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A Csengőszó több mint tíz
éve megjelenő, iskolánk
életével kapcsolatos események, történések hírvivője
volt, és reményeink szerint
az is marad. Idén talán kicsit
később jelenik meg az új
tanév első száma, de ígérjük, hogy az érdeklődők legalább negyedévenként kezükbe vehetik az iskolaújság
aktuális számát.
Eötvösös hírekkel fogunk szolgálni, úgy,
mint régen, és természetesen elektronikus
formában is olvasható
lesz a honlapon. Sok
dilemmát és fejtörést
okozott, hogy szükség van-e
a papír alapú megjelenésre?
Végül is úgy döntöttünk,
hogy szeretnénk a nyomtatott sajtó kicsit talán nosztalgikus, de minden bizony-

nyal még sokáig fennmaradó formáját megtartani.
Fogadjátok/fogadják szeretettel azokat a sorokat, melyeket lelkes gyerekek, nevelők írnak, bízva abban,
hogy ezek az információk
hozzájárulnak iskolánk élet-

Évnyitó 2015. szeptember 1.
ének megismeréséhez. Az
írásokban
bemutatunk
olyan sikereket, eredményeket is, melyekre büszkék
vagyunk. A gyerekek életük
jelentős részét töltik oktatá-

si intézményekben, ezért
rendkívül fontos, hogy azt
milyen hangulatban, milyen
benyomásokkal élik meg. Az
ismeretek átadásánál is
túlmutató nevelési feladatokat csak úgy tudjuk teljesíteni, ha az érzelmeken,
kötődéseken keresztül
valósul meg. Az iskolához való viszonyunkat
számtalan tényező határozza meg, ehhez
talán egy apró, de nem
mellékes szempont az
itt történtek pontos
ismerete, megismertetése, a sikeres kis diákok bemutatása, példaképek állítása. Ennek
szellemében és reményében készül a külsőségeiben
kicsit megújuló, tartalmát
tekintve a régi üzeneteket
hordozó Csengőszó.
Vig Attila

30 év—születésnapra
Valóban 30 éves?
Ennyi idő lett volna?
Hova repült ez az idő
Senki sem tudja.

Varázslatok, hétköznapok –
Gyerekzsivaj itt az úr,
Különösen Eötvös-napon,
Mikor mindenki vidul.

Anya, apa is tudja,
Milyen ez az iskola.
Ők is idejártak,
De az évek tovaszálltak.

Az Eötvös immár 30 éves.
Iskolánkat köszöntjük.
Kisdiák és öreg diák
Emlékezik most velünk.

Eötvös-nap van, halljátok!
Gyertek gyorsan, lássátok!
Sütés-főzés bográcsban,
Rajzverseny az utcában.

Sok a játék és tanulás,
Itt a helyünk, nem vitás!
30 év még nem elég,
Legyen 50, 100 is még!

Mennyi munka, mennyi öröm,
Hangzavar és nagy zsivaj.
És mennyi vidámság
Szaladgálás, nagy ricsaj.
Múlt el itt az évek alatt
Sok a gyerek, rengeteg,
S megőrizzük, nem vitás.
Versenyeznek, hogy nyerjenek.

Zibák Fanni 7.a
Szilágyi Vivien 8.b
Fehér Dorottya 6.b
Gazda Nikolett végz.
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Vízitábor Tiszafüreden
Idén nyáron is voltunk vízitáborban, ahogy az minden
évben szokás. Miután megérkeztünk, és elfoglaltuk a
szobánkat, Feri bácsi gyűlést

tartott. Elmondta, hogy mi
lesz a program a héten, és
milyen szabályokat kell betartanunk. Ezután elmen-

tünk vacsorázni, majd szabad program következett.
Este 10-kor volt takarodó.
Másnap reggel elmentünk
futni és gimnasztikázni.
Megreggeliztünk, majd
néhányan
elkezdtünk
labdázni.
Vizes, csúszós volt a
fű,
amin
Fanni elesett
és eltörte a
bokáját. Feri bácsi rögtön
hívta a mentőt. A mentősök
hamar kiértek, és elvitték
Fannit a kórházba. Nemso-

kára vissza is hozták begipszelt lábbal. A szülei sajnos
hazavitték, nagyon hiányzott
nekünk a tábor alatt. Délután elmentünk a Tiszatóhoz, ahol Zoli bácsiék
megmutatták, hogyan kell
kajakozni és kenuzni. Mindenki kipróbálta, majd viszszamentünk a táborba. Egy
kis szabadidő után megvacsoráztunk, és 10-kor aludni
mentünk. A következő napon délelőtt az ötödikesek
úszni mentek, mi pedig kajakozni. Másnap úszással
kezdtük a napot, délután
pedig egy hosszabb túrát
tettünk a kajakokkal. Utolsó

előtti nap kajakversenyt
rendeztünk. Délután lett
volna az úszóverseny, de ez
az eső miatt elmaradt. Ezért
azt a feladatot kaptuk, hogy
készüljünk egy kis műsorral
a „Ki mit tud?”-ra. Mindenki
nagyon izgatott volt. A csapatok ötletes műsorokat
adtak elő. Sokat nevettünk.
Este tábortüzet gyújtottunk.
Utolsó nap gokartozni mentünk, amit nagyon élveztünk. Aztán következett az
eredményhirdetés. Sajnos
haza kellett mennünk! Most
is szívesen visszamennénk.
Mihalovits Panka 7.a

Kalózok lettünk Parádfürdőn
A nyári szünet elején már kedők, kincsvadászat, stran- estén mindenkit kalózzá
harmadik alkalommal tábo- dolás, bátorságpróba, bű- avattak. Idén harmadik alkarozhattunk Parádfürdőn.
vészkedés, diszkó. Az utolsó lommal vehettem részt a
A nevelők színes, változatos
programokkal vezették be a
kis táborlakókat a kalózvilág
rejtelmeibe. Vidámabbnál
vidámabb programok között
válogathattunk: zászló, kincsesláda és kalózkalap készítés, zászlófelvonás, vízibomba csata, hajótöröttek kimentése,
felfedezőtúra,
"kalózhordák" közötti vetél-

Mátrában
megrendezett
táborban és már most kíváncsian várom a következő,
élményekben gazdag, felejthetetlen kalandozást.
Köszönjük szépen Ibolya
néninek, Magdi néninek,
Eszti néninek, Andi néninek
és mindazoknak, akik önzetlenségükkel segítettek abban, hogy csodálatos élményekben legyen részünk.

György Eszter 5.b

Angoltábor
Tanáraink
augusztusban
ráhANGOLó tábort szerveztek nekünk az iskolában.
Napközis tábor volt - délelőttől délutánig (9-16). Egyszer ott is aludtunk. Játékosan felelevenítettük az elmúlt évben tanultakat és
felkészültünk a következő
tanévre. Első nap rögtön el
is kezdtük a "játékos tanulást". Az angolórákon sokat
játszottunk és nevettünk.
Érdekesnek és hasznosnak
bizonyultak ezek az órák.

Szervező tanáraink: Kamburova-Szőke Irén, Faragó
Anita, Horváth Magdolna,
Hegedűs Mária és Kádár
Kata tanárnők voltak. Második nap olyan jó idő volt,
hogy délben elmentünk a
Dorog Városi Uszodába, ahol
egy jót szórakoztunk. Odafele menet megálltunk a fagyizóban is. Harmadnap volt az
a nap, amikor mindenki
nagy táskákkal, ruhákkal jött
iskolába, mivel azon a napon
aludtunk ott. Délután el-

mentünk Szentendrére. Sétáltunk a városban, majd
bementünk a Marcipán Múzeumba. Nagyon sok érdekességet láttunk ott. Például, hogy hogyan készül a
marcipán, vagy az életnagyságú marcipánszobrokat. Az
én személyes kedvencem az
életnagyságú Michael Jackson szobor volt. Miután
megnéztük a múzeumot,
fagyiztunk egyet, felszálltunk a buszra és elindultunk
vissza az iskolába. Estefelé

érkeztünk meg. Lepakoltunk, és akkor elkezdődött a
diszkó! Kipakoltuk az ebédlőt, elrendeztünk mindent,
és már állt a bál. Ezen a napon nagyon sokáig fentmaradtunk! Másnap volt az
utolsó napunk, ezért jól kipihentük magunkat. Már ebéd
után rögtön elmentünk.
Ezután még három napunk
maradt, hogy ráhANGOLódjunk az iskolára.
Csillik Zsófia 6.b
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Első osztályosok 2015/2016

1.a Rozek Ferencné,Varga Zsuzsanna
Bocsi Fanni
Bodnár Nóra Andrea
Borhi Zsombor
Csonka Anízia
Csonka Bítia
Faragó Szelina
Farkas Botond Gusztáv
Gáspár Lili
Horváth László
Kolozsvári Péter
Kovács Szofi

Krencz Attila
Lakatos Marcell
Mihalovits Máté
Móczár Petra
Nagy Áron Domokos
Nébel Nefertiti Hanna
Orsós Dzsenifer
Ott Kornél
Sebő Hanna Barbara
Szilágyi Dominik
Zrínyi Zoé

1.b Mihalovits Gáborné, Bóna Orsolya
Ádám Dominik Erik
Ambrus Tamara
Aszódi Norbert
Babics Luca
Balogh-Szászvári Levente
Balogh-Szászvári Mihály
Boruzs Danuta
Bredóka Milán
Czuczor Ervin
Csíkvölgyi Barnabás
Éberhardt Nóra Flóra

Galambos Levente
Gyöngyösi Gergő
Hegedűs Vazul
Jászovics Hunor
Jurás Bence Attila
Molnár Krisztián
Oláh Jázmin Amanda
Pethő Melinda
Szabatin Sára
Szedő Dániel Patrik
Váradi Ramóna Mónika

1.c Horváth Magdolna, Trexler Ibolya
Csongrádi Laura Zita
Fizel Bendegúz Zoltán
Fizel Botond József
Flórián Kamilla Kira
Ha-

racska Ábel
Janetka Gergely
Juhász Milán
Jurácsik Lotti Sára

Kérészi Zsófia
Kosztolányi Áron
Kreitner Zsombor
Kruppa Nóra
Ku-

borczik Iván Zsolt
Lamperth Zoé
Limpár Sebestyén Farkas
Mile Bálint
Molnár Lili
Monostori Regina
Nagy Eszter
Orosz Katalin
Rákosi Sámuel
Süveges Panna
Tóth Lara
Török Zsombor
Varga Álmos Attila
Winkfein Máté

Csengőszó

Oldal 4

Új arcok a katedrán
Jánosi
Csabának
hívnak.
Nyergesújfalun
nőttem
fel,
és
jelenleg
ott is lakom. Egerben végeztem
mint
földrajztestnevelés szakos tanár. A
főiskolás évek után sajnos
nem tudtam elhelyezkedni
tanárként, így lettem előbb
úszómester, gépkezelő és
munkavédelmi
technikus.
2013-ban sikerült elhelyezkednem tanárként, és most
már nem is szeretnék váltani, hiszen gyerekkorom óta
ez volt az álmom. Hobbim a
sport, lehet az bármilyen.
Hétéves korom óta kickboxozom, és ebben a sportban is értem el a legnagyobb
eredményeimet. Ma már
csak edzéseket tartok. Mellette, amit még ma is versenyszerűen űzök, az a teke.
Jelenleg is az oroszlányi NB Ies csapatban játszom. Amit
nem szeretek, az a fésülködés!

Kornokovics Attila
vagyok. A
Pázmány
Péter Katolikus
Egyetemen végeztem magyar nyelv és irodalom-történelem
szakos
tanárként, ezt követően kapcsolódtam be az Eötvösiskola életébe. Családomban
is van pedagógus, így sosem
volt idegen számomra ennek
a pályának a világa. Tanáraim példaértékű munkája,
személyisége is motivált
arra, hogy ezt a hivatást válasszam. Az iskolában magyart tanítok, valamint a
tanulószobán is találkozhattok velem. Célom, hogy
diákjaim megszeressék tantárgyaimat, és felfedezzék az
olvasás örömét, hiszen ez
sajnos visszaszorulóban van
a gyerekek körében. Szabadidőmben szeretek kirándulni, rendszeresen részt veszek
az
iskola
Barangolószakkörén. Örülök, hogy ebben a közösségben kezdhetem a pályámat!

Sárdi Éva
Mária
vagyok.
Az
egri
főiskolán
végeztem
36
éve
matematika-fizika szakon. Mindig
reál beállítottságú ember
voltam, de a jókedv, a derű
nem áll tőlem messze. Pályámat Pilisvörösváron kezdtem, ahol mindkét szakomat
tanítottam. Hosszú ideig
oktatásirányítással foglalkoztam. Az élet most úgy
hozta, hogy ismét taníthatok, amit nagyon szeretek.
Szeretem a gyerekeket, és
megpróbálom a fejecskékbe
a legfontosabb ismereteket
bepréselni! A MATEMATIKA
egy világnyelv, mely mindenhol egyformán érthető.
Fel a fejjel, a helyzet nem
reménytelen!

Galsi
Adrienn
vagyok.
Idén nyáron szereztem
meg tanítói diplomámat a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán, Esztergomban.
Általános iskolás korom óta
nagy álmom volt, hogy tanítónő lehessek. Nagy örömömre szeptemberben el is
kezdhettem dolgozni az
Eötvös-iskolában, ahol a
tanítási gyakorlatomat is
töltöttem. Két angolos osztályban vagyok napközis
nevelő. Célom, hogy minél
több módon hozzájáruljak
az iskola, valamint a gyermekek sikeréhez. Szabadidőmben szívesen kirándulok, fotózok.

Népmese napja

Megalakult a diáktanács
A 2015/16-os tanév első
hetében iskolánk összes
osztálya megválasztotta osztálytitkárát és helyettesét.
Ezek után összeült az iskola
diáktanácsa, és titkos szavazással megválasztották elnöküket és a helyettest. A legtöbb szavazatot Kolozsvári
Barnabás 8.b osztályos tanuló kapta, így az idei tanévben ő a diáktanács elnöke,
helyettese Mihalovits Panka
7.a osztályos tanuló. A diáktanács munkáját segítő pedagógus továbbra is Balogh
Balázs tanár bácsi.

Ezután beszéltünk az év
programjairól, az immár
hagyományossá vált Márton
-napról, a karácsonyi és a
húsvéti DÖK-napokról, a
farsangról, a májusban megrendezésre kerülő Eötvösnapokról. Remélem, a vidám
rendezvényeken sokan vesztek majd részt.
Mindenkinek jó tanulást, sok
sikert és felejthetetlen szabadidős programokat kívánok erre a tanévre!
Kolozsvári Barnabás 8.b

2015. szeptember 30-án
Benedek Elek születésnapját
ünnepeltük
iskolánkban.
Ezen a napon emlékeznek
meg országszerte a népmese napjáról is. A népmese
napjának az a célja, hogy a
meseszerető gyerekek és
felnőttek megkülönböztetett figyelemmel forduljanak
mind a magyar, mind más
népek meséi felé.
Ebből az alkalomból Böbe
néni az első órán az Arany-

tulipán című mesét olvasta
nekünk. Nagyon örültünk,
hogy kimentünk az aulába,
és megnéztük a kiállítást.
Volt ott minden: Benedek
Elek könyvei, a tanév közben a meseládában rejtőzködő bábok, és sok-sok szép
rajz, melyeket az alsó tagozatosok rajzoltak kedvenc
meséjükről.
Molnár Katrin
Kontra Zoé 2.b
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Az aradi vértanúk napja
Iskolánk idén is megemlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésének évfordulójáról.
Október 6-a az a nap, amelynek nem kell magyarázni
jelentőségét. 1849. augusztus 13-án Világosnál a magyarok
fegyverletételre
kényszerültek. A fegyveres
harc bukása után a Habsburg kormányzat nem volt
hajlandó semmilyen kompromisszumra. A megtorlás
vezetője Haynau táborszernagy volt. 1849 szeptemberében halálra ítélték gróf
Batthyány Lajos miniszterel-

nököt és tizenhárom honvédtábornokot. Batthyányt
Pesten, a tábornokokat pedig az aradi vár baljóslatot

sök maradnak. Műsorunkkal
ezt fejeztük ki nektek: a múltat, mely fontos a jelennek!
Sok munkával és gondos
odafigyeléssel állítottuk öszsze, és mutattuk be nektek
az előadást.
Az iskolai megemlékezést
Attila bácsi rendezésében és
a 8. b osztály előadásában
tekinthettétek meg, majd
Vig Attila igazgató úr és a
diákönkormányzat elnöke
megkoszorúzta az iskolánk
sugalló falai alatt végezték előtt található emlékművet.
ki. Bár haláluk nem volt méltó, a magyar nép számára ők
Kesselyák Boglárka 8. b
mindig is a legnagyobb hő-

Temesi Attila kiállítása az Eötvös Galériában
Október 13-án nyitotta meg
Kapa Melinda művésztanár
Temesi Attila esztergomi
festőművész kiállítását.
Temesi Attila nem ismeretlen Galériánk látogatói előtt,
immár harmadik kiállítását
rendezzük. Az eddig grafikáiról ismert művésztanár most
új oldaláról mutatkozott be,
friss hiperrealista olajfestményeivel jelentkezett, melyek témája a részleteiben,
vagy nagy magasságból
elénk táruló VÁROS, az épí-

tett környezet és a jól ismert séget, tovább fokozva a bra- nyújtó kiállítás hangulatát.
személyes jelentőséggel bíró vúros festői teljesítményt Köszönjük nekik.
(kOpE)
helyek. Nem öncélúan. A
mindenütt jelen lévő fény
mozgása, meghajlása, tükröződő felületeken való torzulása a fő téma. Ezért is adta
a művész a „FÉNYTÖRÉS”
címet kiállításának.
A Pachelbel vonós kamarazenekar és a szólót játszó
Kolozsvári Barnabásné, valamint Málnai József játéka
elcsendesítette és magával
ragadta a szépszámú közön-

Barangoló kalandorok a Strázsán
Október 17-e, szombat. Strázsa-hegyre. Vállalkozó elindultunk.
Szerencsénk
Esik? Nem esik? Ezekkel a szellemű kis csapatunk nem volt, az idő egyre jobb lett.
kérdésekkel készültünk a riadt vissza az esős időtől, Örültünk ennek, mert ettől
függött, hogy felmegyünk-e
a kilátóhoz. Először a hegy
lábánál lévő vendégházhoz
mentünk, hogy elfogyasszuk
a magunkkal hozott szendvicseket. Ugyancsak meglepődtünk, amikor szörnyű
vijjogással megszólalt a ház
riasztója. Azért nem sokáig
zavartattuk magunkat, az
ennivalónk elfogyott. Néhányan sütögettek is. Aztán

felmentünk a hegyre, ahonnan szép kilátás nyílt a környékre. Egy-két fotó elkészítése után elindultunk lefelé,
majd vissza az iskolához.
Nekünk nagyon tetszett a
túra, köszönjük Magdi néninek, Móni néninek és Zsuzsa
néninek. Izgatottan várjuk a
következőt!
Fehér Orsolya
Marsi Réka
Szabó Virág 5. b
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„A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi jövőnk”
Országos rajzpályázat
2015. október 16-án lezajlott „A mi világunk, a mi
méltóságunk, a mi jövőnk”
című rajzpályázat díjátadója
a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.
A zsűri értékelése alapján 15
díjat adott át Dr. Mikola
István államtitkár úr, Sipos
Imre helyettes államtitkár
úr, valamint Szalay József, a
Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének elnöke.
Beszédükben mindhárman
kiemelték a környezettudatos nevelés fontosságát,
valamint felhívták a figyelmet korunk legégetőbb globális problémáira is.
A díjazottaink:
Éghajlatváltozás
téma:
3.hely: Herczeg
Izolda:
Egyensúly, Raffai Klaudia:
Szimbiózis (DOKI Eötvösiskola).
Méltányos munkakörülmények téma: 2.hely: Mihalovits Panka: Van még esély!
(DOKI Eötvös-iskola)

Reggel esős időre ébredtünk, de ez nem állíthatott
meg minket abban, hogy
eljussunk a Külügyminisztériumba. Felültünk a vonatra
és elindultunk Budapestre.
Miután felértünk a fővárosba már csak pár megállót
kellett menni a villamossal a
Külügyminisztériumig. Bementünk az épületbe és egy
gyors átvizsgálás után már
beljebb is léphettünk. Megkínáltak minket inni– és ennivalóval. Miután megérkezett mindenki, felmentünk
egy
konferenciaterembe,
ahol kihirdették az eredményeket. Kategóriánként három embert vagy csapatot
díjaztak. Raffai Klaudia és
Herczeg Izolda az éghajlatváltozás kategóriában készítették a rajzaikat és ezzel
megosztott 3. helyezést értek el. Mihalovits Panka a
méltányos munkakörülmények kategóriájában rajzolt
és ezzel 2. helyezett lett.
(kOpE) Miután véget ért az ered-

ményhirdetés,
meg lehetett
tekinteni
a
pályázatra készült díjazott
rajzokat.
Ezután körbevezettek minket
az épületben,
ahol megnéztük a Külügyminisztérium
szakkönyvtárát
és olvasószobáját; felmehettünk
az
épület tetejére,
ahonnan
gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé.
Láttuk a Parlamentet, és a
Dunán átívelő hidakat. Amikor lementünk, már várt
ránk a svédasztalos ebéd,
ahol nagyon finomak voltak
az ételek. Utána elvittek
minket az Állatkertbe, mert
az is az ajándék része volt.
Amikor odaértünk, eleredt
az eső, de ez nem volt baj,

mert így még kalandosabb
volt az állatkerti körbevezetés, ami körülbelül egy órán
keresztül tartott. Ezután
visszavittek minket a Külügyminisztériumba,
ahonnan
hazaindultunk. Sok szép
élménnyel és díjjal tértünk
haza.
Mihalovits Panka 7.a

Barangolás templomok és várak között
Október 16-án kirándulni
mentünk Márti nénivel, Nelli
nénivel és Péter bácsival.
Először a Vas megyei Csempeszkopácson álltunk meg,
ahol megnéztük az Árpádkori Szent Mihály templomot. A falu közepén egy
dombra építették ezt az egyszerű külsejű, egyhajós
templomot, mely a román
kori falusi építészet egyik
legkiemelkedőbb emléke.
Kirándulásunk
következő
állomása a jáki Szent György
apátsági templom volt,
amely 1214-ben épült Jáki
Nagy Márton kezdeményezésére. Ezután Ausztria felé

átléptük az országhatárt, és
Máriafalván
megtekintettünk egy gótikus stílusú
templomot. Róth Miksa magyar üvegfestő budapesti

üzemében készültek a templomhajó
magyarországi
szentjeit ábrázoló üvegablakok. Kirándulásunk utolsó
állomása Léka vára volt,

mely Kőszeg környékének
egyik legszebb látnivalója. A
csodálatos erdős környezetben a Gyöngyös-patak által
körülölelt sziklán, egy kis tó
mellett álló középkori lovagvár látványa már messziről
lenyűgözött minket. A vár a
XIII. században a német betörések ellen épült.
Egy eseménydús nap után
fáradtan tértünk haza. Köszönjük tanárainknak ezt a
felejthetetlen kirándulást!
Jámbor Kíra
Sztulik Debóra
Kolozsvári Barnabás
Ludman Antal 8.b
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Európai nyelvek napja
Szeptember 26-a az Európai összekötő szerepét a kultú- mester köUnióban beszélt sokféle rák közötti kapcsolatokban. szöntötte a
nyelv, a nyelvi sokszínűség Erről az ünnepről iskolánk is diákokat, a
megemléke- pedagóguzett október sokat és a
21-én, kicsit megjelent
késve ugyan, vendégeket.
de nagyon jó Mindketten
hangulatban. hangsúlyozA műsort az ták a nyelvEurópai Unió tanulás fonhimnuszával tosságát. Az angolul és nékezdtük, me- metül tanuló diákok szinte
lyet az egész minden évfolyamból dalokünnepe. Ez alkalomból ren- iskola együtt énekelt. Vig kal, versekkel , jelenetekkel
dezvényeket
szerveznek, Attila igazgató bácsi, majd készültek. De a közös dalok
melyek kiemelik a nyelvek Dr. Tittmann János polgár- sem maradhattak el. A mű-

Halloween-buli az 5. c-ben

A tavalyihoz hasonlóan idén
is megleptek bennünket az
anyukák. Egy élvezetes, vicces bulit szerveztek az osztálynak október 21-én. Fantasztikusan feldíszítették a

termünket, a büféasztal
roskadozott a finomságoktól, még szellemekkel díszített muffin is volt. Lelkesen
készültünk mi is. Ijesztő jelmezekbe öltöztünk, kifestettük az arcunkat, és hogy
senki
se
legyen

„szemtelen”, ragasztottunk
egy-egy szemet a homlokunkra. Az ijesztgetés után
játék következett. Volt seprűadogatás, limbó tánc,
mandaringurítás
pókháló
célba.
A
kvízkérdések győztesei
szörnyecskés csokoládét nyertek. Aztán
jött az est fénypontja, a dekorációs lufik
cicák, pókok, csápok
sorsolása. Mindenki
nagyon örült a nyereménynek. Köszönjük a szülőknek
osztályfőnökünk,
Margó
néni nevében is ezt a nagyon jó Halloweent!
Kesselyák Liliána
Mészáros Richárd 5. c

sort a „Ha jó a kedved” című
dallal zártuk, melyet németül, angolul és természetesen magyarul is előadtunk.
Fehér Dorottya 6.b

Október 23.
Mikor kimondjuk ezt a dátumot, a felnőttek többsége
általában tudja, miről van
szó. Igazából a gyerekek
azok, akiknek nincs sok ismeretük erről a napról. Ezt
az előadást azért ilyen formában és ilyen kevésbé
megszokott módon állítottuk
össze, mert abban reménykedtünk, hogy ha egy másik
szemszögből mutatjuk be az
eseményeket, talán mindenki jobban megérti. A nézők
át tudják érezni, milyen lehetett az akkori élet.
A próbák. Na igen, az, hogy
hogy sikerül az előadás, elég
kiszámíthatatlan volt számunkra. Persze Zoli bácsi
nélkül nem is sikerülhetett
volna. Volt jelenet, amit
legalább százszor végigpróbáltunk, és igazából már az

egész osztály kívülről tudta
azt a részt. Lassan-lassan
összeállt a kép. Egyre jobban
sikerültek a próbák és egyre
kevesebbszer kellett elpróbálnunk a ,,Fiam! A szomszéd Ferit elvitték a pufajkások, és téged is keresnek”
jelenetet, amit már tényleg
kívülről fújt az osztály.
Ahogy egyre többször elpróbáltuk az előadást, majd
végül kint állhattunk a színpadon és bemutattuk, egyre
jobban átéreztük az akkori
emberek sorsát, hogy miről
is szól ez a nap. Reméljük,
hogy mindenkinek, aki látta,
átadhattuk azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyeket az előadással közvetíteni akartunk.
Zibák Fanni 7.a
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Megnyertem a Sulisprintet
2015. szeptember 19-én
rendezték meg Dorogon a
Sulisprint futóversenyt.
Nagyon vártam már erre a
napra, mert tavaly második
lettem, és idén is szerettem
volna jó helyezést elérni
Amikor anyával elindultunk,
nagyon izgultam. De a verseny kezdetével az izgalom
alábbhagyott. A barátommal
megbeszéltük, hogy együtt
futunk. Sikerült.
Nagyon örültem, hogy elsőként értem célba. Sokan
gratuláltak a sikeremhez!

Eredmények
1.osztályos fiúk
I. Farkas Botond 1.a

2.osztályos fiúk
I. Bíró Dávid 2.c
2.osztályos lányok
Orosz Balázs 3.a II. Goda Boglárka 2.c

3.osztályos fiúk
I. Orosz Balázs Tibor 3.a
II. Fábián Áron 3.b
3.osztályos lányok
II. Hartmann Petra 3.b
III. Jurácsik Lili 3.b
4.osztályos fiúk
I. Selmeci József 4.a
II. Farkas Jeromos 4.a
III. Lakatos Gergő 4.a
4. osztályos lányok
II. Tamás Izabella 4.a
5.osztályos fiúk
I. Czvik Máté 5.c
5.osztályos lányok
I. Meczger Sára 5.b
II. Reskó Vanessza 5.a
III. Szőke Noémi 5.a

6.osztályos fiúk
I. Berkeszi Zsombor 6.a
III. Meczger Máté 6.b
6.osztályos lányok
I. Mátyás Anna 6.a
II. Kecskés Dorina 6.b
III. Tillich Georgina 6.a
7-8. osztályos lányok
I. Imrei Nóra 8.a
III. Mihalovits Panka 7.a

IV. Arany-kupa atlétikaverseny
2015. október 8-án atlétikaversenyre mentünk az esztergom-kertvárosi
Arany
János Általános Iskolába.
Négy versenyszámban: távolugrásban,
kislabdadobásban, 60 és 300 méteres futásban mértük össze
erőnket a környékbeli csapatokkal. Nagy örömünkre a 78. osztályos lányokkal (Mihalovits Panka, Rédei Viktória,
Imrei Nóra) 2. helyezést
értünk el.

Az atlétikaversenyen Jeróval
és Bendivel voltam egy csapatban.
Kislabdadobással
kezdtünk, 32 métert sikerült
dobnom. Továbbmentünk a
távolugráshoz, ami szintén
nagyon jól sikerült, 3 méter
40 cm-t ugrottam. Futásban
második lettem. Aztán jött
az eredményhirdetés. Nagyon örültem, mert csapatban elsők lettünk, egyéniben
pedig második helyezést
értem el.

Imrei Nóra 8.a

Burányi Bence 5.a

Nagyon hamar átértünk
iskolánkból az atlétikaverseny helyszínére. Kimentünk
a pályára, ahol Pali bácsi
elmondta, kinek hová kell
mennie. Mi a távolugrással

kezdtünk. Mindenkinek három próbálkozása volt. Jól
sikerültek. Ezután a 60 méteres futás következett. Rövid pihenés után kislabdát
dobtunk. Az utolsó versenyszám a 300 méteres
futás volt. Az eredményhirdetéskor nagyon boldogok voltunk, mert csapatunk
első helyezést ért el.
Reskó Vanessza 5.a
Mátyás Anna 6.a

A nyár legnagyobb kézilabdás eseménye
2015 augusztusában a 19.
CellCup nemzetközi kézilabda fesztiválon vettünk részt
Veszprémben. 21 országból
érkeztek csapatok. Dorogról
az U16 és az U 12 csapat
indult.
A fesztivál során Veszprém ,
Nyitra (SVK), Szeghalom,
Olimpic (ROM), Elche (ESP),
Vác, Dornbich Schoren
(AUT) csapatával küzdöttünk
meg. A legtöbb meccs szoros volt, végül a 14 csapatból a hatodik helyezést ér-

tük el. Napjainkat nemcsak a
mérkőzések töltötték ki,
hanem különböző szórakoztató programokon is részt

vettünk. Nyitógálát rendeztek nekünk a Veszprém Arénában, buliztunk az UV Partin a Hangvilla nevű veszpré-

mi szórakozóhelyen és a
„Találd meg a párod” partin.
Utolsó nap díjátadó gálával
zárult a fesztivál.
A nehéznek ígérkező szezon
előtt segítette a felkészülésünket ez a torna. Tudtuk
gyakorolni az edzőnk által
elvárt taktikai elemeket.
Nagyon jól éreztük magunkat, remélem jövőre is résztvevői lehetünk ennek a rangos eseménynek.
Imrei Nóra 8.a

