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g Kedves Gyerekek! prograntok es <1 lmli t ti ~ l " órák eml ékezetes poénja i g
o melleu talán luanvozni fogunk n J.....ül ön ő s izealom- Og Eltelt ez a tan év is Van, nkinek jó lelt n mal megélt számonk érés ek IS . Wass Albert Í11a g
D bizonv itvanva . van, aki nem Úgy Lil la az evet , "J/ egftlltultltl/l. hogy miudenki (J hegytetiin akar o
o mint .s zere tte volna Eg" blzto~ :' halr it kell adni élni. unélk űl hoCY !tIl/w;. hogy II boklogs ág et 1II t'. g
g minde n ért! A Tt' D(' III11 ;~ isko lai év val lási befeje- retlJly megm ászásában rejlik" Ne keressétek te- O
O w c. Sainos . hianvzik a halnadas nundeu napi éle- hat az igazi munka és teljes ítmé nyek nélkül kiadot t gg tÜllkböl,' holott m'indenélt. annben részesül ünk - bizonyítványok csal ók a Yilllg~lt A sikerért. a tuda- O
O legyen az JDyagy IOSSZ. öröm " agy szomorusag -. ~é11 nundig Illeg kell dolgozni Igyeke~etek meg- gg halaval Im1...-zunk Kriszr usnak. aki 0 11 <i ll mellet- erte rn mmd~lll: de egy-eg~' tel1detelll\\dyedJ el~k el D
O t ünk. és tcolyamates an felajánlja seg itséget Leg- az allagosna l jo bban Ett ő l leszlek egyeebek. erde- g
g al ább ilyenkor köszömúk meg ezt! Sok nunden ért k ések . Sose legyetek sznr ke ill l~f:mberek ! .Ne f~- D
D tudunk lial ét adni ! Egy-ké t példa a tan é vbő l ledjét ek. hog y Isten nundenki t külOIdeges k épess é- D
O A kicsi els ös ök megtanultak 11m. olvasni . zekkel ruház fel. és l ehet ő s é get biztosit arra . IK~y g
g számolni! Nekik telt el azenutem a leeavora abban azokat embertarsai szelgalataban felhnsznrilja. Ke- D
D ez a tan év! Nagyon üg yesek voltat ...1k1Ö lYass<1tok ress étek meg ezt a kér~sség.et .maga t okba~.l legye- g
g sokat a nvaron! tek masok s zolgalatara! Iga zi kincseket gyüjt setekt O
D ..i.. másodikosok at so kat látogattam az év ~ed\"t's Sz ül~k! Kös~"nJ ük .a so k se.g itsé- gg tcolvamán és Ila2:\"OIl ügyeseu és iDI d...ola...ozt ak. ge l. arnivel tamc~att~k Iskolankat es munkankat! O
D Megtanultak a s~rZl)ta L; I:"l t és már ' IOü-ig 'tuchmk Cs ak úgy tudunk nu IS nevelni. okt atni . ha együ tt g
g számoln i Gyorsan ki tudjatok szantohu. hogy a tesszük ' . . , O
O zsebp énzböl meu uyi fagyit tudt ok \"eIUU! Itt a vak áci ó! De IWIUlan L;; ered ez a szo. O
D A harmadikosok e ls ő á ldozók lettek es és nut jelentell ere detileg? A \'akácia. lati n eredetű g
g ..tulélt ék" az els ő vi zsgájuknt is! Vegyé tek gyakran A latü i vacano kifejezés azon ban önm agabannem O
D maaatokhoz az Olt áriszents éget! Ne fe le jtkezzetek jelent sem nyári szunetet. sem boldogs áget . sem gg el ; nyáron sem a gyónásról és az rendszeres M...ío - sza bads ágot. hanem mentess éget . hi ányt . üress éget O
O zasról! Jele nt. A magyarba n vocaio d seholis "iskolai SZlI- gg A negye dikesek és a hat odi k oso k IS vrza- ner értelemben honosedot t meg: első magyar SZl)- O
O ga ztak és több tanuló Sikeres felvételi ut an ballag '·eg~).e li if~SOS em lítése 17.8 7-1x)1 ma.radt fenn V;~- gg el tőlunk ! V igyázzatok magatokra . legyetek ott is kaci ó teh át az. nniikor lii ényzik az Iskola. a bara- D
D ilyen szorgalmasak és kitart óak! tok, osztá lytársak. Kivanom . hogy legyen tartalmas O
g Az ölödikesek egy kicsit nehezen azoktak a '·abciót~"'k.1 G)i íjtsetek . ~","'k-S"'1k éhn~nyt szeréz- g
O meg n felső tag ...ozatot. de az ev végere mar elég jó zetek uJ barat okat vagy já tszatok n reg lekkel l Ne D
D osztalyk özösségg é vá ltak ! A közös programok ért. csak a televizi óés a szanutog ép e l őtt üljetek' F6Ieg gg kir ándulások ért . az egy ütt megfő z ö tt leves ért . a pedig ne fe lej tkezze tek el arr ól. IK'gy a Istennek O
O beváltható fabatka ért L;; lehet h ál át adni! mncs vakaciója, jussatok el a vasarnap i sze ntnu- gg A hetedi kesek a Hará/talalml pályázatt al s ékre IS! O
O Erdelvben voltak. SOk-S"'1k élméllllvel ga Zl"lagodt nk. Ahnas l ZS\lz;;anm Og sok lii élménvt szereztek. A leg{obb~ nzol~ban az g
O volt. iK1g y er~':'södött n mngynrs~gtlldalllk! N e fe- Og le]tsétek el az olt lakó magynw kat l g
O · Ked w s h:1I1:10Ó O\'ok:uliko~ok l E z a z é,· O
g n felvétehkről szólt. d; me~érte a w k tanul<'ls , mert g
O mmdellki lÓ iskol<'lbn ker\~t ~ lo:; t biztosan nzt L;; O
O érzitek. IK~y m ilyen hama r eltelt nz itt tölt ött idő. O
D DO Nem "'11)' leg meg e1s6~kelll Izgultatok. hogy llU - D
O I) en lesz lll . lesz-e 1'l<u aloIl1k. I1Ut fogtok Inllu ltu g
g BIZOlll benne. IK~y a sZtUlelek fOlgntag::a. a ~hak- O
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1(jránáuCtunk.
A tan év legutols ó napjait

izvekezett va lamennv i oszt alv erde
késen, ért ékesen . sz~\mkozt <ltÓ<l1 1 el
t ölteni

Tanulóink sportn apon es h i
lönbözö kiráudul ásokon, k özös prog::
ram oken vettek reszt Volta k, akik <l
kiránd ulás alkalmava l úllntkert ben
volt ak, mások tanít ón én ijuk s zúl ővá

rosrit Integattak meg. megint mások
múze unu órán vettek reszt Vcltak.
akrk egynapos i dőtölt és t választe ttak.
mások t öbbnaposra teryezt ek <l SZl 

hadidős programot . Egy-egy osztály a
tenneszethe vagyak ózott. másc...k a
uaa yva ros latnivalóit. l ehetős é geit

valaaztottak
Bizonyőra nundeu osztály

érdekes es sz ép élmé nyeke t tudc...tt
volna csokorba szedni - Ik1 leli \'01

na elegendő hely az újs ágba n, es ele
gend ő idő a foga lmazasok elkészíté
sére . EIUlek luian kél l...szraly prog
rnmja ró l olvas hane...k csupau ezen az
oldalon:

A: IIrolsó hét keddjén a: l!m 

Iéhminél slambl/,:10:ő W;'SI.'l~l't I'l!n 

de:l!ff a: 5. os:tá~l'. A kö:ösell rölröff
Ilapor ..megn lsárolw k " magl/llkllak,

Amikor a Páll/tcaifiúkat ra·
mi/hJk irodalomból, ketté oS:fOrftJk a:
os:rá~l'f Pálllrcaiakra és ,-örös iIIge
sekre. Hetekig a:oll wrsenye:hink, ki
hJd röbb kn!ICál'r gY'ilte" i. (.-1 Pálllt
ca;',k idej ében Iws:llált péll: lIem \'olt
a kn:ycál' .-I mi kn!icál}aink müanyag
korongak mltak J.Ha a ra/1ó"áko" Jól
\·isl!lkedtlillk. "agi ' j ó mIr a há: i fel
ada f/mk. kaphattl/nk k1'l1jcá1-t, A: ös:
s:egi" '!itötf krqicá1.iainkar a \'égén
/e1·ásál'OlIwttl/k. A po l'tJkJk o~rall

tárgyak mitak. (lme~I'1.'k a Pál /ltcaiak
kOl'ábml killcsllek s:ámítottak egi'
gi'l!I'ek s:ámám (pl,:törökm J: , med·
wCl/kol',t/wggolyó. stbJ r'olt, aki
illkább érdelly'egi'e/..n "áltolta be a
krqjcál'okar. .-1 csaparak a:ollban IÍgi'2dÖj'hettek. hogy " megJ'ásál'olnak "

egyját ékorát. "agi' cgi ' köz ös progra
mot. Osztályunk a slambncfőz ö w /'
sel~l ' mcttett döntött.

Gyalog mentünk fel a:
emléknnihöz. Il diko néni és Gábo"
bácsi is velünk jött. •\1 indenki kivette
a részet a mIllIkából (tűzrak ás.

knnnphpncot ás. hagymaaprirás. srb.t,
Js akinek lIem votr dolga, a: a közeli
erdőtfedezte f el , Különösen izgalmas
volt e: most sz ámuukra. mert lámmk
vaddisznot is. conint malacaival be
mellf a: erdőbe. .vtindenki I//cg szerot
tc volna tal álni. Közben a
.föszok ácsok" etk észitvttvk a: éte/r. .-1
stembuc izlett.. .--l w rseny d öntetten
lett.

T"'1;lIk. hogy a tané v során
gyokran panaszkodnak ránk: E: még
is jóls/ken'i lt időtöltés volt, j ók vol
tunk és j ól is ére i nde maguakat. KJI'.
hogy a többi tanítási nap 1/1.'/11 ilyen:

Pitljlim 5,0,

Mive l idén már tettünk egy
kicsinek nem nevezhet ő kirándulást
Erdélybe. ezért úgy gondc...ltuk lazí
tu nk. és az él' vég i osztalykirandu last
úgvuevezett szabadu losze...b.'1kb,,'Ul ejt
Jük Illeg:: .

Jt'uuus l -t-e reR"gelé ll az l"'lSZ-

tá l1l' <l 1 n"'n<ltm sz;l lltunk. es beme u
hInk egesz <l l' egalk...máslg Pestre. a
Kelehbe , Itt rönd séta után \' illaml"'lS
ra szMlttulk, maJd meg egy kel'és
gyak~lils után megérkezhlllk úlIcé
hulkh.....z. Swed Esc<lpe sza ba
dulós z,....h lkhoz,

A feb Llhulk aunyilx'll állI.
IK~y 6-7 tD:; CSl"'lX"'l'tokba "ei'l-xh'e
pl'ohál.l lUtk meg kijuhu <l sZl...b;i bóL
mnelybe ki lethütk sorso h'<l .
A Játek lelke nem <lZ erőben. sl...kb l

inkabb az észben rejlett . Rejtvényeket
kellett megfejt enu nk. log ikai úton
kik övetkeztenu dl...Ige...b t. l' <lgy az
ügyességünke t próbára tenni
Legel ő sz ö r c é l szer ű volt eszk özöket
keresg élni <l szebab au. amiket k é s ő bb

va lamilven úton felhaszn álh attunk.
Sok lakntot kellet szrunkombinacióvnl
kinyitni . ezekre a sze...ba bize...nyos ele
mei segitettek rajöruu

Nos . j ókedvből nem n ...lt lll
any seho l. azt h iszem
Nem tudom, nundenk i l ...lyon jól SZt)..
rak ozott-e. IlUUt én. inert az én csa pa
tomba még eneklés is Jutott két itjú
tehets ég jón ...Itaból. Hogy ős zinte le
gyek egy idő után kezd tem csodá l
kozni. hogy az aj t ó m ég nem uyi lt ki
a hang rezgés in iatt . Ugy t ű nik a sze...
ba t ervezői ezzel IS számoltak
A vég én visze...nt legn agyo bb megle
pet ésenu e kijutottunk. Sosern gc...ndc...[,
tam n ...Ina. tehát kellemes meglepetés
vo lt. ne m kis sikeré lm én nvel tarsulva
Mindenki kivette a részt ,l munkaból Z
na meg <l szóra kozratasból/,
Jó tudni. h..--.gy nem hagyt arn ki ezt <l
napot. <l szabadulószobak után ugyan
IS m ég nem ert véget <l kiranchrlas
Jutott idönk: emu IS l'<l hlllut. igy ki
sebb csoportokb<lll d l'onultmlk d -,e
dehu, maJd Idöben \' iss merhutk a
megbeszélt helyre , Olt még lllllllhg
tudtmtk beszd getIu egy kJcsJl 1 lég
az élölém'ek reult'lzertmtlró l Í... szó
eseU <l galmlllx...k Ob il ,

Ezutiln "onalla l l' iSSL'llllen
tünk:. és ki-ki l"'U szá llt le <lhl'>! le,?
jl...bbna k 1<ltt<l , <l többseg Pecelen

Tóth A J UIa JáZlum 1 0



(Búcsúzunk,

Iskola újsá gu nk utols ó sz ámá ba n m indig lehet ő s é get adunk a ballag ő k

nak :ln·;, . IHtg~· b úcs úszava lkat a nyi lvánossá g ele t árj ák. Idén S('III t ört ént ez
m ásk éppen. .-\ k övetkez ő oldalakon II ballag ók legszebb.Jegfontosa bb emlékeit
olvashatj átok, va lam fut go nd ol:lt :li J.mt m űltr ől és ;I titokzatc..... jö\"őrtil.

Fogadjá tok szerétettel írá saika t!

Solt i DOl'OtI:m
A legjobb élményem az volt

a nyolc év alatt . aniikor megn yelt ük a
Hat ártalanul p..élyazntot. és elmehet
tunk együtt Erdélybe .

Az uta z ás minden részél d
veztern. Jó volt a buszozas. inert a jó
tarsas ággal gyorsan eltel t az id ő Na
gyoll sokat tanultun k a kirándulásból
A legemlékezetesebb számomra a
Szekelyk ö meg mászása n ... lt. Elfárad
tam. de megérte. mert nagyon szép
n ...1I <J kilát ás. Ma d árt ávlatb ól lnthat 
tunk nundent . Azé rt I S JÓ vo It ez a
kuúndulas. inert en akkor j ártam elő

ször a hat áron k ívül . Nagyorl tetszett
a többieknek IS. és biztos. Itcog.y örök
eni l ék marad

Soha nem fogj uk elfelejteni
az iskol ában töltött éveinket. sem a
nyolc é" alatt kötött baráts ágokat és a
sc...k szép eml éket !

Fogarasi-Kr auss Tanrás
Amike...r el ő sz ö r beleptem

ebbe az iskol éba. nagyon fél tem. De
unutan megismerked tem az osztály
tarsainuual, boIdogan jártam nap miut
nap kö zéjük .

Gyorsan szerézrem barát.....kat,
és sok jó ' élményben n ...1t res zem ez
alatt a nyolc ey alatt Soknt fejlődtem

fi zikai lag és szellemi leg IS , Sok tábor
ban vo ür uu. és Jártam Szlová ki ábon
m eg Erdé lyben is

A t áborokat élve ztem a leg
j e...bban, mert ott sokat túra ztunk es
nagyon-nagyon sokat játszottunk.

Nagy.....n élvezrem ezt a nyolc
évet. Reru élem. IK...gy a g im i is ilyen

jÓ lesz Tudolll. hogy soka t kös zönhe
tek en nek az iskolanak .

BO/I'm; Benedek
. Aniikor ebbe a: iskolába Jöt -

tem, meg IIem is sejtettem. mennyí
csodálatos emlékem fOR ehhe : a: is-
kol áhozfűzni. . ~

AnI/kOI" hatodik el' elej én be
l éptem a: oszr ályba.féltem. hogy I/ l!11/

sikenil II/(I;d beilleszkcdnem. Szeren
csére ez o félelmem Hem vált valora.
Jó látni, Ilag)' amelletr. hag)' szinvo
nalas (I: oktatás. (I kato/iki/s hit is
nagyoll fall tos (I : iskola életébe//. He 
tedikben ErdJ~l'be s:<?rw: flik (I ki,.ál/
dlllás t (I: os:tállyal, ahol hát ,.ány os
he~I':etbel1lé l'ő gyamekel.:lIek is segí-megérke: tl!11/,ide

LO\"llSZ Zsúfh, megijedtem. temtok. Sok adományt gn'ÍJföftli llk. és
Rengeteg dolog fű ződik eh- Teljesen összeszokott csapa- még nnisorral is kcsztilmnk nekik.

hez a nyolc évhez, igy nem igazan tot láttom. Ötödikben tottem. és nelll Rontélem. hogy o: iskola
tudok kiragadni egy konkrét élményt. tudtam megbarátkozni a többiekkel. megtartja szevetetteljes lJgkönJt, Js

De azt el tudom lIl<.....ndani. r-olt itt néhány ismerősöm o: el őz ő Illinél több kisgyeroke t tudnak Ist<?II
IK~y meg ism ertem so k dolgot és ér- iskokunb ól. Elősz ö r vel ük: borátkoz- felJ vez érelni.
zés t. megtanul tam szere nu . ő szint é - tam. Két és fJ! évembe kcntlt. mire Ehhe: kérem Is ten áldás át!
nek len ni és l egfő k é pp uralni lIIagam. jóban lettem mindenciveí, és a: osz
és útgondc...lm . bölcsen l átni a dolgo- t ály rész ének ére ztem magam,
bt E: nekern nagvonj óvolt.
Tal án a legjobbak a táborok és a k ö
ZJ.)S progrruuok voltrun. N agyon Jól
éreztem magam .

A leg fontosabb. am it meg ta
úultam. hogy a siker Iétráját nem le
het z...ebre tell k ézzel megm ász ni .

Dé1'oi Jltirloll
Amiko,.



Bizom benne. hogy nundaz,
anu t UU~1l elviszek e legend ő lesz
ahhoz, b ...~· meg álljam a helve rn

Rerue lem. h ..oev leaalabb anv
nyi su p eudeket sU I'i.ek majd a guu
naziumbau, am ellllYlt itt szeré ztem

Csutorka Botond
J / OSI Itt a búcsú. r·ártam.

beva llont.
M égis fúrcsa érzések kava

úgl · érzem. hogy rognak b':II 11em. Bizon benne. 110gl ·

j ó les: nundaz, ami előttem áll. de
kicsit aggódom. Tudom. hogy hol. de
n':lII mdon. hogyan fogom tölteni
e:lltál1 a napjaimat, s főképpell nem
tIIdOl II . hogy kikkel. r'aj on nnlyen tár
sa/mo tdnára i", lesznek? r'aion lilit
,'ól11ak 1.'1 tőlem? És én lilit ;'árl/(ltok
el tőltlk?

I tT Itthon voltani. E zentúl
másholl.:s;.:k o tthall .

.\ /i lld lg s; .:retettel gondolok
m qid a rJgi orthallomra ..

tavaly megtudtuk
Erd élybe. nagyon

Mára máI'
iga:all a barátaim.

Xagy Gergö
.\/ost. hOgl' " iss;" "km'ok

gDlldollli. 11':", dkarndk ...s;em be ]lIl11i
a; első I.'mlJkek. RJg I'oltl

.-1; ':IIIIJk...k g-rorsoll fell!}t&.I·
II...k. .-lImkor efős:ör iskolálltl jOtTl!l1I. s

riadtan hagvtum ott all)'lIkál1wt. .-l. sok
Ková cs Botond gyetvk közott örömmel fede ztem fel

Az els ö emléke m oz, hogy /s",erősemiet.

annkor Ide jöttem. sok i smerős .-l.; évek soralI sok élmén)'': II.
1) arcot lattam az ovibó l. Nem félteiu \'Itáll. knzdehnen JutottlInk túl. Szive

ll."lgyoll. hane rn va rtam. mi nunde n sell .:mléks:.:m vissza mindenre, ami
t ört énik elmúlt..-I/TO is. ami megmaradt bell -

" ~ Sokat játszottunk , szórakozrunk, Il':"'. alTa ami most is itt "?". amI

ucsuzun Jó l töltöttuk az időnket 1 Iu",.-hg Jó l formált. s ann a jövőben ls fonnaini
'-" ""'-'0'1 "1 szórakoznujk, Jókat kirándul tunk. f og.

O Ész re S~1Il vettelll.. és un "ll·
cadikos lettem Elszállt n sok szép B il\· ~ir A n nl'
ev.. Alig vartam 111..1r ~Z1 a napot.

IH ClSt m égi s kics it félek .
Foe nhuam sincs, illi lesz ve

eb- lern. kik l; sZJlek mellettem. k örulot
tem

Fogarasi-Krans... Flóra 1\ lis kocl i Noe!
Enilékes zem. mmkor el ősz ór ..Aniikor

érkeztein d ; isko lába, IWgI ·OII izgnl- hogy utehet un k
tam . ésfé ítvm. El sem 1IIJtom kJp:el· ömltun k .
Ili. nnfog irt tortenni. Több hónapig k észu lfunk rá,

A : os ;tállfi5I1ök,mk rogtö II a g)i iJtöttünk az árváknak. IK'!!)' segit
s;ómnll al á vett minkvt. Js d : első hessunk. A felk é szü l é sről fényk épe 
napon nYlIgrargarorr 1./II"d.:nh t. hogt , ket ~s " ideót készitellüllk r-. fa jd auu·
.: ; IWgI"OI' JÓ II.'S;, Uj kön~l't:;.:t. l!l kOI" elérkezett ,l nagy nap , 'nat:Yl1U

elllbl.'l"l.'k, '!l do lgok. Túl SOklldk tfint Izgu lh Ulk . Utullk SOl"all Sl1k erdekes
egl ·s; elW , Js Ildt JWS':lI ;dm rosok dolgot l<i tltuU;:.
\'Oltak o dolgok. SaJl1<i ltuk. hc~)' ene a klni.u -

.-1 ; Jwk soráll m illd l.'II s;épen duh'tsra csak: e~\'s ze r kel1llhetd l s~-'I'
k if1s;rult. ~\)'olc b ' ohm 'Y. órök bo- Jó lett \"olna töl\()ször L-; I

rátságok s;/il.:rr.:k. sok mindelIt meg
fdl llllfllllk. és nem ,'sdk t':Sf11eg , de
lelkileg iS.M,ődtllllk.

.\fost. IlOg,\" itt állokfJllábbdl
már a; ,skolán kim/. sok l'mlJk hJm
rag /xmlem. Tudom. hOgl' mindd;ok.
olll/ket m.:gJlt.:m. II(1g1' l.:hetösJgek.:t
I/)'Itottdk .:lőtTl·m.

S:ijjartó A-inga
F\:1a diva A ndnis He tedúc fétévében j óttem

Sc...k JÚ élményem volt ~~I be a; iskol ába.
az os zt állva l. és nem csak az osztalv- .-1.; első nap senlat lIl"" ismer
k..inindulasc'lkoll . tem. Kicsit féltem. mi I...s: velern.

Remélem. JOYŐI ~ Li ilyen JÓ Lesznek-e b-a,.atonll? Vssszahúzódo
él mé nveket tudok szerezn i a m ásik. voltani. egyedul Illtem o hátsó pad
az új ' I~h-. lúmban M mde n program. bon. Egy IQ,.,)" odojon 11O;;am. Bemn
amit Andras búcs i szervezett nekunk. ratkozott . o;tan Ixs;élgem:m vele,
erősehhe tette az osztaívkozosséget. Ett ől f tigg.:tl':1Il11 .:gyedul voltam.
és elményekkel ~azdagih....lt bennun- 11I.:,.t a sennerekben a barátaivat be
kel. AmlVI sok jó élményem van, sz élgerett. Sokszor odasnentem hozz á
h..-.gy keli,·enceI valasztani nem 1.-; JI/k besz élgetn i. .-I.:tán jóban lettem
tud ok. velnk.

Azt his zem . Jobb
ne m IS kiván hatt am volna

4_,



a legt öbben. Ernlekszem a: éj szokoi
túrakra. a szabadprogramokra. a haj
nalig tartó besz élget ésekre.

E: a 8 á felejthetetlen les: a
s:ámomm. Reinélem. nem felejt el
senki minket, d H díetetten oszt ályn

Al oln:i .' Bogl:id'::t
Mielőtt e lsős letteiu . anyun tat

fe lkerest ékhogy szerepelnem kelleile
az évuvitó műaor ban En ennek u a
gyon ömltem. a a próbakon nundig
izgultam Végül túl éltem ezt az ese
ményt.

l\ loh o.~ H:i" jd
Annkor e lőször bel éprem

ehhe az iskolaba es meg lattam az osz
talytarsairnat . nagyon m egörü ltem .
inert tudtarn, hog y er: egy JÓ k özöss ég
lesz.

Ez bebizonyos odot t 8 . vég é
re. A tan árok legtöbbje L'> szimpau
kusna k t ű nt . ak ik pedig nem. azokka l
is tiszt ézódt ak n problém ák. Nagyon
sok szép eml ék (úz ide A magatarta
som es a tu dasom vá ltozot t. javu lt az
évek során Kös zönhet ő ez az osztály
főnokomnek. Andras b ácsin.."lk. és <l
remek os zralyk özössé gnek.

Nagyon IUj UYOZJll fo g az IS

kola, luszen ez vol t az elsö hely
va lam en nyiünk életében. ahol elkea i
111l1k neve lödni u ö vel ő dni

Krekács Dalma
L egfontosabb élmény? Nem

is tudom.
Xl índen pillanat j ó volt. Per

sze. ncküok is voltak I'OSS: pitlanara
ink; de mindig kintásztunk d kellemet
len helyzetokből. Hogy nuért? s lert
ha l/em is l átszott, legbeltil nnndig
tudtuk; hog,. vedeni kell a másikat.
Mert nn összetartozunk.

-'/im /ell pillanot fo ntos l·olt.
Fontos m it mi" d d:ért, hog,. most igl"
álbllnk a kils:öbön..

.l /indell pillanat értékes. .M ég
akkor is, ha lIem is gondolnánk.

P~tl'r Bl'lIcl'
Anuh11' ltlfm<ldlkba n ide jöt

tem . félt em. h'--""'f!:P Il tUd,--1k ul<ljd lleil
Ieszkedlll

1\lór nem is tlld '--11ll. h'--""'f!:Y<lu
tÖl1 ent . CS<lk ml"(l entIebzem. h ,--""'f!:y
könnyeu meut. mivel <l többiek seg i
tettek nekem Egy ked\"es. segitökész.
l"lsSzetartó c:mp<l lot i,>mertem meg nz
itt eltöltött e\"elIn alntt

KIfejezetten ktszellek nz ,--1SZ
ttilykirtilldtJ1úsok. nlwl nngyou jól
szómkoztmn

SZ,--111k1t11 snn'el búcsúzom
<lZ '--1S ztólytó l

KirtiZr J iklód a
E mléks:em, első "ap d: isko

lába" mindenki fJlős \"Olt, senki "em
mert megs:ólaln·i.

Teltek-nuíltak a napok, éwk,
Js <.'glTe több Jlménnyel ga:dagod
tunk: os:táZlkirándlllások, táborok,
w rsenyek. A: Jn legjObb élmJnyem a
csille bérci Kalandpmkos kirándlllás
mIr. .-l: rets:ett a legjobban A tábo
rok kö:lil lIekelll a csobánkai mIt a
legJobb, mert OTT l'olt/mk a: os:tályból

Doteesek F anni
Legfontosabb emlék.? Olyan

nincs ! Nem lnszcm, /tOgI' a: eml ékein
ket ko tegonz álni lehet.

M inden eml ék: meghatározza,
hogy kik vagyunk, kik les: /ink, ez ért
szevintem azt II/ol/dani, hOgl' e: l 'agl '
azfontosabb, lehe tetlen. _-l nevetések.
a s:omoní p illana tok, a viták IIgl"dll
olvon fontosak a s:ámomra. Szepék
voltok. fontosak . elmúltak. Persze.
persze, életlilIk fontos rés:e a: elmú
lás , de d:értf4.f.

Az e ls ő nap okban, arnikor Fu rcsa á :és les: itt IWgI'lIi
nem kisérhete tt he anyuru. nag von a: iskolát, elvá lni a: oszt álvtársokt ót,
meg ijedtem . uuvel idegen volt nekem a barátok r ól, a ta" árokto"l. T/Íl sok
nundeu. Azonlxan IL11n;u megazok- eml ék: k öt ho::il}uk ahhoz, hogy csak
tam. es szeré ztem barát ok at. IÍgl' el wtfjak menni.

Em l ékszem. n pndt ársnnuual Ti, alak itt maradtok, hasz-
l1l11KlIg lemaradtunk n fe ladnnu egol- natjatok ki minden p illanatot t Ne
da sról Kati 1l\~IÚ . meg Erzsike n éni hagljátok elfutni a pereckett Ne tart
segítell ne kunk . Nagyon kedvesek satoc haragot, lIem éri meg.' Legyetek
voltak. A fe ls ő tagozat n agyon izga1- boldogok egnitt

'
Secrezzetok sok J Ó,

ma s vo lt Az új ta nárok. új tantargya k sz ép emléket, és a,fJátok másoknak is
melle tt az i'> újdonság vo lt. hogy ál- itveneket í
lnndóan veszekedtu nk. Még <l legap- ' Ne fe ledj étek: Nem csok: a: a
r óbb dolgokon is kepesek vo ltunk fontos, hOgl' mit hoztok el, hone rn a:
összekapni . Szerencse re ez elmult is. hogy mit hagl·tok ott.'
Inkabb összetartó lelt az os zt ály.
1\lost JöYüllk rú. hogy me.llllYI Idlit
d fecserdhlltk yeszekedess et anu t
mtisra lS ít1niithauunk yohn

NagYOll fog: lI~k~m llltinyoZJu
nz '--1szttily. és <lZ eg)iltt töltött Idö,
Rellld~m . 1l<1 ehnegyü.llk, nem fog t,--1k
d felejtelú m ulketl S I'emélem. IK1gy
nem tt1gJuk dfdeJten i egy mjst. lú
szell ez H1lt <l mi HiH etet len Os ztj
Iyuuld



Amen

ImáásÓ{J
szüniá'őre

CBat:záo6k.. , .
Z77ZaJa

M indenható Istenünk!

6

tes=lk azt. ami nekiink lIt.?m sikertilt. senuni hasz na sem szanna zik.
Imádkozzuk: a botlog ókért. hogy saját ment s meg ('ngelll, Ura m!

Ebben az isko lai k özöss égbeu boldogságuk keresése me /hm észre re- A ttól a naptól . amely nem im áds ággal
1l1.....ljara Jelenünk meg így együtt szi- gyék: csak /Így tehetnek: boldogok, ha kezdődik,

ned el ő tt , hogy még. egyszer k öszone- a k őnitöttük l évő világot isfonnatjak. ji amely nem hálaad..assal. Istentölt a-
k t mondjunk ri kapott jók ért alakitj ák. s:orgalmas mnnk ával, Js vol végződik,

Gondvisel ö szeréteted kis ért önmagnkat isjobb áreszik. A lust álkod ást ól. n k é s ő i felkelés től.

eddig a napig . Most búcsúzáskor U,./11lk, re irány ítsd a ballagó- amely a rosszra val óhajlamnak ked-
Ilyen kérdé sek ébre dnek ben nunk . kat.' A iá ndékozd ml!g őket tis ztánl á- Yez.
t~1isll\ertük-e aja ndéka idat? Nyilt lé- r ássol. hogyfelismerj ék a helyes urat. A léha szórakozastól. amel y gyöngí t i
lekkel fogadtuk -e n tanitast . ame lyet s a:on rendithetetlemtl haladjanak. önurahuamat . és fog ékonnyá ten n
ebben az iskolab an kap tunk? Ert ékel- Ori zd meg őket hűs égben Js bún urun .
tük-e eléggé. hogy Ve led egy fedél cgmuís iránti testvéri szete tetben. A pénz könnyelm ű elszórá sától.
alatt lehettü nk? Távoztass d röhik mindent. (11l1 i 111!m amelyet eset leg nem is én kerestem

Tudjuk, hogy nundig vartal cgl'Cl/I!S, am i I1l!m t isztess éges és I1em meg.
bennünket. Nemcsak a k özös szent- becsutetes. Tanítsd mcg őket, hogl' A veszekedős . megszól óSLlY<1 J...1óL
mis éken . hanem napk özben vagy ta- önként, szabadon engedetmeskedje- melye ket T ő led sosem h allhattam
iutas utan I S, hogy meghallgasd pana- nek el öljároiknak. volna.
szainka t. k éréseinket. Té' sz ólt ál hoz- Adj , hogl' élvezzék sz ép vil á- A viszalykod..ost ól. verseng ésekt ő l .

zank n sz ép és kedr es órákban, ame- godet. s öntticnek ajándé kaidnak. dl! melyek pértoskcdáshoz vezetnek.
lveke t az IÍJlL-;ng eltörölhetet len eml é- tartsd töltik a mohóság és Jlw:l!ll'ágl" ment s me g enge m. Uraurl
keként viszunk magunkkal. dé' n ne- szellemét. H I."'!!-y lelkeru nundig LX1hl 1g és hala-
há perce kkel is Te k észített él d ó A dd, hog\' vidám alkotokedv- val telt legyen, ..dd lIK.'g Ura m, kér-
nlinke t az éle t kuzdelmeire . nek örvondienek; de m inde n más cél lek!

Csak röv id idő valaszt d at- fölött a Te ~lkaratoJ lebegjen el őttuk. H I."'!!-y azunt elenul Kris ztua b ékéje
tól. hogy l~i iskolaba l épjünk Nehéz Kris ztus . a mi Urunk által, töltse d szi vemet.
felad..nt Y<Í r rauk: tanusacot kell ten- .-1 jiE N H I."'!!-y mindig nyug odtan és tiszta te-
nunk az életben az evangel iunuól kintett el n éz heesek az einberek sze-

Gya rlós águ nk tudataban nem m ébe.
fogadkezunk. ink ább k érunk Segits. Az olyan s zruudőt ő l. amely puhánnyá H I."'!!-y szá mból cs ak tiszta beazed.
hogy umlasztasnmk at jóvé tehess uk! teszi az embert . amely csa k henyél és- b átont ószó hangozz ék.
Igy pró b,'iIJlIk \'lSZOnOZlll sZiJlelllb lé'k ben telik. H I."'!!-y lltallll lllllltiig egyenesek legye-
és tan,'irmnknnk <i kk1zatat , SegIts. s amelyLx'll nz érteleIlIIlek és a SZi\' llek n é'k.
hl."'!!-y él etünket n halnhg tartó hü-;ég H I."'!!-y kezemet lIIIIllIig szives é'n nyújt-
LlIzt,,1S nlaEI<lm ~pithessük ! El lgedd.. sa m. ha adni, sé'gileni kelL
hl."'!!-y leendl'l otthonmnk a keresztény H I."'!!-y sziw m kitnl1l1Jon , s nz em berek
lelkiséget sug<Írozz..'ik a n l<Ígba l Se- szükségét megérezzem
gits h..i\·at<Ísunk l"'letöltésél"'lell. IlI."'!!-y H I."'!!-y Ilundenben a Jót hissnm meg,
mtulk<Ínkkal m indig a Te <....l's z..'ig<.x lat H I."'!!-y akara k1m lluJldlg afd é \'ezesse
építsük l Az emmauszi ImutY<Uly......kkal gOlKk...lat<l1mal. SLlY<l1ma!. tett el.lllel.
k~liulk: maradI yd illll.::. Un ulkl Ali] am i felé'meL
llleJJettünk az élet J...iizdellllelbelL <Í ld,1 a dd meg lTI'lUII , kt'l' lek!
meg örömelllkel é'S szenteld lUé'g
könnyeinket ,

Ne engedd.. hogy elszab d
Jmlk Tőled . hanem tnrts meg mulket.
mlllt Tieidet!

Amé'n
,')'oks:or Iwlljllk, hogr a f idtd

___ lok a jörö rl! /IIé1l.l'sége, So-
4 ~ kat rÓr/mk tőllik, abba1l

bi:tmk, hogr ök jobbml



A K érnia Tehets éggondoz óLevelez éses
Országos Tanu lmányi Verseny

idei eredményei:

r

HIREK

'--'

A tan évzár ón vehet- :
ték át a jutalmukat az Idei :
tanév dija zottai N évsorukat j

a me ll ékletben olva shatja- v
tok. A tanulmányi verseny :
helvezet tjein ek n évsor át IS a :
mell ékletben talaljatok meg :

A hosszú, sikerekben :
gazdag tanév /lfán töltsétek :
kellemesen, vidáman a 11\"(1 - :

rat. s készüljetek: fel a követ- :. .

----------

•

•
: kez ő tan évrel

I A nyári szünet idején
!~ i vatalos ügyek int éz ése i

I UGY~LE'rI IDOBEN .
' SZERDANKENT 8.00- 12.00 1
1 .

I. helyezés
II. helyezés
1\' , helvezes
Y. helyezés
YII helvezes

II helyezés
III. helyez és
1\", helyezés
v. hel yezés
\ '1 helvezes

Péte r Bence
Dolecsek Fanni
Molnár Boglárka
Kladiva András
Mohos Dá\"iJ

705ztá1y :

S. osztály:

Moln ár László
Piti Lóránd
1\ Iarton Al111a
Ková cs ZSUZS I

Sz ő l l ősv Blanka

----------------------------------- j
Az iskolaban hagvett ruhákat (sapka. cipó. kab át. tornafel- t
szetelés. stb. ) es J tantermekben talált tárgyakat (esemvő.]
ételes doboz. ceruzák. ... stb.) július l -j én knr ita sz céll a l t

elszallitjuk J Z iskola é pületé b ő l :
A k és ő bbiekben nem tudjuk az Itt fel edett tárava kat vissza-t. _. l
szolg áltatn i. I

I_ _ _ _ _ _ __ __ __ __ _ _ ____ _ ____ _ ___ _ _ __ _ _ _ 1

.. _._._._._._ .......
tr

MAI":K t ábor I. turn us
július ~-től 8-ig

MAI":I": t ábor II. tu rnus
július ll -tő l IS-ig

I

I

I

I

I
l ._ .. _ .._ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .._ .. _ .. _ ..J

\.:1: ..

Kellemes pihenést,
jó szórakozást,
szép vakációt!

------• -- ----------. _.o---o

I
•

I
•

I
•

A tanévnyitó 2016. augusztus 31-én 17 órakor
kezdődik a r ómai katoliku s templomban

, ,

VISZONTLATASRA!

-

•

1
•

1
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Ziildségck történelemh űl

Történe/em: naivészen ág ..

Forradalom: egy ország ba n <l po litikai és gilzdaaágj
ügyek kihú zása.

Diktatúra: a z a helyzet. a nukor a zt kell csinálni. am.it a
nagyobb rangú mond

Zöldségck
természetismerethűl

Inkvizíci ó: a nép szórakozta tas ár a. a z emberek és a z á lla 
tok legvi lkol tisárn v al ó ... amiko r egy adott terü letert ver
sengenek

Hőingás:

a) A Co -ok közti változá s...
b) A Nap h őm é rs é klet ét mutatj a

meg...
c) A Nap h őm é rs é klet ének összeado tt

és elosztott eredm énve .. .

Be telepítés: a z allam betel épül a z orsza gba ; egy adott né
pet behurcolnak egy helyre. azt adj ak nekik otthonnak

o.1'01"IIIOt: az esz és il z ér telern fontoss ág tit hangsúlyo zza

Polgárháború: a polgárok összecsapnak a kir .iIlya L es
annak pártol óival

Térkép:
a) egy ado tt hely fe lüln ézett mása
b) h e I y i s é g mutat ó

Eghajlatmodosito t ényezok:

Kuruc: a tör ökök ellen har coló katona ; il Habsburg-udva r
gya logos katonaja

Xl t ': LaJOS: lekeste a spa nyol ör ökösödési h áborút: a z
anglik án egyház alap ítója . magyar király

m élyvi zi áramlat. . LutherMárton. lá zadast ind ított

.~ z áp fogfeliilete.
a) hezves-.
b) repc és

S:ökőév:

a) egy nappal hosszabb év
b) 4 évente ünnepeljük
c) 4 évente van. amikor az Olimpia

Pá:mán)' Péter: refo rm átus tnn it ó: refo rm átus Újító

Zrinyi J Jiklós: a szigetva r I csa ta kirohanója

Robespierre: angol származású amerika i elnök

íí'oshing ton: a vi llámh ári t ó atyja

A mevig o r'espnccí: ráj ött arra.bogv a Föld g ömbe lvű

Készült a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában
Pécelen. a Kossuth tér 7 . szám alatt
150 példányban, belsO használatra.

Készltelték a Voluntas klub tagjai
Tanárszerkesztő: Molnárné Cselőtel ildikó
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