
 

 

 

 Lezártuk az eredményekben és élmények-

ben gazdag Szent Erzsébet hetünket. Iskolánk név-

adóját ünnepi szentmisével, nyakkendő- és póló-

szenteléssel, színdarab előadásával, vetélkedőkkel, 

sportversenyekkel, pályázatokkal, vers- és próza-

mondó versennyel, kiállítással és zenés estékkel 

ünnepeltük. 

 Nagyon 

ügyesen vették 

az akadályokat 

a kicsik és na-

gyok egyaránt. 

Több mint száz 

oklevelet és 

könyvet osztot-

tunk ki az ered-

ményhirdetésen. 

Büszke vagyok 

rátok! 

 

  

 

 A következő hetek is eseménydúsak lesz-

nek. A tanulás és a dolgozatok mellett, készültök a 

karácsonyi délutánokra, a templomi betlehemes 

játékra. Lélekben pedig a karácsony estére, az ad-

venti jócselekedetek gyűjtésével. 

 

 Az advent szó jelentése „eljövetel”. A la-

tin „adventus Domini” kifejezésből származik, 

ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.  Az advent 

színe a lila, amely a bűnbánatot, a szent fegyelmet 

jelképezi. A jócselekedetek gyűjtése is ezt szolgál-

ja. Advent harmadik vasárnapja, az örömvasárnap, 

melynek színe a rózsaszín. Az adventi koszorú 

gyertyáit vasárnaponként (vagy előző este) gyújt-

ják meg, minden alkalommal eggyel többet. A 

világító gyertyák számának növekedése jelzi Jézus 

eljövetelének, a fénynek közelségét. 

  Sok mindennel „feldíszítheted” a 

lelki karácsonyfádat. Észreveszed, ha valaki szo-

morú és megvigasztalod. Odafigyelsz a másikra, 

hálát adsz a körülötted levő szép dolgokért. Imád-

kozol mindennap, és a szentmiséken is aktívan 

részt veszel (énekelsz, szentáldozásban veszel 

részt). Időben mész lefeküdni és nem tévézel, szá-

mítógépezel annyit.  

 Ezek csak ötletek, de bízom benne, hogy 

sok más jócselekedetet is tudsz gyűjteni! 

 

Almási Zsuzsanna  



Az Idősek Otthonában jártunk 

 Hetek óta készültünk az idősek műsorára, amit 

elvittünk egy szép csütörtöki délelőtt a Jézus Szíve Ott-

honba. 

 Amikor leértünk, lepakoltunk, és nagyon izgul-

tunk, hogy minden jól sikerüljön. Mindenki szépen el-

mondta a versét. Jó volt látni, ahogy az idősek örültek 

nekünk. Nagy szeretettel fogadtak minket, a végén még 

csokit és igazi málnaszörpöt is kaptunk. 

 Hazafelé arról beszéltünk, hogy milyen jó érzés 

volt szeretetet vinni. 

 Mostani napjaimban is látom őket magam előtt a 

templomban és az autónkban. 

Bezák Viktória 4.a    

 Sokat készültünk erre a szép műsorra.  

 Amikor beléptem a terembe, nagyon kedves arco-

kat láttam. A legszívesebben odarohantam volna az egyik 

öreg nénihez, és megöleltem volna őt. Többen elsírták 

magukat, ez nagyon megható volt. 

 Amikor vége lett a műsornak, csak úgy zuhogott a 

taps. Örültem, mert tudtam, hogy ők is boldogok. 

 Ez maradt meg bennem: 

„Szívünk virágait fogadják el mára, 

Ezek a virágok: Szeretet és Hála.” 

Szombath Nátán György 4.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Műsor nagyszüleinknek 

 Hetek óta készültünk az idősek napi műsorunkra 

nagyszüleinknek. Nagyon vártam már, hogy örömet csal-

jak mamáim arcára. 

 Október végén, amikor sor került erre, egy kicsit 

izgultam. Nem csak a műsoron, a próbákon is. 

 Egy rövid verset kaptam, mely így szólt: 

„Száguldva vágtat, rohan az idő, 

Sorra váltják egy mást föl a hetek, 

Minden nyár gyorsabb, mint az előző, 

Az időnek nem mondhatsz „Állj meg”-et!” 

 Számomra ez a vers azt üzeni, hogy az idő gyor-

san elszáll, de mi akkor is gondoljunk azokra az emberek-

re, akik megöregedtek, de nagyon szeretnek minket. 

Sári Adrienn 4.a 
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 A Szent Erzsébet-hét előtti héten csapatonként mentünk a Jézus 

Szíve Öregek Otthonába. Szeretetszolgálaton vettünk részt. 

 Amikor odaértünk, egy misén vettünk részt az idősekkel együtt, 

majd lekísértük őket a földszintre. Ott közös reggelin vettünk részt: kalá-

csot, joghurtot, teát kaptunk. Reggeli után gyógytorna volt az időseknek, 

amit együtt végeztünk el.  

 Én jól éreztem magam az idősek társaságában, mert láthatóan ők 

nagyon örültek nekünk. Amíg ott voltunk, mindenféle kérdések átsuhan-

tak az agyamon: vajon látogatják ezeket az időseket? Vajon nem szomo-

rúak-e a mindennapjaik? Engem elszomorított a tudat, hogy talán egyedül 

vannak. S még inkább azoknak a helyzete, akik ágyhoz vannak kötve. 

 Szeretnék máskor is elmenni hozzájuk, hogy segítsek, és mosolyt 

lássak az arcukon. 

 Sziráczki Beáta 7.o. 



Idén a „Mi Erzsébetünk” című szín-

darabot adtuk elő az ünnepi mise után.  

Két héttel az ünnep előtt kezdtük el 

próbálni az előadást. A próbák izgal-

masak, és olykor nehezek voltak. Előbb 

a szövegeket próbáltuk az iskolában, 

majd jött az igazán megerőltető és ne-

hézségekkel teli rész: a templomi pró-

bák ideje. A szövegeket már tudtuk, de 

meg kellett küzdenünk a mozgással és a 

beállításokkal. Pénteken örömmel pró-

báltunk a színes, mutatós jelmezekben. 

… És eljött a vasárnap! Mindenki 

nagyon izgult. A szereplők korábban 

jöttek, hogy felöltözzenek, frizurát és 

sminket készítsenek. Amikor vége lett a 

készülődésnek, beültünk a kápolnába 

misét hallgatni és megnézni a nyakken-

dőszentelést. Alig bírtunk magunkkal az 

izgatottság miatt, amíg színpadra nem léptünk. Mindenki 

beleélte magát a szerepébe, s nemigen akartunk lejönni a 

színpadról. A legjobb érzés az volt, amikor felhangzott a 

taps. 

A műsor jól sikerült. Büszkék voltunk magunkra, és 

társainkra. 

Kocsis Adél 7.o. 

 

Elhatároztam, hogy idén az ünnepi hét minden prog-

ramján ott leszek. A második eseményen, a kiállítás meg-

nyitón is ott voltam.  

Megnéztem a folyosókon a rajzpályázatra készített 

munkákat. Az angol teremben lévő Bartók Béla élete és 

emlékei című kiállítást is megtekintettem. A felső folyo-

són lévő fotók és a melléjük illesztett idézetek is elgon-

dolkodtattak. A képek az I. világháborút idézik, a kiállítás 

címe: „ Ha kimegyek a doberdói harctérre…”   

Úgy gondolom, nem csak engem, hanem a megnyitón 

részt vevő szülőket és diáktársakat is. 

Kovács Nikoletta 7.o. 

 

Nagyon tetszettek a vetélkedőn a különböző állomá-

sok.  

Nagyon jó csapatba kerültem, ahol mindenki kivette a 

részét a munkából. Szerintem mindenhol jól teljesítettünk, 

de talán a vetélkedő fénypontja a power point bemutató 

volt, és az indulók előadása. A „Címvédők” csapatának 

tagja voltam. Munkánk gyümölcse egy jó kis pörgős indu-

ló volt, és egy általam készített bemutató Debrecenről.  

Erős volt a mezőny, de mivel jó sok pontot gyűjtöt-

tünk, remélem eredményesen versenyzett a 

csapatunk. 

Dolecsek Fanni 6. o. 

 

 A disco a felsősöknek 19-én 17 

órakor kezdődött és 20 óráig tartott.  

 Nagyon élveztem, mert sokat tán-

coltunk az ebédlőben. Sok süteményt et-

tünk, rengeteg innivalót ittunk. A volt diá-

kok és osztályunk régi tagjai közül többen 

is eljöttek. Jó volt találkozni velük. Sokat 

táncoltunk, és a DJ kedvünk szerint kever-

te a zenéket. Mi lányok szinte mindig 

együtt táncoltunk. Néha megpróbáltuk be-

rángatni osztályunk fiútagját is az ebédlő-

be—sikertelenül. Az utolsó zeneszámnál 

mindenki együtt táncolt. 

 Amikor vége lett a zenének, haza-

mentek a legények—és a leányok. Min-

denki nagyon jól érezte magát. 

Nagy Noémi 7. o. 

 

Szerdán délután 2 órakor kezdődött a szavalóverseny. 

Egy kicsit izgultam, mivel az egész felső tagozat 

együtt versenyzett, ráadásul én húztam az 1-es számú 

kártyát. Az izgalmam csillapodott, mire elmondtam a kö-

telező verset. Amikor mindenki elmondta a kötelezőjét, 

tartottunk egy kis szünetet. Ezután következett a második 

kör: a szabadon választott versek elmondása. Azt is én 

kezdtem. Amikor elmondtam a versemet, izgalmam szerte-

foszlott, így már tudtam figyelni a többiek szavalatára is.  

Valamennyi versenyző igyekezett szépen elmondani a 

versét. Az azért mindenkin látszott, hogy mennyire izgul.  

Búvár Anna 6.o. 

 

Szerdán a filmvetítés után kezdődött a focibajnokság. 

Az első meccsen még nem minden csapat játszott tel-

jes létszámmal, mert matek versenyt írt néhány csapattag.  

Az első meccset a 8. osztály ellen játszottuk, akik fe-

lett győzelmet arattunk 1 góllal—amit az utolsó percben 

lőttünk. Második meccsünk az 5. osztály ellen volt. Na-

gyon szoros mérkőzés volt, amit végül ők nyertek 1 gól-

lal. A harmadik meccset a másik hatodikos csapat ellen 

játszottuk. Osztálytársainkat megvertük 3-0-ra.  

Úgy érzem, nagyon jól teljesítettünk. A bajnokság 

ideje alatt nagyon jól éreztem magam, és jól szórakoztam. 

Fogarasi-Krauss Tamás 6.o. 
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Ecsedi Balázs 3.o.:  

Szeretlek Magyarország 
 

Itt születtem én ezen a földön, 
Egész életemet ezért itt is töltöm. 

Mert itt él apám, s jó anyám, 
Ez a föld lett az én hazám. 

 
Síkság, hegység, erdők, tavak, 
A látványtól elállnak a szavak. 

Citadella, Hősök tere, 
Turistáknak kedvenc helye. 

 
Szerelmem a Balaton,  

Bár itt telne minden napom! 
Vitorlások, vadkacsák, 

Fürdőzők közt halacskák. 
 

S ha megéheznek, mit esznek? 
Csak magyaros étkeket! 
Túrós csusza, bableves, 

Gyomor nem marad üres! 
 

Magyarország, szeretlek! 
Ha reggelente felkelek, 
S kinézek az ablakon,  

Boldog lesz az egész napom! 

 
 

Király Levente 4.b o.: 
 

HAZÁNK 
 
 

Európa közepén 
Van egy ország, a miénk. 

Fővárosa Budapest 
A Duna mellett szépen fest. 

 
Erdély, Bácska, Felvidék 
Régen volt ez a miénk. 

Folyók, tavak és hegyek 
A kilátás innen remek. 

 
Itt minden megvan 

Ami kell, 
Nem megyek én 

Innen el! 
 

 A következő oldalakon a Szent Erzsébet-hétre meghirdetett irodalmi-  és hittan pályázatra elkészí-

tett legeredményesebb munkákból közlünk válogatást a kedves olvasóknak. Válogatásunkban szerepelnek 

verses és prózai alkotások kicsiktől és nagyoktól.  

 Jó szórakozást kívánunk minden kedves olvasónknak! A szerzők pedig fogadják őszinte elismeré-

sünket, gratulációnkat! 

Molnár Levente 4.a o.: 

Szeretlek Magyarország 

 A hazaszeretet olyan kötelék, 

ami a hazához köt. Olyan szoros köte-

lék, mint ami Istenhez és a szüleimhez 

köt. Ez a kötelék velünk születik, és a 

halálunkig tart. 

 A hazaszeretet szó nekem 

nagyon sok mindent jelent. A tájakat, 

mert szépek. Az embereket, mert ked-

vesek és jó döntéseket hoznak. Az 

anyanyelvemet, mert csodálatos. A 

honvágyat, mert ez fejezi ki, 

hogy visszavágyok a hazámba. A sza-

badságharcot és a magyar történel-

met, mert a hősök példát mutatnak 

nekünk. A szülőföldet, mert itt szület-

tem és itt élek. Az otthonomat, mert ez 

a hazám. 

 Akárhol vagyok, visszavá-

gyok a hazámba. Ott szeretnék lenni, 

ahová tartozom, ahol élek. 

 Az „itthon vagyok” mondás 

azt jelenti, hogy mindenkinek a szülő-

földje a hazája.  

 Szeretném, ha sokan éreznék, 

mennyire fontos a haza iránti szere-

tet. 
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 Simon Vivien 8.o: Mit üzen a múlt? 

 

Üzeni a múlt, hogy máshogy kellett volna, 
Mások hibájából tanulj: most vagy soha! 

Üzeni azt is, hogy még jóvá teheted 
Azt, amit elrontottál, elkövettél, vétket. 

 
Üzeni a múlt, hogy másnak sikerült már, 

Adj esélyt magad, és tégy még egy próbát! 
Üzeni azt is, hogy van és lesz még remény, 
De ne feledd: egyszer lehull minden levél! 

 
Üzeni a múlt, hogy ne add fel, mint régen, 

Küzdj azért, amit neked meg kell tenned éppen! 
Üzeni azt is, hogy lehetsz jó, vagy rossz: 

A kocka el van vetve, de nem biztos a sors. 
 

Üzeni a múlt, hogy mindenki más és más, 
Ez mindig így volt, hát új feladat vár. 
Üzeni azt is, hogy ne legyünk mohók, 

Lásd: sok kapzsiból lett már nevetséges bohóc! 
 

Üzeni a múlt, hogy higgy Te is Istenben, 
Abban, aki segíthet a jövendő életben! 
Üzeni azt is, hogy Isten ott van veled, 

Ha bajban vagy, bátran kérj segítő kezet! 
 

Üzeni a múlt, hogy értsd meg az életet, 
Úgy majd eligazodsz, sorsodat élheted. 
Üzeni azt is, hogy nem szégyen kérni, 

Legyél bátor, tanulj, higgy és tudj szeretni! 
 
 
 

 Monori Péter 5.o: Mit üzen a múlt? 

 

Mit üzen a múlt? 
Oly sokat tűnődöm 
Éjszakákba forduló 
Emlék-gömbökön. 

 
Sok-sok régi emlék, 

Édes és szomorú,  
Kis gondolat-morzsák, 

Képszerű koszorú. 
 

Az elmúlt nyár, 
Rég nem látott társak, 
Valahol messze vár 
Egy titkos varázslat. 

 
Gondolj a sok jóra, 

Bízz, hogy újra eljön, 
Fogadd el az Urat, 

Hogy csodád teljesüljön! 
 

Őrizd szívendben a múltat, 
De a jelenben élj, 

És bízz a jövendőben: 
Jézus veled van, NE FÉLJ! 

 

Péter Dóra 8. o: A dédunoka (részletek) 
 

 Szüleim által ismertem meg Keller Pétert, Gárdo-
nyi Géza dédunokáját. Meglehetősen zárkózott ember, 
kérdéseimre szűkszavúan válaszolt.  
 - Milyen rokoni kapcsolatban van Gárdonyi Gé-
zával? 
 - Dédapámnak három gyermeke volt: Gizella, 
Sándor és József. Az én nagyapám Gárdonyi József, aki 
megírta édesapja és baráti köre több tagjának is az 
életrajzát. Amit én dédapámról tudok, az alapvetően 
„Az élő Gárdonyi” című életrajzból származik. [… ] 
 - Hogyan készültek Gárdonyi regényei? 
 - Azt szoktam mondani, dédapám saját magával 
magyarázható. Ha az ember elolvassa a Titkosnaplót, 
megtudhatja, hogy dédapám bizony úgy dolgozott, mint 
ma a legkomolyabbnak és legsikeresebbnek tartott ipari 
vállalkozások. Kimutatható, hogy a minőségmenedzs-
ment mai módszereit alkalmazta. Mindent gondosan 
megtervezett, aztán megírta a regényt, majd ellenőrizte 
és javította. Azt szerette volna, hogy írásait mindenki 
egyformán értse és megértse. Minden műve a szeretet 
dicsőítése. Átsugárzik rajtuk Isten irántunk való végte-
len szeretete.  
 - Melyik Gárdonyi-művet szereti a legjobban?  
 - Mindig mást. Most éppen a  „Szúnyoghy 
miatyánkjá”-t. Ez a könyv az élet szeretetéről szól. A 
keletkezéséről dédapám a következőket írta: A pozsonyi 
temetőben találtak egy embert, aki öngyilkos lett. A ke-
zében dédapám egyik könyve volt, és abban egy beírás, 
hogy ez a könyv majdnem visszatartotta az illetőt az 
öngyilkosságtól. Dédapám ezért határozta el, hogy ha 
van könyv, ami visszatart valakit az öngyilkosságtól, 
akkor ír egy olyat is, hogy az mindenkit megtartson az 
életre. Egyébként olvasható krimiként is. Lebilincselő 
alkotás! Agatha Christi elbújhat mellette. [… ] 
 - Ön hogyan látja dédapja munkásságát? 
 - Egy szóban megfogalmazva azt mondom: apos-
tolkodott. Ez a Jézus-követésből adódik. Bővebben és 
tudományosabban: volt egy jövőképe, a keresztény em-
ber jövőképe, az örök élet. Érezte küldetését: néptanító 
volt és maradt mindig. Célja az volt, hogy nemesebbé 
tegye az embereket. Ehhez megpróbált olyan egyszerű 
és világos nyelven beszélni, hogy üzenetei minden olva-
sónál azonos hatást váltsanak ki. Ha valaki viszont mű-
vészibb módon szeretne munkásságáról olvasni, vegye a 
kezébe az „Ida regényét”, és olvassa el azt a részletet, 
ahol a művészek az extázisról beszélnek. Az dédapám 
vallomása, aminek részletes kifejtése a Titkosnaplóban 
is megtalálható. 
 Még soha nem találkoztam híres ember leszárma-
zottjával. Érdekes volt ráébredni, hogy azoknak az em-
bereknek, akik a tankönyvekben szerepelnek, ma is kö-
zöttünk élnek a leszármazottaik.  
 
 
 Sajnos — terjedelmi korlátaink miatt — nem 
tudjuk a nyertes pályamunkák mindegyikét teljes ter-
jedelmében a kedves olvasók elé tárni. [… ] jellel jelöl-
tük, hogy kimaradtak egyes részek. A legszebb, legér-
tékesebb gondolatokat azonban  a nyilvánosság elé 
bocsátottuk. 
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Nemeskéri Kitti 3.o.: 

Hálaadás hazánkért 
 

Drága Mennyei Atyám! 

Ide születtem, a Te egyik leg-

szebb országodba, Magyaror-

szágra.  

Hálát adok Neked, hogy itt élhe-

tek, tanulhatok, és később szol-

gálhatok! Hálát adok Neked, 

hogy láthatom e gyönyörű Föld 

szépségeit!  

Hálát adok Neked, hogy büszkén 

tanulhatok hazám őseiről, vérta-

núiról, szentjeiről! 

Áldd meg ezt az országot! 

Áldd meg ezt a nemzetet! 

Áldd meg ezt a népet! 

Könyörögve kérlek. 

Ámen 
 

 

 

Antal Lorina 3.o.: 

Ima hazánkért 
 

Istenem, ki Urunk vagy minékünk, 

Védelmezd örökké nemzetünk! 

Szemünk sírva néz feléd, 

S összeteszi imára kezét. 

Kérünk, védd meg drága országunk, 

Hozzád száll fohászunk. 

 

Szeplőtlen Mária, kedves Szűz-

anyánk, 

Vesd bűnbocsátó szemeid mireánk! 

Járj közben értünk drága Fiadnál, 

Hogy bú ne legyen a magyarnál! 

A múlt, s a jelen ne kísértsen többé, 

S érdem legyen születni e nép közé! 

Az ősi magyar nemzet emelkedjen 

újjá, 

Sóhajunk szálljon a 

mennybe, hozzád! 

Szánd meg a felsíró özvegyet és ár-

vát!  

Irgalmasságod mutasson nekünk 

példát! 

Mindenható Urunk, ki bölcs vagy és 

kegyes, 

Magyar hazámat mindörökké sze-

resd! 

Ámen 

 

 

 

Dicső Zoltán 5.o.:  

A  pápa, mint ember… 
 

 

 

 Karol Wojtyla Lengyelor-

szágban. Boldogan, szeretetben 

nevelkedett katolikus családjá-

ban, azonban hamar megtapasz-

talta az élet keserűségét. Kilenc 

évesen édesanyját, három évvel 

később bátyját is elveszítette. A 

felnőtté válásban a szeretetben 

való hite és tanulni vágyása segí-

tette. Az egyetemen tanárai és 

diáktársai is felfigyeltek különle-

ges szónoki tehetségére, illetve 

embertársai felé mutatott szerete-

tére. 

 A II. világháború kitörése 

és a német elnyomás hatására, az 

emberek szenvedéseit látva tuda-

tosult benne, hogy neki hivatása 

az emberek lelki megsegítése és 

bíztatása, ezért a papi életutat vá-

lasztotta. Tanításai nem a gyűlö-

letről, hanem a szeretetről és a 

megbocsátásról szóltak. Soha 

nem vágyott hatalomra, csak a 

lengyel nép kultúráját és hitét 

akarta megmenteni. A német dik-

tatúra után orosz elnyomás követ-

kezett, de ő ezután is a szeretet 

erejével szolgálta a népét. A ke-

resztény üldöztetés ellenére kitar-

tott a hite mellett, és a papi rang-

létrán is egyre feljebb lépett, míg 

1978-ban pápává választották. 

Felvette a II. János Pál pápa ne-

vet.  

 Sok átélt és látott szenve-

dés ellenére lélekben megerősö-

dött, és igaz ember tudott marad-

ni. Közvetlenségével, szereteté-

vel és megbocsátani tudásával 

elnyerte az emberek bizalmát és 

szeretetét. 

 Számomra a legfontosabb 

üzenete: „A szeretet mindig le-

győzi a gyűlöletet.”  

 
 

 

Dicső Dóra 4.a o.: 

Ima hazánkért 
 

Istenem! 

Kérlek, óvd meg hazánkat a há-

borútól és a  gonosz tettektől! 

Adj rá áldást, szeretetet és békes-

séget! 

Nem szeretnénk felidézni a régi 

harcokat, szenvedéseket, ezért is 

mondjuk: adj békét a hazánknak! 

Vigyázz a magyar népre, hogy 

kultúráját megőrizve sokáig fent 

maradhasson! 

Szeretetet szeretnénk, nem holmi 

hazugságot! Áldást és tiszta iga-

zságot! 

Csupán ennyit kérünk tőled. 

Köszönöm Istenem, hogy Magya-

rországon élhetek, és érte imád-

kozhatok! 

Ámen 

6 
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IRODALMI PÁLYÁZAT  

helyezettjei: 

3. osztály: 

Vers: I. helyezés  Boskó Márkó 

 

Próza: I. helyezés  Ecsedi Balázs 

 

 4. osztály: 

Vers: 

III. helyezés  Borsos Máté 4.b 

II. helyezés  Bezák Olivér 4.b 

I .helyezés  Király Levente 4.b 

 

Próza: 

III. helyezés  Dicső Dóra 4.a 

III. helyezés  Bezák Viktória 4.a 

II. helyezés  Prepok Milán 4.a 

I.  helyezés  Molnár Levente 4.a

  

KÜLÖNDÍJ:  Laár Krisztina 2.a  

5-6. osztály: 

Próza: 

I. helyezés Dicső Zoltán 5.o. 

I. helyezés Tóth Anna Jázmin 5.o. 

  

Vers: 

III. helyezés  Germus Eszter 5.o. 

III. helyezés  Dolecsek Fanni 6.o. 

II. helyezés  Füzi Zsigmond 5.o. 

II. helyezés  Krekács Dalma 6.o. 

I.  helyezés  Monori Péter 6.o. 

 

 7-8. osztály:  

Esszé: I.  helyezés     Péter Dóra   8.o. 

Vers: 

III. helyezés  Szabó Sára  8.o. 

III. helyezés  Kepler Tamara  8.o. 

II. helyezés  Péter Dóra 8.o. 

I. helyezés  Simon Vivien 8.o. 

A SZENT ERZSÉBET-VETÉLKEDŐ 

helyezettjei: 

 

V. helyezés  Pécsi Pacsirta csapata 
IV. helyezés Boszorkácseppek csapata 
III. helyezés Kecskék csapata 
III. helyezés Soproni ászok csapata 
II. helyezés Címvédők csapata 
I. helyezés Arrabona légió csapata 
 
 
 

FOTÓPÁLYÁZAT   
helyezettjei: 

 
III. helyezés  Biró Fatima 7.o.  
III. helyezés  Dolecsek Fanni 6.o. 
II. helyezés  Lovász Zsófia 6.o. 
I. helyezés  Péter Bence  6.o. 
 
 
 
 

HITTAN PÁLYÁZAT 
helyezettjei: 

3. osztály 
II. helyezés  Preisinger Vanda 3.o. 
II. helyezés  Kuszák Noémi 3.o 
I. helyezés  Nemeskéri Kitti 3.o. 
 
4. osztály: 
Próza: 
III. helyezés  Lovász Péter 4.a 
II. helyezés  Görbe Petra 4.b 
I. helyezés  Dicső Dóra 4.a 
I. helyezés  Bezák Olivér 4.b 
 
Vers: 
III. helyezés  Király Levente 4.b 
II. helyezés  Molnár Levente 4.a 
I. helyezés  Szabó Márton 4.b 
 
Találkoztam a pápával: 
I. helyezés  Hegedüs Nóra   4.b 
 
5-6. osztály: 
III. helyezés  Marton Anna  5.o. 
I. helyezés  Dicső Zoltán 5.o. 
 
7-8. osztály: 
III. helyezés  Szabó Sára 8.o. 
II. helyezés  Simon Vivien 8. o. 



VERS– ÉS PRÓZAMONDÓ  
1. osztály próza: 

II. helyezés Molnár Enikő 1.b 

I. helyezés Isóczki Petra 1.b 

 

1. osztály vers: 

III. helyezés Parádi Péter 1.b 

III. helyezés Sebestyén Evelyn  1.b 

II. helyezés Tóbiás Levente 1.a 

II. helyezés Kocsis Szonja 1.a 

I. helyezés Kiss Renáta 1.b 

 

2. osztály próza: 

II. helyezés Kovács Patrik 2.a 

I. helyezés Busz Boróka 2.b 

 

2. osztály verses mese: 

III. helyezés  Doszpod-Nagy Soma  2.a 

II. helyezés Pápai Emma 2.a 

I. helyezés Mikus Dorottya 2.b 

 

 

2. osztály vers: 

III. helyezés Manczúr Ivett 2.b 

II. helyezés Kovács Miriam 2.b. 

I. helyezés Kovács Flóra  2.b 

 

3. osztály próza: 

III. helyezés Markovics Csaba 

 

3. osztály verses mese: 

II. helyezés Torkos Tamara 

I. helyezés Egyed Gábor 

3. osztály vers: 

III. helyezés Preisinger Vanda  

II. helyezés Pankotai Lili 

II. helyezés Ecsedi Balázs 

I. helyezés Antal Lorina 

 

4. osztály próza: 

III. helyezés Bezák Olivér  4.b 

II. helyezés Hegedüs Nóra 4.b 

I. helyezés Borsos Máté 4.b 

 

4. osztály verses mese: 

III. helyezés Király Levente  4.b 

II. helyezés Takács Zoltán  4.b 

I. helyezés Mozsolits Bence  4.b 

4. osztály vers: 

III. helyezés Parádi Anna  4.a 

II. helyezés Görbe Petra  4.b 

I.  helyezés Szilágyi Erzsébet 4.b 

 

Felső tagozat vers: 

III. helyezés Szabó Sára  8.o. 

II. helyezés Biró Fatima  7.o. 

I. helyezés Dolecsek Fanni 6.o. 

 

 

 

RAJZ PÁLYÁZAT   
1. osztály 

III. helyezés Molnár Enikő 1.b 

II.  helyezés Isóczki Petra 1.b 

I.  helyezés Kovács Liliána 1.b 

 

2. osztály 

III. helyezés Madarász Kamilla sára 2.a 

II.  helyezés Kovács Flóra 2.b 

I.  helyezés Kovács Miriam Lili 2.b 

 

3. osztály 

III. helyezés Preisinger Vanda 

II.  helyezés Pankotai Lili 

I.  helyezés Antal Lorina 

 

4. osztály 

III. helyezés Simon Balázs 4.b 

II.  helyezés Sárosi Réka 4.a 

I.  helyezés Tarbaj Csenge 4.a 

 

5-6. osztály 

III. helyezés Fogarasi-Krauss Tamás 6. 

II.  helyezés Dolecsek Fanni 6.o. 

I.  helyezés Bodnár Botond 5.o. 

 

7-8. osztály 
III. helyezés Nagy Noémi 7.o. 

II.  helyezés Sziráczki Beáta 7.o. 

I.  helyezés Kladiva Anna 8.o. 

 

Különdíj:  Petró Lukács 4.a, Wenger 
Szonja   4.a, Jandó Péter 1.a, Kocsis 
Adél 7.o., Nemeskéri Kitti 3.o., Száraz 
Klaudia 4.a, 

FIDESZ 

KDNP 

Szolga és Marton 

Rózsika Cukrászda 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Triton Bt. 

Antal Zsolt 

100 Ft-os vegyeskereskedés 

Röpte Teniszklub 
Alfa Egészség és Szépségszalon 

Spárta Fitnesz 

Ari Szalon 

Sükösdi Piroska 
Pest Megyei Kosárlabda Szövetség 

BF Hotel Balatonföldvár 

Posnyák Ágnes 

Édeske Cukrászda 

Réz Gábor 

KAQUN  

Papp Szerviz 

Erika Könyvesbolt 

ZSADA-Tel Telenor 

Nánási Mariann 

One Rent Autókölcsönző 

Péceli Kenyérgyár Kft. 

 

 
 


