
 

 

Hideg, jeges, sötét napokat élünk, de köze-

ledik a karácsony. Jézus Krisztus az év legsötétebb 

napján születik közénk, hogy fényt hozzon az em-

bereknek és lángra lobbantsa a lelkünkben a szere-

tet tüzét. Ő a Világ Világossága. Nélküle nincs 

értelme semminek, se a jóra törekvésnek, se a 

szépségnek, se az igazságnak. Ő mindennek a cél-

ja, értelme, belső fénye és melegsége. 

Sok ember számára a karácsony az üzletek 

ünnepévé lett. A vakító csillogás elrejti Isten alá-

zatának titkát, ami minket is alázatra és egyszerű-

ségre int. Kérjük az Urat, hogy segítsen tekinte-

tünkkel áthatolni korunk villódzó kirakatain, hogy 

mögöttük megleljük a betlehemi istállóban fekvő 

Kisdedet. Így felfedezhetjük az igazi örömöt, s az 

igazi fényt. 

Az advent a reményteli várakozás ideje, a 

Szenteste pedig maga a megvalósult és beteljese-

dett csoda, a Megváltó születésének napja. A kará-

csonyi éj csodája máig melegséggel tölti el minden 

ember szívét. Ez az az ünnep, amelynek valódi 

tartalma a legelevenebben él. Karácsony este min-

den elcsendesedik, és ha olyan szerencsénk van, 

hogy hó is hull, a csend még tökéletesebb.  

Reggelente történeteket olvastam fel nek-

tek. A Kiscsillagról, aki vidámságot, fényt, en-

gesztelést vitt az emberek közé. A neheztelés ládi-

kójáról, ami a megbocsájtásról szólt. A székely 

emberről, aki szeretetből tüzelőnek használta a 

család karácsonyfáját, hogy egy beteg idős bácsi 

ne fázzon. Ettől lett a fenyőfa igazi karácsonyfa. 

Elolvastam nektek Vass Albert Magyar karácsony 

az égben című írását, amely olyan gyermeki szere-

tetről szólt, ami megdobogtatta a szívünket. Csak 

egy darab kenyeret kért a kislány a szüleinek, 

mégis a legnagyobb ajándék volt szüleinek, nagy-

szüleinek. 

Mi is ajándékot adunk szeretteinknek ezen 

a napon, úgy ahogy a kis Jézus ajándékozott meg 

bennünket. A legnagyobb ajándékot adta: felvette 

magára ezt a gyarló emberi testet, és megváltott 

minket. Ezért adunk mi is ajándékot egymásnak. 

Ki ilyet, ki olyat. Kézzel készített vagy vásárolt 

ajándékot, de lehet adni egymásra figyelést, szófo-

gadást, segítést a karácsonyi takarításban, sütés-

ben, főzésben. Ne felejtsetek el Jézusnak is aján-

dékot adni azzal, hogy „beszélgettek vele”, azaz 

imádkoztok. 

  Az év legszebb ünnepe a karácsony. 

Annyi minden kavarog ilyenkor bennünk. Szeret-

nénk a legszebben eltölteni, hogy egy évig legyen 

miből töltekeznünk, s ha nagyon akarjuk így is 

lesz. 

 Töltsük tehát békésen, valóban szeretettel-

jes légkörben az ünnepet! Áldott, békés, boldog 

Karácsonyt és sikerekben, erőben, egészségben 

gazdag, boldog új esztendőt kívánok! 

  

  

             Almási Zsuzsanna 



 Minden évben nagyon várom a karácsonyt. 

 Egyik évben, amikor kint szállingóztak a hó-

pelyhek, és csöndesen, puhán fehér dunnát borítottak a 

tájra, különös karácsonyt éltem át.  Mint mindig, akkor 

is elmentünk a pásztorjátékot megnézni, majd szokás 

szerint megkaptuk az ajándékokat. Akkor már nem hit-

tem el, hogy valóban a „Jézuska” hozza az ajándékot. 

Véletlenül kinyitottam az ajtót, amely mögött a kará-

csonyfa rejtőzött. És akkor látni véltem egy angyalt, 

amint az ajándékokat rakosgatta. Amikor nesztelenül 

beléptem, észrevett, és kisurrant a szobából. Az egyik 

ajándékomban egy levelet találtam. Ez állt benne: 

„Kedves Gábor! Láttam, hogy észrevettél. Nem baj, 

hogy megtudtad a titkot, hiszen a legnagyobb titkot 

úgyis tudod már: a karácsony nem az ajándékokról, ha-

nem Jézusról szól.”  

 Azon a karácsonyon értettem meg igazán, miről 

is szól ez a csodaszép, örömteljes ünnep. 

Lugosi Gábor 6.o.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sürgött-forgott az idős néni karácsony regge-

lén. Mézeskalácsot készített az unokáinak.  

 Miközben szorgoskodott, egyfolytában az uno-

káira gondolt. Fárasztó volt is számára a dagasztás, 

kimerítő a munka, de amikor arra gondolt, a kis uno-

káknak a mézeskalács a kedvenc édességük,  mosolyog-

va tüsténkedett tovább. Hirtelen kisgyerekek rontottak 

be a házba, viharos öleléssel borultak a néni nyakába. 

Örömében egy könnycseppet morzsolt el a szeme sarká-

ból. Amikor a gyerekek szoros öleléséből kibontakozott, 

eléjük tette a nagy tál mézeskalácsot, és elmondta, re-

méli, hogy ízleni fog.  A gyerekek azonnal enni kezdtek, 

hiszen nagyon szerették a nagyi mézeskalácsát. A nagy-

mama pedig örömmel szemlélte, hogyan fogy a 

tálról a sütemény.  

 - Ez a legfinomabb mézeskalács, mama! —

mondta a legkisebb unoka tele szájjal és csillogó sze-

mekkel. — Nem csak azért, mert finom mézből és illatos 

fűszerekből készült — toldotta meg a legnagyobb —, 

hanem mert Te sütötted, nekünk, szeretettel…. 

Varga Viktória 7.o. 

  

 Amint lenéztem a földre, egy kis falut láttam. 

Különös volt… alig mozdult valami.  

 Egy várandós asszony és egy férfi haladt az 

úton. Bementek a fogadóba, szállást kértek, ám hiába, 

mert már nem volt több hely. Az istállóban húzták meg 

magukat az állatok között. Minden elcsendesedett. Sötét 

volt. Aztán hirtelen nagy fényesség jelent meg az égen. 

Izgatott lettem én is.  Tehát megszületett! Jézus azon az 

éjjelen született a világra.  

 Szétnéztem a föld színén. Rövid idő múltán 

útra keltek a pásztorok. Az istálló felé tartottak ajándé-

kokkal megrakodva. Három különös alak is elindult 

Betlehem felé. Az egyik aranyat vitt magával, a másik 

tömjént, a harmadik mirhát… 

Mohos Dávid 5.o. 

 

 2012 esztendő telt el azóta…  

….ma is vannak,  

akik ajándékot visznek a Megváltónak… 

 

 TE milyen ajándékot készítettél  Jézusnak? 
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 Ma lementem a felhők 

közül a Földre. Elképedve láttam, mi van az em-

berek szívében… 

 Az első, akinek belenéztem a szívébe, 

egy otthontalan, magányos ember volt. A legnagyobb 

megdöbbenésemre a morcos külső alatt, a szívében 

mennyei királyságot találtam. Nagyon-nagyon sok 

szeretetet találtam a szívében Isten iránt.  

 Egy felhőkarcolóhoz értem közben, amelynek 

belseje — az ünnep tiszteletére — ki volt világítva, 

díszekkel volt teleaggatva. Gazdag ember lakott ott, 

aki kincseit szemlélte éppen. Nem álltam meg, hogy 

bele ne nézzek a fejébe. „A templomnak 100 ezer fo-

rintot adok” - gondolta. Ezek után már bele kellett 

néznem a szívébe is. Megrökönyödésemre ott sivársá-

got találtam.  

 Ettől úgy megijedtem, hogy azonnal vissza-

rebbentem a mennybe. Megfogadtam, többé le sem 

szállok… 

Dévai Márton 5.o.  

 

 Melegség tölti el a szívem, ha ránézek a Föld-

re karácsony idején. Látom az embereket, ahogyan az 

ünnepre készülődnek.  

 Látom a szívükben a melegséget, az izgatott-

ságot, és a jóságot. A lázas készülődés közepette a 

konyhákból finom illatok áradnak, zúgnak a porszívók 

a házakban, tisztába, ünneplőbe öltöznek a lakások. Az 

Úr azt mondta, karácsony éjjelén puha csend lesz, s 

abban a csendben mindenki a boldogság álmát álmod-

ja majd… Hulldogál majd a hó, a táncoló hópelyhek 

lassan takarót képeznek a földön, hogy se a növények, 

se az állatok ne reszkessenek a hidegben. Békesség 

honol majd a földön.  

 Karácsony éjjelén még az angyalok is békésen 

álmodnak. 

Nagy Noémi 6.o. 

 

 Karácsony éjjelén egy gazdag családnál jár-

tam. Azt tapasztaltam, hogy semmit sem törődnek az 

igazi karácsonnyal, csak az ajándékokkal. Amikor ki-

bontották az ajándékaikat, szomorúak lettek, mert nem 

azt kapták, amire vágytak. Sírva jöttem el onnan… 

 A szívemet szorongatta valami. Céltalanul 

járkáltam a városban. A hópelyhek közben versenyez-

tek, mert mindegyik elsőként akart lehullani a földre. 

Addig-addig bolyongtam, amíg egy szegény család kis 

házához nem értem. Hallottam, ahogyan karácsonyi  

 

 

 

énekeket  énekeltek.  

Nevettek, és boldogok voltak. Ajándékot is 

adtak egymásnak: az apa egy éneket tanított 

a gyermekeinek, a gyerekek hóembert épí-

tettek édesanyjuknak. Nagy melegség járta 

át a szívemet, és boldog lettem.  

 Elmúlt a szorongás a szívemről, jókedvűen 

tértem haza. 

Hajdú Márk 6.o. 

 

 Aznap, amikor lenéztem a Földre, keringőt 

jártak a hópihék. 

 Nagyon sok gyermek játszott a hóesésben, sző-

kék, barnák, vörösek, feketék… Egyikük magányosan, 

szomorúan ment az iskola felé. Utána eredtem. Lát-

tam, hogy a többiek bántották, csúfolták. Próbáltam 

neki segíteni, de nem tudtam. Egyre jobban aggódtam, 

mert közeledett a karácsony, s a szeretet helyett eluta-

sítást tapasztaltam a gyerekek között. Megdöbbentem 

a gyerekek viselkedésén. Láttam a szívükben a rossza-

ságot, a sötétséget. És akit bántottak, mit csinált? Tűr-

te. Az Úr megérezte az aggodalmamat. — Azért bírja 

elviselni a fájdalmat, mert hisz bennem.  

 Lassan megértettem: aki hisz az Úrban, képes 

elviselni a fájdalmat, s van ereje arra, hogy a gyűlö-

letre szeretettel feleljen. 

Aranyi Bernadett Orsolya 6.o. 

 

 Amikor lenéztem a felhők közül, éppen Pécelt 

láttam. 

 A hópelyhek vígan táncra perdültek. Néhány 

házba bekukkantottam. Az egyik nagyon megtetszett. 

Nagyon szép volt a karácsonyfa, s mellette meleg tűz-

zel ragyogott a kandalló. A házat szeretet, béke és 

nyugalom járta át. Meglestem a hazatérő családot. 

Amikor beléptek, a kisfiú nem az ajándékokhoz futott, 

hanem imádkozni kezdett, majd a szüleit ölelte át… 

 Egy másik házban viszont kicsit sem éreztem 

a szeretet melegét. A fiúk civakodtak, verekedtek.  

 Amikor erről beszámoltam az Úrnak, vissza-

küldött abba a házba. Kibékítettem őket, elhelyeztem a 

házban a béke fényét, és így igazán boldog lett a kará-

csonyuk. 

Mérges 

B e n c e 
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 A hideg téli estén az ablakból nézte a hóesést.  

 Arra az időre gondolt, amikor a téli hideg esték 

melegek voltak a karácsonyi szeretettől. Attól tartott, 

egyedül fog karácsonyozni, és ez nagyon rosszul esett. 

Egy kis szeretetre vágyott, s arra, hogy érezze: szeretik. 

Egy könnycsepp gördült végig az arcán. Lépteket hallott 

a folyosón, de elhessegette magától a reményt arra gon-

dolva: ez csak a szokásos esti jövés-menés. Ám a léptek a 

szobája előtt megtorpantak, s kinyílott az ajtó… Az uno-

kái és a húga állottak ott. Fát díszítettek, őszinte örömmel 

beszélgettek. Úgy díszítette a kicsiny fát, mint fiatal korá-

ban… És valóban megfiatalodott… 

 Azon a karácsonyon együtt várták a legnagyobb 

örömben az Úr Jézus eljövetelét. 

Gnáp Anasztázia 

  

 Ősz hajú, fáradt tekintetű néni ül az ablaknál. A 

hideg tájat nézi a meleget és biztonságot nyújtó szobából. 

 Kint a város már a karácsonyra készül, a villany-

oszlopokon színes karácsonyi díszek, a tér közepén hatal-

mas karácsonyfa díszeleg.  

 A néni mindezeket nem látja. Látja azonban a 

régi karácsonyokat…. Azt, amikor kislányként apukája és 

anyukája nyújtja át az ajándékot, s boldog, hogy velük 

lehet… Azokat, amikor édesanyaként  kisfia és kislánya 

társaságában karácsonyozik… Amikor nagymama lett, s 

haja már megőszült, de örömmel töltötték el az unokák… 

Az emlékek mosolyt csaltak az arcára, de felriadt, s rá-

döbbent: egyedül van.  

 A folyosón valaki feléje tart: a postás, kezében 

levél. A néni reménykedve pillant rá. A postás készsége-

sen átnyújtja a levelet. A néni remegő kézzel bontja ki: 

Drága Nagymamám! ….— olvassa. És a szemében meg-

csillan valami… 

 Végigolvassa a levelet. Aztán újra. És tekintete 

megtelik melegséggel, szeretettel. 

Kladiva Anna 

 

 

 

 Egyedül üldögél a szobájában és a hóesést nézi 

az ablakon át. Kék szeme elhomályosul az emlékektől. 

Mintha csak tegnap lett volna… 

 … Egy boldog kisfiú szalad a szűz hóban kará-

csony reggelén. Ébenfekete haja és mélybarna szeme van. 

Daninak hívják. Egyszer csak megtorpan. Valami fekete 

vonzza a tekintetét a hófehér hóban. Amint odaér, látja, 

hogy egy félig átfagyott madár az. Körülnéz, hogy hol 

tudná megmelengetni. Az egyik ablakból egy pirospozs-

gás leányka nézi őt. Dani integet neki, és elindul felé. A 

lány elé megy, beengedi. Nem sokkal később a kandalló 

előtt üldögélnek, meleg rongyba bugyolálják az átfagyott 

madarat. Dani megsimogatja a madarat, s keze hozzáér a 

lányéhoz. Tekintetük találkozik egy pillanatra, s egymá-

son felejtik a szemüket… 

 …. Soha sem felejti el. Drága Dani! Azóta már 

felnőtt, megöregedett, és itt is hagyta őt. De maradt há-

rom gyermek és 10 unoka!  

 Összerezzen. Az ajtón egyik unokája, Szabi lép 

be. Mintha Dani lépett volna elé az emlékek közül… Bó-

logat: Dani nem hagyta itt, Dani soha nem hal meg. Itt 

van a gyermekeiben, az unokáiban. Némán elmosolyodik, 

szeretettel öleli magához unokáját… 

Péter Dóra  

 

 Éppen Szenteste volt. Érezni lehetett a konyhából 

áradó mézeskalács illatot. Az ágyon ült a néni és nézte a 

kopott keretbe illesztett képet az unokájáról. Milyen jó 

lenne, ha itt lenne vele! - sóhajtott. Elképzelte, hogy 

együtt gyújtják meg a négy gyertyát az adventi koszo-

rún…  

 Ekkor belépett az ajtón az a kislány, aki nemrégi-

ben iskolatársaival látogatóban járt az otthonban. Nem is 

egyedül érkezett, hanem az anyukájával. Az asszony el-

mesélte, hogy sajnos neki már nem élnek a szülei, és a 

lányán kívül szinte nincs rokona. Arra kérte őt, legyen a 

„nagymamájuk”. Könnyekkel a szemében mondott igent, 

és örömmel vállalta a „rokonságot”. A messzi távolban 

élő gyermeke és unokája mellett új családtagjai lettek, 

akiket nagyon megszeretett. Együtt gyújtották meg a 

négy gyertyát az adventi koszorún, és együtt énekeltek 

Jézus születésnapján. 

Fekete Viktória 
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 Ezt az oldalt ajándékul szántuk.  

 Azoknak, akik nem családi körben ünnepel-

nek, akik idősek, magányosak és egyedül vannak... 

Rájuk gondoltunk, amikor a fogalmazások megszü-

lettek…              Szeretettel: a 7. osztályosok 



 Lenéztem Pécelre a felhők 

közül karácsony napján. 

 Azt láttam, hogy mindenki 

boldog. Gazdag, szegény egyaránt 

örül az ünnepnek.  

 Az egyik család, bár szegény, 

szeretettel várja Krisztus Urunk 

születésének ünnepét. A gyerekek megkapják ajándéka-

ikat, s bár annak csekélysége ellenére hálás a szívük. 

Tudják, hogy ez a nap Krisztus eljövetelének napja, s ez 

a legfontosabb. Az ő boldogságuk ezen az estén na-

gyobb, mint másoké. A család közös vacsorával, közös 

imával várta a Megváltót. Amikor körülállták a fát és 

énekeltek, melegséget éreztem. A szívből jövő ének 

melege járt át. Elérzékenyültem. Belenéztem a szívük-

be. Fényt láttam bennük. Meleg, tiszta fényt. 

Varga Balázs 6.o. 

 

 

 Karácsony. Ez a legboldogabb szó a világon. 

Nekem.  

 Szeretem ezt az ünnepet, mert mindenki Jézus 

Krisztus születésnapját ünnepli. Égnek a gyertyák, a 

házakból fahéj, narancs, kalács és fenyő illata száll. Az 

emberek a kandallók mellé kuporodnak, történeteket 

mesélnek egymásnak, és együtt nevetnek a családok 

tagjai. Kint, a domboldalon túl a táj puha, fehér 

hódunna alá bújik, a hópelyhek lassú keringőt járnak, 

míg el nem érik a földet. Ott pukkedliznek, és eggyé vál-

nak a tájjal. Jaj! Teljesen elkalandoztam. Ideje letekin-

tenem a…. a földre….! Uramfia! Mi történik itt?! 

 Tülekedés, tolakodás… rohanás plázába ajándé-

kot venni… lökdösődés, tolakodás…. Ricsaj, kiabálás és 

veszekedés…. Szomorú!  

 De várjunk csak! Mi van ott? Egy kis templom! 

Csendes, meghitt hangulat. Betlehemes játék folyik! 

Milyen boldogok az emberek! Ezt már szeretem! Bár-

csak ilyen lenne minden ember! Bárcsak minden lélek 

így fénylene, ragyogna! 

 Remélem, jövőre, amikor újra körülnézek a Föl-

dön, sokkal több ragyogó, fénylő lelket látok, s remé-

lem, a szeretet melege felszárít addigra minden köny-

nyet, eloszlat addigra minden veszekedést, megszüntet 

minden tolakodást, tülekedést… 

Kerezsi-Szűcs Mária Fruzsina 6.o.  

 

 Lázasan készülődtem angyal-

társaimmal a karácsonyra.  

 Mindenhol gyönyörű színekben 

pompázott a táj. A hatalmas hópelyhek 

játszva keringőztek a könnyű szélben. 

Fahéj és narancsillat keveredett el a 

levegőben. Hirtelen megcsendült  a 

fülemben egy szelíd hang. Gondolkodnom sem kellett, 

tudtam ki hív. Az Úr hangja volt. Hamar oda is értem. 

- Dicsértessék a neved mindörökké, és áldjon menny és 

föld egyaránt! - köszöntöttem. 

- Áldott legyen szent lelked mindörökké, drága an-

gyalom! - fogadta köszöntésemet. — Egy feladatom 

van számodra! - megfordult. Egyet lágyan suhin-

tott a kezével egy felhő felé. Egy család képe jelent 

meg előttem. Szegények voltak. Pár percig néztem 

a képet. Elraktároztam a tudatomban. Mélyen meg-

hajolva mondta Istenemnek: - Tudom, mi a dol-

gom. Szentestére visszatérek. 

 Útnak indultam. Az volt a feladatom, hogy a 

család életébe vigyek egy kis fényt. Rövidesen meg-

érkeztem a kijelölt faluba. Sehol sem találtam a 

családot. Párszor körbe kellett járnom a falut, mire 

megleltem a családot. A falu legszélén laktak. 

Amint rátaláltam a házra, betértem. Elborzadtam. 

Szegénység. Ünnepnek semmi külső nyoma. Pedig 

már szenteste van. Amint elment otthonról a csa-

lád, munkához láttam. Ka-

rácsonyfát állítottam, ebé-

det teremtettem, a fiúról 

szobrot állítottam…  

 Amikor visszatért a 

család otthonába, megle-

petésükben hálát adtak az 

Úrnak… 

 Estére már a 

mennyben voltam. Az Úr 

hívatott.— A feladatodat 

híven  te l jes í te t ted—

mondta, és egy pillanatfel-

vételt mutatott. A család, ahol jártam, nagyon gaz-

daggá lett….. Lélekben. 

Bíró Fatima 6.o.  
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Folytatjuk sorozatunkat Burger Ferenc atyával, aki az iskolánk tanulói által feltett kérdésekre válaszol. 

Melyik volt a legemlékezetesebb karácsonya?  

Egri szeminarista koromban nagyon szép kará-

csonyokat éltünk át. Minden megvolt ami kell, 

komolyság és ünnep. Ezekre emlékszem legin-

kább szívesen. 

Van-e kedvenc karácsonyi étele? 

Nincs, kifejezetten kedvenc ételem. Mindent 

szeretek és sok mindent kaptam is már a kará-

csonyi vacsorákon. Mindig az ízlett a legjob-

ban, amit a hangulat emelkedettségében elfo-

gyasztottunk - amint már említettem is Egerben 

a kispaptársaim között. Nem is emlékszem ma-

gunkra az ételekre, inkább a terítésre a ez elő-

készített asztalokra, a hangulatra. azt hiszem az 

Az atya hol és hogyan tölti majd a karácsonyt? 

Általában munkával, és többnyire egyedül töl-

töm a karácsonyt. De mindig tele van kedves-

séggel is. Az idei karácsony estét egy 

barátoméknál töltöm. Utána hazajövök a az 

"erzsébetes" pásztorjátékra, és az éjféli misére. 

Karácsonykor az ünnepi mise után egy baráti 

családnál leszek ebéden, majd másnap a testvé-

Mi volt az a karácsonyi ajándék, amellyel a leg-

nagyobb örömet szerezte? 

Nekem nincs családom, ahol kötelező a figyel-

messég, ezért nincs "ajándékozási kényszer". 

Leginkább a közvetlen munkatársaimra figyelek. 

Ők mindig kapnak valami figyelmességet. Az 

idén is így volt. Együtt voltunk néhány órát azok-

kal, akikkel együtt vagyunk az év többi napján.  

Mi volt az a karácsonyi ajándék, amely a legna-

gyobb örömet okozta? 

Most gyermekkorom ajándékai jutnak az eszem-

be, mert ott misztikus még a karácsonyi ajándék 

ügye. Már nem emlékszem konkrét ajándékra, de 

az bennem maradt, hogy  voltak ilyen pillanatok. 

A felnőttek között a barátság megerősítése a cél 

és erre eszköz a figyelmesség és az ajándék. 

Kicsi Jézus arra kérlek, 

hozzál nekem minden szépet! 

Karácsonfát angyalokkal, 

ajándékot nagy halommal! 

 

 

Kicsi Jézus! Nem ezt kérem! 

Nagyot dobbant kicsi szívem! 

Sok gyereknek nincs ruhája! 

Nincs cipője, anyukája! 

 

 

Kicsi Jézus! Hogy mit kérek? 

Egy-egy angyalt mindegyiknek! 

Így Szenteste sok árva gyerek, 

kis időre boldog lehet! 

 

 

Kacajuk szálljon az égbe, 

járja át szeretet fénye 

minden kicsi árva szívét, 

Karácsonynak szent ünnepén!  



SPORTEREDMÉNYEK 
 

 

December 8-án Gödöllőn Mikulás-kupán vett 

részt iskolánk csapata. A kosárlabda bajnokságon 

II. helyet szereztek a következő tanulók:  

Réz Luca 3.b, Goóg Anna 3.b, Görbe Petra 3.b, 

Lengyel Csenge 3.a, Korsoveczki Fanni 4.a, Réz 

Soma 4.a, Piti Lóránd 4.a, Homola Ákos 4.a, 

Homola Dávid 4.b, Molnár László 4.b. 

 

 

December 15-én a Gödöllőn megrendezett játé-

kos sor– és váltóversenyen csapatunk II. helyezést 

ért el. Csapattagjaink:  

Réz Luca 3.b, Goóg Anna 3.b, Görbe Petra 3.b, 

Korsoveczki Fanni 4.a, Sárosi Réka 3.a, Csabai 

Léna 2., Molnár Máté 2., Réz Soma 4.a, Homola 

Ákos 4.a, Homola Dávid 4,b, Piti Lóránd 4.a, 

Mozsolits Bence 3.b, Borsos Máté 3.b. 
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2011. december 17.és 20. 

között karácsonyi vásárt 

tartottunk iskolánkban. 

 

Megtartottuk az osztályka-

rácsonyokat, műsorral, 

ajándékkal kedveskedtünk 

a szülőknek. 

Félévi szintvizsgák időpontja: 

2012. december 13. : magyar nyelv– és irodalom írásbeli 8.o. 

2012. december 17. : matematika írásbeli 8.o. 

2013. január 4.: matematika szóbeli 8.o. 

2013. január 7. :magyar nyelv– és irodalom szóbeli 8. 

A vizsgázóknak kitartást és szorgalmat kívánunk a  további felkészülési időszakban, valamint sok sikert és 

jó eredményeket a vizsgákon! 

 December 20-án Burger Ferenc plébános atya 

és Gulyka József  prépost atya tart lelkigyakorlatot 

iskolánk tanulóinak. 



 

 


