
Elrepült a nyár… A nyári élményeket hallgatva 
együtt is felidéztük azokat a pillanatokat, amikor 
veletek voltam a nyári táborokban. Amikor a fels -
sökkel meglátogattuk a hollók i várat, és együtt 
élvezhettük a szép kilátást. Vagy amikor az alsós 
táborban a fejest ugrottunk a vízbe… 

Most is egy közös ugrás vár ránk, de most az új 
tanévbe! Remélem, az új tanévet is jó élményekkel 
zárjuk. Nagyon fontos év ez számunkra, hiszen 
idén 20 éves az iskola. Ezért ebben a tanévben a 
szokásos versenyek és programok mellett újabb 
jubileumi eseményeket találtunk ki, hogy méltó 
módon tudjuk ünnepelni ezt a jeles évfordulót! 

Kedves els  osztályosok! Tudom, hogy most 
nagyon izgultok. Sokan ismer sként jöttök az isko-
lánkba, hiszen nagyobb testvéretek idejár, vagy a 
mi óvodánkba jártatok, részt vettetek az el készí-
t nkön, ismerkedési foglalkozásainkon. A tanító 
nénik mellett a nagyobb iskolások is várnak titeket, 
hiszen a mi családias iskolánkban a nagyok is segí-
t készen vesznek részt a kicsik beszoktatásában. 
Bátran fordulhattok hozzájuk is! Ebben az évben 
betekintést nyertek az írás, az olvasás rejtelmeibe, a 
számok varázslatos világába, új barátságok és még 
rengeteg más izgalmas esemény is vár rátok. Sze-
retnélek bátorítani titeket! Úgy ahogy ezt a tanító 
nénik is tenni fogják az év minden napján. Ne fe-
ledjétek: Csilla néni, Nóri néni mindig ott fog állni 
mellettetek, bármi akadályba vagy nehézségbe üt-
köztök felfedezéseitek folyamán.  

Kedves másodikosok! Milyen érzés nem a leg-
kisebbeknek lenni? Ugye milyen jó volt, hogy a 
nyáron már könyvet tudtatok olvasni, vagy egyedül 
tudtátok kiszámítani, hogy a zsebpénzetekb l mit 
tudtok venni? Ebben az évben többek között a szor-
zótábla vár rátok, így jöv  nyáron a fagyi árát a 
gombócok számával is tudjátok szorozni. 

A harmadik osztályosokra többek között egy 
fontos esemény vár. Májusban el ször veszitek 
magatokhoz az Oltáriszentséget, miután egy sikeres 
hittan vizsgán is túl lesztek.

A vizsgákról jut eszembe: a 4. és 6. osztályo-
soknak egy kis jó hírrel szolgálhatok. Természete-

sen nem maradnak el a szokásos vizsgák magyar-
ból és matematikából, de január helyett májusban 
fogtok vizsgázni. Ez azért jó hír, mert a téli szüne-
tet nem kell folyamatos tanulással tölteni.  

A nyolcadikosoknak sajnos nem ígérhetem ezt. 
k ugyanis ebben az évben nagy kihívás el tt áll-

nak.  De nem kell félnetek! A felkészült diákot nem 
érheti semmilyen meglepetés, váratlan vagy isme-
retlen helyzet. A feladatotok erre az évre, hogy 
mind tanulmányilag, mind lelkileg felkészüljetek a 
felvételi vizsgára. Fontos, hogy készek legyetek 
egy jelent s döntés meghozatalára: a pályaválasz-
tásra. Kívánok nektek jó felkészülést és eredmé-
nyes felvételi vizsgát a továbbtanulásotok javára! 

Az ötödikesekre is új feladat vár. Új tantárgyak 
és tanárok megszokása mellett, bizony több id t
kell majd a tanulásra is fordítaniuk. A fels  tagozat 
nem egyszer ! Tudom, hogy ügyesen veszitek 
majd az akadályokat! 

A hetedik osztálynak az új tantárgyuk, a kémia 
mellett az új osztálytermüket, a kémia termet is 
meg kell szokniuk. Ugye igyekeztek erre az osz-
tályra is kiérdemelni a legtisztább jelz t és vigyáz-
tok a kémia terem felszereléseire is? Arra is ügyel-
jetek, hogy ennek az évnek a jegyei már beleszámí-
tanak a tovább tanulásba! 

Kedves Gyerekek! Sajnos tanulás nélkül nem 
tudtok eredményt elérni. Számtalanszor hallhattá-
tok már, hogy a ti munkátok a tanulás, Ezért igye-
kezzetek ebben a tanévben is a maximumot kihozni 
magatokból! Legyen példaképetek Mindszenty Jó-
zsef bíboros, hercegprímás, akinek idén ünnepeljük 
születésének 120. évfordulóját. Ezért t le választot-
tuk az idei jelmondatunkat: Aki ad, Jézusért te-
gye, aki kap, az Urat dicsérje! 

Tisztelt Szül k! Tudom, hogy félt  gonddal 
engedik útnak gyerekeiket reggelente. Mi, pedagó-
gusok pedig, nap mint nap végzett, rendszeres és 
kitartó munkánkkal megpróbálunk mindent meg-
tenni azért, hogy a ránk bízott gyermekek ügyes, 
okos és büszke magyar fiatalokká váljanak. Ugyan-
akkor szeretném megköszönni eddigi lelkes mun-
kájukat, támogatásaikat! Idén is számítok az Önök 
együttm köd  segítségére!

Almási Zsuzsanna  



Az idei tábor volt szerintem a legjobb! Nagyon  
kellemes volt a hangulat és érdekes programok vártak 
minket.
 Az út sokáig tartott és meleg volt, de már a busz-
ban megjött a táborozós hangulatunk. Amikor megérkez-
tünk, megismerkedtünk a hellyel, és persze röplabdáz-
tunk a pályán. Az éjszakai túra nagyon érdekes volt. 
Geoládát kerestünk fent a várnál, és megfigyelhettük a 
természetet éjszaka. A ládakeresés sikerrel fejez dött be.

 Számomra a legem-
lékezetesebb a „kecskézés” 
volt. Két csoportra voltunk 
osztva Terényen. Én el ször
a kecskesajt készítésének 
„tudományába” pillanthat-
tam be. Megkóstolhattuk a 
kecsketejet, ami nem min-
denkinek ízlett. (Szerintem 

finom.) A kecskesajt viszont maradék nélkül elfogyott. 
Elmentünk egy tanyára, ahol rengeteg kecske volt. Fej-
hettünk kecskét, és be is mehettünk hozzájuk. Én csak a 
fejésre vállalkoztam. Vicces volt. Este tábort z volt és 
kipróbálhattuk a karaoke-t is. Egy másik  nap visszamen-
tünk Terényre a tanyára és lovagolhattunk egy Pécelr l
elvitt lovon. Egyértelm en jó program volt.   
 A táborhelyünkön a  napok során 
íjászkodhattunk, tollasozhattunk, locsolhattuk egymást... 
Tehát egy nap sem volt unalmas, vagy elpazarolt.  
 Egyik nap elmentünk Hollók re, ahova jött ve-
lünk Zsuzsa néni, Moncsi néni és az Atya is. Nagyon 
szép kirándulás volt! Ott is kerestünk geoládát, majd le-
sétáltunk a házakhoz és megebédeltünk, majd vissza-
mentünk a táborba. Este ugyanúgy tábort z, karaoke.. 
 Fantasztikus volt ez a tábor. Aki nem hiszi, jár-

jon utána nyáron. Sokaknak ajánlom!
Simon Vivien 7.o. 

 A dunavarsányi táborban az volt a legjobb, hogy 
nem a nagy házban aludtunk a barátaimmal, hanem a kis 
házakban. Jó volt még a fürdés a medencében, és a csó-
nakázás is.  
Fazekas Flórián  3.b 

Furcsa volt, hogy kis apartman házakban lak-
tunk. Lehetett focizni, csocsózni, kosarazni, pingpongoz-
ni. Szerintem a legjobb a medence volt. 
Mozsolits Bence 3.b 

Remekül sikerült a nyári tábor. Kati néni, Viki 
néni és Andi néni mindent megtettek, hogy jól érezzük 
magunkat. Motorcsónakoztunk is, és volt disco a vízben, 
meg pingpongverseny, sok fürdés, ugrálás, csocsózás...  
 Jöv re is szeretnék menni! 
Bolla Márton 3.a 

Dunavarsány felé menet a buszon azt hittem, 
nem élem túl a meleget. Egy óra utazás után azonban 
épségben megérkeztünk. 
 Csapatonként megkaptuk a szobáinkat, kipakol-
tunk, és már vettük is fel a fürd ruhánkat. A tábor ideje 
alatt részt vettünk hajókiránduláson, ahol ment mellényt 
kellett viselnünk. Nem volt rá szükség, így vidáman éne-
keltük végig az egész kirándulást.  
 Június 21-én megkérdezték t lem a tanárok, 
hogy mikor születtem.—2003. június 21-én—feleltem.—
Akkor még egy hét van a szülinapodig—felelték. Nem 
értettem, mi van velük… talán elfelejtettek számolni… 
vagy nem tudják, milyen nap van… Vacsora után azon-
ban felköszöntöttek, és még tortát is kaptam. 
 Nagyon szép nap volt! 
Heged s Nóra 3.b 

 ...A tábor egy tó partján helyezkedik el. Sokat 
játszottunk és rengeteg érdekes élménnyel gazdagodtunk. 
Motorcsónakkal is elvittek minket egy kirándulásra a tó 
kék habjain… 
Szilágyi Eszter 3.b 

 A nyári szünet elején alsósaink Dunavarsány-
ban, a fels sök Szandán táboroztak. Élményeikr l a 
következ  hasábokon számolnak be: 

2



3

A nyáron voltam Makón, a Hagymatikum nev
strandon. Azért kapta a strand ezt a furcsa nevet, mert 
Makó a hagymáról híres… 

 A makói nyaralás alatt mindig egy holdfényes 
étteremben ettünk. A szállásunktól, amit egy Sári néni 
nev  kedves hölgyt l béreltünk, messze volt az étterem. 
A húgomat ezért vacsora után mindig ölben kellett visz-
szavinni. A kellemes alvás után reggelenként mindig fi-
nom és tápláló reggelit kaptunk, majd irány a strand! … 
Völgyesi Tamara 3.a 

 Korán indultunk, mert hosszú az út a Tisza-tóig. 
 Érkezés után lementünk a tóra csónakázni. Lát-
tam sokféle madarat, és a csónak alól kiúsztak a balinok 
is. Hálót is vetettünk, fogtunk rákokat, amiket haza is hoz-
tunk. Este egy régi parasztházban aludtunk. Másnap 
egész nap strandoltunk a nagy melegben. 
 Szomorú voltam, amikor haza kellett jönni, mert 
szívesen maradtam volna még. 
Goóg Anna 3.b 

 Nagyon jól éreztem magam Dominikán. 
 Szép fehér homok volt a parton. Búvárkodtam, és 
sok színes halat láttam közben. Úszhattam delfinnel, si-
mogathattam kis majmot, és még puszit is kaptam—egy 
fókától…
 Sok élménnyel gazdagodva tértem haza. 
Antal Dominik 3.b

 Lelkesen készültem az útra, mert még soha nem 
voltam Mez keresztesen. A hosszú út felét átaludtam. 
 Amikor megérkeztünk, elfoglaltuk a helyünket a 
táborban, és azonnal beöltöztünk. Délután nagy felvonu-
lás volt, ahol apukám is részt vett. Este a fáradtságtól 
hamar elaludtam. Másnap apukám  részt vett a rendez-
vény további programjain, én pedig anyukámmal  a 
Zsórifürd be mentem. Délutánig maradtunk, amikor apu-
kám értünk jött.
 Miután mindenkit l elköszöntünk, elindultunk 
hazafelé.
Búvár Anna 5.o. 

 A nyáron a legtöbb id t a családommal töltöttem. 
 Elmentünk együtt Horvátországba, Porecbe, ahol 
egy hotelben szálltunk meg. Érkezés után azonnal a ten-
gerpartra igyekeztünk. Nagyon megdöbbentem, mert nem 
volt ott egy szem homok sem, csak sziklák és kövek… 
 A következ  napon búvárkodtunk. Nagyon sok 
halat láttunk. A hét folyamán „Crazy Ufo”-ztunk, és re-
pültünk a leveg ben egy nagy ejt erny vel. 
 A legjobb az volt a nyárban, hogy végre együtt 
volt a család! 
Dolecsek Fanni 5. 

A legjobb nyári élményem az volt, amikor a csa-
lád körbebiciklizte a Tisza-tavat. 
 Minden strandon megálltunk fürödni, úgy men-
tünk körbe. Az egyik nap legalább 70 kilométert teker-
tünk. Odaértünk a komphoz, de az nem m ködött. Négy 
napba tellett, amíg hazaértünk. 
 Nagyon élveztem, és remélem, hogy jöv re ismét 
megpróbáljuk! 
Lovász Zsófia 5.o. 

A nyáron elmentünk T serd re, és hat napig ott 
voltunk. 
 Elmentünk a Mc Kecske étterembe, és ott öten  
megettünk egy nyolc személyre készített tálat.  A nyaralás 
alatt sokat fürödtünk, esténként sütögettünk a csillagokat 
nézve, beszélgetve. Sokat buliztunk, jól éreztük magun-
kat…
 Aztán hazabicikliztünk… 
Dévai Márton 5.o. 



 Számomra ez a nyár nagyon emlékezetes volt 
, mert megszületett a húgom. 
 Már nagyon vártuk valamennyien. Egész nyáron 
tudtam t dédelgetni, babusgatni. Olyan kis picur, egy 
falat az egész… Szeretnivaló! 
Szabó Csenge 6.o. 

 Amíg a lovakkal átlovagoltunk Sülysápra, 4 és fél 
óra telt el. Ügettünk, léptünk és vágtáztunk…  
Már csak fél órányira voltunk a súlysápi 
pataktól, amikor egy kukoricatábla kell s
közepén találtuk magunkat. Majdnem elté-
vedtünk, de szerencsésen kitaláltunk a 
kukoricaföldr l. Szedtünk közben kukori-
cát, és megpihentünk a pataknál.  
A haza vezet  úton egy gyönyör séges
ösvényen haladtunk.  
 Annál szebbet még soha nem láttam… 
Nagy Noémi 6.o. 

 Egy hetet töltöttem a nagyszüleimnél. 
 Egyik nap nagyapámmal a m helybe mentünk az 
udvar végébe. A legnagyobb meglepetésemre olyan dol-
got tanított nekem, amire már nagyon rég kíváncsi vol-
tam. Megmutatta, hogyan lehet egy késpengére szarvas-
agancsból nyelet készíteni, majd a kezembe nyomott egy 
késpengét, és azt mondta, próbáljam meg. Így is lett. Én 
is meglep dtem, amikor a kezemben tartottam egy igen 
formás kést, amit én magam készítettem egyetlen pengé-
b l és egy darab agancsból. 

 Az volt a legszebb a nyár-
ban, hogy elkészíthettem a saját 
késemet. Remélem, hogy jöv re a 
nagyapám valami másra is megta-
nít!
Varga Balázs 6.o. 

Amikor Gyöngyösújfalván a kalandparkba ér-
tünk, azonnal kibéreltük a beül t, és már indultam is. 
 El ször végigmentem két pályán, s bár a nagy 
meleg miatt nagyon elfáradtam, mégis ki akartam még 
valamit próbálni. Felmásztam egy 20 méter magas 
mászófalon. Ezután jött a legjobb rész. Leengedtek a föld-
re, és egy létrán kellett 16 métert másznom a tetejéig. Ott 
rákapcsoltam magam egy kötélre. Kicsit tétováztam, hogy 
menjek-e tovább, végül elindultam… Lefelé csúsztam 25 
métert. Nagyon gyorsan… páratlan élmény volt! 
Bánfi Zsombor 7.o.  

 Nagymamámmal és a kistestvéremmel lementünk 
a Bodrog partjára. Sok csónak ringatózott kikötve. 
Kirával beleültünk az egyikbe. 
 Azt játszottuk, hogy hajóskapitányok vagyunk. 
Egyszer csak  Cirmi is beugrott a csónakba.  lett a ha-
jósinas. Így már hárman voltunk a fedélzeten. Amikor 
meguntuk a játékot, egyik csónakból a másikba ugrál-
tunk, Marika mama nem kis ijedelmére. 
 Egyszerre egy gólya 
leszállt nem messze t lünk. Ta-
láltunk az egyik csónakban egy 
halat, s azt odadobtuk neki. A 
gólya, hopp, egy szempillantás 
alatt bekapta a halat…  
 Remélem, máskor is 
módom lesz ilyen közelr l meg-
figyelni egy gólyát! 
Pintér Vivien 8.o. 

 A szüleimmel a nyáron elmentünk Romániába. 
 Voltunk a Gyilkos-tónál, majd a sóbarlangban is. 
A leveg  ott olyan tiszta, hogy felüdülés volt lélegezni. 
Végül még a Medve-tóban is fürödtünk, s nem csak azért, 
mert az gyógyvíz, hanem mert úgy lebegtünk a felszínén, 
mintha repültünk volna… 
Pöhl Máté 8. 

 A Balatonnál a Western Parknál kiszálltunk, 
hogy megnézzük a showt. A Póker cím  el adás végén ki 
lehetett próbálni különböz  játékokat: lehetett pónin lo-
vagolni, kecskéket etetni, íjászkodni, „aranyat mosni”. 
Délután a programok közül az volt a legérdekesebb, hogy 
ki lehetett próbálni a betanított sólyom elkapását.  
 Nagyon izgalmas volt.  
Simon Virág 8.o. 

 A legjobb a nyáron a családi nyaralás volt. 
 Sokat úsztunk és strandoltunk. Estefelé minden 
nap bicikliztünk. Nagy utakat tettünk meg. Egyik nap 
kenuzni voltunk. Bevallom, nekem nem nagyon ment az 
evezés. Volt olyan, amikor csónakáztunk, s egy alkalom-
mal a csónakázás során egy idegenvezet  bemutatta az út 
során látható növényeket, madarakat. Megnéztük a po-
roszlói Öko-parkot is.  
 Sokat tanultam, sokat szórakoztam, s közben 
azokkal voltam, akiket szeretek. 
Sejben Virág 8.o.  
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 Mindenki  új élményekkel, szép emlékekkel tért vissza a vakációról. Ahány ember, annyiféle élmény, 
annyi érdekesség, izgalom... 
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 A cserkészet alapelve:  a 
kötelességteljesítés Isten, embertár-
saink és önmagunk iránt. Tudom, 
most sokan meglep dtek, mert ben-
nünk van a fogadalmunk és a törvé-
nyünk által a kötelességteljesítésr l
szóló kimondott hármas (illetve a 
határon túli egyes szövetségek ese-
tében négyes). Isten, Haza és em-
bertárs. A két hármas nem egymás 
ellen való, de lássunk bele a mélyé-
be. Az Isten felé lév  kötelessége-
ink visszaköszöntek a célban is, a 
meghatározásban is. Igenis vallásos 

életvitel, személyes istenkapcsolat 
és cselekv  vallásos közösségi tag-
ság az, amit elvárunk. Embertársa-
ink nem csak azokat jelentik, akik-
kel ma tudunk beszélni, hanem 
mindazokat, akik el ttünk jártak, 
utánunk jönnek, akikkel valamilyen 
okból egy közösségben tartozunk 
(család, nemzet, gyülekezet, baráti 
társaság, cserkész). Ennek okán a 
környezetünkkel szembeni felel s-
ség is megjelenik ebben a köteles-
ségben. Itt összecsengenek magyar 
cserkészszövetségek: Haza, ember-

társ és esetenként megjelen  nem-
zet iránti kötelezettségeink. Végül 
pedig az önmagunkkal szembeni 
kötelességek, amelyeket, ha emle-
getünk, mindig természetesnek ve-
szünk, de sokszor, f ként a kevésbé 
bölcsek, nem annyira vesznek ko-
molyan a mindennapokban.  Pedig 
Jézus is azt mondta, hogy „Szeresd 
felebarátodat, mint önmagadat!”  

Forrás: http://www.cserkesz.hu/
elnokseg

 Szerencsére eseményekben és élményekben gaz-
dag nyaram volt. 
 A tanév vége után két nappal esküv re mentünk, 
ami számomra azért volt különös élmény, mert életemben 
el ször voltam esküv n. Aztán a nagymamáméknál vol-
tam, ahol sokat strandoltam. Azért kellett hazajönnöm, 

mert indultunk 
Tunéziába.
 Szerin-
tem Tunézia 
nagyon szép 
hely. Csak egy 
hétig voltunk 
ott, de az a hét 
fergeteges él-
mény volt szá-
momra.  A 
nagy meleg 
ellenére nagyon 
jól éreztem ma-
gam.  

 A hazaérkezés utáni nap már indultunk is tovább: 
a másik nagymamámhoz mentünk. Ráadásul 
„belátogattam” a református táborba is. Ezt követ en régi 
vágyam teljesült: angol nyelvleckékre írattak be a szüle-
im. A nyár folyamán még elmentünk a dunavarsányi 
csúszdaparkba az ismer seinkkel.
 Szerintem hamar eltelt a nyár. Örülök, hogy sok 
helyre elmehettem, és sokféle élményben volt részem. 
Mérges Bianka 8.o. 

Szeptember 7-én iskolánk 
vendégei voltak a Magyar 
Cserkészszövetség tagjai. 

Tagtoborzót tartottak, mesél-
tek a cserkészekr l,

a cserkészetr l. 

Ha érdekel, jelentkezz: 
06-30-718-2232



Nyáron szokott-e más templomokban misét tarta-
ni? Más templomokban nem szoktunk misét 
tartani, legfeljebb ha felkérnek valahol . 

Milyen érzés más papok miséjét hallgatni? Ha
valahova elmegyek és ott más papok miséznek, 
akkor legtöbbször bele szoktunk kapcsolódni. 
Ezt úgy nevezik, hogy együtt-misézés. 

Szokott-e nyaralni? Általában nem. De ha a ba-
rátaimmal kirándulunk, akkor néhány napra  el-
megyünk motorral egy szép helyre.  

Nyáron többen vagy kevesebben járnak-e misé-
re? Nyáron jóval kevesebben járnak itt Pécelen 
misére. Remélem csak azért látszik ez így mert, 
ott ahol éppen vannak - mondjunk a nyaraláson -
elmennek.  

Mit szeret a papi hivatásban? Papnak lenni jó, 
mert ez az Istennel való különleges és személyes 
kapcsolat. Ez lemondásokkal és egyedülléttel is 
együtt jár, de ezt én választottam 
és ezt is szeretem. 
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 Úgy érzem, én szabadságra 
engedtem Jézust a nyáron, hiszen 
amikor játszottam, nem fogtam vissza 
magam. Templomba ugyan elmen-
tem, de otthon nem éreztem Jézus 
jelenlétét. Nem figyeltem mindig rá. 
Dévai Márton 5.o. 

 Én nyáron sem engedtem sza-
badságra Jézust. Azért, mert tudom, 
hogy szükségem van rá.
Fogarasi-Krauss Flóra 5.o. 

 Nem engedtem szabadságra 
Jézust. Azért nem, mert egész tanév-
ben segített nekem, és én viszonozni 
akartam a segítségét. Ennek az a leg-
jobb módja, hogy rendszeresen járok 
templomba és imádkozom. Ez így is 
történt.
Dolecsek Fanni 5.o. 

Én nem engedtem szabadság-
ra Jézust. Mindig próbáltam eljutni a 
szentmisére, bár nem minden alka-
lommal sikerült. A Balatonon is vol-
tam templomban, Gyömr n is voltam 
szentmisén… 
Kuszák Hajnalka 4.b 

S a j n á l o m , 
Uram, hogy nem vol-
tam a nyáron Veled! 
Megígérem, hogy 
ezentúl Veled leszek! 
Az rangyalom azon-
ban nem ment el pi-
henni, hiszen itt vagyok épen, egész-
ségesen. Köszönöm, hogy bár én el-
engedtelek, Te nem feledkeztél meg 
rólam.  
 Ígérem, hogy Veled leszek. 
Mócsán Rita 4.b 

 Én nem küldtem Jézust sza-
badságra. Amikor Tihanyban voltunk, 
akkor este elmentünk a Bencés apát-
ságba. Nagyon szép volt a templom, 
és sokan voltak a szentmisén.  
Piti Loránd 4.a 

 A nyáron is eljutottam a 
templomba. Ugyanúgy mentem, mint 
máskor, azzal a különbséggel, hogy 
most már magamhoz vehettem az 
oltáriszentséget.  
 A z é r t 
igyekeztem temp-
lomba menni, mert 
tudtam, hogy Jé-
zus figyelme és 
szeretete nyáron 
sem szünetel. 
Molnár László 4.b 

Idén folytatjuk sorozatunkat. Megkértük Burger 
Ferenc atyát, hogy az iskolánk tanulóit kérdésekre vála-
szoljon lapunk hasábjain.
 Kérésünket meghallgatta, íme itt olvashatjátok a 
válaszait. 



Az idei tanévben a következ  szak-
köröket tervezzük beindítani  

iskolánkban: 

Szakkörök alsó tagozatosoknak:
Foci (3-8.o) 
Foci (1-2.o) 
Kosár (3-8.o) 
Kosár (1-2.o) 
Úszás (1-6.o) 
Énekkar (3-8.o) 
Német (4-8.o) 
Angol (4-8.o) 
Fotó (4-8.) 
Néptánc (3-8.o) 
Ritmikus sportgimnasztika (1-6.o) 
Sakk

Szakkörök fels  tagozatosoknak:
Foci (3-8.o) 
Ritmikus sportgimnasztika (5-6.o) 
Úszás (1-6.o) 
Történelem- honismeret  (5-8.o) 
Sakk (5-8.o) 
Matematika (5-8.) 
Angol (5-8.o) 
Fotó (5-8.o) 
Német (4-8.o)D 
Voluntas—újságírás (5-8.o) 
Rovásírás (5-8.o) 
Néptánc (3-8.o) 
Énekkar (3-8.o) 
Kosár (3-8.o) 

  A szakkörökre való jelentke-
zés önkéntes, de a  beiratkozás után 
kötelez  az aktív részvétel. A tanulók 
szakköri munkáját félévkor és év vé-
gén értékeljük.  
 A szakkörökr l részletes in-
formációt a szakkört indító pedagógu-
soktól kaphattok. Jelentkezni a szakta-
nároknál lehet.  

      Várjuk jelentkezésedet! 

A Play and Win angol nyelvi versenyen sikere-
sen szerepeltek következ  tanulóink: 
5. osztály: Miskolczi Noel, Ecsedi Tamás, Fo-
garasi-Krauss Tamás  
6. osztály: Kerezsi-Sz cs Mária Fruzsina, Bar-
ka Johanna, Szabó Csenge  
7. osztály: Szabó Sára, Bánfi Zsombor, Fekete Viktória 
8. osztály: Sejben Virág, Simon Virág, Pintér Vivien. 

A Spiel und Gewinn országos német nyelvi versenyen az Erste Schritte 
szinten elért eredményeink: 
96,2 %: Andráskó Angelica 7.o., Mérges Bianka 8.o., Simon Vivien 7.o. 
96 %: Búvár Anna 5.o., Dolecsek Fanni 5.o., Solti Dorottya 5.o. 
Junior szinten Péter Dóra 7.o. és Nánási Marcell 7.o. tanulókat  nagyon 
jó teljesítményükért elismer  oklevéllel jutalmazták. 

Egyéb nyári eredmények:

1.a osztály: Réz Borka kosár érem, Petró Bernadett futás érem 

1.b osztály: Kovács  Miriam úszás 1. hely, Manczur Ivett tánc 3. hely, 
Kállay Csenge tánc 1. hely 

2. osztály: Csabai Léna Dunavarsány nyári tábor hullahopp verseny 1. 
hely, Ecsedi Balázs focitábor 1. hely, Markovics Csaba focitábor 1. hely, 
Egyed Gábor focitábor 4. hely 

3.a osztály: Bolla Márton úszás Gyömr  1. hely, Istvánfi Gerg  futás 500 
induló közül 43. hely, Varga Zsombor tánc Cegléd 2. hely 

3.b osztály: Litkei István csocso 1. hely, malom 3. hely, Antal Dominik 
sakk 3. hely, foci 1. hely, Király Levente foci 1. hely, Takács Zoltán foci 
3. hely 

4.a osztály: Sávai Dorottya, Korsoveczki Fanni, Marton Anna tánc Euró-
pa bajnokság, Dabis Tamás foci 2. hely 

4.b osztály: Katona József foci 3. hely, Kiss Bence Botond rajz 1. hely 

6. osztály: Nagy Noémi lovaglás 5. hely 

7. osztály: Andráskó Angelica balatoni öbölúszás, Bánfi Zsombor megyei 
foci 2. hely, Fekete Viktória gokart 3. hely  

 Mindenkinek gratulálunk! Reméljük, a kés bbiek során is hason-
ló szép eredményekr l, sikerekr l számolhatunk be. Újságunk képvisel -
je hetente körbejár az osztályokban, hogy eredményeiteket összegy jtse.

Figyeljétek, tájékoztassátok t, hogy a jó híreket közzétehessük! 
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Kedves volt növendékeink! 

Iskolánk, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda
idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját.

Ebb l az alkalomból szeretnénk jubileumi emlékkönyvet kiadni, melynek szerkesztése so-
rán a Te segítségedre, közrem ködésedre is számot tartunk. 

Várjuk visszaemlékezésedet, írásodat az itt eltöltött évekr l,
várjuk helyzetjelentésedet Önmagadról, életedr l!

Leveledet szeretettel várja: Molnárné Csel tei Ildikó — ildikocselotei@gmail.com
2012. október 15-ig.

Másfél tyúk másfél nap alatt másfél tojást tojik.  
Három tyúk három nap alatt hány tojást tojik? 

Újságunkba várjuk saját készítés  rejtvényeidet, nyelvi játékaidat, írásaidat iskolánkról, könyvekr l,
programokról, s mindenr l, ami a diákságot érinti és érdekli. Fogalmazásaiddal keresd a Voluntas szak-
kör tagjait, vagy a Ildikó nénit!            További kellemes írás-olvasást! 

A helyes megfejtést beküld k kö-

zött egy sportszeletet sorsolunk ki! 

Beküldési határid : október 5.

Beküldend : a rejtvényládába 


