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2016. május 3-án iskolánk
negyvenegy hetedikes tanulója indult öt pedagógus kíséretében Erdélybe a Határtalanul!
pályázat keretében. Az ötnapos, 1920 km-es tanulmányúton Erdély természeti kincseivel, építészeti nevezetességeivel és a magyarság életével
ismerkedtünk. Kolozsvár látnivalói után versekkel emlékeztünk nagy magyarjainkra a

Házsongárdi
temetőben,
megkoszorúztuk a Petőfiemlékművet Fehéregyházán. Szívélyes fogadtatásban
és finom vacsorában részesültünk Székelyszentléleken,
ahol családi házaknál aludtunk. Másnap Dorog testvértelepülésén,
Felsőboldogfalván találkoztunk az
iskola tanulóival. Ezt követte
a székely kapuiról nevezetes
Máréfalva, a borvízéről híres
Homoródfürdő és a székelység egy tragédiáját emlékművel őrző Madéfalva. A
Gyimesek völgyében Hidegségpataka adott otthont
számunkra három napon át.
Innen indultunk a Gyilkostóhoz és a Békás-szoros
szurdokvölgyébe. Gyimesbükkön az ezeréves határnál
rendhagyó történelemórát
tartott
idegenvezetőnk,
majd a csíksomlyói kegytemplom, a pünkösdi zarán-

doklat helyszíne és a csíkszeredai
Makovecz-templom
következett. Felejthetetlen
élményt jelentett a lovas
kocsin való utazás egy esztenára (hegyi szállás), valamint egy óriási túra a hegygerincre. A záró esten a helyi
iskolások
hagyományőrző
táncokat mutattak be, melyet a diákjainkkal közös tánc
- és népdaltanulás követett.
Az út során megtapasztalhattuk az itt élők magyarságtudatát, ragaszkodását kultúrájukhoz. Hazafelé nem maradhatott ki Székelyudvarhely szoborparkja, Szejkefürdőn Orbán Balázs sírja, Korondon a fazekasok boltja,
Farkaslakán Tamási Áron
emlékműve. A Király-hágón
megállva vettünk búcsút
Erdélytől.

Nyizsnyánszkyné
Tavaszi Margit
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Országfutás Dorogon

A Gáthy Zoltán Városi
Könyvtárban 2016. április 8án rendezték meg a hagyományos költészetnapi szavalóversenyt, melyen rekord-

5.a, Árkosi Klaudia 5.b, Giczi
Laura 6.b, Gremsberger Edvin 6.b, Buna Máté 6.b képviselte. A zsűri - Kovács
Lajos író, helytörténész,

számú jelentkező vett részt.
Ez annak volt köszönhető,
hogy ebben az évben előHorváth Magdolna ször nemcsak iskolások, hanem nyugdíjasok is előadták
kedvenc versüket, ami nagy
kalandorok a Pilisben élményt jelentett minden
jelenlévőnek.
Iskolánkat hat tanuló - Farkas Réka 4.b, Burányi Bence

Mucha Ildikó, a könyvtár
korábbi vezetője és Kele
Fodor Ákos fiatal író - döntése alapján Farkas Réka a 3-4.
osztályosok kategóriájában
1. helyezést, míg Gremsberger Edvin az 5-6. osztályosok között 3. helyezést ért
el. Gratulálunk!

2016. március 12-én zajlott
le az idei Országfutás, melyhez Dorog nagy létszámban
csatlakozott. A 70965 km-ből
3500 km-t a dorogiak teljesítettek, így Dorog városa kapta meg a „legsportosabb
város” címet. Több, mint
1600-an álltak rajthoz, ebből
328 fő indult az iskolánk képviseletében.
Az osztályok közötti vetélke-

Barangoló

dőben iskolánk
1.c osztálya 112
fővel harmadik
helyezett lett.
Jutalmul a visegrádi
bobpályára
mehettek, aminek
nagyon örültek,
hiszen
valaki
csak most bobozott először.
A kísérő tanárok mellett a
szülők is bebizonyították
maximális támogatásukat,
hiszen sokan csatlakoztak
hozzánk mind az országfutásnál, mind a bobozásnál.
Köszönjük szépen a jutalmunkat a Dorogi Sportirodának, az 1.c osztálynak ez volt
a legtökéletesebb ajándék.

Költészetnapi szavalóverseny

Schieszler Anna

Német szavalóverseny
a dorogi tájházban

Iskolánk túra szakköre, a
Barangoló kalandorok megkezdték az idei túraszezont.
Méghozzá a Pilisben, Dobogókő gerincét jártuk be március 14-én. A Két-bükkfanyeregtől indultunk, ami a
dobogókői túrák egyik leggyakoribb
kiindulópontja.
Gyönyörű, napfényes időben
körülbelül
13-14
km-t
tettünk meg, érintve a Boldog Özséb-kilátót, amely a
Pilis legmagasabb pontja,
756 méteren található a
tengerszint felett. A kilátóból
több kilométer távolságra

elláttunk a derűs égboltnak
köszönhetően. A Vörösvárimedencét és a Budaihegységet is kiválóan lehetett látni.
147-en vettünk részt a szezonnyitó túrán, ez új rekord
a létszámot illetően. A csapat nagyon jól érezte magát.
Túravezetőnk Matusek Miklós volt, akinek ezúton is
köszönjük a segítséget!
Reméljük, hogy minél többen fognak csatlakozni a
Barangoló kalandorok túráihoz!
Galsi Adrienn

Hetek óta készültünk a német szavalóversenyre, amelyet a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat hirdetett meg. Kiválasztottuk az
általunk legjobbnak gondolt
verset. Először csak olvasgattuk, utána elkezdtük memorizálni a sorokat. Nelli
néni és Márti néni sokat
segítettek nekünk.
A versenyt április 22-én, egy
pénteki napon rendezték, 11
órakor kezdődött a dorogi
német tájházban. Amikor
odaértünk, mindenki húzott
egy számot, és vártunk a
sorunkra. Először elmondtuk a kötelező, majd a szabadon választott verset.
Izgatottan vártuk az ered-

ményhirdetést. Mindenki helyezéstől függetlenül valamilyen nyereményben
részesült. Volt, aki könyvet
kapott, volt, aki csokit, de
természetesen a német
ötösnek is nagyon örültünk.
A versenyen a dorogi iskolák
vettek részt. Iskolánk tanulói
közül az alábbi versenyzők
értek el helyezést:
8. osztályosok:
1. hely: Bodnár Máté
2. hely: Sztulik Debóra
3. hely: Magyaros Máté
Kökény Melinda
6. osztályosok:
3. hely: Madarász Csenge
Gratulálunk!
Sztulik Debóra 8.b
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Erdélyben barangoltunk
Barangoló kalandoraink egy
kis csoportja március 24-én
hajnalban Erdély felé vette
az irányt. Ez volt a Kalandorok első külföldi útja.
Csütörtökön, kora hajnalban
indultunk a nagy útra. A Királyhágón télies idő fogadott
bennünket, még havas eső is
esett. Innen folytattuk utunkat a Hargita megyében található Korondig, ahol a Forrás Panzióban már nagy
örömmel és finom vacsorával vártak minket a helyiek.
Másnap, Parajdra indultunk,
a híres Sóbányában töltöttünk néhány órát. A bánya 120 méterrel a föld alatt
helyezkedik el, ahová autóbusszal, egy 1250 méter
hosszú alagúton szállítják le
a turistákat. A föld alatt üzletek, kávézók, játszóterek
vannak, de a kisebb kalandorainkat a kalandpark érdekelte a legjobban. A Sóbányában töltött órák után a
csapat visszaindult Korond-

ra, ahol három csoportban,
lovas szekerekkel indultunk
a helyi fazekasmesterhez, a
taplászmesterhez, a szövészet helyi mesternőjéhez,
valamint a korondi tájházban is jártunk. Máthé István

kalapokat, asztalterítőket,
tányéralátéteket, táskákat, a
kisebb figurákat, valamint a
szemüvegtisztító kendőket
is. Lőrincz Zsuzsanna és Piroska néni a szövészet művészetébe kalauzolta el a

fazekasmesternél megnézhettük az agyagedények
elkészítésének folyamatát. A
helyi taplászmester, a taplógomba feldolgozásának –
majdhogynem egyetlen –
művésze bemutatta, hogyan
kell sarlóval megtisztítani a
gombát a külső, fás héjától.
Kedves felesége pedig megmutatta a taplóból készült

csapatot. A szőnyeg és a
terítő készítését követhettük
nyomon. Harmadnap a Gyilkos-tó felé indultunk, de
útba ejtettük a gyergyószentmiklósi örmény-magyar
templomot. A Gyergyóihavasokba érkezve néhány
perces pihenőt tartottunk az
1256 méteren levő Pongráctetőn, ahonnan gyönyörű

volt a kilátás a hófödte hegyekre. Egy-két fotó készítése után a Békás-szoros felé
vettük az irányt, ahonnan a
szoros
legszembetűnőbb
sziklatornya, az Oltár-kő
tárult elénk. Néhány kilométeres séta után leértünk a
szoros aljába. Itt a busz már
várt bennünket, hogy továbbmenjünk a Gyilkostóhoz. A kalandorok vasárnap 9-kor indultak haza,
útba ejtve a Tordaihasadékot. A hatalmas, 200
méteres magas mészkősziklák között megbújó Hesdát-patak mellett tettünk
néhány kilométert. A kisebb
túrát követően már csak a
Királyhágónál álltunk meg
egy pihenő erejéig. Este 10
óra körül értünk Dorogra.
Nagyon élveztük a kirándulást, rengeteg új élménnyel
gazdagodtunk.
Galsi Adrienn

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája
2016. április 21-én iskolánk
hat tanulója vett részt a
százhalombattai Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján. Nagy örömet jelentett, hogy diákjainkat - az
írásban elküldött pályamunkák alapján – a zsűri érdemesnek tartotta a regionális
fordulón való megmérettetésre. Huszonöt prezentáci-

ót hallgattunk meg ezen az
egész napos versenyen,
amelyen a gyerekek komoly
kutatómunkáról adtak számot a legkülönbözőbb témában, szigorúan betartott tíz
percben. Olyan témák voltak, mint: lovas terápia, húsevő növények, kedvenc kutya, 3D-s nyomtatás, vadászat, Seuso-kincsek, az álomról, egy lepke
születése, sportlövészet,
egy
természettudósról, röplabdázás,
szinkronúszás és
kézilabda, anime
és manga, vallás,
táplálkozás.
A
szakmai és a
kommunikációs
Országos döntő - dorogi résztvevők zsűri értékelése

alapján diákjaink a következő helyezést érték el:
1. helyezett: Kolozsvári Barnabás (8.b) (Témája: A
Szent Korona eredete és
története),
2. helyezett: Mohammed
Alex Csaba (3.b) (Témája: A
sikító múmia rejtélye – mumifikálás az ókori Egyiptomban).
3. helyezett: Limpár Csenge
(5.b) (A karakterfejlődés
kedvenc olvasmányomban),
Fehér
Dorottya
(6.b)
(Rauscher György dorogi
festőművész, a Rauscher-díj
névadója), Findt Bálint (6.a)
(Autómárkák - autótörténet), Lukács Krisztián (6.a) (A
kvantummechanika és a
teleportáció).
A százhalombattai verseny-

ről tizenkét kutató diák került az országos döntőbe,
azok, akik az első és a második helyen végeztek, közöttük Barnabás és Alex is.
Az országos döntőre 2016.
május 9-én, Budapesten
került sor, melyen Barnabás
sajnos nem tudott részt venni. Mohammed Alex Csaba
harmadik helyezést ért el,
amelyhez gratulálunk.
Kedves jövőbeli kutató gyerekek! A felsorolt témákból
láthatjátok, hogy bármely
terület
lehet
pályázati
anyag. Jövőre talán többen
is próbálkoztok, és bemutatjátok, mi érdekel, mi foglalkoztat benneteket. Lehet
máris kutatni, kísérletezni!
Nyizsnyánszkyné
Tavaszi Margit
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Óz a csodák csodája

Májusfaállítás
Május másodika esős reggelén, az eddigi hagyományoktól eltérően, iskolánk aulájában került sor a májusfa
feldíszítésére és felállítására.
Régi tradíció ez nálunk,
melyre a leendő első osztályos óvodások is évek óta
hivatalosak.
Vendégeinket az iskola előterében fogadtuk, majd az
1.b osztály és Gabi néni
tánccal üdvözölte őket. Ezután került sor a színes szalagok átadására. A reggeli
esőzés miatt sajnos kevés
óvodás tudott idén ellátogatni hozzánk, ezért az óvónénik és az elsős diákok is be-

segítettek a májusfa díszítésébe. Az ügyködést sok vidámság és kacagás kísérte. A
természet újjászületésének
szimbólumaként színes szalagokkal díszített májusfát
Józsi bácsi az iskola előterében állította fel, munkáját
ámuldozó tekintetek követték.
Végezetül Ildi néni elköszönt
a kis óvodásoktól, akik ellátogattak a leendő tanító
nénik osztályaiba is, ahol a
negyedikes tanulók kis ajándékokkal és feladatokkal
várták őket.
Kovács Eszter

Ha egy fantasztikus színházi
élményre vágytok, nézzétek
meg a Vígszínház előadását!
Április 17-én mi is ezt tettük,
közel 60 gyerekkel elindultunk Budapestre.
Érkezéskor a színház épülete
is lenyűgözte az elsős és
másodikos
nebulóinkat.
Amikor pedig elkezdődött a
színjáték, ámulva követték
az eseményeket és a színfalak változásait. A színpompás díszlet és a színészek
alakítása elbűvölt bennünket, felnőtteket is. Izgalmas
volt, amikor közöttünk lépdelt a Bádogember a Madár-

ijesztő Dorotival együtt.
Megelevenedett előttünk,
amit eddig csak könyvből
olvastunk. A jegyekért köszönet Bódi apukának!
Reméljük, még sok felejthetetlen élményben lesz részünk.
Rozek Ferencné

Sikerek az egri tűzzománc biennálén
Az Eötvös-iskola rajzszakköre
november óta heti három
órában készítette a szebbnél
szebb, színesebbnél színesebb tűzzománc alkotásokat.
A lelkes munka célja az volt,
hogy iskolánk ifjú művészei
részt vegyenek az Egerben
megrendezésre kerülő IX.
Országos Zománcművészeti
Biennálén. Nemsokkal a pályázat benyújtása után megérkezett a jó hír, hogy komoly eredmények születtek.
Minden rajzszakkörös nagyon örült a sikernek.
A biennálé helyszíne egy
gyönyörű épület, amely eredetileg templomnak készült,
de ma már kiállító teremként szolgál. A munkákat egy

fából készült hajón helyezték
el. A falakon neves zománcművészek műveit láthattuk.
Megtisztelő volt, hogy a mi
iskolánk tűzzománc munkáit

is kiállították az elismert
alkotók művei mellé. A kiállítás megtekintése után a
Templom Galéria melletti

Ifjúsági Központba mentünk,
ahol megrendezték az izgalmas
eredményhirdetést.
Díjazottjaink: Egyéni kategóriában Kesselyák Boglárka

tünk el. Az Árkosi Klaudia,
Balatoni Elizabet, Bartus
Kinga, Fehér Orsolya, Füssy
Adél, György Eszter, Kele
Petra, Limpár Csenge, Tóth
Anna összetételű 5. b-s csapat harmadik díjas lett, míg
Ambrus Csenge, Pintér Veronika, Tóth Csilla korosztályában második díjas lett. A
díjak átvétele után Kolonics
Péter tanár úr egy kellemes
belvárosi séta keretében
rövid beszámolót tartott az
Egri Bazilikáról, a Líceum
épületéről és a híres építészeti nevezetességekről.
8.b 3. díjat, Szakács Rebeka A sikertől büszkén tértünk
8.b 2. díjat nyert kategóriájá- haza szülővárosunkba.
ban. A csoportos munkákkal
Árkosi Klaudia 5.b.
hasonló eredményeket ér-
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MEDVE - projekthét
az alsó tagozatban

Az alsó tagozaton áprilisban
ismét projekthetet tartottunk. Témája a MEDVE
volt.
Rengeteg érdekes dolgot
tudtunk meg sokunk kedvenc állatáról. Ki gondolná,
hogy mennyi vers, dal, közmondás, mese és játék szól
róluk?! A plüssmacikkal kiál-

lítást is rendeztünk, ki-ki a
saját tantermében.
A pénteki akadályverseny, a
„Mackolimpia” nagy sikert
aratott. Nem beszélve a projektzáró meglepetésről, a
tortáról. Bátran mondhatjuk, hogy mindenki nagyon
jól érezte maSzabó Márta
gát.

Állati (jó) pénzek projekthét felső tagozatban
Áprilisban a felsős osztályok
egy érdekes, szerteágazó
projektbe fogtak. Pénzekről
van szó, amelyeknek az
egyik oldalán valamilyen
állat látható. A projekt menet közben egy kicsit változott, másfajta pénzérmék is
szerepeltek.
A különböző országok pénzein (érmék, bankjegyek)
gyakran láthatunk valós,
mitológiai vagy nem létező
állatot. Ezek az állatok az
adott ország
történelméhez, földrajzához, kultúrájához kapcsolódnak különböző
módon. A gyűjtőmunka egy
része az volt,
hogy utánanézzünk az adott
ország történelmének, földrajzának, nyelvének, zenéjének és sportjának. Külön
szerepeltek az ábrázolt állatról való információk.
Az ausztrál pénzérméken
kengurut, kacsacsőrű emlőst láthatunk, az új-zélandi
pénzeken megjelenik jelleg-

zetes madaruk, a kivi. A
nyelvi órákon kiderült, hogy
mennyi szólás, közmondás
szól a pénzről, szegénységről és gazdagságról. Össze is
hasonlítottunk néhányat. A
„Szegény, mint a templom
egere” szóláshasonlatunkat
az angol is pontosan így
használja. Szokatlan lehetett
a régi angol pénzrendszerben a 12-es váltószám (ez a
mai hosszmértékben is
megvan még: pl. 1 font = 12

inch). Rajzok is készültek a
„Time is Money” modern
szólásra (Az idő pénz).
Sok jó ötlet született a projektmunka során, amelyeket
a későbbi, más témájú projektekhez is fel lehet használni.
Hontiné H. Kata

Elsősegélynyújtó verseny
Május 23-án a Vöröskereszt
szervezésében területi elsősegélynyújtó
versenyen
vettünk részt. Mentőtisztek
és középiskolás fiatalok segítségével élethű sérüléseket, baleseteseket kellett az
iskolásoknak ellátniuk. Ambu babán mutathatták be az
újraélesztést. Elméleti felkészültségüket totóval bizonyíthatták.
Két csapattal indultunk a
versenyen, első és negyedik
helyezést értünk el.

Az első helyezett csapat tagjai:Ladmann Petra, Sáfrány
Vivien, Fehér Dorottya, Kovács Fanni, Bagó Liliána.
A negyedik helyezést elért
csapattagok:
Bredán
Martina, Kovács
Réka,
Madarász
Csenge, Szivek Szilvia,
Csillik Zsófia
Az első helyezést
elért

csapatunk továbbjutott a
megyei
elsősegélynyújtó
versenyre, amit Tatabányán
rendeztek meg. Itt Fehér
Dorottya, Bredán Martina,

Kerényi Dóra 3. helyezést
ért el. Vöröskeresztes és
csecsemőgondozási
totó
kitöltése után mentek gyakorlati tudásukat bizonyítani, majd felhívó plakátot
kellett készíteniük Egészséges Várandósság címmel,
ami kreatívan sikerült.
Köszönöm a csapatoknak a
versenyen való részvételt és
a kiváló eredményeket.
Süvegesné Liebl Zsuzsanna
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A szórakozás és az ismeretszerzés kombinációja, más szóval
tanulmányi kirándulás
Áprilisban indult az a pályázat, melyben lehetőségünk
volt az élelmiszerek vizsgálatára, tanulmányozására, az
egészséges táplálkozás tükrében. A tervek között két
kirándulás is szerepelt.
Első állomásunk az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem
kémia laboratóriuma volt,
ahol sok különböző kísérlet
elvégzésének
lehettünk
szemtanúi. Azok ugyan nem
voltak veszélyes tesztek, de
ettől függetlenül a biztonsági előírásoknak megfelelően
védőköpenyt és szemüveget
kellett viselnünk. Számos
élvezetes feladat várt ránk.
Többek között olyanok, mint
például a tej fehérje kimutatása, a differens termékek
keményítő kimutatása vagy
egy üveg és tojás segítségével végzett kísérlet, mely a
légnyomás különbséget hivatott demonstrálni. Minden
kedves résztvevő számára

említésre méltó a vulkán
kitörés és a vízből bor nevezetű kísérlet, plusz még sok
más. Ezt követően pedig a
Biológiai
Múzeum
felé

láthattunk róluk. Majd a
Siófokon található Sió gyárat
látogattuk meg. Ott viszont
egészségügyi okok miatt
szükséges volt hajhálót húz-

vettük az irányt, ahol viszont
az élőlények fejlődési szakaszaival, izomzatuk, csontozatuk felépítésével, valamint
életmódjukkal is megismerkedhettünk. Még kitömött,
életnagyságú replikákat is

ni a fejünkre. Mi tagadás,
igen szórakoztató volt a látvány. A baktériumoktól,
szennyeződésektől és kórokozóktól megtisztított gyümölcsöket a feldolgozási
szakaszra szállították, ezek-

Barangoló kalandorok
Az idei Nyerges 40/20-ra
iskolánk Barangoló kalandorai megint neveztek. A 20
km közben több hegyet leküzdöttünk négy pihenő/
pecsételő hellyel. A nagyszerű hangulat idén is megvolt. Iskolánk megnyerte az
iskolák közötti versenyt a
több mint 100 fős létszámmal. Az ezutáni túránk a

Dorogi túra 7 keretében
került megrendezésre. Csapatunk a 12 km-es távot
teljesítette. Itt is négy pecsételő hely volt A végén
lehetőségünk volt sütögetésre is. Akinek kedve támadt, íjászkodni is mehetett. Ismét jól éreztük magunkat!
Fehér Dóra 6.b

ből az ízletes, zamatos termésekből szirupot állítottak
elő. Az így készült vitaminokban gazdag produktumból
ingyen kóstolót kaptunk.
Még a piacra nem dobott új
üdítőket is megízlelhettük.
Végezetül pedig egy nyugodt környezetben fekvő kis
biogazdaságba vitt utunk. Az
előző
állomáspontokhoz
hasonlóan itt is számottevő
tudnivalókra tettünk szert a
mezőgazdaságot, az állattenyésztést és a tejtermékek
előállítását illetően. A sajtérlelő kamra helységbe is bebocsátást,
megtekintést
nyertünk. Magyarországon
őshonos sertésfajtával is
találkoztunk, a mangalicával.
Végül egy kiállításon mutattuk meg mindazt, amit
készítettünk, valamint a képeket, amiket a kirándulásokon fotóztunk.
Fehér Hera 7.b

Színházlátogatás
Osztályfőnökünk, Szencziné Szilárd Gabi
néni színházlátogatást szervezett a budapesti
Erkel
Színházba.
Wolfgang
Amadeus Mozart Varázsfuvola című operáját néztük meg.
Az előadás kezdete előtt
elmondták nekünk, hogyan
illendő tetszést nyilvánítani
az előadás alatt, miről fog
szólni a darab és tesztelték,
ki honnan jött. Aki hallotta a
települése nevét, annak
kiabálni kellett.
A darab két felvonásos volt,

különleges volt a díszlet,
csodálatosak voltak a jelmezek. Élveztük a zenét. A szünetben a büfében nagyon
finom perecet kaptunk.
A darabot ajánlom mindenkinek, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Nagyon
tetszett mindnyájunknak!
Willinger Dzsenifer 6.c
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Kirándult az 1.b osztály

Május 7-én, szombaton családi napot szerveztünk az
osztálynak
a
Strázsahegyen.
Egész éjjel esett az eső, ez
sokakat elriasztott a túrától,
de szerencsére így is sokan
voltunk. Az idő végül kegyes
volt hozzánk, napsütésben
kirándulhattunk. Szülők és
gyerekek közösen megmásztuk a Strázsát, ahol egy

kis cukorkakereső játék várta az izgatott csapatot. Lefelé jövet megnéztük a hadifogoly temetőt, majd a hegy
alatt található tó partján jó
kis játékokat játszottunk.
Nagyon jól éreztük magunkat. Jövőre is szeretnénk
családi kirándulást szervezni
az osztálynak.
Mihalovits Gáborné
Bóna Orsolya

Látogatás egy farmon
Május 27-én, pénteken
Kesztölcön voltunk egy csodálatos kiránduláson. Egy
családi tejgazdaságot látogattunk meg.
Útba ejtettük a kesztölci
Falumúzeumot.
A
100 éves használati
eszközök, a kémény
nélküli füstös ház, a
gőzzel hajtott traktor
ámulatba ejtett minket.
Ezután a több mint
100
éves
Kisiskolában a Bányász
Múzeum
tárgyait
tekintettük meg. Rövid séta után megérkeztünk a tanyára.
Csodálatos táj tárult a szemünk elé. A Pilis hegység
vonulata kápráztatott el
minket. Kati néni igazi tejből
készült forró kakaóval várt.
Megnéztük a hatalmas tehénistállót és a fejőszobát.

Felültünk egy traktorra, amivel bejártuk a tanyát. Nagyokat sikongattunk, amikor
lefelé robogott a traktor.
Mire megérkeztünk, már
izzott a parázs, és nagyon

finom kürtős kalácsot sütöttünk magunknak. A bátrak lovagolhattak is.
Olyan élményekben volt
részünk, amiket soha nem
felejtünk el!
Gál Lászlóné

Eötvös-napok 2016
Az Eötvös-napok programja
május 18-án, szerdán kezdődött a kosárlabda tanár-diák
mérkőzéssel, melyen a tanárok 12-8 arányú győzelmet
arattak. Ezt követte a kiállí-

tás-megnyitó, melyen a Lázár Ervin születésének 80.
évfordulója alkalmából meghirdetett rajzpályázat legszebb alkotásait csodálhatták meg az érdeklődők.

Másnap reggel az Eötvösnapok hivatalos megnyitóján
Vig Attila köszöntötte a gyerekeket, majd a tanárok
„színtársulata” Lázár Ervin: A
Négyszögletű Kerek Erdő
című művéből
adott
elő
egy
részletet, a
Költői versenyt.
A
nagysikerű
előadás
után szétszéledtek a
gyerekek,
és megkeresték a számukra
legérdekesebb programokat. Széles volt a választék:
kürtőskalács sütése, rovásírás, könyvjelző készítése,
főzőverseny,
agyagozás,

csocsóbajnokság, kavicsfestés, lábtenisz, malomverseny, fafaragás - csak néhány a sok-sok program
közül. Délután az alsósok a
Ki mit tud?-on mutatták meg
tehetségüket, a felsősök
pedig
akadályversenyen
adtak számot Erdéllyel kapcsolatos ismereteikről.
Másnap, a tanár-diák focimeccs után, - melyet szintén
a tanárok nyertek 4-2-re, került sor az iskolák közötti
versenyekre, melyekre több
környező településről is érkeztek tanulók. Egyéb iskolai
versenyek is színesítették
ennek a napnak a programját. Délben az eötvösös zeneiskolás diákok hangversenye zárta az Eötvös-napi
programokat. Az eredmény-

hirdetésre hétfő reggel került sor, ahol a különböző
versenyek helyezettjei átvették megérdemelt jutalmukat. Reméljük, mindenki
jól érezte magát!
Schieszler Anna
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Nyelvi tábor 2016 Saalbach
Idén 25. éve voltunk nyelvi
táborban. Ebben az évben a
németes csoport mellett egy
angolos csoport is részt vett
a nyelvgyakorlaton. Egy hetet töltöttünk a Salzburg
tartományban fekvő Saalbach városkában. Szállásunk
egy „Jugendherberge” ifjúsági szálloda volt, melynek
udvarán esténként focizni,
röplabdázni, kosarazni, a
kisebbeknek hintázni és
trambulinozni is volt lehetőségük.
Odafelé
megálltunk
Hallstattban, ez egy kis városka a Hallstätter See partján, mely szépségével és
egyediségével a világörökség kincsei közé tartozik. A
kis temető koponyaháza
mindenkiben furcsa érzéseket keltett, furcsa és eddig
ismeretlen temetkezési szokása végett.
Szállásunkon meleg vacsorával vártak, majd elfoglaltuk a
szobáinkat, megágyaztunk
és felkészültünk a másnapi
iskolai foglalkozásokra.
Az iskola a szállásunktól nem
messze Saalfeldenben volt,
ahol tanáraink nagyon kedvesen fogadtak minket. Minden csoport elfoglalta a tantermét. Négy napon keresztül minden délelőttöt tanu-

lással, beszélgetéssel töltöttünk, melynek során alkalmunk volt tesztelni német- illetve angoltudásun-

átkelve az „Baumzipfelweg”
várt ránk. Ez egy a fák csúcsai köré épített 1 km-es
masszív faépítmény lépcsők-

kat. Érdekes és talán a legizgalmasabb a „város-rally”
volt, amikor Saalfelden városkában különböző feladatokat kellett a csoportoknak
egyedül megoldania.
A délutánokat az egész csapat együtt töltötte a magyar
tanárok által szervezett kirándulásokon. Sok szép és
érdekes programban volt
részünk. Első nap egy túrát
tettünk
Hinterglemmben,
ahol a völgy fölött az Alpok
200 méter hosszú és 40 méter magasan kifeszített
„Golden Gate” függőhídján

kel és hidakkal, és gyönyörű
kilátással a Glemm-völgyére.
A következő délutánt is túrázással töltöttük, kihasználva
a jó és kellemes időjárást.
Elutaztunk Krimml-be, ahol
Európa legmagasabb vízesése 380 m-en keresztül zuhan
lefelé az Alpokból. Itt egy kb
1,5 órás, gyönyörű sétát
tettünk a vízesés mentén
épített szerpentines úton.
Szerdán a Werfeni jégbarlang „Eisriesenwelt” szerepelt a programban. Ez a világ
legnagyobb
jégbarlangja,
ahol megcsodálhattuk, mit

képes létrehozni a természet a jéggel és sziklákkal. A
barlang műemlékvédelem
alatt áll, így fényképezni,
videózni tilos volt, a világítást is magnéziumlámpásokkal oldják meg, amit mi is
kaptunk a barlang bejáratánál.
Csütörtökre sajnos elromlott
az idő, de egy saját kézben
lévő old-timer múzeum is
sok érdekességet tartogatott
számunkra. Megismerhettük
a mai modern autók őseit,
és még egy 50-es évekbeli
lakrészt, konyhát, szobát is
láttunk.
Az eső sajnos a salzburgi
városnézést sem kímélte, így
esernyőkkel és esőkabátban
hallgattuk a Főtéren a harangjátékot, csodáltuk meg
a salzburgi várat, és néztük
meg Mozart szülőházát és
lakóházát,
valamint
a
„Mirabellgarten” régi és
híres törpekertjét.
Ez az este már csomagolással telt, és mindenki örült,
hogy hamarosan újra otthon
lesz, és elmesélheti milyen
élményekkel gazdagodott a
hét során.
Bogár Zoltánné
Fehér Dorottya 6.b
8. osztályosok
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8.a Szabó Ferenc osztályfőnök
Barna Gergő Ákos
Bodnár Nikolett
Szimonetta
Borsody Henrik
Böcskei Erik
Czomba Anikó
Dávid Réka
Demény László Patrik
Dobány Dávid Imre
Faragó Bettina
Herczeg Izolda
Honvéd Bence

Imrei Nóra
Manger Adrián
Mátyás Viktória
Molnár Zsanett
Pózmány Zsófia
Raffai Klaudia
Rajos Richárd
Rédei Viktória
Román Milán
Róth Rebeka
Szilágyi Vivien
Török Zsanett

Mit adott nekünk az iskola?
Barna Gergő
"Barátokat, élményeket és
tudást."
Bodnár Nikolett
"Sok barátot és felejthetelen
élményeket."
Borsody Henrik
"Szép emlékeket és sok barátot."
Böcskei Erik
"Új barátokat, sok élményt."
Legviccesebb emlék: "Tisza
táborban voltunk és éppen
készültünk elmenni bringázni. Dávid úgy érezte, hogy ő
nagyon menő és elkezdett
körbe-körbe menni. Mikor
megpróbált
megállni
elfelejtette, hogy a bicikli
kontrafékes, és véletlenül az
első féket húzta be, így egy
hatalmasat esett, még a
bicikli kosara is behorpadt."
Czomba Anikó
"Tapasztalatokat, emlékeket, barátokat és tudást."
Dávid Réka
"Logikus gondolkodást."
Demény László
"Barátokat és házi feladatot.
:)"
Dobány Dávid
"Barátokat és sok szép emléket."
Faragó Bettina

"Jó élményeket."
Herczeg Izolda
"Jókedvet és sok barátot."
Honvéd Bence
"Jókedvet és tudást."
Legviccesebb emlék: "Egyik
nap rajzórára nem jött Péter
bácsi. Azt hittük, hogy nem
jön egy tanár se, így
hátramentünk cseresznyézni. Timi nénit megláttuk és
visszafutottunk.
Azt
mondtuk,
hogy
az
árnyékban voltunk. Azt
hittük megúsztuk, majd az
óra közepe felé Timi néni
megkérdezte: "És... Milyen a
cseresznye?..."
Imrei Nóra
"Sok tudást, barátokat, kitartást és egy sportágat amit
megszerettem."
Manger Adrián
"Barátokat és sok jó élményt."
Mátyás Viktória
"Jókedvet, sok jó élményt és
barátokat."
Molnár Zsanett
"Vicces emlékeket, sok barátot."
Pózmány Zsófia
"Sok tanulnivalót és emlékeket."

Raffai Klaudia
"Megtanította hogyan telefonozzak titokban, és megtanított türelmesnek lenni
az emberekkel."
Rajos Richárd
"Számtalan élményt és sok
barátot."
Rédei Viktória
"Vicces pillanatokat, felejthetetlen élményeket."
Legviccesebb
emlék:
"Év eleji kiránduláson a párkányi élményfürdőben voltunk. Mikor odaértünk megtudtuk, hogy nem üzemelnek a vízicsúszdák. Ennek
nem örültünk. Egy óra elteltével néhányan áttértünk a
gyerekmedencébe. Beszélgettünk, videóztunk és nevetgéltünk. Egyszer csak jött
egy nő a gyerekével csúszdázni, és épp üzemelt a játékágyú, ami vizet spriccelt.
A fiúk fogták az ágyút és
telibe lespriccelték a nőt, aki
aztán valamit mondott nekünk Szlovákul..."
Román Milán
"Sok élményt."
Róth Rebeka
"Új barátokat."

Szilágyi Vivien
"Egy új életszínvonalat
adott, megtanultam elfogadni másokat és önmagamat
is."
Legviccesebb
emlék:
"Angolórára a kidolgozott
tételeket kellett megtanulni.
A mi osztályunk pedig nem
igazán szeretett angolt tanulni. Kata néni megkérdezte, hogy van-e önként jelentkező, aki szívesen felelne a tételekből. Vivi megjegyezte, hogy eddig azt hitte,
Kata néninek nincs humora,
de rájött, hogy mégis van..."
Török Zsanett
"Barátokat, jókedvet és sok
emléket."
Legviccesebb emlék:
Párkányi kirándulásunk során Dávid megéhezett, ezért
gyrost akart venni. A kiszolgáló csak ennyit kérdezett:
"Tzatziki?". Erre Dávid a következőt felelte: "Tzatziki!".
Kiderült, hogy Dávid nem
tudta, mi az a tzatziki, és azt
hitte, hogy a kiszolgáló szlovákul beszél. Nagyon nevettünk.
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8.b Muskát Gábor osztályfőnök
Bodnár Máté
Czivisz Tamara
Filep Lázár
Horváth Hédi
Jámbor Kíra
Kelemen Márk
Kesselyák Boglárka
Klányi Balázs
Kolozsvári Barnabás
Kökény Melinda

Ladmann Petra
Ludman Antal
Magyaros Máté
Miklovicz Panna
Nagy Tamás
Sáfrány Vivien
Spiegelberger Bettina
Szakács Rebeka
Sztulik Debóra
Tuza Sára

Búcsúzunk
Nyolc éve félelemmel, szorongással, mégis nagy örömmel és várakozással léptük
át az iskola kapuját. Akkor
nem hittük volna, hogy ilyen
gyorsan elrepül ez a nyolc
év. Mariann néni kedves
szavai, mosolya volt első
megnyugtató élményünk. Az
ő személyisége, vidámsága
segített át minket az első
nehézségeken.
Ahogy teltek az évek, barátságok alakultak ki közöttünk.
Voltak, akik elköltöztek, másik iskolába mentek, mi pedig összetartó csapatként
fogadtuk a hozzánk érkezőket.
Most eljött az idő és mi is
búcsúzunk. Köszönetet mondunk tanárainknak, szüleinknek a sok fáradozásért, amit
értünk tettek. Osztályfőnökünknek, Gábor bácsinak,
aki kitartó türelemmel és
derűlátással
egyengette
utunkat, nyesegette kamaszos túlkapásainkat, csibészségeinket.
A napokban utoljára szól
nekünk a csengő. A jövőnket
előre nem látjuk, de hisszük,
mindaz az érték, amit itt
kaptunk, javunkra válik.
Eddig nem hittük, hogy az
elválás nehéz lesz. Most már
tudjuk, valahol a kisgyer-

mekkor gondtalanságát is itt
hagyjuk, nem csak a közös
emlékeinket.
Hamar elrepült a nyolc év,
mi felnőttünk és indulunk
tovább, reméljük jó példát
hagyunk itt a fiatalabb osztályoknak és szép élményeket
tanárainknak. Mi pedig indulunk megkeresni azt az utat,
melyet választottunk.
Amik velünk történtek—
legviccesebb osztálysztorik,
amiket soha nem feledünk
el
Mohácsi osztálykirándulás
Hetedik osztályban Mohácsra mentünk osztálykirándulásra. Útközben megálltunk
Ercsiben, megnéztük az Eötvös Múzeumot. Legközelebb
Pakson tértünk le az autópályáról, ahol megtekintettük
az atomerőmű interaktív
kiállítását. Mohácsra érkezve
elfoglaltuk
szállásunkat,
majd elindultunk felfedezni
a várost. A vacsora a főtéri
pizzériában volt. A megmaradt pizzát hazavittük. Sokáig
beszélgettünk. Két lány és
két fiú szoba volt. Mindenki
átjárkált egymáshoz. A fiúk
őrjáratot tartottak. Tamarának hajnali fél egykor eszébe
jutott, hogy pizzát akar enni.
Az egész szoba nassolt. Sokáig fent voltunk, Gábor

bácsi meghallotta. Minden
szobát végigjárt. Másnap
mindenki fáradt volt, de
nem mertük megismételni
az előző éjszakát.
Viktor és az osztálykirándulás
Ötödik osztályban történt.
Esztergomban és Párkányban voltunk osztálykiránduláson. Esztergomban felmentünk a bazilika kupolájába, majd körbenéztünk a
múzeumban. Majd versenyt
futottunk
a
kisvonatig,
amellyel átmentünk Párkányba fagyizni. Viktor sokáig nézelődött. Az osztály
pedig már elindult a buszvégállomásra. A Rugby Club
előtt vettük észre, hogy elhagytuk. De utolért minket.
Németórai jellemzés
Nelli néni csoportja feladatot kapott: „Írjatok levelet
egy képzeletbeli osztálynak
közösen! Jellemezzétek az
osztályfőnökötöket és az
órákat!” Nelli néni adott egy
mondatot: „Herr Muskát hat
eine groβe Bierbauch.” (Gábor bácsinak nagy sörhasa
van.) Németóra után matekórára mentünk, Gábor bácsi
megkérdezte
tőlünk:
„Látjátok gyerekek, mekkora
a Bierbauch?” Mindenki
összenézett, és jót nevetett.

Zoli bácsi, mint tanárnő
Nelli néni és Márti néni némettáborban voltak. Zoli
bácsi jött be helyettesíteni.
Köszöntünk a megszokott
módon: „Guten tag Frau
Lehrerin!” (Jó napot, tanárnő!) Ránk szólt, és azt mondta, hogy ő férfi. Jót nevettünk.
Máté indoklása
Német nyelvi mérést írtunk.
Máté késett egy keveset. Ezt
mondta indoknak: „Azért
késte, mert anyámnak segítettem lebbencslevest főzni.”
Bogi aranyköpése
A Föld napja előtti pénteken
történt. Szokás szerint a hetedik és a nyolcadik osztályosok mentek szemetet
szedni. Az iskola elé érve
elcsendesedtünk.. Andi néni
pont ekkor jött iskolába.
Közelebb érve hozzá Bogi ezt
mondta: „Látja Andi néni,
bejött a térmesteres meló!”
Jót nevettünk.
Attila bácsi bemutatása
Német cserediákok voltak az
osztályban. Hétfő reggel
magyaróra volt. Attila bácsi
mondta, hogy mutassák be
őt is. Debóra kezdte: „Er ist
unseren Ungarischlehrer. Sie
heiβt Herr Kornokovics”
Mindenki nevetett.
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Modellőrület

Idén gyermeknap alkalmából Dorogon iskolai modellépítő versenyt hirdetett a
Dorog és Térsége Turizmus
Egyesület, melyen iskolánk
is képviseltette magát. Minden évfolyamból egy maximum négy fős csoport nevezhetett. Három repülőgépmodell összerakása és
azoknak élethű környezetbe
helyezése volt a feladat.
A versenyen a negyedik
évfolyam egyik csapata Bauer Kristóf, Berecz Balázs, Cséffalvay Márton,
Mikus Noémi 4.b - első, a
másik csapata - Gubacsi
Bence, Németh Tamás,

Szabó Csaba 4.b - második
lett. Ugyancsak második
helyezést ért el a hatodik Bartl Péter, Giczi Laura,
Kecskés Dorina, Váncza
Kristóf 6.b - és a nyolcadik
évfolyam csapata - Bodnár
Máté, Kesselyák Boglárka,
Kolozsvári Barnabás, Ludmann Antal 8.b.
Élveztük a közös munkát, a
modellek nagyon jól sikerültek. Mindenkinek figyelmébe ajánlom a modellezést,
mert bár az összerakás nem
egyszerű, a kész alkotás
annál inkább lenyűgöző.

Atlétika
2015 novemberében iskolánk diákjai megyei mezei
futóbajnokságon
vettek
részt. A harmadik korcsoportos lányok 2. helyezést
értek el, így továbbjutottak
az országos döntőbe. Egyéni
versenyben a második korcsoportos fiúk közül Selmeczi
Bendegúz 2. helyezést ért el
és 4. helyezett lett Farkas
Jeromos, ők jutottak tovább
az országos döntőbe, mely
2016 tavaszán került megrendezésre.
A döntőbe jutott lányok 14.
helyezést értek el a versenyen.
A csapat tagjai:
Mihalovits Panka
Mátyás Anna

Kecskés Dorina
Reskó Vanessza
Tillich Georgina.
A megyei többpróba versenyen a második korcsoportos fiúk és a harmadik korcsoportos lányok egyaránt 3.
helyezést értek el.
A fiú csapat tagjai:
Selmeczi Bendegúz
Farkas Jeromos
Burány Bence
Simon Balázs
A lány csapat tagjai:
Kovács Anikó
Czuth Zoé
Gyuránki Bernadett
Mátyás Anna
Tillich Georgina
Reskó Vanessza
Tillich Georgina 6.a

Kesselyák Boglárka 8.b

IV. korcsoportos Kézilabda Diákolimpia Országos Elődöntő
Nagy örömünkre szolgált,
hogy mi lehettünk a házigazdái az országos elődöntőnek. Nagyon erős csapatok
érkeztek
Dorogra:
1. Dorogi Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola,
2. Budapest, Gróf Széchenyi
István Általános és Kéttannyelvű Iskola ,
3. Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola,
4. Csanádi Árpád Általános
Iskola, Sportiskola és Középiskola.
Az első mérkőzésen a budapesti iskolával játszottunk.
Fizikálisan erősebbek, magasabbak voltak a széchenyis
lányok. Küzdöttünk, de

sajnos a masszív 6:0-s védekezésüket nem tudtuk áttörni. Kicsit későn ébredtünk
fel, az ellenfelünk győzött,
így ők játszhattak az aranyéremért.
A második meccsen már

csak a bronzéremért küzdhettünk. A nyolcadikos lányoknak ez volt az utolsó
meccsük az iskolájukért. Ezt
ők is érezték és a többiek is
partnerek voltak a jó csapatjátékhoz. Az ajkai iskola el-

len nagyon dinamikus játékkal, összeszedetten, jó kapusteljesítménnyel
nyertünk.
Megérdemelten akasztották
a bronzérmet a dorogi lányok nyakába. Az országban
a legjobb 21 iskola között
végeztünk. Gratulálok mindenkinek!
A csapat tagjai: Mátyás Viktória, Szilágyi Vivien, Bodó
Csilla, Pap Krisztina, Forgács Viktória, Imrei Nóra,
Bodnár Nikolett, Gyuránki
Bernadett, Zibák Fanni,
Czuth Zoé, Vörös Nikolett,
Mátyás Anna, Kovács Anikó.
Pinczés Tímea
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BALÁZS-KUPA 2016
A tavaszi szünet előtt részt
vettünk Győrben a XXXI.
Audi ETO Balázs-kupán,
amely egy rangos, nemzetközi kézilabdatorna. Öt országból 89 csapat, közel
1200 játékosa versenyzett
négy napon keresztül a kisalföldi városban.
A Dorogi ESE az U9-es, U11es és U13-as kézilabdás lányaival képviseltette magát
Győrben. Az U11-ben 13
csapat nevezett, az első napon egy vereséggel indítottunk a HétFő-KC ellen. A
második
mérkőzésünket
magabiztosan megnyertük a
győri ETO-Kazinczy ellen.
Este került sor a hivatalos
megnyitóra, a Magvassy
Sportcsarnokban, ahol látványos program köszöntött
minket. A zászlófelvonulás
után mazsorett bemutatót
láthattunk és Cserpes Laura
énekelt, akit a Bronsis táncegyüttes kísért a háttérben.

Ezután pedig szurkolhattunk
a junior-ifi női válogatottnak.
Hétfőn egy vereséggel (ETO
Kölyökkézi) és egy győzelemmel (osztrák Vöslau)
tértünk vissza a szállásunkra,
amely egy szép, modern

Ligája győztes Győri Audi
ETO KC felnőtt játékosaitól
gyűjtöttünk aláírásokat, közös képeket. Ott volt Görbicz
Anita, Kovacsics Anikó, Tomori Zsuzsa, Kiss Éva, Planéta Szimonetta és az edző,
Ambros Martin is.

iskolában volt. Az ételek
finomak és laktatóak voltak.
Az esti programot vártuk a
legjobban, ahol a Bajnokok

Kedden két vereséget szenvedtünk a Debrecen és az
ETO-Ikervár csapatai ellen.
Szerdán a 7. helyért ját-

szottunk a budapesti XVI.
kerülettel. Sajnos mi veszítettünk, így nyolcadikok
lettünk. A mérkőzés után
találkoztunk az ETO külföldi
sztárjaival is: Heidi Lökével,
Amorimmal. Velük is készítettünk közös fényképeket.
A hazaút előtt megnéztük
Győr belvárosát is, ahol
láttuk a szép városházát, a
sétáló utcát és a Széchenyi
téren a szökőkutat is.
Nagyon fáradtan, de életre
szóló élményekkel tértünk
haza Győrből. Fantasztikus
volt az Audi Arénában játszani, ahol a sztárok is kézilabdáznak. Az erős, küzdős
mérkőzésekkel készültünk az
előttünk álló országos elődöntőre. Magabiztosabban,
keményebben, kitartóbban
kell kézilabdáznunk.
Osváth Petra
Szőke Noémi 5.a

Előkelő 7. hely
2016. május 10-én, délben
indultunk el a II. Korcsoportos Labdarúgó Diákolimpia
Országos Döntőjére, Fonyódligetre Feri bácsival.
Hét tanuló volt az iskolából a
csapat tagja: Orosz Balázs
3.a, Szlovák Kristóf, Selmeci
Bendegúz, Farkas Jeromos,
Gábri Ádám 4.a, Burányi
Bence és Harmat Zsombor
5.a osztályos tanulók. Bár
hosszú volt az út, bőven
akadt látnivaló.
Megérkezés után gyors kipakolás, majd egy kis séta a
Balaton partján, vacsora és
korai lefekvés volt a program. Reggel ugyanis korán
kellett kelni, hiszen a reggeli
után már a megnyitó, a bemelegítés és a meccsek következtek.

Nagyon örültünk, mert az
első négy mérkőzést megnyertük, így bejutottunk a
legjobb nyolc csapat közé.
Sajnos az utolsó meccsen
Zsombinak eltört a keze egy
csúnya esés következtében.
Az ő hiánya miatt nagyon
rosszul éreztük magunkat,
ami a játékunkon is meglátszott.
Az utolsó mérkőzést aztán fájdalomdíjként Zsombinak megnyertük. Feri bácsitól
megtudtuk, hogy 623 csapat
indult ezen az országos
megmérettetésen, így nagyon büszkék voltunk, hogy
az előkelő hetedik helyen
végeztünk.
Selmeci Bendegúz
Farkas Jeromos 4.a
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