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Kedves Gyerekek!
.J tt n m az (~ Z. Itt van újra" kezdődik Pet őfi keztunk okt óber l Scén egymillió gy erekkel együtt az

Sá ndor vers e. 6; va l óban itt \TUl az ősz. Ha megn éz- iskolaban II Fájdalmas OhTISct az egység ért es II be

zük il fákat. gyönyör ű ruhiba öltöztek Szí nes. k éért . Jlagl 'dI'Ok N dgt 'ass;ollya, Magyarország Fő

szebbn él szebb leve leket látu nk, de <I V if> tudjuk. patrónajanak ünnepét 8-im ünnepeltuk. és ekkor volt

h~""g.Y nems...okára lelnillnak M égis dacolnak az idő- templomunk b úcs úja is . A 17. századoeui n Pa trena

vel. hideggel. h...""gY még nu elött .megha lmk", szeb- Hungariae-eszmére alapozni alaku lt ki Regnum Ma

bé tegyék a tája t. riantuu (Mar in Országa ) foga lma . ruui kifej ezte .

Az okt óber i nemzeti iumepeink Jutnak róla hogy Szent Istv én Ielajanlúsava l Szűz Ma ria nem

eszembe. Miért is? A 18-18-as hős ök magasra emelt csak oltalmazója . hanem mindenkori tulajdonosa is

fejjel mentek okteb er 6-a n a halá lba . Az utols ó Magyarországn ak. Nagyou jó nekunk . hogy fö ldr

mondataik tükrözik h azafiass águkat . Az 1956- l"'S édesanyánk mellett van egy ég i édesanyánk L<; I Ne

hőseink pedig olykor puszta kézzel meutek szembe <l fel ejtkezzünk el róla!

tankokka l. mert hitt ek <I szabads ágban Mi ndk ét na p El ő t tunk áll <IZ őszi szunct Pihenjetek sokat.

hősei tudták hogy IllIlCS esélyük, m égis megpróbá l- j átsszatok (ha lehet ne <I szanut óg éppel), kir ándolj a

tak a lehetetlent. megpr ób áltak szebb é. szabaddá 111k. Késza ljetek arra, hcogy a sznnet utan lesz isko

tenni az életet. E zek a formcahuak ma nuu torténel- lank ünnepr hete, a Szent Erzs ébet hét! Lehet nl

nu esem ények. T ö rténelemkönyvekb ől. műsorokból. rajzzal. verssel. prózaval. és fo t óval k észülni Kiran

és szerenca énkre. I 956-ról még személyes visszaem- dulaaotok alkalmúva l meg: lehet örökiteni Isten egyik

l ékezésekb öl is megismerhetitek az eseményeket. De alkotasát . a gyönyörű tenn észetet egy-egy foton

ezek a forradalmak megtanitanak nunket egy nagyo n Vegyü k észre <1 körülöttünk l evő világot! Vigyáz

fontos dologra a nemzeti ÖSS;l!farto; asra l M mdenki zunk ra.hogy solcug élve zhessük a széps égét!

eg)' ed ért harcolt . egy k özös ügy érdek ében Ye- Jó pihenést kivánok!

gyunk péld..at róluk ! Legyünk büszk ék hogy magya-

rel: vagyunk!

Okt óber a Ss űzanya. R ózsofüz ér királynője

nek is a hóna pja . A legenda szerint szelll Domonkos

tegyvert k ért a Szúzanyat ól az albiak elleni kuzde

lemh ez, és a rózsafű z é rt kapta. 1 11 IS egyur t uuad-

Almasi Zsuzsanna
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1(jrándu{tunt

ginkgo bilobárol. m gl"is a pá,fránxfenyőről, P áros /1/1/11 

ká ban gl1"ylörtlink irfonn áci ókat a 1 1Ö\ 'é".1 7 'Ő/• •-l m ikor
készen voltunk, Kamill ával még le is rej zoltuk egl' leve
lét, a; eredetit pedig a feladatlapba f ii;tiik. .-l zsűrinek

nagyon tetszett a " " II/ká nk.
E zek IItán ha za indultunk P écelte. Nekern nagl "o"

tetszett a kirándulás.
S zombath .-lnna D orottya 5.b

Nagyon érdekelt <l Hadt ört énet i Múzeum és (l 1 11 Elme ntünk (1 Pál ntca iak iskolojohoz, különb öz ő

magyart.ok kiallitas. így aztán alig vártarn. h..."'gY okt óber Jeleket kerestünk a; épületeken, jelenetekor adtunk elő ti

II -en reggel nyolcra odaérjek a vasútállomásra . regh~\ ' alapján ,\fegkercstJik, hol volt a ,.egél ~r idejében
Az osztalykirand tlésra vonallal indultunk d . a GI"I/I1d. s livel beepitettek a fen i/elér (amin LJ regJlI.I'

majd t ömegk özlekedés i es zk özökre szálltunk . A Hadt ör- nfgJn is otvashattuk), St~11l0S IIl!m tudtuk: iga zibó l megnéz
t éneti M úzeumban a Hunvadink ko rabel i fee vvereket b; "i, \ ';S: 0 111 elsétál/lilik a Grund játsz óterre. _-1: eredeti
páncélokat n éz tük meg <l leg::tüzé'tesebben "Égy alapos reg ényhelyszintőt nem messzire van.farok ások. I"öl1 lqófJ-

Yezdés utan fel kok; Js reg énybeli idezetek teszik iga:ón hangulatoss á. •-l
lehetett venni a Füvészkertfel é monet " őss:ejilfOff/mk " a I"egény szerop
sisakor. a vas- l őivel. Egy szobor mellc tr haladnmk: el.
keszty űt és meg A Füv észkertben gl'ÖI1YŐl71 növények: fák \'/,rtak
Iehetett fec ni a nunket. Tamdmánvoztnk: a: liw'i{há; "Ő\'JmÓf, a vizirá-
kardokot i.-; ,~ ; sót ls, Utols ó felada tk ént kaptll"k egl "fetadattopot a

Ezek I
után ats étaltunk a
11i magyárok
kiallitasra Elt-)...
szö r megneztünk
egy bemutatót,
utána szetszéled
hetell a csapat
Ki-ki azt nezhett e
Illeg, anll a leg- ;.~~~.cii
Jobban érdekelte.

A tíz legszebb ma gyar sze hoz h dönféie t árgyakat társi
tollak II kiallit ók. Nekem a "kard" tetszell fl Iea iobban,
inert ott volt egy ij is. anut ki lehet ett húzni . és \~i'sszaell-
gedn i Ra volt szerelve egy számláló. ami megmutatta. L.. ,1Ij

hogy a .nyilunk" milyen messzue szállt volna a valós ág
ban Abban a sz...obaban volt lmszarölt özet L-;, anut fel le
hetell ven ni Tetszett még, az a helyiség, is. ah...~1 Rubik:
Ernő tal álmányait lehetell kipróbálni 0 11 sok: időt töltöt
tem, igy aztán nem is tudtarn az egész kiáll ir ást
..felfedezni". s nem tudtam mindent kipróbálni

Remélem. h...ogy máskor IS ilyen Izgalmas. érde
kes. tartalmas osztalyk irandulasu nk lesz.

~tI
Mi, magyarok
lálogatóközponl a Magyarság Hózóban

~ ~ .-l: 5.b osztaty Nóra nénivel a Pat utca i
~ 2 , f iúk nyomában kinindult.



'Kiránduitunk;
volt. de m egérte, inert csodalatos
hel yre mentuuk Amikor elindultunk,
eg): h l"lSSZÚ folyosón kell ett bemen
nünk, majd megismerkedtunk az Ide
genvezet ő nkkel . Rajtunk kivü l több
idős eniber rs volt , mert a barlang
jót éko ny hatássa l van a légzőszer vi

be tegs égekre. tobbek k ö z ő r t az aszt 
mara L-; A vezet ő az út sorá n megmu tatta . hogy a bar
lang ászok nul yeu ut<I kon jutottak be a ba d allg kú l önb özö
részeibe Megmutatta többek közölt az ..anyósnyelv" ne
vú k épz ödrn ényt . melyet os ztályt arsaim .popcomnak",
masok .xs irkecom bn ak" neveztek. Lattuk a .Tuanicot"
és <I .jegesmedvé t't is Szűk folyos ókon, csepeg ő mennye
zet alat t lu fadtunk Sok érdekes tör ténelel ha llottunk me

~ net közben a barlong -
ászok mu nkajá ról és a
barlang kül ö nb ö z ő beja
rateinak megtnlalas éról
Végül megtap aszralln t
tuk, nulyen a barlang
v ilág it ás n élkúl.. teljes
sötétségbe burkol óztunk.

Nekem nagyon
tetszett ez a kuúndnl ás,
és rem élern . hogy ma
sokna k is
Szabo Marton 70

.-1; ő , a osztá llyai
együtt l átogattunk el a

Hadtörténeti M tcenmba. .\fi, nyo lcadikosok: elsősorban a
:JO, sz ázadi történelemm el ismerkedtünk, s l'ég fil k is csa
parokban összemérhemlk tudásunkat is,

E zután a M agyarság Házaban a ~' !iért JÓ ma
gyomok: tenni? cinni kiállitos t lIé;tiik me g. ú~ ' mehem tnk:
l'ég ig a; egr-egi ' nWgi "ar s:ó nevét visel ő tenneken. hog v
e kérdés lebegett előttlink, Egyes résztegeken hanganya
go t, máshol képeket, versválogatást. megint máshol log i
ka i játékokat kaptunk a kezünkbe. Néhány ember nag l"
örömére azt is kiprób álhattuk. nulyen ér;és nyeregben
nlni. Tön énelmi érdekességek, sponsikerck. tennésiet.
nnivészet. ntdosok; és nunden. ami s lagvarorsz ág. min
dell, am i mi vagyunk, helvet kapott a kiállításon

Bárnm aláI110m m indellkinek mindkét IÍti cé llln
kat, Bi;tos, hog\ .'nem oko; csalódást senkillek, aki tlldás
1'0, iSlllerete/..Te, mgr csak eg\" tartalmasalI eltöltött hét
l'ég i kilúlPCsolódásra l'ágl 'ik,
Tóth .-1 l1 l1a Já;mill 8.0.

Ebben a z évben
az l"lSztalykiJ"ándu lásra a
Sze mkl-hegyi -b."l rl<l ll;ba
melllüJlk.

Búr tlZ út hCtiszú

Egerbe reggel fél nyolcker indultunk, de én nny
nyira várt run a kirándulá st . hl"'gY már haromnegyed hét
ker ott voltam az Iskola elölt.

Hosszú volt az út anut a bussz al megtettünk igy
nagyon sokat besz élgethe rtem N oémive l

Izgatottok voltunk, mal iJJ" a; Egri c..'Sil/agak
cinni regény t olvassuk. K íváncs iak voltunk. hogyan IIJ: ki
a n il", amit D obó István és a hős

katon ák védtek a rÖ" ökök ellen. _-1 k ét
órás lÍr g yorsanelsz állt.

A l'árban el őszór egl' t ártot
vezető tarto tt el öodost Bornemissza
Gergelyröt. Jk gfl/dtllk, hogy találl
nem is volt val ój ában olyan fiatal,
mint anulvennek: G árdonyi leírta.
Sőt, azt is 1/I1!grl/dTllk rola, hogy "em
véletlenű! tartották a .. nl ,. esz ének ",
merr a hadiproknk ákban ige" jártas
volt. Kidendt. hogy életet törökfog
ságb an végezte a Héttoronyban (ott,
aho! a regény szerint Török Bálint
k iszabadítása miatt járt t ársaivall.
.Alnned pasa, Eger l'árának sikerre
leli os tromlój a végeztette ki.

A várban ..bomb agya rt ó"
fogfalk ozason is reszt vett ünk . de
csak egy ..bombát " gyújtottunk meg
Val ójaban az sem robba nt fe l. inert
nem . tettunk bele puskaport Ezut án
megnéztük a Paucptikm uot. ahol
életnagys ágú via szszobrok

..kös zöntek ránk" n reg é nyből. majd
lemen tünk <I ka z amata ba IS

Ezután az Obszervat órium
ba mentünk . ah o l reg! csillag ászat i
tavcs öveket . műszereket lá ttunk. s a
toro nyból megnéztük egy periszk óp

seg its égé ve l Egei
lalképét
Nekern a legjob

ban még is a M uiaret tet 
szett a kira rdul és vég én
Cseda latos kilá t ás tárult
el énk a csiga l é pcs ő zés

\' egén a mUlill'et let ~i én

Esk hét re értünk
haz., Nagyon s<lJIL.; lom,
hogy neJII mtlr tl(Uu lttUlk
ttwább.
.~llt a l Le,nm Hm uík Le·
l'e11fe 6 o



OR"tó6er végigond'ofatok,

,.. •-1: őszi táj gl"Öl~l"örii szi
nekben pompá :ik. Gesztenyék S:á: lll
IlIIl101Wk ll! a rab·ól. amelvvkből d

gyerekek bábnkat. állatokat fara ghar
nak. .\bkö:be l/ Játékot készitcnvk.
visszaeml ékeznek CI m ál Ta.

De októberbell lIl!m csak d

lIl'árm emléketunk. Ok t óber 6-ál/ CI:

aradi vvttanúkra. CI magi -ar szabad
ság b öseuv vmlékezntnk. ]3-án pedig
a; J956-os hős ökre. A : áldozatokra,
ak,k ,·él"tlket. éle tliket adták.

Xemsokál'a III les: a Xlmden
szentek. annkor szeretteinkre. a kozn
Itmk eltávozottakra is ernl é kcznnk.
G.h'''l)át, \'m igot \'is:únk d /ltl11yt esc
ládtagjamk sirjá ra. fe lkeressuk l/"lIg
njltely llkt't. Gyertyák. mécsesek s:á
zai. ezrei "ilági !Ják mt!g. ragl'ogTák
bt! a temetöket. X,'l1 szomonisaggal,
hal/em remél/Ilye! go ndolunk rigllk.

Október ,"égt.' a: őszi s;l/l/et.:t
is jelenti; b s felto ítődést, kikapcsolo 
dást.

Okt óber l'ége azt is j elenti
s:ánumÁ""t1, hOgl' lyra kö:l!Ied,k II/ Ille·
pi hl!flillk. " i?I"sell) 'I"e kés:lillillk, pá·
~l'á:dtokdt alko fIlIIk, 1"y" tamtlákdt f o 
gddul/k iskolánk tanuláilwk kÖI'Jbe.
es,'méllyckJ,:cl, progmmokkal teli !Ih
d ébe lIé: tillk...

S a:tán, m i1ll40'·t, ltamarosml
itt les: a: ,-I JW 1lt. .-! l·órako:ás ideje.

De 1/': s:aladp l1lk om~l'I1"a

teat iszunk e. nézzuk az őszr tálat Az
ablak előtt ucsoröeve sc...ka l beszélee
nuk a csa laddal .-\ leg it..~""" az az l-:;'Z
ben IK~Y olyankor ei6'utt van a csa
Lid
Hanak Levente 6 o

dŐI"e.'

X t, "eské,., J:Iftl 6.0.

Most meg: miudeuki az ősz

ut...-ds ó m psut éses n apja it élvezi A
nap fénye egyre halványabb. a fell e..'lk
egyre súlvosabba válnak. a szél eevre
e~&ebl~"l ni 2'Z.1, lep i a fá kat . ~.

Okt óber kicsit sZO"....uorkas. de
a felhők könnyel eml ékeztetnek a rég i
okt ...óberek hőseire. a szd pedig törte
Ileteket S1lS(~ azokról. akik életnket
adtak a tcu adakllué!: t . a szabads ágért
1 1......I nár János 6 o

o •• Nemsokara veaer et' il Z Ó; Z

i.s. és a kosner. hideg ld J6tl De eme l
leli ten g erny i cso..-l..il . széps éget Li lal

toga1 nekunk. Nemsokara lehull a hó .
és fehér be öltö zteti a vil ágot. örömet
hozva nunden gyennekne k h le-;e:;
lesz az ls. amiker kinn hideg lesz. Ji

Illi a kellemes nie leaben forró esckit.
vagy te át iszogat va :gycuyölkexluuk a
j égcsapok ezüs tös csillogasaban. ";lgy
il maduetetön vi dáman csipeget Ó m a
darak halri s tnllázasaban A (nk .. A
lak pedig. annker bevonja őket a jeg
a b .'. a zúzmara. o lyann á valnak nunt
valann ezn..tekszerek valanu niesebe 
li tájról Ha valakinek megsem tetsze
ne avnrazslat...~ t éli taj. akkor go ndol
jon arra . Ik."'g)· Is ten bizonyara Sle! et i
a telet , mert ekkor adta nekunk egyet 
len fiát ..
PItI M ua 60 ... •--1. s;él c:sdk.ky, fiy , felkap

j a a; elerőttenedettfoteveleket; elviszi
... .--1. ; ös: kulonb öz ő hangok- öket lIIeSS:lre, s o tt eldobja öket.. Ek

kal is j ár: Sl/sog, mgr : tig a szel. kap- kor csend les:. .--I.: utcák csön des szur
ponnak d makkok. gesztenyek. Il.wII· kes ége szuue ijeszt ő. .--I. s: J1 I1I111tha
kor bvleszippantok d levvg öbe, és d : azt susogno: ..Itt mo r d ws:etf I1lin
ős: ilhJfát ér:em: a h'wlekét, a: eső- den'" .-1 Ilap t'gu'e "Ö\'idebb idág
ét .., Olnm őss:.:1 a tái, millf mmko,. p isláko l. siet le"yugodlli, s am ikor a
a; elllb~I" átl't?s:i a pi:~al1u?Ját. Éppen sö tétség ell/ralko dlk, s:illfl! l!/emés:ti
úgl' öltö :köd ,k a tem lés: l!t, ahognm d: Iltcákat. ~-I s:urkeségb.: b:;mtlt .lla
mi is kés:lilödlink a pihl!lIésn!. pokJml a II/deg IS "g l 7"e 110. jfar a

Télell a temlés:e t pihell, erőt I"elllJII)' is ma.ldllelll bd eJw l a s: ii,.ke
gU!lt. Betaka"gaya a pu/w hó. .-1 hó ségbe, am~kor b.:kos:öl/ ~ a tél. Allllkor
IIeÁlmk is örömet ho:: hógo{Hbist, h'eslk a ho, a: ember S: IW megel1)'/ml
s:imkó:ást, háal/gI·alokat .. angl"alo· a csodós t41 láttál/. .-l ragl 'ogó fehér
kat, kdrácsom·t, s:eretetl!t .. R t'IIIJl1l"t. sJg eltöl fl a s:Í\vt, s feld eJ Iy'ra a
Reménnyel t~1i ni lJllk IÍJra a tam;:t, remény ... KarácsollY táJál/.
a lI)a rat, a: órok kÓlf orgásL Ha s:ara L á:ár 6.0.
Xagl ·.\ /á rto" 6.0.

Ősz n m. .-\Z erőt le n napsu 
~.u.,k t'~TI' korábban bu jnak a
i.ílólml ;i r m~f.. .-\ fák színes ruh .ii
~'-rl' rongyosabbak. .:s 1........10 e l
szürkül a ~, I :,jn' hullolt le"f.II .. ....' -
ró ....

, .. Az eső ~'akran <lztatja a
laL1Jt. ki.. toc",i kat kél~Z. amelyeket
nll~on'a \"id,l lUan j<ltszauak a ~·et e

kek Az uj szinek~ 0Iti.."lZl--.1t lev d ek
d búCSÚ2JlO-ik az ágal1ó l. e. .1 tí..'1llh
sz,i llll.1k. Eheplllt; ek a lUalluak L"

1 Iind(,1l d L)!env a teh'e ke.zu l A ta
vak bcfagynl k. a patah --.k Ill~der
llle(hlek. IUIIKlent fehérbe 01t0ztd <1
hó ...

Összel a z ll..fV<1l1mkat elle
p. a sok levél A ki.... td a alatt \"OUl a
le210l-h A tesh ·é!:'d.umel SOkSZl....·
~ilJtJltk a ldulkol ' 1ewlekd . s llem
pergllltk a 1ewu...' lp:'lCl'l-..·ban Persze.
lluw1 m<lf ludeg az ldó, sapka. snL
kalml ' ·an rajh ulk Az ngr<lndoz:.istól
aWllban Jó l kllnd~sZl ll u..: . . es el i...
t:i ralhuu..:. Akkol ll('megyünk.. tí.....rró

•



Ünnep előtt
Nemsokára fogada l mat teszek N<l~'OI I örülök,

hogy ebbe <L Z Iskola ba já rhatok
Amikor beleptem ebbe a z iskol ába . féltem, hogy

nem tud...ok ma jd beilleszkedni Ez az érzés ha mar elmúlt,
inert I\undellk~ nagYI..1ll kedves volt velem A tanulással
sem volt kú l önösebb problém ám, t öbbnyire ötös öket sze
rézrem.

Nagyon JÓ ebbe az Iskolába jámi . örülök hogy
ilyen jó osztalvom van Varont. hogy én is felvehesseni fl

nyakkendőt . annkor ünnepl őbe öltö zöm
VagyiAiua 60

Oszintén önttök. hogy d Belgiumbon Töltött öt él"

N évad ón k ünnepének tisztd etére idén :IZ al ább i
p ályű z utokut hinletjük m eg:

A SZENT ERZSÉBET KATOLIKP S
ÁLTAL\l'lOS ISKOLA ÉS ÓYO IlA

Szent Erzs ébet ünnep ének alkalmábó l

IRODA LMI P..\ LY..\ZATOT I1IRDET

~ A pályázat on reszt \'e het a Szent Erzs ébet Katoli
kus Altalános Iskola es Óvoda. valam int a Vtic i
Egyházmegye katolikus álta lános iskolainak va la
mennvr fels ő tagozatos tanu l ója k nteg ónánk én t
egy-egy pt ilvnművel

h IESE I;:ATEGOR IA:
úr hlESÉK A NÉG YSZÖ G LE T Ü

K ER E K ERDŐBŐL
(Új mese írása az ismert meseszerep l ő k

..meg idez és éve l")

TANUL U .\NY I;:ATEGÓR IA
Eh lLÉKEK L..\z..\R ERHNRŐL

(A nemr égiben elhunyt alkotó ismer ő seit . ro
konait fagga te . kutat ó beszélge tések megír ása)

Fon n " j kii\'et elm énnk:
~ A mese o lva shat ó. tagolt. rendezett kullemű le
~ gven K ézzel írt formában . hibátlan helvesír ással
~ készüljön A/4 lapon. min imum 2. maximum 4
~ oldal terj edelemb en : \'agy nyomtatott fonn aban
~ készüljön l+es betűm éret te l. hibátla n helyes írás-

sal. wor d fo rmátumban. 2-4 olda l terjedelemben

A pályázaton szerepe ljen k észit őj éuek neve . isko
lája. osztálya

/I táll hazatérhettem a szntóföldemre. Xlagyarországra.
Iskolát is kellett keresni. dl! e; III!'" volt lIagl"O II nehéz.

slár több min t egy hónapja Járok ide. Barátokat
kerestem és találtam. Iga : barátot, Segitett megismerni
P écett. és a: osztályt is. K iCSIt nagl' a hangzavar időn

ként, dl! nagl"ol1 sok a: örönnel ípillanat. So k dolog j obb,
ntint Belg iumban: rendezettebb. igényesebb a: iskolai
k órnyezet. Nagyobb a k óvetelmény. és sokkal több dolgot
tanulok.

Szenntem III!I1I teljesitek rosszul. de nundig n m
mit javítani. Nagyon nirom , hogy hivototosan is tagja
tegyek a .S';I!1Jt Erzs ébet Katohkns Altalános Iskola es
Ómda tannlo ík öz össég ének.
Beke .-l.mbm s 6.0.

A SZENT ERZSÉB ET KATOLIKPS ÁLTAL..\NOS
ISKOLA ÉS Ó"OIlA

Szent Erzs ébet ünnep ének alkalmábó l

IRonALllII P..\LY..\ZATOT IURDET

A pályázaton részt \"ehet a Szerit Erzs ébet Katol i
kus A ltalános Iskola és Óvo da. va lamint a Váci
Eg yházmegye katolikus tilta kinos isko lainak va la
mennyi 3--1- . oszt ályos tanu lója kateg óri ánk ént egy
egy pa lyarn üve l

h lESE I;:ATE GORIA:
úr hlESÉK A NÉGYSZÖGLETÜ

KEREK ERDŐBŐL
(mese írása az ismert meseszereplő k

.m egid ézés éve l")

ELBE SZELE S hATEGÓRIA
SZENT ERZSÉBET

BAR.\TNö'JE YO LTAM
(kitalált történet Szent Erzs ébet életéve l kap 
cso latban)

Fnn nai kiinlehnén n k :
A mese olvashat ó. tago lt. rendezett kül lemű legyen
K ézzel írt formaban. hibátlan helyesirassal
készüljön A/..J. lapon. minimum l. maxunum 2 oldal
terjede lemben: yagy nyomtatott formaban készül
jön I..J.-es betűm érettel. hibát lan helyesirassal . wo rd
formátumban. I- 2 o lda l terjedelemben

A p ályazaton szerepeljen k é szítőjének neve , iskola 
Ja. osztálya

Folvrat ás a 7. oldalon
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Köszönjük Istenü nk, hogy adtá l a
nemzd nek olyan h ő s ö ket . akik:
d etüket adták ez ért a haza ért
1849 . október hatodikán!
Csukas Zso mbor 5.b

[ S{(!111!111 .' Hálát adok !1;r}rf, hog)'
erőt adtál a: aradi vértanúknak
ahhoz. hog)' életnket adják (l 11(,1
:áért és a szabads ágé rt !Megerő

sitetted őket abban. hog)' áldoza
tot hozzanak. Ad; erőt nek/ink is,
ho50' segits/ik haz ánka t!
Tenbaj Bence 5.b

Kösz ön önt Istenem . hogv adtá l a
nemzetnek olyan h ő s öket . akik
nundenüket feláldo zták <l haza
é-rt! K ösz ön önt.. hogy er ő t adtá l
nekik ehhez' K érlek. adj nekem
is o lyan er ő t . rmnt az arad i vé rta
núknak !
Laar Kn sztina .5 b

Koszanom Istene m. hogy n m lehetőséglink ' 1 menny
be j utni halálunk lItÓlI.' Kérlek add. hogy halottak
napján tiszta szivb ől tndjnnk im ádkozni szevettein
kért. akik már nincsenek velünk. Add. hogy családom
nunden tagja a mennybe jusson hozzád.
M élykúti A dám 5.b

im lelkét.'
..\fádai Gvcndolin

Istenem r K érlek téged . hogy el
ttivo zotta inkat áldd meg orszá
godban ! K ösz öu öm, hogy meg
bocsátod bűne inket !

K övág ó Árp ád 5 .b

Mindenható Istenünk! K ósz ó
nöm. hOgl' teremtettél nekünk
bátor embereket, akik képesek
voltak meghalni a= ors=ógért,
Koszanom a 13 aradi véríanúr '
Add hOgl' mindenki példát ve
gye n ezekről '1= emberekről !

Add hogy október 6-án minden
esztendőben tisztelettel emlékez
zünk: róluk a: idők végezeteigl
Bíuzsevác: .-I.nna i .b

Köszönönt Istenem . hogy vo l
tak . akik a mag~'ar sza badságért küzd öttek. és meg
ha ltak. K öszönöm, hog y nekünk nem kell az életün
ket adnunk. és békesség ben élhetünk I Köszönöm.
hogy példát vehetünk a 13 aradi vértanúr ól! Kérlek
adj nekü nk er ő t ahho z, hogv hétkö znap i teend ő inket

ho zzajuk m élt óan végezzuk .
Busz Boróka 5 h

K öszönönt Istenem, hogy 1956 h ő sei hazank ért nun
dent megtettek. Adj er ő t . hogy nu is képesek le
gyünk áldo zatot hozni
Kantor hanll lla 5 b

Urunk: J ézus Knsztust K ösz önönt. hogy voltak olyan
emberek. akik saját véntket adták d szabads ág un
kért. ahogyan tőled tanulták. Te példát adtál nekik
kereszthaláloddal. s erőt, hogy kövessenek téged
A4J nekünk is erőt/

Juhász Patrik 5.b

Istenem.' Hálát adok. hogy megteremtetted a csalá 
dontot. akiket nagyoll szeretek. Kosz önönt. hogy itt
voltak velünk. Vedd magadhoz elhunyt családtagja-
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Novem ber 9-én I .... 00- 16 00 közölt tar tjuk
ISKOLAl ENEK\ERSENYÜN KET. amely

re nunden tanuló je lentkezés ét szeré tettel
C várjuk !

r;c------- - - - - - - - --=1
Okt óber 6-án hangjat ékkal emlékeztünk meg: az maci! vér
tanikról

Októ ber ::: l - én iskola i ünnepsége n vettek reszt tanul óink.

Iskol ánkban papírgyűjt és nm. .-1 : Iskola parkotojában (a; 0"0

da Js o; iskola éptite,/'! köz öm tafóllwtók a konténerek. anuk
bt:" ti papírt gyiij'Jiik.

Névud ő nk ü n n ep én ek tiszteletére Id éu az a lá b b i
p áfyáznto kut hirdetjük m eg:

~~Mt~Mt!!lMll'tMll't
A SZENT ERZSÉBET KATOLIKllSALTAL.~OS

ISKOLA ÉS Ó\"ODA
RUZI'..\LY.ÁZATOT

hirelet Szent Erzsébet tis zteletére

A n.th"liz l.toll r észt \"e het ri Szen t Er zs ébet K at olikus Altala
nos Isko la b; Ovodo. va lamint <l Vác i Egyházmegye kntohku s
éltalanos iskol éinak valamenny! tanulója maxunum kél p álya
numkával

1. Szent Erzs ébe t - n szolg ál ó szeré tet szentj e
2. Illusztr ű ci ő egy L ázár E rv in m eséhez

Forllw i köy... t ...llllli'IlHk:
A pa lyanmnka br uunlyen tech nik éva l készülhet A/ 4-es
méretben Kul önleges technikaval. egyech megoldasokkal
elkészített palyamunkakat is szerétette l varunk (üvegfestés.
koll ázs. stb.] A p ályarnunkn la tolda lan a szerepeljen a
p ályá zó neve, Iskolája , osztálya b; n t émakór szám a

~~MtMll't!!lMt~MIl'tMt5

~Mtl!l!!!I!!I~~!!I!!I!!IMtMtl:\lllM~
A SZENT ERZSÉBET KATOLIKl'S ..\LTAL..\!'iOS

ISKOLA ÉS Ó\ "ODA
FOTÓI'..\LY..\zAT OT

hirdet Szent Erzs ébet tisztelet ére

A p~íIY ~íz :lton rt'szt n h... t n Szent Erzs ébet K atol ikus Alta la
nos Isko la es Ovoela va lam enny i fels ő tagozatos tanulója egy

palyanmnk aval az al ábbi t émakörben
Isten u term észetben

ForUllli köw t ... lm eIlHk :
A palyamunka I vagy I("b b (maxiunnu f lb . egy sorozatet al
koto) fényk é pb ő l állhat
A palyamunkakat digitalis for mában (JPG. PDF ) varjuk az
alábbi e-maii cinue. koncandi..l!.gmail eom
Az elektronikus levélen k érjuk feltüntetni a pályázó nevét. 0.'>Z

talyat b; a m ü eimét

Az ünne pi hét prognuuj'li :

N ove m ber 20, 15 00 ü nnep i sze rit m ise.
az új tanulok fogadalomtétele é's nyak
kend ő szentel é s

November 2 1. 15 .00 ki állít ás megnyit ó
. Novembe r 22 , 1-1- 00 ver s- 2; prózamon
~ dó versene
iNo\'ember 23, d é le l őt t a fe ls ő s ve t élke
;dó csapa tok: szindarebjainak bemutatása
~ 18 00 a Coelest is Reg ina k órus koncer tje
~ a templomban
[November 2.t d é le l ő t t k é zmű ves fogla l
~ k:Oz.1.S az alsó taaozatosoknak, az utazó
iplanetárium müso~ának megtekintése
; 1-1- 00- 16 .00 dL')CO az alsó tagozatnak:
; 17.00-19 .00 d L')CO a felső tago zatnak
; Novem b er 2:', 19 00 Szeri t Er zsébet bá l
~ a szü l ő knek,
i.-\ t;,íll lOgatój {"~' (amely a hd rendez
.vénveire sz ól a bál k ivétel éve l) ára
;3 .000 Ft/cslll:ld,
~ Az o szt á lyfő n ö k ökn é l vás áro lhat ó a
~ v..cso raj eg~" b ű ll bel épovel, a m ely n e k:
~ ára 2.500 Ft/fő,

.-1: iskola ünnepi he tének el őkész ülete i

máI"megkezdődtek. A vet élkedőn szerepl ő csa
patok összeá lltak. a tanulnival ót megkezdt ék
elsaj átítani, a maketrek. bemutatók altragát a
szunet alatt is gJ"i!jtik A rers-. és pvozamondó
versenyben érdekeltek már gvokorolnak: a:
irodalmi pályá:atok kdszttl őben vannak.

.-1 részleres programot a: osztátyfönö
k ök ismerterik. amit bizonvára vatamennvien
öronnnel Js i:ga loll1mal vártok: "

Valamennyi pályázat
leadási határideje:

2016. november 11.
-~ 7 ~-



~~ij~.6szi zö!ifsége{
- Milven n év volt Petöli Sándor szület és i anvakönvvébe bejegyezve?. . . . .....
• Alexandra Petroviesi

- Melvik városokban j árt Pet ő fi Sándor iskolába?
s· I .- . are~· laza...

- A Pet ötl Sándor Általános Iskol ába .. .

Színező

El őz ő sz ámunk
rejtvényének
megfej t ői :

Nem csak kicsiknek! A nagyobbak is szivesen szineznek, Most sz ínezz sz íven

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

Készftették a Voluntas klub tagjai
Tanárszerkesztö: M. Cselötei I.
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