
  
 Újra itt volt névadónk ünnepe. Szent Er-
zsébet ünnepén minden évben a segítő szeretet 
csodáját ünnepeljük. 
  Hogy van az, hogy egy 24 éves nő eny-
nyire híres lett? Ilyen magasra emelte őt az Isten? 
Hogyan alkothatott ilyen rövid idő alatt ilyen ha-
talmas életművet, melyből a mai világ is tanul-
hat? 
 Bát azóta több mint 800 év telt el, és egé-
szen más időket élünk, mégis aktuális az Ő példá-
ja. Erzsébet korában látszatra nagyobb volt a sze-
génység, de a gazdagok, hatalmasok gondolkodá-
sa ugyanolyan volt. És ugyanolyan volt a szegé-
nyek fájdalma is. Erzsébet, akit gyermekkorában 
magyar papok neveltek a szentek tiszteletére, 
megtanulta, hogy az Úr Jézus nemcsak a temp-
lomban, nemcsak a szentségekben lakik, hanem 
az emberekben is, különös módon pedig a szegé-
nyekben, a szenvedő betegekben.  Ezt annyira 
komolyan vette, hogy elkezdett segíteni a szegé-
nyeken, a koldusokon. Felnövekedve sokak nem-
tetszését kivívta ezzel, ám férje, Lajos, aki annyi-
ra szerette őt, hogy szeretetén keresztül megérez-
te Erzsébetben Isten jelenlétét, mellé állt, és min-
den kívánságát teljesítette, rokonai akarata ellené-
re is. 
 Férje halála után teljesen odaadta magát  
Jézus szolgálatára, követésére, s emiatt el kellett 
hagynia Wartburg várát. Nem esett kétségbe, nem 
haragudott senkire, hanem eljárt koldulni, hogy 
továbbra is segíthessen az ő szegényeinek, bete-
geinek. Ritkán találunk az egyháztörténelemben 
olyan embert, aki ennyire komolyan veszi az 
evangélium minden sorát.  
 Az egyház szentté emelte őt, hogy köve-

tendő például szolgáljon minden ember számára, 
megfontolandó, figyelmeztető jelül, hogy hívő 
mivoltunkat  ne csak több-kevesebb 
templombajárással, hanem tényleges érzékkel is 
bizonyítsuk. Erzsébet messze megelőzte az egy-
ház szociális gondolkodását. 

 Szent Erzsébet példája kell hogy vezes-
sen minket abban, hogy közelebb kerüljünk Jé-
zushoz. Kérjük Szent Erzsébet közbenjárását a mi 
gondolkodásunkhoz, szívbéli, fontos döntéseink-
hez, hogy ne csak szóval, hanem tettekkel is telje-
sítsük Mesterünk fő parancsait! 

 Köszönöm mindazoknak, akik segítettek, 
hogy ez a hét méltó módon képviselje iskolánkat, 
akik lelkesen, szívvel lélekkel részt vettek a prog-
ramokon, és akik adományukkal segítették mun-
kánkat. 

Almási Zsuzsanna 



 Hatodikos koromban jöttem ebbe az iskolába. 
Akkor kaptam meg a nyakkendőmet. 

 Vasárnap a misén kellett a fogadalom szövegét 
elmondani. Már reggel nagyon izgultam. Folyamatosan 
a szöveget olvastam. Aztán eljött a pillanat, amikor ki 
kellett állni, elmondani. Nagyon izgultam, de örültem 
is. Az izgalmam csak akkor múlt el, amikor Éva néni a 
nyakamba tette a nyakkendőt.  

 Nagy öröm járt át, hogy végre én is ide tartoz-
hatok, ebbe az iskolába.                 Barabás Viktória 8.o. 

 

 Azért jó ebbe az iskolába járni, mert egy nagy 
család vagyunk. Mindenki figyel egymásra, segíti a má-
sikat. Ez a család évről évre fogyatkozik és gyarapszik 
úgy, ahogy az erdők is…               Miskolci Renátó 6.o. 

 

 Amikor bementünk a templomba, nagyon fél-
tem mi lesz, ha elrontom a fogadalom szöveget. Nagy 
izgalmamban el is felejtettem a fogadalom első felét. 
Amikor elkezdtem a többiekkel együtt mondani, szeren-
csére eszembe jutott.  Rájöttem: ha tudjuk mit kell ten-
nünk, még a félelmünk ellenére is lehetünk sikeresek. 

Jámbor Ivett 8. 

 

 Ebbe az iskolába azért szeretek járni, mert itt a 
tanárok foglalkoznak velünk. A gyerekek kedvesek, vi-
dámak. Amíg itt vagyok, addig boldog vagyok. Az isko-
lában sok a program, jót akarnak nekünk. Olyan,mintha 
az ot thonom lenne.  Ez az iskola az 
én ,,menedékházam”.                Andráskó Angelica 6.o. 

 

 Ideges voltam aznap, amikor mi, új tanulók 
letettük a fogadalmat. Féltem, hogy elfelejtek valamit a 
szövegből, vagy valamit rosszul csinálok. Később rájöt-
tem, hogy a félelmemet  az idegesség okozta. Lenyu-
godtam, és máris jobban éreztem magam. 

 Te se légy ideges, ha valamilyen fontos nap jön 
el az életedben. Légy nyugodt! És minden tökéletes 
lesz.                                                        Nagy Ádám 8.o. 

 Azért  jó ebbe az iskolába járni, mert jó a kö-
zösség. Azt hihetik az emberek, élő tilalomfák vagyunk, 
pedig csak Istenhez szólunk. Azért jó ebbe az iskolába 
járni, mert Istenhez közel lehetünk. 

Sivo Alexandra Rebeka 6.o. 

 

 Amikor fogadalmat tettem, izgatott voltam, de 
örültem is, mert fontos volt számomra, hogy az iskola 
„teljes jogú növendéke” legyek. 

 Amikor elkezdtük mondani a szöveget, nagy kő 
esett le a szívemről, könnyedén mondtam a többiekkel a 
fogadalmat. Amikor a nyakamba tették a nyakkendőt, 
és megláttam rajta a címert, nagyon büszke voltam. 

 Nyolc év nagy idő, de én a mai napig nem fe-
ledtem el a fogadalomtétel szövegét: „Én, a Szent Er-
zsébet Katolikus Általános Iskola tanulója fogadom,…” 

Katona Nikolett 8.o. 

 

 Amikor átiratkoztam ebbe az iskolába, nagy 
örömmel készültem a fogadalomtétel napjára. 

 Amikor megkaptam  a szöveget, nagyon örül-
tem, hogy nem olyan hosszú, hiszen a kis elsősöknek is 
el kell tudni mondani. A sok kis gyereket látva én is 
nagy buzgalommal tanultam és próbáltam. 

 Eljött a nap, amikor megkaptuk a nyakkendőt. 
A kicsik számára ez volt a legfontosabb, de én értettem 
és éreztem, hogy igazán csak ettől a pillanattól kezdve 
fogadtak be az iskolába.            Kerestély Koppány 8.o. 

 

 Amikor kicsi voltam, szerettem volna nagy len-
ni. Alig vártam, hogy „mint a nagyoknak”, nekem is 
nyakkendőm legyen.  Amikor megkaptam az iskolai 
nyakkendőt, izgalmamban izzadtam, és még remegtem 
is… 

 Várom, hogy amikor majd középiskolás leszek, 
újra fogadalmat tehessek. Várom a későbbi fogadalom-
tételeket is, életem új eseményeit. 

Molnár Dániel 8.o. 
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Mit jelent nekem, hogy fogadalmat 
teszek? 

 Nagyon örülök, hogy szeptembertől ebbe az 
iskolába járhatok. A nyakkendőszentelést szintén na-
gyon várom, hiszen onnantól kezdve tényleg az iskola 
teljes jogú tanulója leszek.  
 Amikor reggel belépek az iskolába, rögtön mo-
solyognom kell, mert jó érzés fog el. Szép, tiszta az-
 épület, jó ide bejönni. 
 Kedvesek a tanárok és nagyon jól tanítanak. Az 
osztálytársaimat már az első nap megszerettem. Min-
denki aranyos, megbízható, segítőkész. Az iskola  
olyan közösséget alkot, mintha egy nagy család len-
nénk. Ez nagyon jó. Sok-sok iskolából hiányzik, sőt 
van, ahol még az osztályokban sincs meg. Elő-
ször furcsálltam, de nagyon könnyen befogadtak és 
máris ide tartozom. Sok programot szerveznek, hogy az 
iskolán kívül is együtt legyünk. Az órák mindig nagyon 
jó hangulatban telnek, családias, baráti légkör van a 
tanulók között. 
   Szerintem, szerencsés vagyok, mert ide járhatok.                                                      
Pintér Vivien 7.o. 
 

Vetélkedtünk 
 

 A megmérettetés előtt visszaemlékeztem az elő-
készületekre és a gyakorlásokra.  
 Visszagondoltam, mennyire izgultam, amikor a 
csapattagokat sorsoltuk ki. Kíváncsisággal vártam azt 
is, hogy megtudjam, ki lesz a segítő tanárunk. A vetél-
kedőről csak annyit tudtunk eleinte, hogy más lesz, mint 
a tavalyiak. Lesz benne sport, ének, albumkészítés és 
számos más feladat. Ezért nem volt mindegy a csapat 
számára, hogy ki segít minket a felkészülésben. Kihúz-
tuk a tanárok neveit… Aztán hamarosan munkához lát-
tunk. Először megkaptuk a megtanulandó szövegeket. 
Az egész őszi szünet a rendelkezésünkre állt, hogy ta-
nuljunk. Amikor visszatértünk, a segítő tanár rendsze-
resen visszakérdezte a tudnivalókat. Egy héttel a vetél-
kedő előtt egyre forróbb volt a hangulat. Az albumot 
kellett elkészítenünk, s úgy tűnt, a rengeteg munkának 
nem érünk a végére. Végül elkészültünk a megadott 
időre.  
 Végre elérkezett a vetélkedő napja. Szerintem  

 
 
 
 

nem csak én izgul-
tam. Előbb elkészítet-
tük a menetlevelet, 
majd 9 órakor kezdő-
dött a versengés. Min-
den csapat nekilódult a 
városnak. Az állomá-
sok különböző he- 
lyeken voltak. Mi a 
zeneiskolában kezd-
tünk, majd folytattuk a 
körutat. Időben sikerült 

visszaérnünk az iskolába, ahol a végén még egy sport-
verseny is várt ránk. A legjobb az volt benne, hogy min-
denki szurkolt a többieknek és jól szórakoztunk közben. 
 Remélem, máskor is hasonló lesz a névadónk 
tiszteletére rendezett vetélkedő, s egyúttal remélem azt 
is, hogy legközelebb is annak a csapatnak a tagjai kö-
zött lehetek, amelyik helyezést ér el. Bánfi Zsombor 6.o. 
 
 

Itt volt Jézus… 
 

 A Gável-testvérek nevét hallva fogalmam sem 
volt, hogy mire számítsak. Két napon át velünk voltak, 
osztályonként külön-külön, majd együtt is mindenki-
vel. 
 Kíváncsi lettem az előadás előtt, és végül na-
gyon tetszett. Miért? Megszólaltatták a szívünk legmé-
lyén levő érzéseket. Kicsalogatták onnan azokat.  
 Érdekes módon — kérésükre valamennyien 
énekeltünk —  nem figyeltünk arra, hogy a társaink mit 
szólnak ehhez. Nem zavart senkit az sem, ha kezdetben 
kicsit bátortalan, vagy talán nem teljesen tiszta volt az a 
hang. Éreztük, hogy Jézus velünk van. A szeretet szinte 
kézzelfoghatóan áradt közöttünk. Szokatlan volt ez a 
zenés beszélgetés, de azt hiszem valamennyiünk szá-
mára emlékezetes.                         Szabó Sára 6.o. 
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 Gável-testvérek  
  

 …. Furcsa érzés volt közösen énekelni. Előtte 
sokat beszélgettünk és viccelődtünk. Amikor azt mond-
ták, hogy most mindenki énekeljen becsukott szemmel, 
felszabadultam. Ők is énekeltek velünk. Igazán jól érez-
tük magunkat, és ami nagyon fontos, úgy éreztük, hogy 
közelebb vagyunk mindenkihez…      Kovács János 8.o. 
 … Humorosan, viccesen telt az óra, de a vége 
felé a Gável-testvérek elkomolyodtak. Mindenkit meg-
kérdeztek arról, hiszünk-e Istenben. S azt is, hogy miért? 
Elgondolkodtunk a kérdésen, de el is némultunk. Nem 
tudtuk megfogalmazni…           Varga Gábor 8.o. 
 … Azt a feladatot kaptuk a Gável-testvérektől, 
hogy EGY hangot énekeljünk ki, hogy egy hangként 
szóljunk. Először értelmetlennek tűnt a kérés. De amikor 
valamennyien ugyanazon a hangon szólaltunk meg, s 
egyetlen hanggá olvadt össze mindenki éneke, megértet-
tem (inkább megéreztem): nagyon ritkán vagyunk ennyi-
re egy hullámhosszon, pedig valahol nagyon mélyen 
ugyanazon hang szól bennünk… Máté Vivien 8.o. 

 
Zenés áhitat 

  
 S z e r d á n 
este az iskola ká-
polnájában talál-
koztunk. Zenés 
áhitaton vettünk 
részt. Az énekek, 
zenék és szövegek 
(és a hozzájuk vetí-
tett képek) a szere-
tetről szóltak. 
 A szeretet 
mindenkinek sokat 
jelent. Nélküle nem lehet élni. Ez volt a lényege az el-
hangzottaknak is. A tanárok olvasták fel a szövegeket, 
amelyeken elgondolkodtunk. Eszembe jutott, milyen sok 
fontos dologban segíthettem volna a szüleimnek, és 
hányszor mondtam helyette: „majd később”. Biztosan 
rosszul esett nekik, pedig nem szándékosan bántottam 
meg őket. Elgondolkodtam azon is, hogyan fogom ezt 
jóvátenni. 
 Az elhangzott szövegek segítettek megértenem, 
megéreznem, hogy minden élőlény számára — és nem 

csak nekem — fontos a szeretet. Igyekszem 
ehhez tartani magam.          Jámbor Ivett 8.o. 

 

Zsófia voltam 
 

 A Szent Erzsébet-heti színdarabban a 
„főgonoszt” kellett eljátszanom. Igazából tetszett a sze-
rep, úgy éreztem, nem kell nagy erőfeszítéseket tennem 
azért, hogy hiteles legyen a játékom. Én is szoktam ha-
sonlóképpen viselkedni a testvéremmel—amire egyálta-
lán nem vagyok büszke. Most sem voltam az. Az elő-
adás végén azonban bocsánatot kellett kérnem attól, akit 
megbántottam. Nem volt könnyű, de sikerült. Lehet, 
hogy az életben is könnyebben fog ezután menni… 
 A legjobb érzés persze az volt, hogy a végén 
vastapsot kaptunk.                       Krekács Dominika 8.o. 
 

Belém csapott a villám 
 

 A várnagy szerepét kaptam. Igen örültem ennek 
a megtiszteltetésnek, hogy ismét egy színdarabban szere-
pelhetek. 
 Elkezdődtek a próbák, s én tanulgattam a szöve-
gemet. Egyre nagyobb izgalommal készülődtünk a nagy 
napra. Az előadás előtt elromlott a fűtés a templomban, 
így jelmezes próbát csak egyszer tudtunk tartani. Furcsa 
volt számomra, hogy közvetlenül az előadás előtt már 
nem is izgultam.  
 Azért amikor kiléptem az ajtón, és a színpad felé 
tartottam, egyre gyorsabban vert a szívem. Ennek ellené-
re a begyakoroltaknak megfelelően cselekedtem. Sike-
rünk volt.                          Kerestély Koppány 8.o. 
 

Császárné voltam 
 

 Az idei színdarabban a császárnét alakítottam, 
aki Szent Erzsébetet a védelmébe vette.  
 Már szeptembertől gyakran próbáltunk. A felké-
szülés ideje alatt sokszor viccelődtünk, nevettünk. Aho-
gyan közeledett az előadás, egyre jobban izgultam. 
 A torkomban dobogott a szívem, amikor ki kel-
lett állni a színpadra. Még jó, hogy hosszú ruha volt raj-
tam, mert még a lábam is reszketett. Igazán boldog vol-
tam, hogy sikerült hibátlanul és érthetően elmondanom a 
szövegemet.  
 Annak még jobban örültem, hogy a végén meg-
tapsoltak bennünket. Úgy éreztem, mindenkinek tetszett 
a játékunk, és én igazán jól éreztem magam. 
Barabás Viktória 8.o. 4 



Hittan  
pályázat 

Ima a családért 
3-4.o. 
I. Ecsedi Tamás 4.o. 
II. Homola Dávid 3.b 
III. Mócsán Rita 3.b 
 
Ima a családért 5-6.o. 
I. Görbe Mátyás 5. 
II. Kocsis Adél 5. 
III. Markovics Nikolett 5. 
 
7-8. osztály 
I. Kerestély Koppány 8. 
II. Barabás Viktória 8. 
III. Szabó Luca 8.  
 

Rajzpályázat 
1. osztály: 
I. Antal Lorina 
II. Nemeskéri Kitti 
III. Szíjártó Kristóf 
 
2. osztály: 
I. Goóg Anna 2.b és  
    Perpok Milán 2.a 
II. Tarbaj Csenge 2.a 
III. Király Levente 2.b 
 
3. osztály: 
I. Szilágyi Zsombor 3.a 
II. Borbély Bence 3.b és  
     Károly Bálint 3.a 
III. Dicső Zoltán 3.a 
 
4. osztály: 
I. Búvár Anna 4. 
II. Fogarasi-Kraussz Ta-
más 4. 
III. Dolecsek Fanni 4.  
 
Különdíj: 
Busz Boglárka 3.a 
Wenger Szonja 2.a 
 

5-8. osztály: 
I. Nánási Marcell 6. 
II. Szabó Csenge 5. 
III. Szabó Luca 8. 
 
Különdíj: 
Korsoveczky Lili 6. 
Aranyi Bernadett 5. 

Irodalmi  
pályázat 

Vers 3-4.osztály 
I. Dolecsek Fanni 4.o. 
II. Kuszák Hajnalka 3.b o. 
III. Ecsedi Tamás 4.o. 
 
Vers 5-6. osztály 
I. Barka Johanna 5. 
II.Szabó Sára 6. 
III. Árvai Boglárka 6. 
       Simon Vivien 6. 
 
Próza 3-4. osztály 
I. Búvár Anna 4. 
 
Próza 5-8. osztály 
I. Kocsis Adél 5.,  
    Mócsán Laura 6.,  
II. Barabás Viktória 8.  
    Korsoveczky Lili 6. 
III. Máté Vivien 8. 
Kerezsi-Szűcs Fruzsina 5. 

Szavalóverseny 
 
 

1. o. vers 
I. Markovics Csaba 
II. Csabai Léna 
Torkos Tamara 
III. Egyed Gábor 
Ecsedi Balázs 
 
Dicsérő oklevél: 
Busa Botond 
 
2. o. vers: 
I. Borsos Máté 2.b 
II. Parádi Anna 2.a 
III. Antal Dominik 2.b 
 
2. o. verses mese: 
I. Torkos Tímea 2.b 
II. Bezák Olivér 2.b 
III. Bezák Viktória 2.a 
 
2. o. próza: 
I. Hegedüs Nóra 2.b 
II. Görbe Petra 2.b 
III. Bolla Márton 2.a 
 
3. o. vers: 
I. Monori Péter 3.a 
II. Piti Lóránd 3.a 
III. Füzi Zsigmond 

3.a 
Kovács Alexandra 3.b 
 
3. o. verses mese: 
I. Kuszák Hajnalka 3.b 
II. Dicső Zoltán 3.a 
 

 
3. o. próza: 
I. Korsoveczki Fanni 3.a 
Károly Bálint 3.a 
II. Gallai Blanka 3.a 
III. Pálinkás Mátyás 3.a 
 
4. o. vers: 
I. Búvár Anna 
Dolecsek Fanni 
II. Schmidt Eszter 
III. Takács Nóra 
Király Viktória 
 
4. o. verses mese: 
Dicsérő oklevél: 
Krekács Dalma  
 
4. o. próza: 
II. Ecsedi Tamás 
 
 
 
 
 
 
Felső tagozat vers: 
I. Görbe Péter Mátyás 5. 
Nánási Marcell 6. 
III. Andráskó Angelica 6. 
Pintér Vivien 7. 
 
Felső tagozat  próza: 
I. Szabó Csenge 5.o. 
II. Bíró Fatima 5.o. 
III. Bánfi Zsombor 6.o. 
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November 24-én került sor a templomban az ünnepélyes eredményhirdetésre. 

 
Gratulálunk! 



Barka Johanna:  
 
 
 
 
 
 
 

Az égig érő családfa 
 

Fönt a végtelen mennyekben, 
Villódzó, színpompás fényekben, 
Boldogan szálltam, s lebegtem, 
Hívó szóra vártam. 
 
Szüleim kérő imái égbe szálltak, 
Akik egy gyönyörű Johannára vártak, 
S vágyaik meghallgatásra találtak, 
Így születtem a Földre én. 
 
Múltak-teltek napok és évek, 
Felragyogva gyönyörű arcok én-nek, 
S a szenvedő-szerető anyai mosolyok 
Bearanyoztak minden szürke napot. 
 
Édesapám medve-mély hangja, 
Holdfényes éjszakák halkuló dallama, 
Meséivel lényemet álomba ringatta, 
Így növekedtem fel én. 
 
Iskoláim földi új világa, 
Tanáraim emberi jósága, 
Nyíló értelmem csodája 
Teremtőm művét mintázza. 
 
Hogy még boldogabb legyek, s ne 
árva, 
Mert Istenem is ezt kívánja, 
„Testvér és közösség” zúg bennem 
már ma, 
Megszületett Fülöp, Istennek új álma. 
 
Szeretetben élek és remélek, 
Hála és dicsőség Istenem, tenéked, 
Gyermeked vagyok és teremtett lé-
nyed, 

Mindent-mindet köszö-
nök én néked! 
 

Dolecsek Fanni:  
A legszebb ajándékom 

Pályázatra „művet” írni 
Bizony nem kis fáradság! 
Előttem az üres papír, 
És a nagy várakozás. 
 
Gondolkodtam, törtem fejem, 
Melyik témát válasszam? 
Prózában, vagy versben írjak, 
Röviden, vagy jó hosszan? 
 
Rájöttem, hogy nem túl könnyű 
Számomra a választás. 
De nézzük csak, mit hozott ki 
Végül az elhatározás! 
 
Kisgyermekként azt gondoltam, 
Ajándékom ez legyen:  
Plüssmaci és gyurmakészlet, 
Vagy talán mesekönyvet kérjek? 
 
Barbie babát, hozzá házat? 
Gyöngyfűzéshez dobozkákat? 
Inkább lapot, vízfestéket? 
Kiscicát, vagy fagyigépet? 
 
Iskolásként könyvet, „gépet”, 
Telefont és dvd-ket… 
Gyűlt a sok dolog a polcon, 
De rájöttem, nem ez a lényeg! 
 
Inkább menjünk állatkertbe, 
Kirándulni fel a hegyre! 
Süssünk itthon kint a kertben, 
Szalonnát a friss kenyérre! 
 

Látogassuk meg a Mamát, 
Főzzünk vele baracklekvárt! 
Vigyünk Papának virágot, 
Mondjunk el egy Miatyánkot! 

 
Sétáljunk fel együtt a Várba, 
Kézművesek utcájába. 
Ússzunk együtt, vagy bringázzunk, 
Rossz időben társasozzunk! 
 
Leveleket együtt gyűjtsünk, 
Vagy csak jókat beszélgessünk! 
Látom már, mi a lényeg: 
Nem a tárgyak, hanem a „lélek”! 
 
Kicsi és nagy, gyermek, öreg, 
Szeretetben együtt élnek. 
Az a legszebb ajándékom, 
Ha együtt van a családom! 

 
 
 
 

6 



 December 12-én iskolánkban fogadó óra lesz. Szeretettel várják a 
szülőket a pedagógusok. 

 December 16-án LELKINAPOT  tartunk iskolánkban. 
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dec.12. 
hétfő 

dec.13. 
kedd 

dec.14. 
szerda 

dec.15. 
csütörtök 

dec.16. 
péntek 

dec.19. 
hétfő 

   1. osztály 
17.00 óra 

  

 3.a osztály 
18.00 óra 

2.a osztály 
18.00 óra 

  3.b osztály 
18.00 óra 

  2.b osztály 
18.00 óra 

4. osztály 
18.00 óra 

 5. osztály 
18.00 óra 

Bárányka csoport 
16.30 

Halacska csoport 
16.30 

Galamb csoport 
16.30 

   

 November 28-án a felsős vetélkedő 1-3.  
helyezést elért csapatának tagjai, és a hittan pályázat 
első helyezettjei a Csodák Palotájában tettek jutalom-
kirándulást.  

A vetélkedőn  első helyen végzett  

a HÍRNÖKÖK csapata. 

Csapatkapitányuk: Molnár Dániel 8.o. 

Tagjai: Mahlaj Violetta 8.o. 

Sejben Virág 7.o. 

Péter Dóra 6.o.  

Horváth Zsófia 6.o. 

Sívó Rebeka 6.o. 

Barka Johanna 5.o. 

Sziráczki Beáta 5.o. 

Solti Péter 5.o. 

A II helyen végzett csapat tagjai: 
Csapatkapitány: Barabás Viktória 8.o. 
Tagok: Hesz Dániel 8.o. 
Nagy Ádám 8.o. 
Mérges Bianka 7.o. 
Pöhl Máté 7.o. 
Bánfi Zsombor 6.o. 
Árvai Boglárka 6.o. 
Miskolczi Renátó 6.o. 
Kocsis Adél 5.o. 
Bíró Fatima 5.o. 
Kovács Nikolett 5.o. 
 
A II helyen végzett csapat tagjai: 
Csapatkapitány: Szabó Luca 8.o. 
Tagok: Matkó Lídia 8.o. 
Simon Virág  7.o. 
Kiss Annamária 6.o. 
Szabó Sára 6.o. 
Kepler Tamara  6.o. 
Varga Viktória 6.o. 
Kerezsi-Szűcs Fruzsina 5.o. 
Varga Balázs 5.o. 
Szabó Csenge 5.o. 
 



Röpte Sportklub 
 

„Ali” Zöldséges  
 Piac téren 

 
Papp Autószerviz 

 
Édeske Cukrászat 

 
Harmónia Szépségszalon 

 
 

Huncutka Játékbolt 
 

Erika Könyvesbolt 
 

Péceli Gyermekliget  
 

Közhasznú Nonprofit 
Kft. 

 
Triton Szerviz Bt.  

- Ács József 
 

Charlie Angyalai  
Szépségszalon 

 
Atlantisz Virágüzlet 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iskolánk Szülői  
Közössége 

 
 

 
 

 
Művelődési Ház 

 
100-as Bt. 

 
Nánási Mariann  

holisztikus masszőr 
 
 

Péceli Kenyérgyár 
 

Márta Virágüzlet 
 

Tarcsay Zöldséges 
 

Ajándék – Fotó – Játék 
 

Sziget a Piac téren 
 

Császár Kereskedőház 
 

Napsugár Nyelvstúdió 
 

Ficsór Autóház Kft. 
 
 

Walter Attila  
Szecsői Program Kft. 


