
 
 

  
 

 Itt van az ősz, hullanak a falevelek, de az 
időjárás meleg, simogató. Reggelenként ugyan 
elkel még a kabát, de dél körül már igen jó idő 
van októberhez képest.  
 Ilyen jó idő volt az osztálykirándulásokon 
is, amelyek úgy hallottam, hogy nagyon jól sike-
rültek. Egy-két beszámolót az újságban is olvas-
hattok erről. Minden tanulónk sok élménnyel tért 
haza. 
 Októberben ünnepeljük az időseket is. 
Ahogy a levelek jelzik az idő múlását, nekünk az 
idős emberek ősz haja jelzi, hogy milyen gyorsan 
repül az idő. Akinek vannak nagyszülei, azok ad-
janak hálát a Jóistennek és simogassák meg kezü-
ket. Akiknek már nem élnek a nagyszülei, azok 
gyújtsanak egy gyertyát értük, ezzel is megkö-
szönve szüleiteket, szeretetüket. 
 Októberben két nagy történelmi esemény-
re emlékeztünk, október 6-án és október 23-án. 
 A 13 aradi vértanú kifejezte az akkori Ma-
gyarország társadalmi és etnikai sokféleségét, 
ahogyan Jókai írta: egy zászló alatt egy haza fiai-
nak vallották magukat. Az aradi gyásznapon, az 
utolsónak kivégzett Vécsey Károlynak már nem 
volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanich János 

holttestéhez lépett, és bár korábban voltak nézet-
eltéréseik a magyar arisztokrata lehajolt, és meg-
csókolta a nem nemesi származású Damjanich 
kezét. A kézcsókja azt mutatja, a gesztus fontos 
erkölcsi tényező. Jó lenne egy olyan világban él-
ni, ahol a tévedést beismerés követi, ahol elhang-
zik a sértés után a bocsánatkérés, és ezt nem tartja 
senki a gyengeség jelének. Ahol többször elhang-
zik egy köszönöm, és nem sajnáljuk rá az időt 
kimondani. 
 Az október 23-i városi ünnepi műsort is-
kolánk adta. Nagyon büszke voltam iskolánk ta-
nulóira. Komolyan, átéléssel adták elő a verseket, 
szövegeket, jeleneteket. Pedig elég nehéz megér-
teni a mai fiataloknak, hogy milyen lehetett 1956. 
Mégis, több ember megkönnyezte az előadást. Az 
utókor feladata, hogy megőrizze és ápolja múl-
tunk nagyjainak emlékét, megemlékezzen a nagy 
történelmi személyiségekről. De a mi dolgunk az 
is, hogy megemlékezzünk azokról az emberekről 
is, akik nem kaptak helyet a történelem tanköny-
vekben, de részt vettek az 1956-os események-
ben, felvállalva ezzel minden következményt: 
félelmet, emigrációt, börtönbüntetést, halálos íté-
letet.  
 A Szent Erzsébet-heti pályázatok egyik 
témája: Velünk élünk történelem. Kiemelt célja, 
hogy fiataljaink beszélgessenek el családjukban, 
ismeretségi körükben élő idős emberekkel egy-
egy eseményről, életüknek egy-egy meghatározó 
pillanatáról. A legjobban sikerült írásokat az új-
ságban is be fogjuk mutatni. 
 Készüljetek lelkiismeretesen a pályáza-
tokra, versenyekre, hogy sok élménnyel, tudással, 
értékes díjjal gazdagodjatok!   
    Almási Zsuzsanna 



A Királyréten 
 

 Október 11-én pénteken a Börzsönybe mentünk 
az osztállyal.  
 Amikor megérkez-
tünk, tanító bácsink túraveze-
tő barátja várt, hogy végigkí-
sérjen minket erdei túránkon. 
A Királyréti Erdei Vasúttal 
utaztunk, ami nagyon nagy 
élmény volt. Utunk során ren-
geteg érdekes dolgot mesélt 
és mutatott meg nekünk. Lát-
tuk a királyréti tavat, 
barlangásztunk és számtalan 
állatnyomot fedeztünk fel az erdőben. Kisebb sziklákra is 
felmászhattunk.  
 Este elfáradva, de felejthetetlen élményekkel gaz-
dagodva értünk haza. Hálás szívvel köszöntük meg a na-
pot. 
Nemeskéri Kitti 3.o. 
 
 
 

Egy napom az Ördöglyukban 
  

 Átrepültük a fél vilá-
got a családommal, és Solymá-
ron, az Ördöglyuk barlangban 
telepedtünk le. 
 Nagyon jól éreztük 
magunkat a cseppkövek kö-
zött, habár fel kellett készül-
nünk rá, hogy életünket talán 
az emberi lények háborgatni 
fogják.  
 Egy szép napon egy 
pók odasündörgött hozzánk, és 
jelentette: 30-40 embergyerek 
toporog a barlang szájában. A 
hangjuk olyan volt, mintha két 
dühödt medve ordítozott volna 
egymással.  

 Egyre hangosabbak voltak… közeledtek… el 
kellett bújnunk. Én egy kisebb repedésbe bújtam, de egy 
fürkész szempár észrevett. —Egy denevér! - kiáltotta. 
Mindenki az általa mutatott irányba — felém — fordult. 
Én még beljebb bújtam, így eltűntem a látóterükből. Már 
nem láttak. — Ó, elrepült — szomorodtak el. Ez már a 
második csoport volt, az elsőből szerencsére senki nem 
vett észre. Egy-egy közülük hozzáért a cseppkövekhez is, 
pedig tudták, hogy nem szabad. Nem tudtak ellenállni a 

kíváncsiságuknak. Nekem egy örökkévalóságnak 
tűnt az a két és fél óra, amit a lakóhelyünkön 
töltöttek.  

 Amikor távolodott a hangjuk, utánuk leskelőd-
tem. Nagyon fáradtnak tűntek. De jókedvűek és boldogok 
is voltak. Alaposan kimerítette őket a túra és a számukra 
ismeretlen világ felfedezése. Ez melegséggel töltött el.  
 Remélem, mikorra felnőnek, sokkal jobban vi-
gyáznak majd a környezetükre, mint a mai felnőttek. 
Dolecsek Fanni 6.o. 
 
Jókai nyomában 

Libegtünk 
 A 7. és a 8. osz-
tály együtt vágott neki a 
kirándulásnak. Utaztunk 
vonaton, villamoson, met-
rón, buszon és fogaskere-
kű vasúton is. A Keleti  pályaudvarról metróval mentünk. 
Mozgólépcsőn le, föl. Amikor a Svábhegyre fogaskerekű-
vel mentünk fel, nagyon érdekes volt, mert ilyen jármű-
ben még nem ültem. Hangos volt és lassú. „A talpfákra 
egy közönséges sínpár van szegezve, mely a kocsik sú-
lyát hordja és a kereket vezeti; a kapaszkodásra azonban 
középen a két rendes sín között egy harmadik széles létra 
van fektetve, melybe a rövid erős létrafogak mind külön 
vannak megerősítve.” - írták a fogaskerekűről  1874-ben. 
Állítólag Jókai igen várta a fogas megindítását, az ünne-
pélyes alkalomról azonban elkésett. A kedvéért megállí-
tották a már elindult vonatot. 
 Amikor a Jókai villába értünk, egy kedves hölgy 
fogadott minket. A csoport egyik fele először megnézte 
Jókai kedvenc helyeit a villa körül. Láttuk azt a nagy fát, 
amit  az író annyira csodált, hogy azt kérte, végső pihenő-
jére oda helyezzék. Végakaratából sajnos nem lett semmi.  
 Megnézhettük, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park, 
amelynek része a Jókai-kert, milyen tevékenységet végez 
az író valamikori birtokán. Csodálkozva hallgattuk a Jó-
kairól szóló történeteket. Majd megnézhettünk egy kitö-
mött madarakból álló kiállítást. Több száz madárfajtát 
láthattunk: sasokat, pelikánt, cinkét, hattyút is.  
 Majd cseréltünk a másik csoporttal és betekint-
hettünk a Jókai-villából megmaradt présházba. Az ide-
genvezető mesélt nekünk Jókaiék szokásairól, az ott talál-
ható festményekről és Laborfalvy Róza varróasztalát is 
megmutatta. Megnéztük az oroszlános asztalt, ahol Jókai 
sokszor írt.  
 Ezután elindultunk a libegő felé. Szép sétával 
értünk el a János-hegyi kilátó aljáig. Én már fáradt vol-
tam, ezért nem mentem fel. Egy játszótéren pihentünk, 
játszottunk, amíg a többiek visszaértek. Végre felültünk a 
libegőre! Nagyon magasan voltunk, mindent lehetett lát-
ni. Csodaszép panoráma tárult elénk.  
 A Keleti pályaudvarig busszal és trolival men-
tünk. Mindenki nagyon fáradt volt, de megérte a sok szép 
élményért cserében. 
Szabó Sára 8. o.  
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 A vizek fohásza 
 

Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével 
vigyázz reám! 

Én hűsítem arcodat forró nyári napsütésben, 
én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után. 

Csobogásom nyugtatja zaklatott lelkedet, 
habjaim tánca bűvöli tekintetedet. 

Poros gúnyádat tisztítom, 
egészséged őrzöm. 

Szépítelek, gyógyítalak, 
üdítelek, vidítalak. 

Erőmmel hajtod gépedet, malmodat. 
Tartom csónakodat, hordozom hajódat. 

Általam sarjad vetésed, 
én küldök termékeny esőt 

szikkadt kertjeidre. 
Ott búvom édes gyümölcseidben, 

a nádasok illatában rejtezem, 
barlangok mélyén, erdők rejtekén, 

sziklák között, csúcsok fölött, 
posványban, sodrásban, 

rám találsz. 
Az élet bárkáit ringatom. 

Otthonaként velem érez megannyi lény, 
úszó, lebegő állat, lengedező növény. 

Kusza hínár, tündérlő virág, 
meglepő, eleven vízivilág. 

Remélő ikra, játszi poronty, 
leső harcsa, óvatos nyurga ponty. 

Bölcső vagyok, 
folytonos születés csöndes színpada. 
Kezdet vagyok, a földi élet ősanyja. 

Változás vagyok, végzet vagyok, a pillanat méhe. 
Állandóság vagyok, szüntelen harcok békévé összegződő reménye. 

Szelíd forrásként becézhetsz, 
érként, patakként kedvelhetsz, 

folyamként köszönthetsz. 
Megmosolyogsz tavaszi pocsolyákban, 

üdvözölsz berekben, limányban, 
lidérces lápon, keserű mocsárban. 

Csepp vagyok és óceán. 
Tomboló vihar és szivárvány, 

búvópatak és szökőár, 
felhő és kút. 

Ismersz, mint szigorú jéghegy, zord jégvilág, 
mint lenge hópehely, tréfás jégvirág, 

illanó pára, gomolygó zivatar. 
Vízesés robaja, hullám moraja, 

cseppkő csöppenése, veder csobbanása, 
eső koppanása, véred dobbanása. 

Kék vagyok, mint a tenger, 
fénylő, mint a csermely, 

szőke, mint a folyó, 
zöld, mint a tó, 

fehér, mint a hó. 
Feszítő gőz vagyok, tanulj meg tisztelni! 

Csikorgó fagy vagyok, tanulj meg kibírni! 
Aranyhíd vagyok, tanulj meg csodálni! 
Örvény vagyok, tanulj meg vigyázni! 

Buborék vagyok, tajték vagyok, 
szeretned kell! 

Hűsítő korsó vagyok, 
heves zuhany vagyok, 

élvezned kell! 
Tükör vagyok, arcod vagyok. 
Hullám és híd, part és a víz. 

Erő és báj, folyó és táj, 
úszás és merülés, 

áldás és könyörgés, 
értened kell! 
Víz vagyok. 
Őrizned kell! 

 
 

Kladiva Anna 8.o.: Víz nélkül… 
 

Víz nélkül majd port köhög a Föld, 
Kiszárad a tenger, kiszárad a tó? 
Zuhog-e majd az őszi eső? 
Szállingózik-e még nagy pelyhekben a hó? 
 
Eltűnik a víz, elszárad az ág, 
Eltűnik a fű, a fa és a virág? 
Vajon az ember is felfogta már, 
Hogy víz nélkül elpusztul majd a világ? 
 
Még él a folyó, kéklik a tó. 
Issza a növény, az ember és állat, 
Befagy a víz, és hullik a hó, 
Jég vízzé, a víz meg jéggé válhat. 
 
Szennyezett tavak feketéllenek, 
Gyilkos olajfoltok tengert foltoznak. 
Védd a vizet, folyót, tengert, tavakat, 
Mert víz nélkül megszűnik az élet! 
 

Csutorka Botond 6.o.: A vízóriás bosszúja 
 

 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vizek-
ben gazdag Föld. S volt a vizeknek egy óriása.  

 Ám az idő haladtával az emberek egyre több vizet 
vettek el a Földtől. S nem csak a vizeket, de a természet 
minden kincsét mértéktelenül és szemtelen módon ellopták, 
s azt elherdálták. 

 A vízóriás haragra gerjedt, amikor meglátta, hogy 
kincsét az emberek ellopják és elpusztítják. Dühében hatal-
mas hullámot gerjesztett, s azt az emberekre zúdította. De 
az emberek nem tanultak a leckéből.  

 A vízóriás ekkor a Napot hívta segítségül. Megkér-
te, hogy jó erősen süssön, olyan erősen, hogy az emberek 
ne merjenek kimenni a szabad ég alá. A Nap megtette a 
vízóriásnak, amit kért, s az emberek valóban nem mertek 
az ég alá menni. A víz azonban továbbra is fogyott. Sőt, 
egyre jobban, hiszen a nap is elpárologtatta. Aki nem ta-
nult a leckéből, az egyedül az ember volt. Alig maradt víz a 
Földön, s az eső sem esett évek óta. Az emberek azonban – 
a nagy hőségre hivatkozva még több vizet használtak, mint 
addig. 

 A vízóriás ekkor a Szélhez fordult segítségért, 
hogy segítsen bosszút állni az embereken. Az nem sokáig 
kérette magát. Olyan tornádót eresztett a Földre, ami min-
dent elpusztított. A még megmaradt vizet pedig mind az 
űrbe repítette.  

Így aztán a Földön minden elpusztult. Az ember is… 

Október első hetét, a „Teremtés hete” jegyé-
ben a víznek szenteltük. Naponta el-elidőztünk 
a témánál. Magyar irodalom órákon — többek 
között — az alábbi művek születtek: 



Péter Dóra 8.o.: 
Te akarod ezt? 

 
Gyönyörű a világ, 
S a természet csodás. 
Te látod ezt? 
 
Virágba borulnak a fák, 
Repül ezerfelé a madár. 
Te látod ezt? 
 
Hűs barlangokban  
Cseppkövek lógnak. 
Te látod ezt? 
 
Mindenhol patakok csobognak, 
S bennük halak fickándoznak. 
Te látod ezt? 
 
Hullámzik a hegyi patak, 
Csillogtatja az olvad havat. 
Te látod ezt? 
 
Lassan ellep mindent a szemét, 
Nem hallod majd a víz neszét. 
Te tudod ezt? 
 
Ha a folyókba vegyszer kerül, 
Egyetlen hal sem menekül. 
Te tudod ezt? 
 
Hamar elfogy az édesvíz! 
Szomjúság ezernyi kínt. 
Te tudod ezt? 
 
Ha az EMBER nem vigyáz, 
ÉLETTELEN lesz a világ. 
TE akarod ezt? 

Dolecsek Fanni 6.o.: 
Küzdj az életért! 

Képzelt napló  
 
 

2109. szeptember 15. 
 
 Azt mondták a maják, 2012-
ben lesz a világ vége. Akkor nem volt. 
Éppen most lenne? 
 A családommal szomjazunk. 
A Pentagon Titkos Egyesület a mar-
kában tartja a Föld összes vízforrá-
sát. Programozói munkámért mind-
össze 1 liter vizet kapok, s az is szeny-
nyezett. A feleségemmel az űrbázis-
ban dolgozunk. Életet, és legfőképp 
források nyomát keressük.   
 A feleségem éppen most kiál-
tott fel a gépei mellett: - Víz! -  
 A főnököm aggodalmaskodik, 
hogy a bolygó, ahol vizet talált a fele-
ségem, vajon alkalmas-e az emberi 
életre.  
 Úgy döntöttem, mindenkép-
pen elindulunk. Sokan vannak, akik 
nem értenek egyet velem. Csak hár-
man csatlakoztak hozzám. 
 — És te? - fordulok a felesé-
gemhez. 
 — Én maradnék… - válaszol-
ja.  
 Szomorúan nézek rá. Inkább 
el sem búcsúzok tőle. 
 
 
 
 

2109. szeptember 16. 
 
Elindultunk. Az űrhajó egyik kabinjá-
ban iszogatom a fejenként kapott, 
napi 3 pohárnyi tiszta vizemet… 
 
 
2109. október 2. 
 
 Fölébredtem. Három űrha-
jóstársam szerint kómában voltam.  
Itt vagyok egy valóságos Kánaán-
ban…  
 Társaim elmondása szerint 
egy meteorit miatt belezuhantunk az 
ismeretlen bolygón lévő édesvízbe, 
aminek tiszta és finom íze van. Élet 
nyomát nem találtuk sehol.  
 Továbbra sem értjük a jelen-
séget. Bőséges a vízkészlet és gazdag 
az élelemforrás!...  Vajon mi tartja 
fenn? 
 Egy tündöklő felhő van felet-
tem… Mintha egy mosolygó arc len-
ne… Igen… Biztos…. Bizonyos, hogy 
Isten arca az!... Ő vezetett ide min-
ket!.... Kaptunk tőle még egy esélyt… 
 Hogyan tovább? Hogyan le-
gyen ezután?  
 Idehívjuk az összes embert a 
Földről. Itt próbálunk új életet kezde-
ni! Először hálát adunk azért, amit 
kaptunk: a vízért, a földért és minden 
élőlényért.  
 Vigyázunk  az ajándékokra — 
sokkal-sokkal jobban, mint eddig.  
 Másként lesz ezután! 
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Király Viktória 6. o.: Még egy esély… 
 

 Hol lesz, hol nem lesz, reméljük, hogy nem így lesz… 
 Száz éven túl, amikor már csak 1-1 pohár víz jut mindenkinek, Magyarországon jobb lesz a helyzet. Itt még 
1 liter vizet kaphat mindenki, mert országunk alatt jelentős víztartalékok vannak. A családom jövendőbeli tagjai 
még elmehetnek a kiszáradt Balaton medrébe vizet kutatni. Amikor a  hőségtől megrepedezett talaj még az addi-
ginál is forróbb lesz, az óriási repedések között forrásokra bukkannak kitartó munkájuk eredményéül. Előbugy-
gyannak a mélyből a tiszta források, amelyekkel még legalább 100 évig el lehet látni a népet. Támadhatnak a 
többiek minket, hiszen ősanyáink által szőtt leplünkkel befedhetjük hazánkat, az egész népet… Az erős fehér 
gyolcs eltakar minket, és összetart. 
 Talán ez elegendő lesz nekünk, időt nyerünk. Legalább 100 évet, de lehet, hogy még többet.  
 Azalatt bizonnyal megtanuljuk, hogyan vigyázzunk arra, amit kaptunk. S boldogan élhetünk, amíg meg nem 
halunk… 

Gratulálunk az érdekes, gondolatébresztő irodalmi művek készítőinek!  



 Szeptember végén első osztályosainknak 
„Fecskeavatót” tartottunk. Ünnepélyesen az iskola 
tanulói közé fogadtuk őket, miután a nyolcadik 
osztályosok által összeállított ügyességi feladatokat 
teljesítették. 

 Októberben 
iskolaújságunk tudó-
sítói felkeresték őket. 
Az alábbi írás szüle-
tett ennek eredmé-
nyeként: 
 Októberben 
iskolánk  legkisebb-
jeit arról kérdeztük 
milyen iskolába jár-
ni. Vajon hogy tet-

szik az iskolai élet.  
 Első tapasztalatunk az volt, hogy mindkét 
első osztály igazán eleven. Egymás után sorolták, 
mi minden tetszik nekik az iskolában. A legtöb-
ben azonban azt a választ adták, hogy a legjob-
ban a tanulást szeretik az iskolában.  
 Az osztályfőnökök szerint egy kicsit ne-
héz a legkisebbekből álló osztályokat vezetni. 
Mindig mosolyt csal azonban az arcukra, ha lát-
ják a kicsik örömét. A gyerekek igen összetartó-
ak. Nagyon szeretnek sportolni, játszani, és a kö-
zös mozgás és játék kedvéért hajlandóak együtt-
működni. 
 Ők még nem, de a tanáraik tudják: még 
sok megpróbáltatás vár rájuk iskolás éveik alatt, 
amin osztályfőnökeik és tanáraik segítségével 
ügyesen  túl fognak jutni. 

Kocsis Adél 7.o.  

 
 
 
 
 
 
 

 Miklós bácsi idén érkezett iskolánkba. Olvasást, 
nyelvtant, írást, természetismeretet, fogalmazást, rajzot, 
technikát és matematikát tanít az alsó tagozaton. 
 Miklós bácsi 25 éves, és bárhol is jár az iskolában, 
könnyű megtalálni, mert két méter magas. 
 A főiskola évei alatt ösztöndíjjal tanult Erdélyben. 
Nagy sportrajongó, aki nem csak szereti a sportot, hanem 
űzi is. Pingpongozik, focizik, kosarazik, sőt kosárlabda já-
tékvezető is. A sportok mellett a természetjárást, az erdei és 
vízi túrákat kedveli, ezért nem csodálkoztunk, amikor meg-
tudtuk, hogy cserkészvezető volt a gödöllői 802-es cser-
készcsapatnál. 
 Miklós bácsi állatbarát, halakat tart, és szereti a 
kutyákat. Jelenleg egy tacskó a „legjobb barátja”. Szabad-
idejében szeret főzni, horgászni, városnézésre, koncertre 
járni.  
 Hogy mi az, amit nem szeret? Borotválkozni, de 
ezt mi is észrevettük. Kedvenc színei a sárga, a fekete, a 
fehér. 
 Jelenleg Ő a 3.osztály osztályfőnöke. Elmondta, 
hogy egy pályakezdőnek ez szokatlan feladat, de nagy len-
dülettel kezdett bele a csapatépítésbe. Az osztálya igen ele-
ven, de ő éppen ezért szereti őket. Az első találkozás igen 
furcsa volt neki és a gyerekeknek egyaránt. Neki azért volt 
furcsa, mert  még soha nem volt osztálya, a gyerekek pedig 
egy kicsit tartottak tőle.   
 Ma már jó úton járnak: az osztályban ugyan néha 
még szükség van egy kis „anyáskodásra”, de lassan össze-
szoknak. 
Kocsis Adél 7.o.  
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 Október a megemlékezések hónapja volt. Először az aradi vértanúkra emlékeztünk. Azokra, akik életü-
ket adták a magyar szabadságért.  
 Azután, a hónap végén az 1956-os eseményekre. Október 23-án a pesti fiatalok fellázadtak az elnyomás 
ellen. 16 pontban fogalmazták meg követeléseiket. Követelték többek között, hogy Rákosi Mátyás helyett Nagy 
Imre legyen a kormányfő; hogy a sztálinizmus szűnjön meg; hogy az orosz katonákat vezényeljék a hazájukba; 
hogy szabadon ünnepelhessük nemzeti ünnepeinket; hogy távolítsák el a kommunista jelképeket az országból. 
Ki is vágták a zászló közepéből a címert, majd ledöntötték a zsarnokság jelképét, a Sztálin-szobrot. Megkezdő-
dött a forradalom. Az oroszok gyorsan vérbe fojtották a magyar szabadságharcot. A forradalmárok közül sokan 
elestek, mások börtönbe kerültek, a forradalom mégsem volt hiábavaló. 
 Nagyapáink álma, a szabad Magyarország megvalósult. 
Király Viktória 6.o. 
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 Októberben nemzeti vértanúinkra, hőseinkre emlékeztünk, majd az idősek előtt 
tisztelegtünk. November elején halottainkra emlékeztünk.  
 November legfontosabb eseménye mégis névadónk ünnepe lesz. Az ünnep előtt, 
azzal bezárólag 9 napon át Árpád-házi Szent Erzsébet életének egy-egy mozzanatát szem-
léljük, és egy rövid imádságot felajánlunk saját megtérésünkért, hogy hasonlóvá válhas-
sunk hozzá Krisztus követésében. Ne felejtsünk közben hálát adni Erzsébetért és azokért az 
ajándékokért, amelyeket az ő ünnepén akar nekünk Mennyei Atyánk adni.  

ELSŐ NAP  
Szent Erzsébet életének zsenge korától haláláig alapvető voná-
sa az áhítat, az imádságos szellem. Amikor csak tehette, imád-
ságba merült. Még a wartburgi kastély duhaj világában is egé-
szen az imádságnak élt. 
Szent Erzsébet! Taníts meg engem is arra, hogy szüntelenül 
imádkozzam! Segíts, hogy mindenkor Isten közelségében éljek, 
és a Te példád szerint mindig Jézussal egyesüljek! Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
MÁSODIK NAP  
A felebaráti szeretet a legtökéletesebb Krisztus-szolgálat. Szent 
Erzsébet is Krisztust szerette a szegényekben, szenvedélyesen 
gyakorolta az alamizsnálkodást és az irgalmasságot. 
Szent Erzsébet! Neveld szívemet részvétre a szegények iránt; 
irts ki belőlem minden önzést, kapzsiságot, fukarságot, szívte-
lenségét! Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
HARMADIK NAP 
Szent Erzsébet jámbor és szerető férje, Lajos, Krisztust látta 
meg Erzsébet ágyában az oda fektetett bélpoklos helyett. Erzsé-
bet különösen a betegeket gyámolította nagy buzgalommal. 
Özvegységében pedig kórházat rendezett be számukra. Szent 
Erzsébet! 
Oltsd lelkembe irgalmas szeretetedet, hogy szeressem beteg és 
szerencsétlen embertársaimat, vigasztaljam őket szenvedéseik-
ben, segítsem őket gyógyulásukban; és soha ne feledjem, hogy 
testükkel együtt a lelküket is meg kell mentenem. Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
NEGYEDIK NAP  
Szent Erzsébet a hitvesi hűség és ragaszkodás mintaképe. Sze-
rette férjét, megosztotta vele minden gondját, szép lelkületével 
is növelte boldogságát. Amikor pedig rá köszöntöttek özvegy-
sége bánatos napjai, Lajos iránti szeretete és hűsége akkor is 
elevenen élt lelkében. 
Leghűségesebb hitves, Szent Erzsébet! Segítsd társadalmunkat 
a családi élet megbecsülésében, különösen a hitvesi hűség meg-
tartásában! Mennyei pártfogásoddal védd a keresztény házas-
ságot, és adj a házastársaknak erőt r a felbonthatatlanság 
krisztusi törvényének érvényre juttatásához! Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
ÖTÖDIK NAP 
Szent Erzsébet a termékeny és édes anyaság eszményképe. 
Fiatalon már három gyermek édesanyja. Anyaságának tartalma 
gyermekeinek boldogsága és erényes nevelése. Legnagyobb 
szenvedése volt, amikor durva rokonsága megfosztotta gyerme-
keitől. Csak férje hazatért lovagtársai vetettek véget ennek az 
égbekiáltó igazságtalanságnak. 

Édesanyák dicsőséges példaképe, Szent Erzsébet! Su-
gározd példádat a szülők, elsősorban az édesanyák 
lelkére, hogy gyermekeiket Isten legnagyobb aján-

dékának tekintsék, az életfakadásnak gátat ne vessenek, gyer-
mekeiket pedig Krisztus szellemében neveljék. Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
HATODIK NAP 
Szent Erzsébet az özvegyi élet vigasztalanságát a felebaráti 
szeretet₠gyakorlásával enyhítette. Minél jobban fájt magáraha-
gyatottsága,₠annál inkább szolgálta és szerette Istent, és foglal-
ta el minden idejét a₠szegények és betegek gondozásával. 
Világosíts példáddal, Szent Erzsébet, a magányos, a családi 
életen kívül álló nőknek, férfiaknak egyaránt, hogy szeretetre 
vágyó és boldogítani kívánó lelkületüknek Isten szolgálatában, 
az Egyház feladatainak megvalósításában és a szeretetre szoru-
lók gyámolításában találják meg egyensúlyát! Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
HETEDIK NAP 
Szent Erzsébet egész életét a megaláztatások hosszú sora kísér-
te. Wartburg várában lenézték és el akarták idegeníteni férjétől. 
Mindezt azután betetőzték a fiatal özveggyel, amikor télvíz 
idején gyermekeivel kiűzték a várból. 
Alázatos Szent Erzsébet, emelj fel a megaláztatás nehéz órái-
ban, és öntsd belém lelkületedet, amellyel még megaláztatása-
idban is hálaéneket énekeltél! Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
NYOLCADIK NAP 
Szent Erzsébet a szenvedés csodálatos példaképe. Megaláztatá-
sai, férjének elvesztése, otthonából elűzetése folytonos kereszt-
úttá avatták életét. Mégsem zúgolódott. Boldog volt, hogy Jé-
zushoz hasonlíthatott. Érte minden megpróbáltatást nemcsak 
türelemmel, hanem szent örömmel is fogadott. 
Drága Szent Erzsébet, a Te lelkületeddel akarom vállalni Isten 
kezéből szenvedéseimet, és boldogan kívánom hordozni keresz-
temet Jézusért. Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 
KILENCEDIK NAP 
Szent Erzsébetet rövid életének vége felé mindinkább betöltötte 
Szent Ferenc szelleme. Szent Klára leányainak életmódját igye-
kezett utánozni elűzetése után Marburgban. Szigorú lelkiatyja 
azonban nem engedte meg, hogy kolostorba vonuljon, hanem 
Szent Ferenc Harmadik Rendjébe tanácsolta. Szent Ferenc hírét 
vette Erzsébet erényességének, és szeretete bizonysága képpen 
elküldte neki viseltes kámzsáját. Erzsébet kegyelettel hordozta 
ruhája alatt a durva szőrruhát; benne is halt meg, alig 24 eszten-
dős korában. 
Szent Erzsébet, Assisi Szent Ferenc Világi Rendjének hatalmas 
pártfogója, védd Szeráfi Atyánk küzdő gyermekeit földi vándor-
lásukban, ápold bennük a ferences szellem erényeit, és vezess 
minket a mennybe, ahol majd Jézus, Mária és Szent Ferenc 
társaságában Veled együtt w örvendezhetünk a Szentháromság 
dicsőségének örökkön-örökké. Ámen. 
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség. 6 



Az október 24-én megtartott iskolai ének-
verseny eredményei a következők: 
 
 1.osztály 
 Sejben Lili 1.a 
 Molnár Enikő 1.b 
 Csonka Csenge 1.a 
 Különdíj: Sinka Zsófia 1.a 
 
 2.osztály 
 Kovács Flóra 2.a 
 Réz Borka 2.b 
 Kovács Miriam 2.a 
 Különdíj: Szijártó Zsuzsanna 2.a 
 
 3.osztály 
 Farkas Cintia 3.o 
 Herédi Laura 3.o 
 
 4.osztály 
 Szombath Nátán György 4.a 
 Wenger Szonja 4.a 
 Torkos Tímea 4.b 
 
 Felső tagozat 
 Krekács Dalma 6.o 
 Koska Laura 5.o 
 Kovács Alexandra 5.o 
 

Október 6-án méltó tisztelettel emlékeztünk meg az aradi 
vértanúkról iskolai ünnepség keretében. 
 

Október 11-én — ragyogó szép őszi időben — iskolánk 
valamennyi tanulója részt vett az őszi tanulmányi kirándu-
láson.  
Minden osztály tagjai vidáman és élményekkel gazdagon 
tértek haza a kirándulásról.  

Október első hetében iskolánkban papírgyűjtés volt, amely-
nek eredményeként egy konténernyi papírt gyűjtöttünk ösz-
sze. Reméljük, ezzel  környezetünknek is hasznára voltunk. 

  
 
 
 
 
Iskolánk ebben a tanévben is meghirdette a katolikus is-

kolák országos levelező tanulmányi versenyét  
– a Harmatcsepp versenyt - a 2-4. osztályosok részére.   
Az első forduló feladatlapjai  letölthetők a KPSZTI hon-

lapjáról. 
Ezúton kívánunk sok sikert a versenyszervezőknek és 

eredményes versenyzést a versenyzőknek! 

Október 22-én iskolai ünnepségen vettek részt tanulóink. 
Október 23-án iskolánk tanulói adták a városi ünnepségen 
a színvonalas műsort az 1956-os forradalom emlékére. 
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 Az idősek napján a 4.a és 4.b osztályos tanulóink 
műsorral kedveskedtek a Jézus Szíve Otthon lakóinak. Mű-
soruk nagy örömet szerzett és sikert aratott. 
 Saját nagyszüleiket is köszöntötték az idősek napja 
alkalmából.   

Iskolánk októberben két napig helyet adott az ásványkiállí-
tásnak. Az előadást minden osztály végighallgatta. 

Szeptember 28-án délelőtt a felső tagozatosok családi napon vettek 
részt. A vidám játékot finom bográcsételek koronázták. Szülők, 
tanárok, gyerekek egyaránt jól érezték magukat a napsütéses szom-
bati napon. 

November 6-án Balassagyarmaton a Szent 
Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázi-
um és Szakképző Iskolában névadójuk tiszte-
letére — a hagyományokhoz híven — verse-
nyeket rendeznek. Iskolánkat is képviselik 
tanulóink a vers– és prózamondó, valamint a 
hittan versenyen. Irodalmi és rajz pályamun-
káinkat már elküldtük, izgatottan várjuk az 
eredményeket.  

 Az iskola ünnepi hetének előkészületei 
már megkezdődtek a szünetet megelőzően. A 
vetélkedőn szereplő csapatok összeálltak, a 
tanulnivalót megkezdték elsajátítani, az albu-
mok, bemutatók anyagát a szünet alatt is gyűj-
tötték. A vers– és prózamondó versenyben 
érdekeltek már gyakorolnak, az irodalmi pá-
lyázatok készülőben vannak. A színdarab pró-
bái megkezdődnek a szünet utáni napokban.  
 A részletes programot az osztályfőnö-
kök ismertetik, amit bizonyára valamennyien 
örömmel és izgalommal vártok.  



Kísérd el az apostolokat útjukon, hogy ki-
derüljön: kinek a tollából való az idézet.  

 

"Annak, aki arcul üt téged, tartsd oda a 
másikat is, és attól, aki a felöltődet elve-
szi, ne tagadd meg a kabátodat sem. 
Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki 
elveszi, ami a tiéd, vissza ne kérd."  

1.                                             

2.                                             

3.                                             

4.                                             

5.                                             

6.                                             

7.                                             

8.                                             

9.                                             

10.                                             

11.                                             

12.                                             

13.                                             

14.                                             

Az első négy feladatra  
számmal válaszolj! 

1. A szentírásnak  ……. fő része van. 
2. Isten ennyi parancsot adott Mózesnek 
a Sínai hegyen 
3. Jézus …….. évesen keresztelkedett 
meg 
4. Jézus ennyi boldogságot mondott 
5. A Szentléleknek az a tevékenysége 
amellyel biztosítja hogy a szent köny-
vek szerzői Isten üzenetét tévedés nél-
kül írják le 
6. Szentírás más szóval 
7. Biblia fő szerzője 
8. A biblia egyik nyelve 
9. Sok van belőle az újszövetségben 
10. Isten üzenete az emberekhez 
11. Örömhír 
12. Szentírásnak első könyve 
13. Biblia szó jelentése 
14. Fontos keresztény erény 


