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Amikor megtudtuk, hogy mi,
5.a osztályosok fogunk szerepelni a március 15-i iskolai
ünnepségen, nagyon izgatottak lettünk.
Osztályfőnökünk, Timi néni
mindenkinek adott néhány
mondatot, amit meg kellett
tanulnunk. Örültünk, hogy az
osztály minden tagja kapott
szerepet, sőt két 5.c osztályos
tanuló is közreműködött a
műsorunkban. Sokat kellett
próbálnunk, hogy mindenki jól

megjegyezze, ki után következik. A lányok a táncot többször külön is elgyakorolták.
Nem volt hiábavaló a befektetett sok-sok munka.
Amikor elkezdődött az ünnepség, mindenki igyekezett
maximálisan odafigyelni a
másikra. Sokan a próbákon is
izgultak, az előadáson viszont
már kivétel nélkül mindenkinek összeugrott a gyomra,
hiszen több mint 500 ember
nézett minket. Szerencsére

jól megtanultuk a szöveget,
így alig hibáztunk, és a kezdeti
megszeppenés után jól éreztük magunkat előadás közben.
Remélhetőleg a közönség is,
mert a végén vastapssal jutalmaztak bennünket.
Büszke volt ránk Timi néni,
valamint szüleink, rokonaink,
akik közül többen is megnézték az előadást.
Nebehaj Nimród,
Prezenszki Balázs 5.a

Helytörténeti vetél- 7
kedő Dorogon
Futsal országos
döntő

7

„Kézilabda az iskolá- 8
ban”

„Furcsaságok” egy tehetséggondozó iskola aulájában
Közismert pedagógiai alapvetés, hogy az óvodás korú gyerekek játéktevékenysége a
tanulási folyamat életkorhoz
igazított leghatékonyabb eszköze. Talán abba már kevesebben gondolnak bele, hogy iskolás korban – sőt később is milyen óriási szerepe lehet
életünkben a játéknak. Közösségformáló,
élményszerző,
feszültségoldó hatása elvitathatatlan, de ennél még többről
is szó van. A táblajátékok, stra-

tégiai játékok különösen alkalmasak a gondolkodási képességek fejlesztésére. Szeretnénk tanulóink számára
rendszeres hozzáférést biztosítani olyan közismert - és
talán még nem annyira elterjedt - játékok használatához,
melyek segítségével kreativitásuk,
problémamegoldó
képességük, logikai gondolkodásuk, kombinatív képességük fejlődhet. Ha bebizonyosodik, hogy örömmel, odafi-

gyeléssel használják ezeket az
eszközöket,
folyamatosan
bővíteni fogjuk, ezzel is tartalmasabbá téve a tanórákat,
szabadidős és tanulószobai
foglalkozásokat, szakköröket,
lyukas órákat. Az meg már
külön öröm lenne, ha a tanulókra váró szülőket is az asztalokhoz invitálhatnánk!
Jó szórakozást, játékos tanulást kívánunk!
Vig Attila
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A Zene hullámain
lődési Házba,
ahol megtekintettek egy
varázslatos
koncertet a
Mendelssohn
vonószenekar előadásában.
Elsőként bemutatták ne2016. január 13-án iskolánk künk a vonós hangszereket:
felső tagozatos diákjai elin- a mély hangú óriást, a nagydultak a József Attila Műve- bőgőt , az óriás kisöccsét, a

gordonkát, a varázslatos
brácsát és természetesen az
utánozhatatlan kedvességű
hegedűt. Az első három darab bemutatta a hangszerek
sokszínűségét.
Következett Ravel Boleroja,
ami az egyik kedvenc darabom. Utána egy újabb gyönyörű zenemű dallamai
csendültek fel: Georges Bizet Carmen című operája,
amelyből három tételt hallhattunk: a bevezető dalla-

mokat, majd Carmen belépőjét, végül, de nem utolsó
sorban a Torreádor-dalt.
Majd egy újabb kedvencem
következett, a Kardtánc,
amely egy igen mozgalmas
és érdekes darab. A hangverseny zárásaként egy Bartók Béla által gyűjtött dalcsokrot hallhattunk.
Minden gyerek számára
élvezetes volt ez az előadás.
Kesselyák Boglárka 8.b

Az 1.c a Maszat-hegyen túl járt
2016. január 24-én az 1.c a
pesti Vígszínházban járt, ez
volt első közös színházlátogatásunk. Presser Gábor Varró Dániel - Teslér Ákos:
Túl a Maszat-hegyen című
zenés-verses darabot tekintettük meg, és micsoda fantasztikus élményt nyújtott,
azt pár sorban szinte lehetetlen leírni.
A gonosz Paca cár tele akarja pacázni a világot, a Partvis
Attila vezette barbár takarítók pedig szélsőséges tisztasággal fenyegetik a Maszathegyen túli népet. Főhősük,
Muhi Andris 3.-ás tanuló
meg akarja menteni a Maszat birodalom lakóit, köztük

a legmaszatosabb Maszat
Jankát. Badarországgal, Babaarcú Démon boszival, Lecsöppenő Kecsöp Benővel is

megismerkedhettünk a kalandok során, ahol végig
játékos humorral, bravúros,
modern technikával, zené-

vel, verssel szórakoztatták a
nagyérdeműt. Együtt nevetett kicsi és nagy, mindenki!
Ez az a mű, amelyet minden-

rakozást és mély mondanivalót. Úgy jöttünk ki a színházból, hogy ezt minden
évben nézzük meg, hiszen a
legizgalmasabb, legszórakoztatóbb, legfantáziadúsabb
színházi darab, amit eddig
láttunk – és ezt nemcsak az
1. osztályosok fogalmazták
meg, hanem a testvérek,
szülők, pedagógusok egyaránt!
Néhány név a szereposztásból: Hegyi Barbara, Kútvölgyi
Erzsébet, Hevér Gábor, Csőre Gábor, Borbiczki Ferenc,
kinek látni kell, hiszen a vic- Józan László, Molnár Áron,
cek, a poénok, a mesteri Réti Adrienn….
szófordulatok mögött minHorváth Magdolna
den korosztálynak nyújt szó-

Színházban jártunk
Január 25-én, hétfő délután
a felső tagozatosok egy hatvan fős csoportja Enikő néni
és Margó néni kíséretével
ellátogatott a tatabányai
Jászai Mari Színházba. A
Toldit néztük meg, Arany
János felejthetetlen művét.
A színdarab körülbelül másfél órás volt. Kicsit furcsának
találtuk az előadást a színészek száma és a modern
változat miatt. Az egész tör- játszódott. Egy szereplő, vész és szinkronhang játténet egy buszmegállóban Csőre Gábor, a híres színmű- szotta az amúgy nyolc-tíz

szereplőből álló művet. A
végén tapsviharral jutalmaztuk a színész nem mindennapi játékát.
Mikor kijöttünk a színházból
ónos eső esett, ami ráfagyott az útra. A lejáró olyan
csúszós volt, hogyha álltunk
egy helyben, csúsztunk lefelé. Potyogtak az emberek,
én is nagyot estem. De ez a
fájdalmas élmény sem tudta
elrontani a napomat
Csillik Zsófia 6.b
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„Itt a farsang, áll a bál”
Amikor megtudtuk, hogy
mikor lesz a felsős farsangi
bál, elhatároztuk, hogy mindenképp szeretnénk az osztállyal együtt a csoportos
jelmezesek között fellépni.
Először kiválasztottuk, hogy
minek szeretnénk beöltözni.
A hungarikumokra esett a
választásunk. Osztályfőnöki
órán megbeszéltük, hogy
mik is azok a hungarikumok.
Otthon kiválasztottuk, hogy
melyik hungarikumot akarjuk megjeleníteni, majd szüleink segítettek a jelmezek
elkészítésében. Timi néni
egy táncot is kitalált nekünk,
amit közösen begyakoroltunk.
Végre január 29-én elérkezett a nagy nap! A bál a

nyolcadikosok nyitótáncával
kezdődött. Utána az egyéni
jelmezesek vonultak fel a
zsűri tagjai előtt. Az osztályunkból négy lány hip-hop
táncot adott elő, szorítottunk nekik, hogy jól sikerüljön az előadásuk. Nagy
volt az izgalom, amikor a
csoportos jelmezesekre került a sor. Mi utolsóként
vonultunk fel, és adtuk elő a
közös táncot a Nox együttes
Ébredj fel című zenéjére.
Úgy éreztük, hogy egyszerre
táncoltunk, jól sikerült a
fellépésünk. Mindenki meglepődött, hogy minek öltöztünk be, mert sikerült titokban tartanunk a többi osztály előtt. A fellépés után
nagyon izgultunk, hogy há-

nyadikak leszünk. Nem kellett sokáig várni az eredményhirdetésre.
Amikor
szóltak, hogy kezdődik, rohantunk az aulába, és izgatottan figyeltük, hogy mikor
mondják ki az osztályunk
nevét. Amikor kiderült, hogy
elsők lettünk, nagyon boldogok voltunk. A tortát felvittük a termünkbe, és
együtt ettük meg a segítő
szülőkkel, akiknek ezúton is
szeretnénk megköszönni a
sok-sok munkát. Jövőre is
szeretnénk nyerni, ezért már
most elkezdtünk gondolkodni azon, milyen jelmezbe
öltözzünk hatodikosként!
Az első helyezésünk megteremtette a jó hangulatot a
folytatáshoz. Finom szendvi-

csekkel és süteményekkel
fogadtak bennünket a büfében a hetedikes anyukák. A
teaházban is szívesen látták
a tanárok és a segítő gyerekek az éhes és szomjas diákokat. Mindenki izgatottan
várta a tombolahúzást, ahol
sok szép nyeremény talált
gazdára. Nagyon jó zene
fogadott bennünket a diszkóban, sokan táncoltak a mi
osztályunkból is.
Jól sikerült az első felső tagozatos farsangi bálunk, jó
szívvel fogunk visszagondolni rá. Köszönjük Timi néninek a sok munkát és türelmet, amellyel hozzásegített
bennünket az első helyezéshez!
5.a osztályosok

Nyitótánc: 8. b osztály

1. helyezett: 5.a osztály

2. helyezett: 7.a osztály

3. helyezett: 5.c osztály
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Farsangi bál az alsó tagozatban
2016. február 5-én farsangi
bált rendeztek nekünk, alsó
tagozatosoknak a tanító
nénik. Kezdéskor egy kis
izgalmat okozott, hogy nem
indult a zene, de aztán megoldották a problémát.
A tanító nénik meglepetés
táncával kezdődött a bál.
Mindenkinek nagyon tetszett, amikor Csaba bácsi
reppelt.
Utána a csoportos jelmezesek következtek. Osztályfőnökünknek köszönhetően a
mi osztályunk is beöltözött:
mi „jómadarak” voltunk,
Márti néni pedig a madárijesztő. Rajtunk kívül még
két osztály öltözött be. A 3.b
-sek kedvenc olvasmányukból, a Ruminiből vették az
ötletet a jelmezükhöz, a 3.c-

sek pedig a közös olvasmányukat, A Négyszögletű Kerek Erdőt keltették életre. A
zsűrinek mind a három csapat nagyon tetszett, nem is
tudtak különbséget tenni,
így mindhárman első helyezést értünk el a jelmezversenyen. Mindannyiunk nyereménye egy hatalmas, finom
torta volt. Nagyon boldogok
voltunk! Örültünk, hogy szüleink, nagyszüleink, testvéreink is elkísértek bennünket
a bálra. Így ők is láthatták
sikerünket.
A csoportos jelmez ellenére
az osztályunkból többen
egyénileg is beöltöztek. Sokaknak Fanni jelmeze tetszett a legjobban, aki léghajónak öltözött. A többi osztályban is rengeteg ötletes

jelmezt láttunk, akár a jövő
évi
farsangi
bálra is
„lophatunk” néhány ötletet.
Ezután a táncverseny szórakoztatott bennünket. Nagyon jó zene szólt, sokan
táncoltunk az osztályból.
Aki megéhezett és megszomjazott a nagy mulatozásban, az ebédlőben berendezett büfében vásárolhatott magának finom szendvicseket, süteményeket, üdítőitalokat. Többször is hoszszú sorok kanyarogtak az
asztalok előtt, ahol a harmadikos anyukák szorgoskodtak.
Végre elérkezett a tombolahúzás ideje. A negyedikesek
már a bál előtti héten, a
szünetekben árusították a
tombolaszelvényeket. Izga-

tottan kerestük, hogy az
elhangzott számok vajon
nem nálunk lapulnak-e. Már
a kezünk is és a lábunk is
elzsibbadt a hosszúra nyúlt
tombolahúzás alatt, de megérte a várakozást. Többeknek is kedvezett a szerencse,
sokan sokféle ajándékot
vihettek haza, sőt a fődíjat is
az osztálytársunk nyerte.
Mindnyájunknak
nagyon
tetszett a bál. Kár, hogy ilyen
rövid volt. Bár biztosan csak
azért éreztük, hogy gyorsan
elszállt az idő, mert nagyon
jól éreztük magunkat. Már
alig várjuk a jövő évi farsangi
bált, ahol jó lenne újra valami ötletes jelmezbe bújni, és
megnyerni a jelmezversenyt.

Tombolahúzás

2.c osztályosok

3.b osztályosok

3.c osztályosok

2.c osztályosok
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Busójárás Mohácson

2016. február 7-én osztályunk Mohácsra látogatott
egy egynapos osztálykirándulás keretében. Mohácson
régi hagyomány a télbúcsúztató, tavaszköszöntő, termékenységet varázsló, messze
földön ismert ünnep, a busójárás.
A négy órás buszos utazás
után először a busók Dunán

való átkelését néztük meg,
majd külön-külön elvegyültünk a közel százezer fős
tömegben. Ezután következett a busók felvonulása.
Érdekes volt látni a több
mint ezer különféle maskarába öltözött férfit, nőt, gyereket. A busók öltözete régen is olyan volt, mint ma:
szőrével kifordított rövid
bunda, szalmával kitömött
nadrág, amelyre színes
gyapjúból kötött cifra harisnyát húztak, lábukon bocskort viseltek. A bundát öv
vagy marhakötél fogta össze
a derekukon, erre akasztották a marhakolompot.
Kezükben az elmaradhatatlan kereplőt vagy a soktollú,
fából összeállított buzogányt
tartották. A leglényegesebb
azonban, ami a busót busóvá teszi, a fűzfából faragott,
hagyományosan állatvérrel
festett birkabőrcsuklyás álarc. A busókat a jankelék
kísérik, akiknek az a szerepe,

hogy távol tartsák az utca
népét, főleg a gyerekeket a
busóktól. Osztályfőnökünk,
Gábor bácsi, aki mohácsi
születésű, elmesélte, hogy
diákkorában ő is éveken át
jankeleként, két éven át
pedig busóként vett részt
ezen az ünnepen.
A felvonulás után Mohács
utcáin sétálgattunk kisebbnagyobb
csoportokban.
Megnéztük az utcai árusokat, akik sok-sok busóval,

busójárással
kapcsolatos
portékát árultak.
Az utolsó program a 17 órai
máglyagyújtás volt Mohács
főterén, amikor az egybegyűltek elégették a telet.
Óriási tűzrakás, villódzó fények, táncoló, ünneplő emberek. Ennek az ünnepnek
megvan a maga hangulata,
amelyet érdemes legalább
egyszer megtapasztalni.
Ladmann Petra 8.b

Utoljára léptünk színre ebben a tanévben
Február 10-én délután az
iskola portájától földre ragasztott farsangi szemüvegek tűntek fel és vezették a
kis vendégeket a farsangi
foglalkozás színhelyére, az
aulába.
Itt nemcsak a leendő elsős
tanító nénik, Andi néni, Eszti
néni, Ildi néni, Adri néni várták a nagycsoportos óvodásokat, hanem a 3. b osztályos iskolások is, akik balázsoló műsorukkal kedvesen
hívogatták őket az iskolába.
A farsangi hangulatnak megfelelően fehér köpenybe
öltözött, okuláris, szintén
leendő elsős tanító néni,
„Tappancsos” Gabi néni –
természetesen az újságról

elnevezve - (Vajon miért is?)
gyümölccsel, virággal köszönte meg a műsort betanító Szencziné Szilárd Gabriella tanárnőnek és a diákok-

nak a csalogatást. Ezután az
ovisok kitalálták, mit rejthet
egy ismeretlen elsős kisdiák
iskolatáskája. Voltak benne
könyvek, füzetek, ceruzák,

korongok, pálcikák és még
sok más szükséges felszerelés. Jókedvűen számoltak,
tapsoltak, még egy farsangi
puzzle-t is összeraktak. Vidám hangulatban sapkákat,
szemüvegeket,
álarcokat
készítettek, melyeknél Zoé
és Roland 4.c osztályos tanulók is segédkeztek.
A gyermekek ajándékokkal,
a szülők - reméljük - a kérdéseikre kapott kielégítő válaszokkal, jó tanácsokkal térhettek haza. Mit kívánhatnék? Viszontlátásra az iskolában 2016. szeptemberében!
Szladik Gabriella
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Szép Magyar Beszéd
versenyen szerepeltünk

Eötvös-bál 2016

Nyitótánc: 8.a osztály
Február 13-án került megrendezésre iskolánkban a
szülők-nevelők bálja.
A bált a nyolcadikosok nyitótánca indította, melynek
betanításáért
köszönetet
mondunk a mindig lelkes és
kitartó Szencziné Szilárd Ga-

bi néninek. Ezután ízletes
vacsorát fogyasztottunk el,
melyet iskolánk konyhájában
készítettek. A büfét a hagyományoktól eltérően a szülői
munkaközösség lelkes tagjai
működtették. Az este folyamán a talpalávalót a Szalai
Band szolgáltatta. Nagy izga-

lommal vártuk a tombolahúzást, ahol sok értékes nyeremény talált gazdára.
A mulatság hajnalig tartott.
Sokan és sokat táncoltunk,
jól éreztük magunkat. Jövőre, veletek, ugyanitt!
Mihalovits Gáborné
Köszönet a szülői munkaközösség vezetőjének, Rajos
Csabánénak és mindazoknak, aki segítették munkáját,
illetve felajánlásokat tettek.
Így a bál, jótékonysági jellegéből fakadóan szép bevétellel zárulhatott. A támogatásokat ebben az évben a tanulói programok segítésén
túl az oktató munka tárgyi
feltételeinek javítására is
szeretnénk fordítani. Bővítenénk a tantermek digitális
eszköz állományát. A fejlesztésekről a tanév során folyamatosan beszámolunk.

Vig Attila

Iskolánk idén is képviselte
magát a Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd”
verseny kerületi fordulóján.
Az első (iskolai) fordulón
Limpár Csenge 5.b és Zibák
Fanni 7.a osztályos tanulók
jutottak tovább, így ők
vettek részt Esztergomban,
az Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskolában megrendezett második fordulón
2016. február 9-én. A versenyzőknek egy szabadon
választott, már jól ismert,
valamint egy ismeretlen
szöveget kellett érthetően,
hangsúlyosan, szépen tagolva felolvasniuk. Csenge Boldizsár Ildikó: Lázár Ervin
öröksége, Fanni Ravasz
László:
Cseresznyevirág
című szövegével készült a
versenyre.
A kerületi fordulóra sok
diák érkezett a környék
számos iskolájából, ami azt
mutatja, hogy még él a
szép, érthető olvasás és

beszéd iránti igény. Változatos szövegeket hallottunk:
szlenges, könnyedebb stílusút és komoly hangvételűt
is. A rendezvény végén

meghallgathattuk a zsűri
észrevételeit és hasznos
tanácsait a helyes, érthető
beszédről.
Csenge és Fanni sikeresen
vette az akadályokat, mindketten szépen szerepeltek
és helyt álltak a versenyen.
Gratulálunk Nekik!
Kornokovics Attila

Balázsolás és gergelyjárás
Idén a mi osztályunkat érte
a megtiszteltetés, hogy feleleveníthettük a Balázsolás
és a Gergelyjárás hagyományát.
Gabi néni segítségével megtanultuk e két ünnephez
tartozó dalokat, táncokat,
mondókákat. Szép népi

ruhát vehettünk fel, ketten
még püspöki süveget is
tehettek a fejükre.
Három előadásunk volt.
Kétszer az iskolában léptünk fel, egyszer pedig a
Richter óvodában. Köszönjük a lehetőséget!

3.b osztályosok

Csengőszó

Oldal 7

Helytörténeti vetélkedő Dorogon

2016. február 11-én került
sor a Zrínyi-iskola által meghirdetett helytörténeti vetélkedő döntőjére a művelődési házban, melynek témája:
Gáthy Zoltán alkotásai Dorogon és környékén.
Az Eötvös-csapat tagjai:

Kónya Kata, Koncz
Panna,
Pacsmag
Dzsenifer és Pap
Krisztina a 7. c osztályból. Az első forduló feladata hónapokkal ezelőtt egy
kérdéssor volt az
építész életéről, a
második egy makett készítése. A
versenyre Margó néni készített fel bennünket, ezért
egyik délután városnézést
szervezett nekünk. Körbeautóztuk Dorogot, megnéztük
és lefotóztuk azokat az építményeket, amelyeket Gáthy
tervezett. Így gyűjtöttünk

anyagot a döntőre a prezentációhoz, és ezután döntöttünk: a Szent Borbála
Bányatemplom
makettjét
fogjuk elkészíteni. A döntőt
a polgármester úr nyitotta
meg, majd mindhárom iskola csapata bemutatta a prezentációját. A bemutatók és
a makettek megtekintése
után a zsűri tagjai úgy döntöttek, hogy mindegyik csapat első helyezést érdemel.
Hogy mi lesz a díj, az még
titok, de a csapatok valamilyen közös nyereményben
fognak részesülni. Az eredményhirdetés után következett a kaszinójáték. Játék-

pénzt kaptunk egy totó helyes kitöltése után, mellyel
egy-egy asztalhoz mentünk,
ahol különböző feladatokat
kaptunk, és ha jól teljesítettük őket, a feltett játékpénzünk növekedett. Zárásképpen nyereménytárgyakra
licitálhattunk. Így a csapatok
résztvevői különféle fából
készült tárgyakkal lettek
gazdagabbak. Felejthetetlen
nappá vált számunkra február 11-e. Köszönjük azt a csodálatos napot! A makettet a
Szent Borbála Bányatemplomnak ajándékoztuk.
Koncz Panna 7. c

Futsal országos döntő
Már hároméves korunktól
gyakran rúgtuk a labdát,
aztán egyre szorosabban
kötődtünk ehhez a sportághoz. Éveken keresztül nagypályás futballt játszottunk,
de 2015-ben egy új kihívással kellett megbirkóznunk.
Osztályfőnökünk, Feri bácsi
egy olyan ötlettel állt elő,
hogy próbáljuk ki a futball
egy másik oldalát. Ez a futsal, más néven teremlabdarúgás.
Sikerült a dorogi iskolák focistáiból tehetséges, egységes csapatot alkotni. Megkezdtük a felkészülést a futsal diákolimpiára. Feri bácsi
irányításával hetente edzéseket tartottunk. Az első
megmérettetés a körzeti
döntő volt a dorogi sportcsarnokban. Innen két csapat juthatott tovább, és a jó
szereplésnek köszönhetően
az egyik csapat mi voltunk. A
megyei döntőn, amit Ácson
rendeztek, öt csapat vett
részt: Ács, Oroszlány, Tatabánya, Nyergesújfalu és Dorog. Kimagasló teljesítménnyel, azaz négy győze-

lemmel az országos döntbe
jutottunk, így mi képviseltük
megyénket.
Az országos döntőt 2016.
február 5-7. között rendezték meg Zalaegerszegen.
Minden megye és Budapest
egy-egy csapattal vett részt
a versenyen. Sorsolás döntötte el, hogy kikkel kerülünk egy csoportba. Pénte-

Szombathely csapatával kell
megküzdenünk a továbbjutásért. A szombati nap délelőttjét sétával és helyszíni
szemlével töltöttük. A délután induló csoportmérkőzések során az első mérkőzésünket elveszítettük a
Bonyhád csapatával szemben. Ez nagyon megviselt
minket, szinte reménytelen-

ken, a megérkezésünk után
egy ünnepélyes megnyitóval
vette kezdetét az országos
döntő. Szállásunkat elfoglalva a nap további részét pihenéssel töltöttük. Az egyetlen
izgalom a csoportsorsolás
volt, melynek eredményét
este tudtuk meg Feri bácsitól: Ajka, Szűgy, Bonyhád, és

nek láttuk a továbbjutást. De
Feri bácsi szavai és a megfelelő taktika kidolgozása önbizalmat és reményt adott
nekünk. Ennek köszönhetően a második mérkőzésünket már magabiztosan nyertük. A győzelmet újabb győzelem követte, az utolsó
meccs szinte tétnélküli volt.

A csoportból másodikként
jutottunk tovább, így bekerültünk a legjobb nyolc közé.
A továbbjutást ünnepelve
este moziba mentünk. Vasárnap reggel Győr csapatával játszottunk, sajnos kikaptunk. Ezután Dunakeszi csapata volt az ellenfél, de ezt a
meccset is elveszítettük.
Nem jutottunk tovább, de
így is elégedettek voltunk,
mert 631 csapatból a 8. helyen végeztünk. Köszönjük a
felkészítésünkbe fektetett
munkát és a belénk vetett
bizalmat Szabó Ferenc tanár
úrnak.
Minden gyereknek vannak
álmai, a miénk, hogy sikeres,
híres focisták legyünk. Ez
részben már valóra vált,
hiszen az ország 8. legjobb
csapata vagyunk: Barna Gergő, Berkeszi Zsombor, Bojtor Dániel, Borsody Henrik,
Kapás Máté, Manger Adrián, Merész Bálint, Ódor
Gábor, Varga Botond.
Barna Gergő
Manger Adrián 8.a

Csengőszó

Oldal 8

„Kézilabda az iskolában” - Sulikézi fesztivál
ket saját közegükben kívánja
versenyeztetni
a Magyar Kézilabda Szövetség, másrészt
minél
több
gyereknek
szeretne kedvet csinálni a
versenyszerű
2014 szeptembere óta az
Eötvös József Általános Iskola is tagja a ,,Kézilabda az
iskolában” programnak. A
program lényege, hogy minél több gyermek ismerje
meg és szeresse meg a kézi-

labdát. Iskolánkban testnevelés órák keretén belül is
ismerkednek a szivacskézilabdázással a tanulók. Ennek
eredményeképpen
egyre
több kisiskolás választja
sportjának a kézilabdát. A
program 1-4. osztályos tanulókról szól.
Az MKSZ programjában a
szakmai napokon minden
területen felvetődött az
igény a versenyekre. Mivel
az iskoláknak erre nincs forrás elkülönítve, így a Magyar
Kézilabda Szövetség anyagilag és humánerőforrással is
segítette az esemény létrejöttét.
A cél kettős. Egyrészt a Kézilabda az iskolában programban foglalkoztatott gyereke-

sportoláshoz.
2016 februárjától pedig az
MKSZ segítségével a programban részt vevő iskolák
örömszerzés céljából mérkőzéseken találkoznak. Minden költséget a Magyar Kézilabda Szövetség fizet, ezzel
segítve az iskolákat.
A versenyekre
ebben a tanévben háromszor
kerül sor, február után áprilisban és júniusban ismét
lesz
Sulikézi
Fesztivál.
A Sulikézi Fesztivál versenyeire osztályonként lehet nevezni, külön
tornán lépnek pályára az
első, a második, a harmadik
és a negyedik osztályos tanulók. Minden gyerek csak
egy csapatban versenyezhet,
a játékosokat az MKSZ Gyermekkézilabda Igazolvánnyal
látja el.
A Kézilabda az Iskolában
program keretében került
megrendezésre az első Sulikézi Fesztivál Székesfehérváron a Köfém Sportcsarnokban, ahol az ország minden tájáról érkezett gyerekcsapatok játszottak mérkőzéseket egymással. A sok
gyakorlás után éles meccshelyzetben is tesztelhették
tudásukat.

Első osztályban egy csapat
képviselte az Eötvös Iskolát.
Gyermekeink két mérkőzést
játszottak, és mindkettőt
győzelemmel zárták.
A csapat tagjai:
Boruzs Danuta 1.b,
Nagy Eszter, Jurácsik Lotti Sára,
Monostori Regina,
Molnár Lili, Süveges Panna, Orosz
Katalin Anna 1.c
osztályos tanulók.
Második osztályban két csapat képviselte iskolánkat.
Eötvös I.
Két győzelem, egy
vereség. A csapat tagjai:
Farkas Réka, Tillich Tamara,
Szederkényi Szonja, PálfiLánchidi Hanna, Képes Nikolett, Goda Boglárka 2. c
osztályos tanulók, Sátek
Hilária Kendra 2.a osztályos
tanulók.
Eötvös II.
két győzelem, egy vereség
A csapat tagjai: Kis Barbara,
Szórádi Csenge Vivien, Földes Réka 2.b osztály, Kovács Boglárka, Káldi Petra

Mária 2.a osztály, Domokos
Anna Dóra 2.c osztály
A játéknap végén MINDENKIT oklevéllel jutalmaztak a
szervezők. Tanulóink nagyon

ügyesen játszottak, így nagyon büszkék lehetünk rájuk.
Külön szeretném megköszönni Pinczés Tímea és Gál
Erzsébet tanár néniknek a
segítségüket. Nem utolsósorban a szülőknek, amiért
ránk bízták gyermekeiket, és
mindenkinek, aki hozzájárult
ehhez a nagyszerű KÉZILABDÁS naphoz.
Varga Elvira
Vig Attila

Alapítva 1996-ban
Megjelenik negyedévente 600 példányban
Felelős kiadó: Vig Attila
Felelős szerkesztő: Schieszler Anna
Lapterv: Kolonics Péter
Levélcím: 2510 Dorog, Szt. Borbála-ltp. 8.
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