
 

 

 Nemsokára vége a tanévnek és megkezdő-
dik a nyári szünet! Előtte azonban még megméret-
tetések várnak rátok! A negyedik és hatodik osztá-
lyosok már túl vannak a szintvizsgákon, a kompe-
tencia mérést is megírták a hatodikosok és nyolca-
dikosok. A témazárók és a hittanvizsgák azonban 
még hátravannak. Sok-sok erőt és kitartást kérek 
még tőletek, hogy utána a jól végzett munka örö-
mével vegyétek kezetekbe a bizonyítványotokat! 

Ebben a hónapban több kedves ünnep is 
volt. Anyák napja, Szülők napja, Pünkösd, de ne-
künk talán a legkedvesebb az elsőáldozás volt, hi-
szen harmadikosok először vehették magukhoz az 
Oltáriszentséget és így teljes tagjai lettek a katoli-
kus közösségnek. Az elsőáldozást megelőzte az 
első szentgyónás és a beöltözés a fehér ruhába. A 
szentgyónás segítséget ad, hogy jobbá váljunk, 

hiszen Isten megbocsátja az elkövetett bűneinket. 
Az áldozás a keresztény élet folyamatos segítője. 
Éljetek rendszeresen vele! 

Az elsőáldozók még egyszer felvehetik a 
fehér ruhájukat az Úrnapi körmeneten. A pünkösd 
ünnepe utáni a tízedik nap a katolikus naptárban az 
úrnapja. Ezen a napon „Krisztus titokzatos testét”, 
az Oltáriszent-
séget ünnepel-
jük. Az ünnep 
fő eseménye a 
körmenet, ame-
lyen körülhor-
dozzák az Oltá-
riszentséget. A 
körmenet útvo-
nala mentén 
négy oltárt állí-
tanak fel az ott 
tartandó rövid 
szertartás 
(evangélium-
éneklés és ál-
dás) céljára. Az 
oltárok fölé lombsátrat emelnek, a földre, a tovaha-
ladó Oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak az 
elsőáldozók és a gyerekek. Vegyetek minél többen 
részt rajta! 

Egy kis ösztönzés az év végi tanuláshoz:  

Az elégedett és boldog élet kulcsa a ta-
nulás és az öröm összekapcsolása. Az öröm nél-
küli tanulás kimerít, a tanulás nélküli öröm pe-
dig rendkívül unalmas.” ( Richard David 
Precht) 

     
 Almási Zsuzsanna 

 



 Emlékszem, nagyon féltem a 7. osztálytól az év 
elején. Amikor augusztusban megláttam a könyveimet, 
megrettentem, hogy milyen nehéz tananyagokat tanu-
lunk majd. Később rájöttem, hogy tévedtem. 
 Ugyanolyan jó jegyeim vannak, mint régebben 
voltak. Csak két tantárgyból teljesítettem gyengébben. 
Sajnos, mostanában kevesebbet tanultam az előbbiek-
ben megszokottnál, és ez azonnal meg is látszott a je-
gyeimen.  
 Az osztályunk is sokat változott. Az év elején 
jött egy új osztálytársunk, és a félév előtt is egy másik. 
Nagyon megkedveltük őket. Az osztály egyébként is 
változott, mert új barátságok, szerelmek szövődtek, új 
klikkek alakultak. Volt olyan is, amikor nagyon össze-
tartottunk. Novemberben nagyon készültünk az Erzsé-
bet-hétre. A szokásos gazdag programokon vettünk 
részt. A téli szünetben sok mindent elfelejtettünk, de a 
félévi dolgozatok eszünkbe juttattak mindent. Február-
ban a farsangi műsorral nagy sikert arattunk… Jött a 
Húsvét, a szünet… És már itt is van az év vége.  
 Előttünk állnak az év végi dolgozatok, és egy 
izgalmas, nagy-nagy kirándulás!  
 Szerintem összességében nagyon jó évünk volt. 
Remélem, jövőre hasonlóan élménydús, gazdag évünk 
lesz… és természetesen várnak ránk a nagy megméret-
tetések, a nagy izgalmak, a felvételi… 
Király Viktória 7.o. 
 
 
 A tanév elején nagyon elszánt voltam. Kitalál-
tam, hogy kitűnő leszek. Ez sajnos nem igazán sikerült. 
Év elején nagyon vártam az új tantárgyakat, főleg a 
kémiát. Aztán szembesültem vele, hogy ez a legnehezebb 
számomra. 
 A tanév során rengeteg dolgot megtapasztal-
tam, megtanultam. Úgy kezdődött, hogy iskolát váltot-
tam novemberben. Nagyon nehéz volt ez nekem. Ott 
hagytam a régi barátaimat, helyettük újakat találtam. 
Az első két hónapban minden nagyon nehezen ment a 

váltás után, mára a matematikával birkózom 
a legnehezebben. Idővel megismerkedtem az 

új emberekkel, az új helyzettel. Örülök neki, hogy így 
alakultak a dolgok. Nagyon sokszor volt rossz hangula-
tom, és negatív a hozzáállásom. András bácsi nagyon 
sokat beszélgetett velem. Az elmúlt időszakban úgy ér-
zem, sikerült összeszednem magam. Ez viszont azzal jár, 
hogy rengeteget kell tanulnom. Alig várom, hogy vége 
legyen a tanév végi hajrának! A sok tanulás ellenére 
gyakrabban látom pozitívnak a világot, sokkal jobban 
érzem magam, mint az első félév végén.  
 Örülök, hogy ebbe az osztályba kerültem, és sok 
barátot szereztem. Bár nehéz volt ez az év, az osztály-
társaim és a családom tagjai segítettek  abban, hogy 
minden rendbe jött. 
Szijjártó Kinga 7.o. 
 
 
 Egy évvel ezelőtt nagyon boldog voltam, mert 
egész évben jól teljesítettem, a vizsgáim mind jelesre 
sikerültek. Az osztály harmadik legjobb tanulójaként 
jeles bizonyítványt vittem haza. A nyáron sokfelé vol-
tunk, s a három hónap hamar elrepült. Augusztusban 
szinte már vágytam az iskolába, hiányoztak a barátaim. 
 Jó volt újra találkozni velük. Új osztálytársunk 
is lett, akivel mára már a legjobb barátok vagyunk.  
 Ebben az évben is sokat tanultam. Úgy érzem, 
jó döntés volt, amikor ebbe az iskolába jöttem. Nagyon 
jó a társaság, az osztályközösség. A tanárokkal is meg 
vagyok elégedve, mert érdekesen és jól tanítanak. Pró-
báltam idén is jól teljesíteni, hogy elégedettek legyenek 
velem.  
 Az osztályfőnökünk nagyon sok programot 
szervez, odafigyel ránk, sokat beszélget velünk. Sok 
programon, versenyen vettem részt, amelyeken sikere-
ket is értem el. Többször álltam a dobogón is. 
 Az a célom, hogy nyolcadikban is legalább 
ilyen jól teljesítsek, és eredményeim alapján bejussak 
majd egy jó középiskolába. 
Péter Bence 7.o. 
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 Az év eleje nehéz volt. Bejött négy új tan-
tárgy, ami az elején eltántorított minket a tanulástól. 
De aztán belerázódott az osztály. Jó volt látni a régi 
ismerősöket, barátokat, akiket nem láttunk a nyári 
szünetben. 
 Az elmúlt év tapasztalata alapján meg kell 
állapítanom, hogy keményebben, jobban kell tanulni 
hetedikben, mint az előző években. Főleg így a tanév 
végén, hiszen az eredményeink már szerepet játsza-
nak a továbbtanulásban is. Vannak tantárgyak, ame-
lyek nehezebbek, vannak, amelyek könnyebben men-
nek.  
 Az osztály összetartóbb lett idén, mint ami-
lyen volt. Ez szerintem nagyon jó. Szeretek ehhez az 
osztályhoz tartozni. El sem tudnám képzelni magam 
másik osztályban. Úgy gondolom, mindegyikünk fej-
lődött. Tudásban, tapasztalatokban, és emberileg is. 
Az a legjobb, hogy felfelé húzzuk egymást: ha valaki-
nek nem megy valami, akkor segítünk neki, ha valaki-
nek valami gondja van, akkor rögtön a megoldást ke-
ressük, támogatjuk, vigasztaljuk. Vannak közös célja-
ink, amelyekért képesek vagyunk együtt dolgozni.  
 Idén én is sokat változtam. Dök-elnökként 
sokkal nagyobb a felelősségem, mint korábban volt, 
és ezt komolyan is vettem. Segített a feladatok ellátá-
sában két jó barátnőm, Fanni és Adél is. A többi Dök-
képviselő is aktívan kivette a munkából a részét, úgy 
hogy nem volt túl nehéz dolgom.  
 Összefoglalva nehéz volt ez az év, de valaho-
gyan mégis könnyebb, mert a barátok segítettek min-
denben. Remélem, jövőre ennél már csak jobb lesz—s 
tudom, egyre nehezebb is ugyanakkor. 
Krekács Dalma 7.o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Amikor szeptemberben elkezdődött a tanítás, 
volt bennem egy kis félelem az izgatottság mellett. 
Félelem, mert rádöbbentem, hogy a következő ilyen 
alkalom már az utolsó lesz. A következő évkezdésem a 
8. Izgatott azért voltam, mert új tantárgyaim, új taná-
raim lettek.  
 Menet közben minden tantárgy egyre nehe-
zebb lett, egyre többet kellett tanulni. Ráadásul egyre 
növekszik a tét, hiszen az év végi jegyek már beleszá-
mítanak a felvételibe. A második félévben fokozottan 
oda kellett figyelni a jegyeinkre.  
 A felnőttek szemében nőttünk megint egy évet. 
Vagyis már rég nem vagyunk azok a 6 éves kisgyere-
kek, akik büntetlenül megúsznak mindent. Most már 
éreztetik velünk, hogy a tetteinkért felelősséget kell 
vállalnunk. Amikor kicsik voltunk, mindig arról álmo-
doztunk, hogy milyen jó lesz, amikor „nagyok” le-
szünk. Akkor felnéztünk a hetedikesekre. Most a leg-
szívesebben mindenki kis ovis szeretne lenni, aki délu-
tán a kiságy mellett bömböl, hogy nem akar aludni 
menni… De vissza nem fordulhatunk. Haladunk előre 
a tovább, a továbbtanulás felé.  
 Ez az év sikerekben és kudarcokban egyaránt 
gazdag volt. A jó és a rossz tapasztalatokból egyaránt 
tudunk tanulni.  
Búvár Anna 7.o. 
 
 Augusztusban ültem a szobában, és kesereg-
tem, hogy eltelt a szünet.  
 De másnapra nyoma sem volt a szomorúsá-
gomnak. Csak teltek egymás után a napok, és egyre 
többet tudtam. Most úgy érzem, szinte alig kezdődött 
el a suli, és már el is telt egy év. 
 Sok ismerettel lettem gazdagabb. Minden tan-
tárgyból egy halom tudást szereztem. Új barátságokat 
kötöttem, új képességeket sajátítottam el azáltal, hogy 
sok darabban, előadásban szerepeltem. Más tanárokat 
ismertem meg közelebbről, különféle programokon 
vettem részt.  
 Sokat köszönhetek az osztályfőnökömnek, aki 
érzelmeim megértésében és viselkedési hibáim 
kijavításában segít engem.  
Mohos Dávid 7.o. 3 



 Május 12-én az első órát megtartottuk, aztán 
elindultunk. A Pál utcai fiúk nyomában jártunk. Azért 
éppen ezt választottuk, mert ez volt a kötelező olvas-
mányunk. 
 Vonattal mentük a Keletibe, majd a Nemzeti 
Múzeumba vitt először utunk. Nem csak a múzeum-
kertet néztük meg, ahol az einstand történt, hanem ha 
már ott jártunk, bementünk az épületbe is.  
 A múzeumban Szent István király koronázási 
palástját néztük meg, amit Boldog Gizella királyné 
hímzett az udvarhölgyeivel. A teremben a palást mel-
lett voltak még különböző ládák, amelyekben a koro-
názási jelvényeket tárolták, szállították valamikor, és 
néhány mellszobor is.  
 A múzeumból elsétáltunk a Mária utca – Pál 
utca kereszteződéséig, és megkerestük, hol lehetett 
valaha a Grund. Sajnos a helyén — mint a regényből 
valamennyien tudjuk — ma már egy magas épület áll. 
Megkerestük a József körúton, hol lakott Molnár Fe-
renc, s megállapítottuk, hogy igazából játszhatott a 
nem messze lévő üres telken.  
 Innen aztán kalandos sétába kezdtünk. Elin-
dultunk a Füvészkertbe, a Vörösingesek  főhadiszállá-
sa felé. A Práter utcában meglepetés ért minket: ott 
vártak ránk  a Pál utcai fiúk közül néhányan, s két 
vörösinges is. Már jó régen ott állhattak, hiszen szo-
borrá dermedtek. A Szent Benedek Iskola előtt go-
lyóznak éppen a fiúk, és a Pásztorok az iskola kapujá-
nak másik oldalán az einstandra készülnek — ez lát-
szik az arckifejezésükön. Természetesen mi is beáll-
tunk a fiúk közé. Sok-sok fényképet készítettünk… 
Aztán tovább indultunk a főhadiszállás felé.  
 A Füvészkertben kisebb csapatokban kezdtük 
felfedezni a látnivalókat. Szabadon, kedvünk szerinti 
sorrendben deríthettük fel a terepet, fedezhettük fel a 
látnivalókat.  

Volt akinek a kis patak volt a kedvence,  
amelyen kis híd vezetett át. Másoknak a tó 

tetszett, amelyben hatalmas kövek voltak. A pálma-
házat természetesen senki sem hagyta ki. A kaktu-
szokat is valamennyien megszemléltük. 
 Mások az ázsiai kertbe mentek először, a kis 
halastóhoz. Ők sem találták a regényben olvasott 
mesterséges várromot, és a nagy tavat sem. Ez telje-
sen természetes. A regény legalább 100 évvel ezelőtt 
játszódott a Füvészkertben, s azóta számtalanszor 
átalakították, a területét csökkentették. Viszont ma is 
látható egy 90 éves fenyőfa, amire kerítés és tábla 
hívja fel a figyelmet. Van a kertben egy ház, amely-

ben különleges tavirózsák vannak. Közöttük olyan, 
amelynek levele akár egy 50 kilós embert is elbírna.  
 Voltak, akiknek a húsevő növény tetszett a 
legjobban, s meg is lesték, amint egy legyet felfal… 
Mások a mimóza különleges tulajdonságát figyelték 
meg, amint visszahúzódik, „megijed”, ha hozzáér-
nek… Olyanok is akadtak, akik a egyik tóban lévő pici 
aranyhalakkal kötöttek futó barátságot. 
 A kertben a növényeknek igyekeznek megad-
ni mindent, ami fejlődésükhöz szükséges. Többek kö-
zött természetesen elegendő vizet is. A locsoló beren-
dezésekkel mindenki összefutott… Volt, aki vizes is 
lett tőle. Ilyenkor fel-felhangzott a regényből megta-
nult kérdés: „Jó volt?” Illett rá válaszolni: Jó volt…  
 A kirándulás végén még futkároztunk, bújócs-
káztunk, golyóztunk kicsit. Hazaindulás előtt megálla-
pítottuk: szívesen eljönnénk holnap is, meg holnapu-
tán is…  

Bezák Olivér—Ferenc Levente—Parádi Anna 5.o. 
írása alapján 
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 Mi, a hetedik osztály, megnyertük a 
„Határtalanul” című pályázatot, ezért június 3-án 
mehetünk Erdélybe osztálykirándulásra. 
 Pénteken, amíg a többi osztály kirándulni 
volt, mi „Témanapot” tartottunk. Ez arról szólt, 
hogy megismerkedtünk a meglátogatandó városok 
történelemével, nevezetességeivel. Hallottunk 
Gyulafehérvárról, Kalotaszegről, Vajdahunyadról, 
és más településekről is. Erdélyi ételeket kóstol-
tunk meg, amiket ezúton is köszönünk Veronika 
néninek, aki elkészítette nekünk a finomságokat. 
Egy rövid szabadfoglalkozás után táncoltunk egyet, 
hiszen néptáncokat „viszünk magunkkal ajándék-
ba” a vendéglátóknak.  
 Nem csak egyetlen napon készültünk a 
kirándulásra. Hiszen már régóta gyakoroljuk a tán-
cot, gyűjtögetjük az ismereteket. És játékokat, 
sportszereket is gyűjtöttünk (és még mindig gyűj-
tünk) a Dévai Szent Ferenc Alapítvány hányatott 
sorsú gyermekeinek, hiszen ők (is) vendégül látnak 
majd minket. Az adományokat még mindig várjuk! 
Dolecsek Fanni 7.o. 

 Majdnem egy órát utaztunk, mire Pilisszentivánra 
értünk.  
 Egy templom mellett volt a szállásunk. Megvártuk, 
amíg mindenki odaért, és bementünk a plébániára. Tágas tér 
köszöntött minket. Mindenki kapott „egyensapkát”, majd 
fölmentünk egy lépcsőn. A fiúk az ebédlőben aludtak, mi 
egy szinttel följebb. Miután lepakoltunk, elmentünk körül-
nézni. Néhány óra múlva gofri sütés következett. Mi magunk 
készítettük. Az első ugyan megégett, de utána belejöttünk. 
Mire befejeztük a sütést, már folyt a Twisterezés. Közben 
betoppant Léna, és mindenki azt akarta, hogy mellette alud-
jon. Ő végül Ildikó néni és Csilla közé tette le a hálózsákját. 
Vacsora után Miki bácsi azt mondta, hogy akiben túlteng az 
energia, az menjen vele futni. Az osztály fele elment, a má-
sik fele ott maradt társasozni. Zuhany után közösen imád-
koztunk, de mire elaludtunk már legalább 12 óra volt. Én 
nehezen aludtam el, és hajnal 6-kor a harangozásra ébred-
tem.  
 A reggeli készítése közben az egyik „szakácsot” ba-
leset érte, de gyorsan elláttuk a sebet. Utána kirándulás kö-
vetkezett. Mi ketten nem mentünk a többiekkel, rendet rak-
tunk, majd felfedeztük a hittantermet és a könyvtárat is. Mire 
a többiek visszaértek, már jöttek is értünk a szüleink. 
Kuszák Noémi 4.o. 
 
 … Pénteken egy 8 kilométeres kirándulásra készül-
tünk. Ettünk, majd készítettünk 3-3 szendvicset az útra. Bele-
vágtunk a túrába. Bementünk az erdőbe, ahol már nem is 
éreztük az esőt. Csönd volt. Csak mi zajongtunk. Mentünk, 
mendegéltünk, majd egy vihartól kidőlt oszlopot láttunk. A 
következő fát is kicsavarta egy vihar. Amikor már nagyon 
sokat sétáltunk, felértünk a dombra. Meg sem álltunk Nagy-

szénásig, ami 
550 méter ma-
gas. Ott kattog-
tak a fényképe-
zőgépek. Szép 
volt. Olyan volt, 
mint a Mátra. .. 
Molnár Zoltán 
4.o.  
 



 A vasárnap azért volt fontos nekem, mert elsőál-
dozó lettem. Magamhoz vehettem Jézus Krisztus testét. 
 Mindenki engem ünnepelt. Jól éreztem magam. 
Az volt a legjobb, hogy együtt volt a család.  
 Hálás vagyok a szüleimnek, mert úgy neveltek, 
hogy elsőáldozó lehettem, Moncsi néninek, mert felkészí-
tett arra, hogy Krisztus testét magamhoz vehessem. 
Szücsi Viktória 3.a 
 
 
 Vasárnap volt életem legfontosabb napja.  
 Elsőáldozó lettem végre! Már úgy vártam, hogy 
beépüljek az Egyházba. Az elsőáldozásomra eljött a csa-
lád, és persze az osztálytársaim. Annyira jól éreztem ma-
gam! Én olvastam a Szentleckét és a verset. Meg is di-
csértek.  
 Teljesült a vágyam, hogy a családdal és az osz-
tálytársaimmal legyek. Köszönöm az Atyának, hogy elvé-
gezhettem az első gyónásomat, Moncsi néninek, hogy se-
gített felkészülnöm erre a jeles napra. 
Pápai Emma 3.a 
 
 
 Vasárnap elsőáldozó lettem! 
 Bementünk a templomba, és beültünk a szépen 
feldíszített padokba, majd énekeltünk. Boldogan vettünk 
részt a szentmisén. Meghallgattuk a szentbeszédet, és 
figyeltünk az átváltoztatásra. Végre 
eljött a várva várt pillanat, amikor 
tiszta szívvel és lélekkel, mi is ma-
gunkhoz vehettük Krisztus testét. A 
szentmise után megvendégeltek ben-
nünket kakaóval és kaláccsal, utána 
fotózkodtunk, majd hazamentünk és 
folytattuk tovább az ünneplést a csa-
láddal. 
 Ez a vasárnap azért volt fon-
tos, mert mostantól kezdve minden 
alkalommal magunkhoz vehetjük 

Krisztus testét a szentmisén. 
Doszpod-Nagy Soma 3.a 
 

 Nagyon izgultam, amikor be kellett menni a 
templomba. 
 Összetettük a kezünket, és elkezdődött a szentmi-
se. Énekeltünk, könyörögtünk és ezek után megkaptuk az 
Oltáriszentséget. Imádkoztunk  Istenhez, elmondtuk, mi a 
vágyunk. Utána fogadalmat tettünk. Ezután a hittan te-
remben kalácsot és kakaót kaptunk.  
Mádai Gvendolin 3.b 
 
 A péceli templomban volt az elsőáldozásom. 
 Beöltöztünk az elsőáldozási ruhába. Bevonultunk 
a templomba. Elkezdődött a szentmise. Megújítottuk a 
keresztségi fogadalmunkat. A mise többi része ugyano-
lyan volt, mint máskor. Aztán elérkezett a nagy pillanat: 
az elsőáldozásom. Előtte énekeltünk, imádkoztunk. Ezen 
a különleges napon magamhoz vehettem az Oltáriszentsé-
get. Vége is lett hamarosan a misének. 
 Elkezdődött a szavalás. Amikor mindenki el-
mondta a versét, kaptunk emléklapot, és volt egy kis kö-
zös sütizés is. 
 Ez volt az elsőáldozásom. 
Kiss Máté 3.b 
 
 Vasárnap volt az elsőáldozásunk. 
 Az elsőáldozáson én olvastam fel az olvasmányt. 
Mindenki megdicsért. A különleges alkalom után együtt 
ettünk kalácsot, és ittunk kakaót is. Amikor hazaértünk, 

kaptam Zsuzsa mamától 
egy Éneklő egyház című 
könyvet, Lilla mamától 
meg egy Képes Bibliát, 
Györgyi mamától pedig 
egy medált.  
 Azt hiszem, min-
dezt azért, hogy még em-
lékezetesebb legyen ez a 
nap. 
Puha Szilárd Sámson 3.b 
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Köszönjük alábbi támogatóink segítségét 
a verseny megszervezésében   

és lebonyolításában: 
Szolga és Marton Italbolt Kft., 

Gastro Kft., 
Új Ember Kiadó, Bencés Kiadó, Ráday Kastély 
Gazsó Papír Kft.,  Beke Erika (egyéni vállalkozó), 

KPSZTI (Katolikus Pedagógiai Szolgáltató és Továbbképző Intézet),  
EKIF (Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága),  

           Korsoveczki Tünde, Bencenter Bt. 

2015. június 13-án 16.00 órakor tartjuk  

ballagási ünnepségünket a 

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és  Óvodában 

 
 
 
 
 

 
Iskolánkból a következő tanulók értek el  

kiemelkedő eredményt:  
Hittan 2.o.: 

III.helyezés : Isóczki Petra 2.b 
 Hittan 3.o.: 

I. helyezés: Kiss Máté 3.b 
II. helyezés: Doszpod-Nagy Soma 3.b 

Hittan 4.o: 
Nemeskéri Kitti 
Matematika 4.o.: 

Ecsedi Balázs 4.o. 

Városi matek verseny 
Május 12-én a városi matematika versenyen 
Kocsis Adél 8. osztályos tanuló II. helyezést ért 
el, Dolecsek Fanni 7.osztályos tanuló II. helye-
zést és Péter Bence 7.osztályos tanuló III. he-
lyezést és Szőllősy Blanka 6. osztályos tanuló 
III. helyezést ért el. 

EREDMÉNYEK 
 

Május 12-én iskolánkban az 1-2. osztályosok 
részére városi sorversenyt rendeztünk.  Iskolánk 
csapata III. helyezést ért el. A csapat tagjai a 
következők voltak: Hardi Lehel 1.a, Puha Pan-
na 1.b, Strammer Lili 1.a, Strammer Zsombor 
1.a, Fejes Zsombor 1.b, Völgyesi Maja 1.b, Mo-
nori Máté 2.b, Mile Csanád 2.b, Pelles Dóra 
2.b, Kiss Renáta 2.b, Mihály Kinga 2.a, Farkas 
Botond 2.a 
 
  
Április 27-én Dabas-Sárin, a Szent János-kupán 
iskolánk focicsapata III. helyezést ért el. 
 

2015 május 22-én  tanulóink  
osztálykirándulásokon vettek részt  

az alábbiak szerint: 
1.a, 1.b: 
2.a, 2.b, 3.a: Gödöllő, mozi (Dinó kaland) 
3.b: Tropikárium (Budapest) 
4.o: Pilisszentiván (3 napos kirándulás) 
5.o.: Vác 
6.o.: Szigethalom, Emese-park 
7.o.: Témanap – iskola 
8.o.: Sweet Escape - szabadulószoba 

KÖVETKEZŐ PROGRAMOK 
 

Pünkösd-kupa lesz Gödöllőn június 5-én 
 
Június 8-án gyóntatás lesz iskolánkban 
 
Június 10-én fordított napot tartunk iskolánkban 

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG 
TE DEUM 

 
JÚNIUS 21-ÉN  
15.00 ÓRAKOR 

  
A Római Katolikus  

Templomban 



Az alábbi válogatást a 8. osztály tagjai gyűjtötték csokorba az utolsó tanév tanórái során:  
 

Biológia: „ … A szél borzatja a vízt…” 

  Növényfajta: „Törjecserpe” 

  „Most ivarkút vagy iharkút?” 

  „A sajtszervecskék…” 

  Hol él a nílusi krokodil? …. „Amerikában” 

  „Sikít a harcsa” 

  „A csalán csúnya és csípős mint a csilisbab” 

  Állatfajta: „Selyemrambó” 
                      

Osztálytársról: Péternek van egy harcos énje és egy kabbe énje 
                           Beja az X-girl 

 
Angol nyelv: Üvegtigris angolul: Window tiger 

                          Karácsonyi köszöntés angolul: Happy hanuka 
    Űrhajó angolul: Spaceboat 

 
Egymás közt: Ha jó idő van, akkor napodzószík 

  Sifumester nem az a patkány aki örökbefogadta a teknősöket?? 
 

Saját találmányok: Szilíciumvölgy 

                         Bauxitfőzelék 

                         Bejakenyérfa 

                         Timifosztás 

                         
Amikor már úgy érezzük, nem bírjuk tovább: én felmondok: I feladi 

                    
                                                 
                              


