
Bepillantó 

avagy a Tinódi mostani növendékeink csillogó szemében 

  

Paluska Enikő Zsanett2. o.: 

Azért szeretem ezt az iskolát, mert sok barátom van. A kedvenc tantárgyam a matek, az olvasás 

meg az ének. Az osztálytársaim és a tanár nénik is kedvesek. 

 

Farkas Zora Ilona 2. o.: 

Azért szeretem ezt az iskolát, mert kedvesek a tanárok. Azért szeretek ide járni, mert van 

néptánc.  Kedvenc tantárgyam az olvasás. Kedvenc tanáraim: Anita néni, Vali néni. Kedvenc 

napom a mai nap. Barátom Viki. 

 

Fenyvesi Noémi 2. o.: 

Azért szeretek iskolába járni, mert: a barátnőm kedves; ma át tudtam ugrani egy nagy gumit az 

udvaron; mert szeretem az olvasást; mert olyan jó vagyok nyelvtanból, hogy versenyre küldött 

a tanító néni. 

 

Kovács Levente Norbert 2. o.: 

Legjobb élmények: farsangi buli, karácsonyi vásár. Kedvenc tantárgyaim: matek, olvasás, ének, 

környezet, hittan. 

 

Bugyik Bálint 2. o.:  

Azért szeretem ezt az iskolát, mert találkoztam az osztállyal, szereztem új barátokat, 

megtanultam olvasni betűket és írni, megtanultam bennfoglalni, osztani, szorozni, számolni, 

kivonni, mert ez a legjobb iskola a világon!  

 

Molnár Csaba Boldizsár 2. o.: 

Azért szeretek ide járni, mert szeretem a rajzot, tesit, matekot. Szeretek focizni, fára mászni, 

kosárlabdázni. Szeretem a tanár néniket. Szeretem a tanár bácsikat. 

 

Simon Fruzsina 2. o.: 

Azért szeretek ide járni, mert amikor belépek, érzem, hogy szeretet vesz körül és védelem. 

Kedves az osztályom és kedvesek a tanárok. 

 

Szabó Hanna 2. o.: 

Legjobb élmény: amikor elsőben mentünk osztálykirándulásra, meg amikor télen sokáig kint 

voltunk az udvaron szánkózni, és a sportnap. 

 

Prajda Flóra 3. o.: 

Nagyon jól érzem itt magam, a nagyok és a kicsik között is vannak barátaim. 

  

 Tóth Laura 3. o.: 

Jól érzem magam az iskolában, mert Laci bácsi kedves és vicces. 

 

 

 



Badics Bella Panna 3. o.: 

Azért szeretek ebbe az iskolába járni, mert itt sok mindent megtanulok, és nagyon szeretek az 

udvaron játszani a többiekkel, és nagyon szeretem a szakkört, amire járok. 

  

 Bálint Bence 3. o.: 

Azért szeretem ezt az iskolát, mert tudok kerámiára és dobra járni, és itt ha testnevelés van és 

kikötődik a cipőfűző, akkor nem kapunk egyest. 

   

Lang Míra 3. o.: 

Azért szeretek ide járni, mert itt minden olyan szép, és a tanárok is kedvesek. 

 

Gonda Alexandra 3. o.: 

Azért szeretek ide járni, mert nagyon sok jó van, például rajzpályázat, szülinapi köszöntés, 

vásár, előadás… 

  

 Boldog Béla: 

Azért szeretek ide járni, mert nagyon kedves, vicces gyerekek vannak itt, és Éva néni egy 

nagyon jó tanár.  

 

Kovács Kincső Kata 4. o.: 

Azért szeretek ide járni, mert sok mulatságos rendezvény van, mint például a karácsonyi műsor.  

Nem szeretnék iskolát váltani, mert érdekes dolgokat tanulunk csendes perceken, és a tanárok 

nagyon kedvesek, viccesek. Szeretem ezt az iskolát, több művészeti ágból választhatunk. Sok 

barát ideköt az iskolához. Itt barátságos a légkör. Az udvar szép és tágas, jól lehet játszani és 

szaladgálni. Szünetben, hogyha jó idő van, ki szoktunk menni az udvarra. Az órák változatosak, 

jókat szoktunk az órai témáról beszélgetni. Az osztálykirándulások végén szinte mindig el 

szoktunk menni fagyizni. 

 

Tóth Bendegúz János 4. o.: 

Sokszor hallottam más diákoktól, hogy nagyon szigorúak a tanárok. De a Tinódiban ez nem így 

van. Nekünk remekül tanító tanáraink vannak! Játékosan és vidáman oktatják diákjainkat. Sok 

élményt szereznek nekünk, például téli csúszkálás. Figyelmes szemmel nézik a vidám 

száguldás játékmenetelét, nehogy valakinek a testi épsége sérüljön. De ne felejtsük el a kedves 

igazgató urat, akinek ha van egy kis szabadideje, lemegy a felső tagozatos tanulókhoz 

futballmeccset játszani. Semmiféleképpen nem váltanék iskolát, mert én ide tartozom.  

 

Takács Milán 6. o.: 

Jó ez az iskola, mert a tanárok kedvesek, és sokat tudunk délután kinn lenni. Mindig emlékezni 

fogok arra, amikor pl: év végén elmegyünk az osztállyal szalonnát sütni, délutánonként 

kimegyünk az udvarra játszani vagy beszélgetni. 

 

Kertész Gergő 6. o.: 

Jó ez az iskola, mert jók a tanárok, vannak focimeccsek, amikben az igazgató bácsi is játszik. 

Szeretem a Tinódiban, hogy összetartó, és bármi baj van, azt együtt csináljuk, pl: amikor leégett 

a suli. 

 

Vasánszki Csenge 6. o.: 

Jó ez az iskola, mert kevés a diák, és kicsit olyan, mint egy nagy család. Szeretem a Tinódiban, 

hogy kedvesek a tanárok, diákok. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert itt mindenki 

mindenkit ismer, és a nagyok nem bántják a kisebbeket. 



Vass Nárcisz 5. o.: 

Jó ez az iskola, mert itt az ebéd is finom. Kedves az igazgató, kedvesek a barátaim és itt a 

tanárok sem kivételeznek senkivel. Szeretem a Tinódiban, hogy mindig van valami koncert. 

Meg az is tetszik, hogy ki van díszítve a suli. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert itt 

vannak a barátaim és megkedveltem mindenkit, még a takarító néniket is és még azt, hogy itt 

elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. Itt mindig történik valami érdekes, pl: szokott minden 

évben lenni Török Bálint nap, Mikulás koncert, Farsangi koncert, Suli-buli. Mindig emlékezni 

fogok arra, hogy itt milyen kedves tanáraim vannak, és persze az osztályomra, a Suli-bulira, az 

igazgatóra és legfőképpen az osztályfőnökömre. 

 

Laczkó Borbála 6. o.: 

Jó ez az iskola, mert sosem unatkozom délutánonként. A művészeti tagozatokon pl.: néptánc, 

dráma, rajz, fúvós hangszerek, és egy csomó minden van. Ezek lehetőséget adnak arra, hogy 

eljussunk jobbnál jobb helyekre. Szeretem a Tinódiban, hogy a diákok kipróbálhatják magukat, 

erre lehetőséget ad a diákönkormányzat, ahol a gyerekek döntenek dolgokról. Nem cserélnék 

más iskola diákjaival. Itt mindig történik valami érdekes. pl.: Farsangi koncert, Török Bálint 

Napok, Adventi vásár és hasonló rendezvények. Mindig emlékezni fogok arra, hogy milyen jó 

osztályba kerültem, mert nagyon jó fejek az osztálytársaim és akármi van, összetartunk. Mindig 

emlékezni fogok a tanáraimra, mert ők a legjobbat akarták nekünk, bármi történjék is. Soha 

nem felejtem el az iskolát. 

  

 Töttösi Kitti 7. o.: 

Jó ez az iskola, mert sok mindent kipróbálhatunk (pl: néptánc, dráma, rajz, kerámia és egyéb 

dolgokat). A tanárok próbálják kibontakoztatni azokat a dolgokat, amikben jók vagyunk, és 

bátorítanak minket. Szeretem a Tinódiban, hogy egy jó közösségben lehetek, színdarabokban 

vehetek részt, a technika és a rajz órákat, hogy egy ilyen jó osztályban lehetek, szeretem az 

iskola Mesetáborát. Itt mindig történik valami, pl.: a gyerekek „szárnyalhatnak”, foci 

bajnokságok, fellépések, versenyek. Mindig emlékezni fogok az első iskola szülinapomra, 

amikor megépült a mászóka, amikor felkerültünk felsőbe, arra, hogy milyen volt a rajz, a 

néptánc, a kerámia és a dráma szakkör. A drámás fellépéseinkre, az aranyérmünkre, a 

tanárainkra. 

 

Bognár Kamilla 7. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy sokféle csapatos játékot tudunk játszani. Mindig emlékezni fogok 

arra, ahogy a Török Bálint Napok napokon gyűjtöttük a tallérokat a játékok segítségével. Jó ez 

az iskola, mert nagyon sok új baráttal lettem gazdagabb. 

 

Sofhauzer Natália 7. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy rengeteg lehetőséget kínál fel a diákoknak. Számtalan művészeti 

foglalkozáson lehet részt venni, többek között a színjátszó szakkörön és a néptáncon is. Ezek a 

foglalkozások sok-sok versenyre eljuttattak már minket. Személyes kedvencem volt a 

veszprémi színházban fellépni, ahol profi színészekkel is dolgozhattunk. Mindig emlékezni 

fogok az izgalmas rendezvényekre, amikben játékosan vehettünk részt és a végén mindig 

temérdek édességet osztottak a tanárok.  

 

  



Farkas Ákos 7. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy maga az iskolának a közössége mennyire jó hatással van ránk. 

Nem cserélnék más iskola tanulójával, mert lehet, hogy az az iskola nem annyira 

gyerekcentrikus, mint ez. Ha van valamilyen ötletünk vagy problémánk az iskolával 

kapcsolatban, meghallgatják és próbálnak kompromisszumot kötni. Itt mindig történik valami 

pl.: versenyek, koncertek, programok, mindig valami jó. Mindig emlékezni fogok arra, hogy 1. 

osztályban néptáncoltunk az egész iskola előtt a kicsiknek. 

 

Papp Luca 7. o.: 

Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert nem mindenhol van ilyen sok program és színes 

közösség, mint nálunk. Mindenki talált valamit az évek során, amiben tehetséges és sikeres. Én 

személy szerint a zenében és a táncban. Sok helyen jártunk, és számtalan helyen léptünk már 

fel, hatalmas sikerünk volt. Sulis programokat nagyon szeretem. A kedvenceim közé tartozik 

többek között az iskola szülinapja is. De az összes esemény közül a legjobb a Farsangi koncert, 

ahol nem csak a diákok, de a tanárok közül is sokan mutatnak be mókás produkciót. Végezetül 

pedig nagyon szeretem az osztályomat, mert szorosan összetartó csapat vagyunk, akik rengeteg 

sok élményt kaptak ettől a helytől. 

 

Pajor Eszter 5. o.: 

Jó ez az iskola, mert csomó jó program van, sok kedves tanár, szép környezet. Szeretem a 

Tinódiban, hogy összetartó és boldog iskola, mely mindig megnevettet kint az udvaron és bent 

az osztályteremben is. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert erre az iskolára úgy tekintek, 

mint a saját hazámra. 

 

Kovács Petra 5. o.: 

Jó ez az iskola, mert sok mindenkit megismertem, és sok barátom van. Szeretem a Tinódiban, 

hogy mindig tartanak rendezvényeket, versenyeket. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert 

itt sok barátom van, akiket nem szeretnék elveszíteni és 2 testvérem kijárta az iskolát, és már 

én is itt szeretném kijárni, a tanárokat is nagyon megkedveltem. Mindig emlékezni fogok arra, 

amikor bejöttem első osztályosként a kapun, és megláttam az osztálytársaimat. 

 

Kerekes Tibor 5. o.: 

Jó ez az iskola, mert itt vannak a barátaim, és nagyon jó fej tanárok vannak. Szeretem a 

Tinódban, hogy a tanárok mindig megpróbálnak segíteni a tanulásban. Nem cserélnék más 

iskola diákjaival, mert én itt érzem jól magam. Itt mindig történik valami érdekes pl.: sportnap, 

egészségnap, focizás és a zene tanulás is. Mindig emlékezni fogok arra, hogy milyen jó 

osztályfőnököm és igazgatónk van, végül de nem utolsó sorban a zenetanárom, aki sokat segít. 

 

Mészáros Sára Zsófia 5. o.: 

Jó ez az iskola, mert rengeteg mindent tanultam benne, és számos élményben részesített már. 

Szeretem a Tinódiban, hogy mindenki olyan kedves és segítőkész, a hangszerekről nem is 

beszélve, mert annyi hangszeren lehet tanulni. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert 

rettentő sok új emberrel ismerkedtem meg, és itt vannak a barátaim, és olyanok vagyunk így 

együtt, mint egy nagy család. 

  



Jugbluth Heléna 5. o.: 

Jó ez az iskola, mert szerintem a tanárok meg a gyerekek is kedvesek és megértők. Szeretem a 

Tinódiban, hogy év elején az újak letettek egy fogadalmat, hogy nem beszélünk csúnyán, stb. 

Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert én szeretem azt a köszönési módot, hogy „Áldás, 

békesség!” 

 

Poór Luca 5. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy soha nem megyek úgy haza, hogy semmi izgalmas nem történt 

velem, és mindig tudok valamit mesélni az osztályról, az órákról, szünetekről. 

 

Potyondi Ivett 5. o.: 

Jó ez az iskola, mert sok mindent megtanulhatok, hogyan kell a tanárokkal tiszteletre méltóan 

viselkedni, a fegyelemre is megtanítanak. Szeretem a Tinódiban, hogy mindenki együtt érez, és 

összefognak. 

 

Papp Lili 5. o.: 

Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert az osztályom, minden osztály hiányozna innen, még 

a legutolsó csavar is. Itt mindig történik valami érdekes, pl.: újabb és újabb barátságok 

szövődnek, sok a nevetés, a játék és észre sem veszed, hogy elmegy egy nap. 

 

Tarrósi Richárd 5. o.: 

Itt mindig történik valami érdekes, pl.: Népdaléneklő verseny, amire több megyéből, 

településről érkeztek és izgalmas volt, hogy ennyi idegen között léphettünk fel. Mindig 

emlékezni fogok arra az első napra, amikor beléptem az iskolába, és csak egy barátom volt és 

mind a ketten furán éreztük magunkat, hogy lesz-e barátunk vagy sem. 

 

Koronczai Ádám 5. o.: 

Szeretem az iskolában azt, hogy segítőkészek, és amikor nem tudok valamit megcsinálni, akkor 

megmondják, hogy hogyan kell megcsinálni vagy megoldani, és mindenki szeret mindenkit, és 

boldogságban érzem magam. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert én itt jól érzem 

magam, és én örökké itt akarok maradni. 

 

Simon Eszter Nikolett 5. o.: 

Jó ez az iskola, mert vannak barátaim, akik, és ez jó érzés. A tanárok is kedvesek és jószívűek. 

Szeretem a Tinódiban, hogy elfogadnak úgy, ahogy vagyok. Nem cserélnék más iskola 

diákjaival, mert ebben az iskolában nagyon sok jó történt velem, és nem szeretném elhagyni az 

iskolát. Itt mindig történik valami érdekes, pl.: új barátokra találok, népdaléneklő versenyen 

szerepeltem. 

 

Fehér Balázs 7. o.: 

Jó ez az iskola, mert kedvesek hozzám, illetve máshoz is. Azért is jó ez az iskola, mert „zenés” 

iskola, és ez szerintem mindenkinek tetszik. Szeretem Tinódiban, hogy kedvesek a tanárok 

mindenkivel, osztálytársak segítenek egymásnak akármiben. 

 

Horváth Laura 7. o.: 

Jó ez az iskola, mert sok élményt szerezhettem, és sok új arcot ismerhettem meg. Itt mindenféle 

foglalkozásra lehet járni, én például zongorára járok, és szeretem, mert megmutathatom, hogy 

milyen darabokat tudok eljátszani. A mi iskolánkban van furulya, tuba, trombita, kürt és még 

sorolhatnám tovább. 

  



 Labossa Anna Lídia 7. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy bármilyen játékot játszunk, abban különböző osztályok egyaránt 

részt vesznek, és ettől meg jobb a játék. Mindig emlékezni fogok arra, amikor télen együtt 

szánkózott az egész iskola, és hógolyócsatát rendeztünk, amibe még a tanárok is beszálltak. 

Itt mindig történik valami pl.: egyszer farsangkor az igazgató bácsi rockernek beöltözve 

elénekelte a Zene nélkül mit érek én című dalt, a zenetanárok kísérték dallal, szintivel. 

 

Simon Csenge 7. o.: 

Jó ez az iskola, mert a diákok is kapnak döntési jogot olyan dolgokban, amiket akár jobbá is 

tudnak tenni. Itt mindig történik valami pl.: focimérkőzéseket tartunk, vadászrepülőket nézünk, 

közösen métázunk. Ezek az élmények, anélkül hogy észre vennénk, a mókázás mellett közelebb 

hoznak egymáshoz. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert az iskolánk bármilyen sikert ér 

el, nemcsak örül a dolognak, hanem boldogan köszöni meg mindenkinek, és soha nem marad 

el a jutalom sem. 

 

Tóth Laura Evelin 8. o.: 

Lassan 8 éve, hogy ebben az iskolában vagyok. Nagyon sok mindent köszönhetek tanáraimnak 

akik mindig támogattak a nehéz napokon is. Fájó szívvel lépek ki júniusban az iskola falai 

közül, mert tudom, hogy utána sokkal nehezebb élet vár rám. Az iskola hangulata feldobta 

minden reggelemet, amikor beléptem, a színes falak megadták azt a kellemes érzést, amire egy 

gyereknek szüksége van. Az iskolai rendezvényeket nagyon szerettem, a sok fellépő diák és 

persze tanár, akik mindig sokat fáradoztak azon, hogy színvonalas legyen a műsor. Állandóan 

ott voltunk más versenyeken, hogy támogassuk az iskolát, és mindig valamilyen oklevéllel 

térünk vissza. Örülök, hogy belevágtam a néptáncba, mert ez egy olyan tánc, amelyet csak 

akkor csinálsz jól, ha belemélyedsz és szereted. Nagyon félek, hogy a 8 éves tanulás semmibe 

fog hullani, és széthullik a csapat. Néptánc mellett citerára is járok, de mostanában kicsit 

elhanyagoltam, amit bánok, mert fantasztikus érzés, amikor egy csapatban áll az ember, és 

felzendül a sok hangszer, és az embert átjárja a libabőr. És emellett ott van még a futás. 

Egyszerűen imádom. Amikor eldördül a pisztoly ,és mindenki elkezd kutyafuttában a cél felé 

futni…leírhatatlan. Ott csak te vagy és a lábaid. Nem az számít, hogy heti 4-5 órát edzel 

keményen, hanem hogy akarod-e. Fejben kell rendet tenni és a táv közben erősíteni magad 

belül. A néptánc által minden évben elutaztunk 3 napra Erdélybe, ami megint csodás 

élményeket nyújtott. Több minden nem jut eszembe, de annyit lehetne írni, hogy közben ránk 

esteledne. Szeretném megköszönni ezt a 8 évet az egész iskolának. Nagyon hiányozni fog és 

fájó szívvel gondolok vissza, és büszkén mondom majd bárhol, hogy „ Igen, én Tinódis 

voltam!” 

 

Pajor Szilvia 8. o.: 

Jó ez az iskola, mert sokkal közelebb állnak egymáshoz a tanárok és a diákok, és a diákok között 

is szorosabb a kapcsolat. 

Szeretem a Tinódiban, hogy nem olyan, mint más iskolák, vidámabb, közvetlenebb és maga az 

épület sem unalmas és komor, hanem élettel teli. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert 

nagyon szeretem ezt a tanítási módot, ami itt van, és az egész rendszert, ami felépíti ezt a 

közösséget. Itt mindig történik valami érdekes, pl.: csendes perceken is mindig tanulunk valami 

újat, ami nem  tananyag, és vannak jó rendezvényeink, pl.: az iskola szülinapja, a fordított nap, 

ezen belül a tanár-diák meccs, és persze a Sportnap és a Török Bálint Nap is nagyon izgalmas. 

Mindig emlékezni fogok arra, hogy mit kaptam ettől az iskolától, a különböző rendezvényekre, 

amikor az összes tanár és diák együtt van, az iskola épületére, a termekre, a folyosókra, a 

tanáraimra. Jövőre, amikor már nem ide fogok járni, jó szívvel gondolok majd vissza mindenre, 

ami itt volt. 



Csapó Ádám 8. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy vannak művészeti tanszakok. Szerintem a néptánc a legjobb, 

mindenkinek ajánlom! Mindig emlékezni fogok arra, hogy Gábor bácsi elvitt a táncversenyre, 

a „Mezőföld virágaira” és amikor a botot pörgettem, megcsúsztam és a bot kirepült a kezemből, 

de szerencsére a földre esett, nem a közönségre. 

 

Lacza Csenge 8. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy olyan a közösségünk, mintha egy nagy család lennénk. Nem 

cserélnék más iskola diákjaival, mert ez az iskola már a szívemhez nőtt, és olyan, mintha a 

második otthonom lenne. Itt mindig történik valami érdekes, pl.: a Török Bálint Napok, amikor 

a felsősök az alsósoknak főznek ebédet, amíg a kicsit tallérokat gyűjtenek az iskola területén 

elhelyezett állomásoknál. Vagy a Sportnap, amikor minden a sportról szól, és rengeteg 

mozgással kapcsolatos dolgot csinálunk. És még van a fordított nap, amit nagyon szeretek. 

Olyankor az adott év nyolcadikosai közül páran csapatfőnökök lesznek és a kicsiket és a 

nagyokat elosztják és versenyeznek a csapatok egymással, hogy az állomásokon minél több 

pontot gyűjtsenek, és ők nyerjék a versenyt. 

 

Kiss Enikő Jázmin 8. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy nagyon jó programokat szerveznek, újakat találnak is pl.: Török 

Bálint Napok, Sportnap, Egészségnap. Mindig emlékezni fogok arra, amikor csapatversenyek 

voltak, a tanáraimra, hogy mindig a legjobbra törekedtek, azért, hogy elérjem azt, amit akarok; 

hogy a jövőben azt csinálhassam, amit én szeretnék. Emlékezni fogok az osztályomra is, bár 

nem egy mintaosztály és nem a legjobb, de ha akarunk, tudunk összedolgozni. 

 

Gróf Klaudia Laura 8. o.: 

Jó ez az iskola, mert itt mindig jó kedvű emberek vannak, és jó ide bejönni. Szeretem a 

Tinódiban, hogy összefognak az osztályok, és jó közösség vagyunk. Nem cserélnék más iskola 

diákjaival, mert szeretem ezt az iskolát és az osztályomat is. Itt mindig történik valami érdekes. 

Pl. rajz kiállítás a folyosókon, a díszterem előtt. Mindig emlékezni fogok arra, amikor 2 évvel 

ezelőtt tanár-diák meccsen ráírtuk a homlokunkra, hogy „hajrá diákok”, két napra rá is ott volt 

még az arcomon, hiába sikáltam. 

 

Kovács Gréta 8. o.: 

Szeretem ezt az iskolát, mert itt vannak a barátaim, jó a tanítás, és lassan már 8 éve ide járok 

tanulni. Sok emléket gyűjtöttem. Szeretem a Tinódiban, hogy vannak jó programok, táborok, 

szakkörök. Szeretem, hogy megtanulhattam táncolni és citerázni is. Nem cserélnék más iskola 

diákjaival, mert szeretem ezt az iskolát. Sok emlék ideköt. Az iskola tette lehetővé, hogy 

kijuthassak Erdélybe is. Ezzel kapcsolatban is nagyon sok jó emlékem van. Mindig emlékezni 

fogok arra, amikor először jöttem az iskolába, amikor megismertem az osztálytársaimat. 

Emlékezni fogok a táborokra, a sok nevetésre és persze veszekedésre is. 

 

Márkus Boglárka 8. o.: 

Jó ez az iskola, mert itt jó programok vannak és szakkörök pl.: dráma, rajz, néptánc. Szeretem 

a Tinódiban, hogy kedves és befogadó emberek vannak. Nem cserélnék más iskola diákjaival, 

mert szeretek ide járni, mivel ez egy egyházi iskola. Itt mindig történik valami érdekes, pl.: az 

iskola sűrűn elvisz minket a művházba kiállításokra. Mindig emlékezni fogok arra, ahogy 

befogadtak az emberek. 

 

 

 



Szabó Fanni 8. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy ilyen jó tanárok vannak, és nagyon kedvesek velünk. De a legjobb, 

hogy az iskolaközösség összetart. Itt mindig történik valami érdekes, pl.: versenyek, 

sportnapok, iskola születésnapja, egészségnapok, fordított nap, Török Bálint napok, suli-bulik. 

Mindig emlékezni fogok arra, hogy milyen volt jövendőbeli elsősként megjelenni az iskolában, 

hogy milyen volt elsősnek lenni, hogy milyen volt a 4. osztály után fellépni az 5.-be és most 

nyolcadikosként boldogan tekintek vissza erre az iskolára, és büszke vagyok, hogy ebbe az 

iskolába járhatok. 

 

Kapoli Dávid 8. o.: 

Szeretem a Tinódiban, hogy sok program van, a kedvencem amikor a díszteremben koncert 

van, mert nagyon ügyesek a gyerekek, akik fellépnek. Itt mindig történik valami érdekes pl.: 

nagyon viccesek a tanárok, még az igazgató is focizik a diákjaival, hetente legalább egyszer. 

Mindig emlékezni fogok arra, hogy milyen jókat nevettünk a tanárjaimmal, az iskola 

születésnapjára, a focibajnokságra, a délutánokra, amikor filmet néztünk. 

 

Németh Diána 8. o.: 

Jó ez az iskola, mert itt van egy nagy, összetartó közösség. A legtöbbet mindig próbálunk 

segíteni egymásnak. Szeretem a Tinódiban, hogy megtanított normálisan viselkedni, persze ezt 

nem csak az iskolának köszönhetem, de egy gyereknek sokkal jobb egy ilyen indulás, ilyen 

emberek között, nem véletlenül dicsérik meg sokan. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert 

itt a tanárok minden gyerekből próbálják kihozni a legtöbbet, hogy elérjék azt, amit szeretnének. 

Itt mindig történik valami érdekes pl.: színes iskolai programok, azon belül a sok koncert, amin 

megismerünk furcsa nevű hangszereket, olyanokat, amiket még életünkben nem láttunk, 

hallottunk. Mindig emlékezni fogok arra, hogy a suli által még én is részt vehettem műsorokon 

szereplőként. A városi műsor és egy verseny által megtaláltam azt, amit szeretnék csinálni: a 

színjátszás. 

 

Pajor Máté 8. o.: 

Jó ez az iskola, mert nagyon szép, eltérően más iskoláktól. Szeretem a Tinódiban, hogy az udvar 

nem csak egy kerítéssel elkerített füves domb, hanem különféle színes gumiabroncs díszíti, 

hogy nem csak focipálya van, hanem röplabda, kosárlabda, sőt még ping-pong asztalok is 

vannak. Itt mindig történik valami érdekes, pl.: amikor Sportnap van és különféle versenyeken 

lehet indulni.  Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert nem hiszem, hogy más iskolában is 

ennyire jó lenne bármit csinálni. 

 

Szeiler Barnabás: 

Jó ez az iskola, mert a tanároktól rengeteg bölcsességet át lehet venni a 8 év alatt. Szeretem a 

Tinódiban, hogy eltér a többi iskolától, mind külalakban, mind tanítás tekintetében. Mindig 

emlékezni fogok arra, hogy Szilárd bácsi töri órái szerettették meg velem ezt a tárgyat, amely 

biztosan végig kísér majd utamon. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert csak itt vannak 

olyan különleges tanárok, mint Márti néni, a rajz órái feledhetetlenek.  

 

Kovács Kevin 8. o.: 

Jó ez az iskola, mert nagyon kedvesek és segítőkészek a tanárok, és élvezetessé teszik az 

unalmas anyagot is. Nem cserélnék más iskola diákjaival, mert nincs még egy ilyen jó osztály, 

mint a miénk. Mindig emlékezni fogok arra, hogy a tanárok bármilyen programot szerveztek, 

mindig szívvel-lélekkel csinálták, de ez mindenre igaz. 

 

 



Molnár Zoltán 8. o.: 

Szeretem ezt az iskolát, mert itt mindig otthon érzem magam. Azt szeretem a Tinódiban, hogy 

itt olyanok közt vagyok, akik figyelnek rám, és értékelnek. Azért nem cserélnék más iskola 

diákjaival, mert itt olyan közösségben vagyok, ami közel áll hozzám. Az egyik legjobb 

élményem az iskoláról, az egy meleg nyári vagy tavaszi nap volt. Akkor is ugyanúgy tanultunk 

délelőtt, délután pedig az udvaron voltunk. Boldog voltam. Semmi különös nem történt, mégis 

erre emlékszem vissza a legszívesebben. 

 

Takács Flóra Ágnes 8. o.: 

Jó ez az iskola, mert összehozza a rég nem látott barátokat, óvodás társakat, talán még a 

rokonokat is, akik eltávolodtak egymástól. Szeretem a Tinódiban, hogy mindig szívvel, lélekkel 

bánnak a gyerekekkel, és nem számít, hogy hány évesek. Mindig emlékezni fogok arra, mikor 

első osztályba válogattak minket. Nem tudtuk, hogy ilyen összetartó csapat leszünk. Hiányozni 

fog ez az iskola és ezek a társak. 

 

Döbrőssy Bendegúz 8. o.: 

Az iskola felépítése, fizikai rendszere rendkívül praktikus, elősegíti a gyors közlekedést. 

Számomra ez is a legkedvesebb az iskolában, hogy a felépítése nem csak praktikus, de még 

rendkívül ízléses és szép is. Ha lenne lehetőségem, akkor sem mennék más iskolába, és ennek 

oka nem az itt megszerzett barátok, ismerősök, hanem az itt megszerzett barátok, ismerősök, 

hanem az iskola szabályzata, ami legtöbb esetben megkönnyíti a mindennapokat. Valószínűleg 

örökké emlékezni fogok az iskolára, de legfőképpen arra, amit a tanárok érdekesen, példákkal 

ellátva, színesen megtarkítottak. 

 

Jankovics Zsolt Dominik 8. o.: 

Mindig emlékezni fogok arra, mikor a Tinódi iskolám színeiben nyertem futóversenyeket, 

sportnapon gólkirály lettem, a Tinódi bajnokságokra, amit az iskolán belül rendeztünk, és meg 

is nyertük, délutáni focizásokra Szilárd bácsival. 

 


