
„Íme, az ajtó előtt állok,  

és zörgetek: 

 ha valaki meghallja a hangomat,  

és kinyitja az ajtót,  

bemegyek ahhoz,  

és vele vacsorálok,  

ő pedig énvelem.”  

 

Jelenések 3,20 
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„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek:  

ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót,  

bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.”  

(Jelenések 3,20) 

 

Kedves Juliannások! 

 

Nem tudom nálatok hogyan van, de nálunk a karácsony a találkozásokról szól.  

Voltak olyan karácsonyok, amikor a szűk családunk jóformán csak egy este volt együtt,  

mert a többi napon mentünk egyik nagyszülőhöz, másik nagyszülőhöz, nagynénikhez,  

nagybácsikhoz, keresztszülőkhöz, közeli és távoli rokonokhoz, barátokhoz. 

Azt is el kell mondjam őszintén, hogy voltak találkozások és közös étkezések, amiket  

nagyon vártam, és voltak, amiket ha lehet, a legmesszebb elkerültem volna.  

Az egyik felén ott voltak azok, akiket nagyon szerettem és jókat tudtunk játszani,  

beszélgetni. A másik csapatban pedig azok a rokonok, ismerősök voltak, akikhez  

igazából kötelező volt menni, de nem éreztem ott jól magamat. Nem tudtunk szót érteni,  

és alig vártam, hogy haza induljunk, mert annyira kínos volt. 

Most is úgy vagyok vele, hogy ha lehet, azokat látogatom meg először, akikkel nagyon  

szeretjük egymást. Akikkel megtalálom a hangot. Amikor készülődöm a velük való  

találkozásra, akkor annyira izgatott vagyok, mert olyan jó, hogy jönnek.  

Kitakarítjuk a szobákat, előkészítünk valami finom ételt, és alig várjuk, hogy jöjjenek,  

és csengessenek vagy kopogtassanak, amikor megjöttek. 

Mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy ezen az adventen meg akar téged látogatni  

családoddal együtt Magyarország Köztársasági Elnöke? Gondolom akkor is izgatottan,  

szinte már lázasan készülődnétek, hogy minden felkészített legyen, mert Magyarország  

első és legfontosabb embere hozzátok akar jönni. Sőt nagyon megtisztelve éreznétek  

magatokat, hogy éppen titeket választott ki, és gondolom, mindenkinek elújságolnátok,  

hogy milyen nagy ajándékban van részetek. Sőt tovább megyek, mert lehet, hogy még  

évek múltán is arról fogtok a  karácsonyi családi asztalnál beszélgetni, hogy milyen volt, 

amikor a Köztársasági Elnököt fogadtátok. 

Az Igénk, amit fentebb olvashattál, azt mondja, hogy a Világmindenség Ura és Királya,  

Jézus Krisztus ott áll az ajtótok előtt, és hajlandó lenne bármelyikőtökhöz örömmel bemenni. 

Belegondoltál abba, hogy az Élő Isten, aki teremtette az egész világot, annyira szeret téged, 

hogy le akar ülni veled beszélgetni? Mert itt erről van szó. 

Szeretne az Isten veled kapcsolatot kialakítani. Jézus azért jött, hogy ez megtörténhessen. 

Szeretne veled most az adventben is időt tölteni, jóízűeket beszélgetni, és a gondolataival,  

a beszédével és hatalmas erejével új emberré tenni. Nem kell mást tenned, mint kinyitni  

egy ajtót. Letőséget adni arra, hogy Jézus jelen lehessen az életedben. Mondjuk egy nyitott 

Biblián keresztül, vagy éppen azzal, hogy letöltesz a telefonodra egy bibliaapplikációt, 

és naponta ránézel, vagy azzal, hogy felolvastok valamit a Bibliából, de akár azzal is, hogy 

este, amikor senki nem lát, akkor összekulcsolod a kezed, és elkezdesz imádkozni.  

Nagy lehetőség ilyenkor is eljönni templomba, és nyitott füllel hallgatni azt, amit Jézus  

a szívedre helyezne. 

Jól hangzik ez a dolog? Nem kell mást tenned, mint élni a lehetőséggel, és fogadni Jézust 

egy meghitt áldott ádventi és utána a mindennapi együttlétre. Meglátod, ha megnyitod az 

ajtót Jézus előtt, az egész életed a legjobb irányba fog gyökerestül megváltozni.  

Kívánom neked ezt a találkozást, ezt a változást! 

 

Édes Gábor lelkipásztor 
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PROGRAMJAINK, SZOLGÁLATAINK 

 

A 2019/2020. tanévet augusztus 29-én, vasárnap kezdtük - ünnepi  

tanévnyitó istentiszteleten voltunk együtt templomunkban. 

Szeptember 1-jén volt az első tanítási nap. 

A szeptember 13-tól 17-ig tartó héten iskolánk fennállásának  

95. évfordulójára emlékeztünk sok érdekes programmal. 

Szeptember vége felé a Magyar Diáksport Napjával összekötve  

jó hangulatú osztálykirándulásokon vettünk részt. 

 

Októberben 1-jén közös zenéléssel ünnepeltük a zene világnapját. 

Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk a negyedikesek műsorával. 

Október 15-én a Bolyai Matematikaverseny körzeti döntőjén vettek részt csapataink. 

Október 21-én az 1956. évi pesti forradalomra emlékeztünk a 7. évfolyam szép műsorával. 

Október 22-én tartottuk iskolai csendesnapunkat a reformáció ünnepére készülve. 

Október végén énekkarunk és két szavaló diákunk színvonalas műsorral szolgált  

a Honvédelmi Minisztérium Protestáns Tábori Püspökségének reformációi hálaadó istentiszteletén. 

Az őszi szünet október 23-tól november 1-ig tartott. 

 

November második hetében – felnőttek és gyermekek egyaránt – evangelizációs  

alkalmakon vehettünk részt a fasori gyülekezetben. 

November 11-én a 7-8. évfolyamosok kis csapata ellátogatott Bűvösvölgybe.  

A Diákmédia Szakmai Napon rengeteg új élménnyel lettünk gazdagabbak. 

 

November 12-én a Bolyai Anyanyelvi Verseny körzeti döntőjén vettünk részt. 

November 14-én családi istentiszteleten lehettünk együtt templomunkban.  

Ünnepi műsorral a 3.a osztály tanulói valamint énekkaros diákjaink szolgáltak. 

November végén az első osztályosok megkapták a negyedéves értékelést. 

 

Az adventi időszakban ismét csatlakozhattunk a karácsonyi ajándékgyűjtő akcióhoz, 

mellyel a szükségben lévő családoknak, gyermekeknek segíthettünk. 

December 6-án reggel várt minket a Mikulás. 

A szünet előtti héten reggelenként adventi dalok éneklésével hangolódtunk a közelgő ünnepre. 

 

ELŐZETES: 

 

December 21-én osztálykarácsony, majd karácsonyi istentisztelet lesz,  

melyen a 6. évfolyamos diákok szolgálnak. 

 

A téli szünet 2021. december 22-től 2022. január 2-ig tart. 

Első tanítási nap: 2022. január 3. hétfő 
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ÉLMÉNYEINK – SZAVAKBAN ÉS KÉPEKBEN 

Iskolánk 95. születésnapja alkalmából ünnepi hetet tartottunk. 
Reggelente, a templomi áhítatok idején megemlékeztünk iskolánk történetéről, 
az iskolaalapításról, a holland támogatásról, a gyülekezet összefogásáról. 
Egyik nap narancssárgába öltöztünk, a meghosszabbított szünetekben  
társasjátékoztunk, készítettünk közös fotót az iskola udvarán. 
Az ünnepi hétre versíró és rajzpályázattal is készültünk. 
A műveket iskolánk földszinti folyosóján csodálhattuk meg. 

ÜNNEPI VERSEINK 

KILENCVENÖT 
 

Felhőbe hanyatlott a templomtorony, 
Rá visszasüt a nap, egy ballagás napja. 
Rengeteg gyermek elballagott 
E kilencvenöt év alatt. 
 
Kedv s öröm röpkedtek 
A tanulóknak, kik elmentek, 
S jöttek sokan helyettek. 
 
Tanulni, s nem pihenni, 
Tudományt a munkás élettel egybekötni – 
Mert itt tanulni kell! 
 
Sok tanár és sok diák 
Követte, melyet a hivatal külde 
Vezérül: a tananyagot. 
 
Végezetül mit mondjak vajon? 
Mesélni sokat tudna a templomtorony! 
 

Szuhay Koppány 8.a 

95 ÉVESEK 
 
Mi is történt 95 éve? 
Julianna még csak 17 éves. 
Anyukájával segítenek 
Kemény sorsú gyerekeknek. 
 
 

Holland családokra bízzák. 
Táplálják az éhest, árvát. 
Sok-sok gulden, ami gyűlt még: 
Vajon mi jóra lesz elég? 
 
 

Sebestyén professzor mondta: 
Legyen belőle iskola! 
Bibliával, szeretettel 
Gazdagodjon sok kis ember! 
 
 

Épült 95 éve, 
Második háborút is megélte, 
Aztán államosították. 
De már újra van Bibliánk! 
 
 

Iskolánk 95 éves,  
Ahogy a brit királynő is éppen. 
S ennyit élt meg Juliannánk -  
Kiket mind túlél iskolánk! 
                           

Csengeri Bíbor 6.a 
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JULIANNA 
 
95 éves a Julianna, 
öt híján száz, 
öregebb, mint a nagyapám, 
s a volt régi iskolám. 
 
Mikor ideérkeztem, befogadtak, 
mint egy nagy család, 
úgy élnek itt a gyerekek,  
hogy nincs bosszúállás, civakodás. 
 
A tanáraink mind szépek,  
viccesek és humorosak,  
de a legfőbb nekik az, hogy jól ta-
nítsanak. 
Számunkra meg az, hogy  
kedvesek legyenek, ne akaratosak! 
 
Így hát szeretettel köszöntöm 
a 95 éves Juliannát, 
mely most is úgy működik,  
mint régmúlt hajdanán. 
 

Tihanyi Dóra 5.a 
 

KÖSZÖNTŐ 
 
1926-ban épült az iskola, 
Nevét Julianna királynőről kapta. 
Ide járok hét éve. 
Okosodok évente. 
 
Remélem, hogy tudásom 
Elkísér majd utamon. 
Jó tanulást kívánok a többi diáknak, 
És boldog születésnapot az iskolánknak! 
 

                Földi Virág 7.b 
 
 
 
95 ÉVES ISKOLÁNK 
 
95 éve tanítasz bennünket 
Szeretsz, óvsz minket. 
A Biblia Igéit megtanítod nekünk, 
Sok szép áldást látsz bennünk. 
 
Szép emlékek fűződnek hozzád, 
Sohasem felejtünk el, szép kis iskolánk. 
Imádságos szívvel köszöntünk téged, 
Legyen áldott minden további tanéved! 
 

Lajtha Kata és Fábián Lana 4.b 
 

 

KÖSZÖNTŐ 
 
Régen is volt Hollandia, 
s benne élt Julianna. 
Nagylelkű királynő volt, 
Iskolákat alapított. 
 
Isten segítségével tette ezt, 
Segítette az embereket. 
Iskolák között volt egy: 
Julianna volt a neve. 
 
Itt vagyunk mi benne most. 
Köszönjük e szép napot! 
 
Bíró Mátyás, Katona Csanád  
és Matúz Márton 4.b 

JULIANNÁNAK 

 

Drága, kedves iskolám! 
Te vagy az én Bibliám! 
Mindig utat mutatsz. 
 
Sok év elteltével még mindig állsz,  
Az évek során meggyógyítottál. 
Mindig utat mutatsz. 
 

Kovács Zsombor 7.o. 
 

AZ ISKOLA SZÜLETÉSNAPJÁRA 
 
Egy születésnap mindig örömet jelent számomra, 
Örömmel jöttem egy születésnapot ünneplő iskolába. 
Meglepetést jelent majd az osztály és a tanárok,  
Hogy be tudjak illeszkedni – mindenkire számítok! 
 
Igyekszem az osztály segítségére lenni, 
Miattam senkinek se kelljen szégyenkezni. 
Közösen mindent könnyebb lesz megoldani,  
Egymásnak segítséget szeretnék adni. 
 

Tihanyi Blanka 5.a 

Közös fotó az iskola udvarán 

Rajzaink 
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AZ ISKOLA 95. SZÜLETÉSNAPJÁRA 
 
1926-ban alakult egy iskola, 
Ez egy református általános iskola. 
Julianna királynő a névadója, 
95 év telt el azóta. 
Hollandoknak köszönettel tartozunk, 
Mi, juliannások összetartozunk. 
 
                         Hertelendy Luca 7.b 
 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐ 
 
Sok évtizede már, 
Hogy gyerekek hada a  
Juliannába jár. 
 
95 éves lett a suli, 
Így ma mindenki a 
Juliannát ünnepli. 
 
Itt a tanulásban  
A diákok örömüket lelik,  
Mert a jó Isten ott van nekik. 
 
Áldás az iskolára,  
Boldogság, béke tanárra, diákra! 
Boldog születésnapot, Julianna! 
 
Georgopulosz Nikolaosz 5.a 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 
 
Hosszú évek teltek el, 
De áldjuk azt a napot, 
Mikor az égi Isten 
Nekünk adott. 
 
Sok kedves emlék, 
Öröm és bánat – 
Köszönjük neked, iskolánk 
A csodákat! 
 
Fényeskedjék még  
Sokáig csillagod, 
Legyen boldog  
95. születésnapod! 
 
Georgopulosz Georgiosz 6.b 
 

AZ ÉN ISKOLÁM 

 
Van egy jó kis iskola: 
Az a neve: Julianna. 
Van benne egy óvoda is, 
Iskola pedig egész nyolcadikig. 
 
 
Mikor bejöttem e szép iskolába, 
Féltem, és ijedten néztem másokra. 
De aztán mikor nagyobb lettem, 
Rájöttem, hogy itt jó nekem. 
 
Mert akárhogy is nézem, 
Jó helyre kerültem, 
És remélem, ez másokkal is így lesz! 
Mindörökké ámen! 
 

Maloschik Ferdinánd 4.a 

ISKOLA 
 
Nagyon izgult, nagyon félt, 
már-már szinte elalélt. 
 
Jó nagyokat nevetett, 
Kiabált, hogy berekedt. 
 
Érdekes volt biza,  
hogy egyik tanár sem őt szidja. 
 
Az is fura volt, hogy imádkozni kellett, 
de Gellért ebbe gyorsan belekezdett. 
 
Élvezte az órákat és 
az elektronikai táblákat. 
 

Horváth Gellért 5.b 

A MI KIS KÖZÖSSÉGÜNK 

 
Egy pillantás alatt elment ez a nyolc év, 
Már mindenki mindenkit becéz. 
S osztályunkba egy tanár mindig benéz, 
A leckehiányokra gyorsan ránéz. 
 
Cserfes ez az kis  osztály,  
Van egy-kettő „szamuráj”. 
Igaz, hogy van sok akadály, 
De mégis, ez a legjobb osztály! 
 
Bőven van viszály -   
Fejben nem egyenlő ez a korosztály. 
Mindig van egy kolduskirály, 
Mert ilyen ez az osztály. 

                            „Györgéti Nóra Nina” 
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JULIANNA 
 
Nemrég még csak óvodába jártam, 
De már e nevet akkor hallhattam. 
Nem sok idő múltán ránk került a köpeny, 
Melyet testvéremtől már jól ismertem. 
 
Piros csíkok, farmer, s egy fehér kör, 
Rajta címer, jelek, 
S egy név, amit  
Valahonnan már ismerek. 
 
Nemcsak a plafonon lelógó plakátról, 
Mi elsős korunkban még csak 92 volt, 
Nem, iskolánk alapítójáról ismerem, 
S ezt büszkén kijelenthetem! 
 
Azóta eltelt három év, 
S a „92” - „95”-re cserélt. 
Kilencvenöt gyertya, hűha, ez jó sok! 
Mindez hogy fog elférni egy tortán és asztalon? 
 
Meg aztán ajándékok is kellenek, 
De sajnos, tőlem 
Csak egy verssel s egy köszönettel 
Kell beérnetek. 
 
Ha felnézek e falakra, 
S ezekre a régies sárga téglákra, 
Mindig eszembe jut az az idő s az a név, 
amelyen te oly kegyes dolgokat tettél. 
Köszönetet mondok, Julianna!  
                 
                      Tézli Csenge 4.a 

95 ÉVES AZ ISKOLÁM! 

 
Fasori Julianna Református Iskola – 
Ide járok már egy hete izgulva. 
Nagyon vártam ezt a napot, 
De végre megadatott. 
 
Kilencvenöt éve már, hogy  
Minden gyereket szeretettel vár. 
 
Köszönet Juliannának,  
A holland hercegnőnek, majd királynőnek, 
Hogy részesei lehetünk  
Ennek a közösségnek.  
 
Bár a történelem tépázta, 
De jött végre virágzása. 
Eljött a hit, tudás, szeretet, 
Mely mindnyájunkat éltet. 
 
Örömmel tölti el lelkem, 
Hogy ilyen közösségre leltem. 
A hit családunkban fontos érték, 
Hozzá a tudás és emberség. 
 

Ezt adja ez az iskola, 
Mely számomra az élet legfontosabbika. 
Köszönet az Úrnak, hála! 
Teljesítsd küldetésed, Julianna iskolája! 
 

Hutás Levente 5.a 
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Őszi csendesnap 

A Magyarországi Gedeon Társaság kiadásában az egyik hétfő reggel különleges ajándékot kaptak 
iskolánk 5. és 6. évfolyamos diákjai. Ez az Újszövetség Ravasz László fordítása, akinek ebben az 
évben ünnepeljük püspökké szentelésének 100. évfordulóját. 
 

„Csoda csak a hit számára létezik; a csoda a hit  
világszemlélete, mert a tények és dolgok mögött  
a közvetlenül ható Istent tapasztaljuk meg.”  
                                  (Ravasz László) 

Győztes csapatunk a pákozdi honvédelmi vetélkedőn Énekkarunk és szavalóink  
a Tábori Püspökség dísztermében 

Tablók a folyosón 

1956-os megemlékezés – 7. évfolyamosok szolgálata 

TOVÁBBI ÉLMÉNYEINK  
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A bűvösvölgyi diákmédia napon 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS 
 
Vonattal és busszal mentünk Mogyorósbányára. Ott találkoztunk Béla bácsival és a lányával. 
Elmentünk a Városházára, ahol volt a zenei foglalkozás.  
A foglalkozás első felében sok énekkel dicsőítettük Istent. Majd kipróbáltunk nagyon sok  
hangszert, például hárfát, zongorát, dobokat. Egy kis szünet után folytattuk.  
A foglalkozás második felében Bartók Béláról és az életéről tanultunk.  
Utána otthagyva a Városházát, felsétáltunk Béla bácsi 
házához. Ott volt egy szőlőshegy tömérdek szőlővel. 
Béla bácsi nem permetezi a szőlőket, mert az nem 
egészséges.  
Egy kis szőlőevészet után kaptunk útravaló szőlőt is,  
és elindultunk a buszállomásra.  
Dorogon kellett átszállni a vonatra, még volt egy kis 
időnk, ezért ettünk egy jégkrémet.  
Nagyon jó volt, tetszett a foglalkozás.  
Hazaérve a szüleinknek elmondtunk mindent. 
 
                                               Szuhay Atilla 6.b 

GÓLYABÁL 
 
Egyik nap a DÖKösök meghirdették a gólyabált. Nagyon örültem neki, az osztály is.  
Eljött a gólyabál napja. Mindenki nagyon örült. Luca, Hanna meg én hoztunk szép ruhát.  
Én narancssárga, Luca lila, Hanna rózsaszín színű ruhát hozott. Amikor bementünk a terembe,  
láttuk, hogy a DÖKösök (Janka és Áron) szépen feldíszítették a termet, ráadásul fotósarok is volt.  
Volt verseny az 5.a ellen, volt tánc, zene, buli és gólyafogadalom.  
Amikor vége lett, örömmel teli szívvel mentünk haza.   

Egy csütörtöki napon néhányan, hetedikesek és nyolcadikosok beletekinthettünk a  

hírmondásba, képszerkesztésbe. Felhívták figyelmünket az internet veszélyeire.  

Megtanultuk, hogy mit vesznek fel a híradósok, mit mondanak a rádióban.  

Készítettünk egy saját rádióműsort, megszerkesztettünk egy híradót.   

Megtapasztalhattuk, hogy milyen nyüzsgés folyik a hírszerzésben, hírszerkesztésben.  

Nagyon izgalmas nap volt.  

Ezúttal is köszönjük a szervező tanárainknak, Timi néninek és Márta néninek. 

                                                                 

                                                                Mazány Bendegúz 8.a 
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Nagy Annabella 5.b 



      TERMÉSZETI KIÁLLÍTÁS 
 

 
Amikor odaértünk a természeti kiállításra, már majdnem kiugrottam a bőröm-
ből.  
A csapat nagyon jól össze volt válogatva, főleg az volt a jó, hogy Annabellával 
voltam egy csapatban. 
Nagyon sok érdekesség volt ott, főleg a rókák voltak cukik!  
Az is jó volt, hogy lehetett fényképezni. 
Énnekem nagyon tetszett, remélem máskor is lesz ilyenben részem. 

 
Kancsár Kata 5.b 

A CIRKUSZ 
 
Osztályprogramként elmentünk a Fővárosi Nagycirkuszba. 
Még mielőtt elkezdődött a show, mindenki vett popcornt. 
Aztán lekapcsolódtak a fények, és megjelentek a bohó-
cok.  
Majd jöttek a légtornászok is.  
Az egyikük bekötött szemmel szaltózott a levegőben.  
Elsőre elrontotta, de másodjára sikerült.  
A kutyák műsora következett, ügyesen játszottak,  
egymást nem megsebesítve. 

 
A kötéltáncos férfi bekötött szemmel is át tudott menni a rúdon.  
A végén mindenki felállva tapsolt.  
Az előadás után visszamentünk az iskolába. 
                                             
                                               Georgopulosz Georgiosz és Németh Marcell 6.b 

Készül az adventi koszorú 

Mikulás az iskola előtt 
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ALKOTÁSAINK 
A KÉT KESELYŰ 

 
Hol volt, hol nem volt, volt két keselyű. Ezeknek a keselyűknek volt két fiuk.  
A két keselyűfiú elhatározta, hogy világot szeretne látni.  
Hát fogták magukat és összecsomagoltak. Megölelték egymást, majd elindultak.  
Itt is letáboroztak, ott is letáboroztak. Ahogy repültek, repültek megpillantottak egy házat.  
Bekéredzkedtek. Egy öregasszony nyitott nekik ajtót, befogadta őket otthonába.  
Ezután a keselyűk boldogan éltek, amíg meg nem haltak. 

                                                                                             
                                                                                                   Gere Zsófia 2. b  

 „ÁLLATI” IZGALMAK 
 

Vidéken élő nagyszüleimnél két macska van. Fruzsi már hétéves, ő nyugodt, 
félős háromszínű kinti cica. Na de Buksi? Ő egyéves múlt. Koromfekete, virító 
sárga szemekkel, tele vadászösztönnel… 
Idén pont a karantén előtt lett egy dzsungáriai törpehörcsögünk itt,  
Budapesten. Gusztinak kereszteltük. Napközben a nappaliban van.  
Éjjel viszont a kondigépét (futókerekét) használja, ezért az éjszakákra  
megnyerte magának a mosógépet. 
Pünkösdkor megvolt az első utazása vidékre. Izgultunk, mert a cicák néha  
besurrannak a házba. Végül Guszti a macskakíváncsiskodást szerencsésen 
megúszta, mert becsuktuk a szobaajtót. Jól viselte a hazautazást is.  
Nyáron egy időre velünk jött ismét vidékre. Guszti helye itt a köztes szoba 

volt. Éjszakára pedig kiköltöztettük az ottani mosógépre. 
Buksi azonban már a legelején szívbajt hozott mindenkire. Ő ugyanis pici korától megszokta, hogy 
kint is és bent is van.  
Épp nagy kánikula volt, ezért Buksi a macskabejárón szó szerint berobbant a házba. Olyan forró 
volt a teste, hogy keresni akart valami hűs helyet. Közben mi nagyon féltettük Guszti-hörit. Buksi 
azonban fel sem figyelt rá, mert olyan melege volt, hogy rohangászva kereste a légkondis szobák-
ban a helyét. Apa homeoffice-ban dolgozott, ezért Guszti mellett ült, rá  
tudott pillantani. Guszti felfigyelt az ijedelmünkre, ezért ki is jött a házikójából szimatolni egy  
nagyot. Majd visszabattyogott, hisz világos volt még neki. 
Amikor Buksi kellően kihűlt a hűs szobában, mégsem bírt magával és megint 
a frászt hozta ránk. Átjött a köztes szobába, és egyből ráugrott Guszti ketre-
cére. Anya erre visított, apa pedig ugrott a ketrechez. Végül anya kivitte Buk-
sit az előszobába (ott sajnos meleg van). Aztán megvizsgáltuk Gusztit, aki 
szerencsére nyugodt volt. Megint kijött a házikójából, nézelődött a nagy 
gomb szemeivel és szaglászott. Majd újra bement a sötét faházikójába,  
elvégre még nappal volt. 
Buksi végül a hideg mosógépre telepedett le. Este pedig helyet cseréltek 
Gusztival, és Guszti fitneszezhetett a kerekén ott reggelig.  
Minden jó, ha a vége jó: a macska sem kergült meg végül, így Guszti sem 
fújt Buksi támadására.  

 
                                                              Szabó Eszter 4. b 
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Elekes Márton 7.a 

Czeglédy Anna 7.b 

Csáky Hanna 5.b 

Csapka Nóra 7.a 

Borbély Emma 5.b 

Hegyesi Lídia 7.a 
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„Képzelt riport” az udvari szünetekről 
Mindennapi „örömeink” 
 
* Kedves Igazgató Úr, összegyűjtöttem a kollégák 4. szünettel kapcsolatos gondolatait. 

Elsősorban sok tanárnak nem tetszik, hogy nem jut elegendő idő enni, inni vagy 
egyéb fontos dolgot csinálni. Aztán a gyerekek sokat fogócskáznak az udvaron, ami 
egyes tanárokat zavar. Ráadásul a tanároknak is ott kell lenniük a hideg udvaron, ami 
szintén nem kellemes. Viszont sokak szerint jó, hogy a gyerekek egy helyen vannak, és 
nem kell az osztályokat külön figyelni. A diákok az udvaron kifárasztják egymást, így az 
órákon jobban figyelnek. A tanulók az udvaron sokat barátkoznak. 

Remélem, megfelelő döntést tud hozni, hogy megmaradjon-e a negyedik udvari 
szünet. 
                                                                                                    Kaszap Máté 
 
*Hogy mi, diákok miért nem szeretjük?  

Először is: Leküldenek minket hideg időben is.  
Emiatt kevés időt kapunk bepakolni és előkészülni. Fárasztó folyton lépcsőzni.  
  Bár a szabály mellett is tudok érveket felsorakoztatni: a tanároknak könnyebb  
vigyázni ránk, és megfigyelés alatt tartani bennünket. Nem rongálunk a teremben,  
és kiszellőzik az agyunk. 

                  Matyika György 
 
*Mi a jó és mi a rossz az udvari szünetben? 
Persze a 7.b osztály szempontjából semmi jó nincsen a  
lemenésben. 
Az udvari szünet csak azért hasznos, mert levezetjük az  
energiánkat, levegőzünk és a következő órára így frissen  
érkezünk. Lent a tanároknak is könnyebb figyelni a gyerekekre. 

Azért rossz, mert az udvaron nem lehet olyan jól szórakozni. Télen még kabátban is 
fázunk. A terembe ugyanúgy bejön a friss levegő az ablakon keresztül. 

Remélem, lesznek olyan évek, amikor nem lesz kötelező az udvari szünet. 

                                                                                   Sivák Johanna  
 

 
* Iskolánkban szeptember elején új előírás lépett életbe: a 4. óra utáni szünetben  
minden felső tagozatosnak le kell menni az udvarra. 
 Szerintem azért nem jó ez a szabály, mert nem én dönthetem el, hogy abban  
a szünetben van-e kedvem lemenni vagy sem. Az is ellene szól, hogy télen a  
hidegben senkinek nincs kedve lent álldogálni. Le- és felmenés közben a lépcsőházban 
sok a gyerek, ami a járvány szempontjából nem szerencsés.  
A rendelkezésnek azért van pár praktikuma is. Például így legalább kiszellőztetjük a  
fejünket és jobban tudunk koncentrálni a következő órán.  
Ha mindenki lent van az udvaron, akkor tudunk beszélgetni,  
játszani diákokkal más osztályokból. 
Közösségünknek nem a kedvence ez a szabály, de mivel  
kötelező, nem igazán tehetünk ellene semmit.  
Remélem, hogy jövőre figyelembe veszik a véleményünket, és 
változtatnak rajta valamit.  

Hertelendy Luca 
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AZ 5.B OSZTÁLYKÖZÖSSÉGE 
 
Az én osztályom az 5.b, de nem akármilyen 
5.b ez. Mert minden tagja különleges és  
megismételhetetlen. Nincs két egyforma  
ember. Olyanok vagyunk mint a hópelyhek, 
nincs két egyforma belőlünk.  
Mindenki jó valamiben, másban pedig kevésbé.  
A jó tulajdonságainkon igyekszünk fejleszteni, a kevésbé jókon pedig javítani.  
Senki sem több vagy kevesebb azért mert valamelyik dologban más mint a társa.  
Attól válik jóvá egy közösség ha mindenki a legjobb képességeivel járul hozzá a közöshöz. 
Nem érdemes piszkálni egymást azért amiben kevésbá vagyunk jók, inkább támogassuk 
egymást. Az együttműködő közösség erősíti az egyént is. A biztatás, amit egymásnak 
adunk, növeli az önbizalmunkat. Mint egy kirakós részletei, egyikünk sem hiányozhat a 
közös képből.  
Remélem, hogy az 5.b is tovább haladhat a megkezdett úton, amely elvezet az egymást 
megbecsülő és szerető osztályközösséghez. Mindent bele 5.b!!! 
 

                                                                                    Sebestyén Emma Lili 

„Az ember születik valahol. Az a család. Meglát valakit, úgy érzi, hogy szereti,  
összeköltözik vele egy födél alá, s gyermekei lesznek. Ez a család.”  
                                                                                             (Wass Albert) 

 

A KOR, AMELYBEN SZÍVESEN ÉLNÉK 

 
Arról a korról írok, amelyben szívesen élném az életem. Ez nem más, mint a jövő. 

Szeretnék már nagyon úgy élni, hogy van munkám, feleségem és szép gyermekeim. 

Rájuk mindig vigyáznék, hogy ne essen semmi bajuk. 

A munkámról csak annyit szeretnék elvárni, hogy jó legyen a közösség, eleget keres-

sek ahhoz, hogy ellássam a családom. És szerintem a legfontosabb, hogy szeressem 

azt, amivel foglalkozom. Erre törekszem már most gyerekként. Szeretném átélni azt 

az érzést, mikor a gyermekeim felnéznek rám, vagy mikor elmegyek velük kirándulni, 

és együtt van az egész család. Vagy majd annál is később, mikor nagypapa leszek, és 

az unokáimmal lehetek. Amikor az egész család összegyűlik, az lesz a világ legjobb 

dolga! 

Ezért szeretnék már a jövőben élni, de mindent a maga idejében, mert most még csak 

egy álmodozó gyermek vagyok. 

Győrffy Áron 8.b 

Lélektől –lélekig... 

„A szeretetét válogatás nélkül ránk sugárzó Isten a saját  
gyönyörűségére teremtett minket különbözőnek.  
A keresztények egysége nem a "kényszerű" egyformaságban fog  
megnyilvánulni, hanem az egymás iránti elfogadó szeretetben.” 
                                                                      (Simon András) 
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LACKFI JÁNOS: MEDDIG? 
 
Na, Uram, meddig várjak még, 

mikor merészkedhetek végre ki nyugodtan 

a békés utcákra, mikor nem fognak már 

őrült módjára száguldozni az autósok, 

mikor nem kötnek belém 

részeg VAGY zavarodott 

vagy részeg ÉS zavarodott 

figurák a buszon, vonaton, villamoson, 

mikor lesz végre rács mögött minden 

nehézfiú, mikor zárják végre ketrecbe 

az összes veszélyes vírusmutánst, 

mikor lesz élhető hely ez a drága föld, 

amit bár ne teremtettél volna 

ilyen életveszélyesre? 

Na, Uram, meddig várjak még, 

mikor távoztatod el tőlem az összes 

kísértést, az összes álnokságot, 

mikor lesz végre biztos állásom, 

mindig bőséges ennivalóm, 

mikor nem kell izgulnom a holnap miatt, 

mikor nem kell rettegnem a betegségtől, 

mikor nem lesznek tele a hírek szörnyűséggel, 

mikor gömbölyítesz már golyóálló üvegből 

készült buborékot körém és szeretteim 

köré, hogy végre fellélegezzek? 

 

 

Na, Uram, meddig várjak még, 

mikor látom be, hogy az ember 

az egész világegyetemben 

egyetlen molekulát sem hozott létre, 

hogy egyetlen lélegzetvételemet 

sem tudom biztosítani önerőből, 

hogy egyetlen szívdobbanásomat 

sem fizettem meg drága pénzen, 

hogy mindent neked köszönhetek, 

hogy te vagy mindenben a mindenem, 

és az aggodalmaskodás nemhogy megtoldaná, 

inkább megrövidíti életemet, 

és azt a rövid életet is megmérgezi? 

Na, Uram, meddig várjak még, 

hogy rájöjjek, egyetlen biztonságom te vagy, 

mert az élet Istene vagy, nem a halálé, 

mert ha ezren hullanak is el mellettem, 

a te karod megoltalmaz, mert nem akarsz ölni, 

csak egyre szorosabban ölelni, 

innen és túl a halálon? 

„Oh, remélj, remélj egy jobb hazát! 
S benne az erény diadalát: 
Mert különben sorsod és e föld 
Isten ellen zúgolódni költ.”              
                                                      (Arany János) 

Ha valaki megkérdez engem, hogy ha lehetne választani, mikor élnék, mely időszakában 

az életnek – akár a múltban, akár a jövőben- egyből azt válaszolnám, hogy  

1920 júniusa előtt, bármikor. 

Hiszen, mint tudhatjuk, ekkor írták alá azt a bizonyos békeszerződést,  

amibe bele volt foglalva, hogy Magyarországot megfosztják  

területének kétharmadától.  

Én úgy gondolom, hogy azok voltak a szép idők, amikor hazánk az 

igazi nagy Magyarországként tündökölhetett.  

Nálam ez egy különösen kényes téma, hiszen nekem mint  

büszke magyarnak nagyon fáj, hogy a történelem egyik,  

ha nem a legigazságtalanabb döntésében a rövidebbet húztuk… 

Mindezek mellett nagyon szeretem, tisztelem az akkoriban élő emberek mentalitását, 

hazafiságát.  

Ezek a dolgok miatt éltem volna szívesen abban az időben. 

 

                                                                Mátyus Csaba 8.a 
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ARANY JÁNOS: CSALÁDI KÖR 

Este van, este van: kiki nyúgalomba! 
Feketén bólingat az eperfa lombja, 
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, 
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. 
Mintha lába kelne valamennyi rögnek, 
Lomha földi békák szanaszét görögnek, 
Csapong a denevér az ereszt sodorván, 
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán. 
 
Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek: 
A gazdasszony épen az imént fejé meg; 
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta, 
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta. 
Ballag egy cica is – bogarászni restel – 
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel, 
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen 
Egy iramodással a pitvarba terem. 
 
Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye 
Oly hivogatólag süt ki a sövényre. 
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya, 
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja. 
Benn a háziasszony elszűri a tejet, 
Kérő kis fiának enged inni egyet; 
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba, 
Mint csillagok közé nyájas hold világa. 
 
Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak: 
Ő a legnagyobb s szebb… a hajnali csillag. 
Vasalót tüzesít: új ruhája készen, 
Csak vasalás híja,… s reggel ünnep lészen. 
Körűl az apróság, vidám mese mellett, 
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget, 
Héjából időnként tűzre tesznek sokat: 
Az világítja meg gömbölyű arcukat. 
 
A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol; 
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol. 
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra: 
E fiúból pap lesz, akárki meglássa! 
Legalább így szokta mondani az apjok, 
Noha a fiú nem imádságon kapkod: 
Jobban kedveli a verseket, nótákat, 
Effélét csinálni maga is próbálgat. 
 
Pendül a kapa most, letevé a gazda; 
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja; 
Kutat az apró nép, örülne, ha benne 
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne. 
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul: 
Jaj! valami ördög… vagy ha nem, hát… kis nyúl! 
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel; 
Kinálják erősen káposzta-levéllel. 
 
A gazda pedig mond egy szives jó estét, 
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét, 
Homlokát letörli porlepett ingével: 
Mélyre van az szántva az élet-ekével. 
De amint körülnéz a víg csemetéken, 
Sötét arcredői elsimulnak szépen; 
Gondüző pipáját a tűzbe meríti; 
Nyájas szavu nője mosolyra deríti. 
 
 
 
 
 

 
Nem késik azonban a jó háziasszony, 
Illő, hogy urának ennivalót hozzon, 
Kiteszi középre a nagy asztalszéket, 
Arra tálalja fel az egyszerü étket. 
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes, 
De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!” 
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, – 
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek. 
 
De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára: 
Valami szegény kér helyet éjszakára: 
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen, 
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!” 
Visszajő a lyánka, az utast behíván. 
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván: 
„Isten áldja meg a kendtek ételét is, 
(Így végezi a szót), meg az emberét is.” 
 
Köszöni a gazda: „Része legyen benne: 
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.” 
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb – 
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb. 
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel, 
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel; 
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek, 
Természete már ez magyar embereknek. 
 
De mikor aztán a vacsorának vége, 
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde; 
Megered lassanként s valamint a patak, 
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad. 
Az idősb fiú is leteszi a könyvet, 
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed; 
És mihelyt a koldus megáll a beszédben: 
„Meséljen még egyet” – rimánkodik szépen. 
 

„Nem mese az gyermek”, – így feddi az apja, 
Rátekint a vándor és tovább folytatja; 
Néma kegyelettel függenek a szaván 
Mind az egész háznép, de kivált a leány; 
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják, 
Pirulva kérdezi tőle… testvérbátyját: 
Három éve múlik, hogy utána kérdez, 
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez. 

 

Este van, este van… a tűz sem világit, 
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit; 
A gyermek is álmos, – egy már alszik épen, 
Félrebillent fejjel, az anyja ölében. 
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol; 
Közbe-közbe csupán a macska dorombol. 
Majd a földre hintik a zizegő szalmát… 
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát. 
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Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez. 

„Benn a háziasszony elszűri a tejet, 

Kérő kis fiának enged inni egyet”  

„Csapong a denevér az ereszt sodorván, 
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.” 

„Ballag egy cica is - bogarászni restel - 
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel” 
 

„Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak: 

Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag. 

Vasalót tüzesít: új ruhája készen, 

Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen.” 

 

Csáky Hanna és Németh Krisztina 

5.b osztályos tanulók munkái 
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KÖNYVAJÁNLÓ, KÖNYVBEMUTATÓ 

Bosnyák Veronika: A sirály a király? 
 
                                                 a 3.b osztály tanulóinak ajánlása 

 
 
Azért szeretem ezt a könyvet, mert fordulatos, vicces és nagyon könnyű 
olvasni. Nagyon tetszik az is, hogy a szereplők állatok, de van nevük.  
Kiváló olvasmány 3.  osztályosoknak. Másodikosoknak is ajánlom,  
de nekik lehet, hogy nehéz lesz olvasni.  
Nagyon tanulságos mese, főleg helyesírásból.  
Nagyon jól lehet feldolgozni is, könnyen érthető.  
Szerintem izgalmas is. Eddig három kiadás jelent meg belőle.  
Ha szereted az állattörténeteket, akkor mindenképp olvasd el! 
 
                                                             Antal Márton  

A könyvet azoknak ajánlom, akik még nem ismerik annyira az ly-os és j-s szavakat. 
A könyv 14 fejezetből áll. 
Arról szól, hogy érkezik egy sirály az erdőbe és dicsekszik, hogy ő ott a király. 
A végén tényleg ő lesz a király! A könyvben minden 48. betű ly. 
                                                          Pályi Veronika 
 

A könyv megtanítja a gyermekeket az olvasásra, Több mint 45 állat szerepel benne.  
Izgalmas, vicces. Hogy miben? Például, hogy vicces nevük van az állatoknak. 
Talán, ha te is elolvasod, jobb lesz a fantáziád és a helyesírásod, sőt még jobb tanuló is leszel. 
                                                                                                             Zilai Áron  
 

A könyvből meg lehet tanulni az ly-os és a j-és szavakat. Nekem az tetszett benne, hogy aranyos,  
és hogy tanít. Azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik szeretik az állatokat és azt is, hogy valaki győz. 
Lányok és fiúk egyaránt olvashatják. 
                                                                                       Pop Áron  
 
Ez a könyv nagyon vicces, vidám és tanulságos. Nagyon mozgalmas történet.  
Arra tanít meg, hogy kell helyesen írni az ly-os és a j-s szavakat. 
Könnyen és gyorsan lehet olvasni. Játékosan tanít. A történet érdekes.  
Sok szereplőt ismerhetünk meg, és sok új szót tanulhatunk. 
                                                                     Enyedi Eszter  
 
Ez a mese a helyesírásra tanít meg, főként a j-s és ly-os szavak helyesírására. 
De arra is megtanít, hogy nem minden a miénk. Ugyanis az elején úgy jött meg a sirály,  
hogy azt mondta, hogy ő a király. 
Ezt a mesét főként azoknak ajánlom, akik nem annyira ismerik az a j-s, ly-os szavakat. 
A történet arról szól, hogy megérkezik a sirály és azt mondja: ”Én vagyok a király!” 
Erre minden állat király akart lenni. Aztán a sirály megbánta, amit mondott.  
Elkezdődött a királyságért folyó verseny, amiben az az állat nyer, aki a legjobban ismeri  
az ly-os szavakat.  Szerintem nagyon jó kis mese. 
            Jakab Áron  

j ?    ly? 
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Frances Hodgson Burnett: A titkos kert   
Elképzelted már, hogy milyen lenne, ha lenne egy saját  
„titkos kerted”, ahová bármikor bezárkózhatnál, és senki se tudná, 
mit csinálsz? 
Pontosan ezt dolgozza fel Frances Hodgson Burnett A titkos kert  
című regénye. 
Engem teljesen elbűvölt, ahogy a morcos, csúnya, elkényeztetett  
kislányból, Mary Lennoxból kedves, megértő és aranyos lány lesz. 
A történet úgy kezdődik, hogy Mary szülei halála után  
nagybátyjához kerül Misselthwaite Manorba.  
Maryt megrémiszti   a  ház nagysága és üressége. 
De minden megváltozik, amikor tudomást szerez a titkos kert létezéséről. 
Amikor a kulcsot is megtalálja, és kinyitja az ajtót, egy csodálatosnál is  
csodálatosabb hely tárul a szeme elé. 
Sőt, ami ennél is fontosabb: Igazi barátra talál! 
A dolgok még izgalmasabbá fordulnak, amikor Mary furcsa,  
síráshoz hasonló zajt hall éjszakánként. Vajon mi lehet az? 
Olvasd el ezt a fantasztikus könyvet te is, és megtudod! 
 
                                                                    Antal Boróka 5.b 

 

A történet egy sirályról szól, aki egy lakályos erdőbe jutott. Az erdő tetszett neki és király akart 
lenni benne. Az erdő lakói ezért megharagudtak rá. Összegyűltek és odahívták a sirályt.  
Végül összevesztek, és mindenki király akart lenni. A bagoly csendesítette le őket, és azt  
javasolta, hogy az legyen a király, aki a legjobban tudja az ly-os szavakat.  
Versenyt rendeztek, ly-os tárgyakat kellett hozni. Sok állat hozott i vagy j betűs tárgyakat.  
Ők kiestek. A végén a sirály és a harkály maradtak versenyben. Kettejük közül a sirály nyert.  
A többiek örültek ennek, mert megkedvelték a jószívű sirályt, aki segített versenytársainak. 
Nekem tetszett ez a könyv, mert szimpatikusak a szereplők és vicces rajzok vannak benne. 
                                                                                                   Király Csongor 

REJTVÉNY 
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VERSENYEK – SZÉP EREDMÉNYEINK 
 
 
BOLYAI MATEMATIKA VERSENY  
 
A legjobban teljesítő csapatok:  
 
2. helyezés:  SZORZÁS (3.b) 
Antal Márton, Dombó Dávid, Ludman Ákos, Tóth Samu 
 
5. helyezés: KOCKAPÁRDUC (7.a) 
Egerváry Levente, Kaszap Máté, Sótonyi István, Tézli Sebestyén 
 
6. helyezés: MATEK ZSENIK (3.b) 
Enyedi Eszter, Fosztó Csenge, Pályi Veronika, Schulz Panna 
 
 
Rész vettek még: 
 
JCSMB (3.a) 
Pataki Jonatán Máté, Somogyi Bence, Török Magor, Vizvári Csongor 
 
KORGI (3.a) 
Juzeva Viktória, Kiss Júlia, Lázár Nimród, Tóth Henriett 
 
CSIPET CSAPAT (3.b) 
Hanula Gáspár, Karsa Kende, Pop Áron, Zilai Áron 
 
SURPRISE (4.a) 
Szabó Máté Róbert, Tézli Csenge, Uzlov Igor Vlagyimirovics, Zarka János Fülöp 
 
MACSAPATEK (4.a) 
Gál Zselyke Orsolya, Gazdag Boróka, Kereszty Benjamin, Maloschik Ferdinánd  
 
ÖTLETELŐK (4.b) 
Fábián Lana, Perényi Katica, Sebestyén Bálint, Szabó Emma Boglárka 
 
AGYAGKUPACOK (4.b) 
Bíró Mátyás, Katona Csanád, Lajtha Kata, Matúz Márton 
 
RAGASZTÓPISZTOLY (5.b) 
Balássy András, Rimányi Barnabás, Tóth Dániel, Wanderlich-Madaras Vajk Csaba 
 
HINTŐPOR (6.a) 
Csengeri Bíbor, Gazin Liliána, Pataki Sámuel, Tarpataky-Hary Botond 
 
MORMOTÁK (6.b)  
Gácsi Emma, Georgopulosz Georgiosz, Hanula Boldizsár, Németh Marcell 
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BOLYAI ANYANYELVI VERSENY  
 
A legjobban teljesítő csapatok:  
 
2. helyezés: NYELVTÖRŐK (6.a) 
Csengeri Bíbor, Mazány Boróka, Pataki Sámuel, Tarpataky-Hary Botond 
 
5. helyezés: HIGIÉNIDRA (7.b) 
Czeglédy Anna, Hertelendy Luca, Kaszap Máté, Matyika György 
 
Rész vettek még: 
 
MADÁR A MADÁR? (3.b) 
Antal Márton, Pályi Veronika, Schulc Panna, Tóth Sámuel 
 
IRODALOM (3.b) 
Fosztó Csenge, Jakab Áron, Pop Áron, Zilai Áron 
 
OKOSTOJÁS (3.b) 
Andree Diána, Balássy Lilla, Dombó Dávid, Hanula Gáspár 
 
NYELVKEREKEK (4.a) 
Csontos Berecki Csenge, Tézli Csenge, Uzlov Igor Vlagyimirovics, Zarka Fülöp 
 
CSAPmagyar (4.a) 
Gál Zselyke Orsolya, Gazdag Boróka, Kereszty Benjamin, Maloschik Ferdinánd 
 
BETŰVETŐK (4.b) 
Bíró Mátyás, Fábián Lana, Lajtha Kata, Matúz Márton 
 
MESEHŐSÖK (5.b) 
Balássy András Pál, Rimányi Barnabás, Tóth Dániel Máté, Wanderlich-Madaras Vajk 
 
A NÉGY ÉVSZAK TÜNDÉREI (5.b) 
Antal Boróka, Deák Alíz, Kancsár Kata, Németh Krisztina 
 
 
NYELVŐRZŐK (6.b) 
Georgopulosz Georgiosz, Gyöngyössy-Szabó Márton, Németh Marcell, Szuhay Atilla 
 
SZÓFAJOK (8.a) 
Kancsár Péter, Kozák Jázmin, Mátyus Csaba, Mazány Bendegúz 
 
ELSZÁNTAK (8.b) 
Csiffáry Klára Vlasta, Matúz Flóra, Pálúr Júlia Flóra, Somogyi Adrienn 
 
 
ORSZÁGOS HONVÉDELMI VETÉLKEDŐ – Pákozd 
1. helyezést ért el a "Fegyvertelen" csapat.  
Tagjai: Dudás Előd 7.b Kovács-Máté Mirjam, Finna Janka, Mazány Bendegúz 8.a  
 
 
DIÁKOLIMPIA 
2. helyezés: Kancsár Péter 8.a (asztalitenisz) 
 
 
BIBLIAI RAJZPÁLYÁZAT 
részt vettek: Okoye David 1.b, Okoya Amanda, Kozma Anna 2.b, Ábrahám Adél, 
Ferenczy Borbála, Kozma Luca, Tézli Csenge 4.a, Csengeri Bíbor 6.a 
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                           Mi az imádság? 

                        (a 4.a osztályosok gondolatai) 

   

Az imádság az, amikor Istennel beszélgetsz.  

Kérhetsz Tőle, de megköszönheted is.  

Az imádsághoz nem kell gondolkodni, mert az szívből jön.  

Imádkozni nemcsak este lehet, hanem bárhol és bármikor. 

                                          Gazdag Boróka  

Az imádságot nehéz szóba önteni.  

Az ima az egy áldás, hogy tudunk beszélni Istennel, az Atyával. 

Ez nem úgy működik, hogy felhívod telefonon, és felveszi az Úr.  

Ezt úgy kell csinálni, hogy összekulcsolod a kezed, és elkezdesz beszélni  

Istennel. Ne úgy beszélj Vele, hogy “Helló, akarok egy házat!”.  

Nem, az Úrban hinni kell, hogy megadja neked.  

Nem rögtön adja, hanem valamikor. 

                                                            

                                                              Matyika Henrietta    

„Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek 

kitartóak és éberek!” 

(Kolossé 4,2) 

Az imádság nem egy telefon, amivel a barátoddal beszélsz. Istennel beszélünk 

imádság közben, és ezt meg kell tisztelnünk. 

Összekulcsoljuk a kezünket, becsukjuk a szemünket, meghajtjuk a fejünket, és 

mindent kizárva magunk körül, csak az Úrra figyelünk. 

                                                      Gál Zselyke 
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Az imádság Isten és az ember közötti kapcsolat. Azonban, ha imádkozol, teljesen 

Istenre kell figyelned és nem a körülötted lévő zajra. Ebben segít, ha becsukod a 

szemed, akkor talán könnyebben figyelsz Istenre.  

Az imádkozást ne úgy képzeld, mint egy telefonálást a haveroddal, Istent tisztelet-

tel kell megszólítani. Az imádkozást egy ámen (Úgy legyen!) szóval fejezzük be. 

Ha társaságban imádkoztok, egymás imája végére is illik odamondani az ámen 

szót. 

Örömteli imádkozásokat kívánok:  

                                                                               Maloschik Ferdinánd  

Az imádság egy olyan dolog, ami a keresztyének,  

katolikusok napjait kitölti.  

Az imádság az egy szent dolog. Én úgy képzelem el,  

hogy egy vezetékes telefon, ami mindig velünk van,  

és hozzá van kötve Istenhez.  

Istenhez kétféleképp imádkozhatunk: kérhetünk,  

köszönhetünk. 

Imádság: szeretet, társ, beszélgetés, tisztelet. 

Isten nem a barátod! Ne beszélj vele így: szevasz, szia, 
cső, csá! 

Ne kérj tőle értelmetlen dolgokat, pl.: lövöldözős játék, 
Ferrari, stb. 

Fontos, hogy mindig a szíved vezessen és imádkozzon. 

         Szabó Máté  
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MI ATYÁNK     
                 (PÁRBESZÉD ISTENNEL)   
     
- Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben… 
- Igen? 
- Kérlek, ne zavarj, imádkozom. 
- De te megszólítottál! 
- Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem!  
Csak imádkozom: Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben.... 
- Ezt újra megtetted. 
- Mit csináltam? 
- Megszólítottál. Azt mondtad: Mi atyánk, aki vagy a mennyekben. És itt vagyok.  
Mit akarsz? 
- Ezt nem gondoltam komolyan. Csak elkezdtem elmondani a reggeli imádságomat.  
Minden reggel elmondom a "miatyánk"-ot. Végül mindig jól érzem magam.  
Úgy érzem, letudtam a kötelességemet. 
- Jó, akkor mondd tovább! 
- Szenteltessék meg a Te neved. 
- Egy pillanat. Mire gondolsz? 
- Ez azt jelenti, azt jelenti… Óh édes Istenem, nem tudom, mit jelent.  
Honnan is tudnám?  Ez egyszerűen az imához tartozik. Különben is mit jelent? 
- Tisztelt, szent, mindenek felett dicséretre méltó és csodálatos. 
- Jól hangzik. Eddig sohasem gondoltam erre.  
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben úgy itt a 
földön is! 
- Komolyan gondoltad? 
- Hát persze, miért ne? 
- És mit tettél ennek érdekében? 
- Ennek érdekében? Semmit. Sokszor gondolkozom azon, milyen szép lenne,  
ha Te itt lent mindent a kezedbe vehetnél úgy, ahogy azt ott fent teszed. 
- Talán nem vagy a kezemben? 
- Na, ja, járok a gyülekezetbe. 
- Nem ezt kérdeztem. Mi a helyzet a temperamentumoddal, heveskedéseddel,  
türelmeddel? Ezekkel mindig gondod van, nem? 
És hogyan jössz ki a pénzeddel – mindig minden csak neked kell?  
És milyen könyveket olvasol?  Mit nézel a TV-ben? 
- Ne vágd ezt is a fejemhez! Vagyok olyan jó, mint mások a gyülekezetben. 

- Bocsánat, azt hittem, hogy azt kéred, legyen meg az akaratom. Ha ezt tényleg így  
gondolod, akkor csiszolnom kell rajtad, és e szerint cselekednem. 
- Igen, természetesen. Tudom, vannak problémáim. Miután emlékeztetsz, eszembe jut egy 
pár dolog. 
- Nekem is. 
- Eddig ezeken nem sokat gondolkoztam, de azért szívesen megszabadulnék tőlük.  
Őszintén szólva, szívesen lennék szabad. 
- Jó. Most, hogy előbbre jutottunk, dolgozzunk együtt! Biztosan lesznek győzelmeink. Büszke 
vagyok rád. 
- Igen Uram, de nekem még be kell fejeznem ezt az imádságot. Ma ez sokkal több időt vesz 
igénybe, mint általában szokott.  
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 
- A kenyérért nem kell imádkoznod. Csak segítene, ha fogynál. 
- Ez már mindig így lesz? Kritizálsz? Csak teljesítem vallásos kötelességemet, és egyszer csak  
úgy hirtelen megjelensz, és a gyengeségeimre emlékeztetsz! 
- Az imádság veszélyes dolog. Kihívást intéz. Kérdéseket tesz fel. Ezáltal teljesen más ember  
lehetsz. Inkább szeretném nyomatékosabbá tenni: Tarts ki az imádságban!  
És hogyan folytatódik? 
- Merjem továbbmondani? 
- Mit nem mersz elmondani? Mitől félsz? 
- Már most tudom, mit fogsz nekem mondani. 
- Előbb azért csak folytasd. 
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- Bocsásd meg a bűneinket, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 
- Mi van a szomszédoddal? 
- Na látod, sejtettem. Tudtam, hogy ezzel fogsz jönni! De hát ő hazugságokat mondott rólam,  
és mások az én családomról beszélnek. És még a pénzt sem adta meg, amivel tartozik.  
Megesküdtem, hogy ezt visszafizetem. 
- Akkor mit jelent a te imádságod? 
- Ezt nem gondolom komolyan. 
- Legalább őszinte vagy. De szépnek találod azt, hogy másokra haragszol? 
- Nem, de talán akkor jobban leszek, ha a bosszúm betelt. Azt fogja legalább kívánni, hogy  
sohase legyen a közelünkben. 
- Számodra ez nem lesz jobb, hanem rosszabb. A bosszú ugyanis nem tesz boldoggá.  
Gondold meg, mennyire boldogtalan vagy most. De én mindent megváltoztathatok. 
- Meg tudnád tenni? De hogyan? 
- Bocsáss meg a szomszédodnak, és én neked is megbocsátok.  
Neki is le kell rendeznie a gyűlöletét és a bűneit. De te szabad leszel, és a szívedben békesség 
lesz. 
- Óh, igazad van. Neked mindig igazad van. És fontosabb, hogy rendben legyen a Veled való  
kapcsolatom, mint a bosszúvágyam a szomszédommal szemben. 
De… (szünet) … (sóhaj) … Na jó. Megbocsátok neki. Segíts neki, hogy megtalálja a helyes utat, 
Uram. Ha most így arra gondolok, nyomorúságosan érezheti magát, mint mindenki, aki állandó-
an rosszat tesz más embereknek. Kérlek, mutasd meg neki valamilyen módon a helyes utat. 
- Na látod! És így talán nem sokkal jobb? És hogy vagy most? 
- Na ja, egész jól. Olyan jó érzésem van. Azt hiszem, ha ma este lefekszem, ez lesz az első  
alkalom, amikor nem leszek olyan rettenetesen túlfeszítve, mint eddig. Talán még jobban is  
fogok aludni. 
- Még nem fejezted be az imádságodat. 
- Igen, igazad van.  
És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. 
- Jó, akkor ezt is megteszem. De kerülj minden olyan dolgot, ami kísértésbe vihet. 
- Mire gondolsz? 
- Ne kapcsold be a TV-t, mielőtt át nem gondolod, mit akarsz megnézni. Gondold át, hogyan 
osztod be az idődet, milyen barátnőkkel barátkozol, és miről beszélgettek. Gondolkozz el azon, 
mi a számodra becses és értékes az életedben.  
Mindenekelőtt arra kérlek, ne csak szükség idején fordulj hozzám. 
- Az utolsó mondatot nem értettem. 
- De hát ezt olyan sokszor megteszed! Valahogy belekerülsz a nehézségekbe vagy egy rossz 
helyzetbe, és akkor hozzám szaladsz, és ezt mondod: Uram, kérlek, segíts ki ebből, soha többé 
nem csinálok ilyet. Emlékszel ezekre? 
- Igen, Uram. Szégyellem magam, sajnálom. 
- Mindig megőriztelek. De te megtartottad az ígéreteidet? 
- Nem, legtöbb esetben nem. Eddig mindig azt hittem, meg tudom tenni azt, amit akarok,  
ha a "miatyánk"-ot elmondom. Például ezt a mai beszélgetést Veled nem terveztem. 
- És hogyan folytatódik az ima? 
- Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. 
- Tudod, milyen dicsőség lehetne? Minek örülnék igazán? 
- Nem, de szívesen megtudnám. Örömet szeretnék szerezni Neked. 
Egyre inkább kezdem érteni, milyen dicsőség lenne, ha valóban követnélek. 
- Ezzel már a kérdésedet meg is válaszoltad. 
- Valóban? 
- Igen, a dicsőség azt jelenti számomra, hogy a hozzád hasonló emberek valóban szeretnek. 
Örülnék, ha látnák, hogy a kapcsolatunk feléled. Miután egyes bűneiddel végeztünk, és ezek 
már nem zavarnak bennünket, csodálkozni fogsz, hogy mit tehetünk közösen. 
- Uram, engedd meg, hogy megláthassam, mit tudunk együtt belőlem kihozni! 
- Majd meglátod, ezt át fogod élni! 

 
                       Németből fordította: Komoróczy Gábor 
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KARÁCSONYRA HANGOLÓDVA 

A LEGJOBB ÜNNEP 
 
Egy ünnep, a legjobb ünnep: 
Kis Jézus megszületett. 
Amennyi hó, annyi öröm. 

 
Családtagok összejövetele, 
Ennél jobb nem is lehetne. 
 
Gyerekek vihogása,  
szánkók siklása, 
Ünnepek legjobbja, 
Családok lakomája. 
 
Kókány Csongor 7.b 

KARÁCSONYI NOVELLA 
 
 A történet egy fiatal párról szól. Mindketten rengeteget dolgoztak azért, hogy a  
másiknak valami különlegeset vehessenek karácsonyra. Gabi egy kisebb boltban  
dolgozott eladóként, Márk pedig író volt.  
A fiatal nő őrzött egy gyönyörű medált, de nem tudta viselni, mert nem volt semmi,  
amire felfűzhette volna. A férfi pedig az írás mellett szeretett rajzolni, viszont a  
ceruzái állandóan az asztalon hevertek rendezetlenül. 
 Pár nappal karácsony előtt Gabi elindult, hogy a kemény munkával  
megszerzett pénzből megvegye azt a bőr tolltartót, amit társa ceruzáinak szánt.  
Viszont rájött, hogy az drágább, mint amennyi pénze van.  
Így hát odaadta medálját a tolltartóért cserébe.  
Ezzel egy időben Márk hazafelé tartott, amikor meglátott egy gyönyörű aranyláncot.  
Jól tudta, nincs elég pénze ahhoz, hogy megvegye, így úgy döntött, a kevés pénze  
mellé odaadja a ceruzáit érte.  
Karácsonykor izgatottan várták az ajándékozást. Amint kibontották az egymásnak  
szánt meglepetésüket, rögtön elszomorodtak. Nem azért, mert nem örültek annak,  
amit kaptak, hanem mert tudták, hogy a kapott kiegészítők azokhoz voltak,  
amiket eladtak.  
De nem az ajándék volt a legnagyobb kincs, hanem az, hogy itt voltak egymásnak. 

                                                        
                                                Czeglédy Anna 7.b 

 MÉZESKALÁCS HÓEMBER  

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisgyerek, aki advent második vasárnapján 
abban reménykedett, hogy egy hóember érkezik hozzájuk.  
A kisgyerek, amikor megtudta, hogy a hóemberek nem tudnak járni, fogott egy hólapátot, 
és épített egy hóembert a szobájában. 
Amikor másnap reggel felkelt, észrevette, hogy a hóember elolvadt, és soha többé nem 
épített hóembert. De sütött helyette egy hóember alakú mézeskalácsot! 

 
                                                                        Dallos Ádám és Hanula Boldizsár 6.b 

HÓEMBER 
 
Érkezik a hóember, 
Reményt ad adventre, 
Érkezik a Mikulás,  
Szép égi fényekkel. 
 
Érkezik a hóember, 
meglep, hogy ő jött el, 
a Mikulás eltűnt most, 
furcsa, hogy ő jött el. 
 
       Révai Marcell 6.b 
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A HÓEMBER 

 
Régen is mindig szerettem a telet. Egy december este elkezdett szállingózni a hó.  
Mivel kicsi voltam, nem engedtek ki. Másnap izgatottan vártam, hogy kiengedjenek.  
Mire kijutottam, addigra megkeményedett a hó, és apukám segített hóembert építeni.  
Hoztam bentről lábost és sálat. Felemeltek, és felraktam a lábost a fejére, a sálat a  
nyakába. A bátyám hozott botot, és azt is felraktuk az oldalára, de nem állt meg, tizedjére 
sem. Fogtuk a havat, és beletömtük az oldalába, de a türelmünk elfogyott, és inkább  
hagytuk, és kéz nélküli lett. Annyira nem bántam, mert úgyis aranyos volt.  
Minden nap kimentem játszani vele, ő volt úgymond a barátom. Elmúlt a december,  
január, február, és elolvadt a hó. A hóember napról napra egyre jobban olvadt.  
Egy reggel azt láttam, hogy eltűnt, csak a lábos és a sál maradt. Anyukám azt mondta, 
hogy elment nyaralni. Nagyon szomorú voltam.  
Anyuék elmentek venni nekem egy plüss hóembert. Mikor anya megmutatta, nagyon  
boldog voltam, és mindenhova elvittem magammal. Így a következő szünetig vele voltam.  
 
                                                                                  Sasaran-Kereki Rebeka 6.b 

DECEMBERI CSODA 
 
Volt egy tél decemberben 
Egy hóember érkezett Betlehembe. 
Látta a jászolban a kisdedet, 
s hogy van még remény Betlehemben. 
 
Advent éjjelén így volt a csoda, 
hogy megszületett Isten Fia. 
                
                                Tóth Júlia 6.b 

KARÁCSONY  

 
 Este van. Autók suhannak el az utcán, némelyik tetején - vagy kilógva  
a csomagtartóból - egy szép terebélyes fenyő, melyre az a sors vár, hogy  
feldíszítsék.  
       Közben egy apró lakásban egy kis család készülődik a karácsonyra.  
Anya a konyhában nyüzsög, figyel arra, hogy a fasírt ne égjen oda. Nagymama 
a hintaszékben mosolyogva kötöget egy pulcsit. Nagypapa a rádió mellett ül, 
és hallgatja az 50-es, 60-as évek karácsonyi slágereit, miközben elmajszol egy 
süteményt. A két gyerek - egy fiú és egy lány - díszítik a karácsonyfát, mely 
egyre szebb lesz. Apa előjön a kamrából pár dobozzal a kezében, és elhelyezi 
azokat a fa alatt.  
Hirtelen kopogtatnak. Papa régi barátja és a fia jöttek el, hogy csatlakozzanak 
az ünnepléshez. Utánuk érkezik anya két testvére, akik messze, Angliában  
laknak.   
Végre mindenki itt van, és senki sem annak örül, hogy ajándékot kapott,  
hanem annak, ahogy együtt vannak.  
 A karácsony nem az ajándékokról, hanem az együttlétről szól.  
Ezt szeretem a karácsonyban. 

                                          
                                      Kovács Zsombor 7.b 
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Karácsonyi linzer 
 
Hozzávalók:  
50 dkg liszt 
25 dkg margarin 
10 dkg porcukor 
2 db tojás 
1 csomag sütőpor 
1 csomag vaníliás  
cukor 
fél citrom reszelt héja 
sárgabarack lekvár 

Elkészítés:  
 
Összekeverem egy tálba a hozzávalókat.  
Kb. 2 órát hagyom állni hideg helyen.  
Vastagra kinyújtom a tésztát, virágformára  
szaggatom, majd a közepére lyukat vágok.  
(Az egyik felét üresen hagyom, mert az lesz  
az alja.)  
Sütőbe teszem. (Hamar megsül!!!!)  
Kiveszem, majd a sima oldalára baracklekvárt 
teszek, és felrakom a tetejét.  
Ha kész, bármivel díszítheted, és már  
fogyaszthatod is! 
 
 Szeretettel ajánlja: Győrffy Blanka 5.b 

https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vanilias_cukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/vanilias_cukor
https://www.mindmegette.hu/receptlista/hozzavalok/sargabarack_lekvar


 

 

 

 

 

Kösd össze a pontokat! 

Színezd ki a képeket! 
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BETLEHEMI CSILLAG 
 

1. 8 cm-szer 7 cm-es négyzeteket vágj ki egy A/4-es lapból! 

2. Hajtsd félbe a lapot hosszában, majd mind a négy sarkát hajtsd be 
a középső vonalhoz! 

3. Hajtsd be sárkányformába a nem összeérő csücsköket! 

4. Ebből készíts el nyolcat! 
5.  Ragaszd össze, úgy, hogy a csücskétől a felező vonalig érjen! 
(Teafilter mintájából is elkészítheted ezt a betlehemi csillagot.) 
 

                                       Németh Krisztina 5.b 
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                                      Kedves Gyerekek! 
 
Karácsonyi újságunkat átlapozva láthatjuk, hogy a nehézségek, karanténhetek elle-
nére igazán gazdag négy hónapot hagyunk maguk mögött. A képek, a beszámolók 
egyaránt erről tanúskodnak. 
Istentől kapott tehetségeteket most is a jó ügy szolgálatába állítottátok - igazán 
ígéretes alkotások születtek. 
A közzétett versekből és közreadott rajzokból szépen kibontakozik az iskolánk iránti 
tisztelet és szeretet. Belelátunk a Julianna múltjába és jelenébe, bibliás jellegébe.  
Az igényes könyvismertetők, az ismerős vershez készített illusztrációk is azt mutat-
ják, hogy már sokan megtapasztaltátok az olvasás gyönyörűségét. Jó, hogy egy-
mást is buzdítjátok erre. 
A karácsonyra hangoló írások, a lélektől lélekig rovat alkotásai, az imádságról szóló 
gondolatok szívetek nyitottságáról vallanak. Örömmel olvashatjuk, hogy ki merté-
tek mondani személyes meglátásaitokat, vágyaitokat. Példaként állnak előttünk.  
Jó volt látni, hogy azokban a programokban, amelyeket iskolánk szervezett nektek, 
milyen örömmel vettetek részt. Sőt külső helyszíneken is megmutattátok, képvisel-
tétek a Julianna szemléletét, hitvallását. 
Megtapasztalhattuk, akár közvetve az írásaitokon keresztül, akár egészen szemé-
lyes közelségből, hogy milyen lelkesedéssel, tenni akarással készültök az ünnepre. 
 
Kívánom nektek, hogy az adventi időszak végén olyan igazi ünnepetek legyen, 
amelyben ténylegesen meg tudjátok élni, hogy a Legdrágább Vendég kopogtat a 
szívetek ajtaján. Engedjétek be Őt, és családotok körében a legszentebb asztalkö-
zösségben lesz részetek nemcsak karácsonykor, hanem az év minden napján.  
 

Áldott ünnepeket, és reménységben, szeretetben gazdag  
boldog új esztendőt kívánok mindnyájatoknak! 

 
                                                                        Szeretettel: Márta néni 

 

 


