
 
 

  
 Gyorsan eltelt a nyár, és szerintem 
mindenki úgy érzi, hogy még egy-két hét 
bizony jólesett volna!  
 Ugyanakkor biztos hiányoztak a bará-
tok, osztálytársak, és egy kis izgalommal is 
vártátok a szeptember 1-ét. Főleg a mi kis 
elsőseink. Szerintem az egyik fontos forduló-
pont életünkben az, amikor az óvodából át-
ballagunk az iskolába! Nagy-nagy örömmel 
vártunk titeket! Nemsokára birtokba veheti-
tek azt a tudást, amit egész életetekben hasz-
nálni tudtok. Megtanultok írni, olvasni, szá-
molni és ebben az évben elkezditek a sakkta-
nulást is.  
 Természetesen mindenki új ismeretek-
kel lesz gazdagabb, vannak, akik új tantár-
gyakkal, tanárokkal fognak megismerkedni. 
A nyolcadikosoknak egy kicsit nehezebb 
évük lesz, hiszen előttük áll a felvételi, de 
úgy gondolom, szorgalmas tanulással nem 
lesz probléma a választott iskolába való beju-
tás! Tűzzetek ki jó célokat és próbáljátok 
megvalósítani azt! Kívánom, hogy élmé-
nyekben gazdag sikeres tanévet zárjatok 
majd!  
 Az idei jelmondatunkat: „Az embere-
ket csak szeretve lehet jobbá tenni.”Böjte 
Csaba ferences szerzetestől, a dévai Szent 
Ferenc Alapítvány létrehozójától választot-
tuk, több okból is. Katolikus Iskola és Óvoda 
lévén alapvető feladatunk Jézus tanítását kö-
vetni és átadni. Mi a legfőbb tanítás? A sze-
retet. Csaba testvér a valóságban is mutatja 
az utat, hogyan tudjuk Jézus parancsait a mai 
világban is megélni. Sokan ismerik a nevét, 
hiszen az elmúlt években a „Határtalanul” 
pályázat keretében többször is felkerestük, 
így  a pályázatokon részt vevő tanulóink sze-

mélyesen ismerhették meg a munkáját Er-
délyben.  Az iskola gyűjtést is szervezett, 
ahová igyekezett minden tanuló hozni vala-
mit a „dévai gyerekeknek”.  
 Most még tart az Irgalmasság éve is. 
Ferenc pápa így ír erről: „ Mi a Szentév üze-
nete? Isten a Szeretet. Ő határtalanul szereti 
az embert. Irgalmas, megbocsát, életét adja. 
Meghív, hogy mi is így tegyünk: Bocsássunk 
meg minden embertársunknak!” Vegyük ész-
re, hogy hol tudunk segíteni a családtagok-
nak, osztálytársaknak, rászorulóknak! Le-
gyünk irgalmas szamaritánusok és ne men-
jünk el embertársaink mellett segítés nélkül! 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok örömök-
ben, sikerekben gazdag új tanévet!  

Almási Zsuzsanna 
 
Szentlélek, úgy kérünk , szállj le ránk,  
töltsd el a szívünk, életünk, 
hogy béke és áldás szálljon ránk,  
küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk. 
 
Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk,  
hozzád emeljük most mindnyájan  
a szívünk, 
reménységünk Belőled fakad, 
hogyha szívünk-lelkünk mindentől  
szabad. 
 
Ajándékul Lelked küldted el,  
hogy ne önmagunknak,  
hanem annak éljünk, 
aki értünk életét adta.  
 
Mi is átadjuk most szívünk, mindenünk. 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

  
 

 Nekem a legszebb nyári élményem a 
jurtatáborban töltött egy hét volt. Az ősi magyar szoká-
sokat tanultuk meg. 
 Jurtákban aludtunk, minden nap tornáztunk, 
vívtunk, íjászkodtunk. A Balatonra is majdnem minden 
nap elmentünk. Nekem nagyon tetszett az íjászat és a 
vívás. Vívásórán olyat is játszottunk, hogy az egyik 
csapat a védő csapat volt, a má-
sik a támadó. A védőknek meg 
kellett védeniük a várukat, a 
támadóknak meg kellett szerez-
niük azt. Olyat is játszottunk, 
hogy a két csapatnak ugyanazon 
híd két oldaláról kellett átjutnia 
a másik oldalra a vívás, kardfor-
gatás tanult elemeit alkalmazva. 
Íjászórán mindenféle „íjászállásokat” megtanultunk: 
oldalállás, egyenes lövés, hátralövés, mélylovagló állás, 
guggoló állás.  
 Minden nap volt valami érdekes program. A 
szabadidőnkben métáztunk, sőt még varrtunk is. Én 
varrtam magamnak egy tarsolyt. 
 Nagyon tetszett a tábor, szeretnék elmenni jö-
vőre is. 
Juhász Patrik 5.a 
 
 A történet, amit most elmesélek, körülbelül a 
nyár második felében történt Zalában. Pontosabban 
Zalaszentgróton, az „Őrület napján.” 
 Szombat reggel szép verőfényes napsütésre éb-
redtünk, pedig egy kicsit féltünk, hogy esni fog. Kap-
kodva felöltöztünk, megreggeliztünk, és indultunk az 
„Őrület napjára”. Fél tízre ott is voltunk. Amíg vára-
koztunk, Oszi bácsi beszélt. Amikor megkezdődött a 
vízitúra, nagyon izgultam, mert féltem, hogy beleboru-
lunk a vízbe. Fél óra múltán egészen érdekes lett a fu-
tam, mert indák, faágak tömkelege vett körül minket. Az 
első inda apát „támadta meg”, és a kalapja belerepült 
a vízbe. Egy vastag faág engem „támadott meg”, és kis 
híján beleestem a Zalába. Aztán a következő akadály 
egy zúgó volt, hatalmas faággal a közepén. Majd újabb 
zúgó következett. Ezen a kis vízesésen annyira felgyor-
sultunk, hogy nekimentünk egy fának. Ezután egy las-
sabb sodrású szakaszhoz értünk. Már azt hittük, hogy 
megmenekültünk, és szerencsésen beérkezünk a célba. 
Hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy erős vízsugárral 
locsolnak minket a tűzoltók… így lett vége a túránknak.  
 A nyár legjobb pillanatait az „Őrület napján” 
rendezett vízitúrán éltem át. Biztos vagyok benne, hogy 
jövőre újra megpróbáljuk legyőzni a folyót és az akadá-
lyokat.  
Doszpod-Nagy Soma 5.a 
 
 
 
 
 

 A legkedvesebb nyári élményem az volt, amikor 
Olaszországban, Riminiben voltunk a családdal. A szál-
lásunk közel volt a tengerhez, ami gyönyörű. 
 Első nap elintéztük a szállodai teendőinket, és 
rohantunk a tengerbe fürdeni. A víz langyos volt, azon-
nal belevetettük magunkat. Felszabadító érzés volt. Na-
gyon tetszett a tengerparton zajló élet. Teljesen más ott 
a világ, mint itthon. Az utcák késő estétől sétáló utakká 
válnak, egyetlen autó sem járhat rajtuk, hanem minde-
nütt beszélgető, nevetgélő emberek róják az utakat. 
Minden este kimentünk bringázni, elmentünk a híresen 
finom fagyiból enni, vagy pizzát ettünk, ami szintén na-
gyon finom volt. Elmentünk a vidámparkba is. Nagyon 
tetszett, főképp az a játék, amikor becsatoltak minket 
egy székbe, majd hirtelen kilőtték a széket ötven méter 
magasra — és vissza. Szokatlanul megrázó és emléke-
zetes élmény volt.  
 Végül elmentük a Safari parkba is, ahol a nö-
vényevő állatok szabadon vannak engedve, a húsevők 
pedig egy óriási ketrecben élnek, ahová autóval be le-
het hajtani. Izgalmas élmény volt a „ketrecben” bent 
lenni.  
 Számomra ez volt a legemlékezetesebb hét a 
nyáron. 
Prepok Milán 7.o. 
 
 Egy szép napon, július közepén elindultunk a 
családommal Szlovéniába. 
 Amikor megérkeztünk, gyorsan felállítottuk a 
sátrat, és mentünk fürödni a Bledi-tóba. Este körbesé-
táltuk a tavat és fagyiztunk is. Másnap korán keltünk, 
elmentünk a  Boka-vízeséshez, ahol sziklákon kellett 
másznunk. Voltak kétméteres meredek sziklák is, azo-
kon apuéknak kellett engem felhúzniuk. Visszafelé még 
el is estem az egyik sziklánál. A harmadik napon a tó-
nál voltunk, fürödtünk és soupoztunk. A negyedik na-
pon átmentünk Horvátországba. Porec közelében száll-
tunk meg, megnéztük a várost, vacsoráztunk, sétáltunk 
a tengerparton. Másnap kiválasztottunk egy sziklás 
részt a tengerparton, ott letelepedtünk, majd mentünk 
búvárkodni. Rengeteget úsztunk, fürödtünk, labdáztunk 
és búvárkodtunk a tengerben. 
 Sajnos, egy pillanat alatt elrepült a nyaralás 
ideje. Remélem, jövőre tovább fog tartani! 
Dicső Dóra 7.o. 
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 A legkedvesebb nyári élményem a kabókapusztai 
nyári tábor volt.  
 A táborban szerencsére megkaptuk a legjobb szo-
bát, ahol négyen voltunk. Maga a tábor nagyon szép. Van 
medence, focipálya, lehetett biciklizni, just dancezni, cso-
csózni és billiárdozni, úgy hogy nem unatkoztunk egy 
pillanatot sem. Természetesen vacsora után nagyon sok-
szor fociztunk. Egyik nap kerámiadíszeket is készítet-
tünk, kétszer voltunk a tónál, ahol vízibicikliztünk, kaja-
koztunk, csónakáztunk, és valamennyien kipróbálhattuk, 
milyen az, amikor jet skivel „meghúzzák” az embert… 
csak úgy repül a vízen! Volt a hét folyamán miniolimpia, 
ahol én úszásban indultam. A csapatunk végül 2. helye-
zett lett. Elkezdtünk egy játékot, ahol a kijelölt 
„szellemeknek” „el kellett kapnia” a többieket, később 
beszálltak a játékba a „szellemirtók” is, akik ha megtalál-
ták egymást, leleplezhették a „szellemeket”. Én is voltam 
szellem, de sajnos a szellemirtók elkaptak. 
 Nagyon tartalmasan, érdekesen telt a hét, jól szó-
rakoztam a barátaimmal. Remélem, hogy jövőre újra átél-
hetek ehhez hasonló élményeket! 
Szabó Márton 7.o. 
 
 A legkedvesebb nyári élményem az egyhetes 
olaszországi nyaralás volt.  
 A monfalconei Albatros lakókocsis szállodában 
voltunk. A szálláson volt néhány medence, focipálya, 
strandröpladba pálya is, de a legjobb a tenger volt. A 
strandrész le volt zárva az üdülőtől, és csak karszalaggal 
lehetett bemenni.  
 A nyaralás során megnéztük a Sissi-kastélyt, ami 
gyönyörű volt, de a parkja még annál is szebb. Végig ka-
vicsos út vezetett át rajta, felül pedig összeértek a fák 
lombjai. Ezernyi leánder integetett az út szélén, kis tavak-
ra bukkantunk újra meg újra, amelyek teli voltak apró 
halakkal. Voltunk a környékbeli városokban: Triestben és 
Grandoban is. Megnéztük a háborús emlékművet,, ami 
nyolc nagy falból áll, rajta több mint egymillió hősi halott 
nevével. Voltunk egy ágyúkiállításon, ahol egy ágyúba 
bevertem a fejem…  
 Az olaszországi nyaralás legszebb emlékképe 
számomra: a leánderekkel szegélyezett út… 
Ferenc Levente 7.o. 
 
 
 
 

 A nyáron sok jó élményben lehetett részem. A 
legjobbak közül a legeslegjobb az volt, amikor Balaton-
szemesen voltunk a tánccsapatommal edzőtáborban. 
 Nekem azért ez a legkedvesebb élményem, mert 
itt alakítottam ki a legerősebb baráti kapcsolatomat.  
 A tábor rendszerint mindig vidám hangulatban 
telik, sokat beszélgetünk a csapattársakkal, edzünk is 
eleget. Néha elgondolkodom azon, vajon megbecsülöm-
e eléggé a csapattársaimat, a barátaimat.  
 A tábor ideje alatt kétszer is voltunk fellépni, 
megdöntöttük az öltözködés rekordját (15 mp), koncent-
ráltunk az előadásra, és — ami talán a legfontosabb — 
segítettük egymást.  
 A csapattagoknak közösen vettünk csapatkarkö-
tőt, együtt reggeliztünk, ebédeltünk és vacsoráztunk… 
Sokféle vetélkedőn vettünk részt, voltak ügyességi, logi-
kai, táncos és gyorsasági feladatok. Mindenki, még a 
nagyobbak is, komolyan vette a versengést, mindenki 
győzni akart. Sok munkába telt, de sikerült megnyer-
nünk néhány kivétellel az összes feladatot. 
 Nagyon szerencsés vagyok, mert nagyszerű 
csapatot tudhatok magam mellett. Mindig ugranak, ha 
baj van, szeretnek, segítenek, velem nevetnek. Nekem 
vannak a legeslegjobb csapattársaim, barátaim. 
Szőollősy Blanka 8.o. 
 
 Nyár elején indult a Papp tanyán a református 

tábor. Immár hatodszorra vettem részt rajta Bogival, 
Biával és Blankával. 
 A tábor sokunk kedvence. Szeretjük a reggeli 
áhítatokat a nagy lomb alatt, a reggeli tornát viszont 
kevésbé. Az áhítat után pihenünk kicsit, majd amikor 
meghalljuk a csengetést, rohanunk reggelizni. Aztán 
rövidesen kezdődnek a játékok. Ezek nagyon változato-
sak. Vannak vízi játékok, de van szárazföldi is, van 
amikor futni kell, ugrani, vagy mást csinálni. A játékot 
áhítat és beszélgető kör követi. Ebéd után sétálni me-
gyünk, vagy medencézünk, majd a vacsora után egy 
esti áhítattal zárjuk a napot. Esténként boldogan al-
szunk el. 
 Ez a tábor a legkedvesebb emlékem.   
Korsoveczki Fanni 8.o.  
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 Ebben az évben is (mint ahogyan általában nya-
ranta) Görögországban voltunk nyaralni. 
 Azért szeretünk oda menni, mert az emberek ven-
dégszeretőek és barátságosak. A vendégeikben az embert 
látják, nem a turistát. Abban az országban mindenki jó-
kedvű és segítőkész. Ha valaki igazán pihenni, kikapcso-
lódni és lazítani akar, annak sokat segít a környezet is. A 
mai rohanó világnak Görögországban nyoma sincs. Az 
emberek nem sietnek sehová, a siesta idejét kétszeresen is 
betartják, és úgy látszik, valóban minden percét igyekez-
nek élvezni az életnek (még a munkaidőt is). Egyszóval 
ez a hely segít abban az embernek, hogy kizökkenjen a 
rohanó világból, s kicsit kikapcsolódjon.  
 Idén egy kisebb faluba mentünk, ami izgalmas-
nak ígérkezett, eddig ugyanis nagyobb városokban jár-
tunk. Nagyon kíváncsi voltam, hogyan élnek ott az embe-
rek, mivel töltik a napjaikat. Az elmúlt években megláto-
gatott turistaparadicsomokban nem nagyon volt lehetősé-
günk megismerni a helyiek szokásait, mindennapjait. 
Most azonban joggal remélhettük, hogy egy kicsit bepil-
lanthatunk a görögök mindennapjaiba. 
 Amikor odaértünk, hamar megállapítottuk, hogy 
nem hiába jöttünk. Amit legelőször megcsodálhattunk, az 
a gyönyörű táj volt. Ámuldozva néztük az egyik oldalon a 
hatalmas hegyeket, sziklákat, a másikon az öblöket, a 
végeláthatatlan tengert, rajta szigetekkel, félszigetekkel.  
 Az emberekben sem kellett csalódnunk: bárki jött 
velünk szemben az utcán (ellentétben a hazaiakkal…), 
hangosan ránk köszönt és beszélgetésbe elegyedett ve-
lünk. Még a nyelvi különbözőség sem jelentett akadályt. 
Egy egyszerű falusi embertől ugyan nem várhatjuk el, 
hogy tökéletes angolsággal beszéljen az idegenhez, mégis 
megértettük egymást. Kedvesen, mókásan, heves igyeke-
zettel halandzsáztak, a remek mimikának és a gesztusok-
nak köszönhetően mindig „szót értettünk”.  
  Rövid idő alatt úgy éreztük, hogy tagjai vagyunk 
egy közösségnek, és ez remek élmény volt. Aki csak te-
heti, látogassa meg Agia Marinát. 
 
Kovács Alexandra 8.o.  
 
 
 
 
 
 A mindennapok tele van-
nak apró, gyönyörű dolgokkal. Ez 
idén nyáron sem volt másképpen. 

 Két éve már jártam Tihanyban, de idén ismét 
visszatértünk egy hétre. A Balaton nyaralóhelyei közül 
Tihany a kedvencem. Részben, mert a félsziget egy-egy 
kiemelkedő pontjáról csodaszép a kilátás, és mert gyalog 
egyszerű a közlekedés a kis ösvényektől kezdve a tisztes-
séges járdákig mindenhol. 
 Maga a hely már ránézésre gyönyörű. Rengeteg 
a fa, egy-egy szép ház van a domboldalban, és az egész 
kép koronája: az apátság. Valamiért szeretek a közelében 
lenni. Nem tudom megmagyarázni, de kellemes a temp-
lom mellett sétálgatni, vagy csak a Balatont nézni.  
 Ami a levendulát illeti, abból idén sem volt hiány. 
A vidéken nagy kultusza van a virágtermesztésnek, az 
utcát pedig elárasztják a levendulát, és az azzal kapcsola-
tos tárgyakat kínáló emberek.  
 Amiből sok van még, az a német ajkú ember. 
Akár merre jársz, biztosan elcsípsz egy „Guten Tag!”-ot 
valahol.  
 Sok-sok látnivaló kínálja magát a városban. Ér-
demes megnézni az emlékműveket egymás után. Na meg a 
Belső-tó! Gyönyörű a partjáról a város látványa. Jó a 
partján sétálgatni a szélfútta sás, és persze a 
szürkemarhák között. A mellette elterülő, sűrűn ürgelyu-
kakkal tarkított mezőről nem is beszélve.  
 Nyaralás közben a szigligeti várba is ellátogat-
tunk, ahonnan szintén mesés a panoráma a mi kis 
„tengerünkre”.  
 Nos, nyaralásom talán nem tűnik nagyon izgal-
masnak, de én úgy érzem, csodás időtöltés volt. Nyugod-
tan, csendesen elmerülhettem a gondolataimban és táj 
gyönyörűségében. Rácsodálkozhattam az életre, amelyről 
az úgynevezett „nagy”események soha nem lenne szabad, 
hogy elvonják a figyelmünket: a fák levelein átcsillanó 
aranyfényre, apró, láthatatlan csengők, vékony láncok 
csilingelésére. Isten országára csodálkozhattam rá a ter-
mészetben. Az ő csodálatos szeretetére, amellyel egész 
világunkat összetartja a gyengének tűnő lánccal, amely-
nek SZERETET a neve.  
Tóth Anna Jázmin 8.o.  
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    Hogyan tudom 
jobban szeretni a mási-
kat? Úgy, hogy jobban 
odafigyelek rá, többet 
foglalkozom vele. Ha 
valami baja van, megpró-
bálom megérteni, megvigasztalni. Úgy lehet a legjobban 
szeretni a másikat, ha nagyon jól ismerem. Bele kell kép-
zelni magunkat a helyzetébe, és annak megfelelően visel-
kedni vele.  
Kuszák Noémi 6.o. 
 
 Senki sem szereti, ha parancsolgatnak neki. Ha 
kedvesen, finoman szólunk egymáshoz, az senkinek sem 
rossz. Sőt! Kedvességgel jobbá tudjuk tenni a másikat, 
kiabálva, parancsolgatva nem. Rám a szüleim szoktak 
hatni a kedvesség erejével. Például leülnek velem beszél-
getni, ha feszült, vagy ideges vagyok. (Ez általában 
olyankor szokott előfordulni, amikor a húgom felbosz-
szant.) 
Vágyi Anna 6.o. 
 
 Szerintem az idei jelmondat nagyon-nagyon igaz. 
Ha valakinek segítek, vagy kedves vagyok vele, akkor 
hálás érte, és ezt ő is megpróbálja, továbbadja.  
Örülök, hogy idén ezt választottuk jelmondatul. 
Egyed Gábor 6.o. 
 
 Hogyan tudnám jobbá tenni a másikat? Ez igazá-
ból nagyon nehéz kérdés, de nekem ezen nem sokat kell 
gondolkodnom, mert Böjte Csaba megválaszolta ezt a 
kérdést: szeretettel. Ha szereted a másikat, igyekszel jó 
közérzetet nyújtani a számára. Például, ha le kell monda-
nia valamiről, akkor segítesz neki erőt gyűjteni. Például 
azzal, hogy te is lemondasz valamiről, ami neked fontos.  
 Ha jobbá akarunk tenni egy embert, akkor elég, 
ha szeretjük. Meg fog változni. Ő is szeretni fog. És szép 
lassan megváltozik mindenki. 
Barta Beatrisz 6.o.     
 
 
 A legtöbb embernek szeretet, támogatás kell ah-
hoz, hogy megváltozzon.  
 Ha valakin szomorúságot látok, azonnal megpró-

bálom őt felvidítani. 
Vagy legalábbis szere-
tettel közeledek hozzá. 
Szerintem odafigyelés-
sel, türelemmel, ked-
vességgel lehet csak 

célhoz jutni.  
 Én ezt az utat választom, hogy jobbá tegyek má-
sokat. És azzal, ha segíteni próbálok, én magam is jobbá 
válok. 
Nemeskéri Kitti 6.o. 
 
 Az idei év jelmondata iskolánkban Böjte Csaba 
gondolata: „Az embereket csak szeretve lehet jobbá ten-
ni.”  
 Nekem erről az is eszembe jut, hogy a szüleim 
szeretnek engem még akkor is, amikor nem vagyok any-
nyira jó. Én ezt pontosan érzem, tudom. Ezért is próbálok 
meg egyre jobb lenni, egyre jobban viselkedni. Hálás va-
gyok, hogy szeretnek. Minél jobban szeretnek, annál há-
lásabb vagyok. Tudom, ha jobban viselkedem, még job-
ban szeretnek. És attól még jobb leszek. 
 Remélem, tudom viszonozni a szüleimnek azt a 
sok-sok szeretet, amit nap mint nap kapok tőlük. 
Szijártó Kristóf 6.o.            
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 Nekem a jelmondat azt je-
lenti, hogy ha bárki felidegesít, vagy 
nem azt teszi, ami a dolga, ne kezd-
jek el üvölteni vele, hanem üljek le 
vele beszélgetni, és magyarázzam el 
neki, hogy miért nem jó, amit tett, s 
hogyan kellene tennie.  
 Vegyük például, ha a testvé-
rem felidegesít. Ahelyett, hogy neki-
esnék és kizavarnám a szobámból, 
normál hangerővel közlöm, hogy amit tett, nekem nem 
esett jól, és nem tetszett. Elmondom, hogy nem arról van 
szó, hogy őt nem szeretem, hanem a viselkedése zavar. 
Felajánlom neki, hogy később csinálhatnánk valamit kö-
zösen.  
 Jómagam gyakran az egyszerűbb, „ordítós” vari-
ációt  választom, de utólag mindig rájövök, hogy nem 
úgy kellett volna cselekednem.  
 Azt hiszem, ezentúl többször (jó lenne mindig) a 
szeretettel való megoldást választom.  
 Azt vettem észre magam körül a világban, hogy 
az emberek gyakran türelmetlenek, és megszólalás előtt 
nem gondolkodnak. Pedig nem így kellene egymáshoz 
viszonyulnunk, mert nem ezt tanultuk Jézustól. Azt hi-
szem, mindannyiunknak változnunk kellene. Nekem is.  
 Mert senki sem tökéletes. 
 De törekedjünk rá… 
Kovács Alexandra 8.o. 
 
 Úgy érzem, amikor valakinek segítségre van 
szüksége, egyszerűbb kifogásokat keresni, mint segíteni. 
Pedig ha jót teszünk valakivel, mi is jobbak leszünk tőle.  
 Ugyanígy, ha valaki megbánt minket, sokkal egy-
szerűbb „visszaütni”, mint megbocsátani. Pedig, ha nem 
bocsátunk meg, semmi esélyünk embertársunkat megvál-
toztatni. Ha viszont megbocsátunk, rábírhatjuk arra, 
hogy később jól tudjon dönteni ő is hasonló helyzetben. 
Döntéseink nem csak ránk vannak hatással, hanem a kör-
nyezetünkre is, ezért meg kell tanulnunk keresztényhez 
méltóan, felelősségteljesen viselkedni.  Éppen ezért úgy 
érzem, ha a bántalmakat szeretetlenül viseljük, nem tud-
juk jobbá tenni a körülöttünk élőket.  

Kuszák Hajnalka 8.o. 
 
 Számomra  a jelmondat azt 
jelenti, hogy mindenki a felebarátod, 
és ezért mindenkit szeretni kell. Per-
sze, minden embernek vannak olyan 
ismerősei, akik közelebb állnak a szí-
véhez, és ezért jobban szereti őket a 
többieknél. De azt is jelenti, hogy 
vannak rosszak, őket senki se szereti. 

Őket is szeretnie kellene (meg kellene szeretgetnie) vala-
kinek, mert lehet, hogy éppen attól változnának meg. Ar-
ra kell törekedni, hogy segítsük azt, aki magányosan ül-
dögél a szünetben. Ha játszol vele, lehet, hogy jobb kedv-
re derül. Persze, nem csak játszani, nem csak megnevet-
tetni kell, hanem szeretni.  
 Ha szeretjük a társainkat, szeretettel bánunk ve-
lük, előbb-utóbb ők is szeretettel bánnak velünk. 
Kovács Patrik 5.a 
 
 A szeretetre a sérültnek, elesettnek  még nagyobb 
szüksége van, mint  a többieknek. Ha érzi a szeretetet, 
jobban lesz tőle, s tudja, hogy fontos valakinek. 
 Ha ismersz valakit, és tisztában vagy a hibáival, 
és ennek ellenére szereted, az az igazi szeretet. Az az iga-
zi szeretet, amikor feltétel nélkül szereted a társad. 
Mádai Gvendolin 5.b  



Az idei tanévben a következő szakkörö-
ket tervezzük beindítani iskolánkban: 
 
INGYENES SZAKKÖRÖK:  
Matematika (5-8.) 
Angol (5-8.o) 
Német (4-8.o) 
Voluntas—újságírás (5-8.o) 
Rovásírás (5-8.o) 
Néptánc (3-8.o) 
Énekkar (3-8.o) 
Történelem (5-8.o.) 
Rajz (4-8.o.) 
 
FIZETŐS SZAKKÖRÖK: 
Sportkör (1-4.o.) 
RSG 
Úszás 
Kézműves 
Sakk 
 
 
 
  
 

 Az ingyenes szakkörökre való je-
lentkezés önkéntes, de a  beiratkozás után 
kötelező az aktív részvétel. A tanulók szak-
köri munkáját félévkor és év végén értékel-
jük.  
 A szakkörökről részletes informá-
ciót a szakkört indító pedagógusoktól kap-
hattok. Jelentkezni a szaktanároknál lehet. 
 Várjuk jelentkezésedet! 

SZEPTEMBER 23-ÁN 
MEGTATRTOTTUK ISKOLÁNKBAN A 

FOCIBAJNOKSÁGOT  
Az 5-6. osztályos kategóriát a  
6. osztály A csapata nyerte, 

A 7-8. osztályos kategóriában a 8. osztály 
csapata volt a győztes. 

A két nyertes csapat összecsapásából a  
8. osztályosok kerültek ki győztesen. 

SZÉP VOLT FIÚK! 
 

Október 7-én iskolánk tanulói őszi tanulmányi kiránduláson  
vesznek részt.  

A beszámolókat következő számunkban olvashatjátok. 
 
 
 
 

Várjuk a kinőtt egyenruhákat (blúzok, ingek, szoknyák és nad-
rágok) az igazgatói irodába, hogy továbbadhassuk azoknak, 

akiknek nem sikerült beszerezniük. 
 
 
 

Szeptember 15-én a 8. osztályosok ünnepélyes  
FECSKEAVATÓN 

fogadták iskolánk közösségébe  
az első osztályosokat 

 

Idén szeptemberben is részt vettünk a városban megrendezett  
„Autómentes világnap” eseményein. 

Iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek a  
versenyeken  

LELKES KAMPÁNYT KÖVETŐEN  
szeptember 26-án a diákság  

a DÖK elnökének 
SZABÓ MÁRTON 7. o. tanulót,  

elnökhelyettesnek  
ANTAL LORINA 6.o. tanulót 

 választotta meg. 
Gratulálunk! 
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Szeretettel 
várjuk  
fogalmazá-
saitokat, 
verseiteket,  
rajzaitokat, 
rejtvényei-

teket,  ötleteiket, hogy 
újságunkban megjelenjenek! 

Terveink között szerepel, hogy 
továbbra is közreadjuk a legvic-
cesebb „zöldségeket”, amelyek 
elhagyják a diákok száját (és 
tollát). Gyűjtsétek társaitok 
(tanáraitok) „aranyköpéseit”, 
hogy vala-mennyien derülhes-
sünk rajta!  

A 3 leggyorsabb másodikos jutalmat kap a rejtvény 
megfejtéséért! Írd le a gyümölcsök nevét, írd melléjük, 
hány darab van belőlük! Ne felejtsd el a megoldásra 
ráírni a nevedet! 
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