 16.00 óra 
2019. augusztus 14. szerda 8.00 – 16.00 óra 
 

Befizetések, a megrendelt ruhák átvétele: 
 
augusztus 29. (csütörtök): 12-17 óra között 
augusztus 30. (péntek):  8 – 13.00 óra között 
 
 
 
ISKOLAKEZDÉS:  

Augusztus 30-án, pénteken 9-12 óráig iskolakóstolgató foglalkozást tartunk első osztá-
lyosaink számára.  
 
 

TANÉVNYITÓ ISTENTISZTELET:    
2019. szeptember 1. (vasárnap)  10.00 óra.  
Helyszín: Fasori Református Templom. Találkozó az iskola udvarán. 
Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. hétfő. 
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TOLLFORGATÓ - 3. FORDULÓ 

ADY ENDRE:  A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ 

Föl-földobott kő, földedre hullva, 
Kicsi országom, újra meg újra 
Hazajön a fiad. 
 
Messze tornyokat látogat sorba, 
Szédül, elbusong s lehull a porba,   
Amelyből vétetett. 
 
Mindig elvágyik s nem menekül-
het,     
Magyar vágyakkal, melyek elülnek 
S fölhorgadnak megint. 

Tied vagyok én nagy haragomban, 
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban 
Szomoruan magyar. 
 
Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan, 
Kicsi országom, példás alakban 
Te orcádra ütök. 
  
És, jaj, hiába mindenha szándék,  
Százszor földobnál, én visszaszállnék,  
Százszor is, végül is. 

Érezted-e már azt, hogy valahonnan nagyon hazavágyakoztál? 
Írj a honvágyadról: miként erősödött, fokozódott benned ez az érzés? 

Mit tennél, ha valami körülmény miatt nem jöhetnél haza? 
Gondold végig, mi hiányozna neked leginkább egy ilyen helyzetben! 

Szerintem ez az érzés elmondhatatlan, nem tudom más „vágyérzethez” vagy más „fájdalmakhoz” ha-
sonlítani. Furcsa és megfogalmazhatatlan… 

                                                                                      Maloschik Aranka 7.a 

Utánaolvastam, mit is jelent ez a szó pontosan: honvágy. 
„Fájdalmas érzéssel párosult lelkiállapot, amelynek során valaki, aki távol van az otthonától, hazavá-

gyik.”  
Megpróbáltam elképzelni, hogy egy olyan helyen kell élnem, ahol nem igazán szeretek, és sokáig nem 
mehetek haza. 
Biztos nagyon rosszul érezném magam, mert hiányozna a családom és a barátaim. 

                                                                                 Tóth Zsombor 7.a 

Ez az érzés mindig összefügg a szomorúsággal. Ami leginkább hiányozna nekem, az a család. Szerin-
tem ezzel nem vagyok egyedül, hiszen a legnagyobb biztonság a szüleinknél van. Gondoljunk bele, 

hogy vannak olyanok, akiknek nincs meg ez az „életfeltételük” – milyen rossz lehet nekik. Örüljünk, 
hogy vannak, akik szeretnek minket, és van hová hazamennünk. 
                                                                                                  Mihály Levente 7.a 

Nekem nagyon hiányozna a Balaton, vagy a tipikus magyar falvak és azok házai, a magyar állatok és 
persze a magyar ételek. Szívesen elutazok külföldre, de soha nem cserélnék! 

                                                              Vajvoda Réka 7.b 

Nem tudnék külföldön élni, és nem is akarok. 

Azért, mert engem Isten direkt ide teremtett.  
Azért, mert velem itt Magyarországon van terve. 

                                             
Simon Ágnes 7.b 

Hiányozna az otthonom, ami számomra a csendességet, az elcsendesedést jelenti. 
Budapest egy gyönyörű város, hiányoznának a látványosságok: a Lánchíd, a Városliget, Gellért-

hegy….sorolhatnám még estig. 
Hiányozna a Mátra, a Kékestető, ahol minden nyáron vagyunk, azok a jó illatú reggelek… 
Hiányozna a választékos szép beszéd, ami egyedülálló az egész világon. 
                                                                                            Zsigmond Emese 7.b 
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Sokat kínlódtak a magyarok az évszázadok leforgása alatt, de országunk igenis megma-
radt. Más nemzetek nem érthetik, nem tudhatják, mi az igazi magyarság. 

Hű maradok hozzád, Magyarország! Kitűzöm kokárdám, jelezve, hogy ide tartozom, eh-
hez a közösséghez, kik ugyanazon magyar nyelvet beszélik, ugyanazt a hősi történelmet 
tudják, mint én. S ha háború is söpörne végig az országomon, ha elnyomnának, kifosz-
tanának téged - mindig büszkén visszatérnék hozzád, drága Magyarország! 

                                                                              Oláh Petra 7.a 

Magyarország erősen a szívembe lopta magát. 
A szép tájaknak, az ínyenc ételeknek, a családomnak, barátaimnak ad helyet. 

Nagyon szeretem a Dunát és a Balatont. Szeretem a magyar nyelv sokszínűségét. 
A magyarok mindig összefogtak, ezért lehet az, hogy ez a kis ország még mindig összetart. 
           Hegedűs Anna 7.b 

Szeretem a hazám, mert jó. Hogy miért jó? 
Mert sokan küzdenek, ahogy tudnak, érte, 

Mert oly szép, mikor lemegy a nap,  
S kigyullad hazámnak esti fénye. 
Ha valakinek nem tetszik hazámnak fénye, 
Nem érdemli meg, hogy éljen a fényben. 

                                                 Kovács Zoltán 7.b 

AZ OTTHONOM 
 

Annyi ember érezte már, 
Annyian megfogalmazták, 
Saját maguk honvágyát  
A magyarok. 

 
Magyarország az otthonom, 
Húz vissza a lelkem nagyon, 
Erre a szent helyre csábít, 

Mint Adyt. 
 
Lebecsülöm szülőhelyem, 
Alkalmanként ezt megteszem, 

Mégis korbácsol a honvágy, 
Mint egy láng. 
 
Magyarország az otthonom, 

Ide mindig vágyódom, 
Akkor is, ha meg is vetem, 
Szeretem. 

 
Fehér Enikő 8.a 

HONVÁGY 
 

Otthonomtól nem voltam még sokszor távol, 
De honvágyat éreztem már százszor, 
Mikor elmentem pár napra hazulról, 
El a családtól, a házunktól. 

 
Jó érzés a nagyvilágot látni, 
A teremtett világot végigjárni,  
De van egy érzés, ami visszahúz, 

Egy gyötrő vágy, hogy hazajuss. 
 
Akkor már semmi sem vonzó, 
A bennem lévő űr tátongó. 

Hiányzik a család, a ház, a város, 
Még akkor is, ha mindig zajos. 
 
De akkor is az enyém, 

Örök emlékként ez vésődik belém. 
 
Fürjes Borbála 2.a és Fürjes Zsófia 4.b 
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BÁRMIT MEGTENNÉK 

UTAZÓ 
 

Messze utaztam, 
Országomat elhagytam. 
Szívem hazavágy, 
Hisz ez az én hazám. 

 
Kis városban éltem, 
Ott volt jó nékem. 

Biciklivel jártam, 

Templomtornyom láttam. 
 
Minden nap betértem, 
Istenemet kértem: 

Otthon várjon engem 
Minden jó szerettem. 
 
Szép a táj, a tenger, 

Minden, mit képzeltem, 
Szívem mégis rab ember. 
Hazámat itt nem leltem. 

 
Márton Roland 5.b 

 
EGY ÉRZÉS 

 
Amilyen távol kerülök hazámtól, 
Oly közel kerül szívem szép hazámhoz. 
 

Nem merészkedik ki ő oly’ sokszor, 
De ha a hazámtól távol tartanak, 

A honvágy a szívembe akaratlan szalad. 
 

Annyi keserűséget, bánatot okozott,  
Megállítani őt sohasem tudom. 
 
Ha tudom, hogy nem jöhetek vissza, 

E vágy gyarapodik, és nem hal el soha. 
 
Fejes Júlia 5.b 

ÁLOMSZIGET 
 

Egyszer volt, hol nem volt, 
Volt egyszer egy sziget. 
Odasodort az álom 
Kék fodros hullámon. 

 
Hiányzik a hazám, 
Fehér falú házam, 
Vissza nem mehetek, 

Búcsúzom örökre, 
Szívem övéké. 
 
Vihetném magammal 

Kedves Bibliámat, 
Ételt, italt, ami kell. 
De egyedül vagyok,  
S így is maradok. 

 
Révai Anna 6.b 

HONVÁGY 
 

Nem is tudom igazán, hogy mit is jelent a honvágy, 
Csak arra emlékszem, hogy egy furcsa érzés tört rám. 
Körbevettek barátaim, a meseszép erdő, csicsergő madarak, 
De szívemből-lelkemből mégis hiányzott egy darab. 

 
Egyre csak jöttek-mentek a vidám órák, napok, 
De én egyre csak kerestem azt a bizonyos darabot… 
Mikor szürkület jött a napra, a szívem-lelkem csak azt akarta, 

Hogy az Isten az imámat meghallgassa! 
 
Álmomban nem utaztam sehová, de a csoda mégis elrepített. 
Elrepített valahová, ahol végtelen sok ölelés szeretgetett. 

Noha az álomból ébredni nem akartam, 
Nagy öröm volt az, amit az éjjel álmomban kaptam. 
 
Pop Róza 5.b 
 

Bármit megtennék, ha nem jöhetnék haza, 
Fákon csimpaszkodnék erre és arra. 

Megtenném mindezt, amit ide leírtam, 
Mindezt azért, hogy hazajuthassak. 
 
Szuhay Koppány 5.a 

Bármit megtennék, ha nem jöhetnék haza, 
Hegyekben mennék ide és oda. 

Mit számít nekem a sok hegy és domb? 
Én hazamegyek, hazamenni fogok! 

Bármit megtennék, ha nem jöhetnék haza, 
Fölkapaszkodnék a hajó orrára. 

Mit értek nekem, csillogó habok? 

Én hazajutni akarok! 
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MELEGRE VÁGYVA 
 

Autóban ülve, távolodva 
Nézem a tájat csendben, búsulva. 
 
Tudom, hogy jó lesz, ahová megyünk, 

A gondolat lassan álomba merül. 
 
Álomvilágban, csodaországban, 
Vajon hová visz az álmom valóban? 

 
Hirtelen csend lesz, az autó megáll, 
Álomvilág szememből lassan elszáll. 
 

Ismerős tájak, szép ház és kert, 
Bennem mégis didergést kelt. 
 
Hideg van idekint, érzem, hogy remegek, 

Mit is tehetnék? Vágyom a meleget! 
 
Otthonunk melege jutott az eszembe, 

Testvérrel nevetve, szülőket ölelve. 
 
Bármilyen szép helyen járok e világon, 
Az otthon melegét velük találom.   

 
                                    Gál Zselyke 1.a  

HONVÁGY 
 

Szeretem a hazám, 
Semmiért sem adnám. 
Visszajönnék mindig ide, 
Még akkor is, ha nem lehetne. 

 
Sok dolgot szeretek itt, 
Például a sportot, főleg a focit. 
Vannak még itt jó ételek, 

Amit máshol nem ehetek. 
 
Máshová is elmehetsz, 
De gyorsan rájössz, hogy otthon jobb lehet. 

Ha honvágyad van, mit csinálsz? 
Menj haza, ne tétovázz! 
 
Bíró András 5.b 

 

HONVÁGY 
 

Egyszer voltam egy táborban, 
Nagyon-nagyon élveztem, 
De minden egyes éjszakán 
Nagy honvágyat éreztem. 

 
A lányok nem hagytak aludni, 
Hiába kértem őket, 
Folyton-folyvást zajongtak, 

Így ébren töltöttem az éjjelt. 
 
Reggel már nagyon fájt a szívem 
Úgy hiányzott az otthon, 

És nem veszik fel a telefont, 
Anyukát hiába hívom. 
 
Hiába kértem a családom, 

Hogy most már vigyenek haza, 
Maradj még, jó lesz, meglátod! 
Mondták mindig biztatva. 

 

És elteltek az éjjelek, 
És elteltek a nappalik. 
Boldognak érzem most magam, 

És végre itthon vagyok! 
            
 Pataki Sára 6.b 

HORGÁSZÁS 
 

Én most arról rímelek, 
Hogy horgászni csak otthon lehet. 
 
Tengereken sok a halász, 

Nem marad hal, ott ne horgássz! 
 
Korallzátony tarka-barka, 
De hiányzik már egy harcsa! 

 
Adriában sok a rákász, 
De kedvencem a kárász. 
 

Magas hegyeken nő a málna, 
Bár itt lenne egy dunai márna! 
 
Duna-deltában sok viza, 

Most már végre menjünk haza! 
 
Év hala a vörös keszeg, 

Végre mindjárt otthon leszek! 
 
New York, Párizs, Tokió, 
Horgászni csak otthon jó! 

 
Terhes-Levente Ábris 5.b 
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VERSAJÁNLÓ a költészet napján  

„Egyetlen vers, bármelyik lehet, csak dobbanjon együtt vele a szíved. (……) 
A mindenség titkait a versek beszélik el.  A világ oly gazdag, hogy ezer és ezer költő énekli, sír-

ja, mondja el. Valamelyik a te hangod. Melyik az? Találd meg!  
Találd meg a költőt, aki egy kicsit te vagy! Akivel együtt rezonál a lelked. Egyetlen vers. Bárme-
lyik lehet. Csak dobbanjon együtt vele a szíved. Naponta. Néhány perc. Kinyitod a könyvet. Út-
közben. Vagy ahol várni kell.  

Mondogasd magadban, mint dalod dúdolgatod. Megtelsz örömmel.  
Van vers, melyet más írt, de úgy érzed, belőled nőtt ki. Belsődbe gyökerezett.  
Virágját – örömét! – most lelkedben bontja ki.” 
                                                                       (Mácz István: Örülj velem!) 

Magyarországon 1964 óta ünnepeljük a költészet napját József Attila születésnapján, április 11-
én. Ezen a napon hazánkban minden évben színvonalas, ötletes programokkal tisztelegnek a 
magyar líra előtt.  
Mi is szerettünk volna méltóképpen ünnepelni, fejet hajtva elődeink vagy akár kortárs költőink 
előtt. A felső tagozatos diákok leírták kedvenc versüket, vagy annak részletét, ezekből kiállítást 
készítettünk a 2. emeleten. (Ezeket a verseket ajánljuk nyári olvasgatásra nektek is szeretet-

tel!) 
A templomi megemlékezésen a hazával, hazaszeretettel kapcsolatos versek előadására került 
sor, valamint elhangoztak a tollforgató versenyre írt remek alkotások a diákok saját tolmácso-
lásában. Az alsósok a már hagyományos szavalóversennyel ünnepeltek a könyvtárban Kányádi 
Sándorra emlékezve.  

ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEINK: 
 

Ady Endre:  Az én magyarságom, Párisban járt az Ősz, Új vizeken járok,  
 Találkozás a Nagyúrral 

Arany János:    A lantos, A walesi bárdok, Tölgyek alatt,  
Babits Mihály:   Esti kérdés 
Batsányi Lajos:   Biztatás 
Berzsenyi Dániel:   A magyarokhoz 

Csokonai Vitéz Mihály:  A Reményhez 
Heltai Jenő:    Szabadság 
József Attila:    Mama, Nagyon fáj, Olyan bolond vagy, Szolnoki hídon 
Kosztolányi Dezső:  Zrínyi, a költő 

Kölcsey Ferenc:   Emléklapra, Himnusz, Huszt, Szép Erdély 
Lackfi János:   Mobil-etüdök 
Nemes Nagy Ágnes:   Gesztenyefalevél 
Petőfi Sándor:   A farkasok dala, A hazáról, Álmodom-e?, A Tisza, A virágok,  

Az alföld, A vén zászlótartó, Csatadal, Egy gondolat bánt engemet, 
Föltámadott a tenger, Füstbement terv, Nemzeti dal,  

Pilinszky János:   KZ oratórium 

Radnóti Miklós:  Bájoló, Éjszaka, Nem tudhatom 
Romhányi József:   A teve fohásza 
Simonyi Imre:   Rendületlenül 
Szendrey Júlia:  Magyar gyermek éneke 

Tamás István:   Tied ez az ország 
Varró Dániel:   Metró 
Vörösmarty Mihály:   Hymnus, Szózat 

Ki kicsoda? Felismered őket? 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1964
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_11.


9 

Daisy Meadows: Varázslatos állatbirodalom 
 
Lili és Luca nagyon jó barátnők, és mindketten rajonganak az állatokért. Az 
egyik nap megpillantanak egy csodaszép, aranyszőrű cicát, aki megmutatja 
nekik a Barátság-erdőt, a varázslatos birodalmat, ahol beszélő állatok élnek 
pici házikókban, és időnként málnaszörpöt iszogatnak a Galóca kávézóban. 
Ettől kezdve a lányok nyári vakációja igazán izgalmassá válik! 
Már legelső látogatásuk is kalandosra sikerül: a gonosz boszorkány, Grizelda 
szolgái elrabolják a bátor kis nyuszit, Tapsifült. Vajon sikerül a barátnőknek 
megmenteni őt a vakarcsok karmai közül? Olvasd el a történetet, és megtu-
dod!  
        Tézli Csenge 1.a 

SZABAD SZABÁLYOK  

Lökne el mindent 
Maga érdekére, 
Egymást taposva, 
Meggyűlölve, tépve. 
 
Mert az kell neki, 
Az, mi minden másnak: 
Szabadság kell, nem 
Főnöki alázat. 
 
S a szabályok, oh  
Melyek védenének,  
De néha átkok:  
El nem engedének. 

Így gondolják ők: 
Minek ilyen élet? 
E szabad testben 
Nem szabad a lélek. 
 
Köti emberek,  
Köti régi emlék,  
Ismerős arcok,  
Kiket látni elég  
 
Világ, szabályok, 
Ez így tökéletes, 
De az ember csak 
Szabadságot keres. 

És a a szabadság  
Oly áhított nekem,  
Vágyakozok rá,  
De menti életem. 
 
Szabad akarat,  
Szabad tettek, vágyak,  
Mi hasznuk nekik,  
Hogyha tönkrevágnak? 
 
Ha erkölcs, illem 
Mind semmibe vészen, 
Oh, mondd, barátom, 
Hová lesz a világ?  

Lupp Adrienn 7.a 

NEHÉZ BOLDOGOT JÁTSZANI 

Nehéz boldogot játszani, 
Ha belül össze vagy törve,  
De te az egyenes úton járj,  
Ne légy sohase görbe! 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha lelkeden ott a csorba, 
Már-már feladod álmaid, 
Egy fiú sárba tiporta. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha úgy érzed, már nincs remény, 
Már nincs remény, hogy vele üljél 
Fenn az asztal tetején. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha körülötted mindenki eltűnik, 
Egyedül maradsz egy útvesztőben – 
Most már örökre úgy tűnik. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha az önbizalmad romokban áll, 
Ha a szíved mélye olyan hely, 
Hol még egy csöpp madár se jár. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Mert míg boldognak tetteted magad, 
A szíved mégis a földön hever, 
És te ott maradsz egymagad. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha a szíved össze van törve,  
Ott a lépcsőfordulóban 
Az a srác összetörte. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha direkt törték össze szíved, 
De te mégis játsszál boldogot, 
Mert boldogan szebb az élet. 

Nehéz boldogot játszani, 
Ha úgy érzed, feladnád, 
Mikor úgy érzed, meghalnál, 
Mert senki nem figyel rád. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha úgy érzed, hogy zokognál, 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha úgy érzed, nagyokat sírnál. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha szívedből hiányzik egy darab, 
És mindhiába keresed, 
Szívedet mardossa a bánat. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha magad gyengének érzed, 
Ha úgy érzed, hogy földre buknál, 
S kérdenéd: Miért az élet? 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha a terhek rád szakadnak, 
És ha a régi barátok 
Téged egyedül hagynak. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha arcon ütnek a szavak, 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha a szíved egyedül marad. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Mert hiába nevet az arcod, 
Nem tud senki segíteni, 
Ez egyedül a te harcod. 
 
Nehéz boldogot játszani, 
Ha úgy érzed, feladod, 
Ha nincs remény, ha nincs esély, 
De te mégis ezt akarod. 

Nehéz boldogot játszani, 
Ha belül éppen zokogsz. 
Ne is játssz hát boldogot, 
Inkább mondd el, mi a rossz! 

Pataki Sára 6.b  
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A BÉKAKIRÁLY MEGTALÁLÁSA :) 

Hallottál már az ásóbékákról? Ha nem, akkor figyelmetekbe ajánljuk az 1. b osz-
tály következő kis írását: 

Egy februári szép napon elindultunk Farmosra megkeresni a békakirályt. A Duna-
Ipoly Nemzeti Park békamentő csapatát kértük segítségül, hogy megmentsük az ásóbéká-

kat, és megtaláljuk közte a királyt.  

Aggodalomra volt okunk az indulás előtti napokban, ugyanis az Úr még nem küldött esőt ha-
zánkban ezekre a területekre. Az ásóbékák télire beássák magukat a földbe, és tavasszal, ha elég eső 

esett, akkor az felpuhítja a földet, és így ki tudják ásni magukat, hogy eljussanak a békaparadicsom-
ba, ami egy vizes terület. De sajnos az emberek utakat és vonatsíneket építettek a békaparadicsom 
és a téli alvóhely közé. Ezért minden évben a gyerekek segítségére szorulnak. Osztályunk nagyon iz-
gatottan várta, hogy békákat találjunk, hiszen a szárazság miatt az előttünk lévő csoportok csupán 

három ásóbékát mentettek meg.  
A békamentő akcióhoz terelőkerítéseket és vödröket használnak. Az ásóbékák és egyéb kis élőlények, 
például bíboratkák, vaspondrók, bodobácsok, farkaspókok és cickányok is belemásznak a vödörbe, 
ahonnan mi kiszabadítottuk őket. Először nehezen nyúltunk bele a vizes, homokos vödörbe, nagyon 

meg kellett túrnunk, mert az alján lapultak az ásóbékák. Megtudtuk, hogy azért voltak a vödör alján, 
mert ijedtségükben hátrafelé befúrják magukat a földbe. Körülbelül 80 vödör volt elhelyezve, ebből mi 
csak a páratlan számúakat néztük meg, mert a páros számú vödröket egy másik iskola csoportja vizs-
gálta, és ők egyetlenegy békát se találtak. Mi 13 békát találtunk, ebből 12 ásóbéka volt. Megmutattuk 

a másik csoportnak, hogy ők is lássák, milyen szép a kis ásóbéka, hatalmas nagy aranyszemével. 
Olyan picike, hogy szinte a gyerekek kis kezében is majdnem elveszett. Belekukucskáltunk egy-két 
páros számú vödörbe is, ahol meglepetésünkre találtunk ásóbékát. Figyelmeztettük a másik csopor-

tot, hogy alaposan túrjanak bele a sáros vödörbe. Hű, de nagy kaland ám ez! J Visszamentek, és való-

ban találtak még megmentésre váró kis ásóbékákat. Miután végignéztük az összes vödröt, elindultunk 
az úttesten, a vonatsínek mellett egyenesen a békaparadicsom felé. Szomorúan láttuk, hogy a béka-
paradicsomhoz vezető nagy védett terület csupa fekete, mert teljesen leégett. A vezetőnk elmondta, 

hogy gondatlan emberek eldobtak mindenféle gyúlékony anyagot, ami a hatalmas tüzet okozta. Az 
úton megláttuk az elpusztult kis állatokat, például cickányokat, melyek védettek. Nagyon elszomorod-
tunk, mi nem szeretnénk ilyen emberek lenni, akik bajt okoznak a szép természetnek. Békáink már 

egyre nyugtalanabbak voltak, mert szerettek volna már a szabadba menni. Egy kis béka különösen 
huncut volt köztük. Huncut békáink között azonban volt anyabéka is, tele volt már a hasa petékkel, 
alig várta, hogy lerakja őket a vízbe. Tehát nem csak 12 ásóbékát mentettünk meg, hanem sokkal 
többet, mert a petékből sok-sok kis ásóbéka fog kifejlődni. Figyeltél, hogy hány békát mentettünk 

meg? Kiválasztottuk, hogy kik engedik be a békákat a békaparadicsomba, azaz a tóba, de egy a vöd-
röcskénkben maradt. Vajon miért? Talán nem ásóbéka volt a tizenharmadik? Gyönyörű zöld színe 
volt, leghuncutabb volt az összes közül. Örömmel láttuk, hogy ő a mi békakirályunk, mert más volt, 
mint a többi. Ő egy szép zöld levelibéka volt. Szabadon engedtük hát őt is, hadd élje tovább vidám 

békaéletét. Reméljük, jövőre már újraéled a megsebzett természet, és újra mehetünk ásóbékákat 
menteni.  
Legyél te is ásóbéka-mentő! Hátha te is találkozol a zöld levelibéka-királlyal! 

Diószegi Álmos, Matúz Márton, Raposa Márk, Szitka Áron 

Zöld oldalak 



11 

HOGYAN ÓVJA AZ 1.B A VIZET? 

A Föld napja alkalmából az alsó tagozaton tartot-
tunk egy témanapot, amikor a víz fontosságáról és 

védelméről hallhattunk. A víz azért nagyon fontos, mert a boly-
gónk felszínének 71%-át víz borítja. Ez soknak tűnik, de ennek 

csupán 3%-a az az édes víz, amit meg tudunk inni, amivel fü-
rödni, kezet mosni, takarítani és főzni tudunk. A többi sós víz, amely 

a tengerekben és az óceánokban található. A sós vizet nem fogyaszt-
hatjuk, mert olyan magas a sótartalma, hogy káros lenne a szerveze-
tünknek.  
Nemcsak a Földnek, hanem az emberi testnek is nagy része víz. Egy 
felnőtt ember szervezetének több, mint a felét víz alkotja. Pontosan ezért na-
gyon fontos, hogy elegendő vizet igyunk. A legjobb, ha naponta 2 liter folya-
dékot iszunk meg. Ebbe beleszámít a leves is, a reggeli kakaó is. Mivel az éle-
tünk feltétele a víz, ezért nagyon kell vigyázni rá.  

De mit tehetünk mi a víz védelméért? 
 

- Ne szennyezzük a vizet, mert az más élőlényeknek az otthona. Sok delfin és bálna pusztul el az 
óceánokban a szemét miatt. 
- Ne pazaroljuk a vizet. 
- Fogmosás, fürdés, mosogatás közben elzárjuk a csapot.  

- Takarékosan folyatjuk a vizet. 
- Az esővizet összegyűjthetjük, és azzal öntözhetjük a virágokat, hiszen az esővíz sokkal jobb a nö-
vények számára. 

Lajtha Kata, Botos Csenge, Perényi Katica, Szabó Emma, Bíró Mátyás, Fábián Lana  

Zöld oldalak 



12 

HUMOR, VICCEK, CSACSKASÁGOK 

Az egyetemi hallgató vizsgázik, de nem nagyon tudja a választ.  
Szakad róla a víz, iszonyú gondban van. 
A professzor kedvesen: 
- Segíthetek egy kisegítő kérdéssel? 
- Igen, persze... köszönöm... Mi lenne az a kérdés? 
- Nos? 

- Pistike, most Arkhimédesz törvényéről foglak kérdezni - szólítja fel a kis Pistát a tanár: 
- Mi történik, ha beülsz egy vízzel teli kádba? 
- Megszólal a telefon. 

- Halló! Jó estét kívánok tanárnő, azért telefonálok, mert a fiam nem tud menni holnap 
iskolába, mert beteg lett. 
- És hogy hívják a gyermeket? - kérdezi a tanár. 
- Kovács Pistikének - felelik a vonal túlsó végén. 
- És önt hogy hívják? - kérdi a tanár. 
- A papámnak. 

Pistike felel történelemből. Kérdi a tanárnő: 
- Hol írták alá a függetlenségi nyilatkozatot? 
- Hát szerintem biztos a lap alján! 

Dávidkától kérdezi otthon az apukája: 
- Na, kisfiam, hogy tetszett az első nap az iskolában? 
- Első nap? Úgy érted, hogy többször is kell majd oda mennem? 

- Apa, emlékszel? Azt ígérted, hogy ha jó lesz a bizonyítványom, akkor nekem adod az órádat. 
- Igen, emlékszem kisfiam. 
- Jó hírem van, megtarthatod!  

- Na, gyerekek, ki tudja nekem megmondani, hogy csinálunk a lágy vízből keményet? 
Danika vadul jelentkezik: 
- Megfagyasztjuk!  

Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni: 
- Melyik a kedvenc tárgyad az iskolában? 
- A csengő! 

- Apu, meg lehet büntetni valakit azért, amit nem csinált? 
- Nem, kisfiam. Mit nem csináltál? 
- Házi feladatot... 

Péterke egy nagy egyessel tér haza az iskolából. Az anyukája kérdőre 
vonja: 
- Hogy lehet, hogy ilyen rossz jegyet kaptál? 
- Egy sajnálatos hiányzás miatt. 
- De hát nem is hiányoztál a suliból! 
- Én nem, de a padtársam igen! 

A szülők szomorúan nézegetik Zénóka év végi bizonyítvá-
nyát. Az apa megszólal: 
- Fiam, az egyetlen dolog, ami vigasztal, hogy biztos vagyok 
benne, nem csaltál a vizsgákon. 

A tanár megkérdezi az egyik kislány anyjától: 
- Mondja hölgyem, honnan örökölte a kislánya azt a hatalmas tudásszomját? 
- A tudást tőlem, a szomját az apjától! 
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- Az én kisfiam egy rendkívüli gyerek, tele van eredeti ötletekkel. Ugye, tanárnő? 
- Ó igen, különösen, ami a helyesírást illeti! 

- Apa, hoztam egy ötöst! 
- Miből kisfiam? 
- Két kettesből meg egy egyesből. 

Vizsgáztató: 
- Fiam, magának inkább a lottóval kellene próbálkoznia. 
- ??? 
- 90 kérdésből éppen ötöt talált el. 

A viccgyűjtésben segített: Szuhay Koppány és Dohányos Dávid 5.a 

Vigyázat, a látszat néha csal!  
Lássunk egy jónak tűnő, ámde hibás bizonyítást a régi slágerre: 

 
0,5 = 0,5  itt még biztosan nem követtünk el semmi hibát:) 

 
0,5 = 2x0,25  szorzattá alakítottuk a jobb oldalt 

 
0,5+1,5 = 2x0,25+1,5  adjunk hozzá mindkét oldalhoz másfelet. 

 
1+3 = 4x0,5+3  megdupláztuk mindkét oldalt. 

 
4 = 2+3  Végezzük el a műveleteket a két oldalon. 

 
2x2 = 5  És tényleg igaz lenne??  

MEGTALÁLTAD A HIBÁT????? 
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Normannok várai 
Tudorok városai 

1.nap 
Hajnalban kora reggel fáradtan vágtunk neki hosszú utunknak március 17-én. Budapest-
ről indultunk. Ausztrián és Németországon keresztül az esőben utaztunk kisebb megál-
lókkal. Ilyenkor nyílt alkalom arra is, hogy megtekinthessük az adott városok/ országok 
szuvenírjeit. Este a német-belga határnál tranzitszálláson töltöttük az éjszakát, a Julian-
na majdnem 20 diákja és tanára, idegenvezetőnk (András) és a Munkácsi Iskola tagjai.  
2.nap 
Reggel indultunk tovább, s bár hideg és esős volt az idő, mire Franciaországba értünk, a 
nap kisütött. A Csalagút 20 perces vonalán utaztunk. Sajnos bedugult a fülünk, de az 
izgalom ennek ellenére is úrrá lett rajtunk. Amikor kiértünk az alagútból, egy hegyen 
lévő, kövekből kirakott fehér lovat pillantottunk meg. Ezután Windsor felé vettük az 
irányt. András részletesen ismertette a település érdekességeit. Hamarosan mi is szem-
tanúi lettünk a Városházának, (melyet oszlopai nem érnek fel a tetőig), az épületen áll-
dogáló Anna és Viktória királynők szobrainak, az üzletházzá vált vasútállomásnak, a régi 
katedrálisnak és a város körül kígyózó ezüst folyónak. Sokunknak elnyerte a tetszését a 
Meghan Markle és Harry herceg arcképével díszített zászló a királynő városában. Sajnos 
az uralkodóval nem találkoztunk, de helyette barátságtalan kacsákat és hattyúkat lát-
tunk. A hangulatos kisváros színes házait a busszal hagytuk el. Most egészen másfajta 
„kaland” következett. Ugyanis ki ne szeretne vásárolni? Bár Windsor híres bevásárló ut-
cája tömve volt ajándékboltokkal, mi mégis az ASDÁt választottuk. A zöld logós áruház 
csaknem egy órás „látogatása” után visszaszálltunk a buszra (amit nagyon nem kedvel-
tünk meg). A többé-kevésbé hosszú út a Holiday Park felé nagyon fárasztó volt, de a lát-
vány kárpótolt mindent. Sohasem láttunk annyi birkát, mint ott (valamint ennyi kőkerí-
tést)! Bár még sok helyen fordultunk meg, e kettőből (és a lenyűgözően élénkzöld fűből) 
nem volt hiány. Végre megérkeztünk a parkba. Mindenki elfoglalta a saját lakókocsiját 
és megvacsoráztunk. A kis ház fürdőszobájábanlemostuk a nap porát, majd a szűk szo-
bákban hajtottuk álomra a fejünket. Nagy nap állt mögöttünk. 
3.nap 
Első programunk ezen a langyos, ámde szürke napon a Warwick Castle megtekintése 
volt. Ez a leglátogatottab és leghíresebb kastély Angliában. A hatalmas kastélypark, a 
sövénylabirintus mellett a valódi élmény a hely szépségében rejlett, és persze a kastély-
belsőben levő viaszbábukban. Igazán élethűen néztek ki, és visszaadták az 1700-1900-
as évekbeli paloták hangulatát, miközben a széles ablakokon ránk sütött a halvány nap-
fény. A világtörténelem leghíresebb drámaírójának és színészének háza, pontosabban 
szülőháza következett a körülbelül négy órás kastélylátogatás után. Magunk mögött 
hagyva a magas fenyőket és szabadon lézengő pávákat, elindultunk William 
Shakespeare házához Stratford-upon-Avonba. A város nevét a rajta átívelő Avon folyóról 
kapta. A kopottas Shakespeare-ház után körbejártuk a helyet. A régi vörös bankfiók, a 
kis szürke templom és a valódi fekete-fehér vidéki angol házak káprázatosak voltak. A 
vásárolni kívánók sem kételkedtek, hiába tértünk vissza ezután az ASDÁba. Felfedeztünk 
egy egyfontos boltot. Egyszer mindenkinek látnia kéne ezt a várost- ezzel a gondolattal 
aludt el a csapat a nap végén.  
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4.nap 
Bár minden látogatásunk alkalmával kaptunk szabadidőt, néha a szűk időkeret nem volt 
elég. Gloucestershire hatalmas és leírhatatlanul gyönyörű katedrálisa és a Primarkos 
nézelődés után három lány (mi) igencsak szedte a lábát a buszhoz. Gloucestershire vá-
rosában rövid időt töltöttünk, ugyanis három másik helyszín is várt még ránk. A sűrű 
napot ezért egy nagyon korai keléssel indítottuk (a nagyobbak kávéval). A következő 
állomás pedig Cotswolds, avagy a tiszafák városa volt. A domboldalra épített barátságos 
kis hely a bumfordi tiszafáival és rugalmas utcáival belopta magát mindenki szívébe. A 
temetőben sorakozó fáknál csak a bejárat volt érdekesebb. A faragott kapu megkopott 
deszkáira sajnos nem sütött a fény, de úgysem az időjárás érdekelt minket. Csakis ne-
künk nyitották ki a mai napig lakott Berkeley Castle-t Anglia és Wales határában. Eme 
hely követte Cotswoldsot. Diana nevű angol idegenvezetőnk mutatta be a helyet, a szo-
bák és termek nagy részét. A lakókról is láttunk festményt a többi mellett. Érdekes ve-
zetésen vettünk részt. Az aranysárga színű házakkal tűzdelt magas fekvésű fürdőváros, 
Bath volt az aznapi utolsó állomásunk. Az olasz helyekre emlékeztető nagymúltú hely-
ség nevezetességeit vettük sorra és néztük meg. Az ottani katedrálist, a fürdőket, és 
bevásárlóutcákat. Bath-ban is rengeteg szabadidőt kaptunk, csakúgy, mint Warwick 
Castle meglátogatása során, így a közkedvelt Primark sem maradhatott el. Bath-ban 
legjobban a félkör alakban egymás mellé sorakoztatott lakóházak keltették fel az érdek-
lődésünket. Egyetlen más árnylatú építményt sem láttunk, sárgán, barnán, és bézsen 
kívül. A leghosszabb nap is véget ért.  

5.nap 
Ezt a napot nem Angliában töltöttük, hanem Walesben. 
Nem találkoztunk bárdokkal, akik a Berkeley Castle-ben 
elhunyt II. Edwardnak énekeltek, de tájszólású, megle-
pően barátságos bányászokkal igen. Bármilyen hihetet-
len, egyik fehér szakállas tagjuk dalra is fakadt! Egy 
szénbányába vezetett első utunk. 130 méter mélyre vitt 
le minket egy lift és egy bányász. Angolul ismertette 
velünk a szénbányát, régi és mai működését. Nem volt 
vaksötét, kaptunk lámpát és felszerelést, amíg odalenn 
voltunk. A walesi főváros, Cardiff melege várt ezután 

minket. A nap elő-előbukkant. Páran felfedezték a várost, páran vásároltak angol ter-
mékeket. Primark, egyfontos bolt és társai nyíltak meg előttünk. Utcazenészek szolgál-
tatták a zenét. Wales után pedig már csak a Stonehenge várt ránk. Ez volt az utolsó 
éjszakánk a Holiday Parkban, ugyanis a Stonehenge után már csak át kellett kelnünk a 
Csalagúton. Megvacsorázva, jóllakottan aludtunk el.  
6.nap 
Utoljára raktuk le angol földön bőröndjeinket. Ez-
után elérkeztünk előtte csak filmből ismert rejtélyes 
helyre. Hogyan kerültek darabjai oda, ahol a Stone-
henge most van? A nagy kérdésre nehéz volt vá-
laszt lelni… Hatalmas súlyú a tény, hogy egy több, 
mint százéves csoda előtt állhattunk. A Stonehenge 
szürke köveihez külön busszal jutottunk el. A leg-
utolsó hely elhagyása után ismét fül-bedugulás ter-
he mellett fél óra után átértünk a Csalagúton. Ro-
bogtunk a pihenés, a tranzitszállás felé. Fáradtan 
feküdtünk le, de tele voltunk új élményekkel.  
7.nap 
Elképzelhetetlennek tűnt átjutni a német ködön, az osztrák napsütésen keresztül. Már 
vártuk, hogy hazaérhessünk, mert a buszút meglehetősen kimerített minket. Olyannyi-
ra, hogy a windsori madarakra emlékezve egy új szót is kitaláltunk: „kacsata”. Már nem 
hallottuk a sirályokat sem. Estefelé Mosonmagyróváron András kijelentette, hogy 
„tartunk egy kis pihenőt, és utána tovább indulunk Pöstre.” Későn, de hazaértünk. 
Hosszú út volt. De izgalmas és felejthetetlen.  
Egyszerűen „awesome”.  

Szemők Gréta, Szabó Eszter és Fehér Enikő 8.a 
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TOLLFORGATÓ - 4. FORDULÓ 

Az utolsó forduló alkalmából egy igazi költői versenyre hívtuk a gyerekeket. 

Ennek a fordulónak a címét nem árultuk el előre, a résztvevők itt tudták meg, mi lesz a feladatuk. 

Petőfi Sándor, Ady Endre versrészleteivel (Fa leszek, ha… , Szeretném, ha szeretnének…), a Ha én rózsa volnék… 

kezdetű dal néhány sorával hangolódtunk rá az alkotásra. 

A „RÉSZ és EGÉSZ” kapcsolatának végiggondolásához Pál apostol Korinthusbeliekhez írt első levele adta 

a bibliai alapot, Sz.Pifkó Célia: Lennél-e? című versét pedig a mai kortárs irodalomból kölcsönöztük. 

„Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan 
vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.  Hiszen egy Lélek által mi is mindnyá-
jan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár sza-
badok, mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.  Mert a test sem egy tagból áll, ha-
nem sokból.  Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test ré-
sze”, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül: „Mivel nem vagyok 
szem, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa 
szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten 
rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ti pedig 
Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.” 

                                                                  (1Korinthus 12 – válogatott versek)  

SZ. PIFKÓ CÉLIA: LENNÉL-E? 
Ha egy szelet pizza volnék, lennél-e a sajtom? 
Hogyha felnőtt férfi volnék, lennél-e a bajszom? 
Ha egy versenyautó volnék, lennél-e a kormány? 
Hogyha csokitorta volnék, lennél hab a tortán? 
Ha egy számítógép volnék, lennél-e az egér? 
Hogyha én egy nagy polc volnék, lennél rajta regény?  
Ha egy állólámpa volnék, lennél-e a körte? 
Hogyha kör volnék egy lapon, lennél-e a görbe? 
Ha én egy zsebóra volnék, lennél-e a láncom? 
Hogyha fodros szoknya volnék, lennél-e a ráncom? 
Ha egy meleg sapka volnék, lennél-e a pompom? 
Hogyha én egy mondat volnék, lennél-e a pontom?  
Ha a naprendszerünk volnék, lennél-e a Napom?  
Hogyha én egy kotta volnék, lennél-e a dalom?  
Ha egy malacpersely volnék, lennél benne érme?  
Hogyha én az élet volnék, lennél-e a része? 

Írd meg elképzelésedet, vágyaidat, játssz el a gondolattal! 
 
Ha én lennék……., te lennél a(z)…. 
Ha én …. lennék, lennél-e a(z)….? 
Ha én …. lennék, milyen lennék? (Mit csinálnék, mit tennék, mit szeretnék?...)  
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AZ ELKÉSZÜLT MŰVEK: 

MIT SZERETNÉL TENNI? 
Ha én lennék a Balaton, te lennél-e a sás? 
Talán lennél egy kisgyerek, vagy valami más? 
S ha én lennék az anyukád, vajon milyen lennék? 
Ha te lennél a kisgyerek, vajon melyiket szeretnéd? 
A csúszdát, a mászókát, vagy valami mást? 
És ha ott lennél a strandon, vajon melyiket tennéd? 
A szülőkkel lenni vagy egyedül lenni? 
Magadban úszni vagy együtt játszani? Vagy mindkettőt? 
A lényeg, hogy válassz, és érezd jól magad! 
 
Csehi Noémi 3.a 

HA ÉN LENNÉK, TE KI LENNÉL? 
 
Ha én kutya lennék, 
lennél-e a gazdám? 
Ha gyertya volnék, 
lennél-e a lámpás? 
 
Ha én levél lennék, 
lennél-e a faág? 
Ha én tűzifa lennék, 
lennél rajtam a láng? 
 
Ha páva lennék, 
lennél-e a díszes toll? 
Ha én tehén lennék, 
lennél rajtam a folt? 
 
Ha én mező lennék, 
lennél-e rajtam a fűszál? 
Ha kötőtű lennék, 
lennél-e a fonál? 
 
Ha egyszer találkoznánk, 
lennél-e a legjobb barát? 
De csakis úgy, 
Hogy minket csodál az egész világ? 
 
Povázai Léna 4.b 

HA ÉN LENNÉK 
 
Ha én lennék a Szerelem, 
Mikor találkoznánk? 
Meddig lehetnék veled, 
Meddig lehetnék láng? 
 
Ha én lennék a Harag, 
Hányszor láthatnálak? 
S mikor csengne telefon? 
Este? S szólsz, hogy „várlak”. 
 
Ha én lennék a Magány, 
Nagy, szürke kabátban, 
Gyakran látnál-e engem, 
Nálad, a házadban? 
 
Ha én lennék az Élet, 
Szép angyalszárnyakkal, 
Te akarnál-e szállni 
Élet szárnyaival? 
 
Fehér Enikő 8.a 

LEHETNÉL 
 
Ha én lennék a bárányfelhő, te lennél a nap? 
Ha én lennék a pirkadat, te lennél a fagy? 
Ha én lennék a négyzet, te lennél a kör? 
Ha én lennék a por, te lennél a föld? 
 
Ha én volnék a szellő, te lennél a fűszál? 
Ha én volnék az élet, te lennél a halál? 
Ha én volnék a vers, te lennél a próza? 
Ha én volnék a vörös, te lennél a róka? 
 
Ha én volnék a vár, lennél-e a bástya, 
melynek erős fala megvédi a várat? 
 
Kocsor Léna 6.a 

HA TE IS ITT LENNÉL… 
 
Ha én berek lennék, lennél-e az erdő, 
melynek ágai között sok-sok állat felnő? 
 
Ha én egy fa lennék, lennél-e az ágam, 
melyen rengeteg madárnak a fészke van? 
 
Ha én erdő lennék, lennél-e mellettem a puszta, 
melyben hamarosan megérik a búza? 
 
Ha én erdei tó lennék, lennél-e ebihal, 
ki hamarosan felnő, és lesz belőle egy hal? 
 
Ha én itt szántóföld lennék, lennél-e a gazda, 
aki újra és újra a földet gondozza? 
 
Ha efölött felhő lennék, lennél-e az eső, 
ki szárazság idején esnél, hogyha kő’? 
 
Ha te is itt lennél, vajon mit tennél? 
 
Szuhay Koppány 5.a. 
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HA MADÁR VOLNÉK… 
 
Ha én madár lennék, 
vajon mit csinálnék? 
Lehet, hogy mindig dalolásznék, 
vagy a szellőkön „lovagolnék”? 
 
Vajon milyen színű lennék? 
Piros, sárga vagy akár kék? 
Azon belül milyen fajta?  
Rigó, sas vagy szalakóta? 
 
Milyen lenne Afrika, 
ha ősszel repülnék oda? 
Jó hangom, ha lehetne, 
a többi madár irigyelne? 
 
Olyan jó lenne, 
ha mindez megtörténne! 
De ez is csak egy álom, 
s ezt én nagyon sajnálom! 
 
Povázai Léna 4.b 

MI LENNÉK? 
 
Ha én madár lennék, 
Lennél-e a tollam? 
Ha én cica lennék, 
Lennél-e a farkam? 
Ha te lennél a szívem, 
Én lennék a színed. 
Mit csinálnék nélküled? 
Ott nézném az eget nélküled. 
Ha te nem lennél,  
Akkor én egy szomorú ember lennék. 
 
Fürjes Borka 2.a 

HA ÉN LENNÉK, TE LENNÉL-E? 
 
Ha én kép lennék a falon, 
lennél-e a feliratom? 
Ha én pöttyös bögre lennék, 
lennél-e benne a kávé? 
 
Ha én egy nagy kapu lennék, 
lennél-e a rajta betérő vendég? 
Ha én egy nagy háztömb lennék, 
lennél-e rajta a kémény? 
 
Ha én egy szép nyár lennék, 
lennél-e a sok-sok élmény? 
Ha én egy hideg tél lennék, 
lennél-e a sok havas tér? 
 
Hogyha én egy füzet volnék, 
gyöngybetűkkel tele lennék? 
Ha én egy mesekönyv lennék, 
lennél-e benne a sok kép? 
 
Ha én egy kemence volnék, 
lennél–e a sülő kenyér? 
Ha én egy dal lennék, 
lennél-e az érzés? 
 
Ha én egy gitár lennék, 
lennél-e a húrom? 
Ha én egy madár volnék,  
lennél-e a párom? 
 
Ha én egy korsó volnék, 
lennél-e a mintám? 
Ha én egy ember volnék, 
lennél-e a hazám? 
 
Pócs Hanga Zselyke 3.b 

AKÁC 
 
Állnék akácként az utcán, 
Százévenként virágzanék egyszer. 
Arrafele trappolna egy kislány  
Kezében egy „doktor ötker”. 
 
Virágomat látván a kislány,  
Tüském már hiába őrzi. 
Egy tompa serccel letépi, 
S gyorsan a hajába tűzi. 
 
Futott a kislány a porral, 
Többet hátra se nézett. 
Tovább állt az akác az utcán, 
És ott várt még párszáz évet.  
 
Németh Júlia Fanni 6.a 

KÉRDÉSEK SORA 
 
Ha menő srác volnék, lennél-e a csajom? 

Hogyha énekes lennék, lennél-e a dalom? 
Ha egy színész lennék, lennél-e a színpad? 
Ha én fogoly lennék, lennél-e a kínpad? 
Ha egy óra lennék, lennél-e a láncom? 

Ha Michael Jackson lennék, lennél-e a táncom? 
S ha ceruza lennék, lennél a tolltartó? 
Vagy ha mese lennék, lennél benne rossz vagy jó? 
Ha esetleg út lennék, lennél-e a pora? 

S ha egy kocsmáros lennék, mondd, lennél a bora? 
S ha meghalnék egy napon, utánam jönnél-e…? 

Elpakolok és búcsúzok, mert a versnek vége. 
 

 
Pataki Sámuel 3.a 
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REMÉNYIK SÁNDOR: 
 EREDJ, HA TUDSZ 

Eredj, ha tudsz… Eredj, ha gondolod, 
hogy valahol, bárhol a nagy világon 
könnyebb lesz majd a sorsot hordanod, 
eredj… 

Szállj mint a fecske, délnek, 
vagy északnak, mint a viharmadár, 
magasából a mérhetetlen égnek 
kémleld a pontot, 
hol fészekrakó vágyaid kibontod. 
Eredj, ha tudsz. 
Eredj, ha hittelen 

hiszed: a hontalanság odakünn 
nem keserűbb, mint idebenn. 
Eredj, ha azt hiszed, 
hogy odakünn a világban nem ácsol 
a lelkedből, ez érző, élő fából 
az emlékezés új kereszteket. 
A lelked csillapuló viharának 
észrevétlen ezer új hangja támad, 

süvít, sikolt, 
s az emlékezés keresztfáira 
téged feszít a honvágy és a bánat. 
Eredj, ha nem hiszed. 
Hajdanában Mikes se hitte ezt, 
ki rab hazában élni nem tudott, 
de vállán égett az örök kereszt 

s egy csillag Zágon felé mutatott. 
Ha esténként a csillagok 
fürödni a Márvány-tengerbe jártak, 
meglátogatták az itthoni árnyak, 
szelíd emlékek: eszeveszett hordák, 
a szívét kitépték. 
S hegyeken, tengereken túlra hordták… 

Eredj, ha tudsz. 
Ha majd úgy látod, minden elveszett: 
inkább, semmint hordani itt a jármot, 
szórd a szelekbe minden régi álmod; 
ha úgy látod, hogy minden elveszett, 
menj őserdőkön, tengereken túlra 
ajánlani fel két munkás  kezed. 

Menj hát, ha teheted. 
Itthon maradok én! 
Károgva és sötéten, 
mint téli varjú száraz jegenyén. 

Még nem tudom: 
jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
de itthon maradok. 
Leszek őrlő szú az idegen fában, 
leszek az alj a felhajtott kupában, 
az idegen vérben leszek a méreg, 
miazma, láz, lappangó rút féreg, 

de itthon maradok! 
Akarok lenni a halálharang, 
mely temet bár: halló fülekbe eseng 
és lázít: visszavenni a mienk! 
Akarok lenni a gyújtózsinór, 
a kanóc része, lángralobbant vér, 
mely titkon kúszik tíz-száz évekig 
hamuban, éjben, 

míg a keservek lőporához ér. 
És akkor…!! 
Még nem tudom: 
jut-e nekem egy nyugalmas sarok, 
de addig, varjú a száraz jegenyén: 
én itthon maradok. 
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KÉPES BESZÁMOLÓ 

ÉNEKKARI KIRÁNDULÁS 
Nagy lelkesedéssel készültünk az idei énekkari szolgálatokra, meg 
az évzáró jutalom énekkari kirándulásra is. 
A nyár első hétfőjén Esztergomba utaztunk az alsós énekkarosok-
kal, ahol a vonaton párosával feladatokat oldottak meg a gyere-
kek és amőbáztak is. Az esztergomi Bazilikában villámlátogatást 
tettünk, ahol kiderült, hogy Liszt Ferenc a bazilika megnyitójára 
komponált Esztergomi miséjét maga vezényelte. 
Vidám pancsolós énekek után az esztergomi élményfürdőbe sétál-
tunk, ahol óriási nagyot fürödtünk. A sodrófolyosó, majd ebéd 
után a vízicsúszdák nagy sikert arattak. Gyors öltözés és játszóte-
rezés után vidáman utaztunk haza. S.D.G.    
       Zsuzsa néni 

„SZÜRKE” HÉTKÖZNAPOK 
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK 

HÁZI VERSENYEK 

JUHÉ – JULIANNA HÁZI ÉNEKVERSENY 
 
1. helyezés: Ferenczy Borbála 1.a Fürjes Borbála 2.a Setét János 3.a Fürjes Zsófia 4.b 
Pálúr Júlia 5.b Koncz Villő 6.b Kereszty Dorottya 8.a 
 
2. helyezés: Botos Csenge 1.b, Molnár Eszter 2.a, Gyöngyössy-Szabó Márton 3.b, 
Szabó Dániel 4.b, Pop Róza 5.b,  Bodnár Áron 6.b, Gurzó Gyöngyi 8.a 
 
3. helyezés: Ábrahám Adél 1.a, Balássy András Pál 2.b,  Pataki Sámuel,  
Balabás Eszter 3.a, Sótonyi István 4.a, Antal Barnabás 5.b, Palotai Vivien 6.a 
 
Arany minősítés: Gál Zselyke 1.a, Perényi Katica, Szabó Eszter 1.b,  
Martincsák Fülöp, Gudmann Vince 2.b, Tollmayer Misa Ádám 2.b 
Kiss Kata Sára 4.a, Hatfaludy Liliána 4.b Gazdag Luca 6.b, Dobra Ilka 6.b 
 
Ezüst minősítés: Pócs Hanga Zselyke 3.b, Szuhay Atilla Bátor 3.b Érdi Hanna 4.a 

KÖLTÉSZET NAPJA 
 
Az ünnepi megemlékezésen szolgáltak: 
Devich Noémi 8.b 
Mazány Bendegúz 5.a, Deák András, Márton Roland, Matúz Flóra 5. b 
Palotai Vivien, Kedves István Mátyás 6.a,  
Berényi Tamás, Csató Kata, Gazdag Luca, Pataki Sára 6.b 
Sótonyi Bálint, Sziklai Milán7.b, Varjú Márk 8.b 

SZAVALÓVERSENY 
részt vettek: Gazdag Boróka 1.a, Botos Csenge, Csoknyai Hunor 1.b  
Néző Ilona, Lourmet Anna, Pályi Barna, Molnár Eszter 2.a 
Csáky Hanna, Wanderlich--Madaras Vajk 2.b 
Kiss Luca, Kereszty Péter 4.a 
 
 

1. helyezés: Matúz Márton 1.b, Fürjes Borbála 2.a, Botos Hanga 2.b, Povázai Léna 4.b 
2. helyezés:  Gyöngyössy Szabó Márton 3.b 
3. helyezés:  Fürjes Zsófia 4.b 
 
különdíj: Gudmann Vince 2.b, Tarpataky-Hary Botond 3.a,  
Hatfaludy Lili, Szabó Dániel  4.b 

TOLLFORGATÓ VERSENY 
 
részt vettek:   Horváth Viktória,Tézli Csenge 1.a, Matúz Márton 1.b 
Csengeri Bíbor, Koncz Viola, Mazány Boróka 3.a,  Berki Lili, Dobra Péter, Enyedi Zselyke, Nyirá-

di Lilla, Pócs Hanga Zselyke, Rosta Lízia, Sánta Rebeka, Stánicz Zoltán, Szabó Adél, Szilágyi 
Boglárka, Szuhay Attila 3.b 
Hegyesi Lídia, Kelemen Milán, Kendeh Lídia, Kiss Kata, Kiss Máté 4.a, Szabó Dániel 4.b 
Dohányos Dávid, Finna Janka, Füzes Borbála, Haraszti Barnabás, Kozák Jázmin, Lajtos-

Döbrentei András, Mazány Bendegúz, Sonjic Benedek, Virághalmy Petra 5.a,  
Márton Roland, Pop Róza, Terhes-Levente Ábris 5.b 

Németh Júlia Fanni, Kocsor Léna, Papp Máté 6.a, Révai Anna 6.b 

Csengeri Gyöngy, Mihály Levente, Oláh Petra, Sonjic Natália, Varga-Tóth Zsófia 7.a, Fábián Ro-
land, Kovács Levente, Moses Brenda 7.b 
Bánhegyi László, Gazdag Bence, Maczek Fruzsina 8.a, 
Devich Noémi, Fodor Veronika, Herkely Tamás, Szathmári Réka 8.b 

oklevelet kaptak: 
Gál Zselyke 1.a,  Csehi Noémi, Pataki Sámuel 3.a, Andree Krisztián 3.b,  
Povázai Léna 4.b, Matúz Flóra, Bíró András, Fejes Júlia 5.b, Pataki Sára 6.b,  
Fehér Enikő 8.a 
jutalomkönyvben részesültek: 
Fürjes Borbála 2.a, Fürjes Zsófia 4.b, Szuhay Koppány 5.a, Lupp Adrienn 8.a 
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FÖLDPÖRGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSAPATVERSENY 
 
1. helyezés:    Brokkoli csapat: Legenyei-Pintér Noel 
 Bartha Dániel, Bartha Zsófia, Lupp Adrienn, Csengeri Gyöngy 
 
2. helyezés:   Kukorica csapat Biatorbágyról: Hudák Benedek    
Hajnóczi Márk, Kercsó Sára, Kollát Eszter, Leveles-Barta Zsuzsanna 
 
3. helyezés:   Paradicsom csapat:  Maloschik Emma 
Révai Anna, Csató Kata, Kákóczki Alíz, Tiszai Csenge 
 
4. helyezés:   Karfiol csapat:  Sebestyén Ákos 
Fejes Júlia, Matúz Flóra, Fodor Veronika, Devich Noémi 

KERÜLETI VERSENYEK 

KAZINCZY SZÉPKIEJTÉSI VERSENY  
2. helyezés: Koncz Villő 6.b 
  Maczek Fruzsina 8.a 
3. helyezés: Pálúr Júlia 5.b 
emléklap: Vajvoda Réka 7.b  

KERÜLETI  VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY  
1. helyezés: Deák András 5.b,  Csengeri Gyöngy 7.a 
2. helyezés:   Pataki Sára 6.b  
3. helyezés:  Farkas Botond 6.a,  Lupp Adrienn 7.a  
emléklap: Finna Janka 5.a  

BOLYAI TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY  
 
3.o.   
5. helyezés: Környezetmanók:  
Szilágyi Boglárka, Szabó Adél, Enyedi Zselyke, Pócs Hanga Zselyke  
részt vettek:  
Természet-felfedezők: Gácsi Emma, Terhes-Levente Ilona, Nyirádi Lilla,  
           Kőhidi-Deák Anna Ágnes 
Bogárvírus- és kullancsriasztó: Andree Krisztián,Kovács Bence, Zelei Zente,  
                                                   Révai Marcell Attila 
Természetbarátok:  Rosta Lízia, Szuhay Atilla, Rákosy Zsolt, Dobra Péter 
 
4.o.  részt vettek:  
Sisakos Kaméleonok: Fürjes Zsófia, Povázai Léna, Szántó Balázs, Szabó Dániel 
 

5.o. részt vettek: 
Természettudósok: Bíró András, Antal Barnabás, Deák András, Terhes-Levente Ábris 
Molekulák:     Finna Janka, Füzes Borbála, Kovács-Máté Mirjám, Kozák Jázmin 
 

6.o. részt vettek: 
Amőbák:  Gazdag Luca, Koncz Villő, Horváth Eszter, Hegyesi Borbála 
Zöld Sasok: Aranyás Anna, Szakonyi Csenge, Szakonyi Hanga, Szilágyi Diána 
 

7.o. részt vettek: 
X-force csapat:  Mihály Levente, Sonjic Natália, Oláh Petra, Magyar Lilla 
Csucsu csapat: Varga-Tóth Zsófia, Csengeri Gyöngy, Maloschik Aranka, Kákóczki Aliz 
Körbeautózza csapat: Kolcsár Dávid, Kovács Levente, Lőkös Zsombor, Ölvedi Csanád  
 

8.o. részt vettek: 
Zsömle csapat: Beszedics Sára, Szemők Gréta, Kereszty Dorottya, Barabás Beáta  
Négyszögletű háromszögek:  
Herkely Tamás, Devich Noémi, Csató Csege, Vajvoda Márton 
Kifli csapat: Lovász Máté, Bécsi Ádám, Molnár Bence, Beszterczey Tamás  

A 7. KERÜLETI RENDŐRSÉG ÁLTAL MEGHÍRDETETT RAJZVERSENY 
1. helyezett egyéniben: Molnár Eszter 2. a  
2. helyezett egyéniben: Lourmet Anna 2. a 
1. helyezett párban: Kiss Réka és Tihanyi Liliána 2. a 
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FŐVÁROSI  VERSENYEK 

FŐVÁROSI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY  
1. helyezés: Deák András 5.b,   
különdíj: Csengeri Gyöngy 7.a 

ORSZÁGOS VERSENYEK 
ORSZÁGOS BÉRES FERENC ÉNEKVERSENY 
 
1. helyezés: Ferenczy Borbála 1.a  
részt vettek: Fürjes Borbála 2.a,  Setét János 3.a,  
Fürjes Zsófia 4.b, Pálúr Júlia 5.b, Koncz Villő 6.b,  
Lupp Adrienn 7.a, Kereszty Dorottya 8.a 

VARGA TAMÁS MATEMATIKAVERSENY  
részt vettek: Lupp Adrienn 7.a, Fábián Roland, Sótonyi Bálint 7.b, Kereszty Dorottya 8.a 

ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY 
 
részt vettek és szép eredményt értek el: 
Nemes Borbála, Tollmayer Mihály Ádám 2.b,   Andree Krisztián Márk 3.b,  
Antal Barnabás 5.b,  Gácsi Gergely 6.a,  Csató Csege Károly 8.b 

REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS MATEMATIKAVERSENYE 
részt vettek és szép eredményt értek el: 
Lupp Adrienn 7.a osztályos és Kereszty Dorottya 8.a osztályos tanulók  
 
KENGURU MATEMATIKAVERSENY 

3. évfolyamból részt vettek: Andree Krisztián Márk, Enyedi Zselyke, Gácsi Emma Rózsa, 
Kovács Adél, Kovács Bence Csaba, Pócs Hanga Zselyke, Zelei Zente 

4. évfolyamból részt vettek: Csáky András, Érdi Hanna, Fürjes Zsófia, Káldy Antal, Kendeh
-Kirchnopf Lídia, Kiss Kata Sára, Kiss Luca, Koszop Máté, Porázai Léna, Szabó Dániel, 
Szántó Balázs, Tézli Sebestyén Máté 

 
MEDVE SZABADTÉRI MATEMATIKAVERSENY 
5. évfolyam: Gál Laura, Somogyi Adrienn, Pop Róza, Deák András, Bartha Dániel, Kozák Jáz-
min, Finna Janka, Matúz Flóra, Görgényi Antónia 
6. évfolyam: Farkas András Botond, Hegyesi Marcell, Csató Kata, Káldy Pál, Bartha Zsófia, 
Dobra Ilka, Bécsi Virág, Koncz Villő, Bécsi Simon, Ölvedi Villő, Németh Júlia Fanni, Kocsor Léna 
7. évfolyam: Csengery Gyöngy, Varga-Tóth Zsófia, Lupp Adrienn, Kiss Gergely, Áncsán Kriszti-
án, Mihály Levente, Sonjic Natália, Kákóczki Alíz, Magyar Lilla, Fábián Roland, Sótonyi Bálint, 
Sziklai Milán, Kovács Levente, Kolcsár Dávid, Vajvoda Réka 
8. évfolyam: Váradi Hajnalka, Fuchs Hanna, Fodor Veronika Angéla, Szabó Eszter, Mágel Esz-
ter, Gurzó Gyöngyi 

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK 
PING-PONG OLIMPIA  
Kancsár Péter 5.a, Bartha Dániel 6.b, Devich Noémi 8.b 
 
SAKKVERSENY 
Szabó Luca Emma, Tollmayer Misa, Wanderlich-Madaras Vajk 2.b, Kozma Attila, Tarpataky-
Hary Botond 3.a, Andree Krisztián 3.b, Kaszap Máté 4.b 
 
MEZEI FUTÓVERSENY 
Mazány Bendegúz 5.a, Deák András, Terhes-Levente Ábris, Szemők Mátyás 5.b,  
Dudás Benedek, Kocsor Léna, Német Júlia Fanni 6.a, Németh Katalin, Löffler Izabella 6.b, Ko-
vács Levente, Ölvedi Csanád 7.b,  
Bécsi Ádám8.a,  Zarka Gergely, Varjú Márk, Herkely Tamás 8.b 
 
DIÁKOLIMPIA - LABDARÚGÁS  
Bécsi Ádám 8.a,  Csató Csege, Németh Dániel, Zarka Gergő, Szolyák Zalán, Varjú Márk 8. b 
 
DIÁKOLIMPIA - KERÉKPÁR  
Kovács Flóra 7.b. 
DIÁKOLIMPIA - GYORSKORCSOLYA 
Mazány Bendegúz 5.a 

DIÁKOLIMPIA – VÍVÁS 
Sonjic Benedek 5.a 
AEROBIK - V. VASAS KUPA 
Németh Krisztina 2.b, Terhes-Levente Ilona 3.b 
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Színezd ki négy színnel az ábrák tartományait úgy, hogy a szomszédos tartomá-
nyoknak nem lehet azonos a színe! 

SZINEZŐ 

1. sütét kék 
2. világos kék 
3. rózsaszín 
4. citromsárga 

5. züld 
6. pöttyös 
7. fehér 
8. akármilyen 
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BÚCSÚZUNK   

Nemes önbizalom, de ne az önhittség / Rugói lelkedet nagy célra feszítsék, 
Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, / Ember lenni mindég,  minden körülményben."  

 
(Arany János) 

Itt a Julianna Református Általános Iskolában és Csipkebokor Óvodában segítettek megismerni Istent. 

Itt szereztem meg az első, igazi barátaimat. Az itt szerzett élményeket soha nem fogom elfelejteni. 

    Gazdag Bence 

Nagyon örülök, hogy ebben az iskolában tölthettem el ezt a 8 évet, és újabb ismeretekre tehettem 
szert mind tanulmányilag és hitemben is. Az utóbbi 4 évet emelném ki, ezek a legmeghatározóbb 

éveink diákként. Új tantárgyakkal ismerkedhettünk meg, amelyek meghatározzák érdeklődésünket, 
és kíváncsian várom az új kihívásokat. 

    Szabó Eszter Ráchel 

Négy évet töltöttem ennek az iskolának a falai között. Meghatározónak és felejthetetlennek tartom ezt 
az időszakot. A tanárokhoz bátran fordulhattam tanulási és lelki segítségért is. Izgatottan várom a 

gimnáziumot, de egy biztos marad akkor ősszel is, ha elkezdem az új iskolát: nagyon hálás vagyok Is-
tennek EZÉRT az osztályért, az osztályfőnökömért, a helyetteséért és az összes tanárért. Életem leg-
hosszabb és egyben legrövidebb évei voltak ezek, egy összetartó osztály társaságában.         

 

    Fehér Enikő 



27 

Köszönöm a Juliannának ezt a jó osztályt, és azt hogy ezt a 8 évet jó közösségben tölthettem. Köszö-
nöm, hogy bármikor bizalommal fordulhattam a tanáraimhoz. Hálás vagyok, hogy Marika néni lehe-

tett az osztályfőnököm és Timi néni az osztályfőnök- helyettesem. Köszönöm nekik azt a sok szerete-
tet, türelmet és tudást, amit nyújtottak nekünk. Köszönöm nekik, hogy felejthetetlen élményeket 
szerveztek nekünk, amiket mindig a szívünkben fogunk hordozni. Köszönöm az alsós tanáraimnak, 
Nóra néninek és Melinda néninek azt a sok törődést, amit kaptunk tőlük. Köszönöm nekik, hogy meg-

tanítottak minket számtalan hasznos dologra. Köszönöm Zsó néninek, Kristóf bának, Zsolt bának és a 
többi kedves tanáromnak a lelki segítségét, ami többé tett. És nem utolsó sorban köszönöm Hajni né-
ninek azt a sok segítséget, amit a családomért és értem tett. Köszönjük neki az erdélyi kirándulást, 
ami csodás volt és felejthetetlen számunkra, Ez a nyolc év felejthetetlen: az élmények, a tanárok és 

nem utolsó sorban az osztály, amitől jobbat nem is kaphattam volna. 
                                                                                                       Barabás Beáta 

Szerintem a Julianna az a hely, ahol a diákok jobban megismerhetik Istent, és ahol a tanárok szinte 
baráti kapcsolatban vannak a diákokkal. Igaz, én csak másfél évet jártam ide, de ez is elég idő volt, 

hogy teljesen beilleszkedjek, mert nagyon befogadó és elfogadó mindenki. Ezt az iskolát a második 
családomnak tekintettem, élveztem minden percét. Köszönöm Marika néninek, hogy már az első 

percben felkarolt, és mindenben segített. Köszönöm a felejthetetlen kirándulásokat és a színházi elő-
adásokat. Köszönöm Timi néninek a matekórákat és a tihanyi kirándulást. Köszönöm, hogy elmehet-

tünk a kiállítására. Köszönöm Zoli bácsinak a sok közös programot, aminek hála, teljesen összeková-
csolódott az iskola. Köszönöm a tanáraimnak, hogy mindenben segítettek, és mindig meghallgattak 
minket. Köszönöm az osztálytársaimnak, hogy befogadtak, és hogy mindig számíthattam rájuk. A leg-
nagyobb hálával Istennek tartozom, mert a legkedvesebb igazgatót, osztályfőnököt, osztályfőnök-

helyettest és osztálytársakat adta mellém. Rosszkedvűen hagyom itt ezt az iskolát, nagyon hiányozni 
fog minden és mindenki. 
                                                                                        Szabó Eszter 

Nagy örömmel jártam a Julianna Református Általános Iskolába. Számomra minden perce csodálatos 
volt! Sok mindent megtanultam az elmúlt két évben Istenről és arról a csodálatos világról, amit Ő te-

remtett meg.  
Megtanultunk egy osztályként működni, és mindent megbeszélni egymással, jóban- rosszban  együtt 
voltunk. Ez persze nem mindig sikerült, de mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez egy 
nagyon jó osztály legyen. Az itt kialakult barátságok remélhetőleg nagyon sokáig megmaradnak. Akik 

most felső tagozatosok vagy alsó tagozatosok, azoknak azt üzenem, hogy használjanak ki minden 
percet, amit még együtt tölthetnek, mert nagyon hamar véget ér, és csak egy perc lesz az egész. Na-
gyon sokat kell majd tanulni, de ha szorgalmas vagy, akkor minden sikerülni fog! Remélem, néha lesz 
időnk, és  vissza tudunk jönni  meglátogatni az iskolát. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek 

a társaságnak akár csak egy rövid ideig is. Remélem, mindenki nagy örömmel és sok emlékkel fog 
"elballagni" ebből az iskolából. 
                                                                                                         Szemők Gréta 

Ez a 8 év volt életem legszebb nyolc éve. Itt nőttem fel vigyázó kezek között. Így visszatekintve na-
gyon gyorsan elteltek ezek az évek. Sok élményben volt részem és nagyon boldog vagyok, hogy itt 
tölthettem életem első szakaszát. Voltak nehéz helyzetek, de ezekből a helyzetekből is mindig boldo-
gan jöttünk ki, egymást karöltve. Köszönetet mondanék minden tanáromnak, hogy támogattak és 
felneveltek, minden diáktársamnak, barátomnak, hogy mellettem álltak a nehéz helyzetekben, dönté-
sekben. Köszönöm, hogy elfogadott ez az iskola minden egyes tagjával, úgy ahogy vagyok, és köszö-
nöm, hogy mindig boldogan gondolhatok vissza ezekre az évekre. Most sírva búcsúzom ettől az isko-
lától, de azzal a tudattal távozom majd, hogy bármikor vissza tudok majd jönni, mert itt mindig egy 
szerető közösség fog fogadni.   
                                                                                                    Kereszty Dorottya 
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Amikor régen olvastam ezeket a rovatokat a Juliskolában, mindig azt gondoltam, hogy én nem így 
fogok érezni, amikor elballagok. Nem leszek ilyen szomorú, nem lesz bennem semmilyen rossz érzés, 
arra gondoltam, hogy itt is van baj, és azt meg sem említik. 
És most, hogy idekerültem, csak a jó emlékek jutnak az eszembe, és az, hogy mennyire fog hiányozni 
ez az iskola. Bár ugyanúgy egy református iskolába megyek tovább, de szerintem az teljesen másmi-
lyen lesz, mint itt. 
Hiányozni fog a családias légkör, a tanárok kedves mosolya (itt különösen Sztanev Anna nénire gon-
dolok), de legjobban az osztálytársaim fognak hiányozni, és szeretett osztályfőnököm, Nikodém Má-
ria. Ők azok, akik ezt a 8 évemet különösen széppé, viccessé tudták tenni. Juliannás barátaimnak is 
szeretném megköszönni, hogy sokat nevethettünk együtt. Most elballagok, de ez nem azt jelenti, 
hogy a Julianna soha nem fog látni többé, mert én biztos vagyok benne, hogy vissza fogok jönni, és 
nem csak az anyukám miatt, aki itt dolgozik, hanem azért, mert ez a légkör nélkülözhetetlen annak 
az embernek, aki legalább egyszer megtapasztalta. 
Mindent köszönök mindenkinek, és minden jót kívánok minden juliannás diáknak és tanárnak egy-
aránt. Áldás, békesség! 
                                                                                                           Gurzó Gyöngyi 

Azért szerettem a Juliannába járni, mert itt senki nem vetett meg a hitemért, sőt biztattak benne. Na-
gyon szerettem, hogy minden reggel rövid áhítattal kezdtünk, így minden reggelem boldogan indult. 
Szerettem, hogy a tanáraim türelmesek, segítőkészek voltak, és a tanórák vidáman zajlottak. De a 
legnagyobb hálával az osztálytársaimért tartozom. Sok hullámvölgyet éltünk meg, de a nyolc év végé-
re egy segítőkész, összetartó családdá váltunk. Bánom, hogy nem jutott nekünk több idő, de biztos 
vagyok benne, hogy mindnyájukkal fogok még találkozni. Köszönöm Istennek, hogy a Juliannába jár-
hattam.                           
                                                                                        Maczek Fruzsina 

Szeretem az iskola légkörét, szeretem a tanárok nagy részét, szeretem azt, hogy csak hat óra van 
egy nap, szeretem az osztálytársaimat. 
                                                                         Lovász Máté  

Azért szeretek a Julianna Református Általános Iskolába járni, mert hétfőként a tanóra helyett temp-
lomba megyünk. Nagyon jó az osztály osztályközösség. Felsőben egy újabb, szebb épületbe költözött 
az iskola. Felsőben megkaptuk a legjobb osztályfőnököt. :) 
 
                                                                                               Bánhegyi László   

Azért szerettem ebbe az iskolába járni, mert sok érdekes embert és sok barátot szereztem itt. Akik 
elmentek előbb,  sajnálhatják, hogy kihagyták azokat az emlékeket, amiket így együtt szereztünk. 
Voltak hullámvölgyek ebben a néhány évben, de remélem, hogy mindenkinek a jó emlékek fognak 
megmaradni, a jó kirándulások, a közös programok. A sok együtt töltött idő alatt megtapasztalhat-
tam, hogy milyen egy közösség részesének lenni, és hogy mire jó egy összetartó csapat (osztály). Né-
ha úgy éreztem, hogy van egy második családom, hogy az osztálytársaim a testvéreim, hisz együtt 
sírtunk, nevettünk. Mindig ott voltak azok az emberek, akik mellettem voltak, ha kellett,  és ott volt az 
osztályfőnökünk, Marika néni és osztályfőnök-helyettesünk, Timi néni, akik mint a szüleink, terelget-
tek minket. A többi diáknak üzenem, hogy élvezzétek ki ezeket az éveket, mert ezek a legfontosab-
bak, hisz itt dőlnek el a barátságok, amelyek lehetnek egy életre szólók is.  És végül mindenkinek kí-
vánok boldog és eredményes életet. 
                                                                                                  Beszedics Sára 

Örülök, hogy református iskolába járhattam, ahol minden nap volt reggeli áhítat. Nagyon jó volt az 
osztályfőnököm. Itt szereztem a barátaimat. 
                                                                                       Molnár Marcell 

Én azért szerettem ezt a sulit, mert sok új barátot szereztem itt. Hívő közösségben nőhettem fel - ami 
nagy kiváltság -, olyan tanárok közt, akik mindent megtettek értem és értünk. Törődtek a testi és lelki 
egészségünkkel is, és ez a legfontosabb. Az udvar volt kiskoromban a kedvenc helyem, mivel minden 
fárasztó nap után oda mehettem, és játszhattam a barátaimmal. A büfé is nagyon jó volt, főleg Bea 
nénivel, aki mindig mosolygósan várt mindenkit.  
Ez alatt a nyolc év alatt olyan közösségben "nőhettem fel", amit semmire se cserélnék le. 
                                                                                                       Bécsi Ádám 
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Ebben a nyolc évben fonódtak össze az első barátságok. Itt voltak az első viták, az első sírások, az 
első olyan élményünk, amikor büszkék voltunk egymásra. Rengeteg dolgon mentünk keresztül. Fe-
lejthetetlenek maradnak az osztálymegbeszélések, ahol vagy komoly dolgokról beszéltünk, vagy hü-
lyéskedtünk, de együtt voltunk és együtt nőttünk fel. Magabiztosan lépek ki a Julianna kapuján, mert 
tudom, hogy olyan alapokat kaptam itt, amik egész életemre kihatnak. Elmondhatom, hogy életem 
legszebb 8 évét töltöttem itt a Juliannában. 
                                                                                    Váradi Hajnalka 

Nagyon megbíztam az ide járó diákokban. Bármit a padomon mertem hagyni, mikor lementem udvar-
ra. A tanárokkal olyan kapcsolatban voltam, hogy nyugodt lélekkel tudtam megosztani velük bármi-
lyen problémám. Az osztálytársaimmal nőttem fel.  
Együtt voltunk lázadók, gyengédek és tuskók is. Volt olyan, akivel minden gondolatom megegye-
zett….  És szomorú vagyok. Nehezen fogom feldolgozni, hogy minden társammal, akivel felnőttem, 
talán most találkozom utoljára.  
                                                                                               Németh Dániel  

A Juliannát elsős koromtól fogva szerettem szellemisége miatt. A keresztény iskolában biztonságos 
környezetre találtam. Jó volt a lelkiség, itt nyugodt voltam, óvtak engem. A nagyon tartalmas alsós 
éveim után felkészülten érkeztem felsőbe. A hét eleji áhítatokat is szerettem. Jól felszerelt volt az is-
kola, sok eszköz segítette a tanulásunkat. Soha nem felejtem el az itt töltött iskolás éveimet. 
                                                                                                                                                                                                          Szolyák Zalán  

Nagyon sok jó barátot szereztem az elmúlt nyolc év alatt. Nagyon sokat nevethettem velük. Minden 
évben eljutottunk osztálykirándulásra, még Erdélybe is. Nagyon sok, életre szóló emléket szereztem. 
Hálás vagyok azért is, hogy ezen az úton végig Istenről tanulhattam. 
                                                                                                    Vajvoda Marci 
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Azért szerettem az iskolába járni, mert mindig jó volt a hangulat. A környezet is mindig barátságos 
volt. A tanárok teljesíthető elvárásokat támasztottak, és rendesek voltak. A nevelés és a szellemiség 
is mindig megfelelő volt. A környezet is mindig biztonságos volt. 
                                                                                                           Zarka Gergő 

Amikor az iskola kapuin először beléptem, még nagyon keveset tudtam Istenről és a hazámról, Ma-
gyarországról. Az itt eltöltött nyolc év alatt az iskola segítő tanárainak és a lelkészeknek hála, Isten-
nel kapcsolatom lett, mely segít meghatározni a döntéseimet, és ezt nagyon köszönöm, mind az is-
kolának, mind Istennek. 
Az elmúlt nyolc esztendőben az osztálykirándulások alkalmával megismertem Magyarország tájait és 
a már elcsatolt területeket is. Hálás vagyok az iskolának, hogy kialakította bennem a magyarságtu-
datot és a hazaszeretetet. 
                                                                                     Fodor Veronika Angéla 

MIRE VALÓ AZ ISKOLA? 
 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 
hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, 

megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,  
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.” 

 
(Szent-Györgyi Albert) 

SZERINTEM ARRA VALÓ AZ ISKOLA…. 
 
(Szerintem az iskola az ember második otthona…) 
 
Az iskola egy szép emlék, egy fontos alap, 
Ami nélkül te se lennél ugyanaz. 
Itt tanultál, itt nőttél fel, 
Ide köt millió szép emléked. 
 
Itt tanultál meg olvasni és írni, 
Itt tanultad meg a kettőt az ötből elvenni, 
Itt tanultad meg az életet, 
Itt lett sok barátod és pár ellenséged. 
 
Itt voltál szerelmes és bánatos, 
Itt voltál elsős és nyolcadikos, 
Itt tanultad a nagybetűs életet, 
Itt tanultad meg leírni a neved. 
 
Az iskola nélkül nem lennél ugyanaz, 
Nem lennél orvos, jogász vagy kosaras, 
Nem lennél csillagász vagy valami más… 
Megtudtad: az élet maga az iskolád. 
 
Csengeri Gyöngy 7.a 
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Hét év a Juliannában 
 
2012 nyarán a párommal Debrecenből, motorral érkeztünk meg a Városligeti fasor 5. szám elé, ahová 
állásinterjúra hívtak. Fel is hívtam Igazgató Urat, hogy elképzelhető, hogy nem jó helyen állok, mert 
itt "csak” egy templom van, iskola sehol..... Megnyugtatott, hogy jó helyen vagyok, várjak. Vártam, 
beszélgettünk, és pár héttel később már a tanévkezdő csendesnapon ülhettem a kollégákkal a Szabó 
Imre teremben. 
Ezután nagyon sok izgalmas, nagyszerű dolog történt az életünkben, a szülővárosunktól távol itt 
kezdtünk önálló életet, újra közel kerülve a református valláshoz, az Igéhez. Több gyülekezeti, lelki 
alkalmon vettük részt a munkahelyi programok és feladatok elvégzése mellett, mely alkalmak 
(istentiszteletek, páros kör, csendeshetek, Kereszt-kérdések, csendesnapok) nagyban hozzájárultak 
lelki épülésünkhöz  
Az elmúlt években legjobb tudásom szerint igyekeztem a Juliannában helytállni, nemcsak mint tanár, 
hanem mint rendszergazda, felelős keresztyén nevelő és kolléga. Munkámat mindig nagy örömmel 
végeztem a gyerekek között, és remélem, hogy közös munkánk több gyümölcsöt is termett az elmúlt 
tanévekben. 
Most úgy alakult, hogy 7 év után a végzős osztályommal együtt ballagok el a Juliannából, de meggyő-
ződésem, hogy a szívem egy része mindig itt lesz. Mert juliannásnak lenni külön fogalom szerintem. 
Ez nem egy munkahely, ez a Julianna, és ezt valószínűleg csak az érti, aki ebbe az életbe bele tudott 
kóstolni… Nagyon hálás vagyok, amiért erre lehetőséget kaptam. Pályakezdőként sok kollégámtól ta-
nulhattam, fejlődhettem, tapasztalatot szerezhettem több területen, amikért ugyancsak nagy hála 
van bennem. 
Köszönettel tartozom több gyülekezeti vezetőnek és gyülekezeti tagnak, kollégáknak, akik nemcsak a 
munkahelyi kérdésekben, de sok magánéleti helyzetben is sokszor nyújtottak támogató, bátorító, 
megértő és elfogadó biztos hátteret számunkra. 
Isten áldását kívánom az iskolára, egykori, mostani és leendő tanulóira és dolgozóira, a kollégáimra.   
Áldás, békesség! 
                                                                                                            Török Tamás 

„Juliannás Petra néni lettem…” 
 
Hat évvel ezelőtt, a fent olvasható címmel nyitottam egy új , keményfedeles naplót. Talán már kita-
láltátok, hogy mi is lehetett a célom: 
Ebben a naplóban kezdtem összegyűjteni a legjobb élményeimet amelyek az iskolában történtek ve-
lem és azokat a kedves üzeneteket, melyeket gyerekektől, kollégáktól, szülöktől kaptam, mint Petra 
néni.  
Teltek az évek és a napló szép lassan megtelt rajzokkal, fényképekkel, jó kívánságokkal.  
Ahogy a kezembe veszem ezeket az emlékeket, eszembe jutnak az első izgalmak, hogyan közeled-
tem remegő lábakkal a termekbe. Megelevenedik előttem az első osztály, akiket tanítottam, látom 
magam előtt a csillogó szemüket: „ma inkább beszélgessünk!!!”- vettek rá oly sokszor. Megjelenik 
előttem a tanári meghitt hangulata, a kávé illata, és újraélem a kedves, bátorító szavak biztatását. 
Magamban megmosolygom, hogy milyen sokan néztek diáknak az évek alatt :D 
Különös, a napló eszembe juttatt dolgokat, de messze nem tudja visszaadni az elmúlt évek alatt ben-
nem felépült „Petra nénit”. Egy pillanatra könnyet csal a szememben a búcsú gondolata, aztán folyta-
tódik az emlékek felsorakozása: ölelések, szülinapi köszöntések, kisegér a tanári asztalon, cipő a te-
tőn, virágcsokor Erdélyben, hajfonás informatika órán, retardált halacska, telerajzolt tábla, udvari 
beszélgetések, reggeli ébresztések, métázás, csókolom, városligeti gurulás, éjjeli túra, challenge, 
karácsonyi gyertyázás…. 
….Köszönettel tartozom, így hát köszönetet is mondok: KÖSZÖNÖM a gyerekeknek és kollégáknak, 
hogy részese lehettem a Juliannának, hogy juliannás Petra nénivé válhattam! 
….Hálával tartozom Istennek, így hát hálát is adok neki egy imádságban: 
Hálás a szívem Uram, hogy téged szolgálhatlak! Hálás vagyok, hogy a te gyermekedként lehet értel-
me annak, amit csinálok és te értékessé teszel. Uram az én munkám, önmagában semmi, te vagy 
az, aki igazán nagy dolgokat tudsz cselekedni! Hálás vagyok, hogy cselekedtél! Hálás vagyok, hogy 
reménnyel töltöttél el minden gyermek életével kapcsolatban, tudom, te számon tartod Őket, a te 
kezedben vannak, ez minden munkánk reménysége, erőnknek és türelmünknek forrása! 
A te szerető és gondoskodó jelenlétedben gyermekedként, utoljára juliannás pedagógusként, egyet-
len dolgot kérhetek csak alázattal: engedd meg, hogy a Te dicsőségedre lehessen a Julianna Általá-
nos Iskola minden munkája! Ámen 

Szeretettel: Petra néni 
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