
 Az április bizony eseménydús volt. 

Nemcsak azért, mert most volt Húsvét, a 

katolikus egyház legnagyobb ünnepe, hanem ebben 

hónapban avatták szentté XXIII. Jánost és II. János 

Pál pápát is. Ezért rendeztünk egyházmegyei ver-

senyt is iskolánkban, ahol nagyon szép eredménye-

ket értek el a mi versenyzőink is. De nem a ver-

senyzés volt a cél, hanem az, hogy jobban megis-

merjétek új szentjeinket! 

XXIII. János fő célkitűzése az egyházi élet 

megújítása volt, egy új korszakot vezetett be az 

egyház történelmébe. Nyolc enciklikát is kiadott, 

összehívta a 12. egyetemes zsinatot. 

II. János Pál nagyon közel állt mindenki-

hez: derűs mosolygása, vidám, pozitív hozzáállása 

az élethez, és persze a fiatalok szeretete, ami főleg 

kiemelendő. Utazó pápának is nevezték, mert 104 

külföldi utazása során több olyan országba is ellá-

togatott, ahol pápa azelőtt még nem járt. Példát 

mutatott az alázatra, hiszen több esetben is bocsá-

natot kért a történelem folyamán a különböző sze-

mélyek vagy csoportok ellen elkövetett bűnökért, 

amit a katolikus egyház képviselői követtek el. 

Életük példaértékű mindenki számára! 

Április 23-án a Föld napját ünnepeltük, 

virágültetéssel, kerti munkával. Kezetek nyomán 

megszépült az iskola! Környezetünk szépítése, fő-

leg vigyázása nagyon fontos feladat! Mindenki 

hallott a környezetszennyezésről. Tegyünk a Föl-

dért, hiszen Isten olyan tökéletesnek teremtette! 

Vigyázzunk a levegőre, vízre, talajra! Óvjuk a nö-

vényeket, állatokat! 

A virágos, megszépült iskolánkban április 

utolsó hetétől vártuk az édesanyákat, édesapákat, 

nagyszülőket egy kis műsorral. Legszebb ünne-

pünk Anyák napja, amelyen meg tudjuk köszönni 

azt a sok szeretet, törődést, amit a szüleinktől, 

nagyszüleinktől kapunk. Tegyük össze a kezünket, 

hogy van édesanyánk, de ne felejtkezzünk el Égi 

Édesanyánkról, Máriáról sem! II. János Pál imáját 

idézem: „Fogadj el minket napi problémáinkkal, 

gyöngeségeinkkel és hibáinkkal, válságainkkal, 

személyes, családi és társadalmi esendőségeinkkel 

együtt!” 

Gyöngeségeink elfogadására jó példa volt 

Böszörményi Gyula íróval való találkozás. Bár a 

teste gyenge és erőtlen, csodálatos könyvekkel 

ajándékozza meg olvasóit. Nagy élmény volt a vele 

való találkozás. 

Májusban is sok minden vár rátok! Az év 

végi hajrá mellett a 4., 6. osztályosoknak a szint-

vizsga a többieknek a hittanvizsga van még hátra. 

A harmadikosok elsőáldozók lesznek, amit szintén 

egy kis vizsga előz meg, hogy majd a gyónás után 

méltón vehessék fel az elsőáldozás szentségét!  

Kívánok nektek sok-sok szorgalmat és ki-

tartást ezekhez a feladatokhoz!   

  Almási Zsuzsanna 
 



 Április 30-án ellátogatott 

iskolánkba Böszörményi Gyula. 

 Idelátogatása alkalmával 

sok kérdést tettünk fel neki, ame-

lyekre mind válaszolt. Megtud-

tuk, hogy bár gyermekkorában 

intézetben élt, jelenleg feleségé-

vel Tiszakécskén lakik. 49 köny-

vet írt. A leghosszabb idő 9 hó-

nap volt, amit egy regényre for-

dított. Megtudtuk azt is, hogy az 

író naphosszat dolgozik. Adato-

kat, információkat gyűjt a mű-

vekhez. Regényeihez saját életé-

ből, és másokéból is merít ötlete-

ket, majd gondolatait összeren-

dezgeti, a megszületett mondato-

kat leírja. Gyakran történik 

olyan, hogy a regény, vagy a 

szereplő „életre kel”, másként 

formálódik, mint az eredeti terv.  

 Megtudtuk, hogy aki 

írással akar foglalkozni, sokat 

kell tanulnia, figyelmesnek kell 

lennie, és nem szabad feladnia a 

próbálkozást: először rövidebb 

történetekkel kell próbálkoznia, 

majd egyre hosszabbakkal.  

 Nekem tetszett ez a talál-

kozó, nagy élmény volt, és sokat 

tanultam belőle. 

Kuszák Hajnalka 5.o. 

 A találkozó napjáig so-

kan azt hittük, hogy egy regény 

megírása egyszerű feladat. Az 

író leül egy szobában, s addig fel 

sem kel, amíg készen nincs a 

könyv. Nos, mint ezt Böszörmé-

nyi Gyulától megtudtuk, nem 

igaz. 

 Az íráshoz ihlet kell, mert 

anélkül nem megy. Nem lehet 

mindjárt regénnyel kezdeni az 

írást, előbb novellával érdemes 

próbálkozni, s ha rátalál az em-

ber a saját stílusára, haladhat 

tovább. Az írás csak akkor lesz 

hiteles, ha ismerjük, amiről 

írunk. Ezért sok tanulmány előzi 

meg a munkát. Természetesen 

emellett fantáziára is szükség 

van, hogy a megszerzett ismere-

teket új rendszerbe illesszük, új—

képzeletbeli– valóságot állítsunk 

elő. 

Tóth Anna Jázmin 5.o. 

 

 

 

A találkozó kérdése: Álmodott-

e már valamelyik regényével?  

Válasz: Amikor elakadtam a 

művel, megálmodtam a 

 folytatást. 

 

 

 

 Az írás agyafúrtságot 

igénylő szakma. Ki más mond-

hatná ezt el jobban, mint egy író? 

 Nekem Böszörményi 

Gyula nagyon szimpatikus volt. 

Azért, mert nyíltan, őszintén vá-

laszolt a kérdéseinkre. Más em-

ber, mint mi, hiszen mozgássé-

rült. Számára az írás életforma. 

Írt horrort, drámát, forgatóköny-

vet, de az igazi sikert a gyermek-

könyvek hozták meg számára, s 

azok közül is elsősorban a Gergő

-sorozat. Őszintén, mosolyogva 

mondta el, hogy nem olvassa el a 

nyomtatásban megjelent regé-

nyeit, de izgalmas élmény, ami-

kor mások kezében látja a köny-

veit.  

 Szerintem érdemes volt 

az íróval személyesen megismer-

kedni. Nagyon szimpatikus em-

ber, s jó volt a tanácsait hallgat-

ni. Bár véleménye szerint nem 

könnyű az írásból megélni—

azért úgy tűnik—nem lehetetlen.  

Germus Eszter 5.o.  
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 A 2. félévben a nyolcadikosok több alkalommal vállalták az iroda-

lom órák megtartását. Az ő ötletük volt, hogy izgalmas lenne egy ma élő 

és alkotó íróval személyesen találkozni. Meg is szervezték a találkozót 

Böszörményi Gyulával, a Gergő– és a Zsófi sorozatok írójával. 



 Április 11-én, József Attila születésnapján tartjuk a Magyar költészet napját. Ezen a napon országszerte rendezvények-

kel, programokkal emlékeznek meg a magyar költőkről, a magyar költészetről. Iskolánkban több program is kapcsolódott ehhez 

a naphoz. A Gózon Gyula Kamaraszínház tagjai zenés előadással jöttek el iskolánkba, majd a Szerbusz zenekar adott elő megze-

nésített verseket. S hogy a tanulóifjúság is aktívan kivegye a részét  az eseményekből, versírással próbálkoztunk. Az alsó tago-

zatban versíró versenyt rendeztünk, s a felsőben osztályonként próbálkoztunk versfaragással. A következő két oldalon olvashat-

játok a legsikerültebb alkotásokat. 

Ecsedi Balázs: Újra tavasz 
 

Tavasz van, újra tavasz, 
Nyílnak a virágok az 

Ablakok alatt. 
 

Az utcában újra hangos 
Gyerekzsivaj, és nektárra 

Éhes a méhraj. 
 

A fákon újra madársereg, 
A réten egy gólya mereng: 

Itt a tavasz, jő a meleg. 
 

Mohos Rajmond: A tavasz 
 

A csodás tavasz 
Nagyon-nagyon ravasz: 
Hol jó idő, hol rossz idő, 
Ám a tavasz így menő. 

 
A gyerekek most játszanak, 
És nagyon, nagyon bátorak, 
A március még talán hideg,  

De április már jó meleg. 
 

Metsző szél fúj, 
De minden új. 

Lesz jó idő kedvedre, 
Meg majd lesz új medence. 

 
A nyár már túlzás lesz nekem, 
Mert lesz túlontúl melegem, 
Így most éppen jó nekem, 
A tavaszt ezért szeretem. 

 
Sári Adrienn: A tavaszról 

 
A tavasz rügyfakasztó, 

És lágyan simogató. 
Nyílnak a virágok, 

Jönnek a csábítások. 
 

Sétálván a virágos réten, 
Észre vevém a a virágot éppen, 

Nem láttam ilyen szépet, 
Ezen a vidéken. 

 
Kinn az udvaron folyik a játék, 

Szívem csak erre várt rég. 
Jönnek sorban a madarak, 

Velük jössz te is, szép Tavasz! 

 

 
 
 

Lengyel Csenge: Tavasz 
 

Földből búvó kisvirágok 
Színesítik a világot. 

Beköszöntött a tavasz, 
Irány, élvezzük azt! 

 
Színesebb lett a világ, 
Lelkemből a zord tél 

Sugallata is 
Elszáll. 

 
Szeretem a virágok illatát, 

Lelkemben a rend helyreállt. 
Megérkeztek a csicsergő madarak, 

Énekük bearanyozza napunkat. 
 

Ilyenkor jön a 
Nyuszi „tojást tojni”,  

A fiúk pedig  
Kölnit locsolni. 

 
 
 
 

Bezák Olivér: A tavasz 
 

Szépek a virágok, 
Kinyílnak a tulipánok. 

Elment a tél,  
Jön a tavasz. 

 

Kinyílnak a virágok, 

Megjönnek a tulipánok. 

Halászik a pelikán, 

Hajót vezet kapitány. 

 

Szép a tavasz, 

S szép a nyár, 

Itt van előttem 

Egy vár. 

 

S vár… 

 

 

 

 

Wenger Szonja: Tavasz 

 

Tavaszról egy és más: 

Ki földet ás, 

Szép virágot ültet el, 

Együtt nőnek fel. 

 

Virágok nyílnak ki. 

Játsszatok ti is! 

Labdázzatok, 

Ugráljatok! 

 

Énekeljetek szépen 

Madarak az égen. 

Megtanulnék repülni, 

De nem tudok csak leülni. 

 

Nem kell még dolgozni, 

Lehet már napozni. 

Fagylaltot is ehetek, 

Epreset, vagy meggyeset. 

 

Rendezünk egy bulit, 

Hozok egy csokit,  

Veletek megeszem,  

Mert jó a kedvem. 

3 



Bánfi Zsombor: Tavasz 
 

Tavasszal a természet 
Új ruhát vesz magára. 

Erdők, mezők, hegyvidékek 
Gyönyörű szép világa. 

 
A tücskök ciripelnek, 
Minden madár énekel, 
És az erdő ily időben 
Átszövődik élettel. 

 
A fák megfakadnak, 

Virágok nyiladoznak, 
És a méhek szorgosan 

Gyümölcsfákat poroznak. 
 

Ha az ember nem figyel, 
Csak dolgozik szüntelen, 
Vakon megy az életében, 
Nem halad az Istennel.  

 
 
 

7. osztály: A tavasz 

 

A tavasz a kedvenc évszakom, 

Magam a természetre hangolom, 

Meg egy jó madárdalra, amit hallok, 

És naphosszat kint maradok.  

 

Végre itt a tavasz már, 

A suli-buli csak ránk vár, 

A menő fiúk táncolnak, 

Örülünk minden új napnak. 

 

Május a kedvenc hónapom, 

Fűben ülve szól dalom, 

Jó zene szól, mit szeretek, 

S közben mixeket keverek. 

 

Előtte az április, 

Akkor van a Húsvét is, 

Várom a sok csokinyuszit, 

És hogy kapjak sok-sok puszit. 

 

S még azelőtt a március, 

Akkor virágzik a cédrus, 

Úgy várom a jó időt, 

Kint töltök minden időt. 

 

A tavasz a kedvenc évszakom, 

Kedvem a természetre hangolom, 

Meg a sok jóra, mit kapok, 

Éljen a tavasz! Nincs ennél jobb! 

 

 

 

 

 

 

 

Kepler Tamara: Tavaszi szonett 

 

A tavasz egy új élet kezdete, 

Melyet feledni nem lehet sose. 

Héja visítása hallik távol, 

Pocok fut előle: gyors és bátor. 

 

Erdők friss lombjában madár fészkel, 

A rét már fehérből zöldell. 

A füvek kinéznek a hó alól, 

A hólevet isszák nagy mohón. 

 

Virágok bontják ki szirmaikat 

Tengernyi színű a siserehad. 

Néhol egy-egy fa magányosan áll, 

 

Lombjaik alatt sok virág kinyílt már. 

Kinyílnak de aztán elhervadnak, 

Hogy jövő ilyenkor újra nyílhassanak. 

 

 

Áprilisi Áprily átirat 

Dolecsek Fanni 

Hát látod-e őket 

az égi erőket, 

kik hirdetik már a tavasznak jöttét? 

Jönnek a gólyák, és 

a madárkák: hozzák 

nékünk a nap melegét. 

 

A napfényben fürdik, 

a Föld és az Ég is, 

pezsdül az élet, s megújul ma már. 

Kibontja a szirmát, 

ezernyi szivárvány, 

dús illatát ontja szeleknek szárnyán. 

 

Péter Bence 

A méhecske zümmög, 

A mézet lerakja, 

S az égbe repülve zümmög tovább. 

Vígan csicsereg 

A cinke, a fecske, 

S egy ősfenyőre szépen rászáll. 

 

Indul az élet, 

Mindenki ébred, 

S a medve kinéz a  barlangjából. 

Zeng a világ ma, 

Az öröm áradva 

Kelti az embert téli álmából. 

 

Csutorka Botond: Tavaszi mondóka 

 

Megjött már a kikelet, meghozta a meleget 

Ha felébred a természet, örülnek a gyerekek 

Hosszú volt a hideg tél, már a medve is felkél, 

Mókus, süni, mormota, mind kibújnak  

Tavaszra. 

Péter Dóra : Kép vagy valóság 

 

Mintha egy festményt néznél, 

Melyen ezer új élet ébred. 

Ez bizony a tavaszi rét, 

S a világ újra feléled. 

 

Látod a nagy zöld folt között, 

Azt a sok sárgát, kéket 

Melyeket a festő oda pöttyözött, 

Az Ő keze alkotta a szépet. 

 

Virágok dugják ki fejüket, 

Köszönti őket az új tavasz. 

Mely minden évben más lesz, 

De mindig, mindig ugyanaz. 

 

A madarak megtalálják fészküket 

ott ahol tavaly hagyták. 

Minden évben így volt ez, 

S most várják az új fiókát. 

 

A festmény nem mond túl sokat, 

De te mégis oda képzeled. 

És elmondod majd másoknak is, 

Hogy ez egy új élet kezdete. 

 

Tavaszi festmény, 

Festői tavasz? 

Melyikről szól e költemény? 

Döntsd el te magad. 

 

Búvár Anna: Tavasszal 

 

Tél végén levelek rügyeznek, 

Tavasz indul kertemben, s lelkemben. 

Nézd, a szelek messze kergették a telet, 

Látom az ágak közt bujkáló fényeket. 

 

Madárfütty árad, melegség önti el szívemet. 

Melegség, remény járja át vele a lelkemet. 

Tulipánok nyitogatják szirmukat kertemben, 

Reménységek nyitogatják szirmukat  

Lelkemben. 
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Dévai Márton: A tavasz 
   

Csicsereg a kismadár, 
Hűs forráshoz szarvas jár, 
Zöldellenek a rétek, 
Virág rajtuk tömérdek. 
 
Tulipán, játszint, árvácska, 
Rügyezik már a meggyfácska, 
Napozunk az udvaron, 
Boldogok vagyunk nagyon. 
 
Végre tavasz, elmúlt a tél, 
A megfázástól senki se fél. 
Foci, hinta, játszótér, 
Mindenhol vidámság kísér. 
 

Molnár László: Tavasz 
 

Itt a tavasz, újra itt van, 
Izgő-mozgó bogarakkal, 
Csiripelő madarakkal, 
Vidámsággal, egész nappal. 
 
Reggel jó kedvvel felkelek, 
Éled velem a természet, 
S bár tart még az iskola, 
Nem örömmel megyek oda. 
 
Hisz milyen jó most játszani, 
Barátokkal találkozni. 
Újjászületik a természet, 
S nyer újra szép színeket. 
 

Tóth Anna Jázmin: Tavasz 
 

Suhan a képzelet, ez sebesség, 
Megálljt parancsolni ó ne tessék! 
Tavasz van, hát haza és szabadság, 
Ostoba, ki azt mondja: bolondság! 
 
Madártorkok ezer harsonája: 
Egész erdők zengő kiáltása. 
Patakoknak csendes morajlása, 
Gyenge szellő lágy simogatása. 
 
Hisz mind azt mondják, egy nagy egész-
ként: 
Csak jót, és szabadságot szeretnénk! 
Tegyük együtt szebbé a világot! 
Vigyázzuk a bimbózó virágot! 

Füzi Zsigmond: A tavasz 
 
A tavaszt szeretem a legjobban, 
A napnak melege is fellobban. 
Örömömben nagyokat ugrálok, 
Magamhoz ölelem a világot. 
 
Lehet simogatni a kecskéket, 
Tudom cirógatni a fecskéket. 
Olyan sok lóhere van, mint a haj, 
Zöld ruhába öltözött a talaj. 
 
Tavasszal minden növény virágzik, 
Semmi nincs, ami ilyenkor hiányzik. 
A madarak vígan énekelnek, 
Ez csak jót tesz az életemnek. 
 

Gallai Bianka: Itt a tavasz 
 

Itt a tavasz, s majd a nyár 
A rétek kivirulnak már. 
A fák most virágoznak ott, 
Színesbe öltöztetvén a hont. 
 
A Nap, mint fiatal legényke, 
Frissen ér az ég tetejére. 
Sugara lágyan simogat, 
Előcsalja mind a virágokat. 
 
A madarak zengő dalától  
Felébred az erdőn a tó, 
Az erdő most táncra perdül, 
Egész világ vígan zsendül. 
 

Kuszák Hajnalka: Tavasz 
 

Világosság ünnepe a tavasz, 
Várakozás, öröm jellemzi azt. 
Jézus Krisztus meghalt a kereszten, 
Harmadnapon megelevenedett. 
 
Bús szívünk fájdalma örömre vál, 
Jézus szeretete életet ád. 
Feltámadott, és könyörül rajtunk, 
Életünk általa majd megújul. 
 
Isten a fiát adta érettünk, 
Adja, hogy mi is olyanná legyünk. 
Lássuk őt állatban, fűben, virágban, 
A természet folytonos megújulásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vojt Dominika: Ravasz a tavasz 

Bizony ravasz a tavasz! 

Napsugara „megolvaszt”,  

Szele didergést hoz rám,  

Fellegei ijesztgetnek,  

Vágtába fog néhány gyermek. 

Megint nap süt melegen, 

Ezt már alig követem. 

 

Madárdal és rügyfakadás, 

Gólyahír és tojásrakás, 

Tavaszi szél vizet áraszt, 

Testem most már sosem fárad. 

 

Süt a nap, szellő fúj melegen, 

Jó élni a hajnalfényben. 

A természet ébred, új versek születnek, 

Egymás után jönnek az új szerelmek. 

 

Bizony ravasz a tavasz! 

Napsugara „megolvaszt”,  

Szele didergést hoz rám,  

Fellegei ijesztgetnek,  

Vágtába fog néhány gyermek. 

Megint nap süt melegen, 

Nyár lesz, mire észreveszem. 

 

Kovács Alexandra: Tavasz 

 
A tavasz az újjászületés évszaka, 

Az új élet, és a boldogság időszaka. 

Mikor kimegyek a kertbe, 

Átjár a szabadság lehelete. 

 

Nyílnak a virágok, rügyeznek a fák, 

Ennél boldogabb nem lehetek már. 

Kezdődik a szabadság, 

Új élet vár rám. 

 

Tavasz  a kedvenc évszakom, 

Vártam erre nagyon-nagyon. 

Most zümmögnek a bogarak, 

Lelkemben érzelmek zsonganak. 
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 Mindenkinek vannak szülei. 

Van egy édesanyja és egy édesapja. 

Ahogyan  nincs két egyforma em-

ber, úgy két egyforma szülő sincs... 

S valamennyien különféle szüleink-

re hasonlítunk kicsit, hiszen „Az 

alma nem esik messze a fájától”.  

 A szülőknek nagyon nagy, a 

legnagyobb szerepük van gyerme-

kük fejlődésében. Éppen ezért min-

den szülő felelős a gyermekéért. 

 Ez már a méhen belül is így 

van. Bár nem emlékszem rá, de leg-

belül érzem, tudom, hogy a szüleim 

már akkor is szerettek és örültek 

annak hogy vagyok… Kisgyermek-

ként édesanyám volt számomra 

minden jó érzés megtestesítője. 

Édesapám erős volt és hatalmas. 

Nagyon szerettem birkózni vele, 

soha nem volt számomra félelme-

tes. Mindig nyugodtan bíztam rá 

magam. 

 Sok dolog volt, amit megtil-

tottak nekem kisgyermekként, de 

nem zavart, természetesnek tartot-

tam. Amikor kamaszodni kezdtem, 

másként láttam a szüleimet. Rájöt-

tem, hogy nekik is vannak hibáik, 

de azt is láttam, hogy senki sem tö-

kéletes… Minél többet látok, tudok 

a világról, annál jobban örülök, 

hogy éppen ők a szüleim, s hogy 

éppen így neveltek, nevelnek. Örü-

lök a szabályoknak, az elvárások-

nak, a példának. Senkivel sem cse-

rélnék. Soha!  

 Örülök, hogy ők a szüleim, s 

köszönöm! 

Péter Dóra 8.o. 

 
Péter Dóra 8.o.: Új tavaszi szonett 

 
Megjött a tavasz, 

S a madarak hangja. 
A friss, üde szél. 

Virágillatot hord szét. 
 

Itt van a tavasz, 
S vele anyák napja. 

Az anyáké és az apáké,  
a világon az összes szülőé. 

 
Meghálálni nektek azt, 

Hogy ti adtatok új tavaszt, 
Én nem fogom tudni sohasem. 

 
De majd azzal csökkentem tartozásom, 

Hogy a mit tőletek kaptam, 
Továbbadom egy új tavaszban. 

 Április utolsó heté-

ben iskolánk felső tagozato-

sai köszöntötték szüleiket 

egy-egy műsorral, apró 

ajándékokkal „Szülők nap-

ja” alkalmából. Műsoraik a 

háláról, a szeretetről szól-

tak. 

 Május első hetében 

az alsó tagozatosok szerez-

tek örömet anyukájuknak, 

nagymamájuknak. „Anyák 

napja” alkalmából verssel, 

énekkel, s maguk készítette 

ajándékaikkal, és virágok-

kal igyekeztek örömet sze-

rezni. Az édesanyák szere-

tettel, elérzékenyülten vet-

tek részt az osztályműsorok 

bemutatóin. Megtapasztal-

hatták, hogy nagy-nagy iz-

galommal, szorgalommal 

készültek gyermekeik a mű-

sorokra.  

 Reméljük, minden-

kinek örömet tudtunk sze-

rezni—kicsik és nagyok 

egyaránt. Szóljon most 

valamennyiünk helyett egy 

nyolcadikos írása és verse a 

szülők iránt érzett érzelme-

inkről: 
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Az április 28-án a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános 

Iskola és Óvodában megrendezett  

Aranytoll helyesírási versenyen  

Kővári Dorottya 4.b o. III. helyezést, 

Dolecsek Fanni 6.o. I. helyezést, 

Király Viktória 6.o. III. helyezést ért el 

Eredményükhöz gratulálunk! 

 

 

2014. április 25-énkerült megrendezésre iskolánkban az  

egyházmegyei hittanverseny és szakmai nap, 

melyen a következő eredmények születtek: 

 

3-4 osztályos kategória: 

I. helyezés: Bezák Olivér- Borsos Máté 

II. Bezák Viktória- Dicső Dóra 

 

5-6 osztályos kategória: 

I. helyezés: Kuszák Hajnalka- Dicső Zoltán 

II. helyezés: Dolecsek Fanni- Király Viktória 

 

7-8 osztályos kategória: 

I. helyezés: Kocsis Adél- Péter Dóra 

 2014. március 21-én  a dabas-sári Szent János Katolikus Általá-

nos Iskolában megrendezett hittan-, természetismeret-, foci-, és 

rajzversenyen az alábbi eredményeket érték el iskolánk tanulói: 

Rajz: 

3-4. osztály : I. Wenger Szonja 4.a, III. Hegedüs Nóra 4.b 

5-6. rajz: I. Búvár Anna 6.o., különdíj: Fogarasi-Krauss Flóra 6.o. 

Természetismeret: 

7-8. osztály: II. Kepler Tamara 8.o. és Bánfi Zsombor 8.o. 

Hittan: 

3-4. osztály: I. Dicső Dóra 4.a és Bezák Olivér 4.b 

5-6. osztály: II. Király  Viktória 6.o és Dolecsek Fanni 6.o. 

7-8. osztály: I. Kocsis Adél 7.o. és Péter Dóra 8.o. 

Foci: 

IV. helyezés: 5. osztály csapata (Dicső Zoltán, Piti Lóránd,  

Molnár László, Füzi Zsigmond, Monori Péter, Réz Soma, Fejes 

Bence) 

 

Fogadó óra 2014. május 19 . 

A  Harmatcsepp  

levelező tanulmányi verseny 

döntőjére  

május 17-én kerül sor  

iskolánkban 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is szerve-

zünk olvasó– és kézműves tábort.  

Időpontja:  

A programok reggel 8.30-tól 16.00 óráig tar-

tanak.  

A táborban csak ebédet tudunk biztosítani, 

tízórait és uzsonnát a résztvevők hoznak ma-

gukkal. 

A tábor költsége:  

1.500 Ft / nap = 7.500 Ft/hét 

 

Jelentkezni M.Cselőtei Ildikó néninél lehet. 

A jelentkezéseket a költségek kifizetésének 

sorrendjében fogadjuk 

Április 23-án az 1., 2., és 3. osztályosok a DÖK 

által szervezett „Húsvéti tojáskeresés” című 

vetélkedőn vettek részt. A programon valameny-

nyien jól érezték magukat. 

 

 

Aprilis 23-án a Föld napja alkalmából iskolánk 

tanulói közvetlen környezetüket (az iskola udva-

rát és kertjét) kicsinosították, kigyomlálták és 

virágpalántákkal ültették be.  



 Névnapi ajándékként kaptam egy belépőjegyet az 

V. SzJG találkozóra. 

 Az SzJG találkozó a Leiner Laura által írt „Szent 

Johanna Gimi”, az „Akkor Szakítsunk”, és a „Bábel” cí-

mű könyvek olvasói részére van, hogy megismerhessék 

egymást, és találkozhassanak az írónővel. 

 Amikor megérkeztünk, kaptunk egy sárga színű 

sapkát, három karszalagot, és egy fagyikupont, amivel 

ingyen fagyit lehetett kiváltani a büfében. Volt egy „SzJG

-s stand”, ahol  Szent Johanna Gimis pólót, táskát, tollat, 

karkötőt, bögrét és kitűzőt lehetett vásárolni. Volt Henna 

testfestés, csillámtetoválás, amiknek költségeit a jegy ára 

tartalmazta. Sokféle program volt: lehetett fotózkodni az 

„Aranykönyvvel”, amit Leiner Laura nyert egy pályáza-

ton. 

 Miután mindenki megérkezett, Laura megnyitotta 

a rendezvényt, elmondták, hogy milyen programok lesz-

nek. A köszöntő után „Mennyire ismered Laura könyve-

it?” kvíz volt, ahol csapatonként kaptunk egy lapot, amit 

közösen kellett kitölteni. A könyvekkel kapcsolatos kér-

dések voltak rajta. Ezt követően táncosok jöttek, akik 3 

különböző stílusú egyperces koreográfiát tanítottak ne-

künk. A táncban mindenki elfáradt, ezért „Kérdezz Fele-

lek” volt Leiner Laurával. Mindenki kérdéseket tett fel 

neki, ő pedig próbált úgy válaszolni, hogy mindenki meg-

értse, mivel voltak kisebbek is. A kisebb pihenő után 

„Játsszuk el együtt” következett, ahol a Szent Johanna 

Gimi 8. részéből kellett egy oldalt kiragadnunk. 

 Ezután következett a tombola, ahol könyveket és 

Leiner Laura 12 könyve ( Szent Johanna Gimi 1-7, 8/1. 

8/2 +kalauz, Akkor szakítsunk, Bábel) borítójának a pla-

kátját lehetett megnyerni. 

 A tombola után következett a nap legjobb része, 

a fotózkodás. Mindenki felment a színpadra, és képet ké-

szített az írónővel, meg beszélgetett vele néhány szót. 

 Nagyon jól éreztem magam, sok ismerős arcot 

láttam, és sok lányt ismertem meg. A következő SzJG 

találkozó ősszel lesz, ahol Halloween buli lesz, és min-

denkinek be kell öltöznie. Remélem, ott lehetek majd. 

Imre Tímea 7.o. 


