
Széchenyi István Alapiskola és Óvoda – 2022. május 9.

Édesanyám!

„Köszönöm, mit elmondani nem lehet! Teljes szívemből 
szeretlek, és örülök, hogy én vagyok a gyermeked!“

Ahány gyerek, annyi vélemény… Így vélekednek röviden, 
tömören a másodikosok az édesanyákról :

Hogy szólítod őt? Anya, Anyuci, Anci, Anyucika, Anyu, Anyuka, 
Mami.

Mi a kedvenc időtöltése? Velem játszik, takarítás, kirándulás, 
kertészkedés, pihenés, olvasás, főzés, alvás, mobilnyomkodás, 

rakodás, tévézés, kávézás, beszélgetés, kiruccanás, alvás.

Van-e kedvenc dala, mit hallgat legszívesebben? Van, a beszédem, a Guns N' Roses zenéjét, a Repül 
a bálna c. dalt, Szállj el kismadár, nincs, nem tudom, ha én énekelek, Vadkerti Imre: Kell még egy szó.

Mi a kedvenc virága? Tulipán, pimpimpáré, rózsa, leander, levendula, margaréta, boglárka, jácint, 
a sárga virágokat szereti, hortenzia, ibolya, az összes virágot szereti.

Te mivel szerzel neki örömet? Kézműveskedéssel, rajzolok neki, ha szép dolgokat csinálunk az 
iskolában és neki adom, ha rendet rakok a szobámban, ha kedves vagyok, ha készítek neki reggelit, ha 
segítek neki főzni, ha verset mondok, virággal, egy tábla Milka csokival, ha a testvéremmel jó vagyok, ha
megcsinálom, amire kér, ha vele játszom, ha csöndben vagyok, ha hagyok neki időt. 

Mi tetszik édesanyádban a legjobban? Minden, hogy
kedves, hogy bármikor megölelhetem, hogy mosolyog,
örül nekem, az ölelése, hogy szeret.

Az én anyukám
(a harmadikosok gondolatai)

Az anyukámat nagyon szeretem, mert mindig 
megvigasztal, ha valami baj van. Nagyon szép zöld 
szemű, hosszú sötétbarna hajú. Sok mindenre megtanít. 

Kedvenc színe a kék. Szereti a gyümölcsöket 
a zöldségeket és a sajtot. Kedveli a virágot, közülük 
a jácintot és a magnóliát nagyon. Szépen tud rajzolni, 
bár ő azt mondja, hogy nem szeret.

Kontár Lia

 Ďurkovič Vivien, 9. osztály
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Az én anyukám nagyon szép, kedves és szépen mosolyog. A haja és a szeme is sötétbarna… Az 
anyukám nagyon szeret jógázni, néha, ha van ideje, akkor hátramegy a kertbe jógázni... A szünidőben 
salsa estéket is szoktunk tartani, mert az anyukám szeret táncolni. Ilyenkor az anyukám nagyon boldog és 
vidám. Nagyon szeret engem, a testvéremet és az apukámat!

Szabó Dorka

Az én anyukám… (a 4. osztályos tanulóink írták)

- Nagyon kedves, mindig mosolyog.

- Az én anyukám remek, amit süt, az mennyei.

- Nagyon finomakat főz, szépeket varr.

- Sokat foglalkozik velem, segít a tanulásban.

- Van ideje velünk játszani, sétálni, beszélgetni, moziba 
menni.

- Nem értem, hogy tud az én anyukám mindent egyszerre 
csinálni: főz, mos, vasal, takarít.

- Imádom őt.

- Nagyon szeretem őt.

- Nagyon örülök, hogy ő az én anyukám.

Renczes Viktor, 7. oszt.

Anya csak egy van

Szerintem az összes embernek a fejében megfordult az 
a gondolat, hogy vajon az ő anyukája miért is olyan különleges. 
Én is már nagyon sokat gondolkoztam ezen, és sosem jutottam 
megfelelő válaszra.

Aztán egy napon végre tudtam rá a választ. Így szólt
a gondolatom: ,,Hát persze, már megvan. Az én anyukámat senki
sem bánthatja semmivel sem, hisz én úgy érzem, hogy ha ő nincs,
meg persze az apukám, akkor nem is élhetnék. A suliban is mindig
olyan kérdések voltak, hogy „miért szereted az anyukádat”, vagy
„melyek a legkedvencebb emlékeid vele”. Én ezekre sohasem
tudtam válaszolni. Aztán egy napon megtudtam a választ úgy, hogy
ami mindent átéltem anyukámmal, azt egybefoglaltam. Megvan
a válasz: Minden. Büszkén mentem a tanító néni elé, és
megmondtam, hogy én úgy érzem, mindent szeretek anyukámban.
A tanító néni meg a többi gyerek csak nézett és figyelt. De aztán
mondták, hogy ez így helyes, és ez így van jól. Nagyon büszke
voltam magamra, hogy rájöttem, anyu nekem a MINDEN.    Erdélyi Flóra, 9. osztály

Czinege Zsófia, 5. osztály
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Anyukám főztje a legfinomabb

Az én kedvenc olyan ételem, amit anyu szokott sütni az a tarkedli. Ha anya ezt a receptet használja, akkor
a legfinomabb, le is írom. Kezdem a hozzávalókkal:

25 dkg liszt 

2dl tej

1dkg élesztő 

2,5 lapos evőkanál cukor

1 egész tojás

1-2 evőkanál rum 

1,5 evőkanál olaj és

1 csipet só.

Az a kedvenc részem, amikor még nincs
megsütve és kóstolhatok a nyers tésztából…
ja, és a vége, amikor megehetem. Most    Válogatás a másodikosok munkáiból 

leírom az elkészítést is:

Az élesztőt cukros tejben felfuttatja. Azután beleönti a lisztet és a tojássárgát. Ha kész, beleteszi a cukrot, 
a sót és az olajat, összekeveri és hagyja pihenni a konyhapulton lefedve. Fél-háromnegyed óra múlva 
megolajozza a palacsintasütőt. Mindkét oldalát aranybarnára süti.

Mindenkinek ajánlom ezt a receptet. Alig várom, hogy anyu újra süssön, nagyon fincsi.

Panyik Dóra, 5. osztály

Az én anyukám nagyon szeret főzni, és mindig szívesen készíti el az ételeket, amiket kiválasztunk.

A család egyik kedvenc étele a csilis bab, de csili nélkül. Ez egy egyszerű étel darált húsból és babból 
készül. Elkészítése: a hagymát apróra vágjuk és olajon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a darált húst, egy 
kicsit főzzük, majd hozzáadunk egy kevés vizet és a ketchupot. Megfűszerezzük. Teszünk bele: 
babérlevelet, fekete egész borsot, őrölt borsot, paprikát, köményt, majoránnát, fokhagymát, sót, vegetát. 
Összekeverjük, és letakarva főzzük. Ha félig puha a hús, hozzáadunk babkonzervet. Addig főzzük míg 
a hús és a bab puha nem lesz. Mi kenyérrel esszük.

Ez az én egyik kedvenc ételem, amit anyukám nagyszerűen el tud készíteni. Sokszor kérjük is tőle, 
hogy készítse el. Számomra ő a világ legjobb anyukája, és remélem még sokáig fogja főzni a kedvenc 
ételeinket.

Ács Viktória, 5. osztály

Aki a legfontosabb

Számomra az édesanyám nagyon fontos. Mindent megtesz értem. Amire szükségem van, megveszi 
vagy segít, felsorolom: segít tanulni, játszik velem társasjátékot, énekel velem (ha jó kedve van), főzünk-
sütünk...

A szeretetet, amit áraszt, nem lehet elmondani. Annyira szeretni való. Ha kell, vigasztal. Ha kell 
segítség, dupla annyit ad, amire szükségem van. Mindig főz ránk, de ha nem, akkor eszünk zsíros 
kenyeret. De ez semmiség.
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Nem túl magas, barna a haja, szeme. Anyu-illata van. Kedves, jószívű és szigorú. Segítőkész, ahogy 
mondtam, mindenben segít. Ha kell, életét is adná értem. Ő mondta!

Mihalovič Marcell, 5. osztály

                              Anya csak egy van

Az anya kedves, okos és szép nőt jelent mindenki számára.
Már a közelsége is megnyugvást okoz. Ő az, aki megvéd,
megvigasztal és kedveskedik a gyerekének. Én nagyon szeretem
az enyémet, és el sem tudnám képzelni nélküle az életemet.

A gyerekek gyakran mutatják azt az anyukájuknak, hogy
nem szeretik őket, ez főleg a kamaszokra jellemző, de ha később
felnőnek, másképp vélekednek. A segítség, amit az anyák
nyújtanak biztató és arra a gondolatra késztet, hogy sikerülni
fog, amiben segített. Ha valamikor búsak vagyunk valami miatt,
és a közelében vagyunk, akkor rögtön megnyugszunk. Ő hozott
minket világra, ő szenvedte végig azt a 9 hónapot, nevelt fel, és
ha feleselünk vele, lelkiismeret-furdalásunk lesz. 

Anya csak egy van, és ezért is jobban kell szeretni, mivel, ha
bármi baja történik, azzal romba dőlhet az egész kép, amit
a világról alkotunk. Az én anyukámmal szoros a kapcsolatunk,
mindennap beszélgetünk, filmet nézünk, és mozgunk   Horváth Bianka, 9. osztály

a szabadban. Viszont vannak olyan családok, ahol az anya nem
foglalkozik eleget a gyerekkel, elhanyagolja őt, vagy nincs ideje rá. Ilyenkor a gyerek szomorú, és érzi, 
hogy nincs, aki meghallgassa.

Semelyik anya-gyerek kapcsolat sem tökéletes, de hogyha kedvesen szólunk anyuhoz, már jobbá 
tettük a napját. Ha az anya boldog, akkor a gyerek is. Én még most is sajnálom, ha néha nem szépen 
beszéltem anyuval, de remélem, nem haragszik ezért, és a jövőben is ilyen jó lesz a kapcsolatunk, mint 
most.

Nagy Olivér, 6. osztály

Anyukámról

Édesanyámat Németh Évának hívják, a Zsigárdi Alapiskolában tanít már 22 éve. Egyetemi évei alatt 
kezdett tanítani, s szeretete a szakma iránt a mai napig tart.

Anyukám szeme halványzöld, haja szőkésbarna, ovális arca és fehér bőre van. Sovány alkatú és 
alacsony termetű.

Nagyon szeretem  az anyukámat. Sok mindent szeretek benne. Szeretem, hogy mindig gondoskodik 
rólam, hogy főz rám, hogy meghallgat és hogy aggódik értem. Az anyukám segítőkész, mert amikor 
apukám megkéri anyukámat, akkor mindig segít. Kitartó és türelmes, mert alsó tagozaton tanít. Sokszor 
kényszerít rá arra, hogy olvassak, de tudom, hogy csak nekem akar jót. 

Az én anyukám maga a csoda, nem is tudom,  hogy csinálja, de egyszerre főz, mos, takarít és vigyáz 
ránk. Nem tudom, de remélem, hogy egyszer képes leszek erre én is. Annyit tesz meg egy nap alatt, mint 
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amennyit én egy hét alatt sem tudnék. Mindig figyel rám, és hatalmas türelemmel, hosszan magyarázza 
a leckét, pedig tudom, már nagyon elege van belőle egy hosszabb napja után. Mindennap tanul velem, 
türelmesen magyaráz, és ha kell, ösztönöz arra, hogy folytassam, ne adjam fel. Annyit tanultam tőle, mint 
senki mástól. Türelme akkora, mint a csillagos ég. Szüksége is van rá. 

Szeretete nagyobb mindennél.
Amint már említettem, gyakran
kényszerít arra, hogy olvassak. Szerinte
ha ő szeret, nekem is muszáj. Csak
akkor játszhatok a számítógépen, ha
elolvastam minimum 30 oldalt.
Anyukám megértő, jószívű, segítőkész
és kedves, de szigorú is.

Szeretem őt, mert mindent együtt
csinálunk: olvasunk, játszunk,
bohóckodunk. Jó vele beszélgetni, soha Válogatás a 3. osztályosok munkáiból

nem csalódtam benne, sem a tanácsai-
ban, sem pedig az ötleteiben. Igaz, nem mindig hallgatok rá, de a végén belátom, neki volt igaza. Ha 
felnövök, szeretnék olyan lenni, mint ő. Anyukám a legjobb. Nagyon szeretem őt.

Németh Zsófia, 6. osztály

Az én anyukám

Az én anyukám 1982-ben született. Ahhoz képest, hogy ekkor született, szerintem sokkal 
fiatalabbnak néz ki. Szőke, hosszú haja van, amelyet legtöbbször copfba tesz. Karcsú, 162 cm magas és 
zöld szeme van.

Anyukám egy nagyon kedves, segítőkész, őszinte és higgadt ember. Stresszes helyzetekben is mindig
próbálja higgadtan megoldani a dolgokat. Például, amikor óvodás koromban ki kellett operálni 
a torokmandulámat, lehetett látni rajta, hogy aggódik miattam, mégis nyugodt maradt. Mint minden egyes
szülő, ő is szokott velem kiabálni, ha valami ostobaságot csinálok, vagy esetleg éppen nem fogadok szót. 
De ez ritkán fordul elő. Nem egy haragtartó típus. Nagyon jól tud sütni és főzni, mindig meglep főztjeivel
és sütnivalóival. Kedvenc virágai a bazsarózsa és a sárga tulipán. Úgy döntöttem, anyák napjára ezek 
közül valamelyikkel fogom meglepni. 

Nagyon szeretem anyukámat, és hálás vagyok, hogy olyan, amilyen. 

Horváth Lilien, 6. osztály

Anyukámról

Szeretném bemutatni anyukámat. Egy alacsony, barna hajú nő. Barna szeme szépen csillog 
a napfényben. Elegánsan öltözködik, ha megy valahová.

Nagyon szeretem anyukámat, nem dicsekvésből, de szerintem nekem van a legjobb anyukám. Hogy 
miért is mondom ezt? Elmesélem. Születésem óta együtt élünk, megtanított sok mindenre, például 
biciklizni, korcsolyázni. Anyukám mindig szakít rám és a testvéremre időt, sokat beszélgetünk, játszunk. 
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Nagyon türelmes, például amikor kicsi voltam anyu megfőzte a levest, én meg segíteni akartam neki és 
kiöntöttem. Nem szörnyülködött rajtam. Anyu segítőkész, mindenben segít testvéremnek meg nekem is. 
Bár van rossz szokása is, pl. állandóan azt látja, mit kéne még csinálnia. Amikor kialvatlan és fáradt, 
akkor morcos és nem veszi a viccet, néha kiabálós, de aztán napközben ez átmegy rajta. Nagyon odaadó, 
ugyanis amikor szükségünk van rá, betegeskedünk, mindig lehet rá számítani. Olykor-olykor még 
kedvességből meg is masszírozza a családot.

Szeret énekelni, sportolni, együtt járunk futni, sétálni. Sok mindent köszönhetek neki.

Lóci Zita, 6. osztály

Bemutatom anyukámat

Szeretném bemutatni anyukámat, aki nagyon fontos személy az életemben. 

Anyukámat Mariannának hívják, 38 éves. Termete és testalkata közepes. Anyu nagyon szeret olvasni,
és nagyon szívesen tölti az idejét velem és testvéremmel. Általában sportosan öltözködik. Haja vállig érő, 
sötétbarna színű. Szeme szintén barna. Anyukám nagyon sokszor vidám, ritkaság, ha szomorú. Emellett 
nagyon jószívű, és kedves személy. Sok barátnője van, de azért vigyáz, kivel barátkozik. Szívesen segít 
más embereknek. Nem szereti az igazságtalanságot, kiáll az igazáért. Nem hagyja magát könnyen 
becsapni. Szerintem szépen rajzol, de ő az ellentettjét állítja. A főztje is finom. Szerintem nagyon közel 
állunk egymáshoz.

El se tudom képzelni, hogy ne lenne anyukám. Remélem, hogy még sokáig itt lesz velünk.

Szaksz Patrik, 6. osztály

Mit szeretek az anyukámban a legjobban

Anyukám neve Soják Tímea és 36 éves. Közepes termetű és nagyon karcsú. Az anyukámat nagyon 
szeretem és ő is engem, leginkább akkor, amikor nem művelek ki semmit. Sokat dolgozik, de ránk mindig
talál időt. Minden egyes perc öröm a számomra, ha együtt lehetek vele. Mindig mosolyog és mindenből 
ki akarja hozni a maximumot, ezért
sokszor nem is értem, hogy tud ilyen
koncentrált lenni minden egyes
percben. Mindig próbálom
megnevettetni őt. De azért be kell
vallanom, hogy amikor nem értünk
egyet, akkor „cseng“ a ház. Mindent
megenged, de korlátokon belül, ez
alatt azt értem, hogy dolgozzak meg
azért, amit szeretnék vagy amit el
akarok érni. Sokszor meglep minket,
akkor is, amikor mi nem is tudjuk, Válogatás a harmadikosok munkáiból

nem számítunk rá. Sokat főz és 
mindig finomat, kivéve a májpörköltet, azt nem szeretem. Finomakat süt és nagyon szeret kertészkedni, 
termeszteni. Nagy kertünk van, ahol 27 gyümölcsfáról és egy nagy üvegházról gondoskodik. Ezenkívül 
a főiskolát is most végzi. Nagyon kitartó, energikus, soha nem adja fel! Nagyon SZERETEM őt és 
felnézek rá.

Soják Patrik, 6. osztály
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Miért vagyok hálás az anyukámnak?

Elsősorban hálás vagyok azért, hogy világra hoztál, vigyázol rám és mindig engem helyezel előtérbe. 
Szerencsés vagyok, amiért ilyen anyukám van, hogy mindig meghallgat és rengeteget gondoskodik rólam.
Hálás vagyok, mert ha bármilyen baj vagy gond akad, te rögtön ott vagy és segítesz. Ha valamit az 
életben el szeretnék érni vagy új dolgokat kipróbálni, te bármiben támogatsz és segítesz céljaim 
elérésében.

Hálás vagyok, hogy a tanulásban mindig segítesz, akkor is, ha nem kérem. Igaz, általában szigorú 
vagy, de tudsz vicces és kedves is lenni, amit be kell valljak, jobban szeretek. De ez csak egy kis töredéke
annak, amiért hálás vagyok. Nagyon köszönök mindent.

Kovács Adrianna, 8. osztály

Szeretlek! Tíz szó, mely anyuról eszembe jut

Minden gyerek más, és minden anyuka egyedi, különböző
tulajdonságokkal és képességekkel, de az összes gyerek mindig
a saját anyukáját szereti a legjobban. Én tíz szóval írnám le
gondolataimat anyukámról.

Első szó, ami eszembe jut, a szeretet. Nekem az életemben 
ő az a személy, akit szeretek és a legkedvesebb számomra.

Második szó a nélkülözhetetlen. Nem tudnám elképzelni
a mindennapjaimat nélküle, annyira meghatározó része az
életemnek.

Harmadik szóként említeném a családot. Mindig a család
számára a legfontosabb. Ő a család szíve-lelke és összetartó
ereje. Tudom, hogy mindent megtesz azért, hogy a legjobbat
nyújtsa a családunk számára.

Negyedik szó volna az őrangyal. Mindig vigyáz rám és
a testvéremre. Feltétel nélkül szeret minket.       Horváth Borbála, 2. osztály

Ötödik gondolat a segítőkész. Nemcsak magával törődik, mindig szakít rám időt, hogy meghallgassa,
mi nyomja a szívem. Próbál mindenben segíteni. Együtt mindent könnyebb megoldani.

Következőként említeném, hogy kedves. Mindig nyitott felém, türelmes és a másokhoz való viszonya
is nagyon jó. Tudja, hogy kedvességgel többre megy, mint az ingerültséggel.

Hetedik lenne a humor. Sok nevetést és jó kedvet csempész az életembe.

Nyolcadikként megnevezném az erőt. Magabiztos embernek tartom, akinek van önbizalma.

Dolgos lenne a következő. Egy percre sem áll le, szorgalmas, sokat takarít, főz és dolgozik.

Utolsó jellemző anyukámra a szépség. Ő az én szememben igazán csinos. Arca mindig derűs, szeme 
mindig ragyog.

Felsorolhatnék még nagyon sok szót, ami anyuról eszembe jut, de szerintem ezek voltak 
a legfontosabbak, amivel jellemezhetem őt.

Vanko Norbert Bence, 6. osztály
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A legemlékezetesebb élményem anyával

Most elkezdhetném sorolni, hogy nyáron itt és itt voltunk kirándulni anyukámmal, de az mégsem 
annyira megható, szóval kezdjük az elején.

Egy anya számára a legnagyobb kincs a család. Így következtettem a következő gondolatokra:

Számomra a legemlékezetesebb pillanat ott kezdődött, mikor kis magzatkén először éreztem a szíve 
melegét. Bár még meg sem születtem, éreztem a törődésen, hogy nagyszerű családba kerülök. Ahogy 
nőttem anya pocakjában, számolta a napokat, mikor tarthat már a kezében. És eljött a nap, ki akartam 
jutni. Mikor először megláttam a fényt, nem értettem mi történik, hol vagyok. Egyszer csak a doktor néni 
anya mellkasára tett. Először hallgattam anya szívhangját, nagy megnyugvás volt nekem. Anya csak sírt 
a boldogságtól.

Számomra ez volt a legszebb élmény vele. Mikor először hallhattam a szíve dobogását, és karjai 
melegét. Szeretlek, Anya!

Szimeth Jázmin, 7. osztály

Drága édesanyám!

Neked köszönhetem az életemet, azt, hogy egészséges és 
boldog vagyok. Mikor kicsi voltam, mindig vigyáztál rám. Te 
tanítottál meg járni és az anyanyelvemen beszélni, te írattál be 
a magyar iskolába. Temiattad vagyok olyan, amilyen vagyok. 

Ha félek, mindig ott vagy mellettem, ha szomorú vagyok, 
felvidítasz. A tanulásban is te segítettél, mikor még írni és 
olvasni sem tudtam. Mikor az óvodába és iskolába  mentem, 
akkor is mellettem álltál, segítettél, hogy ne féljek az 
ismeretlentől. Ha nem sikerül valami, mindig biztatsz, hogy 
felálljak és ne adjam fel senki miatt az álmaimat. Köszönöm, 
hogy rád mindig számíthatok. Munkából hazajövet fáradtan is 
velem és a testvéremmel vagy. Néha te is elbizonytalanodsz, de
tudd, hogy mi mind nagyon szeretünk a családban, és hogy 
mindig számíthatsz ránk. Mindig is fontos leszel számomra. 
Nagyon szeretlek, én és a kistestvérem. 

Boldog anyák napját!

Pónya Boglárka, 7. osztály

Szabó Réka, 9. osztály

Levél anyák napjára

Drága anyukám! Anyák napja van megint. Mit is adhatnék én neked? Virágot? Adjak egy könyvet? 
Rajzoljak valamit? Aztán úgy gondoltam, hogy az őszinte szavak mindennél többet érnek, elvégre soha 
nem lehet eleget mondani neked, hogy milyen fontos vagy, és mennyire szeretlek. Már sokszor el akartam
mondani Neked, mit érzek irántad, de olyan nehéz megszólalni és szavakba önteni az érzelmeimet.

Anyu, még soha senki nem jelentette nekem azt, amit Te jelentesz. Lehet, hogy még kicsi vagyok és 
úgy hiszed, nem emlékszem mindenre, amit valaha tettél értem, de nem így van. Vannak részletek, amik 
örökre bevésődtek a szívem mélyére. Te hoztál engem a világra. Te vagy az az ember, akiről biztosan 

8



tudom, hogy mióta élek, szeretsz engem. Talán már akkor is úgy szerettél, mikor még hónapokig a szíved 
alatt hordoztál. Amikor kicsi voltam, imádtam a hangodon szóló dalocskákat és meséket. Szólhattak akár 
ezerszer is. A Te hangod volt, ami megnyugtatott, ami álomba ringatott, ami enyhítette a fájdalmamat, 
amikor beteg voltam. Csak az ég tudja, hogy mennyit virrasztottál az ágyam mellett. A Te simogatásod 
volt a legnagyobb elismerés. A Te öledben és a karjaidban volt a legpuhább, legmelegebb kuckó, ahova 
bebújhattam. Ott nem érhetett semmi baj. És én még ma is sokszor vágyom arra a védő ölelésre, amelyet 
csak egy anya tud adni a gyermekének. Tőled tanultam mindent: beszélni, játszani, írni és megtanítottál 
bízni. Óvtál mindentől, láttad bennem a szépet és a jót akkor is mikor más már nem. Mindig úgy neveltél 
engem, hogy tudjam, semmi sem fog az ölembe hullani, küzdeni kell. Nem vagy tökéletes ember. Vannak 
neked is hibáid, néha hozol rossz döntéseket, megfontolatlanul cselekszel, de ettől függetlenül jó ember 
vagy. Az én szememben biztosan az. Tudom azt, hogy mindig csakis az én javam érdekel, a jó szándék 
hajt, és képes vagy mindent feladni annak érdekében, hogy nekem meglegyen mindenem, boldog és 
elégedett legyek. Te mindig csak a második helyen vagy. Én ezt nagyon köszönöm neked. Bocsáss meg, 
ha néha nem úgy sikerültek a dolgok, ahogyan szeretnéd, vagy amikor csalódást, fájdalmat esetleg 
aggodalmat okozok neked viselkedésemmel. Soha nem akarok tudatosan rossz érzést kelteni benned. 
Csakhogy a gyerekeknek hosszú és göröngyös az útja addig, míg felfogja, miről szól a világ, míg megérti,
hogy semmi sem olyan, mint abban az álomvilágban, amely születésünk után néhány évig körülvesz 
bennünket. Mindig nagyon boldog vagyok, mikor látom szemedben a szeretettől átitatott büszkeséget. 
Mindig szükségem volt, van és lesz is a tanácsaidra, bölcsességedre, a megértésedre és az 
együttérzésedre. Szükségem lesz a Te puha, meleg, óvó szeretetedre, a védő ölelésedre annak ellenére, 
hogy már nem vagyok kisgyerek. Hiszen én a tiéd vagyok születésemtől fogva, mert Te az én édesanyám 
vagy, az Egyetlenegy Édesanya.

Ennyi tellett tőlem, drága anyukám. Hálás vagyok és szeretlek téged egy egész életen át. És még azon túl 
is. Fiad: Ricsi.

Takács Richárd, 7. osztály

                              Édesanyámnak

Anyám, anyám, édesanyám! S kezedet, ha elengedem,

Mit is szóljak most tehozzád? szívemben mindig ott leszel.

Itt vagy velem, nevelgetsz,

Fogod kezem, segítesz. És ha egyszer elmennél,

szívemben mindig itt lennél.

Fogod kezem, vezetgetsz, Itt lennél és vezetnél,

vezetgetsz, de nem engedsz. mindig engem szeretnél.

Elengedsz és elveszem,

elveszem, de itt leszel. El ne menj énmellőlem,

utamon segíts énnekem!

Itt leszel te énvelem, Maradj itt mellettem,

kezedet nem engedem. segíts meg engemet.

Pleva András Álmos, 7. osztály Másodikosaink munkáiból
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Anyák napjára – a nyolcadikosoktól

Ez a nap nem csak egy nőről szól,

Hanem az én anyukámról.

Életet adott és szeretett,

Én most neki kedveskedek.

Nagy dolgon nem gondolkodom,

Egy szívből szóló verset írok.

A rózsa elhervad, a parfüm kifogy,

De versemmel maradandót adok.

Tudom, hogy sokat rosszalkodom,

Arcodra viszont mosolyt csalok,

Én most neked szívből szólok,

Örökké szeretni fog lányod.

Bálló Fanni
     Duba Liliána, 9. osztály
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 K Kedves  
 A Aggódó
 T Taníts az életre
 A Aranyos
 L Lágyszívű
 I Ismerd meg a barátaimat
 N Nevess velem

Kiss Adrián

 V Vigasztalj meg
 E Engedékeny
 R Ragaszkodó
 O Okos
 N Nevetős
 I Igazságos
 K Kedves
 A Aranyos

Garaj Boris

 T Törődő
 Í Ízletes főztje van
 M Megértő
 E Engedékeny
 A Aggódó

Renczes Áron

 A Aranyos
 N Nőies
 D Dolgos
 R Rendes
 E Elérhető
 A Aggódó

Váczi Gellért

 D Dolgos
 I Ismerd meg barátaimat
 A Aranyos
 N Nevetős
 A Aggódó

     Nagy Adrián

Miért vagyok hálás anyukámnak?

Az ölelésekért!
Az aggódásért!
A segítségért!
A sok kajáért!
A támogatásért!
A vigasztalásért!
A sok szeretetért!
A sok motiválásért!
A sok dédelgetésért!

Dobosi Rebeka

Apróhirdetés:
Éhes vagy? Akkor ez a te napod: Királyrévben a 240-es  
házszám alatt keress! Ha ide belépsz, biztos, hogy tele 
hassal mész haza, sőt haza se akarsz menni, mert minden 
olyan finom!

Szalai Áron



ANYU – a kilencedikesek gondolatai

Az én anyukám mindig figyelmes, kedves. 
Sok dolgot köszönhetek neki. Néha úgy érzem, 
hogy a legjobb barátnőm is egyben. Sok időt 
töltünk együtt és szeretek vele lenni. Mindig van 
ötlete valami közös programra. Megnézünk 
együtt egy filmet, vagy elmegyünk kirándulni. 
Ő az, akinek bármit elmondhatok, és mindig tud 
valahogy segíteni. Általában engedékeny, amit 
nagyon szeretek. Legtöbbször annak örül a 
legjobban, ha segítek neki a takarításban, 
házimunkában. Nem mindig értünk egyet, de

   mindig támogatja az ötleteimet, ha ő is jónak
Blazsek Hanna, 1. osztály       tartja. Örülök, hogy ilyen anyukám van, és 

      hasonlítani szeretnék rá, ha felnövök.

Dudás Viktória
Drága anyukám!

Hálás vagyok neked azért, hogy mindig mellettem állsz, és ott segítesz, ahol tudsz. Hálás vagyok, 
amiért minden napomat próbálod szebbé tenni. Igyekszel mindent megtenni értem, és nem is tudod, ez 
mennyit jelent nekem. Nagyon örülök, hogy a tulajdonságaimat nagyrészt tőled örököltem, bár ez sokszor
akár vitához is vezet, mégis ha rád gondolok, a közös nevetések, hosszú beszélgetések jutnak az eszembe.

Nagyon sok csodás emlékem van a gyerekkoromból, hála neked, és remélem még sok-sok közös 
élményünk lesz együtt. Hálás vagyok a sorsnak, hogy te vagy az anyukám.

Duba Liliana

Én azért vagyok hálás az anyukámnak, mert akármi kell,
ő mindig ott van, hogy segítsen. Nem beszélve arról, hogy minden
nap megfőz, elmosogat, kimossa a ruháimat, és még sorolhatnám.
De én még ezeknél is fontosabbnak tartom, hogy ha akármit meg
szeretnék beszélni, őrá mindig számíthatok.

Kovács Mihály

Szia, anya! Nagyon szeretlek téged, és anyák napjára küldöm
ezt a kis üzenetet neked: én tudom, hogy te mindig a legjobbat
akarod nekem. Nem is tudom, hogy háláljam meg mindezt. De ha
egyszer szülő leszek, olyan akarok lenni, mint te.

Fekete Szabolcs  
  Karádi Konrád Alex, 1. osztály

Az én anyukám szerintem nagyon szép. Magas és szép barna haja van. Kedves és mindig segít 
nekem, ha megkérem. Mindig odafigyel rám, megfőzi a kedvenc kajám. Nagyon szeretek neki segíteni, 
főleg kertészkedni szeret. Az én drága anyukám nagyon szeret minket, és mi is őt. Nagyon boldog anyák 
napját!

Farkas Zsófia 
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Az én anyukám egy kedves, vidám, aranyos ember. Segít mindenben, ha tud. Nincs olyan nap, hogy 
ne találna magának valami elfoglaltságot. Szeret sütni, főzni, új recepteket kipróbálni. Nagyon szeretjük 
a főztjét. Mindig mindenből kihozza a legjobbat. Ha rossz napja van, akkor nem szívesen mozdul ki, de 
ha jó a kedve, örömmel megy bárhová. Legemlékezetesebb számomra, mikor a Family Parkban voltunk 
együtt. Csodálatos anya.

Kontár Simona

Szerintem egy anyának legfontosabb dolog az életében a gyermeke.
Próbál vigyázni rá, segíteni neki, szeretetet és biztonságot nyújtani. Egy
anya mindent megtesz azért, hogy gyermeke egészséges és boldog
legyen. Viszont néha szigorúnak is kell lennie, hogy megmutassa, hol
vannak a határok, amit nem szabad túllépni. Az én anyukám számomra
nagyon fontos, félt és óv engem mindentől. Számíthatok rá bármiben,
beszélhetek vele komolyabb témákról is, tanácsot ad nekem. Próbál
figyelmeztetni a veszélyekre, és be kell látnom, hogy mindig igaza van. 

Az anyukám külseje nagyon szép, de belülről még csodálatosabb.
Segítőkész, magabiztos és gyönyörű lelke van. Mikor szomorú vagyok,
megkérdezi, mi bánt, megölel és ez engem megnyugtat. Ilyenkor
tudatosul bennem, hogy biztonságban vagyok. Mindig büszke leszek az
anyukámra, remélem tudja, hogy mindig számíthat rám. Hiszen egy
anya nélkül nincs gyermek sem. 

Dömény Bianka     Takács René, 1. osztály

Én úgy gondolom, hogy a szülő-gyerek kapcsolat az egyik legfontosabb a világon. Nem is tudom, 
hogy köszönhetném meg anyukámnak mindazt, amit adott nekem. Nekem adta a szeretetét, idejét, 
törődését, és ami a legfontosabb: életet adott nekem. Hálás vagyok azért, hogy ő az anyukám, és hogy 
ennyi szép emlékünk van. Sokat kertészkedünk, sütünk, főzünk, filmezünk, vagy csak beszélgetünk. 

Hasonló a zenei ízlésünk is. Tavaly anyukámat a szülinapján azzal leptem meg, hogy elénekeltem két 
kedvenc dalát. Nagyon boldog voltam, mikor láttam a szemében, hogy mennyire büszke rám.  

Cafik Marianna

Én leginkább az anyukámmal töltött időt szeretném kiemelni. 
Mivel két helyen dolgozik, így nagyon ritkán van ideje kirándulni,
de nyáron járunk biciklitúrára, például Pozsonyeperjesre vagy 
Gútára. Szeretünk együtt sütni-főzni. Én legtöbbször zöldséget 
pucolok vagy palacsintát sütök, addig ő tud egy kicsit pihenni.

Královič Dominika

Cetli Anna Regina, 1. osztály
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