
Emlékeztek? Nem is volt olyan régen! 

Kedves most Érettségiző volt Diákjaink! 

Olyan érettségire készültök, amilyenben még senkinek nem volt része. 
Biztosak vagyunk abban, hogy Ti ebben a nehéz helyzetben is helyt fogtok állni és sikeres 

érettségi vizsgát fogtok tenni. A hátralévő napokra további kitartó felkészülést, jó 
egészséget és nyugalmat kívánunk Nektek!  

Váljanak valóra a kitűzött terveitek!  

Szeretettel: a pilisborosjenői iskola tantestülete 

 

Szeretettel általános iskolai tanáraitoktól 
2016. június 

„…és azt kell éreznem, 

hogy célba érkeztem…” 

/ Bereményi (Vetró) Géza / 



Anna and the barbies - Márti dala 

Pavluska Zsuzsa nénitől szeretettel 

Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni, 

Majd az unokáknak, mikor körbeállnak. 

Mikor körbeállnak, az ágyadon ugrálnak, 

Hogy legyen mit mesélni, kezdjetek el élni! 

Kezdjetek szeretni, hogy legyen min nevetni, 

Hogy milyen bolond voltam, hogy neked udvaroltam. 

Neked udvaroltam, az öledbe borultam, 
Többé el sem tudtam menni, kezdjetek szeretni! 

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma! 

Senki bele nem halt még komédiába. 

Ripacsok, színészek, az élet a tiétek, 

Minek ölre menni? Kezdjetek szeretni! 

https://www.youtube.com/watch?v=nAwDPmalScE 

 

Üzenet a kis nyolcadikosoknak: 

Kinga nénitől szeretettel 

„Hiába fürösztöd önmagadban, 

Csak másban moshatod meg arcodat. 

Légy egy fűszálon a pici él, 

S nagyobb leszel a világ tengelyénél.” 

/ József Attila / 

 

 
 

Márta nénitől szeretettel 

„A zene az kell, mert körülölel.” 

Szeretettel, igazán: 

 

Bogi nénitől 

„Ha arra törekszel, hogy örök mértéket kövess, ne botránkozz meg azokon, akik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik 

ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mértékek között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem, hogy mijük van; 

mert még a leggyámoltalanabbnak is van olyan lelki kincse, amely belőled hiányzik. 

 Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni!” 

/ Weöres Sándor / 

https://www.youtube.com/watch?v=nAwDPmalScE


Mák Andrea nénitől szeretettel 

 

 

Gabi nénitől szeretettel 

Ha egy szép élet vágyát őrzöd, 

a múlttal nem szabad törődnöd, 

s mindig úgy tégy, ha veszteség ér, 

minthogyha újjászülten élnél; 

Mit akar? – kérdd meg minden naptól, 

és minden nap felel majd akkor: 

Tetteidnek tudjál örülni, 

más tetteit tudd megbecsülni; 

főként ne gyűlölj egy embert se, 

s a többit hagyd az Úristenre. 

/ Johann Wolfgang Goethe / 

Sok sikert kívánok további utadon! 

 

Réka nénitől szeretettel 

„Legyen ösvényed, amin jársz, egyenessé 

lábaid előtt. 

Hátszél segítse előre lépteidet. 

Ragyogjon rád napfény, és melengesse bőröd, 

Langyos eső itassa földedet. 

És míg újra látjuk egymást, 

Isten legyen veled, 

Áldó, szent kezét tartsa föléd, 

és őrizzen téged!” 



Szentesi Zsuzsa nénitől szeretettel 

„Mikor arra vágysz, hogy a többiek észrevegyenek, megértsenek és szeressenek, tudd, hogy a többiek is erre vágynak.” 

Testi-Lelki útravaló nagy szeretettel 

 

Csányi Krisztina nénitől 

„Itt az időd, most bámulj és csodálkozz! 

Semmi sem dőlt el és nem végleges. 

Ésszel-szívvel törj messzebb csodákhoz, 

égen-földön ős titkot fejtegess!” 

/ Jékely Zoltán / 

 

Krisztina néni kedvenc kókuszos süti receptje 

Hozzávalók: 25 dkg vaj vagy ráma; 

2 bögre cukor; 1 bögre víz; 1 cs. vaníliás cukor; 4-5 kanál kakaópor; 3 tojás; 2-3 reszelt alma; 

2 bögre liszt; 1 cs. sütőpor; kókuszreszelék 

Elkészítés: 

A felolvasztott vajat, kakaót, cukrot, vizet, vaníliás cukrot összekeverjük, ebből egy bögrényit félreteszünk. 

Összekeverjük a lisztet a sütőporral, és hozzákeverjük a maradék csokis masszához. 

Belekeverjük a tojásokat és a reszelt almát. 

Előmelegített sütőben 180C-on, 10-15 percig sütjük. 

Amikor kész, még melegen ráöntjük a félretett csokis masszát, majd megszórjuk kókuszreszelékkel. 

Szeretettel jó étvágyat hozzá! 

 

Nagy Andrea nénitől szeretettel 

„Kísérjen az öröm, kerüljön a bánat, 

Siker koronázza további munkádat!” 

 
„Menj, küzdj az álmodért, 

Minden vágyadért, mi benned él. 

Győztes lesz a harc, 

Ha nincs több hátraarc, 

Végül majd tiéd, 

miért szívből küzdenél.” 

/ Hooligans / 



Kata nénitől szeretettel 

„A pokolba vezető út jó szándékkal van kirakva.” Fordítva is igaz lenne? „A mennyországba vezető út rossz szándékkal van 

kirakva!” 

Akkor megszülethet egy új szólás is: „A célhoz vezető út tévutakkal van kirakva.” 

/ Gondolatok Popper Pétertől / 

 

Bea nénitől szeretettel 

„Álmodj, amit csak akarsz; menj, ahova szeretnél; légy az, aki lenni szeretnél! Kaphatsz elég boldogságot, hogy kedvessé 

tegyen, elég nehézséget, hogy erőssé tegyen, elég fájdalmat, hogy emberivé tegyen, elég reményt, hogy boldog lehess. 

Amikor a boldogság kapuja bezáródik, egy másik kinyílik, de sokszor olyan hosszan nézzük a bezártat, hogy nem vesszük 

észre a számunkra kinyitott kaput.” 

/ Paulo Coelho / 

Sok szeretettel kíván minden szépet és jót: 

Bea néni 

 

Ágota nénitől szeretettel 

„Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni." 

/ Albert Camus / 

 

Csaba bácsitól szeretettel 

 „Időnként túl messzire kell mennünk, 

hogy megtudjuk, meddig mehetünk.” 

Azért vigyázzatok magatokra! 

Csaba bácsi 

  



Kornélia nénitől szeretettel 

GONDOLATOK A PINCÉBEN 

A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra. Az egyik gyerek, a házmesterék tizennégy éves kislánya, 

lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. 

Az alagsorban félhomály terjengett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami. 

 
- Cicus! - szólt oda a falábú házmesterkislány.  

- Hát te hogy kerülsz ide, kiscicám?  

Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány - őt nézték cicának - 

meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel hajigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. 

Most jutott eszébe először, hogy milyen más lett volna minden, ha történetesen cicának születik. 

Sőt - mert ilyen telhetetlenek vagyunk! - mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Hát még ha falábú házmesterkislánynak 

születik? 

De ez már túlságosan szép volt. Ezt már el sem tudta képzelni. 

 
Üzenet 20 pilisborosjenői nyolcadikosnak! 

Dóra nénitől szeretettel 
Nyolc év alatt rengeteg tanácsot adtunk nektek. Engedjétek meg, hogy ezt most még hárommal bővítsem: 

1. Álmodjatok! Higgyetek az álmokban és bízzatok magatokban! 
Ha álmaitok vannak, akkor terveitek is, és nem céltalanul élitek a mindennapokat. Fontos, hogy higgyetek magatokban! Persze idő és kellő szorgalom mindenhez 

szükséges! 

2. Ne féljetek a kudarcoktól! 
Szívesen mondanám azt, hogy az életben nincsenek meleg helyzetek, nincsenek megpróbáltatások, mert lesznek. De ez így van rendjén, mert ezekből is tanulhattok! 

3. Tartsatok ki az álmaitok mellett! 
Ha valahol az úton elakadtok, merjetek segítséget kérni. Merjetek kérni a szüleitektől, merjétek megkeresni a régi és új tanáraitokat, barátaitokat, bárkit, akiről úgy 

gondoljátok, hogy egy lépéssel, egy tanáccsal, egy jó szóval, egy öleléssel közelebb visz az álmaitokhoz! 

Minden jót és szépet kívánva, szeretettel: Dóra néni 

Négy évvel ezelőtt Tőletek kaptam ezt a búcsúdalt, azóta is megkönnyezem. Most én küldöm nektek: 
Tudom mi bántja a szívedet, 

Add nekem most a könnyedet. 

S az álom lassan véget ér. 

De a remény mindig megmarad, a lelkedben él. 

És mi emlékszünk majd Rád, ne félj! 

Csak vidd tovább a dalt, 

Ez mindig veled tart, 

Ha kihunynak a fények, 

a szívedben akkor is ott él majd. 

Csak vidd tovább a jót, 

Hogy hangod velünk szólt, 

És ott éljen benned, hogy nem csak álom volt. 

A remény mindig megmarad, a lelkedben él... 

S mi emlékszünk majd Rád, ne félj! 

Csak vidd tovább a dalt, 

Hisz mindig veled tart, 

Ha kihunynak a fények, 

szívedben akkor is ott él majd. 

Csak vidd tovább a jót, 

Hogy hangod velünk szólt, 

És ott éljen benned, hogy nemcsak álom volt. 

Nemcsak álom volt. 



Tünde nénitől 
Kedves dalom, Kedveseimnek szeretettel 

 

Megyek az utcán lefelé, 

nyitott kabátban hazafelé, 

lehet úgy fél hét felé, 

megyek a nincsből a van felé. 

Cipőmben ott az üzenet, 

az hajtja összes léptemet, 

visznek szárnyas bokák, 

minden lépésnél van tovább. 

Jönnek a házak, oszlopok, 

túlvagyok rajtuk, túl vagyok, 

táncolok nincsből a van felé, 

fél hétből megyek a hét felé. 

Megyek az utcán lefelé, 

viszem a nincset a van felé, 

és minden hálám csak az övé, 

aki ezt ígyen rendelé… 

Mi mást adhatnék még Nektek útravalónak, 

ha nem egy SZÁMOKAT tartalmazó 

tanulságos történetet? 

A SZÁMla 

Egy este, amikor anya a vacsorát főzte, gyermeke megjelent a konyhaajtóban, kezében egy cédulával. Furcsa, hivatalos arckifejezéssel nyújtotta 

át a cédulát az anyjának, aki megtörölte kezét a kötényében és elkezdte olvasni azt: 

- a virágágyás kigyomlálásáért: 500 Ft 

- a szobám rendberakásáért: 1000 Ft 

- mert elmentem tejért: 100 Ft 

- mert 3 délutánon át vigyáztam a kishúgomra: 1500 Ft 

- mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft 

- mert mindennap kiviszem a szemetet: 

700 Ft 

   Összesen: 4800 Ft. 

Anyja kedvesen ráemelte gyermekére tekintetét. Rengeteg emlék tolult fel benne. Fogott egy tollat és egy másik cédulára ezeket írta: 

- mert 9 hónapig hordtalak a szívem alatt: 0 Ft 

- az átvirrasztott éjszakákért, amit a betegágyad mellett töltöttem: 0 Ft 

- a sok-sok ringatásért, vigasztalásért: 0 Ft 

- könnycseppjeid felszárításáért: 0 Ft 

- mindenért, amit nap, mint nap tanítottam neked: 0 Ft 

- reggeliért, ebédért, uzsonnáért, zsemléért, amit készítettem neked: 0 Ft 

- az életemért, amit minden nap neked adok: 0 Ft. 

   Összesen: 0 Ft 

Amikor befejezte, mosolyogva nyújtotta át a cetlit gyermekének. A gyerek elolvasta és két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből. Szívére 

szorította a papírost és a saját számlájára ezt írta: FIZETVE 

 

„Csak még egy utóirat, 

amiben közlöm, hogy mindenki szétszaladt, 

hogy próbáljunk most szerteszét, 

ki-ki magának szerencsét.” 

/ Bereményi (Vetró) Géza / 

 


