
 
 
Még biztosan mindannyian a nyári élmények ha-

tása alatt álltok, és nem is igen akarjátok elhinni, 
hogy véget ért a vakáció. Gyorsan eltelt a nyár, de 
azért már örültök annak, hogy újra láthatjátok az is-
merős arcokat, a hiányzó barátokat, osztálytársaito-
kat.  

Többen is megfogadtátok, hogy idén még jobb 
lesz a bizonyítvány, mint tavaly. Sajnos a tanulás 
nélküli iskolát még mindig nem találták fel! Éppen 
ezért kérlek benneteket, engedjétek tanáraitoknak, 
hogy képességeiteket tovább fejlesszék, hiszen ez ti 
rajtatok is múlik!  

Kedves kicsi elsősök! Talán ti vártátok a legjob-
ban ezt a mai napot. Nagyon örülünk nektek, vártunk 
már benneteket! A mai naptól sok-sok izgalmas do-
log vár rátok, hiszen tanító nénik bevezetnek benne-
teket a számok és a betűk birodalmába. Ezért kérlek 
titeket, mindig nagyon figyeljetek arra, amit Ők 
mondanak! Szerezzetek sok-sok piros pontot, nyom-
dát, hogy apukátok és anyukátok veletek együtt örül-
jön! 

Kedves másodikosok! Most már „nagyok lette-
tek”! Segítsetek a kicsi elsősöknek a beilleszkedés-
ben, hogy olyan ügyesek legyenek ők is, mint ti! 

A harmadikosokra nagy kihívás vár: az idén 
lesznek elsőáldozók. Megkezdik a vizsgázást is hit-
tanból. Fogadjátok szeretettel Miklós bácsit, aki na-
gyon várta, hogy az osztályfőnökötök lehessen! 

A negyedikesek és a hatodikosok év végén 
vizsgáznak magyarból, matematikából és hittanból. 
Bízom benne, hogy ügyesek és felkészültek lesztek! 

Az ötödikeseknek is van új osztályfőnökük: Ist-
ván bácsi. Ötödikben sok új tantárggyal ismerkedhet-
tek meg. Vegyétek ügyesen az akadályokat! 

A hetedikesek is bebizonyíthatják, hogy bár ke-
vesen vannak, jó közösségük lesz! 

Kedves nyolcadikosok! Ti lettetek iskolánk leg-
nagyobb diákjai. Nagyon érdekes, mozgalmas, izgal-
mas tanév vár rátok! Ki kell választanotok azt az is-
kolát, ahol tovább szeretnétek tanulni, fel kell készül-
ni a felvételire. Kívánom, hogy ezeknek tudatában 
egyre növekvő felelősségtudattal végezzétek munká-
tokat, vegyetek részt az iskolai életben, hogy igazán 
gyümölcsöző legyen utolsó évetek iskolánkban. 

Az idei jelmondatunkat Ferenc pápától választot-
tuk: „Kedves fiatalok, tanuljatok meg imádkozni 
minden nap: ez a módja, hogy megismerjük Jé-
zust és beengedjük saját életünkbe.” Ha valakit 
szeretünk, beszélgetünk vele, akár az interneten ke-
resztül is, felhívjuk telefonon, sms-t küldünk, hiszen 
meg szeretnénk vele osztani örömünket, bánatunkat. 
Tegyük meg ezt Jézussal is, beszélgessünk vele min-
dennap, és engedjük be az életünkbe! Sok gyerekkel 
találkoztam nyáron is a szentmisén, vegyük ezt ko-
molyan a tanév során, és ne csak a kötelező ügyelete-
si misékre jussatok el! Részt vállalhattok a szolgála-
tokban is, a ministrálásban, a zsoltározásban, de akár 
a gitáros énekkarban is! 
 Kedves Szülők! Köszönjük a bizalmat, hogy 
mi iskolánkba járatják gyermekeiket! Mi pedagógu-
sok mindent meg fogunk tenni azért, hogy a ránk 
bízott féltett kincseik – a gyermekeik - ügyes, okos 
és intelligens fiatalokká váljanak. Bízom benne, hogy 
a szülők és az iskola EGYET AKARVA, EGY-
MÁST SEGÍTVE meg tudja majd valósítani elképze-
léseit ebben a tanévben is! 

Szeretnék külön köszönetet mondani isko-
lánk fenntartójának: hogy az oktatói-nevelői mun-
kánkhoz szükséges feltételeket a 2013/2014-es tanév-
ben is biztosítja, és Burger Ferenc plébános atyának, 
aki lelki vezetőként támogatja iskolánkat. 

Jó munkát kívánok mindenkinek az új tanév-
ben! 

Almási Zsuzsanna  



 A nyári szünidő remek találmány a gyermekek 
része. Nincs iskolába járás, nincs lecke, tanulás, csak 
játék és szórakozás. 
 Én is így éltem a nyáron az életemet. Voltunk 
bobozni, gokartozni, fürödni, kirándulni. Rengeteg bará-
tot szereztem. 
 Ez a nyár is jól telt el, de itt az ideje az okoso-
dásnak. 
 
Torkos Tímea 4.b 
 
 A legszebb élményem úgy kezdődött, hogy 
anyukám azt mondta: - Ülj be az autóba, megyünk a 
boltba! 
 Amikor kinéztem az ablakon, láttam, hogy nem a 
bolt felé megyünk. Először azt hittem, hogy egy másik 
bolthoz megyünk. Aztán hirtelen megálltunk egy háznál. 
Amint beléptünk a kapun, odajött hozzám egy szép kis 
vizsla. Volt még öt másik is.  
 Aki először jött oda hozzám, most itthon van 
velem. Csokinak neveztem el. Ő életem első kutyusa. 
 
Ferenc Levente 4.b 

 Az idén otthon töltöttem a nyári szünetemet. 
Minden nap kerékpároztam, gondoztam az állataimat és 
olvastam. 

A vakáció 
ideje alatt született öt 
kis nyulunk. Naponta 
többször is meg kel-
lett őket néznem. 
Amikor Angliából 
hazajött Flóra barát-
nőm, akkor is meg-
megnéztük a nyuszi-

kat, miközben sokat játszottunk. Elmentünk kirándulni a 
Csúnya-
tóhoz, majd 
mielőtt haza 
utazott volna, 
ajándékot 
kapott tőlem 
a barátnőm.  
 A 
nyáron el-
kezdtük felújí-
tani a házun-
kat: csiszoltunk, festettünk egész nap. A munka még nem 
ért véget, de a szünet igen… 
 Sajnos, hamar eltelt a szünet. 
 
Árvai Abigél 4.b 
 
 

A családommal 
Sopronban nyaral-
tunk. Egyik nap 
megnéztük Sop-
ron városát: a 
Tűztornyot, a 
Szentháromság 
teret és a várfalat. 
 A követ-
kező napon Po-
zsonyt néztük 
meg. Voltunk a 
várban, ami cso-
daszép volt. On-
nan lehetett látni 
az egész várost, és 
még annál is 
messzebbre  néz-
hettünk.  
Láttuk még a szlo-

vák Parlamentet, a Grassalkovich-kastélyt és  a Koroná-
zó Templomot is. 
 Nekem nagyon tetszett ez a vakáció, de haza 
kellett jönnünk, és ajándék helyett szép emlékeket hoz-
tunk magunkkal. 
 
Bezák Olivér 4.b  

 A nyári szünet során valamennyien feltöltőd-
tünk, pihentünk, szórakoztunk. Diáktársaink a követ-
kező oldalakon számolnak be a nyári élményekről: 

2 



3 

 Idén nyáron Balatonfenyvesen voltunk nyaralni. 
 Egész héten jó idő volt, így minden nap elmen-

tünk fürödni. Sokat bicikliztünk, fagyizni is sokat voltunk. 
Egyik nap 60 km-t tekertünk. Amikor fújt a szél, nagy hul-
lámok voltak a tavon, ezért a halfogó hálóval jó sok 
snacit fogtunk.  

 Szerintem nagyon jó nyaralás volt. 
Füzi Zsigmond 5.o. 

 Idén Montenegróba mentünk nyaralni. 
 Nagyon szép hely, az egész ország csak hegyek-

ből és tengerből áll. Megnéztük Európa legnagyobb és a 
világ második legnagyobb kanyonját is. A tengerben is 
fürödtünk, bár az egy kicsit hideg volt. 

 Voltunk egy napon Bosznia-Hercegovinában is. 
Megnéztünk egy régi várat, valamint egy olyan helyet, 
ahol egy idős házaspárnak többször is megjelent Mária.  

 Jól éreztük magunkat, jövőre is szeretnénk kül-
földön nyaralni. 

Molnár László Máté 5.o.   
 

A nyáron vettünk egy nagy 
medencét. 
 Először előkészítet-
tük a kertben a helyét, majd 
leástunk. Leterítettünk egy 
szőnyeget, majd egy fekete 
vásznat. Nekiálltunk össze-
rakni a medencét. Sokáig 

tartott, de sikerült. Ezután leraktuk a fóliát is, és teleen-
gedtük a medencét vízzel. Hosszú idő alatt telt meg vízzel.  
 Ezután minden nap a saját medencénkben füröd-
tünk és játszottunk. Nem fogott ki rajtunk a hőség! 
Piti Lóránd  5.o.  

 Éppen a mamánál nyaraltunk Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, amikor édesapám beállított tréning 
ruhában. Megkérdezte, megyek-e vele a barackosba, 
hogy megtudjam, milyen az igazi „mezőgazdász” élet. El 
is mentem vele… 
 Beültünk az autóba, és irány Gönc! Jó messze 
van a mamától, és elég rázós az út is, de úgy gondoltam, 
ennyi fáradságot megér a kaland. Amikor már ott jártunk, 
bementünk egy utánfutóért, amire a hordókat rá tudjuk 
majd pakolni. Utána egyesen a barackosba mentünk. 

 Nagyon me-
leg volt, csíptek a 
böglyök is, és ragad-
tam mindenhol a 
baracklétől. Miután 
felszedtük az utolsó 
cefrét, mehettünk egy 
magozóba. Ott nagyon 
nagy gépek álltak, és 

magozták a gyümölcsöt. A munka végeztével kicsit néz-
tem a hegyeket az autó ablakából… honvágyam lett… 
 Nem sokáig, mert rövidesen hazadöcögtünk. 
Germus Eszter 5.o. 
 
 Egy júliusi reggelen indultunk Horvátországba 
lakókocsival. 

 Az út nagyon 
hosszú, de érdekes volt, 
mivel alagutakon men-
tünk keresztül, amelyek 
lerövidítve a távolsá-
got, a hegyek gyomrán  
át vezettek. 
 Megérkeztünk 
a Pag-szigetre. A ten-

gerpartot apró kavicsok borították. Nagyon jó volt az idő, 
fürödtünk, úsztunk és búvákodtunk. Egyik nap elmentünk 
egy hajókirándulásra. Gyönyörű kilátás nyílt  a hajóról. 
Fürödtünk az 50 méteres vízben, sőt még barlangtúráz-
tunk is. 
Nagyon örültem ennek az eseménynek, számomra örök 
emlék marad. 
Kuszák Hajnalka 5.o.  



 A nyaram úgy kezdődött, hogy az iskolával Cso-
bánkára mentünk táborozni.  

 Azért mégis a leg-
nagyobb élmény számom-
ra Tunézia volt, mert éle-
temben először most re-
pültem. Ráadásul a tenger-
nél is most jártam először. 
A szálloda szép volt, bár 
nekem furcsa volt, hogy 
mindenki más-más nyel-
ven beszélt. A testvérem-

mel sokat búvárkodtunk, anyukámmal pedig sokat úsz-
tam. Láttunk sok medúzát, egyszer egy hatalmasat is.  
 Utána apukámnál voltam Egerben, majd a ma-
mámnál Kiskörén. Sokat túráztunk, a Tisza-tót egy déle-
lőtt alatt körbebicikliztük. A sok bicajozás és túrázás alatt 
igen megerősödtünk. Ezt követte az úszótábor, majd az 
utolsó héten a tánctábor. 
 Ez volt eddig a legtartalmasabb nyaram. 
Lovász Zsófia 6.o. 
 
 A nyáron a családommal Olaszországban, a Lido 
di’ Jesolo melletti Ca’ savioban nyaraltam. 
 Miután hétfőn megérkeztünk a nagy viharban, 
örömmel konstatáltuk, hogy a házunk szép tiszta. Vidá-
man mentünk le a tengerhez, ahol anyával igen sok kagy-
lót szedtünk össze. Minden nap meglátogattuk az Adriai-
tengert, aminek a partján még egy „homokgondolát” is 
építettünk. A pénteki napon áthajóztunk Buranoba, ahol 
szebbnél szebb csipkéket láthattunk. Majd célbavettük 
Muranot, az üveggyártás szigetét is. S végül, a nap fény-
pontjaként elmentünk Velencébe, ami szuper élmény volt.  
 Összességében nagyon jól telt a nyaralás, hiszen 
még vízibiciklizésre is jutott idő.
Dolecsek Fanni 6.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

A nyáron találtunk 
egy tanyát, ami na-
gyon megtetszett 
nekünk, ezért ki is 
béreltük.  
 A tanyánk 
Üllőn van egy erdő-
ben. Az állatok már 
megérkeztek a szé-
pen kialakított ta-
nyára a hét végén. Van malacunk, kacsánk, és a szomszé-
dunknak 20 lova. Sokat dolgoztunk, takarítottunk, de sike-
rült szépen rendbe hozni kitakarítani mindent. 
 A családunk  hétvégenként kimegy a tanyára, és 
az állatokat gondozzuk majd. 
Molnár Boglárka 6.o. 
 
  
 Augusztus 20-án a mamámnál voltam Rózsa-
szentmártonban. Nagyon jó idő volt. 

Az ünnepség 14 órakor 
kezdődött. A gyermek-
programok között volt 
trambulin, ugrálóvár, arc-
festés, csillámtetoválás és 
kézműves foglalkozások. 
Az édességes pulton gumi-
cukor és nyalóka kínálta 
magát, az üdítős asztalnál 

gyümölcslevet lehetett kérni. A műsorban felléptek tán-
cosok, népitáncosok, énekesek, hastáncosok és Király L. 
Norbi. Mi este 10-ig táncoltunk, majd fél 11-kor megnéz-
tük a gyönyörű, színes tűzijátékot. 
 Nagyon jól éreztem magam, remélem, jövőre is 
megyek augusztus 20-án ünnepelni. 
Király Viktória 6.o.  
 
 Nyáron a családdal Csehország-
ba utaztam.  
 Jöttek az unokatestvéreim is. 
Útközben áthaladtunk Szlovákián is. 
Voltunk Brnoban, ahol két napot töltöt-
tünk el. Brno után Prága következett. Ott 
három napot voltunk. Megnéztük Szent 
György szobrát, és voltunk mindenféle 
várban is. Nekem ez a város, Csehország 
fővárosa tetszett a legjobban. Ezután elutaztunk Plzenbe. 
Megnéztük a híres sörgyárat.  
 Nagyon szép volt Csehország. Máskor is szívesen 
elmegyek oda.  
Péter Bence Zoltán 6. o. 4 

 Mindenki  új élményekkel, szép emlékekkel tért vissza a vakációról. Ahány ember, annyiféle él-
mény,.annyi érdekesség, izgalom... 
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 Ez a nyár gyorsan telt, de sok új élményt szerez-
tem. Mind közül az ausztriai rafting-túra tetszett a legjob-
ban. 
 Már nagyon vártam, hogy az autóval megérkez-
zünk. Nagyon szép, és elképesztő útvonalon közelítettük 
meg a „bázist”. Már aznap megismertettek minket a fo-
lyóval. A könnyebbik felével, mert másnap jött az igazi 
kihívás. Milliónyi kisebb-nagyobb súgón kellett lemenni, 
ahol sajnos borultunk is. De a varázslatos táj kárpótolt 
minket. 
 Nekem ez volt a legjobb élményem. 
Miskolczi Renátó 8.o. 

 
 Az egész nyárban az volt a legjobb, amikor el-
utaztunk Thaiföldre. 
 Gyönyörű hely, csodálatos az óceán partja is. 
Teljesen más az élet, mint itthon. Ez nagyon megdöbben-
tett bennünket. A város, ahol voltunk, nagyon szép, sok a 
hegy és a pálmafa. A programok, amiken részt vettünk, 
segítettek abban, hogy jobban megismerhettük a helyet, 
az ott élők szokásait, kultúráját, vallásukat. 
 Remélem, ez az emlék sokáig megmarad, s majd 
bővül sok más tapasztalattal is: 
Korsoveczky Lili 8.o. 

 Az egyik legjobb nyári élményem az volt, hogy a 
szüleimmel elutaztunk Erdélybe a mamámékhoz. 
 Nagyon hosszú volt az út, de jó volt újra látni 
őket. Náluk sokat játszottam az unokatestvéreimmel. So-
kat voltunk erdőben, ahol nagyon szép minden. Nagyon 
tetszett, hogy van egy patak a kertben. Jól éreztem ma-
gam a vidéki környezetben, tetszett, hogy vannak állatok. 
Még lovagoltam is.  
 Nagyon jól éreztem magam, remélem, megyünk 
jövőre is.  
Gnáp Anasztázia 8.o. 
 

 A szegedi nyaralásunk egyik napján meglátogat-
tuk az Ópusztaszeri Történelmi Parkot.  
 A bejáratnál egy gyönyörű dombormű fogadott 
minket. Ahogy elindultunk a fákkal szegélyezett úton, 
egy nagy körben Magyarország királyainak képet láthat-
tuk. Nem is volt időnk ezt igazán megnézni, mert kezdő-
dött az előadás. Fel kellett sétálni egy emelvényre, és 
megpillanthattuk a Feszty-körképet. Az előadó mindig 
rávilágított egy-egy eseményre a képen.  
 A nap többi részében a skanzent jártuk körbe: 
megkóstoltuk Mari néni süteményét, láttunk malmokat, 
istállókat. 
 Nagyon tetszett az ópusztaszeri kirándulás, mert 
egy kis időre betekinthettünk a múltba. 
Bánfi Zsombor 8.o.  



Idei jelmondatunkhoz a következő 
gondolatokat kapcsolták tanulóink: 
 
 Az életünket Jézus irányítja. 
Megtanít minket szeretni és imádkoz-
ni. Nélküle az életünk elveszett, üres. 
Engedjük, hogy vezessen minket az 
élet felé! Hallgassunk rá! Imádkoz-
zunk sokat, s akkor sorsunk az Ő ke-
zében lesz. 
Sziráczki Beáta 7.o. 
 
 Jelmondatunk Ferenc pápa 
egyik üzenetéből való. 
 Arra kér a pápa bennünket, 
fiatalokat, hogy imádkozzunk minden 
nap. Szeretné, ha a fiatalok odafigyel-
nének  Jézusra, Istenre és a Szentlélek 
üzeneteire is. Ehhez útmutatót is adott 
nekünk, amelyben az öt ujj segítségé-
vel tanítja meg, hogy kikért imádkoz-
zunk minden nap… 
Kocsis Adél 7.o. 

 Imádkozni minden nap kell. 
Reggel és este is. Azért fontos ez, 
mert így tudunk kommunikálni, kap-
csolatba kerülni Istennel. Segítséget 
is tudunk ezzel kérni tőle. 
Solti Péter 7.o. 

  
 A gyermekeket születésüktől 
kezdve arra kell tanítani, hogy higy-
gyenek Istenben. Az ima az, ami hoz-
zá vezet. Ezért kell megtanulni imád-
kozni.  
 Az imában elmondhatjuk, 
hogy szeretjük  Istent, kérhetjük, hogy 
segítsen, hálát adhatunk azért, amit 
kaptunk, azért, hogy vagyunk. Szüle-
ink is erre tanítanak minket. Ők is 
megköszönnek Istennek minket, hiszen 
valamennyien az Ő gyermekei va-
gyunk, mindnyájunkat ajándékul 
adott a szüleinknek. 
Nagy Noémi 7.o.  
 
 
 Ferenc pápa szép gondolatát 
kaptuk jelmondatul idén.  
 Tudnunk kell imádkozni, hi-
szen minél többet tesszük ezt, annál 
közelebb kerülünk Jézushoz, Isten-
hez. Be tudjuk engedni az életünkbe, 
és át tudjuk engedni az irányítást Ne-
ki. 
Kovács Nikoletta 7.o. 
 
 

 A jelmondat útravalóul szol-
gál ebben az évben. 
 Az ima segítségével közelebb 
engedhetjük Jézust magunkhoz. Igazi 
iránytűnk lehet. Vezérel  és utat mu-
tat. Az imában megfogalmazhatjuk 
mindazt, amit kérünk, várunk, amiért 
hálát adhatunk. 
Imre Tímea 7.o. 
 

 A jelmondat üzenetét fontos-
nak tartom. 
 Jézus nélkül, a vele való kap-
csolat nélkül senkik vagyunk. Parányi 
magok a világban.  
 Ha ismerjük Jézust, és been-
gedjük Őt az életünkbe imáinkban, 
akkor Ő lesz, aki a magot gondozza, 
fejlődését segíti.  
Gondosko-
dik arról, 
hogy ne 
aszott kórók, 
hanem cso-
daszép virá-
gok legyenek 
az apró ma-
gokból. 
Biró Fatima 
7.o. 
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„Kedves fiatalok, tanuljatok meg imádkozni 
minden nap: ez a módja, hogy megismerjük 

Jézust és beengedjük saját életünkbe.”  



Az idei tanévben a következő szakkörö-
ket tervezzük beindítani iskolánkban: 
 
Szakkörök alsó tagozatosoknak: 
Foci (3-8.o) 
Foci (1-2.o) 
Kosár (3-8.o) 
Kosár (1-2.o) 
Úszás (1-6.o) 
Énekkar (3-8.o) 
Német (4-8.o) 
Angol (4-8.o) 
Néptánc (3-8.o) 
Kézműves (1-2.o) 
Kézműves (3-4.o) 
Ritmikus sportgimnasztika (1-6.o) 
Sakk (péntekenként 14,30) 
 
Szakkörök felső tagozatosoknak: 
Foci (3-8.o) 
Ritmikus sportgimnasztika (5-6.o) 
Úszás (1-6.o) 
Kézműves (5-8.o) 
Sakk (5-8.o) 
Matematika (5-8.) 
Angol (5-8.o) 
Német (4-8.o) 
Voluntas—újságírás (5-8.o) 
Rovásírás (5-8.o) 
Néptánc  
Énekkar (3-8.o) 
Kosár (3-8.o) 
 
 
  A szakkörökre való jelentkezés 
önkéntes, de a  beiratkozás után kötelező az 
aktív részvétel. A tanulók szakköri munká-
ját félévkor és év végén értékeljük.  
 A szakkörökről részletes informá-
ciót a szakkört indító pedagógusoktól kap-
hattok.  

 Jelentkezni a szaktanároknál lehet. 
 Várjuk jelentkezésedet! 

Iskolánk az intézményünkben folyó beruházásokra 
„TÉGLAJEGYET” bocsátott ki.  

A bevételt az iskola udvarának gumitéglával való leraká-
sára és digitális tábla vásárlására fordítjuk. Örömmel vet-

tük a szülők támogató hozzájárulását.  
 

Hálával fogadjuk a további felajánlásokat is! 

Szeptember 21-én 19,30-kor „TEAHÁZ” lesz a  Katolikus 

Templom Hittantermében. 

Vendég:  Haranghy Géza költő és felesége 

Közreműködik a SzeRBuSz zenekar 

SZEPTEMBER 28-ÁN A FELSŐ TAGOZAT  
CSALÁDI NAPOT TART 

Az elmúlt évekhez hasonlóan főzéssel, közös játékkal,  
beszélgetéssel várjuk a családokat  

Újra lesz CSERKÉSZET! 
Szeretettel várja érdeklődő kérdéseiteket 

István Dóra 
A 06-30/7482232-es telefonszámon. 

Hívjátok bizalommal! 
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Újságunkba várjuk saját készítésű rejtvényeidet, nyelvi játékaidat, írásaidat iskolánkról, könyvekről, prog-
ramokról, s mindenről, ami a diákságot érinti és érdekli. Fogalmazásaiddal keresd a Voluntas szakkör tag-
jait, vagy a Ildikó nénit!            További kellemes írás-olvasást! 

Iskolánkban is bevezetjük az E-naplót! 
Bővebb tájékoztatást iskolánk honlapja nyújt: 

www.szerzsebet.sulinet.hu  

Szeptember 27-én iskolánk legnagyobbjai 
„FECSKEAVATÓ” keretében fogadják be az 
iskolai közösségbe a legkisebbeket. 

Szeptember 3-án iskolai mise a templomban! 

2013. október 6-án templomunk búcsúja 
 

A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise után különböző 
programok várják a családokat a templomkertben.  

KÖNYVTÁRUNK AZ IDEI TANÉVBEN  
MINDEN  NAGYSZÜNETBEN  

A KEDVES  OLVASÓK  
RENDELKEZÉSÉRE ÁLL. 



A megoldást 
add le a  

könyvtárban 
október 15-ig. 
____________ 

 
KÉRDÉS  

KICSIKNEK: 
 

MIÉRT  
ÉPPEN  

GÁRDONYI 
GÉZÁT  
IDÉZI A 

REJTVÉNY?  
MI AZ OKA? 

 
 

Aforizma: általában egyetlen mondatból 
álló bölcs mondás 

* 

* 


