
 
 

 
Ismét egy szép Szent 

Erzsébet héten vagyunk túl. 
Mindenki nagy-nagy izgalom-
mal készült erre a hétre: volt, 
aki most kapott új nyakken-
dőt, volt, aki pályázatokon, 
versenyeken indult. Volt, aki a 
színdarabban vagy a rendez-
vényeken szerepelt, de olyan 
is volt, aki „csak” élvezte a 
gyerekeknek szánt programo-
kat.  

Az idén több különle-
gesség is volt. A színdarabunk 
Don Boscoról szólt. Mindenkit megérintett társai-
tok játéka, ami nemcsak kitűnő volt, hanem élet-
hűen ábrázolta, hogy Don Bosco atya hogyan 
gyűjtötte össze a gyerekeket, fiatalokat. A leg-
szebb élményt a színvonalas Biblia kiállítás nyúj-
totta. Megismerkedhettetek a különböző kiadású 
Bibliákkal, gondolati utazást tehettetek bibliai tá-
jakon. Az Utazó Planetárium előadása is élvezetes 
élményt nyújtott. Szó szerint elhoztuk nektek a 
csillagokat a tornaterembe, mert ott volt felállítva 
a hatalmas kupola. Az esti énekes imán, a 
Vesperáson, a lelkünket melengettük meg a gödöl-
lői premontrei diákok segítségével. Névadónk ün-
nepén pedig a tudásotokról adtatok számot. Az 
idén kiemelt témánk volt a névadónk mellett a 
szerzetesrendek, Bartók Béla, Jókai Mór élete, és a 
péceli díszpolgárok bemutatása. Az alsósok is na-
gyon ügyesek voltak, de a felsősök olyan színvo-
nalas feladatmegoldásokat is hoztak, hogy kiállí-
tást kellett nyitnunk a folyosón. Kiállítottuk a szer-
zetesrendek női ágának ruháiba beöltöztetett babá-

kat, a gyógynövényes gyűjte-
ményeket és a tablókat. 
Az idén sem maradhatott el a 
felsősök szeretetszolgálata. 
Szent Erzsébet ebben is ki-
emelt példát tud mutatni ne-
künk. Egész életét a szegé-
nyek segítésére szentelte, fel-
karolta a betegeket, rászoruló-
kat. A csapatok is próbálták 
ezt az utat járni. A Jézus Szíve 
idősek otthonába látogattak el, 
rendbe hozták a Vincés nővé-
rek sírját a temetőben, a temp-
lom körül láttak el szolgálatot, 
és az óvodánkban voltak lent 
segíteni. A csapatok elmondá-
suk szerint sokat tanultak a 
közös munkákból. Többek 

között a közösségi munkát emelték ki, de megfo-
galmazták azt is, hogy jó volt „együtt, egymásért” 
dolgozni, jó volt segíteni. 

Köszönöm a munkátokat, és a szüleitek 
segítségét is! Ez a hét nem lett volna ilyen jó, ha 
nem éreztük volna a támogatást a szülők részéről 
is! Köszönöm Istennek, hogy ilyen ügyes, tehetsé-
ges tanulóink vagytok, és segítő szüleitek vannak! 

Jó lenne, ha ez a közösségi szeretet nem 
csak az ünnepi hetünkön lenne jelen, hanem foly-
tatnátok az osztályokban is! Úgyis közeleg a kará-
csony, ami a szeretet ünnepe, segítsétek, szeressé-
tek egymást! Szent Erzsébet szavait idézem: 
„Tegyétek jókedvűvé az embereket!”  

 Ezzel a gondolattal készüljetek az advent-
re és a karácsonyra! 

      
 Almási Zsuzsanna 

 

  



 Október egyik hétfőjén volt a csapatválasztás. 
István bácsi csapatába kerültem.  

 A vetélkedőre csak egy feladatot kaptam: ne-
kem kell Lacival és  Marcival bemutatnom a Pálos ren-
det.  

 Az ünnepi héten nagyon sok program lesz: hét-
főn kiállítás megnyitó az iskolában; kedden utazó pla-
netárium, majd disco; szerdán vers– és prózamondó 
verseny, utána Vesperás; csütörtökön vetélkedő és ered-
ményhirdetés. Akkor fogjuk majd megtudni, mennyire 
sikerült elsajátítanunk a csapat számára megtanulandó 
anyagot, s azzal milyen eredményt értünk el. Pénteken a 
szülőknek lesz bál. 

 Úgy gondolom, az ünnepi szentmisét követően 
a discón és a  vetélkedőn mindenképpen részt veszek. A 
csütörtöki nap lesz számomra a legizgalmasabb. Kide-
rül majd, hogy sikerül-e csapatom számára pontokat 
szereznem, s vajon ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy 
megnyerjük a vetélkedőt. 

 Jó lenne nyerni! 

Dicső Zoltán 7.o. 

  

 A Szent Erzsébet hétre mindig sokat készülünk. 
Próbák és csapatgyűlések előzik meg a hetet. 

 Én a színdarabban is szerepelek, amely az ün-
nepi szentmisét követi. Remélem, sikerünk lesz, hiszen 
nagyon készültünk. 

 Bízom benne, hogy csapatom jól teljesít, hiszen 
minden előírt feladatot teljesítettünk. 

Molnár László 7.o. 

 Már jóval a Szent Erzsébet hét előtt  kiosztottuk 
a feladatokat.  

 Én a Bartók Béláról szóló szöveg megtanulását 
kaptam feladatul. Elég hosszú a szöveg, és sok benne az 
új információ, de meg kellett tanulnom, mert a csapa-
tom tagjai számítanak rám. Nagyon sok jó ötletünk volt 
a tablóval  és a többi feladattal kapcsolatosan. András 
bácsi még tánccal is készül, mi pedig egy szereppel. 

 Remélem, meg fogjuk nyerni a vetélkedőt, mert 
jó lenne egy szabadnapot kapni. 

Hanák Márton 7.o. 

 

 A Szent Erzsébet héten alsóban — emlékszem 
— mindenféle feladataink voltak. A legemlékezetesebb  
azonban számomra a hétből a disco volt. 

 Most felsőben sokkal több feladatunk van. Új 
számomra az, hogy a csapatok az összes felsős osztály-
ból tevődnek össze. Sok új dolgot tanulunk meg, olyas-
miket is, amiket a tanórákon nem. Furcsa volt, hogy a 
tennivalókat felosztjuk egymás között. Ez persze azzal 
jár, hogy a rám kiosztottak megtanulása, elkészítése 
nem csak hogy feladatom, de kötelességem is, mert a 
csapat eredménye függ tőle. A tanulás mellett az én leg-
nagyobb feladatom idén—mint eddig minden évben—, 
hogy fegyelmezett legyek, és mindenre odafigyeljek. Ez 
van, amikor nehéz feladatnak bizonyul.  

 Az ünnepi héttől azt várom, hogy mindenki jól 
érezze magát, s ne csak tanuljon, de szórakozzon is ki-
csit. 

Markovics Csaba 5.o. 
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 Az ünnepi héten sok izgalmas program lesz. 
 Alsóban másként zajlottak a dolgok. Most ötödikesek vagyunk, 
részt veszünk a vegyes csapatok munkájában, és nagyon sok a feladatunk. 
Én a szalézi rend női ágának ruháját varrtam meg. Szerintem nagyon jó 
csapat vagyunk, jól együttműködünk.  
 Remélem, jó helyezést érünk el, és jutalmat kapunk. 
Antal Lorina 5.o.  
 
 Felsőben a Szent Erzsébet hétre meg kellett tanulnom Páli Szent 
Vince életét és Irgalmas nővérek rendjét. Érdekes volt, sok mindent meg-
tudtam a felkészülés során. Pályázatot is írtam, s tervezem, hogy sok  
programban részt veszek.  
 Azt várom az idei ünnepi héten, hogy a versenyre való felkészülés 
 és a vetélkedő alkalmat ad nekem arra, hogy még több barátot 
 szerezzek. 
 Nemeskéri Kitti 5.o. 



 Amikor elsős lettem, így Szent Erzsébet hét 
előtt nagyon sokszor gyakoroltuk a fogadalomté-
telt.  
 Vártam ezt az eseményt, mert már nagyon 
szerettem volna hivatalosan is az iskola tagja lenni. 
 Amikor eljött a fogadalomtétel napja, nagyon 
izgultam. Aztán megkaptam a nyakkendőmet, és 
sokkal magabiztosabbnak éreztem magam. Körül-
néztem a templomban lévő iskolatársaimon, majd 
a saját nyakkendőmre tekintettem… 
 Nagy büszkeség töltött el. Én is az iskola tel-
jes jogú tagja lettem. 
Kuszák Noémi 5.o. 
 
 
 Kis elsős voltam még, amikor az oltár elé lép-
tem. A nyakkendőszentelésen vettem részt. Kicsit 
izgultam, de Viki néni megnyugtatott.  
 A fogadalom szövegét nehéz volt megtanul-
nom, de sokat próbáltunk, gyakoroltunk, így sike-
rült szépen elmondanunk.  A fogadalomtétel után 
megkaptuk a nyakkendőt. Viki néni tette a nyakam-
ba. Először kicsit furcsa volt, mert előtte azt hit-
tem, hogy csak a fiúk viselnek nyakkendőt. Azóta 
már összeszoktunk: a nyakkendőm, meg én. Min-
den ünnepségen viselem… 
 Az ünnepség utáni napon iskolába mentünk. 
Nagyon kihúztam magam iskolába menet, hiszen 
már nekem is volt nyakkendőm. 
Száraz Klaudia 6.o.  
 
 

„Új vagyok” 
 

 Én az iskola új tanulója vagyok, és már na-
gyon várom a nyakkendőszentelést. 
 Végre lesz nyakkendőm, és az iskola része 
leszek. Lóránd, a testvérem, sokat mesélt a Szent 
Erzsébet hétről, a nyakkendőszentelésről. Elbeszé-
léseit követően arra gondoltam, vajon milyen lesz 
utána, hogyan érzem majd magam? Jó lesz, hogy 
viselhetem az iskola jelvényét, és ha valahol járok 
az egyenruhámban, már messziről látszik rólam, 
hogy hová tartozom. Jó ide tartoznom. 
 Az is foglalkoztat, vajon ki nyeri majd a vetél-
kedőt? Vajon hogyan teljesít a csapatom? Sikerül-
e mindent megtanulnunk, minden feladatot hibátla-
nul megoldanunk? Egyelőre nem félek semmitől, 
mert aranyosak velem az osztálytársaim, a csapat-
társaim. Itt mindenki kedves, és segítőkész.  
 Remélem, minden gördülékenyen megy majd. 
Remélem azt is, hogy a csapatom jól teljesít—
esetleg meg is nyerjük a versenyt… 
Piti Mira 5.o. 
 

 Amikor elsős voltam, nagyon izgultam és vár-
tam az ünnepi misét. Társaimmal előtte megtanul-
tuk a fogadalmat és sokszor lementünk próbálni a 
templomba. 
 Amikor elérkezett a várva várt nap, szépen 
felöltöztünk fehér ingbe, sötétkék nadrág-
ba/szoknyába. Az első sorból hallgattuk a misét. A 
mise keretén belül szentelte meg az atya a nyak-
kendőinket, majd fogadalmat tettük, s megkaptuk a 
megszentelt nyakkendőket.  
 Nagyon boldog voltam, hogy én is ehhez az 
iskolához tartozom. 
Bezák Olivér 6.o.  
 
 Emlékeim szerint nagyon szép nap volt, ami-
kor nekem volt a nyakkendőszentelésem.  
 Ott ültünk az első sorokban, és vártuk, mikor 
kell elmondani a jól megtanult fogadalmi szöve-
get. Előtte egy kicsit izgultam, hogy el ne rontsam. 
 Amikor letettük a fogadalmat, amelyben ígé-
retet tettünk arra, hogy hűségesek leszünk az isko-
lához, és betartjuk a szabályait, következett a 
nyakkendőszentelés. A fogadalom néhány monda-
tára még ma is emlékszem, és amikor évről évre 
újra hallom a kicsiktől, velük együtt mondom… 
 Az első ünnepi hét eseményeire nem nagyon 
emlékszem. Az maradt meg bennem, hogy méltó-
ságteljes, jelentős és szép szertartás volt, amelynek 
végén roppant büszkén vonultam a helyemre a 
nyakkendővel a nyakamban, a jelvénnyel a szívem 
fölött. 
Parádi Anna 6.o. 
 
 
 Alig emlékszem valamire a nyakkendőszente-
lésemből.  
 Azt azonban tudom, hogy amikor a fogadalom 
szövegét mondtam, arra gondoltam, milyen nehéz 
lesz  megtartanom, amit ígértem. Akkor úgy érez-
tem, nagyon súlyos, amit vállaltam, s féltem, hogy 
nem leszek képes majd betartani. Az akkor hosszú-
nak érzett szöveget nehezen tanultam meg. Izgul-
tam, hogy komolyan vesznek-e, és megkapom-e a 
nyakkendőt. Amikor a nyakamba került a megszen-
telt jelkép, rendkívül örültem. Úgy éreztem: ezáltal 
hivatalosan az iskola tagjai közé tartozom. A  ma-
gamra vállalt felelősségtől ugyan kicsit féltem, de 
boldog voltam, hogy itt tanulhatok, és sok új bará-
tot szerezhetek. 
 Minden évben eszembe jut ez, amikor a foga-
dalmat tévő elsősöket hallgatom.  
Riczel Áron 6.o.  
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Dicső Dóra 6.o.: 
A jó példa csodákra képes 

 
 Létezik Olaszországban egy kis város, amelynek 
napsütötte tengerpartja miatt nyáron sokan járnak oda 
pihenni. A város szélén egy szürke, egyszerű épületben 
egy iskola működik. Alig száz gyerek jár oda, mind hát-
rányos helyzetű, ami azt jelenti, hogy vagy nincsenek 
szüleik, vagy nagyon rossz körülményeik miatt kerültek 
oda. Ezek a gyerekek igen rossz magaviseletűek, és az 
iskola szabályait sokszor megszegik. Ezért gyakran bün-
tetésben részesülnek. 
 A hatodik osztály mégis kitűnik a többi közül, 
mert még fegyelmezetlenebbek, mint a többi. Ebben az 
évben már hat tanárt „fogyasztottak el”: az egyiknek 
pókiszonya volt, ezért pókot tettek az asztal fiókjába. 
Amikor kihúzta a fiókot, sikítva menekült. Egy másik a 
békáktól undorodott, s amikor az íróasztal brekegni kez-
dett, azonnal felmondott. Volt, akinek széklábát fűré-
szelték el, így amikor leült, hanyatt vágódott, ezért kór-
házba kellett vinni. Volt egérinvázió és madárröptetés a 
teremben, és még ki tudja mi minden, amivel a tanárai-
kat bosszantották. Hiába büntették őket vacsora megvo-
nással, vagy szobafogsággal, esetleg kényszertakarítás-
sal, semmiféle szigorú büntetés nem volt eredményes. A 
büntetések és  a tanárok szeretetlensége miatt tanulmá-
nyi eredményeik is gyengék voltak. Nagyon rosszul, 
vagy egyáltalán nem tanultak. 
 Tavasszal azonban egy fiatal tanító néni érkezett 
egy távoli falu zárdájából. Klára nővért — mert így hív-
ták — bemutatták az osztálynak. Ő dalban mondta el 
addigi életét. A gyerekek lenyűgözve hallgatták csodála-
tos hangját. Megigézte őket a kedvesség és a szeretet, 
ami lényéből áradt. Megígérte, hogy sokat fog nekik 
énekelni, cserébe csak azt kérte, hogy a dalok után 
mondjanak el közösen egy-egy imát. A gyerekek, hogy 
hallhassák csodálatos hangját, készségesen teljesítették 
kívánságát. A csínytevések azonban nem maradtak el. A 
pókok, békák, egerek azonban nem okoztak ijedelmet 
Klára nővérnek, mert szerette az állatokat. A gyerekek 
várták a rosszaságok miatti büntetéseket, de azok rendre 
elmaradtak. A nővér kedvesen és szeretettel magyarázta 
a helytelen viselkedést, és szelíden intette őket a jóra. A 
csínytevések így lassan elmaradtak. Helyette sokat sétál-
tak a tengerparton, ott énekelni tanultak és beszélgettek. 
Klára nővér felismerte, hogy a gyerekeknek gyönyörű 
hangjuk van, és minden tantárgyat az ének köré épített. 
Öröm lett a gyerekekkel dolgozni. A tanulmányi ered-
ményük rohamosan javult, magaviseletük egyre kifogás-
talanabb lett. A változás mindenkit ámulatba ejtett. Klára 
nővér  szerényen vallotta meg titkát. Don Bosco tanítási 
elvét követte, akinek egyik mondása a következő volt: 
„Szeretet nélkül nincs bizalom, bizalom nélkül nincs 
nevelés.” 
 Klára nővér bebizonyította, hogy szeretettel, 
bizalommal, kedvességgel csodákra vagyunk képesek  
Mert egy osztályt a jó útra téríteni manapság már csoda-

számba megy. Példája követendő nekünk és az 
utánunk következőknek is.   
 

Nemeskéri Kitti 5.o.: 
Don Bosco tanítványa voltam 

 
 Már megint egy pap! - gondoltam magamban, 
amikor megláttam az atyát a cellánk felé közeledni.  Kia-
báltam, és a rácsot vertem, mint a többiek.. - Menjen 
innen, nincs szükségünk magára! - De Ő bejött hozzánk, 
kedvesen mosolygott, és a nevemen szólított.  
- Melyikőtök Enrico? -  kérdezte. Kiálltam, és ő a kezem-
be nyomott egy pénzes zacskót.  - Ezt az egyik barátom 
küldte neked - mondta. Szívesen beszélgettem volna még 
vele, de társaim kiáltozni kezdtek. Mielőtt az atya el-
ment, még szólt néhány kedves szót hozzánk. 
 Egy nap az atya ismét eljött. Brúnó  barátom 
rögtön belekötött, ám Don Bosco kihívta egy szkander 
versenyre. Láttam, hogy nem bírnak egymással, kis idő 
elteltével azonban Brúnó nyert, s a pap mosolyogva tá-
vozott. Nagy meglepetésünkre ezentúl vasárnaponként 
megjelent, és kivitt minket a plébánia udvarára. Ott taní-
tott és játszott velünk, meg a többi árva gyerekkel együtt. 
Még meg is vendégelt minket. Mi Brúnóval néztük a töb-
bieket, mert mi csak a friss kenyér miatt maradtunk. Egy 
szép napon Don Bosco az erdőbe vitte a csapatot kirán-
dulni. Ott újra szabadnak érezhettük magunkat, ha csak 
egy néhány órára is. Brúnóval nem akartunk a sötét, 
magányos cellánkba visszatérni, ezért elszöktünk. Úgy 
éreztük magunkat, mint a kalitkából kiszabadult mada-
rak. Ám eszünkbe jutott, hogy végleges szabadulásunkig 
már csak két hónap van hátra, így önszántunkból vissza-
mentünk szomorú rabságunk színhelyére.  
 Két hónap múlva valóban kiszabadultam. De 
nem boldogultam az életben. Végül megkerestem Don 
Boscot, és ő segített nekem állást találni egy építkezésen. 
Továbbra is kijártam az erdőbe a pap foglalkozásaira. 
Egy ilyen alkalommal történt, hogy egy fiúnak a zsebé-
ből kiesett egy gyönyörű óra. Felkaptam és elrejtettem a 
zsebembe. Hamar kiderült az igazság. Don Bosco kérdő-
re vont, mire én könnybe lábadt szemmel kiabáltam: - 
Apám is ellopta volna. Én is elloptam. Nem maradt ne-
kem más, mint a bűnözés! - Aztán elfutottam. Sokáig nem 
találkoztunk, és én éltem nyomorúságos életemet.  
 Egyik éjjel Brúnóval egy boltost kifigyeltünk, és 
megtámadtuk. A pénzét akartuk elvenni. Ő ellenállt, s 
akaratlan megöltem. Brúnó elfutott, de nekem földbe 
gyökerezett a lábam. Tudtam, hogy bűnös vagyok, így 
nem álltam ellent, amikor a rendőrök elfogtak. Don 
Bosco meglátogatott a börtönben. Könnyes szemmel lé-
pett a cellámba, mert tudta, hogy halálra ítéltek. Sírva 
borultam a nyakába, és kértem, gyóntasson meg, mielőtt 
meghalok. Éreztem a belőle áradó nyugalmat és szerete-
tet. - Atyám, a Jóisten megbocsát nekem? - kérdeztem. -  
Ha őszintén megbántad bűneidet, igen. Olyan szerető 
karokkal ölel majd magához téged, mint egy szerető apa 
a fiát - válaszolta.  
 Nyílt az ajtó. Az őrök elvittek. Tehetetlen voltam, 
a szívemet a torkomban éreztem és sírtam. Akkor hallot-
tam meg az Isten szavát. Éreztem, hogy a helyes úton 
járok. Tudtam, hogy megtértem.  
 Így ért véget rövid életem, és váltam Don Bosco 
tanítványává. 4 

 A következő oldalon a Szent Erzsébet-hétre meghirdetett irodalmi pályázatra elkészített  munkák-
ból közlünk válogatást. 



 Az ünnepi héten irodalmi-, rajz-, és helytörténeti pá-
lyázatot írtunk ki,  vers– és prózamondó versenyt ren-
deztünk, amelynek eredményei az alábbiak: 

 
A városi szinten meghirdetett  

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATON 
 

Oklevelet kapott: 
Bereczki Boróka Petőfi Sándor Ált. Isk. 
Tóth Fanni Petőfi Sándor Ált. Isk. 
Busa Botond Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. 
Hegedűs Nóra Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk.  
 
Helyezettek: 
1. Pergel Tímea 
Petőfi Sándor Ált. Isk. 
1. Kovács Bence 
Petőfi Sándor Ált. Isk. 
1. Bezák Olivér 
Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk 
1. Füzi Zsigmond 
Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk 
2. Czimer Titanilla Petőfi Sándor Ált. Isk. 
2. Dévai Márton 
Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. 
2. Tóth Anna Jázmin 
Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. 
3. Ferenczy Bálint 
Petőfi Sándor Ált. Isk. 
 
 

RAJZPÁLYÁZAT 
 

Közönségdíj:  Prepok Marcell 1.a, Dolecsek Fanni 8.o. 
 
Első osztály  
1. Busz Balázs 1.a 
2. Pongrácz Dóra 1.b 
3. Puha Petra Flóra 1.a, Nagy Lilián 1.b 
 
Második osztály  
1. Németh Anna Janka 2.a 
2. Pongrácz Balázs 2.a 
3. Szombath Emese 2.b, Őrsi Virág Anna 2.a 
 
Harmadik osztály 
1. Isóczki Petra 3.b, Molnár Enikő 3.b 
2. Kovács Lilián 3.b 
3. Csukás Zsófia 3.a 
 
Negyedik osztály 
1. Szombath Anna 4.b 
2. Szijártó Zsuzsanna 4.a 
3. Kovács Martin 4.a 
 
Ötödik-hatodik  osztály 
1. Nemeskéri Kitti 5.Oo. 
2. Kuszák Noémi 5.o 
3. Bezák Olivér 6.o 
 
Hetedik-nyolcadik osztály  
1. Búvár Anna 
2. Tóth Anna Jázmin 
3. Krekács Dalma 

 
PRÓZAMONDÓ VERSENY 

 
Első osztály  
Különdíj: Podmaniczki Balázs 
  
Második osztály 
1. Lőrincz Emese 2.a 
2. Kiss Jagoda Anna 2.a 
3. Fejes Zsombor 2.b 
 
Harmadik osztály 
1. Nagy Bálint 3.a 
2. Molnár Enikő 3.b 
3. Isóczki Petra 3.b 
 
Különdíj: Busz Boróka 4.b 
     
Ötödik-nyolcadik  osztály  
1. Bezák Olivér 6.o. 
 
Verses mese kategória  
1. Pelles Dóra 3.b 
2. Blazsevácz Aliz 3.a 
3.    Sejben Lili 3.a 
 
 
 
    

VERSMONDÓ VERSENY   
 
  

Első osztály 
1. Mike Dorottya 1.b 
2. Bense Hanna Sára 1.a, Molnár Lóránd 1.a, Vida 

Julianna 1.b 
3. Aszódi Laura 1.a, Gombás Árven 1.a, Isóczki 

Endre 1.b, Pongrácz Dóra 1.b, Klucsik-Lengyel 
Kristóf 1.b 

 
 Második osztály  
Különdíj: Várady Réka 2.b 
1. Pacsuta Lora 2.a 
2. Herbák Dániel 2.b 
3. Gebefügi Zsombor 2.b, Hardy Lehel 2.a, Németh  

Anna Janka 2.a, Sallai Zoé 2.b 
 
Harmadik osztály 
1. Csonka Csenge 3.a 
2. Kiss Renáta 3.b 
3. Mihály Kinga 3.a 
 
Negyedik osztály 
1. Manczúr Ivett 4.b 
2. Doszpod-Nagy Soma 4.a 
3. Kántor Kamilla 4.b 
 
Ötödik-nyolcadik  osztály  
3. Antal Lorina 5.o 
2. Parádi Anna 6.o 
1. Hegedűs Nóra 6.o 
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Első osztály 

Különdíj: Jakab Lilla 

1. Bense Hanna Sára 1.a 

2. Tímár Réka 1.b 

3. Vida Julianna 1.b 

Második osztály 

1. Németh Anna Janka 2.a 

2. Kiss Jagoda Anna 2.a 

3. Strammer Lili Flóra 2.a 

Harmadik osztály  

1. Erdei Anna 3.b 

2. Mihály Kinga 3.a 

3. Isóczki Petra 3.b 

Negyedik osztály 

1. Kántor Kamilla 4.b 

2. Szijártó Zsuzsanna 4.a 

3. Manczúr Ivett 4.b 

Ötödik-nyolcadik  osztály  

1. Takács Zoltán 6.o 

2. Barta Beáta  5.o, Szombath Nátán György 6.o 

3. Nemeskéri Kitti 5.o, Koska  Laura 7.o 

IRODALMI PÁLYÁZAT 
 

VERS KATEGÓRIA 
Alsó tagozat különdíj: Kepler Domonkos 4.a, 
Petró Bernadett 4.a  
 
 5-6.osztály 
1. Kuszák Noémi 5.o 
Szijártó Kristóf 5.o 
2. Hajdú Patrik 5.o 
3. Antal Lorina 5.o, Sári Adrienn 6.o., Piti Mira  
 
7-8. osztály  
1. Dolecsek Fanni 8.o. 
2. Péter Bence 8.o 
 
 
 

PRÓZA KATEGÓRIA 
 

Alsó tagozat Különdíj: Isóczki Petra 3.b.,                
Kiss Renáta 3.b 
    
 3-4.osztály 
1. Blazsevácz Anna 4.b, Mozsolits Barnabás 4.a. 
2. Péterdi Emma 4.a, György Zsófia 4.a 
3. Petró Bernadett 4.a 
4.  
5-6. osztály 
1. Nemeskéri Kitti 5.o, Dicső Dóra 6.o. 
2. Prepok Milán 6.o 
3. Hanák Levente 5.o. 
 
7-8. osztály  
1.   Dicső Zoltán 7.o., Tóth Anna Jázmin 7.o. 
 





Kuszák Noémi 5.o.: 
A szeretet ereje 

 
A szeretet ereje 
A gonosz ellenfele. 
Mindaz, ami szép és jó 
Ez erőből származó. 
 
Gyűlölködés öl, pusztít, 
A szeretet megvidámít. 
A szeretettől erős leszel, 
Másokkal is sok jót teszel. 
 
A sok jó cselekedet 
Boldogabb, szebb jövőt teremt. 
Az erő, amely tisztít minket 
Üdvözíti a lelkünket. 
 
Szeretetben tisztult lelkek 
Közössége új remény lett. 
Halhatatlanságban, s fényben 
Élni Isten jelenlétben. 
 
 
 
 

Szijártó Kristóf 5.o.: 
A szeretet ereje 

 
A szeretet nagyon jó dolog, 
Sok mindent ad, mindent helyrehoz. 
 
A szeretet ereje nagyon nagy, 
Ha valaki szeret, az erőt ad. 
 
A másikért csodákra vagy képes, 
A szeretet soha nem véges. 
 
Könnyű megtenni nehéz dolgokat, 
Ha tudod: ez másnak örömöt ad. 
 
A szeretethez nem kell a pénzed, 
Sokkal fontosabb a Te jó szíved. 
 
Don Bosco élete a jó példa: 
Dicsérjünk, és ez vezet a jóra! 
 
 
 

 
 

/Hajdu Patrik 5.o.: 
A szeretet ereje 

A szeretet, mely ingyen van, 
Neked is van, kifogyhatatlan. 
Óriási erőket megmozgat: 
Meleget és hitet ad. 
 
Reményt és vágyakat, 
Összetart családokat. 
Összetart testvért, és nemzetet, 
Apró és felnőtt gyermeket. 
 
Amikor már semmid sincs, úgy hiszed, 
Tedd össze gyorsan a két kezed! 
Érezni fogod a meleget, 
Mely fentről jön. Ez is: SZERETET! 
 
 
 

Piti Mira 5.o.: 
A szeretet ereje 

A szeretet olyan dolog, mely 
Sosem múlik el. 
Csodás ajándék, melyért 
Csak Isten felel. 
 
Ha szeretsz, Isten 
Kezében élsz. 
Ha nem, csak sóvárogsz, 
Kegyet remélsz. 
 
Nem azért szeretsz, 
Mert küldesz egy szívet, 
Hanem, ha mások előtt 
Kitárod a szíved. 
 
Telefon helyett 
Inkább személyesen 
Add át másoknak 
Őszinte szereteted. 
 
Ezzel viccelni  
Nem érdemes, 
Ez egy ajándék, 
Mit becsülni kell. 
 
Próbáltam szavakba önteni, 
Amit nem lehet, 
Hogy így nyilvánul meg 
A szeretet ereje. 
 
 

Sári Adrienn 6.o.: 
A szeretet ereje 

 
A szeretet ereje nagy, 
Erősebb, mint bármely harag. 
Minden kínt kiáll, 
Gyorsan száll, mint madár. 
 
Nagy karjait kiterjeszti, 
Híveit Istenhez viszi. 
Gyere Te is, szeress bátran, 
Higgy ebben a szép csodában! 
 
S meglátod, ha hiszel benne, 
Milyen nagy az Ő ereje. 
 
 
 

Antal Lorina 5.o.: 
A szeretet ereje 

 
Réges-régen élt egy igaz, jótét lélek, 
Kinek példáját követhetnék a népek. 
Sok jó cselekedetével, jótettével 
Elismerést vívott ki szeretetével. 
 
Elhagyott gyerekekkel foglalkozott, 
Nekik árvaházat is nyitott. 
Befogadott minden csavargó gyereket,  
Adott nekik melegséget, szeretetet. 
 
Szerzett tudását szívesen átadta, 
Tanításukat mindenkor vállalta. 
Mint igazi család, éltek együtt, 
Veszekedés soha nem volt köztük. 
 
Más dolgába nem ütötték az orrukat, 
De azért maguknak valók se voltak. 
Tisztelettudó férfi lett belőlük, 
Gonosztevőnek egy sem szegődött. 
 
Neveltjei kirepülve az életbe, 
Mesterük tanítását hűn követve 
Tudatták a világban az emberekkel: 
A szeretet ereje ott van mindenkiben. 
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November 6-án a Balassagyarmaton  megrende-
zett versenyen iskolánk tanulói az  

alábbi eredményeket érték el: 
 

Énekverseny - IV. korcsoport (7-8. oszt.):  
Krekács Dalma II. hely. 8.o. 
 
Sakk II - IV. korcsoportosok számára lehet (5 - 
6., 7 - 8. osztály).  
Kovács Patrik 4/a oszt. I. hely 
 
Irodalmi pályázat IV. korcsoport (7 - 8. osztály):  
Molnár László 7.o.  I. hely 
Tóth Anna Jázmin 7.o. különdíj  
 
Biológia verseny 7-8. oszt.  
Dolecsek Fanni 8.o. II. hely 
Péter Bence 8.o. I. hely 
 
Idegennyelvi fordítás:  
Marton Anna 7.o. I. hely 
 
Hittan verseny 
I. korcsoport 3-4. osztály 
Doszpod-Nagy Soma 4/a - Kiss Máté 4/b IV. hely 
 
II. korcsoport 5-6. osztály 
Bezák Olivér 6. - Dicső Dóra 6. II. hely 
 
III. korcsoport 7-8.osztály 
Dolecsek Fanni 8.o - Király Viktória 8.o I. hely 

A Váci Egyházmegye Vi-
dékfejlesztési Iroda támo-
gatásával iskolánkban elin-
dult az „Iskolakert-
program”.  Első lépésként  
novemberben az iskolakert 
felásása történt meg. 

November 18-án a Katolikus Iskolák Dugo-
nics András Matematika Versenyének első 
fordulóján  a következő 7-8. osztályos tanu-
lók értek el eredményeket: 
 
8. osztály: 
1. Kladiva András 
2. Fogarasi-Krausz Tamás, Miskolczi 

Noel 
3. Péter Bence 
 
7. osztály: 
1. Szőllősy Blanka 
2. Molnár László 
3. Kuszák Hajnalka 
 
Az 5-6. osztályosok eredményeit a következő 
számban olvashatjátok. 



Irodalmi zöldségek: 
 
(János vitéz — Petőfi után 
szabadon) 
 
Tüzesen süt le a nyári nap 
sugára/ az ég tetejéről a ju-
hász botjára 
… / az ég tetejéről a juhász 
bojtjára 
 
 

Nyelvtani zöldségek: 
 

Új magyar igefajták a 6.  
osztályosok kutatásai alapján: 

 
► nyakorító ige (gyakorító 
helyett) 
► tagadó ige ( ? ) 
►múlató ige (történést jelen-
tő ige helyett) 
► csináltató ige (műveltető 
ige helyett) 
 
 

Történelmi zöldségek 
 

- Hogyan hívják az emberi 
csontokat vizsgáló tudóst? 
- Metropológus. 
 
- Írd le, milyen előnyökkel 
járt az ókorban a civilizáció 
folyók menti kialakulása! 
- Az emberek nem halltak 
szomjan. 
- Nem kellett messzire men-
ni vízért. 
 
- India folyója?  
- Gence 
 
 
- Kína folyója? 
- Genci 
 
- A Királyok völgyében szinte 
érintetlenül megtalált fáraó 
múmiájának személyneve? 
- Papirusz 
 

Alfa Szalon 
Ancsa Szolárium 

Ari Szalon 
Bencenter Bt. 

Busz Éva 
Charlie Angyalai Szalon 

Collier óra-ékszer 
Czalán család 

Erika könyvesbolt 
Faház Papírbolt 

Fővárosi Állat- és Növénykert 
Gebefügi Judit 
Írisz Optika 

Isóczki család 
Jandó család 
Károly Enikő 
Kovács Judit 
Kozma Anett 

Krisztina- Karesz Zöldség- Gyü-
mölcs Üzlet 
Lévai család 

Mihály család 
Molnár család 

Növényvilág Üzlet 
Péceli Kenyérgyár 
Régiálom Kávézó 

Sinka család 
Sükösd Piroska 

Szépségkuckó Szépségszalon 
Szépség Szigetek Kozmetika 

Szolga és Marton 
Tóth Melinda 

Tri-Ton 
TS Gastro 

Zsadányi Zsolt 
 

Köszönjük  minden szülőnek, aki megvette a 
meghívót, hogy hozzájárulásával támogatta 

iskolánkat! 


