
 
 
 

 
 Véget ért a farsangi időszak és megkez-
dődött a nagyböjt. 
 Ferenc pápa így ír: „A nagyböjt a meg-
újulás ideje az Egyház, a közösségek és minden 
egyes hívő számára. Legfőképpen azonban a 
kegyelem ideje. Isten nem kér tőlünk semmi 
olyat, amit előtte már meg ne adott volna ne-
künk: „Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb 
szeretett minket” (1 Jn 4,19). Nem közömbös 
velünk szemben. 
Mindannyiunk életét 
szívén viseli, név sze-
rint ismer minket, 
gondoskodik rólunk 
és keres minket, ak-
kor is, ha elhagyjuk 
Őt. Mindannyiunk 
élete külön-külön 
érdekli Őt. Szeretete 
az, amely megakadá-
lyozza, hogy közöm-
bös legyen az iránt, 
ami történik velünk. 
Csakhogy előfordul, 
hogy amikor jól va-
gyunk, jól érezzük 
magunkat, bizonnyal 
elfelejtkezünk má-
sokról (amit az Atya 
Isten soha sem tesz), 

nem érdekelnek a problémáik, szenvedéseik, az  
igazságtalanságok, amiket elszenvednek… 
ilyenkor szívünk közömbössé válik: amíg én 
viszonylag jól vagyok és jól érzem magam, 
elfelejtkezem azokról, akik nincsenek jól. Ez az 
önző, közömbös magatartás mára világmérete-
ket öltött.„ 
 Most van itt a lehetőség, hogy ebben az 
időszakban fokozottabban figyeljünk másokra! 
Hallgassuk meg mások problémáit, segítsünk 
nekik, ha tudunk, akár imádsággal is!  
 Nemcsak a csokiról, tévéről, számító-
gépről lehet lemondani! Felajánlani lehet az 

imáinkat is, ami a sza-
badidőnk lemondásá-
val jár! 
 Március 13-án 
és 14-én megszervez-
zük a 24 óra az Úrért 
elnevezésű kezdemé-
nyezést. Ez az alkalom 
éppen az imádság 
szükségességét fejezi 
ki!  
 Csatlakozzatok 
hozzánk, jelentkezze-
tek nálam! 
 
Almási Zsuzsanna 

 / 

 



 Úgy kezdődött, hogy osztályfőnöki órán azon 
gondolkodtunk, hogy hová menjünk osztálykirándulás-
ra. Mindenféle programötleteket felvetettünk. Egyik 
osztálytársam kitalálta, hogy menjünk el együtt korcso-
lyázni.  
 Valamennyiünknek tetszett az ötlet. Már csak 
azt kellett eldöntenünk, hogy melyik városba menjünk. 
Végül az üllői Jégkristály pálya mellett döntöttünk.  
 Amikor odaértünk, néhányan korcsolyát bérel-
tek, aztán hajrá, kezdődhetett a korcsolyázás. 
 Én addig nem tudtam korcsolyázni. Ott tanul-
tam meg, hogyan kell. Bár nagyon sokat estünk, még 
többet nevettünk. Volt olyan, aki már többféle trükköt, 

mutatványt is előadott, de voltak (közöttük én 
is), akik  akkor tanultak meg korcsolyázni.  

 Nagyon örültem, hogy részt vettem ezen a prog-
ramon. Elsősorban azért, mert kellemes élmény volt, jól 
szórakoztam. Azért is, mert sikerrel próbáltam ki olyat, 
amit addig még 
soha: megtanul-
tam korcsolyázni. 
 Remélem, 
máskor is me-
gyünk az osztály-
lyal korcsolyázni, 
és más közös él-
ményben is lesz 
még részünk. 
Szőllősy Blanka 6. 
 

Levél a farsangról
 Kedves Milán! 
 
 

Mire e levelet megkapod, 
Túl vagyunk a farsangon. 
Nálunk nem lesz beöltözés, 
Inkább eljátszunk egy mesét. 
Mesénk címe Hófehérke. 
Na meg az a hét kis törpe. 
Egész osztály benne játszik, 
A szövege megváltozik. 
Én leszek a szép kis herceg, 
Alig várom már a percet. 
Van benne sok vicces dolog, 
Történetét te is tudod. 
Mikor vége a műsornak, 
A gyerekek mind tapsolnak. 
Műsor után jön a disco, 
Erre vár már minden fickó. 
A táncnak is vége szakad, 
A sok gyerek haza szalad. 
Írd le Te is a farsangot! 
Milyen volt és hogyan zajlott? 
Levelemet most már zárom, 
Válaszodat nagyon várom:        
Király Levente 5.o. 

 Amikor a farsangot szóba hozták a DÖK-
gyűlésen, Anna már akkor arra gondolt, hogy legyen az  
X-faktor az osztályunk műsorának a témája. 
 Megbeszéltük, és kisebb-nagyobb vita után eldön-
töttük, hogy megvalósítjuk a tervet. Ötször-hatszor elpró-
báltuk, amikor még mindig csak káosz volt — műsor he-
lyett. Az „énekes” nem akart énekelni, s a „fiúnégyes” 
egyik tagja katasztrofálisan viselkedett. Odáig jutottunk, 
hogy majd’ mindenki ki akart szállni a műsorból. Többen 
sérelmezték a „rendező” hangnemét. Végül úgy döntöt-
tünk — miután mindenki ígéretet tett az együttműködésre 
—, hogy mégis megpróbáljuk. Volt, aki véglegesen kima-
radt a műsorból, de a többiek kitartóan próbáltak. A tán-
cot az eredeti 9 táncos helyett csak ketten vállalták. A gi-
táros is lemondta a szereplést, mert nem merte megkoc-
káztatni a gitár épségét a próbák során… 
 Akik mégis vállalkoztak a műsor előadására, sok-
szor próbáltak, és finomítottak a szövegen, mozgáson. 
Végre megszületett az eredmény: kicsit átalakult az erede-
ti terv, ketten furulyázták, egy ember énekelte, s négyen 
szavanként felváltva szavalták a tartalmas művészi alko-
tást, a Boci-boci tarkát. Ketten vendégművészként táncol-
tak. A zsűri tagjainak  személye a mi fejünkből pattant ki: 
Tóth Hisztérika Gabi, Alföldi Nyakignyál Róbert, Litthe 
Ismeretlen G., Szikora Csikidám Róbert.  
 Mi magunk is meglepődtünk, hogy a humorunk 
értő fülekre talált a közönség soraiban.  
  Koska Laura 6.o. 
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Kedves  
Tavasztündér! 
    Óriási kérésem 
van hozzád! Kér-
lek, minél hama-
rabb hozd el ne-
kem a tavaszt! 
   Ébreszd fel a 
téli álmot alvó 
állatokat! Küldd 
vissza hozzánk a 
délen lévő mada-
rainkat, hogy min-
den reggel madár-
csicsergésre éb-

redhessek, és ne a telefonom borzasztó csengőhangjára! 
Bújjanak elő a tücskök, hogy ha esténként kiülök a kert-
be, hallgathassam csodálatos muzsikájukat! Legyen már 
végre kellemes meleg, hogy levehessük a kabátot ma-
gunkról! Varázsold zöldre a füvet, a kertet, mezőt, rétet, 
borítsd virágba a fákat! Melegítsd fel a talajt és öntözd 
langyos záporral a földet, hogy megfelelően fejlődhesse-
nek a növények! Segíts az állatoknak szaporodni, utódo-
kat nevelni! Küldd messzire a viharfelhőket, hogy játsz-
hassunk a kertben, s ne kelljen a sötét szobában unatkoz-
nunk! 
   Édes, kedves Tavasztündér! Tudom, hogy sokat kérek, 
de már nagyon hiányolom a tavaszt! Siess, varázsolj mi-
nél hamarabb! 
Üdvözlettel: Dicső Dóra 5.o. 

Szia Csodalány! 
 Te nem ismersz engem, de én téged igen. A múlt-
kor láttalak az erdőben. Senki nem akarta nekem elhinni, 
hogy Te jártál ott. De én tudom. Éreztem. 
 Épp ezért írok most neked. Segítséget kérek tőled. 
Kérlek, már holnap hozd el a tavaszt! Mindenki megder-
medt a hidegben, alig várjuk a meleget. Várjuk, hogy ki-
pattanjanak a fákon a bimbók, kinyíljanak a virágok, ra-
gyogjon a nap, felmelegedjék az idő. Nagyon szeretünk 
valamennyien. Én pedig különösen. Alig várom, hogy 
végre tavasz legyen! 
 Ugye nem tévedtem, ugye itt jársz már a kertek 
alatt? Válaszolj! Nagyon-nagyon várlak! Legalább egy 
üzenetet küldj!                             Mohos Rajmond 5.o. 
  

Kedves Tavasztündér! 
 Bevallom, néhány hónappal ezelőtt nagyon vár-
tam a telet. Az az igazság, hogy most a legszívesebben 
elkergetném. Nem mondom, hogy nem volt jó, nem volt 
szép, az volt. Egy darabig… 
 De most már a Te segítségedet kérem! Hideg 
van, folyton fúj a szél. Ezért az emberek is komorak, mor-
cosak. Kérlek, segíts! Kergesd el a telet! Küldj nekünk 
sok-sok napfényt, meleget! Azzal együtt a jókedvünk is 
megjön. A kopasz, csupasz fák helyére varázsolj szép, 
duzzadó rügyeket, apró, fényes leveleket! Segíts a hóvi-
rágnak, hogy kidughassa a földből kis fejét, segíts a 
krókusznak, tulipánnak és a többi tavaszi virágnak! 
 Nagy-nagy szeretettel várlak: Hegedüs Nóra 5.o. 
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 Kora tavasszal, amikor a természet ébredezni kezd, az embe-
reknek is jobb a kedvük. Nagyobb szeretettel fordulnak egymás felé is. 
Kibújnak a hóvirágok, és mindenki azt gondolja, ez „magától történik”. 
Pedig ez nem így van.  
 Amikor Isten megteremtette a világot, figyelt arra, hogy min-
dennek és mindenkinek legyen őrangyala. Adott a természetnek is. 
Többet is. Ők vigyázzák a természet rendjét. Közülük az egyik a Ta-

vasztündér. 
 Felébreszti álmukból a madarakat, gyíkokat, békákat, kicsalja az állatokat a búvó-
helyükről. Szól a napnak, hogy jobban süssön, és ügyel a sugarak megfelelő beesési szögére. 
Tarsolyából kiméri az ideális mennyiségű vizet. Éppen annyi párát oszt, ami elegendő a növe-
kedéshez. Vigyáz, hogy ne essék túl sok eső, mert akkor a méhecskék nem tudják beporozni a 
virágokat. Rügyfakadáskor van a legtöbb dolga: nagyon kell ügyelnie a tökéletes körülmé-
nyekre. Reggelenként természetesen kinyitja, esténként becsukja — egymás után a virágok 
szirmait. Nem feledkezik meg a gombákról, cserjékről sem. Természetesen gondja van min-
den egyes állatra is. „Mellesleg” még az emberi arcokra mosolyt, szívekbe örömet is varázsol. 
 Nincs könnyű dolga, de gyönyörű a munkája. Élete során sok szép dolgot lát, értékek 
születésénél van jelen.                                                                                         Piti Lóránd 6.o.  



  
 
 Bár Pesten születtem, az én szülővárosom mégis 
Pécel.  
 Itt lakom, itt járok iskolába. Itt kaptam az első 
okleveleimet, és sajnos itt kaptam az első rossz jegyeimet 
is. Itt szereztem az első barátaimat, akik azóta is azok. 
Mindig is szeretném velük tartani a kapcsolatot. Itt sze-
retném folytatni az iskolát, itt szeretnék zenéből és kép-
zőművészetből magasabb osztályokba lépni.  
 Ha lehet, itt szeretnék majd családot alapítani, 
házat venni. Egyszóval: itt szeretnék felnőni és felnőtt-
ként élni, a szülőföldemen, Pécelen. 
Hegedüs Nóra 5.o. 
 
 Az én szülőföldem Pécel. Pest megyében, Buda-
pest mellett található. Szép dimbes-dombos kisváros. 
 A Hunyadi utcában lakom, ami a város legrégeb-
bi részén van. 
 Pécel legfőbb 
nevezetessége a Ráday
-kastély. A kastély kí-
vülről is gyönyörű, és 
benne a termek is. A 
péceli református 
templom is szép, amit 
valaha egy folyosó 
kötött össze a Ráday-
kastéllyal. Pécel vá-
rosközpontja a Kos-
suth tér és a Ráday 
Gedeon tér. A Kossuth 
téren van a Polgár-
mesteri hivatal, a zene-
iskola és az én iskolám 
is. A Ráday Gedeon 
téren van a posta és a bevásárlóközpont. A katolikus 
templom a Szent Imre körúton van. 
 Pécel gazdag élővizekben. Sok horgásztó találha-
tó a városban és környékén: a Zöld tócsa és a tőzegtavak. 
A tavakban néha kacsákat is lehet látni. Vízimadarak elő-
fordulnak a Rákos-patakban és a Lélek-patakban is.  
 A péceli löszfalon néha kecskéket lehet látni, a 
dombokon pedig vaddisznók és őzek élnek az erdőben.  
 Nagyon szeretem Pécelt, örülök, hogy itt lakom. 
Sok szép látnivaló van, és az állatvilág is gazdag. 

Bezák Olivér 5.o. 
 

 
 
 Szeretem Magyarországot, mert itt születtem. 
Szeretem a hazámat, mert itt élnek a rokonaim, az isme-
rőseim, és a legfontosabb: a családom is. 
 Velük élek egy szép házban Pécelen. Van egy 
saját kis szobám az emeleten, amelynek ablakából sok 
szép és titokzatos dolgot látok. 
 Először, amikor kitekintek az ablakon, a szép 
kertünket látom. Az ablakom alatti cseresznyefa minden 
tavasszal fehér virágba borul. A gyönyörű füves terület, 
ahol a szüleimmel szoktam játszani, csodálatos tiszafa-
sorban végződik. Mellettük ribiszkebokor növekszik, 
amin nyáron hatalmas ribizli fürtök piroslanak. A kert 
mögött giz-gazos elhagyott telek van. Messzebb a város 
háztetői piroslanak, azokon túl pedig ellátok egészen a 
budai hegyekig. Éjszaka meg tudom csodálni a kivilágí-
tott Budapestet.  
 Az ablakom ennyit tár elém a világból, de ami 

számomra a leg-
szebb, az a nyári 
esték naplementé-
je. Csodaszép lát-
ványt nyújt min-
den alkonyatkor. 
Ha távolabbra te-
kintek - nem lá-
tom, de tudom, 
hogy ott van - szü-
lőföldem sok szép 
kirándulóhelye 
hívogat. Csodás 
síkságok, erdős 
dombságok és 
öreg hegyeink, 
amelyeknek min-

den köve mesélni tudna őseink életéről, dicső harcairól 
vagy szomorú vereségeiről. Ne feledkezzünk meg szeszé-
lyes folyóinkról, melyekről íróink és költőink szebbnél 
szebb műveket írtak! Nagy tavunk, a Balaton minden év-
ben emlékezetes élményekkel gazdagít. 
 Nem kívánnék más országban élni. Talán sehol 
nem érezném magam olyan jól, mint Magyarországon. 
Azt hiszem, más országban még a levegő is más lenne, 
mint itthon. Nekem pedig ez a levegő a lételemem. Re-
mélem, soha nem kell máshol élnem! 
Dicső Dóra 5.o.  
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 Kedves Mama! 

 Igaz, hogy nem régen találkoztunk, de úgy gon-
doltam, írok neked pár sort most, hogy közeleg a Hús-
vét. 

 Nemsokára újra meglátogatunk. Alig várom, 
hogy ünnepeljünk! Szeretném, ha idén is jönne a húsvé-
ti nyuszi, és hozna nekem sok-sok csokitojást. Most 
már Zalán is keresheti velem a kertben a meglepetése-
ket. Biztosan ő is úgy fog örülni minden egyes csoki-
nak, ahogyan én szoktam. A locsolkodást is alig várom. 
Te leszel az első, akit meglocsolok. A legelső, anya 
előtt is!  

 Remélem, örömet szereztem ezzel a pár sorral. 
Sok puszit küld unokád: 

Ferenc Levente 5.o. 

 

 

 

 

Drága Mama! 

 Nagyon várom már a 
Húsvétot, mert sok jó élményem kapcsolódik ehhez az 
ünnephez. 

 A legjobban azt várom, hogy meglocsolhassalak. 
Akkor nem hervadsz el, sokáig fiatal maradsz nekünk. 
Nekem nagyon fontos, hogy sokáig velünk legyél.  

 Ha őszinte akarok lenni, be kell vallanom, hogy 
örülnék a sok locsolópénznek is, mert kinőttem a bicik-
limet. Szeretnék egy 26-ost. Persze nem ez a legfonto-
sabb, ezt csak megemlítettem.  

 Azt viszont nagyon-nagyon szeretném, ha a hétfői 
misére eljönnél. Majd apa elmegy érted, és elhoz, hogy 
együtt lehessen az egész család a templomban. Szeret-
ném, ha Te is velünk lennél! Akkor lesz igazán örömteli 
az ünnep.  

 Remélem, az idő is szép lesz, és még szebbé teszi 
majd a napfény ezt a jeles napot.  

 Várlak sok szeretettel. Unokád:   Riczel Áron 5.o.  

Kedves Mama! 

 Már kibújtak az első hóvirágok, és mindig Te 
jutsz az eszembe róluk, kedves mamám! Te is mindig 
mosolyogva bólogatsz, mint a tavasz hírnökei. 

 Nálunk már néhány fán kipattantak a rügyek, 
apró levelek sorakoznak az ágakon. Emlékszel, amikor 
nálatok sétáltunk a barack-, meggy– és almafák között? 
Olyan  gyönyörűen pompáztak a színes és illatos virá-
gok! Alig várom, hogy újra a virágzó gyümölcsfák kö-
zött sétáljunk, és jókat beszélgessünk! 

 Nemsokára Húsvét lesz. Akkor biztosan megláto-
gatunk Titeket, s akkor ismét Veled, és papával lehetek. 

 Addig is sok puszit küldök szeretettel, unokád: 

Sári Adrienn 5.o.  
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Az új tavasz játékos ujja 
Rügyet sodort az ághegyen, 

S most lágyan enyhe szája fújja, 
Hogy szétnyíljék és lomb legyen.  



 

  
 

Ferenc pápa nagyböjti üzenetében megújulásra szólított fel, és három témát javasolt elmélkedés tárgyául. Gondoljuk 
végig, hogy melyek az egyház, a plébániai közösség és az egyéni hívő ember feladatai – ajánlotta a szentatya. 

 A nagyböjt a megújulás ideje az egyház, a közösségek és minden egyes hívő számára egy olyan környezet-
ben, amelyet a világméretű önzés és a közömbösség jellemez. Egy olyan visszás helyzetről van szó, amellyel keresz-
tényként szembe kell néznünk – fogalmazott Ferenc pápa. Az egyház olyan, mint egy kéz, amely megnyitja és nyitva 
tartja az ajtót Isten szava és a szentségek szolgálata révén, miközben a világ arra hajlik, hogy becsukja azt, és önma-
gába zárkózzék. Éppen ezért ez a „kéz”, az egyház soha nem lepődhet meg, ha megtapossák, megsebzik. Az egyház-
nak szüksége van a megújulásra, hogy ne váljék közömbössé, és ne zárkózzék önmagába. 
 Az egyház feladata: Isten szeretete megtöri a halálos önmagunkba zárkózást, ami nem más, mint maga a kö-
zömbösség. Az egyház tanítása és tanúságtétele ezt a szeretetet közvetíti. Ám tanúskodni csak arról lehet, amit ko-
rábban már megtapasztaltunk. A keresztény ember megengedi Jézusnak, hogy betöltse őt jóságával és irgalmával, 
hogy azután Krisztust magára öltve ő is Isten és az emberek szolgájává legyen. Erre utal a nagycsütörtöki liturgiában 
a lábmosás szertartása az Úr példája nyomán. Ezt a szolgálatot azonban csak az tudja megtenni, aki előbb megenged-
te, hogy Krisztus mossa meg az ő lábát. 
 A nagyböjti idő alkalmas arra, hogy hagyjuk, hogy az Úr szolgáljon bennünket szava, szentségei és főként az 
Eucharisztia által, amelyben azzá leszünk, amit magunkhoz veszünk: Krisztus testévé. Az egyház a szentek közössé-
ge, mert a szentek is hozzá tartoznak, és azért is, mert szent dolgok közössége: benne van Isten szeretete, melyet 
Krisztusban és minden ajándékában kinyilatkoztatott számunkra. 
 A plébániák és a közösségek feladatai: Az egyetemes egyház élete a plébániák és a közösségek világában ölt 
testet. Ahhoz, hogy megkapjuk és teljességében gyümölcsöztessük mindazt, amit Isten ad, két irányban kell tovább-
lépnünk a látható egyház határain. Először is: a földi egyház az imádságban egyesül a megdicsőült egyházzal. 
 A mennyei egyház nem azért győzedelmes, mert hátat fordít a szenvedésnek, és önmagában örvend. Sokkal 
inkább azért, mert a szentek – Krisztus szenvedése, halála és feltámadása által – már legyőzték a közömbösséget, a 
keményszívűséget és a gyűlöletet. A pápa idézte Lisieux-i Szent Terézt, aki szerint „a keresztre feszített (Jézus) sze-
retetének győzelme feletti öröm addig nem lesz teljes, amíg akár csak egyetlen ember is szenved a földön”. Mi is 
részesedünk a szentek érdemeiben és örömében, ahogyan ők is részesednek a mi küzdelmünkben. A helyi közössé-
geknek arra kell törekedniük, hogy túllépjenek saját határaikon, és kapcsolatba kerüljenek az őket körülvevő társada-
lommal, főként a szegényekkel. Ez a küldetés türelmes tanúságtételt jelent Jézusról, aki az Atyához emeli az egész 
világot, és benne minden embert. 
 Az egyes hívő ember feladatai: A nagyböjtre szóló pápai üzenet az egyes emberhez is szól, aki éppúgy ki 
van téve a közömbösség kísértésének. Mindenekelőtt imádkozzunk a földi és a mennyei egyház közösségében – 
hangsúlyozza a pápa, és hangot ad annak a kérésének, hogy március 13-án és 14-én egyházmegyei szinten is rendez-
zék meg a „24 óra az Úrért” elnevezésű kezdeményezést, amely éppen az imádság szükségességét hivatott kifejezni. 
Másodsorban a szeretet különféle megnyilvánulásai segíthetnek abban, hogy elkerüljük a közöny kísértését. Az egy-
ház számos karitatív szervezetén keresztül gyakorolja a tevékeny szeretetet. 
 Végül a szentatya azt tanácsolja, hogy a másik ember szenvedésére úgy tekintsünk, mint megtérésre hívó 
felszólításra. Ferenc pápa azt kéri tőlünk, hogy a nagyböjtöt a szív átalakításának folyamataként éljük meg. A szent-
atya a Jézus Szíve-litániából vett idézettel velünk együtt szeretné kérni Krisztust: „Alakítsd szívünket a te szent 
Szíved szerint!” 
 

Megjelent: Új Ember 2015.02.22. 
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Helyreigazítás 
 Előző számunkban a 3. oldalon szereplő „Félévi 
mérleg az 5-ben” címet viselő írássorozatban tévesen je-
lent meg a 3. írás készítőjének neve. Az írást Antal Do-
minik 5. osztályos tanuló készítette.  
 A hibáért elnézést kérünk! 

Március 12-én Óvodai szakmai nap lesz intézmé-
nyünkben.  

 Iskolánkat január végén a váci  Karolina 
Iskolában megrendezett versenyeken több tanuló 
is képviselte.  
 A hittan versenyen II. helyezést ért el 
Dicső Zoltán és Kuszák Hajnalka 6. osztályos 
tanuló. 
 Az irodalmi pályázaton II. helyezést ért 
el Kuszák Hajnalka 6. osztályos tanuló, III. he-
lyezést pedig Tóth Anna Jázmin 6. osztályos 
tanuló.  
 A versenyzőknek gratulálunk. 

Március 7-én 14-én és 28-án folytatódnak a leendő első osztályosok számára 
szervezett előkészítő foglalkozások.  

Beiratkozás: 2015. március 21-én az iskolában 

 Az 1848-as szabadságharcra emlékezve 
ünnepi műsorral készülnek tanulóink. Kíváncsi-
an várjuk az iskolai  műsort. 
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Március 13-án alsó tagozatosaink közös mozi 
látogatáson vesznek részt Gödöllőn. 

MÁRCIUS 2-ÁN FOGADÓÓRA LESZ  

Iskolánk alsós és felsős színházbérletesei február 
elején a 3. bérleti előadást tekintették meg.  

Március 2. hetében sor kerül a 4. bérletes előadás-
ra. Az alsósok  a Kisherceg című előadást, a felső-
sök a Rómeó és Júliát nézik meg.  

 

MÁRCIUS 13-ÁN 17,15-TŐL ISKOLÁNK VÁL-
LALTA A KERESZTÚT VEZETÉSÉT. 

Reméljük, hogy minél többen csatlakoztok hoz-
zánk!  

  



Találd meg és  

színezd ki az  

ábrában az elrejtett  

egész pillangókat! 

Tanár: Melyik nevezetes nap előzi meg 
hamvazószerdát? 

Válasz: Taco kedd. 

Irodalom röpdolgozatból: Arany János szüle-
tett 1817. február 2-án.  
Meghalt 1829-ben. A Toldit 1846-ban írta… 

Halála után 13 évvel??? 
 

  


