
   

 Tavasz van, húsvéti időszak.  Ha kiné-
zünk az ablakon a megújuló, feltámadó termé-
szetet látjuk. Nem véletlen, hogy a húsvétot is 
tavasszal ünnepeljük.  Az egész teremtett világ 
együtt ünnepel velünk.  

A természet új reggele, melyet a tava-
szi holdtölte jelez, Húsvét egyik üzenetéhez 
tartozik. Húsvét szimbólumaihoz tartozik a 
fény (és vele együtt a tűzszentelés), illetve a 
vízszentelés. A húsvéti gyertya köszöntése, 
mely a sötét elűzésével az élet jelévé lesz, a 
halál Legyőzőjének szól. Amikor a templom-
nál hajnalban összegyűlünk és megtörténik a 
tűzszentelés, a Húsvéti gyertyáról az egymás-
nak átadott lángokkal jelezzük, hogy „az Élet a 
halálon úrrá lett”.   Az egykor történt esemény 
így jelenünkben lép át. Ahol a világosság le-
győzi a sötétséget, ott a feltámadáshoz hasonló 
történik. A vízszentelés a teremtés egy másik 
elemét állítja a feltámadás jelképeként előtér-
be. A forrás élő vize, mely a mélyből 
„halálból” tör elő, a feltámadást jelképezheti, a 
sivatag kellős közepén is az élet szigetét vará-
zsolja elő.  

Milyen fontos a teremtett világ! Isten 
egy csodálatos „kék” bolygót adott lakóhe-
lyünknek, amit mi emberek csak kihasználunk. 
Ezért kell vigyáznunk rá. A Föld napja, április 
22. alkalmából különféle eseményeket rendez-
nek világszerte, amikkel felhívják a figyelmet 
a Föld természeti környezetének megóvására. 
Mi is virágokat ültettünk, hogy iskolánkat 
szebbé tegyük. A Fővárosi Állatkertet is meg-
látogattuk. Az egész teremtés rólunk, hozzánk 
beszél. Önmagunkat és Krisztust csak akkor 

érthetjük meg igazán, ha a teremtett világ 
hangjaihoz finomítjuk hallásunkat. Ezért 
igyekszünk óvni-védeni a természetet, környe-
zetünket. 

Ez a mi iskolánkban kiemelkedően lát-
szik. Nagyon büszke voltam arra, hogy a 
KPSZTI szervezésében a fenntartó által kül-
dött ellenőrzésben résztvevők egyhangúlag 
kiemelték iskolánk tisztaságát. Nemcsak a kül-
ső, látható tisztaságot, hanem a lelki tisztasá-
got is! De nemcsak ezért dicsértek meg titeket! 
Azért is, mert a meglátogatott órákon aktívak, 
odafigyelők voltatok, a szünetekben a folyosón 
mindig szépen köszöntetek. Minden osztályt 
megdicsértek! Örültek, hogy annyi szép rajzo-
tok van a folyosókon, az osztályotokban. Nyíl-
tan, bátran beszélgettetek velük, amit szintén 
kiemeltek. Az iskola értékelésénél is –az étke-
zés minőségét - leszámítva szép eredményt 
adtatok. Külön köszönöm ezt a szüleiteknek 
is! Ilyenkor valóban egy „családot” alkotunk: 
gyerek – szülő - pedagógus. Ez olyan, mintegy 
háromlábú szék, ha nincs meg az egyik lába a 
széknek, vagy billeg, akkor bizony felborul.  

Remélem, Isten segítségével megtart-
juk az egyensúlyt, és még további szép ered-
ményeket érünk el. 

 Almási Zsuzsanna 
 



 Április 26-án csütörtökön 
délután helyesírási versenyen vet-
tem részt  Gödöllőn, a Szent Imre 
Katolikus Általános Iskola és Óvo-
dában. Aznap derült ki, hogy én is 
mehetek, ezért hirtelen izgatott let-
tem.   
 A versenyre növendéktár-
sunk anyukája vitt át autóval. Még a 
megmérettetés előtt kaptunk csokit 
és innivalót. Nem láttam társaimon 
izgalmat, így hát én is megnyugod-
tam.  A feladatok megírása után 
elmentünk a Grassalkovich-
kastélyba. Amikor visszaértünk, az 
eredményhirdetés következett. Nem 
számítottam különösen kiemelkedő 
eredményre, mégis jó volt részt 
venni a versenyen, kipróbálni ma-
gam. Örültem osztálytársam, Marci 
helyezésének.  

 Mindenképpen hasznos volt 
a versenyen részt vennem, örülök, 
hogy ott lehettem. 
Simon Vivien 6.o. 
 
 Minden magyar ember szá-
mára fontos, hogy jól ismerje anya-
nyelvét. Ezért is örültem, hogy részt 
vehettem a helyesírási versenyen. 
 A feladatlapok szövegei a 
Grassalkovich-kastélyban zajló 
élethez kapcsolódtak, így a nyelvta-
ni ismeretek mellett történelmi is-

mereteinket is gyarapíthattuk. A 
versenyt követően egy séta során az 
olvasottakat össze is vethettük a 
kastélyban megtapasztalható való-
sággal.  
 Helyezést nem értem el, de 
örülök, hogy a résztvevők között 
voltam.  
Péter Dóra 6.o. 
 
 Idén nem izgultam annyira 
a verseny előtt, mint tavaly… igaz, 
azóta már vizsgáztam, felvételiz-
tem, rutint szereztem a versenyhely-
zetekben. A legjobb tudásom szerint 
igyekeztem megírni a tesztet. Ez 
idén kevés volt a győzelemhez. 
 Iskolatársaim közül azon-
ban többen szereztek helyezést, én 
pedig velük örültem. 
Krekács Dominika 8.o. 

 A városi vers– és prózamon-
dó verseny április 26-án volt.  
 Tanítás után összepakoltunk, 
ráhangolódtunk a versenyre, és átsé-
táltunk a Szemere Pál iskola épületé-
be. 
 Mivel korábban érkeztünk, 
várnunk kellett kicsit. A várakozás 
természetesen fokozta az izgalma-
mat. Amint körülpillantottam a töb-
bieken, meg kellett állapítanom, 
hogy ők is így vannak ezzel. Valam-
ennyien szerettünk volna jól szerepelni. 
 A Szemere iskola igazgatójának rövid köszöntője 
után megismerhettük a zsűri tagjait. Kíváncsian néztek a 
szemünkbe, mi pedig izgatottságunkat próbáltuk leplezni, 
amíg a verseny rendjét ismertették velünk. Előbb az 5-6. 
osztályos versmondók, majd a prózamondók adták elő 
produkcióikat, majd rövid szünet után ugyanebben a sor-
rendben következtek a 7-8. osztályosok. Az első fontos 
mozzanat a sorrend megállapítása volt. Én ötödikként 
szavaltam—rögtön Matyi után. Zsombor 4. volt a próza-

mondók sorában, Csenge a 8. A szünetben 
igyekeztünk a többiekkel beszélgetni, és a 
legfontosabb, amit megtudtunk az volt, hogy 

ők is ugyanúgy izgulnak, mint mi. A 
7-8. osztályosok előadásainak végét 
türelmetlenül vártuk, nem azért, mert 
unalmas lett volna, hanem mert na-
gyon kíváncsiak voltunk az eredmé-
nyekre. Pedig arra még kellett vár-
nunk, hiszen a zsűri csak ezután dön-
tött. Próbáltuk evéssel-ivással, inter-
aktív tábla kipróbálásával, beszélge-
téssel múlatni az időt, de a percek 
lassan teltek.  
 Végre megszületett a döntés. 

A zsűri tagjai elöljáróban elmondták, hogy a helyezéstől 
függetlenül valamennyien nyertünk… Mindenképp nyer-
tesnek érezhetjük magunkat, mert idáig eljutottunk. 
Emellett díjat is hoztunk el. Nagyon örültem, amikor 
meghallottam a nevem, s azt, hogy 3. helyezett lettem. 
Szintén örültem Zsombor 1. helyezésének. Izgultam ér-
tem, mert a prózás mezőny nagyon erős volt, és vélemé-
nyem szerint Zsombor kitett magáért. Nem csak én gon-
doltam így, hanem a zsűri is. 
 Nem csak a győzelem miatt volt érdemes elmen-
nünk, hanem a versek, prózák miatt is. Kicsit elvarázso-
lódtunk egy délutánra… 
Szabó Sára 6.o. 2 



 Azt kérem tőletek, Emberek, hogy ne szeny-
nyezzétek a vizet és a levegőt! Ne vágjatok ki any-
nyi fát! Ezzel nem csupán a növényeket pusztítjá-
tok, de sok-sok állat élőhelyét is elpusztítjátok. Ti, 
Emberek, sokat terjeszkedtek, amivel az állatok 
élőhelyét veszélybe sodorjátok. Jó lenne, ha az 
autóitokat is kevesebbet használnátok, mert a kipu-
fogógáztól az ózonréteg vékonyodik, és ez szá-
momra nem jó hír. 
 Kérlek benneteket, hagyjatok fel a gondatlan-
sággal, a pusztítással és a  szennyezéssel! 
Kocsis Adél 5.o. 

 Legyetek szívesek, ne szennyezzetek, mert 
mindjárt meghalok!  
 Tudom, 5 millió évet is megértem már, de sze-
retnék még élni! Ugyanennyit legalább! A sok au-
tó, hajó, repülő, és a számtalan gyár, üzem teljesen 
tönkre tesz. Fulladozok!  
 Én veletek, körülöttetek vagyok! Figyeljetek 
rám! Legyetek végre környezettudatosak — hogy 
sokáig éljek, és hogy sokáig éljetek! 
Lugosi Gábor 5.o. 
 
 
 
 

 Emberek! 
Ne szennyez-
zétek vizei-
met! A szeme-
tet  szelektíven gyűjtsétek, úgy újrahasznosíthatjá-
tok!  Az autózás helyett inkább biciklizzetek, hiszen 
az a ti testeteknek is egészségesebb! Ne pusztítsá-
tok ki fáimat, mert élőlényeim otthon nélkül ma-
radnak! Ne terjeszkedjetek, mert állataim élőhelyei 
elpusztulnak, s gyermekeitek szegényes világban 
nőnek majd fel! Ne dobjatok a vízbe semmiféle 
szemetet, hiszen Ti is azt isszátok!  
 Jó lenne többet találkoznom veletek — a tú-
rák, kirándulások során. Akkor talán meglátnátok, 
észrevennétek: ÉRTETEK VAGYOK! 
Barka Johanna 5.o. 
 
 Jaj nekem! Szennyeznek! Nem érzem jól ma-
gam, sőt rosszul vagyok! 
 Azt kérem tőletek, hogy ne építsetek gyárakat! 
Csak akkor használjatok autót, ha feltétlenül szük-
séges! Ne szennyezzétek a vizeket, mert gyerme-
keim, a halak elpusztulnak! Ültessetek fákat, mert 
egyre kevesebben vannak, és nekem nagyon ked-
vesek!  
 Tegyétek meg ezeket, mert elpusztulok! És ha 
én elpusztulok, hol élnek majd a Ti gyermekeitek? 
Hajdú Márk 5.o. 
 
 Én a Föld, azt kérem tőletek elsősorban, hogy 
ne szennyezzetek mindenféle vegyszerrel! Az beszi-
várog a talajomba, a repedéseimbe, szétroncsolja 
a kőzeteimet is, elszennyezi a vizeimet, azok a nö-
vényeket pusztítják el, ami az állatok kipusztulását 
okozza… 
 Ha szennyezitek a vizeket, előbb-utóbb nem 
lesz kortynyi vizetek, nem lesz életetek! 
Varga Balázs 5.o. 
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A Föld napján azon gondolkodtunk, mit is mond nekünk, emberek-
nek most, a XXI. Században a Föld. Mit kér tőlünk? Ha emberi 
hangon szólhatna, bizonyára hasonlóképpen hallatná hangját: 



 Hétfőn állatkertben voltam! Nem akárkikkel, ha-
nem az iskolával, az osztálytársaimmal.  
 Így sokkal érdekesebb volt, mintha a családdal 
végigjártuk volna a látnivalókat. Az iskolában azt találták 
ki, hogy ne csak osztályonként nézzük végig az állatokat, 
hanem csapatokban, feladatlapok megoldása közben. A 
feladatok érdekesek voltak, és az egész nap izgalmát az 
adta, hogy versenyeztünk is. Voltak, akik össze-vissza 
rohangáltak, hogy időben elkészüljenek, mások felosztot-
ták maguk között a feladatokat.  
 Én nagyon élveztem a csapatommal a munkát. 
Jól szórakoztunk, s remélem, eredményesen dolgoztunk. 
Korsoveczky Lili 6.o. 
 
 Alig vártam, hogy indulhassunk. Amikor megér-
keztünk, megkaptuk a feladatlapot és a térképet. Kíváncsi 
voltam a feladatokra.  
 A csapatom azonnal munkához látott. Megkér-
deztük még az állatgondozókat is. Feladatmegoldás köz-
ben azért természetesen megnéztük az állatokat, sőt volt, 
amelyiket meg is simogattuk. 
 Arra is vigyáztunk, hogy a megbeszélt időben 
leadjuk a feladatlapot. Az osztály még együtt játszott 
egyet a játszótéren, megnéztünk egy-két érdekes állatot 
közösen is.  
 Nekem nagyon tetszett ez a nap! És azt hiszem, 
nem vagyok vele egyedül. 
Gnáp Anasztázia 6.o. 

 
 

 Az volt a legjobb, hogy az egész iskola együtt 
ment az Állatkertbe.  
 Negyedik osztálytól felfelé csapatokban oldottunk 
meg feladatlapokat. Az egész állatkertet keresztül-kasul 
bejártuk, volt hogy rohangáltunk, jókat nevettünk. A fel-
adatokat sikerült megoldanunk, és időben oda is értünk a 
kitűzött helyszínre. 
Fekete Viktória 6.o. 
 
 Amikor megtudtam, hogy a Föld napján az Állat-
kertbe megyünk, nagyon megörültem, mert mindig szíve-
sen megyek oda.  
 Annak külön örültem, hogy a barátaimmal lehet-
tem egy csoportban, így nem esett nehezünkre a közös 
munka.  
 A feladatlapon lévő kérdések érdekesek voltak, 
izgalmas volt megtalálni az állatkert területén a válaszo-
kat. Úgy gondolom, a csapatunk azért oldotta meg köny-
nyedén a feladványokat, mert jól összedolgoztunk. Ter-
mészetesen sok érdekes, kedves és szép állatot láttunk. 
 Remélem, máskor is lesz hasonló kirándulásban 
részünk! 
Andráskó Angelica 6.o.  
 
 Nagyon jó csoportba kerültem az állatkerti fel-
adatmegoldás során.  
 A nap folyamán még tevét is etettünk! A legara-
nyosabb állat — szerintem — a gyűrűsfarkú maki volt. 
Meg is simogattam, és elcsodálkoztam, milyen puha a 
szőre.  
 Sok élménnyel gazdagodtam. 
Varga Viktória 6.o.  
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 Nekem a legjobban a vörös macskamedve tet-
szett, mert nagyon aranyos volt.  
 A vörös macskamedve növényevő állat, zsenge 
lombokat eszik. Színe vörösesbarna, a farka csíkos. 
Tetszettek a szurikáták is. Ők kisméretűek, és amikor 
nézelődnek, két lábra állnak.  
 Szerintem az állatok azt gondolják rólunk, ami-
kor a látogatók bosszantják őket, hogy talán helyet kel-
lene cserélnünk. 
Solti Péter 5.o. 
 
 Az állatkertet sokan szeretik, mert olyan állatokat 
is meg lehet nézni, amik nem élnek természetes környe-
zetükben Magyarországon.  
 Láttunk fóka showt, és a tevék etetését is. A pa-
rasztudvarban  a magyar háziállatokat nézhettük és 
simogathattuk meg. 
Suta Dávid 5.o. 
 
 Nekem a Mérgesház tetszett a legjobban. Ahogy 
beléptünk, egy óriáskígyó fogadott, ami éppen költötte 
a tojásait. Az emeleten sok-sok félelmetes mérgeskígyó 
volt. A leírásban el lehetett olvasni, milyen veszélye-
sek. Olyan kígyó is volt ott, ami akár egy elefántot is 
képes lenne megenni. Olvashattunk leírást arról is, me-
lyik kígyó hol termeli a mérget, hogyan bocsátja ki azt, 
és mikor támad.  
 Számomra a Mérgesház volt a legérdekesebb az 
egész állatkertben. 
Görbe Péter Mátyás 5.o. 
 
 A fóka show 
nagyon tetszett. Le-
nyűgöző volt a ko-
sárlabdázásuk. Ké-
pesek a fókák az 
orruk hegyén egyen-
súlyozni a labdával, 
sőt eldobni és elkap-
ni is tudják a labdát. 
Mókás és aranyos a 
mozgásuk, és na-
gyon ügyesek.  
 El sem tudom 
képzelni , milyen 
ember az, aki bánta-
ni képes az állato-
kat! 
Szabó Csenge 5.o. 

 Ami -
kor az Ál-
latkertben 
jártunk, sok 
állat helyé-
be belekép-
zeltem ma-
gam.  
 P é l -
dául ott a 
zsiráf! Na-
gyon ma-
gas, bizto-
san teljesen 
m á s k é n t 
látja a vilá-
got. Vagy 
ott a fóka! 
N a g y o n 
okos állat. Láthattuk, hogy szeret labdázni. Milyen jó 
lenne belebújni a fóka bőrébe! Ficánkolnék a vízben, 
labdáznék, és learatnám a megérdemelt tapsot… 
Markovics Nikolett 5.o. 
 
A tigris 
 Miért néznek rám úgy ezek az emberek? Zavar-
nak… Elüvöltöm inkább magam…. Á, mégsem… Most 
miért kopogtatnak?  Miért villogtatnak azzal a fényké-
pezőgéppel? Mit integetnek folyton? Zavarják a nyu-
galmamat. És ez a sikítozás! Valami táblák is vannak a 
szállásom előtt… Félnek tőlem? Vagy csúfolkodnak? 
Féljek tőlük? Vagy csúfoljam ki őket? …. De vannak 
közöttük olyanok is, akik etetnek és gondoznak…  
 
A páva 

 Mit néznek 
rajtam? A tollaimat? 
Ki akarják tépni?  
 Á nem! Cso-
dálnak. Csakis cso-
dálhatnak, hiszen dí-
szes vagyok, mint 
egy király! A tollaim 
a palástom. Ezek itt 

behódolnak előttem. Kérik, mutassam meg gyönyörű 
palástom. S ha — nagy kegyesen — megteszem, hódol-
nak előttem. No lám, most is szórják elém az élelmet… 
Barka Johanna 5.o. 
 



 Ebben a hónapban is folytatjuk sorozatunkat. Megkértük Burger Ferenc atyát, hogy az is-
kolánk diákjait (gyerekeket, kamaszokat) érdeklő kérdésekre válaszoljon lapunk hasábjain.  
 Kérésünket meghallgatta, és az összegyűjtött kérdések közül most is válaszolt is néhányra.  
 Továbbra is várjuk kérdéseiteket a könyvtárban kihelyezett „Lelki levelesládába”! 
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Milyen érzés papnak lenni? 

Jó érzés, és persze teher is. Jó, mert úgy fogadnak az emberek, mint az Isten emberét. És éppen ezért nehéz is 
ennek mindig megfelelni. Tudod, ha hibázom nagyon csodálkoznak az emberek, mert elvárják egy paptól, hogy 
mindig "tökéletes" legyen. 

 

Izgul-e, amikor kilép prédikálni? 

   Persze hogy izgalom fog el. Mindig izgulok, de a több mint 20 éves gyakorlat átsegít a kezdeti feszültségen. 
Isten megbízottjaként beszélni nagy feladat. Sokszor úgy érzem túl nagy a feladat. 

 

Miért nem szerették Jézust, pedig ő senkinek sem ártott? 

   Mert túl "tiszta" volt. Erkölcsi tisztaságával nagyon elütött, kirítt a tömegből. És ha valaki nagyon tiszta az mel-
let azonnal kitűnik más emberek bűnössége. Ez akaratlanul is leleplezi a bűnösség piszkosságát. Azt pedig na-
gyon kevesen veszik jó néven, ha világosan megmutatkozik a bűn piszkossága. Hát ezért nem szerették, de főleg 
azok, akiknek volt takargatni valójuk. Ugyan akkor voltak, aki nagyon is szerették őt. 

 

Miért könnyebb rossznak lenni, mint jónak? Honnan tudom, hogy mikor mi a jó? 

   Azért könnyebb rossznak lenni, mert bennünk van a rossz. Az viszont mélyről jövő örömet okoz, amikor sikerül 
valami jót tenni. Aki már csinált valami jót is az életben, az tudja, nagyobb az öröm a jó fölött, mint a rosszaság-
ban érzett könnyebbség. Az eredményéből tudod mi a jó. Nem marad titokban a jóság  és rosszaság sem. 

 

Hogyan kerüljem el a csúnya beszédet egy baráti társaságban, úgy hogy ne "nézzenek ki"? 

   A jóság és tiszta beszéd önmagában hordozza az jutalmát, mert jó érzést okoz. A csúnya beszéd a könnyű nép-
szerűséget hozza magával. Az okos ember nem üvölt együtt a csordával csak azért mert népszerű akar lenni. A 
népszerűség rövid győzelem, a megbecsülésért pedig sokat kell dolgozni. 
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Az április 26-án a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Óvodában megrendezett  
Aranytoll helyesírási versenyen  

Réz Luca 2.b osztályos tanuló III. helyezést, 
Király Viktória 4. osztályos tanuló II. helyezést, 
Hajdú Márk 5. osztályos tanuló III. helyezést, 

Nánási Marcell 6. osztályos tanuló III. helyezést ért el. 
 

Eredményükhöz gratulálunk! 

Az április 26-án a felső tagozatosok számára megrendezett 
Városi Vers– és Prózamondó verseny 

Vers kategóriájában  
Szabó Sára 6. osztályos tanuló III. helyezést, 

Próza kategóriájában 
Bánfi Zsombor 6. osztályos tanuló I. helyezést ért el. 

 
Eredményükhöz gratulálunk! 

Anyák napi ünnepségek időpontja 
  

 1. osztály:  május 17. 18.00 óra 
 2.a osztály: május 9. 18.00 óra 
 2.b osztály: május 8. 18.00 óra 
 3.a osztály: május 14. 18.00 óra 
 3.b osztály:  május 14. 17.00 óra 
 4. osztály: május 15. 17.00 óra 

 
 
 

Szülők napi ünnepségek időpontja 
 

 5. osztály: május 24. 17.00 
 6. osztály: május 22. 17.00 
 7. osztály:  május 23.  17.00 

 

Fogadó óra 
2012. május 7-én 

16.00-18.00 óra alsó tagozat 
17.00-19.00 óra felső tagozat 

A  Harmatcsepp  
levelező tanulmányi verseny 

döntőjére  
2012. május 19-én kerül sor  

iskolánkban 

A korábbi évekhez hasonlóan idén szerve-
zünk olvasó– és kézműves tábort iskolánk-
ban.  

Időpontja: 2012. június 18 - június 22. 
 

A programok reggel 8.30-tól 16.00 óráig tar-
tanak.  
A táborban csak ebédet tudunk biztosítani, 
tízórait és uzsonnát a résztvevők hoznak ma-
gukkal. 

A tábor költsége:  
1.200 Ft / nap = 6.000 Ft/hét 

 
Jelentkezni Bolla Anettnél lehet. A jelentke-
zéseket a költségek kifizetésének sorrendjé-
ben fogadjuk 

 



A függőleges oszlopban egy madár nevét rejtettem. A táblázat 
segítséget ad, hogy beazonosítsd a jeleket.  

A megoldást a könyvtárban adhatod le! 

Előző havi rejtvényünk nyertese: Miskolczi Renátó 6.o. tanuló 

A megfejtés mellé a nevedet rovásjelekkel ródd le! 

Segít a táblázat! 

Ha felkeltettük az érdeklődésedet, az alábbi oldalakon találsz 
további rejtvényeket, érdekességeket: 

www.hun-idea.com  

rovasfordito.atw.hu  

www.rovasirasforrai.hu  

rovas.lap.hu  

www.rovas.hu  


