
 
 

Iskolánk, a péceli Szent Erzsébet Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda, városunk egyik 
egyházi közoktatási intézménye. Idén ünne-
peljük iskolánk újraindításának 20. évforduló-
ját. 

Valójában 91 éve alapították az intézményt, 
a Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nő-
vérek Társulata. A nővérek 1921. augusztus 
31-én telepedtek le Pécelen, amikor a Korányi 
kastélyt megvásárolva létrehozták a Szent Er-
zsébet Gyermekotthont. Tevékenységük má-
sodik évében engedélyt kaptak egy összevont 
osztály beindítására, amelyben elsőtől hatodik osz-
tályig egy nővér foglalkozott a gyermekekkel. 1929
-ben az épület egy új szárnnyal bővült. 1936-tól 
már külön tanultak az alsós és felsős gyermekek két 
nővér keze alatt. Így volt ez egészen 1945-ig, ami-
kor a 6 osztályos katolikus elemi iskola olyan sú-
lyos háborús károkat szenvedett, hogy csak a fiú 
tanulók számára maradt hely. Az irgalmas nővérek 
átvették az összes katolikus leány növendéket. Ek-
kor az addigi 2 tanulócsoport helyett 5 önállóosz-
tály tanítását kellett megoldani (az 5-8. osztály ösz-
szevont csoportot alkotott). Később egy ipari isko-
lát is szerveztek, ahol sok péceli lány szerezte meg 
a varrónői szakmát. 

A II. világháború után kialakult helyzet sok min-
dent megváltoztatott az intézet életében. Az államo-
sítás után nővéreknek el kellett hagyniuk Pécelt. Az 
épület állami iskolaként működött tovább. 

 1993. szeptemberében a Vincés Nővérek által 
1929-ben emelt épületszárnyban újra megkezdődött 
gyermekek tanítása. Az iskola a Szent Erzsébet Ka-
tolikus Általános Iskola nevet kapta. Sok nevet 
megemlíthetnénk, akik segítettek az iskola újraindí-
tásában. Legelőszőr Attila Atyát emelném ki, aki 
szívvel-lélekkel támogatta az iskolát, és ahogy ő 
mondta, mindig mi voltunk a szíve csücske. Sokat 
köszönhetünk Z. Kádár Lászlónak, akiben először 
felmerült a katolikus iskola ötlete és Lupusz atyá-
nak, Farkas Istvánnak, aki a minisztériumban 
segítette ennek megvalósítását.  Teleki Gyulának 

az akkori polgármesternek és fe-
leségének Harmati Évának, akik 
kivették a részüket a szervezés-
ben, és azoknak a péceli csalá-
doknak, akik nemcsak önkéntes 
munkájukat, hanem gyermekeiket 
is adták, hogy megindulhasson az 
első iskolai tanév.  
2005. augusztus 24-én a Váci 
Egyházmegye Ordináriusa átvette 
intézményünk fenntartását az Ir-
galmas Nővérektől. Köszönjük 
dr. Beer Miklós Püspök Atyá-
nak, hogy lehetővé tette, hogy 

iskolánk egy tornateremmel és sportudvarral bővül-
hetett. 
2009. március 12-én fenntartónk az iskolát többcé-

lú közös igazgatóságú közoktatási intézménnyé ala-
kította. Az új intézmény neve: Szent Erzsébet Kato-
likus Általános Iskola és Óvoda. Ebben nagy segít-
ségünk volt Burger Ferenc plébános atya, aki kö-
zösségünk lelki vezetője. 
A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola óvo-

dával történő bővítése nagyszerű lehetőség volt ne-
künk, mert így évente legalább egy osztálylétszámú 
gyermek „ballag át” az óvodánkból az iskolánkba. 
Túljelentkezésünk van mind a két intézmé-
nyünkben. Míg 1993. év szeptemberében 121 
tanulóval, addig 2012. szeptemberében 222 általá-
nos iskolással és 75 óvodás gyermekkel kezdtük el 
a tanévet.  
20 év nagy idő egy ember életében is a felnőtté 

válás kezdete. A 20 évért köszönetet kell monda-
nunk az igazgatónőknek is, Elek Zenóbia Paula 
nővérnek, Lina Katalinnak, Horváthné Sabáli 
Évának, akik jelentősen hozzájárultak iskolánk 
arculatának kialakításához. 
Iskolánk „felnőtté”, a város egyik meghatározó 

intézményévé vált. Bízunk benne, hogy keresztény 
szellemiségű nevelő és oktató munkánkkal még 
sokáig szolgálhatjuk az egyházközséget és a péceli 
családokat. 

Almási Zsuzsanna  



Schmidt Egon író és  
ornitológus  

látogatása iskolánkban 
 

Budapesten látta meg a napvilágot, de mindig 
is zalai kötődésűnek vallotta magát. Gyermekkorától 
kezdve érdeklődött a madarak iránt, a megfigyelé-
sükről naplót írt. Származása miatt nem mehetett 
egyetemre. Saját erőből tanult. 

1954-től a Fővárosi Állat- és Növénykertnél, 
majd a Magyar Madártani Intézetnél dolgozott, töb-
bek között a Madárgyűrűző Központot vezette. 1980
-tól az Állatvilág című lap szaklektora. A Kisdobos 
gyermekmagazinban állandó rovata volt. Számos 
természetvédelmi ismeretterjesztő könyvet írt, legin-
kább a madárvédelem témakörében. Éveken át kutat-
ta a hazai bagolyfajok táplálkozását. A hazai rigófé-
lék elismert szakértője. Nemzetközileg ismerik a ne-
vét. Művei között külön csoportot képeznek a kirán-
dulások leírásai, melyek nem csak ismert hazai (és 
néhány külföldi) madárparadicsomot mutatnak be, 

hanem olyan közismert élőhelye-
ket, mint a Dunakanyar, a Margit-
sziget, a Gellért-hegy, a Városli-
get. Alelnöke volt a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesületnek. Éveken át Balogh Istvánnal együtt 
készített hangfelvételekkel színesített kis anyagokat 
a Magyar Rádió Oxigén című műsorába. Írói mun-
kásságának elismeréseképpen 2009-ben Kossuth-
díjat kapott. 

Október 25-én Schmidt Egon iskolánkba lá-
togatott. Előadása előtt minden általa írott könyvet, 
amit a tanulók hoztak, dedikált. Ezután kérdéseket 
tett fel nekünk az állatokról, és mesélt is róluk. A 
madarakról elképesztő dolgokat mondott. Említette, 
hogy totyogó kora óta foglalkozik az állatokkal. 39 
évesen írta az első könyvét. Van két sáma rigója. 

Mindezek után képes bemutatót is tartott. A 
bemutató mindenkinek tetszett. 
    Remélem lesz még ilyen esemény a jövőben is! 
Kerezsi-Szűcs Mária Fruzsina 6. o. 
  

 A Szent Erzsébet-hétre készülve név-
adónk példáját követve elmentünk a Jézus 
Szíve Társasága Idősek Otthonába.  
 Amikor megtudtam, hogy ez lesz a 
vetélkedő egyik feladata, el sem tudtam kép-
zelni, hogy mit csinálunk majd ott. Ám min-
dent megértettem, amikor megérkeztünk. Se-
gítettünk az időseknek elmenni a kápolnába, 
és visszajutni onnan; tornáztunk és játszot-
tunk velük. Jó érzés volt látni, hogy moso-
lyogtak.  
 Nekem eszembe jutott, hogy egyszer 
én is idős leszek, és nekem is biztosan jól fog 
majd esni, ha valaki foglalkozik velem, vagy 
kedvesen mosolyog rám… 
Gnáp Anasztázia 7.o. 
 
 …. Örültem, hogy örülnek. Azt mondták, öröm 
nekik, hogy gyerekeket láthatnak és beszélgethetnek 
velük. Azt is mondták, hogy a mosolyunk gyógyítja, fel-
vidítja őket… 
Horváth Zsófia 7.o. 
 

 … Jó érzés volt kísérgetni az időseket. 
Az igeliturgián szépen énekeltek és boldognak, 
békésnek látszottak. A tornán nagyon ügyesen 

vettek részt. Mi is jól éreztük magunkat, és 
még levelet is írtunk nekik. Hirtelenjében 
egy pillangót is készítettünk a levél mellé, 
amit kitűztünk a faliújságjukra. Amikor 
vissza indultunk az iskolába, bánatosnak 
látszottak. Mi is elszomorodtunk kicsit… 
Péter Bence 5.o. 
 
 … Felmentünk a nénikhez Sejben 
Virággal, és a magunkkal vitt körömlakkal 
kifestettük a körmüket. Először azt gondol-
tam, hogy ez nem túl jó ötlet, de amikor 
megláttuk az arcukon a boldogságot, na-
gyon megörültem. Sokan azt mondták, hogy 

most szépek és fiatalok lettek. Adtunk nekik a Bibliából 
kiírt idézeteket is. Panni nénivel sokáig beszélgettünk, 
majd kártyáztunk. Nagyon kikaptunk tőle a játékban. 
Még oklevelet is adtunk neki érte. Amikor el kellett 
mennünk, Panni néni majdnem sírt. Én ettől nagyon 
meghatódtam. Virággal elhatároztuk, hogy máskor is 
visszalátogatunk az Idősek Otthonába. 
 Számomra ez az élmény nagyon hasznos és 
örömteljes volt. Átéreztem, amit Szent Erzsébet, amikor 
a rászorulókon segített. Most már értem! És tudom, 
hogy Szent Erzsébet most nagyon büszke ránk. 
Fekete Viktória 7.o. 2 



November 19-én délután iskolánk ételt osztott a Csa-
ládsegítő kertjében. A szokatlan eseményről, annak me-
netéről, sikeréről az ötletgazda tanító nénivel beszélget-
tünk a nyolcadik osztályban. 

- Honnan jött az öt-
let, hogy ételosztásra 
kerüljön sor? 
- Az ötletet név-
adónk, Szent Erzsé-
bet adta, hiszen Ő 
mindig pártfogolta a 
szegényeket, éhező-
ket. Azt gondolom, 
ez a megmozdulás 
bizonyítja legin-
kább, hogy Ő példá-
ját igyekszünk kö-
vetni. 
- Ki segített a meg-
valósításban? 

- A péceli Családsegítő Szolgálat segített a szerve-
zésben, és a lebonyolításban. 

- Mit tapasztaltak, sok olyan háztartás van városunk-
ban, ahol nélkülözik a meleg ételt? 

- Pécel területén — mint kiderült — legalább 850 
ilyen háztartás van. Sajnos olyanok is élnek a városban, 
akiknek nincs otthonuk, nincs hol lakniuk. Ők legalább 
20-an vannak.  

- Mit tapasztaltak, szimpatizáltak az emberek az étel-
osztás ötletével? 

- A kollégák támogatták a javaslatot. A szülők közül 
többen kivették a részüket az akcióból. Meglepetésként 
ért minket, hogy vannak olyanok is (akik olvasták a 
kifüggesztett hirdetést, ami az eseményről szólt), akik 

ellenzik az efféle megmozdulásokat.  
- Éltek a lehetőséggel azok, akiknek felajánlották a 

segítséget? 
- Sokkal kevesebben jelentek meg, mint amire számí-

tottunk. A rászorulók közül sokan vannak, akik szé-
gyellik a helyzetüket, s inkább nem fogadják el a jó 
szívvel felajánlott segítséget. Az elkészített ételből jócs-
kán maradt, de a Családsegítő Szolgálat dolgozói bizto-
sítottak minket arról, hogy eljuttatják az elkészített ételt 
a rászoruló családoknak. 

- Milyen ételt készítettek? 
- Úgy terveztük, hogy a szülői felajánlásokból és a 

tanulók által behozott adományokból paprikás krumplit 
készítünk. Féltünk attól, hogy nem lesz elegendő, ezért 
házi készítésű tarhonyával gazdagítottuk az ételt. Mellé 
osztottunk almát, savanyúságot, kenyeret, teát. Aki el-
jött az ételosztásra, annak csomagoltunk otthonra is. 

- Milyen hangulatban telt a délután? 
- Oldott, fesztelen hangulatban. Jó kedve volt az ételt 

osztóknak, és azoknak is, akik kapták.  
- Mi volt a legpozitívabb tapasztalatuk? 
- A legjobban annak örültünk, hogy példánkon fel-

buzdulva más szervezetek is jelezték, hogy ételosztást 
szeretnének szervezni. Az egyik ilyen a Carmelita 
Egyesület. Nagyon jó dolognak tartom, hogy egy moz-
galom megindulásának voltunk kezdeményezői. A szer-
vezők valamennyien úgy nyilatkoztak, jó volt látni a 
segítő szándék sikerét, s ezt meg szeretnék ismételni.  

- Úgy legyen! Nagyon szépen köszönjük az akció 
résztvevőinek, hogy figyelmeztettek minket Calcuttai 
Szent Teréz imájának szavaira: „ Kalkutta az egész vi-
lág. Nem kell ide jönnöd, hogy megtaláld! Keressétek 
ott, ahol éltek!”  
Simon Virág 8.o.   

Én még nem jártam idősek otthonában. Nagyon kí-
váncsi voltam, hogyan néz ki, milyen a légköre. Anyu-
kám ugyan mesélt róla, de teljesen más volt élőben 
megtapasztalni. 

Jó volt érezni, hogy az idősek a mi jelenlétünktől szin-
te teljesen megfiatalodtak. Öröm volt segíteni nekik. 
Élvezet volt nézni azt is, hogy éneklés közben —
gondolom az emlékek felidézése nyomán — furcsán 
csillogott a szemük. 

Szívesen mennék máskor is! 
Péter Dóra 7.o. 

 Érdekes volt belépni. Szokatlan illat töltötte be az 
előteret, csörömpölés hallatszott.  
 Először a kápolnába kísértük az időseket igelitur-
giára, majd a „Csön-csön gyűrű” játékot játszottuk ve-
lük. Ők nagyon örültek ennek a játéknak, meg persze 
annak is, hogy velük játszottunk. Bekapcsolódtunk a 
gyógytornába is. Meglepődtem, amikor láttam, mennyi 
mindent meg tudnak csinálni még a 97 évesek is! 
 Az idősekkel együtt remélem, hogy lesz folytatá-
sa ennek a látogatássorozatnak. 
Mohos Dávid 5.o. 
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Folytatás az előző oldalról 



 Utazás az időben: 

Időkapszula és öregdiák találkozó 
 
 November 16-án helyeztük el az iskola udvarán 
az időkapszulát, amelyben a 10 évvel minket követő ta-
nulóknak üzentünk.  
 A ládába tettünk két napilapot, az évfolyamok 
üzeneteit, és egy darab ötforintost. Azért helyeztük el 
ezeket, hogy a bennünket tíz évvel követő tanulók tudják 
majd, milyen volt az előttük lévő kor.  
 Még aznap délután tartottuk meg iskolánkban az 
„öregdiákok” találkozóját. Közel negyvenen voltak jelen 
az előttünk járók közül. Voltak olyanok, akikre még 
élénken emlékszünk, s olyanok is, akikről azt sem tud-
tuk, kik ők… Meséltek magukról, és az itt töltött időről.  

 20 év. Ha kimondjuk, úgy érezzük, hogy ez már 
egyenlő a végtelennel… Nekünk. De nem a régi növen-
dékeknek! Egyetlen hívó szóra, egy levélre eljöttek nov-
ember 16-án 16 órára. Volt, aki nem jelent meg, de leve-
let írt Los Angelesből, vagy a világ más tájáról, hogy 
szeretettel emlékezik… A megjelentek röviden elmond-
ták, mi történt velük a ballagás óta. Vicces történeteket 
mondtak, és jó tanácsokat az őket követőknek — ne-
künk. Megoldottak egy iskolatörténetről szóló rejtvényt, 
végignézték a régi albumokat… sokan fotóztak is… és 
régi emlékeket idézve beszélgettek. 
 A „legöregebbek” este nyolc óra után mentek 
haza.  
 Nekünk hamarabb haza kellett mennünk, de arra 
gondoltunk, egyszer majd mi is visszajövünk, s akkor 
bizonyára mi is szeretettel idézzük fel az emlékeket… 
 
Bíró Fatima—Kerezsi-Szűcs Mária Fruzsina 6.o. 

 

Kiállítás: 
Simon András grafikái 

 
 A vetélkedő napján egy 
bácsit láttunk a folyosón. Ti is lát-
tátok? Képeket akasztott fel a fal-
ra. Azonnal rájöttünk, hogy Simon 
András az, s úgy gondoltuk, itt a 
soha vissza nem térő alkalom, 
hogy beszélgessünk vele. Szívesen 
válaszolt a kérdéseinkre.  
 - Honnan jött az ötlet, 
hogy egyetlen vonallal rajzoljon? 

 - Éppen Amerikában dolgoztam. Nagyon sokat 
kellett dolgoznom, fáradt voltam. Szabadságot kértem, 
hogy kipihenhessem magam, s akkor a Szentírást olvas-
tam. Onnan jött az ötlet, hogy egyetlen vonallal rajzol-
jak. 
 - Nehéz így rajzolni? 
 - Nem rajzolni nehéz, hanem kitalálni a rajzokat.  
Csak az Istenre hangolt csendben születnek a rajzok. 
 - A Bibliához köthetőek a rajzai. Egy-egy törté-
netet rajzol le? 
 - Nem. Nem egy konkrét történetet, hanem szim-
bólumok segítségével a Biblia szavait, hangulatát próbá-
lom megfogni. 
 - Mi volt az első egyetlen vonallal rajzolt rajza. 
 - A szív szabadsága című rajz. 
 - Mi a kedvenc témája? 
 - Az ember-ember közti szeretet, az ember-Isten 
közötti szeretetet, a megbocsátást, a megtérést, az anya-
ságot, az összetartozást, a bűnbánatot, az örömöt, az 
imádságot szeretem ábrázolni. Ezeket tartom fontosnak 
az életben is, ezért  ezeket jelenítem meg a művészet se-
gítségével. 
Pintér Vivien 8.o.—Simon Vivien 7.o. 
 
 -  
„Istenhez fohászkodtam, 
kérve, adjon nekem olyan 
tehetséget, hogy abból a 
családomat is eltarthassam. 
Felajánlottam, mindezzel az 
ő dicsőségét szeretném 
szolgálni. „ 
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 Éva néni csapatában 
voltam, s úgy gondolom, min-
denki elvégezte a feladatát. 
Csapatnévként az Erzsébet 
utalványt választottuk ma-
gunknak. Munka közben jól 
éreztük magunkat, és a vetél-
kedőn is. Az időből kicsit ki-
csúsztunk a versenyen, de 
minden feladatot igyekeztünk 
hibátlanul megoldani. 
 Remélem, meg fogjuk 
nyerni! 
Szabó Csenge 6.o. 
 
 A vetélkedő napján 
mindannyian izgultunk. Reg-
gel el kellett készítenünk a 
menetlevelet. A csapatnév 
választásakor egy kis vita 
kerekedett, de végül meg-
egyeztünk egy latin mondat-
ban: „Permanentes in fide”. 
 Sorra vettük az állomá-
sokat, majd a tornateremben 
az akadálypálya következett. 
Ott mulatságos pillanatokat él-
tünk át, András bácsi pedig vic-
ces képeket készített rólunk.  
 Úgy gondolom, a csapa-
tunk remekül tudott együttmű-
ködni, és reméljük, az eredmény 
sem marad el.  
Kocsis Adél 6.o. 
 
 Az előkészületek kicsit 
nehézkesen mentek. A verseny 
napján még azon tanakodtunk, 
milyen legyen a menetlevél. 
András bácsi remek ötlettel állt elő, így sikerült időben 
elkészülnünk—és igen mutatósra sikeredett. Nekem sze-
mély szerint a sportverseny tetszett a legjobban. 
 Úgy gondolom, a csoportmunka végére talán si-
került összecsiszolódnunk, és remélem, nem az utolsó 
helyen végzünk. 
Solti Péter 6.o. 

 
 Én a Templomosok lovagjai 
közé tartoztam. A vezető tanár kisorso-
lása után felosztottuk a munkát. A cso-
portból 5-en az albumot készítették, a 
többiek tanulni kezdték a kiosztott 
anyagot. A szöveg azonban sok volt, az 
ember pedig kevés, ezért az albumké-
szítők is kaptak tanulnivalót.  
 Mindenki szorgalmasan dolgo-
zott, és az összetartás is erőforrás volt 
valamennyiünknek.  
Varga Balázs 6.o. 
 
 
 A vetélkedő reggelén még az 
albumon végeztük az utolsó simításo-
kat. 
 A Zarándokok csapata a vetél-
kedőt megelőző időben sokat dolgozott, 
ügyeskedett az albumon, és tanulta a 
szövegeket. Úgy éreztük, kicsit elcsúsz-
tunk az idővel, de szerencsére minden 
feladatot időben elvégeztünk.  
Nagy Noémi 6.o. 
 

 
 A Szeretet szolgálat tagjai sokat 
készültek a vetélkedőre.  
 Először kutatómunkát végez-
tünk, hiszen albumunk témája az iskola 
története volt. Az egész csoportnak dol-
goznia kellett. Volt aki rajzolt, más ké-
pet szkennelt-szerkesztett, ismét mások 
nyomtattak, megint mások vágtak, vagy 
fogalmaztak… és persze mindenki ta-
nulta a neki kiosztott szöveget. Időben 
elkészítettük az albumot, ki-ki megta-
nulta a neki kiosztott anyagot, és még 

egy imát is megtanultunk közösen. Jól éreztük magun-
kat munka közben, és a versenyen is.  
 A vetélkedőn a legjobban a sportversenyt élvez-
tük, sokat derültünk az akadálypálya teljesítése során. 
Hajdú Márk 6.o. 
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 A felső tagozatosok vegyes csapatokban készültek fel a Szent Erzsébet-vetélkedőre. A hat csapat különbö-
zőképpen oldotta meg a feladatokat... 

Eredmények: 

 I.  Erzsébet utalvány 

II. Zarándokok 

III. Szeretetszolgálat 

IV. Permanentes in fide 

V.  Templomos lovagok 

VI.  Wartburgi sült halak 



 20 év nem nagy idő a törté-
nelemben, de az ember életében so-
kat számit, hiszen minden változik, a 
dolgok menete felgyorsul, megszé-
pül, vagy elfárad... 
 A politikai rendszerváltás 
után felcsillant a remény, hogy lehe-
tőség nyílik a felnövekvő új generá-
ció intenzívebb Isten- és hazaszere-
tetre nevelésére. Pécel város akkori 
vezetői, a szülők és a lakosság meg-
látták a kedvező alkalmat. Nagy jó-
akarattal, buzgósággal, áldozatkész-
séggel láttak a feladathoz.”Akié az 
ifjúság, azé a jövő” vallották, s létre-
hozták az új, katolikus szellemű is-
kolát. 
 A terület, épület adva volt.  

Évtizedekig működött az 
Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Gyermekotthon. Az 

otthon a Vincés Nő-
vérek Társulata veze-
tése alatt állott az álla-
mosítás előtt. A rend-
szerváltás után az új-
ból megalakult rend 
vezetőségi tagjaként  
az új iskola alapítói 
között lehettem. 
 Visszaemlé-
kezve meghatódva 
állapítottam meg, 
hogy a megindulástól 
kezdve 14 éven át 
részt vettem az iskola 
életében, s ezek éle-
tem legszebb évei 
voltak. Amikor 1993 
szeptemberében meg-
nyitotta kapuit az is-
kola, a Szent Erzsébet 
Katolikus Általános 
Iskola nevet kapta. A 

jó Isten megáldotta az iskolát, szent 
Erzsébet pedig, akit a világ jóságos 
szentjeként tisztel, a péceli ifjúságot 
az égből segítette és segíti. 
 20 év múlt el azóta, hogy az 
első tanulók beültek a kis iskola pad-
jaiba. Nagyszerű tantestület állt az 
intézmény élén, szívesen segítő szü-
lőkkel karöltve. A hitoktatást eleinte 
a kedves nővérek végezték, majd 
képzett hitoktató vette át a tanítást. 
Meg kell emlékeznem akkori espe-
res plébános urunkról, Szathmáry 
Attila atyáról, aki szívébe fogadta az 
iskolát. Lelki és liturgikus téren 
nemcsak a gyerekeknek, de a tantes-
tületnek is jóságos atyja lett. Az is-
kolai szentmiséket pontosan  meg-
tartotta. Az intézmény minden meg-
mozdulásában, rendezvényén, verse-
nyeken, ünnepségeken köztünk volt. 

A jó Isten biztosan megjutalmazta 
már mindenért, amit tett. 
 20 év óta várták naponta a 
hűséges tanítók, tanárok, munkatár-
sak és az iskola vezetősége a péceli 
iskolás gyerekeket. 
 Ma még valaki várja őket, 
aki az első években még nem mutat-
ta magát: a gyönyörű Szent Erzsébet 
szobor. Az iskola sem az, ami akkor 
volt. Megnőtt, megszépült. A benne 
tanuló kis diákok húsz év alatt sokan
-sokan kiröpültek, felnőttek, sőt szü-
lők lettek. 
 Nem feladatom az iskola 20 
évének munkáját részletezni. Sora-
immal szeretném hálás köszönetem 
kifejezni mindazoknak, akik a kez-
det kezdetén részt vettek az indulás 
munkájában. 
 Áldás és hűség! 
 Adja Isten, hogy a Szent 
Erzsébet Katolikus Iskola Pécelnek 
örömére, dicsőségére, fejlődésére, az 
innen elindult tanulók pedig, a ma-
gyar hazának és egyháznak, Isten 
országának épülésére még sokáig 
folytassák áldásos munkájukat a tan-
testület hűséges munkájával és a 
szülők szerető odafigyelésével 
együtt.  
 Minden gyermek élete a 
családból indul el, és a jövőt szolgál-
ja. Olyan lesz a világ, amilyennek az 
ifjúságunk építi. Övék a jövő, és 
örökségünk az ég és a föld. 
 Imádkozom azért, hogy az 
ifjúság jövője egyre szebb, virág-
zóbb legyen.  
 
Elek Zenóbia Paula  
az iskola első igazgatója 
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 Iskolánk ünnepi hetének eseményein lélekben sokan velünk voltak. Olyanok is, akiket tanuló-
ink nem ismernek. Többek között ránk gondolt, s velünk ünnepelt Elek Zenóbia Paula nővér, iskolánk 
első igazgatónővére is, amit az alábbi írás is igazol. A kedvesnővér kora és egészségi állapota miatt már 
nem lehetett közöttünk, de alábbi írása bizonyítja, hogy még mindig gyakran gondol ránk.  

 Az Isten áldja meg, Paula nővér! 



A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázi-
umban megrendezett egyházmegyei versenyeken tanu-
lóink a következő eredményeket érték el:   
Vers és prózamondó verseny:   II. Monori Péter 4.a  
Hittanverseny 3-4. oszt.: II.  Dabis Tamás,  Károly 
Bálint 
Nagyon jól teljesítettek az alábbi tanulóink (4. 5. 6. 7. 
hely): Dolecsek Fanni 5.o, Király Viktória 5.o., Mol-
nár Boglárka 5.o., Kocsis Adél 6.o., Lugosi Gábor 6.o., 
Görbe Péter Mátyás 6.o., Péter Dóra 7.o., Simon Vivi-
en 7.o., Szabó Sára 7.o., Gnáp Anasztázia 7.o., Pintér 
Vivien 8.o., Sejben Virág 8.o. 
Az ének versenyen szépen szerepeltek: Koska Laura 
4.b o., Krekács Dalma 5.o. 
Rajzverseny: III. Dolecsek Fanni 5.o 
Irodalmi pályázat: I. Dolecsek fanni 5.o. 
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Hittan pályázat 
3. osztály: Ima:  
I.Borsos Máté 3.b 
II. Bolla Márton 3.a  
III. Dicső Dóra 3.a 
4. osztály: Aki ad…:  
I. Marton Anna 4.a 
Ima:   
I. Dicső Zoltán 4.a;  
II. Varga Szilvia 4.a 
III. Germus Eszter 4.b 
5-6. osztály: Mindszenty:  
I. Suta Dávid 6. 
A hit ereje: 
I. Szabó Csenge 6. 
II. Kerezsi-Szűcs Mária Fruzsina 6. 
A hit ereje (ima): 
I. Kocsis Adél 6.  
II. Király Viktória 5.  
III. Krekács Dalma 5. 
7-8. osztály: A hit ereje: 
I. Péter Dóra 7.  
I. Deák Amanda 8.b  
Különdíj: Ecsedi Balázs 2.o. 
Rajzpályázat 
1. o:  I. Busz Boróka 
 II. Mozsolits Barnabás 
 III. Réz Boróka 
2. o.: I. Preisinger Vanda 
 II. Pankotai Lili 
 III. Molnár Máté 
3.o.  I. Goóg Anna 
 II. Prepok Milán 
 III. Bezák Olivér, Nagy Jázmin 
4.o.: I. Tóth Anna Jázmin 
 II. Koska Laura 
5.o.: I. Búvár Anna 
 II. Schmidt Eszter 
 III. Dolecsek Fanni, Fogarasi Tamás 
6.o.: I. Szabó Csenge 
 II. Markovics Nikolett 
 III. Bíró Fatima 
7.o.: I. Kladiva Anna 
 II. Gnáp Anasztázia 
 III. Miskolczi Renátó 
8.o.: I. Pintér Vivien 
 II. Bánhidi Mónika 
Különdíj: Wenger Szonja 3.o., Bolla Márton 3.o., 
Imre Tímea 6.o., Suta Dávid 6.o. 

Irodalom pályázat 

3.osztály vers:  
I. Goóg Anna 3.b  
II.Borsos Máté 3.b, Bezák Olivér 3.b  
III. Réz Luca 3.b 
próza: I. Dicső Dóra 3.a, Molnár Levente 3.a  
II. Bezák Viktória 3.a  
III. Varga Panna 3.b 
4. osztály vers:  
I. Varga Szilvia 4.a; Füzi Zsigmond 4.a  
II. Monori Péter 4.a  
III. Hajdú Bálint 4.a 
próza: I. Tóth Anna Jázmin 4.b; Révész Márton András  
II.Molnár László 4.b  
III. Laár Dávid 4.a 
5-6. osztály vers:  
I. Dolecsek Fanni 5. 
II. Kocsis Adél 6., Ferenc Ákos 5.a  
III.Reviczki Rebeka 5.  
próza: I. Kerezsi-Szűcs Mária Fruzsina 6. ; Csábi Dorina 5.  
II. Búvár Anna 5. 
III.Markovics Nikolett 6., Lugosi Gábor 6.  
7-8. osztály vers:  
I Péter Dóra 7., Szabó Sára 7. 
II. Pintér Vivien 8. 
III.Kladiva Anna 7.o 
próza: I. Simon Virág 8. 
II. Bánhidi Mónika 8. 
 
Interjú: Suta Dávid 6. 



Helyreigazítás Előző számunkban tévesen 
jelent meg a Kurunczi Nóra tanító nénivel 
készített interjú szerzőjének a neve. La-
punkban Imre Tímea 6. osztályos tanulót 
tüntettük fel szerzőnek, az írás készítője 
azonban Kerezsi-Szűcs Mária Fruzsina 6. 
osztályos tanuló volt. Elnézést kérünk olva-
sóinktól — és a szerzőtől.  

Vers- és prózamondó verseny 

1.o. vers: 
I. Doszpod-Nagy Soma 1.a 
II. Kovács Miriam 1.b 
III. Szijártó Zsuzsanna 1.a,  
Petró Bernadett 1.a,  
Kovács Martin 1.a 
 
2. o. vers, verses mese 
I.Antal Lorina  
III.Torkos Tamara 
próza: 
I. Haszara Lázár 
II. Egyed Gábor 
III. Csabai Léna 

 
3. o. vers: 
I. Petró Lukács 3.a 
II. Görbe Petra 3.b 
III. Tarbaj Csenge 3.a  
verses mese: 
I. Hegedüs Nóra 3.b 
II. Szilágyi Eszter 3.b 
III. Parádi Anna 3.a   
próza: 
I. Bezák Olivér 3.b 
II. Borsos Máté 3.b  
 
4. o. vers: 
I. Monori Péter 4.a  
II. Füzi Zsigmond 4.a 
III. Kovács Alexandra 4.b,  
Marton Anna 4.a 
verses mese: 
I. Germus Eszter 4.b 
II. Piti Lóránd 4.a 
III. Molnár László 4.b 
próza: 
I. Károly Bálint 4.a 
II. Korsoveczky Fanni 4.a 
III. Kuszák Hajnalka 4.b 

Felső tagozat 
5-6.vers: 

I. Dolecsek Fanni 5. 
II. Bíró Fatima 6. 

 
7-8. vers: 

I. Szabó Sára 7. 
II. Pintér Vivien 8. 

 
5-8. próza:I. Szabó Csenge 6. 
 
Rajzpályázat—fotó kategória 
I. Pintér Vivien 8.o. 
II. Simon Vivien 7.o. 
III. Miskolczi Renátó 7.o., Fekete Vik-
tória 7.o. 
 
 

POSNYÁK ÁGNES masszőr 

EMO (Első Magyar Optikus Zrt.) 

NÁNÁSI MARIANN masszőr 

HARMÓNIA USZODA 

RÖPTE TENISZKLUB 

FICSÓR AUTÓHÁZ 

TRITON KFT. 

Tóthné Ágoston Viktória 

Ács Dávid 

GÁVEL TESTVÉREK 

KŐVÁRI HENTESBOLT 

SzeRBuSz Zenekar 

ERIKA KÖNYVESBOLT 

BENCENTER Bt. 

ÉDESKE CUKRÁSZDA 

RÓZSIKA CUKRÁSZDA 

AVON Borsos Edit 

SZOLGA ÉS MARTON 

HÁRSFALVI CSALÁD 

BOGNÁR SZILVIA 

 

Köszönjük  minden szülőnek, aki 
megvette a meghívót,  

hogy hozzájárulásával támogatta 
iskolánkat! 


